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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

َوِمَف النَّاِس َمف يُْعِجبَُؾ َقْولُوُ ِفي اْلَحيَاِة الدُّْنيَا َويُْشِيُد المَّوَ َعَمى مَا ِفي َقْمِبِو "

َذا تََولَّى سَعَى ِفي اأَلْرِض ِليُْفِسَد ِفييَا َويُيِْمَؾ اْلَحْرَث وَالنَّْسَؿ  َوُىَو َألَّد اْلِاَصاـ، وَاِ 

َذا ِقيَؿ َلوُ اتَِّؽ المَّوَ َأَاَذتْوُ اْلِعزَّةُ ِباإِلثْـِ َفَحْسبُوُ َجيَنَّـُ  وَالمَّوُ اَل يُِحبُّ اْلَفسَاد، وَاِ 

" َولَِبْئَس اْلِميَاد

  

 (206- 204صورة البقرة، اآليات )

 

ـْ اَل تُْفِسُدوْا ِفي"  َذا ِقيَؿ َلُي ـْ ُىـُ  وَاِ   اأَلْرِض َقاُلوْا ِإنَّمَا َنْحُف ُمْصِمُحوَف، َأال ِإنَُّي

ـْ آِمُنوْا َكمَا آَمَف النَّاُس َقاُلوْا    َذا ِقيَؿ َلُي اْلمُْفِسُدوَف َولَػِكف الَّ َيْشعُُروَف، وَاِ 

ـْ ىُـُ السَُّفيَاء َولَػِكف الَّ يَْعَممُوف َأُنْؤِمُف َكمَا آَمفَ   " .السَُّفيَاء َأال ِإنَُّي

 
( 13- 11صورة البقرة، اآليات ) 

 

صدؽ اهلل العظيـ 
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إىداء 

 

الى روح ااي ىيثـ 

الذي اطي اولى اطواتو نحو دراستو العميا 

فاطفتو يد القضاء والقدر مف بيننا 

وىو في ريعاف شبابو 

اىدي ىذا الجيد 

رحمو اهلل 

 

 الباح  
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: اقرار
 

اقر انا معد الرسالة بانيا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، وانيا نتيجة ابحاثي 
الااصة، باستثناء ما تـ االشارة اليو حيثما ورد، واف ىذه الدراسة، او أي جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ 

. اية درجة عميا الي جامعة او معيد اار
 
 
 

:....................................... التوقيع
 

احمد كماؿ محمد حجة : االسـ الكامؿ
 

.  07/2011/ 20:التاريخ
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شكر وعرفاف 
 

يتقدـ الباحث بجزيؿ الشكر وعظيـ االمتناف والتقدير والعرفاف إلى الدكتور عبد اهلل نجاجرة الذي كاف 
رشاداتو الفضؿ األكبر في إعداد ىذه الدراسة، لما بذلو معي مف جيد ومساعدة طيمة  لنصائحو وا 

. فترة إعدادي ليذه الدراسة
 

والشكر الجزيؿ إلى أساتذتي األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة عمى تفضميـ بحضور ومناقشة ىذه 
رشاداتيـ القيمة والتي سيكوف لو األثر األكبر في إاراج  ثرائيا بمقترحاتيـ وتعميقاتيـ وا  الدراسة وا 

. ىذه الدراسة بالصورة األكاديمية المرجوة
 

كما يتقدـ الباحث بالشكر والعرفاف إلى األساتذة األفاضؿ في كمية الحقوؽ في جامعة القدس عمى 
. جيودىـ الايرة في ادمة العمـ والمتعمميف

 
والشكر موصوؿ لكؿ مف ساىـ وساعد في إاراج ىذه الدراسة بما قدمو مف معمومات أو أراء أو نقد 

. أو توجيو
 

. فميـ جميعا جزيؿ الشكر والعرفاف
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جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي 
" دراسة مقارنة " 
 

احمد كماؿ محمد حجة : أعداد
 

الدكتور عبد اهلل نجاجرة : أشراؼ
 

: مماص
 

ترتبط جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي بالموظؼ العاـ والوظيفة العامة، وُتعّد مدلوالتيا لغويًا وقانونيًا 
المناخ الذي يدور في فمكيا أساس تجريـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، وتتحدد العبلقة بيف الموظؼ 
العاـ والوظيفة العمومية بالمرفؽ العاـ، انطبلقًا مف نظريات الفقو اإلداري، وما يرتبط بيما مف نتائج 
وآثار، وبما أف الدراسة قد تعرضت ألركاف ىذه المفاىيـ الثبلثة، استعرضت الدراسة مفيوـ استغبلؿ 
النفوذ الوظيفي ومف أيف يستمد مصادره وأنواعو فكاف عرضيا مفصبًل بما يتعمؽ بالمفيوـ المغوي 
واالصطبلحي الستغبلؿ النفوذ، ما أسيـ ذلؾ في التعرؼ عمى المصادر الحقيقية الستغبلؿ النفوذ 

سواء كاف مصدره الوظيفة العمومية أـ المكانة االجتماعية أـ التنظيـ السياسي أـ القدرة أالقتصاديو، 
. لتكوف بمجمميا محددات لؤلنواع المعروفة فقيًا الستغبلؿ النفوذ

 
وكاف مف الطبيعي أف يحظى التطور التشريعي لمفيوـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي اىتمامًا في 

الدراسة، ابتدئ مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي شكمت بمجموعيا منظومة القيـ المرجعية في 
اإلسبلـ، وانتياء بطبيعة الحاؿ لمعرفة موقؼ بعض التشريعات العربية واألجنبية منيا كالتشريع 

الفرنسي، والتشريع المصري مف خبلؿ التعرض لنصوصيا بالتحميؿ مف حيث المدلوؿ والمقاصد التي 
ترمي إلييا السياسة الجنائية، وصواًل إلى القوانيف المطبقة في فمسطيف والتشريعات الفمسطينية، وكيفية 
نظرة ىذه التشريعات إلى ىذه الجريمة، وىؿ راعت االتفاقيات الدولية واإلقميمية التي حضت بموجبيا 
الدوؿ األعضاء عمى اتخاذ التدابير التشريعية واإلجرائية البلزمة لتجريـ ىذا السموؾ بعد أف نصت 
جراءات يجب عمى الدوؿ  عمييا في موادىا، لمحد مف ظاىرة الفساد حيث أتت عمى مبادئ وأحكاـ وا 

. المنضمة إلييا أف تراعييا في التشريعات الوطنية ليا
  

وبغرض تُحديد األسس المفاىيمية ليذه الجريمة أثناء االستدالؿ والتحري لجريمة استغبلؿ النفوذ، 
جاءت الدراسة عمى اإلطار العاـ التشريعي والفقيي والقضائي لمفيوميا كجريمة تراعييا بعض 
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التشريعات في نظميا القانونية، لتحديد ماىيتيا وأركانيا ومعالميا التي تميزىا عف شبيياتيا مف الجرائـ 
 .الواقعة عمى الوظيفة العامة والماؿ العاـ، أو كاف أساسيا الموظؼ العاـ و الوظيفة العامة

 
ىذا، وقد أظيرت الدراسة الشواىد المادية والمعنوية، المشكمة ألركاف ىذه الجريمة، فبل يمكف افتراض 
جريمة مف الخياؿ أو نسجيا، بعيدا عف الواقع الممموس لؤلركاف الثبلثة المشكمة بإطارىا العاـ ضبطًا 

، والركف المادي ليذه الجريمة، انطبلقا (النفوذ)كامبًل لجريمة كاممة األركاف، بداية مف الركف المفترض 
مف النشاط اإلجرامي المعبر عنو في سموؾ إجرامي يتوفر في عناصر مادية ممموسة سواء كاف منيا 
طمبًا أـ قبواًل أـ أخذًا، وبالتالي يحاكي المصمحة المحمية مف التجريـ، وعف كيفية تحديد اليدؼ مف 

النشاط اإلجرامي وربطو بعبلقة السببية القائمة بيف السموؾ اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية، لكي يثبت أف 
. السموؾ ىو ما قاد لمنتيجة

 
 حيث وصمت الدراسة إلى الحقيقة التي تؤكد ضرورة أف يكوف المقابؿ  حقيقيًا وممكنًا لمتحقيؽ، واف 

يكوف وجود السمطة واإلدارة العامة حقيقيًا أيضا، وبما أف ماىية ىذه الجريمة وأركانيا ُتعد القواعد                    
المحددة لرسـ ذاتية جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، وضحت بموجبيا أركاف وماىية األركاف المفترضة 

.                        لقياميا، التي شكمت بمجموعيا أساسًا قانونيًا لتجريـ واقعة استغبلؿ النفوذ الوظيفي
 

 حيث استطاعت الدراسة عبر إثبات ذاتية ىذه الجريمة، وكيؼ تميز أركانيا وماىيتيا عف غيرىا    
مف الجرائـ المرتبطة بالموظؼ العاـ، أو الوظيفة العامة، أو المرفؽ العاـ أف تشكؿ عبلمة فارقة ليذه 

الجريمة عف جريمة الرشوة، حيث قدمت الدراسة عرضًا موجزًا لكؿ جريمة وأركانيا وكيفية قياميا، وأيف 
تمتقي مع جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، وأيف تتميز ىذه الجريمة لمتمتع بذاتية كاممة عنيا، وىذا لـ 
يكف بمعزؿ عف األحكاـ الجزائية لمتشريعات العربية واألجنبية وواقع التشريع الفمسطيني، وكيؼ عبر 
الموقفاف القضائي والفقيي عف ذاتية جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي عف باقي جرائـ الوظيفة العامة، 
أيضا لـ تغفؿ الدراسة إثبات ذاتية جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي وتميزىا عف باقي الجرائـ الواقعة 

. عمى الماؿ العاـ
 

ويرى الباحث أف أوجو التمايز واالختبلؼ والتشابو تشريعيًا وفقييًا وقضائيًا لجريمة استغبلؿ النفوذ 
الوظيفي عف باقي الجرائـ الواقعة عمى الوظيفة العامة، وعمى األمواؿ العامة والمصالح العامة، ينبع 
مف كونيا جريمة قائمة بذاتيا، إال أف تشريعنا الفمسطيني ما زاؿ متواضعًا، ال بؿ خجواًل في  األحكاـ 

التفصيمية ليذه الجريمة بكؿ تفاصيميا وجزئياتيا، لعدـ وضوح سياستو الجنائية في تجريـ  ىذه السموؾ، 
األمر الذي يدعو الباحث لمطمب مف المشرع الفمسطيني بأف يعيد النظر في سياستو الجنائية المرتبطة 

 .بيذه الجريمة
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The crime of abusing the influence of the position 
 

Prepared by: Ahmad Kamal Hijjeh 

 

Supervisor: Abdallah Najajreh 

 

Abstract 

 
The crime of abusing the influence of the position is linked to the public servant and the 

public service. Its  linguistic and legal meaning is that the environment in which revolves 

the foundation of criminalizing the aforementioned crime. The relation among the public 

servant, the public service and the public domain is defined based on the theories of the 

administrative philology since it is a contractual relation or an organizational one and what 

links both relations in results and effects. Since the study has exposed the pillars of these 

three concepts, it also studied the concept of abusing the influence of the position, its roots 

and forms. Therefore, the study comes in a detailed display in regard to the linguistic and 

idiomatic concepts of the Jurisprudence and legislative abuse of the influence. This has 

contributed to understanding the real sources of abusing the influence whether its source 

was the public service, social status, political party or financial power. All these form the 

determiners for all known kinds of abusing the influence be it philological or legislative. 

 

It was natural for the legislative development of the concept of abusing the influence of the 

position to attract a certain attention in the study starting from Shria’a Law which, in its 

integrity, forms the reference as group of Islamic values and then reaching, of course, 

understanding the stance of some Arab and foreign legislations, such as the Egyptian and 

French. This has been achieved through analyzing their texts in terms of connotation and 

aims of the felonious policy; arriving at the currently in use laws and legislations in 

Palestine and how these legislations view this crime. The study has examined also whether 

these legislations have abided by the regional and international agreements which urged 

the member states to apply the necessary legislative and procedural for criminalizing this 

conduct which was referred to in its articles so as to curb the corruption phenomenon. 

These agreements contain principles, laws and procedures which all the signatories have to 

take into consideration when enacting their national legislations. 

 

For the purpose of determining the conceptual basis for this crime during the process of 

examining and investigating the crime of abusing the position, the study has explained the 

judicial and jurisprudence general framework and its concept as crime which has been 

taken into consideration by the legal systems of the legislations in order to define the true 

nature of this crime which distinguishes it from other similar crimes committed against the 

public service and the public monies or is committed by a public servant. 

 

The study has shown the moral and material evidence which forms the essence of this 

crime. It is unlikely to create a crime from fiction or unreal one that is distant from the 

tangible three pillars that form the general frame of a complete crime. These pillars starting 

from the hypothetical pillar (influence) and the material pillar for this crime which is based 

on the criminal activity that finds its expression in a criminal conduct that comprises 

tangible elements, such as demanding, accepting or receiving. Thus, it emulates the                               

protected interest from criminalization, how to determine the purpose of criminal activity 
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and linking it to the causal relation which exists between the criminal conduct and criminal 

result in order to prove that the conduct has led to the consequence.  

 

As this study has arrived at the conclusion that confirms the necessity for what is given to 

or received by the abuser should be real and tangible, and there should also exist a real 

authority and public administration. Since the entity and the pillars of this crime are 

considered the defining rules for depicting the identity of the crime of abusing the position, 

accordingly the following become clear – the pillars and the nature of these hypothetical 

pillars for this crime to exist  starting from the hypothetical pillar and passing by the 

material pillar and arriving at the moral pillar ( criminal intent) where all these have 

formed the legal base for criminalization of  the incident of abusing the position.  

 

Through proving the identity of this crime, distinguishing its pillars and its nature from 

other crimes which are linked to the public servant or the public service or the public 

sector, the study was able to form certain characteristics for this crime that distinguish it 

from other crimes, such as bribe, responding to a supplication or a recommendation and 

other kinds of related crimes. The study also provides a concise explanation for every 

crime, its pillars and the details of how it happened as well as how such a crime intersects 

with the crime of abusing the position; and how this crime stands out among other crimes 

that are committed within the public service. This has not been done in isolation from 

criminal laws of the Arab and foreign legislations and the present Palestinian legislation; 

and how the stance of jurisdiction and jurisprudence defines the identity of abusing the 

influence of the position in order to distinguish this crime from the other crimes committed 

against the public service. The study did not also ignore proving the identity of the crime of 

abusing the position’s influence and how it is different from all other crimes that are 

committed against the public monies, such as embezzlement and illegally acquire public 

money or facilitating such a crime and other crimes committed against the public monies. 

 

The researcher believes that the jurisdictional, jurisprudence, and legislative differences 

and similarities between the crime of abusing the position and other crimes committed 

against the public service, the public monies and public interests originate from the fact 

that this crime is a crime on its own right. Yet the Palestinian legislation is still humble and 

even shy in stipulating detailed provisions for this crime and its details due to the 

legislation’s ambiguous criminal policy in criminalizing this conduct. Accordingly, the 

researcher urges the Palestinian legislature to review their criminal policy pertaining to this 

crime.  
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المقدمة 
 

 في أداة الدولة محكمًا، لتكوف تنظيًما المنظمة البشرية الوسيمة سوى ليست معانييا احد في العامة الوظيفة

الدولة في إدارة شؤونيا، والموظؼ العاـ  فشمت الوظيفة ىذه ضعفت إذا أنو يعني وذلؾ أىدافيا، تحقيؽ
ذا فسد فسدت ىي األخرى، لذا تقرر لموظيفة العامة مجموعة  مرآة الدولة، فإذا صمح صمحت الدولة، وا 

مف الواجبات عمى الموظؼ العاـ لبللتزاـ بيا، وعدـ الخروج عنيا داخؿ العمؿ الوظيفي وخارجو، 
. مقابؿ ما يتمتع بو مف حقوؽ ومزايا مادية ومعنوية، مف أىميا النزاىة والشفافية

 
نما  سمطة متفاوتة، لمموظؼ تعطي العامة الوظيفة وألف  ونفوًذا مؤثرًا ليس الستغبللو وتنفيذ ما يريد، وا 

لتحقيؽ المصمحة العامة، دوف اتخاذه وسيمة لتحقيؽ مكاسب ومصالح ومنافع شخصية، لذا حرصت 
التشريعات المقارنة عمى نزاىة الوظيفة العامة والثقة بيا مف خبلؿ تجريـ ىذا السموؾ لمموظؼ العاـ، 

 ال سيما مع انعداـ أو غياب تطبيؽ النص القانوني ليذا الفعؿ، ما يشجع ،ويزداد ىذا الفعؿ انحرافاً 
البعض مف الموظفيف عمى تخطي حدود وظيفتو، مف خبلؿ ممارسة سموؾ استغبلؿ النفوذ، لذا 

حرصت الدوؿ عمى تجريمو، لما ينتج عنو مف أثار مدمره عمييا، وعمى مجتمعاتيا في تشريعاتيا 
الوطنية، واالنضماـ إلى المعاىدات واالتفاقيات التي جرمت ىذا الفعؿ والسموؾ، بصفتو جريمة معاقب 

.  عمييا
 

أعبائيا  وجسامة وسموىا العامة كاف االختيار الكتابة في ىذا الموضوع انطبلقًا مف أىمية الوظيفة لذلؾ
ومسؤوليتيا،وعظمة المصمحة المحمية فييا، وانطبلقًا مف قناعة الباحث الشخصية وبصفتو موظفًا 

عامًا، بضرورة التصدي لمف يستغؿ نفوذه الوظيفي لتحقيؽ منافع ومصالح شخصية، خصوصًا بعد ما 
. مر بو الباحث مف تجربة شخصيو لمف يستغؿ ىذا النفوذ في الوظيفة العامة

 
ذا كاف في الموعظة عبره، فإف ربيع الثورات العربية، وتياوي أنظمة سياسية عريقة لدوؿ ذات بناء  وا 
مؤسسي وقانوني متيف، وقائـ منذ زمف، وما كشفتو ىذه الثورات مف حجـ الفساد الكبير الذي كاف 
قائما، وعمى أعمى المستويات، وفي مختمؼ تفرعات السمطة في تمؾ الدوؿ، ىذا بالرغـ مف وجود 
القانوف والرقابة، ليو دليؿ عمى أف استغبلؿ النفوذ مبلـز لمسمطة في أي نظاـ سياسي قائـ، وما 
الشعارات المرفوعة ضد بعض األنظمة السياسية التي عصفت بيا ىذه الثورات وما زالت قائمة 

والداعية لمكافحة الفساد والمفسديف ومساءلتيـ ومحاسبتيـ، ليي شعارات ليا تأثيرىا الكبير في تعبئة 
وتحريؾ الجماىير المطالبة بالتغيير، فالعبرة لمف يعتبر مف األنظمة السياسية التي لـ تطميا بعد ىذه 



110 

 

الثورات، ببدء المحاسبة والمسائمة لمكشؼ والحد مف الفساد، مف تمقاء نفسيا قبؿ أف تحاسبيا الجماىير 
. في المستقبؿ

 
وبصفتو فمسطينيًا يرى الباحث أف الشعب الفمسطيني يكفيو االحتبلؿ الخارجي مف قبؿ الكياف 

الصييوني، وليس بحاجة إلى احتبلؿ داخمي مف قبؿ الكياف االفسادي، حيث إف العبلقة بيف الكيانيف 
ذا كاف االحتبلؿ اإلسرائيمي ظاىرًا لمعياف وعنصرًا  عبلقة طردية في التأثير عمى الشعب الفمسطيني، وا 
خارجيًا تسيؿ مقاومتو بكؿ جبروتو، فاف االحتبلؿ االفسادي مخفًي عف العياف وعنصر داخمًي مف 
الصعب مقاومتو بدوف إرادة سياسية حقيقة وشعبية قوية، حتى ال يكوف حينئذ مطموبًا مف الشعب 

الفمسطيني المقاومة عمى جبيتيف كْوف أف االحتبلؿ والفساد وجياف لعممة واحدة مف اجؿ إقامة دولتو 
. المنتظرة

 
في أف استغبلؿ " جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي " موضوع  دراسة أىمية تظير: الدراسة أىمية: أوالً 

النفوذ اخذ يتوسع وينتشر في الوظيفة العامة، حتى وصؿ األمر بالبعض باعتماده منيجًا في العمؿ، 
معتمدًا في ذلؾ عمى ما يتمتع بو مف نفوذ، وما يتولد عنو في الواقع الفعمي مف قير واستغبلؿ، لتحقيؽ 

مصالح ومنافع شخصية، دائما ما تكوف عمى حساب المصمحة العامة، ما يؤدي إلى اإلخبلؿ 
بالمساواة والعدالة في المجتمع، وينشر الفساد بيف فئاتو دوف أي مساءلة أو محاسبة في ظؿ عدـ وجود 

، عمى الرغـ مما اكتسبتو جريمة استغبلؿ النفوذ (1)تشريع فمسطيني يجـر ويعاقب عمى ىذا االستغبلؿ
الوظيفي في اغمب التشريعات العربية واألجنبية مف اىتماـ، تعزز بشكؿ اكبر بتجريـ ىذا السموؾ في 

. المعاىدات واالتفاقيات الدولية، لحجـ التأثير السمبي ليا عمى الوظيفة العامة
 

                                                           

االئتبلؼ مف اجؿ النزاىة ) الصادر عف مؤسسة أماف 2010لسنة- فمسطيف- تقرير الفساد ومكافحتو:- انظر( 1)
 استغالؿ النفوذ الػوظيفي، حيث اظير التقرير أف أكثر أشكاؿ الفساد ظيورًا في الشكاوى ىو 19ص (والمساءلة

في مركز المناصرة واإلرشاد  (1452)مف مجموع الشكاوى المسجمة، البالغ عددىا  (%26)حيث وصمت نسبتو 
.  والمتعمقة بالفساد وكافة أشكالو2010القانوني التابع لبلئتبلؼ العاـ

أيموؿ – تحميؿ نتائج المسح الموجو لمموظفيف العمومييف الخاص بمؤشرات الحكـ ومكافحة الفساد :  انظر أيضا-
، حيث بيف تحميؿ المسح أف غالبية الموظفيف 31-30ص  (االئتبلؼ مف اجؿ النزاىة والمساءلة)– 2010

، ىما اىـ مسببات الفساد أف رغبة المسؤولوف بالنفوذ وعدـ محاسبة مرتكبي الفساد في المحاكـالمستطمعة ارآئيـ 
، واختمفت النسبة عند مدراء الدوائر حيث (%83.5)حسب اعتقاد الموظفيف العمومييف مف فئة رؤساء أقساـ بنسبة 

بمغ . )مف يوافقوف عمى أف الرغبة في النفوذ  لدى المسئوليف في الوظيفة العامة سبب ميـ لمفساد (%80.2)بمغت 
(. موظؼ عاـ في الضفة الغربية (864)حجـ العينة 
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 تكمف مشكمة الدراسة بشكؿ أساسي في البحث في مدى كفاية النصوص :مشكمة الدراسة: ثانياً 
التشريعية لتجريـ الصور المختمفة لظاىرة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، فعدـ وجود نص قانوني تشريعي، 
أو في حالة عدـ تطبيقو إذا وجد لمعالجة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، يترؾ فعؿ مستغؿ النفوذ مباحًا، 
وعدـ خضوع مف يمارسو لمعقاب، عمى الرغـ مف اآلثار السمبية الكبيرة التي ترتبو ىذه الجريمة عمى 

. الوظيفة العامة
 

وما يزيد الموضوع إشكااًل، وجود نقص واضح في المعمومات المتعمقة بو، لقمة المراجع القانونية التي 
عالجتو بشكؿ مستقؿ، وندرة الشروحات والمعالجات الفقيية ليذه الجريمة في التشريعات المقارنة، 

. باإلضافة لمبحوث والدراسات القانونية التي تناولتو، والعدد المحدود مف األحكاـ القضائية الصادرة فيو
 

: لذا، سعى الباحث مف خبلؿ ىذا الدراسة لئلجابة عمي التساؤالت التالية
 

 .ما ىو مفيـو الوظيفة العامة والموظؼ العاـ وطبيعة العبلقة بينيما؟ -
 .ما معنى استغبلؿ النفوذ؟، وما ىي مصادره وأنواعو؟ -
. ما حكـ ىذه الجريمة في التشريعات المقارنة، والمعاىدات واالتفاقيات الدولية واإلقميمية؟ -
ما ىو أساس تجريـ فعؿ استغبلؿ النفوذ؟، ما ىي المصالح المحمية التي تسعى ىذه الجريمة  -

. لحمايتيا؟
. ما ىي أركاف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي؟ -
 .ما ىو الفرؽ بيف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي وجريمة الرشوة؟ -

. ما ىو الفرؽ بيف ىذه الجريمة وغيرىا مف جرائـ الماؿ العاـ والوظيفة العامة؟ -
 

بذاتية جريمة استغالؿ النفوذ "  ييدؼ الباحث بشكؿ رئيسي إلى التعريؼ  :الدراسة أىداؼ: ثالثاً 
. "الوظيفي وبياف أركانيا، واآلثار الناتجة عنيا عمى نزاىة الوظيفة العامة 

 

: إلى عاـ ويتفرع عنو أىداؼ فرعية بوجو
 

بياف مفيـو الوظيفة العامة والموظؼ العاـ  -
. بياف مفيوـ استغبلؿ النفوذ أنواعو ومصادره -
. تأصيؿ وتتبع التطور التشريعي ليذه الجريمة -
. حمايتيا منيا، وأركانيا التي تقـو بيا المراد المصالح بياف أساس التجريـ ليا و -
  .بياف ذاتية جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة الرشوة واستقبلليا عنيا -
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العامة، والماؿ العاـ، وأوجو  الوظيفة مجرى في ارتكابيا يتصور التي الجرائـ استعراض أىـ -
. الشبو واالختبلؼ بينيا وبيف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي

 
القائـ عمى  التحميمي والمنيج مختمطًا مف المنيج المقارف منيًجا استخدـ الباحث: الدراسة منيجية: رابعاً 

جراء مقارنة بيف القانوف  النصوص دراسة وتحميؿ واالستنباط والنقد، عبر والتحميؿ االستقراء القانونية وا 
 الفرنسي والمصري واألردني ومشروع قانوف العقوبات الفمسطيني والقوانيف المطبقة  في فمسطيف، في

القضاء، وتطورىا في التشريْعيف الفرنسي والمصري، واستخداـ القانوف المصري  وأحكاـ الفقو آراء ضوء
 أحكاـ مف نموذجًا ليذه الجريمة، وتوضيحيا في المعاىدات واالتفاقيات الدولية واإلقميمية، لبلستفادة

.  ويثريو يحقؽ أىداؼ البحث الذي المختمفة واالتفاقيات والمعاىدات بالقدر التشريعات
 

 الييكؿ تساؤالتو تضمف عمى لئلجابة محاولة وفي البحث، ىذا ألىداؼ  تحقيًقا:الدراسة تقسيـ: اامساً 

: التالي النحو وخاتمة، وذلؾ عمى المقدمة، فصميف، إلى ليذه الدراسة، باإلضافة العاـ
 

المبحث  ماىية جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي وتطورىا، ضمف: الفصؿ األوؿتناولت الدراسة في 
مف حيث تعريؼ مفيـو الوظيفة العامة  العاـ أحكاـ عامة، العامة والموظؼ الوظيفة األوؿ الذي تضمف

والموظؼ العاـ، وتحديد العبلقة بينيما، وتضمف المبحث الثاني التعريؼ باستغبلؿ النفوذ مصادره 
بياف معني استغبلؿ النفوذ، وتوضيح مصادره وأنواعو، وتضمف المبحث الثالث  حيث مف وأنواعو،

التطور التشريعي لجريمة استغبلؿ النفوذ في الشريعة اإلسبلمية، والتشريعات العربية واألجنبية، 
. واالتفاقيات والمعاىدات الدولية واإلقميمية

 
المبحث  تناوؿ الباحث أركاف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي ذاتيتيا وتميزىا، فجاءالفصؿ الثاني وفي 

األوؿ مبينًا ألساس تجريـ استغبلؿ النفوذ الوظيفي والمصمحة المحمية مف تجريميا، وتضمف المبحث 
الثاني أركاف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي مف حيث أركانيا المفترض والمادي والمعنوي، وتضمف 
المبحث الثالث ذاتية جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي وتميزىا عف غيرىا مف الجرائـ، مف حيث ذاتية 
ىذه الجريمة واستقبلليا عف جريمة الرشوة التي ارتبطت بيا، وتميزىا عف بعض جرائـ الماؿ العاـ 

. والوظيفة العامة
 

. المستخمصة مف ىذا البحث النتائج والتوصيات أىـ تتضمف ىذا، إضافة إلى الخاتمة التي
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: ماىية جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي وتطورىا- :الفصؿ األوؿ

إف أىـ مقومات تطور المجتمعات ىي نشر العدؿ والمساواة بيف أفراد المجتمع والعمؿ عمى    حماية 
المصمحة العامة لممجتمع وتقديميا عمى المصالح الخاصة لئلفراد الذيف يمتمؾ بعضُيـ امتيازات تجعؿ 
ليـ نفوذًا يرجح كفتيـ عمى كفة األكثرية ذلؾ النفوذ الذي يعطي أصحابو حرية في التصرؼ أكثر مما 

النفوذ يحاولوف  يستحقوف وحيث أف الحصوؿ عمى المنافع ىو ىدؼ لجميع الناس فإف بعض أصحاب
الوظيفي مف اجؿ تخطي القوانيف  نفوذىـ الوصوؿ ليذا اليدؼ باستخداـ كافة السبؿ ومنيا استغبلؿ

. والحصوؿ عمى المنافع ألشخاص معينيف تغميبًا لمصالحيـ الشخصية أو الحزبية والتنظيمية
 

وظاىرة استغبلؿ النفوذ الوظيفي ليا تأثير كبير عمى المجتمعات التي تنتشر فييا لكونيا مبنية عمى 
عدـ المساواة واختبلؿ ميزاف العدالة بيف أفراد ىذه المجتمعات والشعور باف القانوف ال يطبؽ إال عمى 

بينما االستثناءات مف نصيب القادريف واألقوياء أصحاب النفوذ، ما يولد الحقد  الضعفاء والبسطاء
. االجتماعي الذي ييدد ىذه المجتمعات باالنييار والظمـ

 
والنفوذ الوظيفي ىو ما تسبغو الوظيفة عمى الموظؼ العاـ مف سمطة تنشئ لو نفوذا يجعؿ لو مكانًا 

الصالح العاـ، فيي  فالدولة تسند ىذه السمطة لتمكيف الموظؼ العاـ مف القياـ بواجباتو لخدمة متميزًا،
أمانة بيف يديو يجب عميو أف يحسف استخداميا لتحقيؽ واجبات وظيفتو وأف يفعؿ ىذا بكؿ نزاىة 

منفعة خاصة لو أو لغيره مف السمطة التي خوليا لو القانوف،  وشفافية واف ال يتوخى مف خبلليا تحقيؽ
واستغبلؿ النفوذ يخالؼ ىذا المبدأ والموظؼ الذي يقـو باستغبلؿ الوظيفة يتخذ وظيفتو وسيمة لمكسب 
غير المشروع، ويحقؽ أىدافو الخاصة عمى حساب المصمحة العامة، سواء قاـ بذلؾ بنفسو أـ تحت 
. تأثير ممف يممكوف النفوذ، وىذا يؤدي إلى شعور األكثرية بالظمـ والغبف وعدـ الثقة بالدولة وموظفييا

 
فالحؽ المعتدى عميو في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي ىو نزاىة الوظيفة العامة، والموظؼ العاـ 
والمكمؼ بخدمة عامة ىو الوسيمة ألداء ىذه الوظيفة، وانتفاعو غير المشروع مف وراء ذلؾ يسمب 

فمف يدفع  العامة االحتراـ الذي يجب أف تحظى بو كما يؤدي إلى التفرقة بيف المواطنيف الدولة والوظيفة
. تتعطؿ مصالحو المقابؿ إلى الموظؼ تُقضى مصالحو ومف ال يريد أو ال يستطيع الدفع

 
 وجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي مف الجرائـ المخمة بواجبات الوظيفة العامة، وارتبطت بنشوء  الخدمة 
العامة قديما، والوظيفة العامة حديثًا فتطور التشريع المجـر ليذه الجريمة بعد أف أصبح حاجة ممحة 

. لممجتمعات الحديثة، فخرج مف نطاؽ التجريـ الوطني إلى مستوي التجريـ اإلقميمي والدولي
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ولمتعريؼ بجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي بشكؿ تفصيمي، البد مف توضيح مفيـو الوظيفة العامة 

والتطور  (مبحث ثافٍن )وتعريؼ النفوذ ومصادره وأنواعو  (مبحث أوؿ)والموظؼ العاـ، مف خبلؿ 
  ِ.(مبحث ثالث)التشريعي لجريمة استغبلؿ النفوذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

: الوظيفة العامة والموظؼ العاـ، أحكاـ عامة:- المبحث األوؿ
 

تمارس الدولة نشاطيا الوظيفي مف خبلؿ موظفييا، فيـ أداة الدولة لتحقيؽ أىدافيا وتحضى الوظيفة 
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العامة بأىمية في كؿ دولة معينة، فيي ثمرة تطور تاريخي مرت بو متأثرة في ذلؾ  بمجموعة مف 
. العوامؿ المختمفة كالنظاـ السياسي، وطبيعة المستوى االقتصادي واالجتماعي لتمؾ الدولة

 

ويتحدد دور الموظؼ العاـ ضيقًا واتساعاً، حسب الفمسفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية لكؿ دولة، 
فاتساع نشاط الدولة، وعدـ اقتصار دورىا عمى تحقيؽ األمف الداخمي والخارجي، وحؿ المنازعات بيف 

 األفراد، وقياميا ببعض األشغاؿ العامة، وازدياد تدخميا في مجاالت اقتصادية واجتماعية شتى، قاد

. بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفيف واىتماـ الدولة بتنظيـ الجياز اإلداري
 

عمى الرغـ مف كثرة التشريعات التي تتناوؿ الوظيفة العامة والموظؼ العاـ، إال أف معظـ ىذه          
التشريعات، لـ تضع تعريفًا جامعًا مانعًا تحدد بموجبو المقصود بالموظؼ العاـ، حيث يقتصر كؿ 

 . تشريع عمى تحديد شروط الموظؼ العاـ في مجاؿ تطبيؽ أحكامو
 

فنظمت الوظيفة العامة بموجب قوانيف الخدمة المدنية واألنظمة والموائح التنظيمية ليا، بحيث حددت 
األحكاـ العامة لمموظفيف العمومييف، ومتى يتـ وصفيـ بيذه الصفة، باإلضافة إلى تحديد ماىية 

. الوظيفة العامة
 

وحددت ىذه القوانيف واألنظمة العبلقة بيف الموظؼ العاـ بالوظيفة العامة في المرفؽ العاـ، وىو ما 
يتعارؼ عميو بطبيعة العبلقة بيف الموظؼ العاـ والدولة، لكْونيا صاحبة االختصاص بإضفاء ىذه 

. الصفة عمى مف يدير أحد مرافقيا
 

ولكي نوضح مضموف الوظيفة العامة والموظؼ العاـ، وتحديد طبيعة الرابطة القانونية بينيما، سنقـو 
وتحديد العبلقة , (مطمب ثافٍن )، ومفيـو الموظؼ العاـ (مطمب أوؿ)بالبحث في مفيـو الوظيفة العامة 

. (مطمب ثالث)، (1)القانونية بيف الموظؼ العاـ والوظيفة العامة بالمرفؽ العاـ
 :مفيـو الوظيفة العامة:- المطمب األوؿ

 

                                                           
بأنو مشروع يعمؿ بانتظاـ واطراد، تحت إدارة  شخص عاـ و بأسموب السمطة العامة، إذا كاف يشبع حاجة عامة، مع خضوعو لنظاـ :  يعرؼ الفقو اإلداري المرفؽ العاـ-( 1)

. قانوني

مشروع تنشئو الدولة وتشرؼ عمى إدارتو وتستعيف بسمطات    اإلدارة لتزويد الجميور بالحاجات العامة التي يتطمبيا ال بقصد :  ويعرفو القضاء اإلداري تعريفا موسعا بأنو-    

. الربح، بؿ بقصد المساىمة في صيانة النظاـ العاـ وخدمة المصالح العامة في الدولة

.316، ص2002، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، 1ط- الكتاب األوؿ- القانوف اإلداري: نواؼ كنعاف: نقال عف
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الوظيفة العامة ىي وعاء السمطة العامة، ووسيمة ممارسة الدولة لسمطتيا، ابتداء مف رئيس السمطة 
طبقًا الختصاص كؿ منيـ حسب ما تحدده القوانيف واألنظمة  التنفيذية، وانتياء بأبسط الموظفيف

.  والموائح المنظمة ليا
 

فالوظيفة العامة ىي مجموعة المياـ والمسؤوليات التي يعيد بيا لمموظؼ العاـ، لقيامو بعممو ويحدد 
مدى نجاحيا مجموعة عوامؿ في مقدمتيا درجة تطور القوانيف واألنظمة واالستراتيجيات، والسياسات 

.  والبشرية البلزمة ليا العامة المتبعة، ومدى توفر الموارد المالية
 

(. فرع ثافٍن )وتعريؼ الوظيفية العامة قانونًا  (فرع أوؿ)لذا، سنتناوؿ مفيوـ الوظيفة العامة لغًة 
 

: مفيـو الوظيفة العامة لغةً :- الفرع األوؿ
 

ولتحديد المعنى المغوي ليذا " العامة" و" الوظيفة:" مف كممتيف" الوظيفة العامة"يستدؿ عمى مصطمح 
:- المصطمح نعرؼ كؿ كممة عمى حدة

 
يقاؿ , وىي كممة مشتقة في أصميا المغوي عمى تقدير شيء" وظؼ" مشتقة مف كممة :فالوظيفة لغةً 

، وفي القاموس المحيط وردت كممة (1)إذا قدرت لو كؿ حيف شيئًا ِمف رزٍؽ أو طعاـ, وَظفت لو
بمعني : بمعني الموافقة والمبلزمة والعيد والشرط واستوظفو: تعيف الوظيفة والمواظفة: بمعنى" التوظيؼ"

. (3)مينة, خدمة, منصب, عمؿ, شغؿ: وجاءت كممة وظيفة بمعنى, (2)استوعبو
 

والعمـو ىو الشموؿ، ويقاؿ مطر عاـ ,  بمعنى شمؿ"عـ" العامة أو العاـ مشتؽ مف :أما العامة لغةً 
شمميـ : أي شمؿ األمكنة كميا، وخصب عاـ أي عـ األعياف ووسع الببلد، وعـ القوـ بالعطية عموماً 

. (4)وعـ الشيء بالناس يعـ عمًا، فيو عاـ إذا بمغ المواضيع كميا
ويستدؿ مف المعني المغوي لياتيف الكممتيف أنيما صمب الوظيفة العامة وغايتيا، بصفتيا الموافقة 

والمؤازرة، والمبلزمة، والعيد، والشرط واالستيعاب، فالوظيفة العامة ىي العمؿ المقدر والمعيف بعيد 
   .وشرط لمجميع

       
                                                           

. 122ص ،2،ج1972القاىرة، , دار الفكر, (عبد السبلـ ىاروف:)تحقيؽ, معجـ مقاييس المغة: أبي الحسيف احمد ابف زكريا: ابف فارس (1)
 

. 211  ص3بدوف ذكر الطبعة وتاريخيا،ج ,بيروت، لبناف, القاموس المحيط، دار الجميؿ: محمد بف يعقوب: الفيروز أبادي (2)
 

.122، ص2المرجع السابؽ، ج: معجـ مقاييس المغة (3)
 

.211، ص3المرجع السابؽ، ج: القاموس المحيط (4)
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:- تعريؼ الوظيفة العامة قانوناً :- الفرع الثاني
 

 القوانيف المعاصرة في العامة االستعماؿ، وال نجد لموظيفة الحديثة المصطمحات مف العامة الوظيفة تعبير

باختبلؼ  العامة الوظيفة مفيوـ تحديد في تختمؼ القانونية لكوف النظـ شامبًل وموحدًا، دقيًقا تعريًفا
طبيعي،  أمر ذلؾ في األنظمة واختبلؼ العامة، وظيفتيا دولة كؿ عميو تقيـ التي القانوني الفمسفي المفيوـ

 الوظيفة إلى تنظر أف واالجتماعي السياسي نظاميا عمييا ويفرض الخاصة، تقاليدىا ليا دولة كؿ ألف

. (1)وتتنوع تتعدد الوظيفة أنظمة جعؿ ما األخرى، نظرة عف تماًما تختمؼ العامة نظرة
 

وقد تناولت بعض التشريعات القانونية، مفيـو الوظيفة العامة، ومنيا قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني، 
: والذي عرؼ الوظيفة العامة في المادة األولى منو، بالقوؿ إنيا

 

مجموعة المياـ التي توكميا جية ماتصة إلى الموظؼ لمقياـ بيا بمقتضى ىذا القانوف " 
أو أي تشريع أار، أو تعميمات أو قرارات إدارية، وما يتعمؽ بيا مف صالحيات، وما يترتب 

 .(2)"عمى تمؾ المياـ مف مسؤوليات
 

: ويتطابؽ ىذا النص مع ما جاء في المادة الثانية مف نظاـ الخدمة المدنية األردني، حيث قاؿ إنيا
 

مجموعة مف المياـ والواجبات التي تحددىا جية ماتصة، وتوكميا الى الموظؼ لمقياـ بيا " 
بمقتضى أحكاـ  ىذا النظاـ، وأي تشريع آار أو تعميمات أو قرارات إدارية، وما يتعمؽ بتمؾ 

. (3 )"المياـ مف صالحيات، وما يترتب عمييا مف مسؤوليات
 

: وعرؼ معجـ القانوف الوظيفة العامة بأنيا
 

. (4)العمؿ المسند إلى عامؿ ليؤديو، ويتكوف مف مجموعة مف االاتصاصات التي يحددىا القانوف" 
أما عف التشريعات الغربية، فنجد أنيا قد جاءت منقسمة إلى مفيوميف رئيسييف، تتمثبلف في المفيـو 

األوروبي والمفيـو األمريكي، ويعود الخبلؼ بيف ىذيف المذىبيف أو المفيوميف إلى كيفية نظرة ومعاممة 
المشرع لموظيفة العامة وشاغميا، فإذا كانت الوظيفة العامة تُعد كالوظيفة الخاصة، وتعامؿ ىي 

                                                           
 . 57، ص1980اإلدارة العامة مدخؿ األنظمة، دار النيضة العربية، بيروت، :  عمي شريؼ(1)

 .  وتعديبلتو1998لسنة  (4)رقـ , قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني (2)

 .  وتعديبلتو2007لسنة  (30)رقـ , نظاـ الخدمة المدنية األردني (3)

 .482ص, 1999القاىرة، , القاىرة, مجمع المغة العربية: معجـ القانوف (4)
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وشاغميا عمى ىذا األساس، فإف المفيـو عندئذ يكوف أقرب إلى النظرة األمريكية، أما إذا كانت تتصؼ 
بطبيعة معينة وبخصائص تختمؼ عف األعماؿ الخاصة، فإف مفيوميا يكوف اقرب إلى النظرة 

األوروبية، ويعود السبب في النظرة األمريكية إلى تخوؼ األمريكييف مف إساءة استعماؿ السمطة مف 
 .(1)قبؿ الموظفيف، واحتماؿ استبدادىـ بالمواطنيف

 
عمييا ىذا المفيـو يتمثؿ في  يقوـ التي األساسية الفكرة إف: المفيـو األوروبي لموظيفة العامة:- أوال

 انتياء خدمتو، حيف إلى الوظيفية حياتو طيمة يقـو بيا الموظؼ عامة وخدمة كْوف الوظيفة العامة رسالة

 األخرى، القانوف فروع باقي عف بقواعده يستقؿ لقانوف خاص وتخضع واالستقرار، بالدواـ تتميز مينة فيي

 في خبرتو و بخدماتو تستفيد أف لئلدارة بؿ معينة، بوظيفة يرتبط مصيره ال االتجاه ىذا حسب فالموظؼ

 .(2)لمموظفيف القوانيف ترتبيا التي اإلخبلؿ بالضمانات عدـ بشرط آخر، عمؿ أي
. (المغمقة البنية ذات العامة الوظيفة نظاـ)اسـ  عمى ىذا المفيوـ الباحثيف بعض وليذا يطمؽ

 
الناظـ  القانوف ومستقؿ عف متميز خاص، قانوني لنظاـ ىذا النظاـ تخضع العامة، وفؽ فالوظيفة
مستقر وثابت، ولمموظؼ  عمؿ الخاص، وغيره مف فروع القانوف األخرى، فيي القطاع في لموظيفة
مف الحقوؽ  مجموعة بموجبو يترتب لمموظؼ القواعد القانونية، مف لمجموعة يخضع تنظيمي مركز

لممواطف  القانوني عف المركز مختمؼ قانوني مركز مف الواجبات، وىو ما يجعمو في وعميو مجموعة
بصفة عامة، ولمموظؼ في القطاع الخاص بصفة خاصة، وتخضع الوظيفة العامة، وفؽ ىذا النظاـ 
لقانوف خاص ومستقؿ يحدده المشرع، لتبياف اإلطار القانوني لموظيفة العامة لذلؾ، فالموظؼ حسب 

ىذا النظاـ ال يرتبط مصيره بوظيفة معينة، بؿ لئلدارة أف تستفيد مف خدماتو وخبرتو في أي عمؿ أخر، 
. (3)بشرط عدـ اإلخبلؿ بالضمانات التي ترتبيا القوانيف لمموظفيف

مجموعة  وتتألؼ مف الدولة، قائـ في إدارة قانوني وبيذه الصورة، ُتعد الوظيفة العامة عبارة عف كياف
. (4)محددة أعماؿ متشابية ومتجانسة توجب عمى القائـ بيا التزامات معينة مقابؿ تمتعو بحقوؽ

 
ويعود السبب في ىذه النظرة لموظيفة العامة في القانوف الفرنسي خاصة، واألوروبي عامة، إلى 

جتمع الفرنسي، باحتراـ السمطة العامة لـالظروؼ السياسية والتاريخية التي ساىمت في اتصاؼ ا
. (1)بو مف خبلؿ جيازىا اإلداري في تسيير المرافؽ العامة لمدولة الذي تنيض وتقديرىا، وذلؾ لمدور

                                                           
دارة شؤوف الموظفيف، المكتبة البولوسية، بيروت،: فوزي حبيش (1) . 15، ص1986الوظيفة العامة وا 

 

. 165ـ، ص1981، لقاىرة، مطبعة السعادة، ا1الوظيفة العامة في النظاـ اإلسبلمي والنظـ الحديثة، ط: عمي عبد القادر مصطفي (2)
 

. 10، ص2002، راـ اهلل، (31)المواطف، سمسمة تقارير قانونية  المستقمة لحقوؽ الفمسطينية والممارسة، الييئة القانوف فمسطيف بيف في العامة الوظيفة: باسـ بشناؽ (3)
 

. 7المرجع السابؽ، ص: فوزي حبيش (4)
 



119 

 

 
 الوظيفة العامة يضمف نوعًا مف االستقرار في المركز لتكييؼ ومف خبلؿ ما سبؽ، نجد أف ىذا النظاـ

القانوني لمموظؼ، والثبات لمعامميف، مما يقمؿ مف تكاليؼ دوراف العمؿ ومضايقاتو، كذلؾ يحقؽ نوعًا 
. مف الضماف لمعامميف، وينقذىـ مف المخاوؼ التي يتعرض إلييا عماؿ القطاع الخاص

 
 وفي الوقت ذاتو، يمقى مسؤولية التدريب والتنمية عمى كاىؿ الدولة، ما يوسع مف أفؽ الموظفيف، 
ويزيد مف ثقافتيـ، مف خبلؿ الدورات التدريبية، وفيما يتعمؽ بانعكاساتو عمى المواطنيف، فإنو يشعر 

الفرد بعبلقة المواطنة وارتباطو، بالنظاـ السياسي الذي يعيش في ظمو، وما يتبعو مف الحد مف أخطار 
. (2)البطالة، ويضعؼ أثر العرض والطمب عمى تحديد األجور

 
وتبنى ىذا المفيوـ معظـ الدوؿ األوروبية الغربية، خاصة فرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا، وبعض 

 السويد والنرويج، كما تبنتو كافة الدوؿ العربية في تشريعاتيا، ومف ضمنيا فمسطيف االسكندينافيةالدوؿ 
 .(3)واألردف

 
العامة ذات  نظاـ الوظيفة)اسـ  ويطمؽ عمى ىذا المفيوـ: المفيـو األمريكي لموظيفة العامة:- ثانيا
 القطاع موظفي يحكـ عف الذي يختمؼ خاص العامة نظاـ لموظيفة يوجد ال ، لكونو(المفتوحة البنية

 واالستقرار، ويرتبط عمؿ الدواـ بصفة تتمتع وال معينة، مدة الموظؼ يشتغؿ بو عمؿ فالوظيفة الخاص،

 إلى إلغاء الوظيفة ويؤدي غيرىا، إلى وال يّرقى أخرى، إلى وظيفة مف فبل ينقؿ نفسيا، بالوظيفة الموظؼ

مف الخدمة، فالوظيفة وفؽ ىذا المفيـو تقـو عمى أساس موضوعي ىو الوظيفة العامة،  الموظؼ خروج
وليس عمى أساس شخصي ىو الموظؼ العاـ، فالوظيفة العامة ىي الوحدة األساسية التي تقوـ عمييا 

 في المشاريع عف العمؿ تختمؼ تكاد ال مينة فيي الخدمة المدنية بالتركيز عمى أىمية الوظيفة،

مباشرة وقوانيف العمؿ ذات  الدستور مف ما يستمدونو إال الحقوؽ مف لمموظفيف وليس الخاصة،
 .(4)العبلقة

 
 اتسمت بغمبة الروح التي األمريكي بظروؼ المجتمع األمريكي المفيوـ في العامة وقد تأثرت الوظيفة

الخاصة،  في المشروعات العمؿ عف تختمؼ تكاد أنيا ال نجد ليذا الرأسمالية، المشاريع الفردية، وسيطرة
                                                                                                                                                                                

.13، ص1984ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، , دراسة في الوظيفة العامة في النظـ المقارنو والتشريع الجزائري: محمد المعداوي (1)
 

. 44-43ـ، ص1980، دار الكتب لمطباعة والنشر، الموصؿ، 1إدارة شؤوف الموظفيف والعامميف في الخدمة المدنية، ط: عامر الكبيسي (2)
 

. 14ص, سابؽاؿمرجع اؿ: محمد المعداوي  (3)
 

. 11مرجع سابؽ، ص: باسـ بشناؽ (4)
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 المصمحة تحقيؽ يستيدؼ العامة الذي الوظيفة في العمؿ نظاـ جذريًا بيف اختبلفاً  أف ىناؾ والحقيقة

 الذي الخاصة المشاريع في العمؿ ونظاـ بانتظاـ واطراد، الدولة في العامة سير المرافؽ وضماف العامة،

. (1)األرباح مف قدر بأكبر المشروع صاحب تحقيؽ مصمحة إلى ييدؼ
 

ولكنيا عمؿ  واالستقرار، الدواـ صفة ليا مينة ورسالة ىذا المفيوـ ليست حسب العامة وحيث إف الوظيفة
أجمو، ومادامت  مف عيف الذي بانتياء العمؿ الموظؼ خدمة وتنتيي الموظؼ، بو يقوـ متخصص

كما ىو  العامة الوظيفة تنظـ وقواعد توجد نظـ ال األمريكي، فإنو المفيوـ حسب كذلؾ، الوظيفة العامة
و  الخاصة، والوظيفة العامة الوظيفة بيف المفيوـ ىذا حسب فرؽ موجود في المفيـو األوروبي، فبل

تؤدى  ىي إنما الوظيفة، ىذه أف إلى اإلشارة سوى معنى مف بالعمومية لوصؼ الوظيفة يبقى فبل بالتالي
. (2)ليس إال وأجيزتيا الدولة دوائر في
 

ىذه المرونة في الخدمة المدنية، وفؽ المفيـو األمريكي تجعؿ عبلقة الموظؼ بالدولة عبلقة مصمحيو 
متبادلة، وىي أقرب إلى العبلقة العقدية منيا إلى عبلقة المركز القانوني الشائعة في النظـ المغمقة، وقد 

اعتاد بعض الفقياء عمى تسمية ىذه العبلقة بأنيا موضوعية، لكونيا تتخذ الوظيفة أساسًا، وليس 
. (3)الشخص الذي يشغميا

العامة  نحو الوظيفة الشاممة النظرة يجعؿ النظاـ األمريكي يتمسؾ بيذه الذي كذلؾ، فإف السبب
موظفيف  كثرتيـ، ويجعميـ إلى يؤدي الزمف مف طويمة مدة أعماليـ في الموظفيف أف بقاء العتقادىـ

سيطرة  إلى يؤدي الحياة، ما مدى معاشيـ عمييا يرتبوف مينة العامة مف الوظيفة يتخذوف محترفيف، و
 إخبلاًل بمبدأ ذلؾ ويُعّدوف الفردية، الحرية ألعتقادىـ بقدسية الدولة، باقي أفراد عف وتميزىـ األفراد بعض

. (4)الفردية الحريات عمى المساواة واعتداءً 
 

:- وقد عرؼ بعض الفقياء الوظيفة العامة انطبلقًا مف ىذا المفيوـ عمى أنيا
 

 وقتو يكرس أف يشغميا مف وعمى شرعية، ىا سمطة تحدد ومسؤوليات، واجبات مجموعة "

. (5)" حقوؽ مف يقابميا ما عمى الواجبات، ليحصؿ بتمؾ لمقياـ الظروؼ حسب بعضو أو كمو،

                                                           
.13، ص1984مكتبة القاىرة الحديثة، القاىرة، , دراسات في الوظيفة العامة في النظاـ الفرنسي: عبد الحميد حشيش (1)

 

. 111ص, مرجع سابؽ: عمي عبد القادر مصطفي (2)
 

. 41مرجع سابؽ، ص: عامر الكبيسي (3)
 

.143ص, مرجع سابؽ: عمي عبد القادر مصطفي (4)
 

. 252، ص1970القاىرة، العربي، الفكر دار العامة، اإلدارة في الوجيز: سميماف الطماوي (5)
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:- أو أنيا
و تحمؿ , ىي منصب مدني أو عمؿ معيف يقتضي مف شاغمو القياـ بواجبات محددة" 

. (1)" سواًء تفرغ لذلؾ كمية أو لـ يتفرغ, مسئولية معينة
 

وعند التدقيؽ بيذا المفيوـ، نجد بأنو يصمح لبيئة صناعية متطورة، وذات إمكانيات عممية وبشرية 
عالية المستوى، وأنو نظاـ رأسمالي يفترض وجود قطاع خاص نشط بمؤسسات متطورة تنافس القطاع 

العاـ، وتتيح الفرصة لبلنتقاؿ بيف القطاعييف، أو بيف مؤسسات القطاع الواحد، ومبني عمى أساس 
قامة عبلقات عمى أساس المصمحة وكذلؾ فيو  مادي يقوـ عمى الصراع والتنافس، وعدـ االستقرار، وا 

نظاـ استفزازي واستغبللي، فيو يبقي العامميف في حالة قمؽ مستمر وتحت رحمة صاحب المشروع فردًا 
كاف أـ جماعة أـ دولة، ومف جية أخرى يتسبب ىذا النظاـ في أشغاؿ إدارة األفراد بعمميات االختيار 
المتكررة بسبب دوراف العمؿ المستمر، كما يضعؼ مف ثقة الجميور بالمؤسسة حيف تتغير الوجوه بيف 

. (2)الحيف واآلخر
 

 األوروبي يؤدي المفيوـ أف نجد الوضعية، القوانيف في العامة لموظيفة الرئيسْيف المفيوميف بيف وبالمقارنة

 الرتباطو والوالء لئلدارة، واالطمئناف الرضا مف الموظؼ نفس في يبعثو نظرًا لما اإلدارة، سير إلى حسف

بالحرص  األمريكي تتسـ المفيوـ في الفرد والدولة بيف العبلقة بينما الوظيفية، حياتو بوظيفتو طيمة
. (3)العامة أعماليا و بمصالحيا لمدولة ومساوٍ  ندّ  وأعمالو بمصالحو فالفرد قبؿ األفراد، لذا مف والتخوؼ

 
ذا ما قاربنا مفيوـ الوظيفة العامة في قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني واألردني، مف استقراء مفيوـ  وا 
الوظيفة العامة الوارد في نصوصيا، نجد بأنيما يعتمداف عمى المفيـو األوروبي في تكييؼ الوظيفة 

باإلضافة إلى أف ليا كيانًا خاصًا ومستقبًل، بحيث  واالستقرار، العامة، لما تتميز بو مف صفة الدواـ
. األخرى القانوف فروع باقي عف بقواعده يستقؿ لقانوف خاص تخضع

 
 :مفيـو الموظؼ العاـ:- المطمب الثاني

 

                                                           

. 257مرجع سابؽ، ص: عمي شريؼ (1)
 

.42نفس المرجع السابؽ، ص: عامر الكبيسي (2)
 

.23، ص2006دراسة مقارنة،أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية، عماف، : مسؤولية الموظؼ العاـ في الفقو الجنائي اإلسبلمي والقانوف: مميكة ىناف (3)
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بالنظر إلى التشريعات والقوانيف واألنظمة التي تناولت تعريؼ مفيـو الموظؼ العاـ وعبلقتو بالوظيفة 
والدولة، نجد بأف بعض ىذه التشريعات قد أشار في بداية القانوف الُمشرع، إلى تعريؼ الموظؼ العاـ، 
وذلؾ خروجًا عمى القاعدة العامة في النص التشريعي والمتمثمة بعدـ التطرؽ لممفاىيـ، وترؾ أمرىا إلى 
الفقو والقضاء اإلداري، مكتفية باإلشارة إلى وصفو أو ببياف العناصر المكونة، ووضع الشروط الواجب 

. توافرىا لمنح الشخص صفة الموظؼ العاـ في األغمب مف ىذه التشريعات
 

وبالبحث في تعريؼ الموظؼ العاـ  (الفرع األوؿ)وبناء عمى ذلؾ، سنقوـ بتعريؼ الموظؼ العاـ لغًة 
باإلضافة إلى موقؼ  (الفرع الثاني)حسب ما أوردتو التشريعات القانونية واألنظمة المقارنة المتعمقة بو 

ونختمو بالتعريؼ الجنائي  (الفرع الرابع)و ما أورده الفقو اإلداري  (الفرع الثالث)القضاء اإلداري منو 
(. الفرع الاامس)لمموظؼ العاـ 

 
 
 
 
 
 

: التعريؼ المغوي لمموظؼ العاـ:- الفرع األوؿ
  

: يرتبط تعريؼ الوظيفة العامة بمفيوـ تعريؼ الموظؼ العاـ حيث أنو مركب مف لفظيف ىما
 

 :عدة معاف، ولو (1)وىو اسـ مفعوؿ مف وظؼ، ويوظؼ وظيفة" الموظؼ"كممة :- المفظ األوؿ
 

، أي ألزمو إياه، فيكوف (2)"وظؼ عمى الصبي كؿ يـو حفظ آيات كتاب اهلل" مف :-المعنى األوؿ
. الموظؼ عمى ىذا المعني ىو الممـز بشيء

 
لو وظيفة مف رزؽ، وعميو كؿ "  مف الوظيفة، وىي ما يقدر مف رزؽ أو عمؿ فيقاؿ :-المعنى الثاني

. ، فيكوف الموظؼ ىنا مف قدر عميو عمؿ معيف مقابؿ رزؽ مقدر(3)"يـو وظيفة مف عمؿ
                                                           

. 122ص ,2ج, مرجع سابؽ: معجـ مقاييس المغة (1)
 

. 358 ص،9ج,1956, بيروت, دار صادر, تحقيؽ عبد اهلل عمي الكبير وآخريف, لساف العرب, جماؿ الديف أبو الفضؿ محمد بف مكـر بف عمي األنصاري: ابف منظور (2)
 

. 268ص, (بدوف تاريخ)بيروت ،, دار مكتبة الحياة, تاج العروس مف جوىر القاموس: محمد مرتضي الزبيدي (3)
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. ( 1)"فالموظؼ دخؿ الوظيفة بعيد وشروط" الوظيفة بمعنى العيد والشرط "  مف :-المعنى الثالث

 
ومما سبؽ، فاف الموظؼ لغًة ىو مف التـز بعمؿ معيف، وفؽ شروط محددة، مقابؿ حصولو عمى رزؽ 

. معيف
 

عـ القوؿ " إذا شمؿ، ويقاؿ , يقاؿ عـ الشيء عموماً ,  كممة العاـ، وىو لغًة الشامؿ:-المفظ الثاني
، فالعاـ ىو الشامؿ (2)"والعاـ خبلؼ الخاص" جاء القـو عامة أي جميعا " ويقاؿ " إذا شمميـ, بالعطية

وىو بخبلؼ العمؿ , وعميو، فالموظؼ العاـ في المغة ىو الشخص الذي يقـو بأعباء الوظيفة العامة
أي الموظؼ الذي يعمؿ لمدولة , ، فالعاـ ىنا المقصود منو ضد الخاص(3)الخاص كعمؿ األجير ونحوه

. ال لجية خاصة سواء مؤسسة أـ فرد
 

: التعريؼ التشريعي لمموظؼ العاـ:- الفرع الثاني
  

ظيرت فكرة الموظؼ العاـ منذ بدأ اإلنساف عيشو في مجتمعات، ومع ظيور أوؿ أشكاؿ التنظيـ 
وذلؾ كوف , ، ظيرت فئة الموظفيف العمومييف، وقد كانت ىذه الفئة محدودة نسبياً (الدولة)االجتماعي 

حيث , وقد سميت الدولة في ىذه المرحمة بالدولة الحارسة, وظائؼ الدولة كانت محدودة أصبلً 
ومع تطور الدولة أخذت وظائفيا منحًى , اقتصرت وظائفيا عمى توفير األمف، وتحصيؿ الضرائب

حيث وجدت الدولة نفسيا مضطرة لمتدخؿ في نواحي , حيث أطمؽ عمييا تعبير الدولة المتدخمة, أخر
وكسر نطاؽ الدولة الحارسة، مستخدمة الموظؼ لتحقيؽ ذلؾ لمتدخؿ بالتنظيـ والمراقبة , الحياة المختمفة

جيش : ونظرًا لتشعب الوظيفة العامة ازداد عدد الموظفيف بكثرة، ولمداللة عمى كثرتيـ قيؿ, والعمؿ
. (4)الموظفيف أو جميور الموظفيف أحياناً 

 

لذا، اختمفت تشريعات الدوؿ في تعريؼ الموظؼ العاـ، وذلؾ باختبلؼ األنظمة اإلدارية لكؿ منيا، 
وعمى الرغـ مف كثرة ىذه التشريعات إال أف معظميا لـ تضع تعريفًا جامعًا مانعًا تحدد بموجبو 

. المقصود بالموظؼ العاـ
 

                                                           
.269نفس المرجع السابؽ، ص: محمد مرتضي الزبيدي (1)

  

. 1473مرجع سابؽ، ص: القاموس المحيط (2)
 

.643ص, سابؽاؿمرجع اؿ: محمد مرتضي الزبيدي (3)
 

  .67، ص1997 دراسات في الضبط اإلداري، مكتبة القمة، عماف،:  الشطناوي خطارعمي (4)
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والتشريع المصري  (فقرة أولى)وعميو سنتعرؼ عمى مفيـو الموظؼ العاـ في كؿ مف التشريع الفرنسي 
(. فقرة رابعة)والتشريع الفمسطيني  (فقرة ثالثة)والتشريع األردني  (فقرة ثانية)
 

: مفيـو الموظؼ العاـ في التشريع الفرنسي: الفقرة األولى
 

لـ تضع التشريعات الفرنسية المتعاقبة الناظمة لموظيفة العامة تعريفًا مباشرًا وشامبًل لمفيوـ الموظؼ 
العاـ، واف كانت توجد ىناؾ بعض النصوص التشريعية الخاصة استعممت اصطبلح الموظؼ العاـ، 
إال أنيا لـ تتعرض لتعريفو، أو تحديد مدلولو، بؿ اكتفي بتحديد األشخاص الذيف تسري عمييـ أحكامو 

 .(1)واألشخاص المستثنيف مف أحكامو
 

 حدد المشرع الفرنسي األشخاص 1984لسنة  (16)وعند صدور قانوف التوظيؼ العاـ الفرنسي رقـ 
: الخاضعيف ألحكاـ ىذا القانوف، حيث نص في مادتو األولى

 
"  عمى سرياف أحكامو عمى موظفي الدولة والوحدات اإلقميمية " 

 :ونصت المادة الثانية
 

تسري أحكاـ ىذا الباب عمى األشااص المعينيف بوقت كامؿ لشغؿ وظيفة دائمة "  
والمثبتيف في درجة مدرجة في اليـر الوظيفي لدوائر الدولة المركزية والمرافؽ الاارجية 

. (2)"التابعة ليا أو في مؤسسات الدولة العامة 
 

 ويتبيف لنا مف خبلؿ نص المادة الثانية أف المشرع الفرنسي لـ يضع تعريفًا مباشرًا لمفيوـ الموظؼ 
بؿ اكتفى بتحديد األشخاص المشموليف بأحكاـ قانوف التوظيؼ العاـ المذكور أعبله، والذيف , العاـ

: فالنص يتطمب توافر العناصر التالية لكْوف الشخص موظفًا عاماً , تنطبؽ عمييـ أحكامو
 

. الادمة في مرفؽ إداري عاـ- 2.             الوظيفة الدائمة- 1
 

وعمى ىذا األساس، فإف المشرع الفرنسي لـ يخضع موظفي المرافؽ االقتصادية ألحكاـ قانوف التوظيؼ 
 وكذلؾ بعض الفئات والطوائؼ األخرى مثؿ ،(3)، بؿ اقر ليـ قانونًا خاصًا بيـ1984العاـ لسنة 

                                                           
مع التطبيؽ عمي ضباط الشرطة والموظؼ العاـ، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، أسيوط، – التناسب بيف الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية : محمد سيد احمد محمد (1)

. 64، ص2008
 

. ( 16) رقـ 11/1/1984قانوف التوظيؼ العاـ الفرنسي الصادر في  (2)
 

.22، ص2007  دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،،"دراسة مقارنة" سمطة تأديب الموظؼ العاـ : نوفاف العقيؿ العجارمة (3)
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العامميف في مرافؽ أو منشات عامة ذات طابع "و" رجاؿ الجيش"و" رجاؿ القضاء"و" موظفي البرلماف"
  .(1)الذيف افرد ليا قوانيف خاصة لتنظيـ شؤونيا" صناعي أو تجاري

مف المبلحظ أيضًا أف المشرع الفرنسي قد اخرج مف تعريؼ الموظؼ العاـ ونطاقو المستخدميف 
 .(2)والموظفيف المنتدبيف, المؤقتيف

 

: مفيـو الموظؼ العاـ في التشريع المصري:- الفقرة الثانية
 

باستعراض القوانيف والموائح الخاصة بشأف الموظفيف العمومييف المتعاقبة في مصر نبلحظ أف المشرع 
المصري لـ يورد تعريفًا جامعُا مانعًا لمفيوـ الموظؼ العاـ، بؿ اكتفى ببياف فئات الموظفيف وتحديدىـ 

. (3)واألشخاص الذيف تسري عمييـ أحكاـ ىذه القوانيف والموائح
 حيث تنص 1978لسنة  (47)وأكد ذلؾ القانوف المطبؽ بشأف نظاـ العامميف المدنييف بالدولة رقـ 

: المادة األولى عمى ما يمي
 

يعتبر عاماًل في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف كؿ مف يعيف في إحدى الوظائؼ المبنية " 
". بموازنة كؿ وحدة 

 

 وباستقراء النص نرى أف المشرع المصري كالمشرع الفرنسي لـ يضع تعريفًا دقيقًا لمفيوـ الموظؼ 
العاـ، بؿ اقتصر عمى تحديد مف يخضع ألحكامو، بكْوف كؿ شخص يشغؿ إحدى الوظائؼ المبينة في 

موازنة كؿ وحدة موظفًا عامًا، سواء كانت ىذه الوظائؼ دائمة أـ مؤقتة، ودوف اإلشارة إلى تعييف 
1971لسنة  (58)األجانب كما جاء في القانوف رقـ 

(4) .
 

 حدد العامموف 1984لسنة  (136) بالقانوف رقـ 1978لسنة  (47)وبتعديؿ القانوف الحالي رقـ 
الخاضعوف الختصاص المحاكـ التأديبية التي تختص بالنظر بالمخالفات المالية واإلدارية في نص 

: منو التي تقع مف (15)المادة 
 

                                                           

 . 65ص, مرجع سابؽ: محمد سيد احمد محمد (1)

  1997، عماف، -النظرية والتطبيؽ- نظاـ الوظيفة العامة في المممكة األردنية الياشمية: سميماف سميـ بطارسة (2)
 . 41ص

( 47)القانوف رقـ , 1971لسنة  (58)القانوف رقـ , 1964لسنة  (46)القانوف رقـ, 1951لسنة  (210)القانوف رقـ  (3)
 . بشأف العامميف المدنييف, 1978لسنة 

 .61مرجع سابؽ، ص: محمد سيد احمد محمد (4)
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العامميف المدنييف بالجياز اإلداري لمدولة ووزارات الحكومة ومصالحيا، ووحدات الحكـ  .1
المحمي، والعامميف بالييئات العامة والمؤسسات العامة، وما يتبعيا مف وحدات والشركات 

 .التي تضمف ليا الحكومة حدًا أدنى مف األرباح

أعضاء مجمس إدارات التشكيالت النقابية المشكمة طبقًا لقانوف العمؿ، وأعضاء مجمس  .2
 .1963لسنة  (141)اإلدارة المنتابيف طبقا ألحكاـ القانوف 

 العامميف بالجمعيات والييئات الااصة التي يصدر بتحديدىا قرار مف رئيس الجميورية  .3
 .ممف تتجاوز مرتباتيـ امسة عشر جنييًا شيرياً 

 

 وتعديبلتو فئات 1978لسنة  (48)ويبلحظ أف المشرع المصري استبعد مف نطاؽ تطبيؽ قانوف رقـ 
وطوائؼ الموظفيف الذيف تنظـ أحكاميـ قوانيف خاصة بيـ كالقضاة وأعضاء النيابة العامة، والعامميف 
بالجيش والشرطة، وأعضاء ىيئة التدريس والعامميف بالجامعات، إال أف استبعاد المشرع المصري ليذه 

( 48)الفئات والطوائؼ، ال ينفي عنيـ صفة الموظفيف العمومييف، حيث يبقوف خاضعيف لمقانوف رقـ 
 وتعديبلتو لكْونو الشريعة العامة لمعامميف لمدولة باستثناء ما ورد في القوانيف الخاصة التي 1978لسنة 

. (1)تنظـ أحواليـ الوظيفية
: مفيـو الموظؼ العاـ في التشريع األردني:- الفقرة الثالثة

 

تناوؿ الُمشرع األردني تعريؼ الموظؼ العاـ في بعض التشريعات العامة، إضافة إلى تعريفو في نظاـ 
الخدمة المدنية، مخالفا بذلؾ نيج غيره مف المشرعيف، وىدؼ الُمشرع مف تضميف التشريعات ىذه 

. (2)التعريفات ىو تطبيؽ مفيـو الموظؼ العاـ في نطاؽ تمؾ التشريعات دوف غيرىا
 

: تعريؼ الموظؼ العاـ في الدستور األردني: أوال
 

: مف الدستور األردني عمى (76)نصت المادة 
ال يجوز الجمع بيف عضوية مجمس األعياف أو النواب وبيف الوظائؼ العامة، ويقصد "....

 كؿ وظيفة يتناوؿ صاحبيا مرتبو مف األمواؿ العامة، ويشمؿ ذلؾ دوائر بالوظائؼ العامة

".  البمديات، وكذلؾ ال يجوز الجمع بيف عضوية مجمس األعياف ومجمس النواب
 

ونبلحظ ىنا أف المشرع الدستوري بتعريفو األمواؿ العامة تطرؽ لمفيـو الموظؼ العاـ بوصفو مف 
يتقاضي راتبو مف األمواؿ العامة، دوف أف يضع تعريفًا جامعًا مانعًا لمفيوـ الموظؼ العاـ، وكاف 

                                                           

 . 23مرجع سابؽ، ص: نوفاف العقيؿ العجارمة (1)

  .25نفس المرجع السابؽ، ص: نوفاف العقيؿ العجارمة (2)
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ييدؼ مف ذلؾ إلى وضع ضابط يحـر بموجبو الجمع ما بيف عضوية مجمس النواب واألعياف 
والوظائؼ العامة، تأكيدا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات، وىي ىنا السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية 

حفاظًا عمى استقبلؿ السمطة التشريعية بما يكفؿ ليا القياـ بواجباتيا في الرقابة عمى السمطة التنفيذية 
. بحيادية مطمقة

 

: تعريؼ الموظؼ العاـ في قانوف العقوبات األردني: ثانياً 
 

 وتعديبلتو إلى تحديد وصؼ الموظؼ العاـ في 1960لسنة  (16)أشار قانوف العقوبات األردني رقـ 
: ، والتي جاء فييا(باب الجرائـ التي تقع عمى اإلدارة العامة)منو  (169)المادة 

 

يعد موظفًا بالمعنى المقصود في ىذا الباب كؿ موظؼ عمومي في السمؾ اإلداري، أو " 
القضائي، وكؿ ضابط مف ضباط السمطة المدنية أو العسكرية أو فرد مف أفرادىا، وكؿ عامؿ 

 ".أو مستادـ في الدولة أو في إدارة عامة
 

ويستفاد مف ىذا النص أف المشرع أعطى مفيومًا واسعًا لمموظؼ العاـ، حيث شمؿ كؿ موظؼ أو 
ضافة نصوص أخرى أكدت ىذا المفيوـ  مستخدـ أو عامؿ يعمؿ في أي مصمحة مف مصالح الدولة، وا 

: الواسع لمموظؼ العاـ، فنجده استعمؿ عبارة
كؿ شاص ندب لمادمة العامة سواء باالنتااب أو التعييف وكؿ شاص كمؼ بميمة "  

". الخ...رسمية كالمحكـ والابير والسنديؾ طمب
  

: كما انو في نص أخر استعمؿ عبارة
 

مف وكؿ إليو بيع أو شراء أو إدارة أمواؿ منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو حساب  " 
 (1)"الخ....إدارة عامة فاقترؼ غشا

 

 وىدؼ المشرع مف ذلؾ ىو حماية المرافؽ العامة، وضماف سيرىا بانتظاـ واضطراد بما يحقؽ الصالح 
. العاـ وموضحًا أىمية وخطورة األعماؿ والتصرفات الممقاة عمى عاتؽ الموظفيف العمومييف

 

:- تعريؼ الموظؼ العاـ في نظاـ الادمة المدنية األردني: ثالثاً 
 

: ، في المادة الثانية منو أف الموظؼ ىو2007لسنة  (30)عرؼ نظاـ الخدمة المدنية رقـ 
 

                                                           
.  المطبؽ في الضفة الغربية1960لسنة (16)مف قانوف العقوبات األردني رقـ  (175,170) المواد :انظر( 1)
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الشاص المعيف بقرار مف المرجع الماتص، في وظيفة مدرجة في جدوؿ تشكيالت " 
الوظائؼ الصادر بمقتضى قانوف الموازنة العامة، أو موازنة إحدى الدوائر بما في ذلؾ 

". الموظؼ المعيف بموجب عقد، وال يشمؿ الشاص الذي يتقاضى أجرًا يوميا ً 
 

: ومف استقراء نص المادة الثانية نجد أنيا قسمت الموظفيف إلى قسميف
 

موظفوف دائموف وىـ الذيف يعينوف بوظائؼ دائمة ذات درجات محددة في جدوؿ - 1
. تشكيالت الوظائؼ

أو عمى حساب رواتب , موظفوف بعقود وىـ الذيف يعينوف عمى حساب المشاريع - 2
.   الموظفيف المنفكيف عف العمؿ بسبب اإلعارة أو األجازة الدراسية أو األجازة بدوف راتب

 

: ونص في المادة الثالثة منو
 

 تسري أحكاـ ىذا النظاـ عمى موظفي الادمة المدنية، وعمى موظفي أي مؤسسة رسمية" 

 ."عامة ليس ليا نظاـ موظفيف ااص بيا 
 

مف خبلؿ النص نبلحظ أف المشرع األردني عاد، وضـ األشخاص العامميف في أي مؤسسة رسمية 
. عامة ليس ليا نظاـ خاص لموظفييا ألحكاـ ىذا القانوف

ونبلحظ مف ىذا التعريؼ أف المشرع األردني يشترط توافر شرطيف الكتساب الشخص صفة الموظؼ 
:  العاـ، وىما

 
إف المشرع يعتبر أداة إسناد الوظيفة لمشخص المعيف شرط مف شروط اكتساب الشخص لصفة - 1

. (1)"ىو الشخص المعيف بقرار مف المرجع المختص " الموظؼ العاـ، حيث يرى أف الموظؼ 
. ليذا ُيعد جميع األشخاص الذيف يعمموف في الدوائر العامة موظفيف ما عدا عماؿ المياومة

 
أف تكوف الوظيفة التي يعيف بيا ىذا الشخص مدرجة في جدوؿ تشكيبلت الوظائؼ سواء كانت - 2

بما في ذلؾ , ىذه الوظيفة دائمة أـ مؤقتة بمقتضي قانوف الموازنة العامة أـ موازنة إحدى الدوائر
. (2)الموظؼ المعيف بعقد

 
                                                           

أما , 2007لسنة  (30)مف نظاـ الخدمة المدنية رقـ (54)المرجع المختص بالتعيف ىو الوزير بناء عمي تنسيب مف المجنة المركزية لشؤوف الموظفيف وفقا ألحكاـ المادة  (1)

بناء عمى تنسيب الوزير المختص إذا كاف الراتب الذي يخصص لمموظؼ يتجاوز الراتب المحدد لموظفي الفئة , الموظفيف بعقود فيتـ تعينيـ بقرار مف رئيس مجمس الوزراء

.2007لسنة  (30)مف نظاـ الخدمة المدنية األردني رقـ  (60)وبقرار مف الوزير بناء عمي تنسيب األميف العاـ إذا لـ يتجاوز ذلؾ، انظر المادة , األولي
  

.22، ص1999دراسات في الوظيفة العامة، منشورات الجامعة األردنية، عماف، : عمي خطار شطناوي (2)
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ونبلحظ ىنا أف المشرع األردني حدد الوظيفة بأنيا مف وظائؼ إحدى المرافؽ العامة التي تديرىا بشكؿ 
ونتيجة ذلؾ أف العامميف بالمرافؽ العامة التي تدار , مباشر الدولة أو إحدى المؤسسات التابعة ليا

.  بأسموب االمتياز أو االستغبلؿ المباشر أو الشركات المساىمة العامة ال يعتبروف موظفيف عمومييف
 

:- مفيـو الموظؼ العاـ في التشريع الفمسطيني:- الفقرة الرابعة
 

حذا المشرع الفمسطيني حذو المشرع األردني بمحاولتو تعريؼ مفيوـ الموظؼ العاـ، مخالفًا بعض 
التشريعات األخرى المقارنة، خاصة المصري والفرنسي، وذلؾ مف خبلؿ وضع تعريؼ لمموظؼ العاـ 
في بعض التشريعات العامة، مع مراعاة أف بعض التشريعات العربية ما زالت مطبقو في األراضي 
الفمسطينية التي تحت إدارة ووالية السمطة الوطنية الفمسطينية، وذلؾ نتيجة االحتبلؿ اإلسرائيمي، 

والظروؼ االستثنائية التي مرت بفمسطيف، حيث أنتجت جميعيا عدـ الوحدة التشريعية بيف قطاع غزة 
قوبات ف عوالضفة الغربية والقدس وذلؾ باختبلؼ التشريعات المطبقة في ما بينيا، حيث ال يوجد قانو

نما ىناؾ عدة قوانيف تطبؽ عمى الفمسطينييف . موحد في فمسطيف، وا 
، وفي الضفة 1936لسنة  (74)رقـ  (االنتدابي) ففي قطاع غزة يطبؽ قانوف العقوبات الفمسطيني 

، وذلؾ لحيف أقرار مشروع قانوف 1960لسنة  (16)الغربية يطبؽ قانوف العقوبات األردني رقـ 
. العقوبات الفمسطيني

 
 1998لسنة  (4) وكذلؾ تـ تحديد مفيـو الموظؼ العاـ في قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ 

2010لسنة  (7) الصادر بقرار بقانوف رقـ 2005لسنة  (1)وتعديبلتو، وقانوف مكافحة الفساد رقـ 
(1) .

 
: وسنعمؿ عمى توضيح ذلؾ مف خبلؿ النقاط التالية

 
: 1936لسنة  (74)مفيـو الموظؼ العاـ في قانوف العقوبات رقـ :- أوال
 

إف نطاؽ سرياف تطبيؽ ىذا القانوف إنما ينحصر في قطاع غزة فقط، حيث ال يطبؽ في الضفة 
الغربية، وباستقراء نصوص ىذا القانوف نجد انو عرؼ الموظؼ العاـ في المادة الخامسة منو التي 

:- تنص

                                                           
 الصادر عف رئيس السمطة الوطنية 2005لسنة  (1)يتكوف ىذا القانوف مف دمج التعديبلت التي أجريت بموجب القرار بقانوف بشأف تعديؿ قانوف الكسب غير المشروع رقـ  (1)

   .2005لسنة  (1) مع المواد غير المعدلة لقانوف الكسب غير المشروع رقـ 20/6/2010الفمسطينية بتاريخ 
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موظؼ في الادمة العامة كؿ شاص يشغؿ وظيفة مف الوظائؼ المشار "  يقصد بعبارة 
: فيما يمي أو يقـو بأعبائيا بالوكالة أو بصورة أارى،أي إلييا

كؿ وظيفة مدنية، بما في ذلؾ منصب المندوب السامي، أنيطت صالحية التعييف ليا أو - أ
التنفيذي،  العزؿ منيا بجاللة الممؾ أو بالمندوب السامي، أو بالمندوب السامي في المجمس

أو بأية لجنة أو ىيئة عامة، أو  
 كؿ وظيفة يعيف أو ياتار ليا الشاص الذي يشغميا، بحكـ القانوف،أو- ب

كؿ وظيفة مدنية أنيطت صالحية التعييف ليا أو العزؿ منيا بأي شاص أو جماعة - ج 
مف األشااص يشغموف وظيفة مف الوظائؼ المشار إلييا في الفقرتيف السابقتيف مف ىذه 

المادة، أو 
 كؿ حكـ أو فيصؿ في أية إجراءات أو قضية أحيمت لمتحكيـ بقرار مف المحكمة أو- د 

. بموافقتيا أو بمقتضى أي تشريع مف التشاريع
         

: وتشمؿ ىذه العبارة أيضا
  أي عضو مف أعضاء لجنة تحقيؽ عينت بمقتضى أي تشريع مف التشاريع أو وفاقاً - 1

.      ألحكامو
. الشاص المنوط بو تنفيذ إجراءات أية محكمة مف المحاكـ- 2
. جميع األشااص الذي ينتسبوف لمقوى العسكرية أو لقوات بوليس فمسطيف- 3
. جميع األشااص المستادميف في أية دائرة مف دوائر الحكومة- 4
كؿ رجؿ مف رجاؿ الديف أيًا كانت الطائفة التي ينتمي إلييا، عند قيامو بإشيار زواج - 5

صدار شيادات  مقبؿ أو بعقد زواج بحفظ سجؿ بالزواج والمواليد والعماد والوفيات والدفف وا 
. بيا، ولكف ليس بأية صفة أارى

. الشاص المستادـ لدى سمطة بمدية- 6
". ماتار القرية  - 7
 

 دائرة التساع ونظراً  واسع، بشكؿ العاـ الموظؼ عرفت أنيا السابقة الخامسة المادة نص مف نبلحظ 
 يجب بدقة األشخاص ىؤالء تحديد أجؿ مف أنو نرى لذا العاـ، الموظؼ تعريؼ يشمميا التي األشخاص
 العاـ، لمموظؼ وموحد محدد تعريؼ إليجاد الفمسطيني العقوبات قانوف مشروع وصدور بإقرار اإلسراع
 تتجاوب ال فمسطيف في بو لمعمؿ 1936 لسنة( 74 )القانوف أقر التي الزمنية الحقبة ألف وذلؾ

 باإلضافة االقتصادية أـ االجتماعية أـ السياسية سواء فمسطيف، بيا مرت التي التطورات ومعطيات
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 صفة تبقى ذلؾ ومع فييا، العامميف واألشخاص الحديثة الدولة مؤسسات عمؿ في اليائؿ لمتطور
. القانوف ىذا ألحكاـ وخاضعيف األشخاص، ليؤالء قائمة العاـ الموظؼ

 
: 1960لسنة (16)مفيـو الموظؼ العاـ في قانوف العقوبات األردني رقـ :- ثانيا
 

كما ذكرنا سابقا انو بسبب الظروؼ االستثنائية التي مرت بيا فمسطيف، خاصة قرار ضـ الضفة 
 وقرار 1967 واالحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية العاـ 1950 العاـ الغربية لممممكة األردنية الياشمية

 إداريًا وقانونيًا واستمرار 1988فؾ االرتباط مع الضفة الغربية مف قبؿ المممكة األردنية الياشمية العاـ 
االحتبلؿ اإلسرائيمي حتى اآلف، وانتقاؿ الوالية السياسية ألراضي الضفة الغربية لمسمطة الوطنية 

 وصدور القرار الرئاسي مف رئيس السمطة الوطنية 1993الفمسطينية، بناًء عمى اتفاؽ أوسمو عاـ 
: ، والذي نصت المادة األولى منو عمى أنو1994لسنة  (1) رقـ 20/5/1994، بتاريخ (1)الفمسطينية
واألوامر التي كانت سارية المفعوؿ قبؿ تاريخ  يستمر العمؿ بالقوانيف واألنظمة "
". الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يتـ توحيدىا " الفمسطينية  ـ في األراضي5/6/1967

 

 طبؽ في الضفة الغربية وما زاؿ 1960لسنة  (16)نتيجة لذلؾ، فاف قانوف العقوبات األردني رقـ 
 ولتجنب التكرار نكتفي بما ذكر في تعريؼ مفيـو 1967باستثناء تعديبلتو التي تمت بعد عاـ 

. مف ىذا المطمب (بند ثافٍ )الموظؼ العاـ في التشريع األردني بقانوف العقوبات نفسو بالفقرة الثالثة، 
 

:- مفيـو الموظؼ العاـ في مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني:- ثالثا
 

المبلحظ عمى مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني المقر بالقراءة األولى مف المجمس التشريعي 
2003الفمسطيني العاـ 

، بأف نصوصو جاءت منقولة أو متقاربة مف مواد قانوف العقوبات المصري (2)
 والتعديبلت التي طرأت عميو، عمى الرغـ مف قدمو نقؿ المشرع الفمسطيني اغمب 1937الصادر العاـ 

نصوصو في مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني متجاىبًل ظروؼ تطور المجتمع الفمسطيني السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، كما أف المشرع الفمسطيني لـ يراِع كما يجب حيف وضع ىذا القانوف 

اإلعبلنات والعيود والمواثيؽ واالتفاقيات الدولية واإلقميمية الخاصة بحقوؽ اإلنساف ومكافحة الفساد 
عمى الرغـ مف القيمة القانونية ليا حيث كاف مف المفترض أف يتـ مراعاتيا منذ البداية، لتنسجـ وتتوائـ 

                                                           
(1)

 
.صدر في عيد رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية األوؿ سيادة الرئيس ياسر عرفات

   

 بالقراءة األولى بجمسة واحد وخبلؿ يـو واحد فقط (1996األوؿ المنتخب عاـ)تـ إقرار مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني مف قبؿ أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني  (2)
14/4/2003بتاريخ 

.
 



132 

 

، ولكي يجنب المشرع الفمسطيني مستقببًل نفسو (1)مع نصوص مشروع ىذا القانوف اللزاميتيا لفمسطيف
.  (2)مف عناء التعديؿ ليذا القانوف
الجرائـ المضرة )مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني الباب الثالث  (99) وعند استقراء نص المادة 

: التي نصت عمى (بالمصمحة العامة
 

لغايات تطبيؽ أحكاـ ىذا الباب تستعمؿ عبارة الموظؼ العاـ عمى كؿ مف يعمؿ في السمؾ  "
اإلداري أو القضائي لمدولة، وكؿ مف يعمؿ في أجيزة الدولة أو الدوائر أو المؤسسات أو 

". الييئات التابعة ليا
 

مف خبلؿ النص نجد أف المشرع الفمسطيني يطمؽ تعريؼ الموظؼ العاـ الوارد في ىذه المادة عمى 
جميع الجرائـ الواقعة في مشروع قانوف العقوبات، حيث ورد تعبير الموظؼ في أكثر مف جريمة خارج 

                                                           
:-  حيث نصت المادة العاشرة منو عمي2003القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ - انظر( 1)

 .حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ممزمة وواجبة االحتراـ- 1           

 .تعمؿ السمطة الوطنية الفمسطينية دوف إبطاء عمي االنضماـ إلى اإلعبلنات والمواثيؽ اإلقميمية      والدولية التي تحمي حقوؽ اإلنساف- 2           

:- الثالثة لدستػور دولػة فمسػػطيف، حيث نصت المادة الثامنة عشرة منو عمي مشػروع المسػودة-  انظر 

.إلى المواثيؽ والعيود الدولية األخرى التي تحمي حقوؽ اإلنساف   تمتـز دولة فمسطيف باإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، وتسعى لبلنضماـ
 

14/4/2003 التي اقرىا المجمس التشريعي بالقراءة األولى بتاريخ اعتمد الباحث مسودة مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني  (2)
، وذلؾ لكْوف أف 

مف القانوف األساسي التي تخوؿ رئيس السمطة  (43)المجمس التشريعي الفمسطيني ىو صاحب االختصاص األصيؿ إلقرار مشاريع القوانيف، مع األخذ بعيف االعتبار المادة 

لمجمس الوزراء الحؽ في التقدـ " مف القانوف األساسي  (70) إصدار قرارات ليا قوة القانوف، ونص المادة "حاالت الضرورة التي ال تحتمؿ التأاير"الوطنية الفمسطينية في 

وبالبحث في قرارات مجمس الوزراء لـ يصدر أي قرار بيذا الخصوص غير اإلشارة الواردة مف األميف العاـ لوزير العدؿ رقـ " إلى المجمس التشريعي بمشروعات القوانيف

 فقد تقرر تكميؼ معاليكـ التنسيؽ مع الجيات والييئات التي ":  والتي جاء في مضمونيا7/9/2009بتاريخ  (16)نتيجة مداوالت جمسة مجمس الوزراء رقـ  (2009/3669)

عممت عمى إعداد قانوف العقوبات الفمسطيني خبلؿ فترة عمؿ المجمس التشريعي السابؽ لعقد ورشة عمؿ لمناقشة مشروع القانوف وسبؿ واليات إعداده بصورتو المثمى، 

قرار "  وىذه اإلشارة ليست بإلزامية وبقوة قرار مجمس الوزراء إف صدر بيذا الخصوص، كما إف لرئيس مجمس الوزراء إف يصدر قرار منو "بمشاركة كافة الجيات المعنية 

 لو قوة قانونية ممزمة بناء عمى البلئحة الداخمية لمجمس الوزراء يأخذ شكؿ القرار الصادر مف مجمس الوزراء، لتشكيؿ أي لجنة لبحث موضوع معيف، ولـ يجد "رئيس وزراء

الباحث مثؿ ىذا القرار بالبحث في الموقع االلكتروني لمجمس الوزراء الفمسطيني، وىذا ليس كما ورد في مقدمة مسودة قانوف العقوبات الفمسطيني المقدـ مف وزارة العدؿ 

. 3، ص2010 تشريف ثاني30-28المنعقد في مدينة أريحا في الفترة " الفمسطينية، في مؤتمر مناقشة مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني 

 أف قانوف العقوبات ُيعد أىـ التشريعات بعد القانوف األساسي، فيجب دراستو بشكؿ متأٍف واف تشكؿ لو لجنة خاصة مف مجمس الوزراء يكوف في عضويتيا قضاة :ويرى الباحث   

ومحاموف وأكاديميوْف متخصصوْف لمراجعة مواده قبؿ عرضو عمى مجمس الوزراء، مع أىمية المبلحظات التي قدمت مف مؤسسات المجتمع المدني واالئتبلؼ األىمي لقانوف 

العقوبات عمي مسودة مشروع قانوف العقوبات المقر مف المجمس التشريعي السابؽ
 

حيث وضع الكثير مف التعديبلت عميو تنسجـ مع المواثيؽ والعيود الدولية ذات الشأف، 

ومع تقدير وأىمية عمؿ المجنة الحالية التي تعمؿ
 على

جنة الخاصة أعبله، ؿ مشروع القانوف المقدـ مف وزارة العدؿ مع أىمية أف يكوف لعمميا إسناد قانوني ممـز بمشاركة اؿ

لمخروج بقانوف عقوبات عصري يبلءـ الوضع والمجتمع الفمسطيني لعرضو عمي المجمس التشريعي إلقراره عندما تسنح الفرصة، دوف االستعجاؿ بإصداره، مف خبلؿ  قرار 

بقانوف مف قبؿ رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية في ظؿ الوضع الفمسطيني الراىف،
 

ذا كاف ىناؾ ضرورة ممحة لتجريـ فعؿ معيف في ظؿ الوضع القائـ لممجمس التشريعي،  وا 

(.43)فيكوف ذلؾ بالمجوء إلى تجريمو بقرار بقانوف وفؽ المادة 
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نطاؽ الباب الثالث، فإذا كاف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني قد اعتنؽ في بعض نصوصو المفيـو 
- اإلداري لمموظؼ العاـ شأنو في ذلؾ شأف قانوف العقوبات األردني ساري المفعوؿ في الضفة الغربية
فإنو في نصوص أخرى توسع في تحديد نطاؽ صفو الموظؼ العاـ، متخذًا أسموب التعداد والحصر 

مف مشروع  (100)لمطوائؼ التي يرغب في إسباغ صفة الموظؼ العاـ عمييا، كما ورد في المادة 
قانوف العقوبات الفمسطيني، في حيف لـ يرد مثؿ ىذا التعداد في قانوف العقوبات األردني ساري 

. المفعوؿ في الضفة الغربية
 

مف مشروع قانوف  (100)وسنقتصر في ىذا الفرع عمى استعراض الفئات الواردة في نص المادة 
العقوبات الفمسطيني التي تمثؿ االتجاه الموسع في مفيـو الموظؼ العاـ، بعد أف نص المشروع في 

الفئات التي ُتعد في  (100)عمى التعريؼ الضيؽ لمفيـو الموظؼ العاـ، أورد في المادة  (99)المادة
:- حكـ الموظؼ العاـ، أو ما يعرؼ بالموظؼ الحكمي عمى النحو التالي

 

رئيس وأعضاء مجمس الوزراء  -1
 .رؤساء وأعضاء المجالس النيابية العامة والعامموف فييا -2

 .رؤساء وأعضاء الييئات المحمية والعامموف فييا -3

 .المحكموف والابراء والحراس القضائيوف، ووكالء الدائنيف والمصفوف -4

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات التي تساىـ الدولة أو  -5
 .إحدى الييئات العامة في رأس ماليا وكذلؾ العامموف في أي منيا

األشااص المكمفوف بادمة عامو بالنسبة لمعمؿ الذي يتـ تكميفيـ بو بما في ذلؾ  -6
 .المستشاريف

ويستوي أف تكوف الوظيفة أو الادمة أو الصفة دائمة أو مؤقتة بأجر، أو بغير أجر  -7
طواعية أو جبرًا، وال يحوؿ انتياء الوظيفة أو الادمة أو زواؿ الصفة دوف تطبيؽ 

 .أحكاـ ىذا الباب متى وقعت الجريمة، االؿ فترة والية الجاني لعممو
 

نية المشرع في التوسُع في مفيوـ الموظؼ العاـ الذي  (100)والذي يمكف استخبلصو مف المادة 
يرتكب أحد الجرائـ المنصوص عمييا في الباب الثالث، و لـ يقتصر عمى المفيـو الضيؽ لمموظؼ 
العاـ الوارد في القانوف اإلداري، بؿ أضاؼ إليو بعض الطوائؼ أو الفئات الواردة في ىذه المادة، 
كاألشخاص المكمفوف بخدمو عامة مف قبؿ السمطات العامة لمقياـ بعمؿ معيف، ولو لـ يكف موظفًا 
عامًا، وذلؾ في حدود العمؿ المكمفيف بو، كما اعتبر في حكـ الموظفيف العمومييف رؤساء وأعضاء 
مجالس إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات التي تساىـ الدولة، أو إحدى الييئات العامة في رأس 

.  ماليا، وكذلؾ العامميف في أي منيا، عمى اعتبار أف أمواؿ ىذه الجيات أموااًل عامة
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يبلحظ مف التعداد الوارد في ىذه المادة أف بعض الفئات المنصوص عمييا ىـ إما موظفوف عاموف 
ما أنيـ مكمفوف بخدمة عامة، أو مف يقوـ بعمؿ يتصؿ بالخدمة  (99)بالمعنى الوارد في المادة  وا 

العامة، وبالتالي لـ يأت النص بجديد فيما يتعمؽ بيذه الفئات، وقد يتبادر إلى الذىف عدـ النص عمى 
. موظفي األجيزة األمنية، والحقيقة أف النص يطبؽ عمييـ لكْونيـ مف العامميف في أجيزه الدولة

المشار إلييا، والتي كانت مثارًا لمجدؿ  (100)مف المادة  (7)ويبلحظ أيضًا ىذا التوسع في نص الفقرة 
في الفقو اإلداري، حيث سعى المشرع لحسـ ىذا الجدؿ بالنص الصريح عمى ىذه الحاالت بجميع 

. صورىا
 

ويرى الباحث أف تعريؼ مفيوـ الموظؼ العاـ بمشروع قانوف العقوبات الفمسطيني جاء شامبًل لجميع 
الفئات والطوائؼ الوظيفية ميما كاف مستواىا، واف كاف يؤخذ عميو انو قد استثنى منصب رئيس 

. السمطة الوطنية الفمسطينية، ومستشاريو مف ىذا التعريؼ
     

: 1998لسنة (4)مفيـو الموظؼ العاـ في قانوف الادمة المدنية الفمسطيني رقـ :- رابعاً 
 

وباستقراء قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني، نجد بأنو أشار إلى تعريؼ الموظؼ العاـ في المادة الثانية 
:- منو، والتي جاء فييا أف الموظؼ العاـ

 

يقصد بو الموظؼ أو الموظفة، وىو الشاص المعيف بقرار مف جية ماتصة لشغؿ وظيفة " 
مدرجة في نظاـ تشكيالت الوظائؼ المدنية عمى موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيًا كانت 

ونصت المادة الثانية منو في بند ثانيًا تسري أحكاـ ىذا ". طبيعة تمؾ الوظيفة أو مسماىا
الموظفيف المعينيف بمقتضي قوانيف أو قرارات ااصة فيما لـ يرد بشأنو نص " القانوف عمى

". فييا 
 

وبذلؾ يكوف قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني قد اشترط لتحديد صفة الموظؼ العاـ بأف يكوف قد عيف 
، كذلؾ أف تكوف الوظيفة التي يعيف بيا ىذا الشخص مدرجة في جدوؿ (1)بقرار مف المرجع المختص

                                                           
1لسنة  (4) مف قانوف الخدمة المدنية رقـ (16)المادة المرجع المختص بالتعيف وفقا ألحكاـ  (1)

998: 
".  يعيف رؤساء الدوائر الحكومية المستقمة مف الفئة العميا بقرار مف رئيس السمطة الوطنية بناًء عمى تنسيب مف مجمس الوزراء "

(: 17)ونص المادة  

بقرار مف رئيس السمطة الوطنية وبناًء عمى تنسيب مف مجمس  (أو ما يعادليا مف خارج الدائرة الحكومية)يعيف الوكبلء والمديروف العاموف مف موظفي الفئة العميا - 1 "

. الوزراء

". يعيف موظفو الفئة العميا بقرار مف مجمس الوزراء بناًء عمى تنسيب رئيس الدائرة الحكومية المختص- 2 

" .يعيُف موظفو الفئات األخرى بقرار مف رئيس الدائرة المختص  " (:18) ونصت المادة 
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تشكيبلت الوظائؼ المدنية التي تحدد الصبلحيات، و ما يترتب عمييا مف مسؤوليات، وعمى موازنة 
السمطة الوطنية الفمسطينية، أو ممحقو بيا سواء كانت وزارة أـ ىيئة أـ مؤسسة عامة وبالتالي متى 

توافرت ىذه الشروط في الشخص، فإنو يكوف موظفًا عامًا بصرؼ النظر عف المسمى الوظيفي لو أو 
. طبيعة عممو

ونبلحظ عمى أحكاـ ىذا القانوف بأنو ال يسري عمى العامميف في البمديات والمجالس المحمية والقروية، 
 أنو وال عمى أساتذة والعامميف في الجامعات، وال عمى العامميف في الشركات الوطنية أو المختمطة، إال

عاميف، إال إذا تضمف العقد نصًا  موظفيف مؤقتة أو فردية بعقود األشخاص المعينيف َيعد لـ عندما خالفو
كذلؾ، فإف المشرع  عمييـ في األمور التي ال تنظميا العقود المبرمة معيـ، بتطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف

. وقضاءً  فقياً  المستقر الوظيفة ديمومة مبدأ عف بذلؾ لـ يخرج الفمسطيني
 

:-  2005لسنة  (1)تعريؼ مفيـو الموظؼ العاـ في قانوف مكافحة الفساد رقـ :- اامساً 
 

 األولى منو، والتي  نجد بأنو أشار إلى تعريؼ الموظؼ العاـ في المادةباستقراء قانوف مكافحة الفساد
: جاء فييا أف الموظؼ العاـ

 

كؿ مف يعيف بقرار مف جية ماتصة لشغؿ وظيفة مدرجة في نظاـ تشكيالت :  الموظؼ"
الوظائؼ المدنية أو العسكرية عمى موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تمؾ 

". الوظيفة أو مسماىا
 

والمبلحظ عمى ىذا التعريؼ بأنو جاء مشابيًا لتعريؼ الموظؼ في قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني 
مع إضافة الوظائؼ العسكرية لو حيث شمؿ ىذا التعريؼ الشخص العسكري الذي عرفو قانوف الخدمة 

:  في المادة األولى منو بأنو2005لسنة  (8)في قوى األمف الفمسطيني رقـ 
 

". كؿ ضابط أو ضابط صؼ أو فرد في أية قوة مف قوى األمف : العسكري " 
       

قانوف مكافحة الفساد بوضوح إلى األشخاص والفئات التي تعد في حكـ  (2)وقد أشارت المادة 
  : حيث اخضع ألحكاـ ىذا القانوفالموظؼ العاـ،

 

 .رئيس السمطة الوطنية ومستشاروه، ورؤساء المؤسسات التابعة لمرئاسة .1

 .رئيس وأعضاء مجمس الوزراء، ومف في حكميـ .2

 .رئيس وأعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني .3

 .أعضاء السمطة القضائية والنيابة العامة، وموظفوىا .4

 .رؤساء ىيئات وأجيزة السمطة الوطنية .5
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 .المحافظوف ورؤساء وأعضاء مجالس الييئات المحمية و العامموف فييا .6

 .الموظفوف .7

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساىمة العامة، والعامموف فييا التي تكوف         .8
 .السمطة الوطنية أو أي مف مؤسساتيا مساىما فييا

 مأمورو التحصيؿ ومندوبوىـ األمناء عمى الودائع والمصارؼ  .9

  المحكموف والابراء والحراس القضائييف ووكالء الدائنيف، والمصفيف  .10

 رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الييئات والمؤسسات العامة والجمعيات الايرية والييئات  .11
األىمية التي تتمتع بالشاصية االعتبارية المستقمة وباالستقالؿ المالي واإلداري 

واألحزاب والنقابات ومف في حكميـ والعامميف في أي منيا حتى لو لـ تكف تتمقى دعما 
 .مف الموازنة العامة

 . األشااص المكمفيف بادمة عامة بالنسبة لمعمؿ الذي يتـ تكميفيـ بو .12

 أي شاص غير فمسطيني يشغؿ منصبا في أي مف مؤسسات السمطة الوطنية،  .13
التشريعية، التنفيذية والقضائية وأي شاص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جياز 

 عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أىمية تابعة لبمد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية

 . أي شاص آار أو جية أارى يقرر مجمس الوزراء إاضاعيـ ألحكاـ القانوف .14

 
 رئيس السمطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات ويبلحظ الجرأة الكبيرة بيذا القانوف حيف اخضع

التابعة لمرئاسة ألحكامو عكس مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني الذي استثنى منصب   رئيس 
السمطة الوطنية الفمسطينية ومستشاريو مف أحكامو، إال أنو استثنى رئيس و أعضاء المجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفمسطينية مف أحكامو، مع انو اخضع رئيس منظمة التحرير ألحكامو بصفتو رئيس 

. السمطة الوطنية الفمسطينية
 

 عمما أف ىناؾ دوائر ومؤسسات تابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية تعمؿ في أراضي السمطة الوطنية 
الفمسطينية، وتتمقى موازنتيا مف خزينة الموازنة العامة لمسمطة والبعض يحصؿ عمى موارد مالية مباشرة 

مف الدوؿ والمؤسسات المانحة الدولية، فيؿ يخضع رئيس وأعضاء المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
. الفمسطينية ألحكاـ ىذا القانوف؟

 
مف المادة الثانية منو التي  (14) أنيـ مستثنوف مف أحكامو حتى في حاؿ تطبيؽ البند يرى الباحث 

أعطت الحؽ لمجمس الوزراء بإخضاع أي شخص ألحكاـ ىذا القانوف، لكْوْف أف رئيس المجنة التنفيذية 
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، كما أف منظمة (1)لمنظمة التحرير وأعضاءىا، ىـ مف قاموا بإنشاء مجمس السمطة الوطنية الفمسطينية
، وذلؾ التزامًا بما ورد في مقدمة القانوف (2)التحرير الفمسطينية ىي مرجعية السمطة الوطنية الفمسطينية

. األساسي الفمسطيني
 

مع أف ىناؾ أعضاء سواء سابقًا أـ حاليًا مف جمع صفتيف بشخصو كعضو لجنة تنفيذية وكوزير 
بمجمس الوزراء أو كاف وزيرًا في السابؽ، وأصبح عضو لجنة تنفيذيو اآلف، فبصفتو وزير يخضع 
ألحكاـ ىذا القانوف، أما بصفتو عضو لجنة تنفيذية، فانو ال يخضع ألي قانوف مطبؽ في أراضي 

السمطة الوطنية بما فييا ىذا القانوف، وبالرجوع لمنظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية، فإف مواده 
. (3)خمت مف أي نوع مف المسائمة والمحاسبة لرئيس وأعضاء المجنة التنفيذية

                                                           
 .12/10/1993-10قرار أنشاء السمطة الوطنية الفمسطينية الصادر عف المجمس المركزي الفمسطيني في دورتو المنعقدة مف - انظر( 1)

 .2003مقدمة القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ - انظر( 2)
 

 لمنظمة الثوري ، وكذلؾ قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية1979عدـ إمكانية تطبيؽ قانوف العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ : ويري الباحث أيضا( 3)
، عمى أعضاء المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، المذيف صدرا في لبناف 1979التحرير الفمسطينية لعاـ 

وتـ تطبيقيما بسبب حاجة المنظمة في ذلؾ الوقت لضبط أمورىا المختمفة، ولما كانت تتمتع بو مف سيطرة عمى 
األرض، وغياب وضعؼ السمطات المبنانية ضمف مناطؽ الثورة الفمسطينية بسبب الحرب، ولكف بعد عودة أغمبية 
القيادة السياسية واغمب القوات العسكرية لممنظمة إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة اتفاقيات أوسمو 

 واستمرار تطبيقيما داخؿ أراضي السمطة الوطنية 1996وانتخاب المجمس التشريعي الفمسطيني األوؿ عاـ 
الفمسطينية حتى اآلف خمؽ اإلشكالية القانونية القائمة حوؿ تطبيؽ ىذه القوانيف لعدـ إصدارىا مف الجية صاحبة 
االختصاص التشريعي وىو المجمس التشريعي الفمسطيني، ولـ يصدر عف ىذا المجمس أي تشريع يطالب أو يقر 

، وما نص (الوقائع الفمسطينية)بتطبيؽ ىذه القوانيف في أراضي السمطة، باإلضافة لعدـ نشرىا في الجريدة الرسمية 
بإنشاء محاكـ عسكرية بقوانيف خاصة تختص بالشأف العسكري، ولـ يتـ  (101)عميو القانوف األساسي في المادة 

كما جاء في القانوف، " محاكـ ثورية  " ىيالثوري  أصوؿ المحاكمات الجزائيةإنشاؤىا حتى اآلف باعتبار أف المحاكـ في قانوف
 ىو كؿ شخص فمسطيني ارتكب جريمة :كؿ مف( " أ)مف قانوف العقوبات الثوري في البند  (3)وجاء في المادة 

جريمة ضد الثورة الفمسطينية كفاعؿ أصمي أو شريؾ أو متدخؿ أو ..........منصوص عمييا في ىذا القانوف 
يطبؽ ىذا القانوف عمى جميع "  "تطبيؽ األحكاـ الجزائية مف حيث المكاف " محرض، وجاء في الفصؿ الثاني 

الصالحية الشاصية " ،  و في الفصؿ الثالث "الجرائـ المقترفة في األرض التي تتواجد عمييا الثورة الفمسطينية 
األعضاء العامميف في الثورة والمستخدميف فييا  " (ح)البند األخير ... يخضع إلحكاـ ىذا القانوف كؿ مف "والذاتية 

وما سبؽ البند األخير يختص بالعسكرييف والمقاتميف، وجـر ىذا القانوف الجرائـ الواقعة " أو في مؤسساتيا ومصانعيا 
ىيئة " عمى اإلدارة العامة في الباب الرابع في الفصؿ األوؿ منو، مع العمـ أف ىذيف القانونيف يطبقاف فقط مف قبؿ 

 في أراضي السمطة ومف خبلؿ ىذه الييئة تـ محاكمة مدنييف أماـ محاكميا ما دفع إلى الطعف "القضاء العسكري 
بعدـ دستورية ىذه القوانيف أماـ محكمة العدؿ العميا، بصفتيا محكمة دستورية إال أف ىذه المحكمة ردت الدعوى 

. 21/7/2009بتاريخ (1/2009)، طعنًا دستوريًا رقـ"عدـ صحة الاصومة"شكبل بداعي 
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: مف قانوف مكافحة الفساد نصت عمى (30) مع أف المادة 
 

. (1)"ال تاضع لمتقادـ قضايا الكسب غير المشروع وكؿ ما يتعمؽ بيا مف إجراءات" 
 

لذا نرى أف يتـ تعديؿ القانوف إلضافة رئيس وأعضاء المجنة التنفيذية لؤلشخاص الخاضعيف ألحكاـ 
. قانوف مكافحة الفساد

 

وباستثناء ذلؾ، فإف ىذا القانوف يكوف قد اخضع جميع األشخاص الذيف ليـ عبلقة بالوظيفة العامة 
بالسمطات الثبلث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والييئات المحمية والشركات المساىمة العامة التي 

تكوف السمطة الوطنية مساىمًا فييا، والمحكموف والخبراء والحراس القضائييف ووكبلء الدائنيف 
والمصفيف، كذلؾ رؤساء وأعضاء الجمعيات الخيرية والييئات األىمية واألحزاب والنقابات، ومف في 
حكميـ حتى في حاؿ لـ تكف تتمقى دعما مف الموازنة العامة لمسمطة والمكمفيف بخدمة عامة بالنسبة 

. لمعمؿ الذي يتـ تكميفيـ بو
 

واخضع ىذا القانوف كذلؾ، أي شخص غير فمسطيني يشغؿ منصبا في السمطات الثبلث لمسمطة 
الوطنية الفمسطينية كذلؾ، أي شخص سواء كاف فمسطينيُا أـ أجنبيًا يمارس وظيفية عمومية لصالح أي 
جياز عمومي أو منشاة عمومية أو منظمة أىمية تابعة لبمد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية ألحكامو، 

ورغـ ىذه الفئات الواسعة التي حددىا أعطى الصبلحية لمجمس الوزراء الفمسطيني إلخضاع أي 
. شخص آخر أو جية أخرى ألحكاـ ىذا القانوف بقرار منو

                                                                                                                                                                                

التشريعات الناظمة لؤلمف           – النظاـ القانوني لمنظمة التحرير الفمسطينية : معيف البرغوثي و رشاد تواـ :نقال عف 
 .66-19، ص2010معيد الحقوؽ، جامعة بير زيت، راـ اهلل، - والقضاء الثوري

واصدر رئيس ىيئة القضاء العسكري رئيس المحكمة العسكرية العميا المواء القاضي احمد المبيض تصريحا صحافيا  -
وقؼ عرض كافة المدنييف عمى القضاء العسكري والكؼ عف التوقيؼ أو االحتجاز إال "  جاء فيو 17/1/2011بتاريخ 

، مشددًا عمي 2001السنة  (3)ببلئحة اتياـ صادرة عف النيابة العامة المدنية، وفقا لقانوف اإلجراءات الجزائية رقـ 
التعاوف الوثيؽ مع النائب العاـ مف حيث إحالة النيابة العامة لممتيميف العسكرييف إلى القضاء العسكري لبلختصاص، 
حالة المدنييف لمنيابة المدنية مف جانب القضاء العسكري لذات السبب، إلى أف ىذا ما قررتو محكمة النقض في أكثر  وا 

. مف مبدأ قضائي، أكدت فييا انعقاد االختصاص لمقضاء العسكري بمحاكمة منتسبي قوى األمف
 :                                                                 وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية، وفا:نقال عف

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=964                            

جريمة الكسب غير "تستبدؿ عبارة "  في مادتو الثالثة نصت عمي2005لسنة  (1) بشاف تعديؿ قانوف الكسب غير المشروع رقـ 20/6/2010: إف القرار بقانوف الصادر بتاريخ (1)

نصت عمى قضايا الكسب غير المشروع وليس جريمة الكسب  (30)إال أف المادة " جريمة الفساد"أينما وردت في القانوف األصمي لغايات تطبيؽ ىذا القانوف بعبارة " المشروع

بقاء النص كما ىو يجعؿ مف جريمة الكسب غير المشروع ىي الوحيدة غير الخاضعة لمتقادـ وباقي جرائـ الفساد التي نص عمييا  غير المشروع لتستبدؿ بجريمة الفساد، وا 

.القانوف خاضعة لمتقادـ، لذا نرى أف يتـ إضافة كممة جريمة بعد كممة قضايا في النص األصمي في أي تعديؿ لمقانوف مستقببل
 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=964
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 :مفيـو الموظؼ العاـ في القضاء اإلداري: الفرع الثالث
 

نظرا لخمو بعض التشريعات المنظمة لموظيفة العامة مف تعريؼ محدد لمفيوـ الموظؼ العاـ، لجْا 
الباحثوف إلى أحكاـ القضاء اإلداري لمبحث عف ىذا التعريؼ لمعرفة موقؼ القضاء منو، خاصة واف 

، والقضاء اإلداري في كؿ مف فرنسا (1)القانوف اإلداري أوجده القضاء وساىـ في تطويره وبناء أركانو
ومصر كاف ليما النصيب األكبر بذلؾ لكْوْف أف األوؿ مف الرواد في القضاء اإلداري في الدوؿ 

. الغربية، ويعد الثاني مف أقدـ الدوؿ العربية في مجاؿ استحداث وتطبيؽ القضاء اإلداري بيا
 

( فقرة أولي)لذا، سنتعرض لمفيـو القضاء اإلداري لمموظؼ العاـ في كؿ مف القضاء اإلداري الفرنسي 
. تباعاً  (فقرة رابعة)والفمسطيني  (فقرة ثالثة)واألردني  (فقرة ثانية)والمصري 

 
: مفيـو الموظؼ العاـ في القضاء الفرنسي: الفقرة األولى

 
تأثر القضاء الفرنسي عند تعريفو لمموظؼ العاـ، باألفكار األساسية التي يستند إلييا نظاـ الوظيفة 

، وقد (2)العامة الفرنسي حيث تُعد الوظيفة العامة رسالة وخدمة ينقطع ليا الموظؼ ويكرس ليا نشاطو
: عرؼ مجمس الدولة الفرنسي الموظؼ العاـ بأنو ىو

 
. (3)"كؿ شاص يعيد إليو بوظيفة دائمة داامة في الكادر وتكوف في ادمة مرفؽ عاـ " 
 

:- ووفقًا ليذا التعريؼ يعد الشخص موظفًا عامًا إذا توفرت فيو الشروط التالية
 

 .أف يكوف المرفؽ العاـ مرفقًا إدارياً  -1

 .أف تكوف الوظيفة دائمة -2

أف تكوف الوظيفة داامو ضمف الكادر، أي يجب أف يكوف الشاص مندمجا باليـر  -3
. (4)اإلداري، ويتحقؽ ىذا االندماج مف االؿ تثبيتو بالوظيفة

 

                                                           
.  26ص, مرجع سابؽ: نوفاف العقيؿ العجارمة (1)

 

.134ص, مرجع سابؽ: عمي مصطفي (2)
 

.70ص, مرجع سابؽ: محمد سيد احمد محمد (3)
 

.   36ص, مرجع سابؽ:  شنطاوي خطارعمي (4)
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وقد اشترط مجمس الدولة الفرنسي بأْف يكوف المرفؽ العاـ مرفقًا إداريًا لكْوْف الشاص موظفًا عامًا، 
فقد فرؽ مجمس  (كالمرافؽ الصناعية والتجارية)أما بالنسبة لموظفي المرافؽ االقتصادية العامة 

, حيث عّدىـ يحمموف صفة الموظؼ العاـ, الدولة بيف شاغمي وظائؼ اإلدارة والتوجيو والمحاسبة
ياضعوف ألحكاـ القانوف الااص، وتاتص المحاكـ  (عماؿ)أما باقي العماؿ فقد أعدىـ أجراء 

. (1)المدنية بمنازعاتيـ
 

ومف الجدير ذكره أف القضاء الفرنسي قد تبنى التعريؼ السابؽ لمموظؼ الذي عبر عنو المشرع 
1984لعاـ  (16)الفرنسي في نظاـ الخدمة المدنية رقـ 

(2) .
 

: مفيـو الموظؼ العاـ في القضاء المصري: الفقرة الثانية
 

حذا القضاء اإلداري المصري حذو القضاء اإلداري الفرنسي قي اشتراط توفر صفات معينة وبياف 
العناصر األساسية الواجب توافرىا في الشخص لكْونو موظفًا عامًا، وقد عرفت محكمة القضاء اإلداري 

: الموظؼ العاـ بأنو
 

الشاص الذي يعيد إليو بعمؿ دائـ في ادمة مرفؽ عاـ تديره الدولة أو أحد أشااص  " 
. (3)"القانوف العاـ 

 
: وقد عرفت المحكمة اإلدارية العميا الموظؼ العاـ في العديد مف أحكاميا بأنو

 
كؿ شاص يعيد إليو بعمؿ دائـ في مرفؽ عاـ تديره الدولة أو أحد أشااص القانوف  " 

.  (4)"العاـ بطريقة االستغالؿ المباشر
 

:- ووفقًا ليذا التعريؼ يعد الشخص موظفًا عامًا إذا توفر فيو الشرطاْف التاليافْ 
 

 .أف يقـو بعمؿ دائـ في خدمة مرفؽ عاـ تديره الدولة أو احد أشخاص القانوف العاـ -1

 .أف يدار ىذا المرفؽ باالستغبلؿ المباشر -2
                                                           

. 27ص ,مرجع سابؽ: نوفاف العقيؿ العجارمة (1)
 

.170ص, مرجع سابؽ: عبد الحميد حشيش (2)
 

.611، ص6مجموعة أحكاـ محكمة القضاء اإلداري المصري، لسنة (3)
 

380 ص،12 لسنة مجموعة أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية، (4)
 . 
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: وأكدت عمى ىذه الشروط المحكمة اإلدارية العميا المصرية بقوليا
 

أف يكوف قائمًا بعمؿ دائـ، وأف يكوف : يشترط العتبار الشاص موظفًا عامًا توافر شرطيف " 
ىذا العمؿ في ادمة مرفؽ عاـ أو مصمحة عامة، ويقابؿ تنوع المرفؽ مف حيث الطبيعة نوع 

مف حيث اإلدارة، ولكي يكسب عماؿ المرافؽ العاـ صفة الموظؼ العمومي يجب أف يدار 
. (1)"المرفؽ عف طريؽ االستغالؿ المباشر

 

ونبلحظ عمى تعريؼ المحكمة اإلدارية العميا بأنو يقصر صفة الموظؼ العاـ عمى األشخاص الذيف 
تدار المرافؽ العامة التي يعمموف بيا بطريقة االستغبلؿ المباشر فقط، عمى الرغـ مف تطور دور الدولة 
حيث أصبحت تتدخؿ في كافة المجاالت، ولجأت إلى أساليب أخرى إلدارة مرافقيا العامة مثؿ أسموب 
المؤسسات العامة والييئات العامة، وىو أسموب يعتمد عمى إدارة المرفؽ العاـ، بعيدا عف بعض القواعد 

 .وذلؾ بإنشاء شخص معنوي عاـ إلدارة المرفؽ العاـ, التي تحكـ النشاط اإلداري التقميدي
 

: مفيـو الموظؼ العاـ في القضاء األردني:- الفقرة الثالثة
 

وكذلؾ تطرؽ القضاء اإلداري األردني متمثبًل في محكمة العدؿ العميا، حيث قضت في أحدى أحكاميا 
: بأف الموظؼ العاـ ىو

 
كؿ شاص يعيد إليو بعمؿ دائـ في ادمة مرفؽ عاـ تديره الدولة أو احد أشااص القانوف " 

. (2)"العاـ 
 

: وفي حكـ آخر ليا، قضت بأف الموظؼ العاـ
 

ىو الشاص الذي يعيد إليو بعمؿ دائـ في ادمة مرفؽ عاـ يديره أحد أشااص القانوف  " 
. (3)"العاـ 

                                                           
.832ص , (المجموعة)، 6/4/1957 تاريخ 1470حكميا بالقضية رقـ , مف أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية (1)

 

مجمة نقابة  , 109/75 وحكميا بالقضية رقـ 962، ص 1973لسنة  (8.7)األعداد , مجمة نقابة المحاميف ,72/73حكميا بالقضية رقـ  ,مف أحكاـ محكمة العدؿ العميا (2)

.1202ص, 1976لسنة  (8.7)المحاميف األعداد 
 

.649 ص 1984لسنة،  (5)العدد , مجمة نقابة المحاميف, 182/83حكميا بالقضية رقـ , مف أحكاـ محكمة العدؿ العميا (3)
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وىنا، نبلحظ أف القضاء اإلداري األردني يشترط توافر شرطيف الكتساب الشخص صفة الموظؼ 
 : (1)العاـ، وىما

 

. دائمية أو ديمومة الوظيفة، وتشمؿ دائمية الوظيفة ذاتيا، وديمومة شغؿ ىذه الوظيفة -1
 .الخدمة في مرفؽ عاـ تديره الدولة أو أحد أشخاص القانوف العاـ -2

 

وبالتالي، ال يكفي الكتساب صفة الموظؼ العاـ أف يعيد إلى الشخص بعمؿ دائـ في خدمة مرفؽ 
اإلدارة : عاـ، بؿ يجب أف يدار ىذا المرفؽ بأحد أسموبيف فقط مف أساليب إدارة المرافؽ العامة، وىما

. ، أو طريقة المؤسسة العامة(االستغبلؿ المباشر )المباشرة 
 

لذا، ال ُيعد العامموف في المرافؽ العامة المدارة بطريؽ االمتياز واالستغبلؿ غير المباشر، وشركات 
االقتصاد المختمط موظفيف عمومييف، ونبلحظ مما سبؽ أف التعريؼ القضائي األردني لمموظؼ أكثر 

. دقة مف تعريؼ المشرع األردني
 

: تعريؼ مفيـو الموظؼ العاـ في القضاء الفمسطيني: الفقرة الرابعة
 

: (2)لقد قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية لتعريؼ الموظؼ العاـ في أحد أحكاميا بأنو
 

". ىو كؿ شاص يعيد إليو بعمؿ دائـ في ادمة مرفؽ عاـ تديره الدولة " 
 

، حيث اشترط القضاء الفمسطيني مستندة بيذا التعريؼ إلى قانوف الخدمة المدنية كما جاء في حكميا
: شرطيف لتوفر صفة الموظؼ العاـ

 

.  ديمومة الوظيفة سواء ببقاء الوظيفة قائمة أو استمرارية شغؿ ىذه الوظيفة مف قبؿ الموظؼ-1
 

.  الخدمة في مرفؽ عاـ تديره الدولة-2

                                                           
   .25-24عمي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة، المرجع السباؽ، ص (1)

: ، والذي جاء فيو28/1/2006 الصادر بتاريخ 86/2004حكـ محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في الدعوى رقـ  (2)

 مف قانوف تشكيؿ المحاكـ خصت محكمة 33/4ولما كانت المادة - الغرفة الصناعية والتجارية والزراعية لمحافظة جنيف- ولما كاف المستدعي عمؿ موظفا لدى المستدعي ضدىا" 

العدؿ العميا النظر في المنازعات المتعمقة بالوظيفة العمومية مف حيث التعيف أو الترقية أو العبلوات أو المرتبات أو النقؿ أو اإلحالة إلى المعاش أو التأديب أو االستيداع أو 

. الفصؿ وسائر ما يتعمؽ بأعماؿ الوظيفة

الشخص  )، عرؼ الموظؼ 1998 لسنة 4 ذلؾ أف قانوف الخدمة المدنية رقـ الموظؼ العاـ ىو كؿ شاص يعيد إليو بعمؿ دائـ في ادمة مرفؽ عاـ تديره الدولةولما كاف 

 ".(المعيف بقرار مف جية مختصة لشغؿ وظيفة مدرجة في نظاـ التشكيبلت المدنية عمى موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيًا كانت طبيعة تمؾ الوظيفة أو مسماىا
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 صبغ صفة الموظؼ العاـ عمى األشخاص الذيف تدار المرافؽ العامة ونبلحظ مْف ىذا التعريؼ بأنو
التي يعمموف بيا مف قبؿ الدولة فقط ، مستثني أشخاص القانوف العاـ كما جاء في القضاء المصري 

واألردني، وفي استناده عمى التعريؼ الوارد في قانوف الخدمة المدنية حصر صفة الموظؼ العاـ 
بالشخص الذي يعمؿ بمرفؽ عاـ يدار بطريقة االستغبلؿ المباشر، لكْوْف أف الوظيفة يجب أف تكوف 

مدرجة عمى موازنة إحدى الدوائر الحكومية، ويعتقد الباحث أف ىذا الحكـ أغفؿ مف يعمؿ في 
المؤسسات التي تدار عف طريؽ االستغبلؿ غير المباشر، وبالتالي أصبح التعريؼ فيو نوعًا مف 
التناقض في حالة أف كانت الدولة تدير مؤسسة أو ىيئة مختمطة، مع ما ورد في قانوف الخدمة 

. المدنية
 

: مفيـو الموظؼ العاـ في الفقو اإلداري: الفرع الرابع

 

 لعدـ ورود مفيـو محدد لمموظؼ العاـ في بعض قوانيف الادمة المدنية والقوانيف التي تاص 
الموظفيف والتشريعات العامة مف جية، وعدـ نيج القضاء اإلداري نيجًا موحدًا لتحديد ىذا المفيـو 
مف جية أارى، تصدى فقياء القانوف اإلداري لذلؾ، ووضعوا تعريفات عديدة وكثيرة لمموظؼ العاـ، 
فمنيـ مف يصفونيـ باألشااص العامميف بالمرافؽ العامة، ومنيـ مف يصفونيـ باألشااص الذيف 
ياضعوف في عالقتيـ مع الدولة إلى أحكاـ القانوف العاـ، أو األشااص الذيف يتقاضوف رواتبيـ 

. مف ازينة الدولة
 

فقرة )ولموقوؼ عمى ىذه التعريفات الفقيية المتعددة لمموظؼ العاـ، سنتعرض لموقؼ الفقو الفرنسي 
ليذا  (فقرة رابعة)والفقو الفمسطيني  (فقرة ثالثة)والفقو األردني  (فقرة ثانية)والفقو المصري  (أولى

ً. المفيـو تباعا
 

: تعريؼ مفيـو الموظؼ العاـ في الفقو اإلداري الفرنسي:- الفقرة األولى
 

لقد كاف الفقو اإلداري الفرنسي رائدًا في وضع تعريؼ لمفيوـ الموظؼ العاـ، وقد انقسـ الفقو اإلداري 
:  ىما(1)الفرنسي في تعريفاتو إلى نظريتيف

 
                                                           

 .168ص, مرجع سابؽ:  عبد الحميد حشيش(1 )
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 (روالف) (ىوريو)و (ديجى)ويُعد الفقياء ,  وتعطي مفيومًا واسعًا لمموظؼ العاـ:نظرية المرفؽ العاـ
: مف كبار الفقياء الذيف اخذوا بيذه النظرية التي تمثؿ االتجاه القديـ في الفقو اإلداري

: حيث عرؼ الفقيو ديجى الموظؼ العاـ بأنو -
 

كؿ عامؿ يساىـ بطريقة دائمة وعادية في تسير مرفؽ عاـ أيًا كانت طبيعة األعماؿ التي "  
 (1)"يقـو بيا لجميع المرافؽ اإلدارية واالقتصادية

 

 :وعرفو الفقيو ىوريو بأنو -
 

كؿ شاص يعيف بمعرفة السمطة العامة لشغؿ وظيفة في الكادر الدائـ لمرفؽ عاـ تديره  " 
سواء كانت تحت مسمى موظؼ أو مستادـ أو عامؿ أو , الدولة أو اإلدارات العامة األارى

. (2)"مساعد عامؿ
 

 :ويعرفو الفقيو روالف بأنو -

 

الشاص الذي يشغؿ إحدى الوظائؼ في الكادرات الدائمة لممنشأة لضماف السير المنظـ "  
. (3)"لممرافؽ العامة

 

 ويبلحظ مف ىذه التعريفات أف أنصار ىذه النظرية يشترطوف توافر الشرطيف التالييف العتبار 
: الشخص موظفًا عاماً 

 

 .الشغؿ الدائـ لموظيفة- 2.         المساىمة في أدارة مرفؽ عاـ- 1         

 

 (دي لو بادير)و (فاليف)ويعتبر الفقياء ,  تعطي مفيومًا ضيقًا لمموظؼ العاـ:نظرية القانوف العاـ
: مف كبار أنصار ىذه النظرية التي تمثؿ االتجاه الحديث في الفقو اإلداري (دويز)و

 

: حيث عرؼ الفقيو فاليف الموظؼ العاـ بأنو -
 

كؿ مف يساىـ في إدارة مرفؽ عاـ يدار بالطريؽ المباشر ويشغؿ وظيفة دائمة ضمف  " 
. (4)"درجة مف درجات كادر اإلدارة العامة

                                                           
(1  )  Duguit 

(Leon): Traite de droit constitonnel , Paris, 1928, P,280.
  
 

( 2  ) Hauriou (Maurice): Precis elementaire de dorit Administratif, Paris, 1925,P.274. 
 

(3  )  Roland (lonis) : Precis de dorit Administratif, Paris,2em edition, 1928,P, 56.
 

( 4  ) Waline (Marcel): Droiet administrative, 8 em edition, Paris, 1959 ,P. 728. 
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: وعرفو دي لو بادير بأنو -
 

 .(1)"الشاص الذي يتولى وظيفة دائمة داامو في كادر المرفؽ العاـ"  
 

: ويعرفو الفقيو دويز بأنو -
 

. (2)"الشاص الذي يساىـ في إدارة مرفؽ عاـ يدار بطريقة االستغالؿ المباشر"  
 

ويبلحظ مف ىذه التعريفات أف أنصار ىذه النظرية يشترطوف توفير العناصر التالية الكتساب الشخص 
: صفة الموظؼ العاـ

 

 .أف يشغؿ وظيفة دائمة -1

 .المساىمة في مرفؽ عاـ -2

 .التثبيت في إحدى درجات السمـ اإلداري -3

 

: تعريؼ مفيـو الموظؼ العاـ في الفقو اإلداري المصري:- الفقرة الثانية
 

تطرؽ فقياء القانوف اإلداري المصري إلى تحديد مفيـو الموظؼ العاـ وقد انقسموا في أرائيـ إلى 
: اتجاىيف ىما

 

 أخذ بالمفيوـ الواسع لتعريؼ الموظؼ العاـ بكْونو كؿ شخص يعمؿ بوظيفة دائمة في :االتجاه األوؿ
: خدمة مرفؽ عاـ تديره الدولة أو احد أشخاص القانوف العاـ بأنو

 

أو أحد أشااص القانوف ,كؿ مف يعيد إليو بعمؿ دائـ في ادمة مرفؽ عاـ تديره الدولة - " 
 .(3)"العاـ بالطريؽ المباشر

 

الشاص الذي يعيد إليو بعمؿ دائـ في ادمة مرفؽ عاـ يديره أحد أشااص القانوف - " 
 .(4)"العاـ

                                                           
( 1  ) De laubadere (Andre): manuel  de droit administratife, Paris, 4 em edition,1955,P.250 

 

(2)  
 Dueze et Daprare: Trait de droit libraire, dalloz administrative, 1952, P,124. 

. 98ص, 1979,القاىرة, دار الفكر العربي, أساليب النشاط اإلداري ووسائمو, مبادئ القانوف اإلداري: محمود عاطؼ البنا (3)
 

. 407ص ,1970, القاىرة, دار النيضة العربية, الجزء الثاني ,مبادئ القانوف اإلداري: فؤاد العطار( 4)
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مف يعيد إليو بعمؿ دائـ في ادمة مرفؽ عاـ تديره الدولة أو أحد أشااص القانوف - " 
. (1)"العاـ

 

: ونبلحظ مف خبلؿ التعريفات السابقة وجوب تحقؽ الشروط التالية العتبار الشخص موظفًا عاماً 
 

 .أف تكوف الوظيفة دائمة -1

 .المساىمة في خدمة مرفؽ عاـ -2

 .أف تدير الدولة ىذا المرفؽ، أو احد أشخاص القانوف العاـ -3

 .أداة التعييف أو وجود قرار إداري يسند الوظيفة لمموظؼ -4

 

 أخذ بالمفيـو الضيؽ لتعريؼ الموظؼ العاـ باشتراطيـ رضاء أو قبوؿ الموظؼ :-االتجاه الثاني
: أو إدارة المرفؽ بالطريؽ المباشر مف قبؿ الدولة أو أحد أشخاص القانوف العاـ بأنو, بالتعيف
 

أو غيرىا مف الوحدات , الشاص الذي يساىـ في عمؿ دائـ في مرفؽ عاـ تديره الدولة - " 
وتكوف مساىمتو في ذلؾ العمؿ عف طريؽ إسناد , بأسموب االستغالؿ المباشر, اإلدارية

مشروع لوظيفة ينطوي عمى قرار بالتعييف مف جانب اإلدارة وعف قبوؿ ىذا التعييف مف قبؿ 
. (2)"الموظؼ 

 

عف طريؽ , الشاص الذي يعمؿ في ادمة مرفؽ عاـ في وظيفة دائمة وبصفة دائمة - " 
. (3)"التعييف مع قبولو ليذا التعييف

 

: ونبلحظ مف خبلؿ التعريفات السابقة وجوب تحقؽ الشروط التالية العتبار الشخص موظفًا عاماً 
  
. الخدمة في مرفؽ عاـ -1
 .أف تكوف الخدمة دائمة -2

 .أف يدار المرفؽ العاـ بالطريقة المباشرة -3

 .صدور أداة قانونية بالتعييف -4

                                                           
.470ص ,1991,دار الفكر العربي ,الوجيز مبادئ القانوف اإلداري:  سميماف الطماوي(1)

 

 .457ص ,1955, القاىرة ,1ط ,دار النشر لمجامعات المصرية, الجزء األوؿ, مبادئ القانوف اإلداري:  توفيؽ شحاتة(2)

116ص ,1957, اإلسكندرية ,1ط ,منشاة المعارؼ, الوجيز في القانوف اإلداري:  مصطفي أبو زيد فيمي(3)
. 
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: تعريؼ مفيـو الموظؼ العاـ في الفقو اإلداري األردني:- الفقرة الثالثة
 

إْف الدراسات القانونية المتعمقة بالوظيفة العامة والموظفيف في األردف تتصؼ بالندرة مقارنة بفرنسا 
وحداثة إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة التي تضـ  (الدولة )ومصر، وذلؾ لحداثة قياـ المممكة 

كميات الحقوؽ، إال أف أىـ التعريفات التي وردت لتحديد مفيوـ الموظؼ العاـ كاف الكثير منيا متأثرًا 
: ، ومنيا(1)إلى حد كبير بالفقو اإلداري المصري

 
كؿ شاص يشغؿ وظيفة دائمة في مرفؽ عاـ تديره الدولة بطريؽ االستغالؿ - " 

. (2)"المباشر
 

أو احد أشااص القانوف , الشاص الذي يقـو بعمؿ دائـ في ادمة مرفؽ تديره الدولة- " 
وال الموظؼ بالتعييف وال , العاـ األارى وال أىمية لمنظاـ القانوني الذي يحكـ الشاص

 .(3)"أسموب تقاضي الراتب وال أىمية لنوع العمؿ أو المستوى الوظيفي

تديره الدولة أو أحدى الييئات , الشاص الذي يعيد إليو بعمؿ دائـ في ادمة مرفؽ عاـ- " 
 .(4)"أو إحدى المؤسسات العامة اإلدارية, اإلقميمية

 
والمبلحظ عمى التعريفات السابقة أف الدكتور العتوـ اشترط العتبار الشخص موظفًا عامًا شغمو لوظيفة 

دائمة، والخدمة بمرفؽ عاـ تديره الدولة بأسموب االستغبلؿ المباشر، وبالتالي الشخص الذي يعمؿ 
وال فرؽ أف , ال تنطبؽ عميو صفة الموظؼ العاـ, بمرفؽ يدار بأسموب االمتياز أو االقتصاد المختمط

كاف الموظؼ تحت التجربة أو مثبت سوى انو اقؿ ثباتًا واستقرارًا مف المثبت ويعتبره موظفًا عامًا يتمتع 
. (5 )بمركز نظامي

 
أما الدكتور كنعاف فقد اعتبر الشخص موظفًا عامًا إذا تـ تعينو مف السمطة المختصة بوظيفة دائمة 

. لمخدمة بمرفؽ عاـ تدير الدولة أو السمطة اإلدارية إدارة مباشرة

                                                           
.33ص, مرجع سابؽ: نوفاف العقيؿ العجارمة (1)

 

.18ص ,1984 ,جامعة دمشؽ ,رسالة دكتوراه ,المسؤولية التأديبية لمموظؼ العاـ: منصور العتـو (2)
 

.37ص, 1996, عماف,1ط, الكتاب الثاني, القانوف اإلداري األردني: نواؼ كنعاف (3)
 

.30ص, 1994, عماف, مؤسسة وائؿ لمنسخ السريع, الوظيفة العامة, الكتاب الثالث, مبادئ القانوف اإلداري األردني :وياعمي خطار الشطف (4)
 

.186ص, مرجع سابؽ: عبد الحميد حشيش (5)
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والدكتور شطناوي اشترط دائمية الخدمة في مرفؽ عاـ العتبار الشخص موظفًا عامًا دوف اعتبار ألداة 
إسناد الوظيفة لمشخص، منتقدًا المشرع األردني الذي اعتبر الموظؼ ىو الشخص المعيف بقرار مف 

المرجع المختص يدؿ حسب رأيو أف المشرع يشترط ويتطمب أف تسند الوظيفة لمشخص المعيف بموجب 
. (1)وىذا يتناقض مع اعتبار الموظفيف بعقود موظفيف عمومييف, وليس بموجب عقد (قرار إداري)
 

:- تعريؼ مفيـو الموظؼ العاـ في الفقو اإلداري الفمسطيني:- الفقرة الرابعة
 

اعتمد الباحث في ىذه الفقرة لتعريؼ الموظؼ العاـ عمى األساتذة الذيف يدرسوف القانوف اإلداري في 
الجامعات الفمسطينية، وذلؾ بسبب عدـ وجود أي مرجع فمسطيني عرؼ الموظؼ العاـ فقييا، حيث إف 

الجميع أجمع عمى استخداـ التعريؼ الوارد في قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني سواء في كتبو أـ 
محاضراتو األكاديمية، دوف الخوض في تعريؼ أخر باعتباره جاء جامعًا وشامبًل لتعريؼ الموظؼ 

. ، وىناؾ مف اعتمد تعريؼ الفقو والقضاء المصري لتعريؼ الموظؼ العاـ(2)العاـ
 

 :مفيـو الموظؼ العاـ في الفقو الجنائي: الفرع الاامس
 

تبيف أف المفيـو اإلداري لمموظؼ العاـ يقوـ عمى اعتبارات ترجع إلى الصمة القانونية التي تربط بيف 
الدولة وبيف الموظؼ، وتبيف أنو وإلسباغ وصؼ الموظؼ العاـ عمى شخص ما، ال بد مف توافر 
جراءات قانونيو صحيحة صادرة عف الدولة أو إحدى سمطاتيا العامة وذلؾ الف  عناصر أساسيو وا 

 القانوف اإلداري يأخذ بمعايير ثابتة ومستقرة، لتعريؼ مفيـو الموظؼ العاـ وىو بذلؾ يضيؽ مف حمقة

. وسياسة التجريـ الموظفيف العمومييف عكس القانوف الجنائي الذي يأخذ بتعريؼ واسع وشامؿ يتفؽ
 

ذا كاف كؿ مف ُيَعد موظفًا عامًا في القانوف اإلداري ىو كذلؾ في القانوف الجنائي، فإف بعض  وا 
الجنائي  ال يعتبروف موظفيف عمومييف في القانوف اإلداري، ولكف مف وجية نظر القانوف األشخاص

.  يعتبروف موظفيف عمومييف
 

                                                           
 .33ص, مرجع سابؽ :عمي خطار الشنطاوي (1)

- جامعة بير زيت، اعتمد الدكتور احمد الديؾ- جامعة النجاح، الدكتور عبد الرحيـ طو و األستاذ احمد خالد-جامعة القدس، الدكتور محمد شراقو-الدكتور عدناف عمرو–  (2)

.الجامعة األمريكية، الفقو والقضاء المصري
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فالنظرية الجنائية لتعريؼ الموظؼ العاـ تشمؿ اإلدارية، ولكف دوف أف تقؼ عندىا ال بؿ تتعداىا، 
حيث يمكف القوؿ إنو ال يوجد تعريؼ موحد لمموظؼ العاـ في الفقو والقانوف الجنائي، ولكف تتوحد 

. معظـ التعاريؼ وتتفؽ فيما بينيا عمى بعض الخصائص األساسية
 

وذلؾ ألف النظرة لمفيوـ الموظؼ العاـ في القانوف الجنائي ىي أكثر شمواًل واتساعًا، إذ يتصدى ىذا 
القانوف لحماية مصالح معينو عمى قدر كبير مف األىمية، وىو األمر الذي استمـز انفراد ىذا القانوف 
بوضع الشروط والضوابط والمفاىيـ التي تحقؽ ىذه الحماية، دوف النظر إلى كوف ىذه المصالح قد 

. تقررت أصبًل مف خبلؿ فرع آخر مف فروع القانوف بوصفيا حقوقًا يجب احتراميا
 

فقرة )وىو ما سنعمؿ عمى توضيحو مف خبلؿ ما يعبر عنو بفكرة خصوصية أو ذاتية القانوف الجنائي 
، (فقرة ثالثة)، ونظرية الموظؼ الفعمي (فقرة ثانية)، ونظرة المشرع الجنائي لمموظؼ العاـ (أولي

(. فقرة رابعة)واالختصاص بالعمؿ 
 

:- ذاتية القانوف الجنائي: الفقرة األولى
 

يحمي القانوف الجنائي المصالح اإلنسانية لممجتمع ككؿ، فيو حيف يحمي ماؿ الفرد أو عرضو فيو 
يحمي مفيوـ الماؿ والعرض في المجتمع بأسره، وانطبلقًا مف ىذا الدور الذي يقوـ بو في المجتمع 
وبالنظر إلى عظـ المصالح التي يتولى حمايتيا، فإنو ال يتبع فروع القانوف األخرى في التعبيرات 

. (1)والمفاىيـ التي تستخدميا ىذه الفروع في اغمب األحياف
 

لذا، نستدؿ عمى فكرة ذاتية القانوف الجنائي مف عبلقتو بغيره مف فروع القانوف األخرى، فالقانوف 
الجنائي ىو الوسيمة المبلئمة التي يمجأ إلييا المجتمع لحماية الحقوؽ، وذلؾ بإقرار جزاءات تقوي 

الجزاءات التي تقررىا القوانيف األخرى، فنزاىة الوظيفة العامة يحمييا القانوف اإلداري، ويأتي القانوف 
. (2)الجنائي ليضيؼ مزيدًا مف الحماية ليا

 
، واآلخر يرفضيا ( ً أوال )وعميو انقسـ الفقو بشأف فكرة ذاتية القانوف الجنائي إلى اتجاىيف أحدىما مؤيد 

. ( ً  ثانيا)

                                                           
.7، ص1982 دار النيضة العربية، القاىرة ،5، ط-شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ: محمود نجيب حسني (1)

 

1 طقانوف العقوبات، القسـ العاـ،: محمد زكي أبو عامر (2)
198 دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية 

6
.17، ص
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: االتجاه المؤيد لفكرة ذاتية القانوف الجنائي: أوالً 
 

يرى أصحاب ىذا االتجاه أف لمقانوف الجنائي ذاتيتو المستقمة، فيو ليس تابعًا لمفروع القانونية األخرى 
بحيث يقرر ليا الحماية الجنائية فقط، وىذه الذاتية ما ىي إال نتاج لوظيفة القانوف الجنائي في 

المجتمع، فالقانوف الجنائي يتولى عبء المحافظة عمى الكياف السياسي واالجتماعي واالقتصادي لمدولة 
مف األفعاؿ التي تشكؿ اعتداء عمى مصالح الجماعة األساسية، وبالتالي فوظيفتو ىي الدفاع 

نما  االجتماعي، فيو عندما يحمي الممكية مثبًل ال يحمييا لكْونيا حقًا خاصًا مقررًا ألحد األفراد وا 
بوصفيا قيمة اجتماعية، لذا نرى أف مؤيديف ىذا االتجاه يستندوف عمى حجتيف لذاتية القانوف 

: (1)الجنائي
 

 ويقصد بيا أف مبدأ الذاتية تمميو الضرورات العممية لكْونيا فكرة فرضت وجودىا :الناحية العممية
لمواجية المشاكؿ العممية الناتجة عف تطبيؽ القانوف الجنائي، وبدونيا قد تترؾ بعض األفعاؿ 

. اإلجرامية دوف عقاب
 

 فتكمف في أف ذاتية القانوف الجنائي تستند إلى كْونو قانوف الدفاع االجتماعي باعتبار :الناحية النظرية
أف القانوف الجنائي لو دور مزدوج، دور توقيع الجزاء عمى مرتكب الجريمة، وىو ما يعرؼ بالردع 

الخاص، والدور اآلخر لو حماية المجتمع والدفاع عف مصالحو والوقاية مف خطر تكرار الجريمة مف 
. جميور األفراد وىو الردع العاـ

 
ولذلؾ نرى أف القاعدة العامة ىي عمومية الدعوى الجزائية يباشرىا االدعاء العاـ، وال يستثنى منيا إال 

الدعوى القائمة عمى مصمحة معينة، وبالتالي ال تحرؾ إال بشكوى، وال يجوز لمفرد المتضرر مف 
الجريمة التنازؿ عنيا إال في أحواؿ معينة، نص عمييا المشرع، مراعيًا فييا اعتبارات اجتماعية عامة، 
وليست اعتبارات فردية، كما يحمي القانوف الجنائي كذلؾ حقوقًا ال ينظميا أي فرع مف فروع القانوف 

.  (2)األخرى، لكنيا مستقاة مف النظاـ القانوني في المجتمع كالحؽ في الحياة وسبلمة الجسـ
 

يترتب عمى ىذا الرأي أنو إذا كاف المفيوـ اإلداري لمموظؼ العاـ ضيقًا ال يكفي لضماف الحماية 
البلزمة لممصمحة التي يبغي المشرع الجنائي حمايتيا، فإنو يجب عدـ التسميـ بو، بؿ يتعيف ىنا أف 
نحدد لو المفيـو المناسب، كي تكوف الحماية الجزائية لممصالح المختمفة وقيمتيا ذا فاعمية وقيمة 

. كبيرتيف
                                                           

.210، ص2002, القاىرة, مكتبة دار النيضة المصرية, دراسة تحميمية تاصيمية تطبيقية– جرائـ األمواؿ العامة : احمد عبد المطيؼ (1)
 

.8ص, ، مرجع سابؽ-القسـ العاـ- شرح قانوف العقوبات : محمود نجيب حسني (2)
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: االتجاه الرافض لفكرة ذاتية القانوف الجنائي: ثانيا

 
، أف لمقانوف الجنائي دورًا ثانويًا أو تكميميًا في النظاـ القانوني العاـ، ألنو ال يقرر (1)يرى بعض الفقياء

نما يحمي ما تقرره القوانيف األخرى مف حقوؽ عف طريؽ فرض العقوبة عمى انتياكيا  حقوقًا، وا 
نما يتقيد بما يورده مف  والمساس بيا، وبالتالي فميس لمقانوف الجنائي استقبللية ذاتية خاصة بو، وا 

أحكاـ ومفاىيـ بالحدود التي ترسمو لو القوانيف األخرى، أي أف صفة عدـ المشروعية تستمد أصبًل مف 
فكؿ قاعدة قانونية جنائية ", تمؾ القوانيف التي أقرتيا وليس مف القاعدة الجنائية التي تفرض الجزاء

، ويترتب عمى ىذا الرأي أننا لو أردنا تحديد (2)"تفترض وجود قاعدة قانونية غير جنائية تقرر الحؽ
. المفيـو الجنائي لمموظؼ العاـ، فيجب عمينا أف ال نخرج عف حدود المدلوؿ اإلداري لو

 
ويعتقد الباحث أف الرأي القائؿ بذاتية القانوف الجنائي ىو األولى بالتأييد، والسند في ذلؾ ىو اختبلؼ 
المصالح التي يرمي المشرع الجنائي إلى حمايتيا، فالمشرع ينظر دائمًا بعيف االعتبار إلى المقومات 
األساسية لممجتمع، وىو في ىذا اإلطار ال يمكف أف يكوف مقيدًا بمصطمحات وتعبيرات وردت في 

قوانيف أخرى لحماية وجية أخرى مف المصالح، ففي حيف يركز المفيـو اإلداري عمى الوضع القانوني 
لمموظؼ داخؿ الجياز اإلداري فإف القانوف الجنائي يقيـ فكرتو عمى أساس مختمؼ، ىو وضع 
الموظؼ العاـ في عبلقة الدولة بالجميور، حيث يظير الموظؼ العاـ وسيطًا في ىذه العبلقة، 

فالمعيار الذي يستند إليو في تحديد صفة الموظؼ ىو في كوف الموظؼ يتصدى في مواجيو الناس 
لمعمؿ باسـ الدولة ولحسابيا، بحيث لو انحرؼ في ممارستو لمياـ وظيفتو اىتزت ثقة الناس في الدولة، 

، (3)وأصبحت ىناؾ حاجة لتجريـ تصرفو كأمر حتمي حتى لو كانت عبلقتو بالدولة تشوبيا عيوب
بمعنى أف صفة الموظؼ العاـ ال تتأثر إذا كاف قد شاب إجراءات التعييف عيب مف العيوب، طالما أف 

 .(4)ىذا العيب لـ يمنع الشخص مف مباشرة أعماؿ الوظيفة
: نظرة المشرع الجنائي لمموظؼ العاـ:- الفقرة الثانية

 

تتسـ نظرة القانوف الجنائي بالشمولية واالتساع عند حمايتو الوظيفة العامة، إذ إف ىذا القانوف ال 
نما حماية ثقة الناس في عدالة الدولة وشرعية أعماليا وحيدتيا . يستيدؼ حماية الوظيفة العامة فقط، وا 

 

                                                           
.91-90ص, 1982, القاىرة, دار الفكر العربي– الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة – القسـ الخاص – القسـ الخاص ,قانوف العقوبات: مأموف محمد سبلمو (1)

 

.83ص, 2008 ,القاىرة, دار النيضة العربية ,جريمة التربح في التشريع المصري والمقارف :أيمف محمد أبو عمـ (2)
 

.130مرجع سابؽ، ص: محمود نجيب حسني (3)
 

.404ص، 1977، القاىرة, 7ط, دار النيضة العربية, القسـ الخاص في قانوف العقوبات: عبد المييمف بكر (4)
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إذ إف نظرة المشرع الجنائي لمموظؼ العاـ تقوـ عمى االىتماـ بالعبلقة التي تنشأ بيف الدولة وجميور 
المواطنيف عف طريؽ الوسيط في ىذه العبلقة، وىو الموظؼ العاـ حتى لو كاف تعييف ىذا الموظؼ قد 
صدر بإجراءات باطمة أو غير صحيحة أو غير مكتممة طالما انو صدر قرار بتعينو، ومارس سمطات 

. (1)الوظيفة العامة واختصاصاتيا وظير أماـ جميور المواطنيف بيذه الصفة
 

ولـ يقؼ المشرع الجنائي في ظؿ النظرة الشمولية لمموظؼ العاـ عند حماية نزاىة الوظيفة العامة فقط، 
نما أراد أيضًا حماية الوظيفة العامة ضمانًا لحسف أدائيا عمى الوجو األكمؿ، والذي يحقؽ في النياية  وا 

. الحفاظ عمى كرامتيا وصيانة الماؿ العاـ
 

قد اعتنؽ فكرة ذاتية القانوف الجنائي، ولـ يتقيد , في ضوء ما تقدـ، ال يمكف القوؿ بأف المشرع الجنائي
نما يمكف القوؿ بأنو اعتنؽ المفيوـ اإلداري  بالمفيوـ اإلداري لمموظؼ العاـ في كؿ الحاالت، وا 

لمموظؼ العاـ في بعض النصوص وتوسع في أخرى، فخرج عمى ىذا المفيـو وأسبغ صفو الموظؼ 
وذلؾ الختبلؼ المصمحة , العاـ عمى بعض الطوائؼ التي ال تعد كذلؾ وفقًا لممفيوـ اإلداري لو

المحمية في المجاؿ الجنائي عنيا في المجاؿ اإلداري الختبلؼ الغاية في كبل القانونييف فالقانوف 
اإلداري ييدؼ إلى تنظيـ العبلقة بيف الموظؼ والدولة مف حيث الواجبات والحقوؽ، بينما القانوف 

مف األضرار واالعتداء عمييا مف قبؿ , الجنائي ييدؼ إلى حماية المصالح اإلدارية العامة لمدولة
. (2)األشخاص الذيف يتصموف بالنشاط اإلداري لمدولة بحكـ عبلقة معينة تربطيـ باإلدارة العامة

 

وبالتالي إذا كاف المفيوـ الضيؽ لمموظؼ العاـ يصمح لمعمؿ بو في مجاؿ القانوف اإلداري لكْونو يتفؽ 
فانو يضحى عاجزًا عف كفالة الحماية الجنائية التي ييدؼ , مع الغاية التي ييدؼ إلييا المشرع منو

. المشرع الجنائي لتوفيرىا لمحقوؽ التي يتولي حمايتيا
 

والمفيـو الموسع  ( ً أوال)وسوؼ نتناوؿ في ىذا الفرع كبل المفيوميف، المفيـو الضيؽ لمموظؼ العاـ 
(. ثانياً )لمموظؼ العاـ 

: المفيـو الجنائي الضيؽ لمموظؼ العاـ:- أوالً 
 

لـ يضع المشرع الجنائي الفرنسي تعريفًا محددًا لمموظؼ العاـ في قانوف العقوبات الفرنسي الجديد لسنة 
نما جعؿ مفيوـ الموظؼ العاـ ,  خاصة في جرائـ األمواؿ والجرائـ الماسة بالنزاىة العامة1994 وا 

يختمؼ مف جريمة إلى أخرى فقد يضيؽ أو يتسع حسب المصمحة العامة المراد حمايتيا مستعينًا 

                                                           
 .19مرجع سابؽ، ص: محمود نجيب حسني  (1)

.238ص, مرجع سابؽ: احمد عبد الطيؼ (2)
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بالتعريفات الواردة لمموظؼ العاـ في التشريعات والفقو وأحكاـ القضاء الفرنسي لتحديد مفيـو الموظؼ 
.  (1)العاـ

 

كما أف المشرع الجنائي المصري إزاء سكوتو عف تحديد المقصود بالموظؼ العاـ في قانوف العقوبات 
المصري كاف البد مف الرجوع إلى قواعد القانوف اإلداري لمتعرؼ عمى المفيـو الذي يقرره التشريع 

والفقو والقضاء اإلداري المصري، وتطبيقو في المجاؿ الجنائي، وبالنظر إلى قانوف العقوبات المصري 
، بالتالي اخذ (2)نجد أنو في بعض النصوص الجنائية اعتنؽ المفيـو اإلداري لمفيـو الموظؼ العاـ

. بالمفيـو الجنائي الضيؽ
 

وتبنى المشرع الجنائي األردني في قانوف العقوبات األردني و المطبؽ في الضفة الغربية أيضا المفيـو 
اإلداري لمموظؼ العاـ في بعض الجرائـ التي اكتفى بالنص فييا عمى مصطمح الموظؼ مجردًا، أو 

،  (كؿ)بوصؼ المركز الوظيفي دوف ذكر تعبير الموظؼ، أو تعبير كؿ شخص، أو استخداـ كممة 
سياف أف يكوف الجاني موظفًا أو شخصًا عاديًا، حيث حصر ىذا القانوف التعريؼ الجنائي لمموظؼ 

: بقولو (الجرائـ التي تقع عمى اإلدارة العامة)العاـ بالجرائـ الواقعة تحت الباب الثالث 
يعد موظفًا بالمعنى المقصود في ىذا الباب، كؿ موظؼ عمومي في السمؾ اإلداري أو  "

القضائي، وكؿ ضابط مف ضباط السمطة المدنية أو العسكرية أو فرد مف أفرادىا، وكؿ عامؿ 
. (3)"أو مستادـ في الدولة أو في إدارة عامو

 

بينما نجد أف قانوف العقوبات المطبؽ بقطاع غزة لـ يأخذ بالمفيـو الضيؽ لمفيـو الموظؼ العاـ في 
المادة الخامسة منو لذلؾ البد مف الرجوع ليذا التعريؼ إلى التشريع والفقو والقضاء لتحديده مع األخذ 
باالعتبار أف ىناؾ قوانيف موحدة بيف الضفة الغربية وقطاع غزة كقانوف الخدمة المدنية وكذلؾ ىناؾ 
وحدة إدارية بيف الدوائر الحكومية، وبافتراض أف موظؼ مف الضفة الغربية خالؼ نص جنائي في 
قطاع غزة غير مجـر بالضفة الغربية أو العكس فأي قانوف سيطبؽ عميو؟ وبالتأكيد أف ىذا سيخمؽ 

. البمبمة لدى القاضي الجنائي، حتى مع مراعاة قواعد االختصاص المكاني لممحكمة
      

الجرائـ المضرة )مف الباب الثالث  (99)ونجد أف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني في المادة 
: قد أخذت بالمفيـو الضيؽ حيث نصت عمى (بالمصمحة العامة

                                                           
( 1) Rassat Michel Lanre: Droit penal special, sixieme edition,Dalloz paris.1988.P.635. 

 

مع األخذ . )الفقرة األولي والثانية  (111)كذلؾ المادة  - (213(, )211(, )126(, )123(, )120)، (63): ، المواد1937لسنة  (58)قانوف العقوبات المصري رقـ  – انظر( 2)

 (.2009بعيف االعتبار التعديبلت التي تمت عميو وكاف آخرىا سنة 
 

 .منو (169) المادة 1960لسنة (16)قانوف العقوبات األردني رقـ   (3)
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لغايات تطبيؽ أحكاـ ىذا الباب تستعمؿ عبارة الموظؼ العاـ عمى كؿ مف يعمؿ في السمؾ " 

اإلداري أو القضائي لمدولة، وكؿ مف يعمؿ في أجيزة الدولة أو الدوائر أو المؤسسات أو 
". الييئات التابعة ليا 

      
وكاف حريًا بالمشرع في مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني أف يطمؽ تعريؼ الموظؼ العاـ الوارد في 
ىذه المواد عمى جميع الجرائـ الواقعة في قانوف العقوبات انسجامًا مع ذاتية القانوف الجنائي حيث ورد 

تعبير الموظؼ في أكثر مف جريمة خارج نطاؽ الباب الثالث، فأييما يطبؽ عميو المفيـو الجنائي 
. (1)لمموظؼ العاـ أـ المفيـو اإلداري لمموظؼ العاـ

      
: بينما نجد أف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني عرؼ الموظؼ العاـ في المادة األولى منو بأنو

      
 كؿ مف يعيف بقرار مف جية ماتصة لشغؿ وظيفة مدرجة في نظاـ تشكيالت الوظائؼ  "

المدنية أو العسكرية عمى موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تمؾ الوظيفة أو 
". مسماىا 

      
. وبالتالي اخذ بالمفيـو الضيؽ ليذا المفيـو في تطبيؽ أحكامو

      
: المفيـو الجنائي الواسع لمموظؼ العاـ:- ثانياً 
      

لـ يضع المشرع الجنائي الفرنسي تعريفًا شامبًل لمموظؼ العاـ، إنما حدد مفيومًا يختمؼ مف نص 
وباستقراء نصوص قانوف العقوبات , جنائي إلى آخر، معتمدًا بذلؾ عمى الفقو والقضاء الجنائييف 

 نجد انو شدد العقوبات المقررة لجرائـ الماؿ العاـ والجرائـ الماسة بالنزاىة 1994الفرنسي لسنة 
. حيث توسع بمفيـو الموظؼ العاـ لؤلشخاص الذيف يحمموف صفة الموظفيف العمومييف, (1)العامة

 

                                                           
جرائـ )مف الكتاب الثاني ( جرائـ االعتداء عمي األشخاص)مف الباب الرابع " سوء معاممو الموظفيف ألفراد الناس"عمي سبيؿ المثاؿ المواد الواردة في الفصؿ الثالث عشر  (1)

.مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني، عممًا بأف الموضوع يتعمؽ أيضًا بالوظيفة العامة (االعتداء عمي األشخاص واألمواؿ
 

(.  15-432(, )14-432(, )11-432(, )10-432(, )3-432):  المواد1994قانوف العقوبات الفرنسي لسنة - انظر( 1)
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واخذ في , بينما أخذ المشرع الجنائي المصري في بعض نصوصو بالمفيـو الضيؽ لمموظؼ العاـ
نصوص أخرى كثيرة ومتفرقة بالمفيـو الواسع شممت كؿ الطوائؼ واألشخاص الذيف ينطبؽ عمييـ 

.  (2)المفيـو الواسع لمموظؼ العاـ
 

أما عف حالة المشروع الفمسطيني لقانوف العقوبات فقد اعتنؽ في بعض نصوصو المفيـو اإلداري 
شأنو في ذلؾ شأف قانوف العقوبات األردني المطبؽ والساري المفعوؿ في الضفة - لمموظؼ العاـ

فإنو في نصوص أخرى توسع في تحديد نطاؽ صفو الموظؼ العاـ متخذًا أسموب التعداد - الغربية
مف  (100)والحصر لمطوائؼ التي يرغب في إسباغ صفة الموظؼ العاـ عمييا، كما ورد في المادة 

مف  (2)وىو المنيج نفسو الذي اتخذه المشرع الفمسطيني في المادة , مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني
، في 1936لسنة ( االنتدابي)مف قانوف العقوبات الفمسطيني  (5)وكذلؾ المادة , قانوف مكافحة الفساد

. حيف ال نجد مثؿ ىذا التعداد في قانوف العقوبات األردني ساري المفعوؿ في الضفة الغربية
 

: نظرية الموظؼ الفعمي:- الفقرة الثالثة
 

تَعد نظرية الموظؼ الفعمي إحدى نظريات القانوف اإلداري، اعترؼ بيا تحقيقًا لمقتضيات الحياة 
العممية التي تتطمب في ظروؼ معينو لمتخفيؼ مف التطبيؽ الجامد لمنصوص ولممفاىيـ الموجودة في 

فالموظؼ الفعمي ىو الشخص الذي باشر فعبًل أعباًء وظيفة عامو دوف أف تتوافر فيو , القانوف
المقومات القانونية لشغؿ ىذه الوظيفة مما يجعؿ تعينو أو انتخابو باطبًل أو قاببًل لئلبطاؿ، ولكف 

، أي أنو شخص يتولى ممارسو اختصاصات (3)العتبارات معينة تـ اعتبار األعماؿ الصادرة منو سميمة
الوظيفة العامة دوف أف تتوافر فيو صفاتيا البلزمة، أو دوف أف تتبع في تعيينو اإلجراءات السميمة، 

ف مركزه القانوني ال  نما يستند إلى الواقع، وا  ومف ثـ فإف شغمو لمركزه الوظيفي ال يستند إلى القانوف، وا 
. يوفر لو سوى الوجود المادي فقط نظرًا لكوف سند شغمو لموظيفة باطبًل أو انتيى أثره أو لـ يوجد أصبلً 
ف كاف يرفض االعتراؼ بأي كياف قانوني ليذا الموظؼ الفعمي أو  وال شؾ أف المنطؽ القانوني، وا 
الوظيفة الفعمية لكونيا تتناقض مع مبدأ الشرعية القانونية التي تحكـ الموظؼ العاـ، إال أف ىناؾ 

اعتبارات أسمى مف مبدأ الشرعية القانونية، اعتبرىا القضاء الزمة الستقرار األوضاع، وبالتالي أسس 

                                                           
(.289(,)222(,)213(,)211),(مكررا119(,)111): المواد1937لسنة (57)العقوبات المصري رقـ - انظر( 2)
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قبولو لمموظؼ الفعمي عمى فكرة االعتماد عمى الظاىر أو ضرورة سير المرافؽ العامة بانتظاـ 
ضطراد :  ولمموظؼ الفعمي حالتاف.(1)وا 

 

الموظؼ الذي شاب تعينو سبب لمبطبلف، سواًء كاف شكميًاَ  أـ موضوعيًا، كذلؾ الموظؼ : األولى
ويدخؿ في ذلؾ الموظؼ الحقيقي , الذي لـ تستوؼ اإلجراءات البلزمة إلمكاف ممارسة اختصاصو

الذي عيد إليو بممارسو اختصاص موظؼ آخر بشكؿ مخالؼ لمقانوف، كما لو فوض وزير بعض 
اختصاصاتو إلى رئيس إدارة مف اإلدارات العامة التابعة لوزارتو، وكانت ىذه االختصاصات مما ال 
يجوز التفويض فييا، أو كاف ىذا الموظؼ ممف ال يجوز أف تفوض إليو مثؿ ىذه االختصاصات 

. (2)لسبب قانوني مانع
 

ىي حالو الشخص الذي يتصدى إلدارة الشؤوف العامة لمدولة، حينما تعجز السمطات الشرعية : والثانية
لمدولة عف ذلؾ ألي سبب مف األسباب، كاحتبلؿ أو فيضاف أو عزؿ جزء مف اإلقميـ، فيتصدى أحد 

السكاف لرعاية مصالح المواطنيف في مثؿ ىذه الظروؼ دوف أف يصدر لو أي قرار بالتعييف فييا ودوف 
. (3)أف يكوف لو الحؽ في مباشرتيا

 

، يأخذ بيا في نظرية الموظػؼ الفعمي، وىي نظريػة قانونيو مؤداىا ضرورة حماية (4)ونظرية الظاىر
األفراد حسني النية الذيف يعتمدوف عمى الظاىر الذي رسـ أماميـ مركزًا قانونػًا معينًا، إذا ال يتحتـ أف 

. (1)نمـز ىؤالء األفراد بالقياـ بتحريات لمتثبت مف صحة ىذا التصرؼ أو قانونية المركز
 

                                                           
.79، ص1982القانوف اإلداري، التنظيـ القانوني لموظيفة العامة والماؿ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، : عزيزة الشريؼ (1)

 

.53ص ،2003دار النيضة العربية القاىرة،  جريمة التربح مف أعماؿ الوظيفة العامة،: سموى توفيؽ بكير  (2)
 

.54نفس المرجع السابؽ، ص: سموى توفيؽ باكير  (3)
 

تعتبر نظرية الظاىر مف النظريات القانونية العامة وليا تطبيقات عديدة في قانوف اإلجراءات الجنائية وفي القانوف المدني، وأىـ تطبيقات نظرية الظاىر في القانوف اإلداري  (4)

يترتب عمى األوضاع الظاىرة المخالفة لمقانوف ما يترتب عمى األوضاع القانونية الصحيحة مف حيث : " ومضموف ىذه النظرية بأنو (الفعمي)يتعمؽ بفكرة الموظؼ الظاىر 

". آثارىا في مواجية الغير حسف النية، متى كانت الشواىد المحيطة باألوضاع الظاىرة مف شأنيا أف تولد االعتقاد العاـ بمطابقتيا لمقانوف 

يترتب عمى التصرفات الصادرة مف صاحب المركز الظاىر المخالؼ لمحقيقة  " :   وأيدت محكمة النقض المصرية ىذا االتجاه وعبرت عنو تعبيرا دقيقا حيف قالت في حكـ ليا إنو

إلى الغير حسف النية ما يترتب عمى التصرفات الصادرة مف صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواىد المحيطة بالمركز الظاىر مف شأنيا أف تولد االعتقاد العاـ بمطابقة 

 ."ىذا المركز لمحقيقة 
، الكويت، (1)، العدد (4)نظرية الظاىر في القانوف اإلداري، مجمة الحقوؽ والشريعة، السنة : ماجد راغب الحمو :نقال عف

 .58، ص1980

.79مرجع سابؽ، ص: عزيزة الشريؼ (1)
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والذي يعنينا ىنا ىؿ الموظؼ الفعمي في المجاؿ الجنائي يُعد في حكـ الموظؼ العمومي مف حيث 
تطبيؽ النصوص الجنائية الخاصة بالموظؼ العاـ ضد اإلدارة العامة خاصة، وأف المشرع الجنائي لـ 

والرأي الراجح انو يخضع ليذه النصوص لكْوْف أف المشرع الجنائي في جرائـ , يتعرض ليذه المسالة
الموظؼ العاـ ضد اإلدارة أراد حماية السير الطبيعي لمنشاط العاـ وما داـ الموظؼ الفعمي يباشر 

ويترتب أثارًا قانونية عنيا فبل بد مف مساواتو بالموظؼ العاـ في , نشاطًا أداريًا لصالح الجية العامة
الذي يعتمد عمى جوىر مباشرة النشاط الوظيفي دوف االىتماـ بالشروط التي , نظر المشرع الجنائي

ييتـ بيا القانوف اإلداري فمف غير المنطؽ أف يرتب الفقو اإلداري أثارًا قانونية لنشاط الموظؼ الفعمي 
حياؿ اإلدارة العامة بينما يعتبره المشرع الجنائي شخصًا عاديًا بالنسبة لبلعتداءات التي تقع منو عمى 
مصالح ذات اإلدارة العامة، لذلؾ فإف الموظؼ الفعمي يُعد كالموظؼ العاـ بالنسبة لجرائـ الموظفيف 

. (2)العمومييف ضد اإلدارة العامة
 

مع التفريؽ بيف حالة الموظؼ الفعمي وبيف مغتصب السمطة، فالرأي المستقر عمى أنو ال يعد موظفًا 
عامًا وذلؾ ألف اغتصاب الوظيفة العامة ىو جريمة في حد ذاتو، وفي حالة اغتصاب الوظيفة العامة 
يباشر المغتصب النشاط ضد إرادة اإلدارة العامة ومنفصبل عف السمطة الشرعية، ويكوف ذلؾ واضحًا 
أماـ المواطنيف، وبالتالي فيو ال يعمؿ باسـ الدولة ولحسابيا، بينما في حالة الموظؼ الفعمي ىناؾ 

رادة الجية اإلدارية ، لذا يمكف القوؿ بأف الموظؼ الفعمي طالما كاف عممو (3)توافؽ بيف إرادة الموظؼ وا 
مستوفيًا شروط صحتو يعتبر قانونيًا ومنتجًا ألثار أعمالو ويكوف في حكـ الموظؼ العاـ يباح فعمو 

.   ويساءؿ عنو
 
 

: االاتصاص بالعمؿ: الفقرة الرابعة
 

يتحدد االختصاص بالعمؿ داخؿ الجية التي يعمؿ فييا الموظؼ وفقًا لمقواعد العامة، بناًء عمى نص 
في القانوف، أو الئحة أو بقرار إداري، أو تكميؼ كتابي، أو شفوي مف رئيس مختص، أو ممف يمتمكو، 

فكؿ ىذه المصادر قسائـ متساوية، وتوافر أي منيا يكفي لجعؿ الموظؼ مختصًا بالعمؿ، ويُعد 
الموظؼ غير مختص بالعمؿ إذا كاف ىذا العمؿ يقع في جية إدارية أخرى غير تمؾ التي يعمؿ فييا 

وأيًا ما كاف صيغة االختصاص  (..مف وكؿ إليو)أو إذا حصر االختصاص بو في موظؼ معيف 

                                                           
.275ص, مرجع سابؽ: احمد عبد المطيؼ (2)
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بالعمؿ، سواء في الجية أو اإلدارة أو الوظيفة، فإف عنصر االختصاص يعتبر أحد عناصر الركف 
. (1)المادي لبعض جرائـ األمواؿ العامة

 

باعتبار أف عممو سيتيح لو االطبلع عمى معمومات وأسرار الجية التي يعمؿ لدييا، والذي مف شأنو 
تمكينو مف استغبلؿ نفوذ وظيفتو وتمييز نفسو عف عامة الناس، وبذلؾ تيتز ثقة الجميور باإلدارة 
العامة، مما يمحؽ بيا أشد األضرار واالختصاص بالعمؿ يعني صبلحية الموظؼ قانونيًا لمقياـ بو، 

.  (2)والصبلحية قد تكوف موضوعية أو مكانية
 

ال أىمية في توافر االختصاص بطبيعة العمؿ الذي يباشره الموظؼ في الجية التي يعمؿ بيا، فقد 
يكوف مف القائميف بالتخطيط أو أعماؿ التنفيذ أو اإلشراؼ عميو، أو المتابعة، كما ال أىمية إذا كاف 

العمؿ يتسـ بالطابع الذىني الفني أو المادي اليدوي، فجميع أعماؿ الوظيفة عمى قدـ المساواة متى كاف 
القائـ بيا ىو أحد العامميف في الجية اإلدارية، وسواء كاف اختصاصو في العمؿ الذي يقـو بو كمو أـ 

. (3)في جزء منو، أـ كاف لو نصيب جزئي منو أـ كمؼ بو
 

كما ال يشترط أف يكوف اختصاص الموظؼ في العمؿ تقريريًا، أي أف يكوف ىو المختص باتخاذ قرار 
فيو، إذ تقوـ الجريمة ولو كاف اختصاصو استشاريًا أي يقتصر عمى إبداء الرأي فيو أو حتى مجرد 

. (4)اإلشراؼ عميو ولو كاف خاضعًا لرقابة رؤسائو
 

يجب أف تتوافر الصفة واالختصاص وقت ارتكاب السموؾ المادي المتطمب لقياـ الجريمة، فإذا  و
انتفت ىذه الصفة وىذا االختصاص ال تقوـ الجريمة ولو أصبح الموظؼ العاـ مختصًا بالعمؿ بعد 
ذلؾ، بينما إذا توافرت الصفة واالختصاص وقت ارتكاب الجريمة فإف الموظؼ يسأؿ عف الجريمة 

. حتى، ولو تعدؿ االختصاص بعد ذلؾ، أو ترؾ الجاني الوظيفة ألي سبب مف األسباب
 

السؤاؿ ىنا ما ىي مسؤولية الموظؼ الماتص بالعمؿ في حالة إطاعتو ألمر رئيسو اإلداري أو ممف 
. بحكمو؟

 

االمتثاؿ ألوامر الرؤساء ىو واجب وظيفي ينبع مف طبيعة الوظيفة العامة وضرورتيا، والتي تفرض 
الخضوع ألحكاـ القانوف، احتراـ الموظفيف ألوامر الرؤساء، ىذا االحتراـ ناتج عف عبلقة التدرج التي 

                                                           
.272ص, 2000,القاىرة, 1المكتبة القانونية، ط,جرائـ االعتداء عمي الوظيفة والماؿ العاـ والرشوة والتربح: إبراىيـ حامد طنطاوي (1)

 

.55مرجع سابؽ، ص: سموى توفيؽ بكير (2)
 

.66سموى توفيؽ بكير، نفس المرجع السابؽ، ص (3)
 

.127القسـ الخاص، مرجع سابؽ، ص: محمود نجيب حسني (4)
 



159 

 

تنشأ بيف الموظفيف داخؿ كؿ إدارة، فالموظفيف ينتظموف فيما بينيـ في شكؿ ىـر إداري تكوف كؿ 
. (1)مرتبة فيو خاضعة لممرتبة األعمى منيا ومرتبطة بيا حتى نصؿ إلى قمة التدرج الوظيفي

 

ف كاف واجب الطاعة اليوـ يقرع أبواب النصوص القانونية في كافة الدوؿ  يتضح مما سمؼ أنو، وا 
لينخرط في تشريعاتيا كواجب يمتـز بو الموظفيف تجاه رؤسائيـ أيًا كانت الوظيفة العامة، فإذا كنا 

بصدد رئيس يختص بإصدار قرارات معينة، وكاف ىذا الرئيس يستيدؼ مف وراء ىذا العمؿ تحقيؽ ربح 
أو منفعة لنفسو أو لغيره، إذ ال خبلؼ عمى أف مسؤولية الرئيس في ىذه الحالة تكوف مسؤولية كاممة، 
وال خبلؼ أيضًا إذا كاف ىذا المرؤوس يعمـ ويشترؾ مع رئيسو، ويتوافر لديو القصد الجنائي، إذ تقوـ 

الجريمة بالنسبة لكمييما إعمااًل لمقواعد العامة في المساىمة الجنائية، ويكوف كبلىما فاعبًل أصميًا 
لتوافر االختصاص الوظيفي بالنسبة ليما، كما أنو ال خبلؼ عمى إعفاء الموظؼ مف المسؤولية إذا 

. انتفى لديو القصد الجنائي أو العمـ بما يدبره رئيسو
 

ولكف ما موقؼ الموظؼ الذي يقـو بعمؿ بناء عمى تكميؼ صادر لو مف رئيسو أو ممف بحكمو وىو 
. ليس صاحب االاتصاص؟

 

إف تكميؼ موظؼ بعمؿ معيف خارج المسؤوليات والوجبات الوظيفية التي عيف بموجبيا ينشىء عمى 
عاتقو التزاـ قانوني جديد بالقياـ أو باالمتناع عف أعماؿ الوظيفة التي كمؼ بيا، والمشكمة التي يمكف 

أف تثور في ىذا الصدد تدور حوؿ الموظؼ المكمؼ الذي يعمـ أف ىذا العمؿ أو االمتناع سوؼ يتحقؽ 
منو ربح أو منفعة لمرئيس شخصيًا أو غيره مف أتباع ىذا الرئيس، ويقوـ بيذا العمؿ إما رغمًا عنو أو 

. الخ...... خوفًا عمى وظيفتو أو طمعًا في منصب أو ترقيو
 

لكْوْف أف أداء , (1)(63)وقد عالج المشرع المصري ىذه الحالة في قانوف العقوبات المصري في المادة 
وتـ معالجتيا في قانوف العقوبات األردني , الواجب ىو سبب عاـ مف أسباب اإلباحة لمموظؼ العاـ

، منو غير أف نصوص مشروع قانوف العقوبات (2)(61)المطبؽ في الضفة الغربية، في المادة 
الفمسطيني خمت مف مثؿ ىذه النصوص التي تُعد ضرورية لحماية الوظيفة العامة مف العابثيف بيا 

. سواء كاف رئيسًا أـ مرؤوساً 
                                                           

.45، ص1972, طاعة الرؤساء وحدودىا في الوظيفة العامة، عالـ الكتاب، القاىرة: عاصـ أحمد عجيمو (1)
 

إذا ارتكب الفعؿ تنفيذًا ألمر صادر إليو مف رئيس : أوالً : ال جريمة إذا وقع الفعؿ مف موظؼ أميري في األحواؿ التالية "مف قانوف العقوبات المصري عمي (63)تنص المادة  (1)

إذا حسنت نيتو وارتكب فعبًل تنفيذيًا لما أمرت بو القوانيف أو اعتقد أف إجراؤه مف اختصاصو، وعمي كؿ حاؿ عمي : ثانياً . وجبت عميو طاعتو أو اعتقد أنيا واجبو عميو

ف اعتقاده كاف مبنيًا عمي أسباب معقولة نو كاف يعتقد مشروعيتو وا   ". الموظؼ أف يثبت أنو لـ يرتكب الفعؿ إال بعد التثبيت والتحري وا 

- 2تنفيذًا لمقانوف  - 1:ال يعتبر اإلنساف مسؤواًل جزائيًا عف أي فعؿ إذا كاف قد أتى ذلؾ الفعؿ في أي مف األحواؿ التالية: " مف قانوف العقوبات األردني (61)نص المادة  (2)

" .إطاعة ألمر صدر إليو مف مرجع ذي اختصاص يوجب عميو القانوف إطاعتو إال إذا كاف األمر غير مشروع
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أنو إذا ثبت أف الموظؼ المكمؼ قد ارتكب الفعؿ المجـر بناء عمى أمر رئيسو , (4) والقضاء(3)اتفؽ الفقو
الذي ييدؼ إلى تحقيؽ مصمحة خاصة لو أو لغيره مف وراء ىذا األمر فإف مسؤولية الموظؼ المكمؼ 

. ال تنتفي في ىذه الحالة
 

إال إذا أثبت أنو كاف حسف النية، وأنو قاـ بإجراء التثبت والتحري البلزميف لمتحقؽ مف مشروعية ىذا 
األمر، فإذا كاف الموظؼ يعمـ أف رئيسو يخالؼ القانوف أو يخؿ بواجبات الوظيفة فإف الجريمة تقـو في 

حقو طالما أنو عمـ بيذا الفعؿ اإلجرامي، أو ثبت أنو لـ يقـ بالتحري والتثبت البلزميف لمتحقؽ مف 
مشروعية ىذا اإلجراء، وبالتالي تقوـ مسؤولية ىذا الموظؼ المكمؼ فضبًل عف مسؤولية الرئيس 

 .اإلداري إعمااًل لقواعد المساىمة الجنائية

: العالقة القانونية بيف الموظؼ العاـ والوظيفة العامة بالمرفؽ العاـ:- المطمب الثالث
  

يؤدي الموظؼ العاـ ميامو الوظيفية لمدولة مقابؿ مزايا مادية وأدبية، في نطاؽ الرابطة التي تنظـ 
عبلقتو بالدولة، وقد اختمؼ الفقو والقضاء حوؿ تكييؼ طبيعة عبلقة الموظؼ باإلدارة بيف تعاقدية 

(. 1)وتنظيمية، ويرجع ذلؾ الختبلؼ التطبيؽ في النظاـ البلتيني عنو في النظاـ االنجموسكسوني

 
وقد جاء اختبلؼ الفقياء عمى مر العصور حوؿ مفيـو ونوعية العبلقة بيف الموظؼ العاـ والوظيفة أو 

اإلدارة العامة لغياب الرؤية الثابتة مما خمؽ اجتيادات تنوعت واختمفت، وقد أثار ىذا الموضوع في 
طبيعة العبلقة وتكييفيا جداًل فقييًا وقضائيًا طويبًل في الماضي وظير في ذلؾ اتجاىاف، أحدىما 

، مبينا طبيعة عبلقة الموظؼ العاـ (فرع ثاني)، واآلخر يعدىا تنظيمية (فرع أوؿ)يعتبرىا تعاقدية 
، والنتائج المترتبة عمى كوف عبلقة الموظؼ باإلدارة عبلقة (فرع ثالث)بالدولة في التشريعات المقارنة 

(. فرع رابع)تنظيمية 
 

: عالقة الموظؼ العاـ بالدولة ىي عالقة عقدية: الفرع األوؿ
 

                                                           
. وما بعدىا212، ص1983، القسـ األوؿ، 10شرح قانوف العقوبات، ط،: محمود محمود مصطفى (3)

 

عقوبات مصري ليجعؿ  (63)وقد أورد قضاء النقض أف المشرع أورد المادة  "1956-12-25 بتاريخ 1331 صفحة رقـ 07 مكتب فني 26 لسنو1095جاء في الطعف رقـ  (4)

في حكميا حصانو لمموظفيف العمومييف حتى ال يتحرجوا في أداء واجباتيـ أو يترددوا في مباشرتيـ ليذه الواجبات خشيو الوقوع في المسؤولية الجنائية، وقد جعؿ الشارع 

كاف يعتقد بمشروعيو الفعؿ الذي قاـ بما - أساسًا لمنع تمؾ المسؤولية، أف يكوف الموظؼ فيما قاـ بو حسف النية وأنو قاـ بما ينبغي عميو مف وسائؿ التثبت والتحري وأنو 

ف اعتقاده كاف مبنيًا عمي أسباب معقولة ."ينبغي عميو مف وسائؿ التثبيت والتحري وأنو كاف يعتقد بمشروعيو الفعؿ الذي قاـ بو وا 
 

.19، ص1999، مؤسسة الحؽ، 1998شرح قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني، لعاـ : عدناف عمرو (1)
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كاف السائد في فرنسا فقيًا و قضاًء حتى نياية القرف التاسع عشر، ىو تكييؼ الرابطة بيف الموظؼ 
واإلدارة بأنيا رابطة تعاقدية فالموظؼ يقبؿ االلتحاؽ بالخدمة بعمؿ إرادي مف جانبو واإلدارة توافؽ عمى 

. (2)ىذا االلتحاؽ
 

وقد ذىب بعض الفقو قديمًا إلى اعتبار عبلقة الموظؼ باإلدارة عبلقة عقدية يحكميا القانوف المدني، 
بينما ذىب البعض اآلخر منيـ إلى اعتبار ىذه العبلقة العقدية يحكميا القانوف العاـ , (فقرة أولي)
. ، فيكوف العقد عقدًا إدارياً (فقرة ثانية)
 

: (عالقة تعاقدية ااصة)العقد المدني كأساس لعالقة الموظؼ باإلدارة : الفقرة األوؿ
  

وفقًا ليذا التكييؼ يُعد الموظؼ العاـ في مركز تعاقدي في عبلقتو بالدولة، و أساس ىذه العبلقة ىي 
العقود المدنية التي تحدد حقوؽ و التزامات المتعاقديف، وقد جاءت ىذه النظرية نتيجة لطغياف القانوف 

، و قد أختمؼ الفقياء في تكييؼ طبيعة ىذا العقد، (1)المدني عمى معظـ أجزاء القانوف اإلداري
 إذا كاف فالبعض قاؿ إف العقد الذي يبـر بيف اإلدارة والموظؼ العاـ ىو عقد أجارة أعماؿ أو خدمات

، إذا كاف العمؿ (2) البعض األخر إنو مف عقود الوكالة المأجورةوقاؿالموظؼ يقـو بعمؿ مادي، 
أي أف الموظؼ كاف يُعد عمى أي حاؿ في مركز قانوني ذاتي، تحكـ , المنوط بالموظؼ عمبًل قانونياً 

. حقوقو وواجباتو نصوص تمؾ العقود وتخضع ألحكاـ القانوف المدني
 

غير أف ىذا النظر في التكييؼ سرعاف ما وجو إليو النقد، وأضحى غير مقبوؿ لعدـ توافر العناصر 
. الشكمية والموضوعية لمعقود بشأف عبلقة الموظؼ باإلدارة

 
 قيؿ أف عقود القانوف المدني تتـ بإيجاب وقبوؿ مف الطرفيف عقب مفاوضات :فمف الناحية الشكمية

تجري بيف المتعاقديف، ويتـ أثناءىا االتفاؽ عمى تحديد موضوع العقد، وشروط التعاقد، وكذلؾ 
، في حيف نجد أف تعييف الموظؼ يتـ بإرادة منفردة و إف (3)االلتزامات والحقوؽ المتبادلة بيف الطرفيف

                                                           
.195مرجع سابؽ، ص : عبد الحميد حشيش (2)

 

 .430مرجع سابؽ، ص: سميماف الطماوي (1)
 

. 200، ص1980، دار الميسر لمنشر ولتوزيع، عماف، - دراسة مقارنة- القانوف اإلداري : خالد الظاىر (2)
 

.321-320ص, 1997الوسيط في مبادئ وأحكاـ القانوف اإلداري، الدار الجامعية، : إبراىيـ شيحا (3)
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كاف قبولو لموظيفة أمرًا الزمًا لتنفيذ القرار، فإف القرار يصدر بإرادة اإلدارة المنفردة فتنتفي صفة العقد 
. (4)عف العبلقة

 
 فطبقًا ألحكاـ القانوف المدني، يعتبر العقد شريعة المتعاقديف، وال يمكف :أما مف الناحية الموضوعية

تعديؿ شيء منو إال برضا الطرفيف، بينما القاعدة األساسية في إدارة المرافؽ العامة ىي إيثار 
المصمحة العامة وتفضيميا عمى المصالح الفردية الخاصة، وضرورة جعمو مسايرًا لمظروؼ و الحاجات 

الجديدة، يترتب عمى ذلؾ أنو يجوز لمسمطة اإلدارية تعديؿ أحكاـ الوظيفة بمحض إرادتيا، دوف أف 
. يكوف لمموظؼ االحتجاج بأف لو حقًا مكتسبًا يحوؿ دوف تطبيؽ الشروط الجديدة عميو

 
كما أف مف سمات العقد المدني، اقتصار آثاره عمى الطرفيف المتعاقديف، تبعًا لقاعدة نسبية آثار 

العقود، بينما يعد تقصير الموظؼ في الواجبات المتصمة بالوظيفة مف األمور التي قد تعرضو في 
بعض األحواؿ لتحمؿ المسؤولية، ليس فقط إزاء اإلدارة بؿ أيضًا إزاء األفراد وىـ غير أطراؼ العقد، 
فتحميؿ ىذه الرابطة عمى أنيا تعاقدية ال تمكننا مف تفسير األساس القانوني لمسؤولية الموظؼ تجاه 

. (1)الغير مف األفراد
 

: (عالقة تعاقدية عامة)العقد اإلداري كأساس لعالقة الموظؼ باإلدارة : الفقرة الثانية
 

ونظرا لبلنتقادات التي وجيت إلى أنصار الرأي القائؿ بأف عبلقة الموظؼ العاـ بالدولة تقوـ عمى أنيا 
عقد مف عقود القانوف الخاص، فقد ذىب جانب آخر مف الفقو لمقوؿ بأف طبيعة عبلقة الموظؼ العاـ 

. بالدولة ىي عبلقة تعاقدية، و العقد ىو مف عقود القانوف العاـ
 

ىي عقود يجوز لئلدارة تعديميا، أو – العقود اإلدارية – وحجتيـ في ذلؾ أف عقود القانوف العاـ 
 وبالتالي تستطيع اإلدارة  كمما اقتضت الظروؼ ذلؾ،تغييرىا دوف حاجة إلى موافقة الطرؼ اآلخر،

التجرد مف التزاميا في أي وقت تشاء، و لكف و عمى الرغـ مف ذلؾ، ال يجوز لئلدارة تعديؿ العقود 
اإلدارية، إال إذا تغيرت الظروؼ التي تـ التعاقد في ظميا، بحيث تظير الحاجة إلى التعديؿ و التغيير 

، وخبلفًا لذلؾ تبقى العقود اإلدارية ممزمة لمطرفيف، وال يجوز (2)و ذلؾ حفاظًا عمى المصمحة العامة
. لئلدارة التخمص مف التزاماتيا، أو تعديؿ العقد والتغيير في بنوده، إال بموافقة الطرؼ اآلخر

                                                           
.20مرجع سابؽ، ص: عدناف عمرو (4)

 

.73ص, مرجع سابؽ: محمد سيد احمد محمد  (1)
 

.434ص مرجع سابؽ،: سميماف الطماوي  (2)
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: مما سبؽ جعؿ ىذه النظرية محؿ انتقاد عمى األوجو التالية

  
 أف األخذ بيذا التكييؼ يؤدي إلى عدـ تحقؽ العناصر الشكمية لمعقد، لكوف التعييف في الوظيفة :أوال

ف كاف تنفيذ القرار معمقًا عمى شرط واقؼ وىو  يتـ بناًء عمى قرار، وليس بناًء عمى إيجاب و قبوؿ، وا 
قبوؿ الشخص بقرار التعييف، و بالتالي فإف ىذه العبلقة ال تشكؿ عقدًا، ألف العقد يستمـز أف يتناقش 
الفريقاف في شروط العقد وتراضييما عمييا، كما أف إلزامية العقد لمطرفيف بما يجعمو غير قابؿ لمتبديؿ 
فيما بعد بدوف رضاىما المتبادؿ، وىذا يتناؼ مع طبيعة رابطة الموظؼ باإلدارة مف حيث شكؿ التولي 
ف انطوت عمى إبداء الرضا مف الجانبيف فيي ال تحتمؿ نقاشًا في شروطيا ألف جميع  لموظيفة والتي وا 

فالوظيفة وجدت قبؿ وجود ( 3)األحكاـ المتعمقة بالوظيفة ىي محددة مقدمًا بنصوص قانونية أو تنظيمية
الموظؼ، وأف الدولة ىي بحاجة لمموظؼ، ليذا فإف الدولة ىي التي وضعت األحكاـ التنظيمية 

لموظيفة العامة، فالدولة وحدىا دوف التوقؼ عمى رضا الموظؼ ىي التي تضع األحكاـ التنظيمية 
. (1)لموظيفة العامة

 
 إف سمطة اإلدارة في التعديؿ و التغيير مقيدة بحدوث ظروؼ جديدة و تطور الحاجات العامة، :ثانياً 

وىذا يتعارض مع استقرار الوضع التعاقدي الذي يتطمب فيما لو كاف ينطبؽ عمى الموظفيف موافقتيـ 
جميعًا عمى إجراء أي تعديؿ لتحقيؽ األغراض ويبقى لممتعاقد حؽ المطالبة بالتعويض وطمب فسخ 

. (2)العقد أماـ القضاء، األمر الذي ال يمكف لمموظؼ العمومي عممو إزاء اإلدارة
 

ورغـ استقرار الرأي حاليًا عمى ىجر ىذا التكييؼ واعتبار عبلقة الموظؼ بجية اإلدارة عبلقة تنظيمية 
أو الئحية، فإننا نجد بعض الفقو المصري ما زاؿ عمى وفائو لمرأي القائؿ باعتبار عبلقة الموظؼ 

: بجية اإلدارة متضمنة لعقد إداري مستندًا إلى الحجج التالية
 

إف قرار التعييف ال ينتج آثاره إال مف تاريخ قبوؿ المرشح لموظيفة، و إال كنا إزاء ما يسمى أمر  -1
 .تكميؼ ال أمر تعييف
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إف التعييف ال يتـ مف جانب واحد، و إنما يتـ مف جانبيف، إذ يعد قرار اإلدارة بالتعييف إيجابًا  -2
منيا، وتسمـ المرشح لموظيفة ىو قبواًل منو، فالشرط األوؿ لقياـ رابطة التوظؼ يتحصؿ 

 .بضرورة توفر ركف اإلرادة مف جانب الطرفيف

 

إف القوؿ بانفراد اإلدارة بوضع شروط الوظيفة والتزاـ الموظؼ بيا، بحيث ال يممؾ الموظؼ إال  -3
القبوؿ بيذه الشروط، أو رفضيا كمية، ال يقتصر عمى عبلقة الموظؼ باإلدارة بؿ توجد ىذه 

 .الميزة أيضًا بشأف العقود اإلدارية وفي عقود اإلذعاف المدنية

 

إف القوؿ بأف رابطة التوظيؼ تحكميا النصوص القانونية التي تحكـ الموظؼ لموظيفة و  -4
السمطة عمى السواء تعني خمطًا لؤلوضاع و ىذه النصوص ال تعدو أف تكوف مجرد نصوص 

 .(3)تنظيمية تتقيد بيا اإلدارة وال يتقيد بيا الموظؼ مف تاريخ قبولو التعييف في الوظيفة

: عالقة الموظؼ العاـ بالدولة ىي عالقة تنظيمية:- الفرع الثاني
  

نظرا لبلنتقادات التي وجييا جانب مف الفقو إلى أنصار الرأي القائؿ بأف عبلقة الموظؼ العاـ بالدولة 
ىي عبلقة عقدية سواء أكاف مصدر ىذه العبلقة ىي عقود القانوف العاـ أـ عقود القانوف الخاص، فقد 
ذىب جانب آخر مف الفقو لمقوؿ بأف عبلقة الموظؼ العاـ بالدولة ىي عبلقة تنظيمية ال تقـو عمى 

. أساس عقدي
 

 إلى أف أحكاـ الوظيفة بما تضمنو مف حقوؽ، وما تفرضو مف واجبات ويذىب ىذا الجانب مف الفقو
تكوف مستمدة مباشرة مف نصوص القوانيف والموائح المنظمة ليا، فالموظؼ يكوف في مركز تنظيمي 

الئحي، وأف قرار تعيينو ال ينشئ لو مركزًا ذاتيًا خاصًا، فيذا المركز موجود بمقتضى القوانيف و الموائح 
، والقانوف حيف ينشئ الوظيفة ينشئ معيا مركز مف يشغميا، كما أف تقرير (1)وسابؽ عمى قرار التعييف

المزايا والتكاليؼ المتعمقة بالوظيفة ال يقصد بيا شخص الموظؼ أو مصمحتو، بؿ مصمحة المرفؽ 
. العاـ

 
أما قرار التعييف، فيو تصرؼ شرطي، يتضمف إسناد الوظيفة لمشخص المعيف بيا، ويترتب عميو أف 
الموظؼ يشغؿ ذلؾ المركز العاـ، فيباشر واليتو الوظيفية ويخضع لبللتزامات التي تحددىا قوانيف 
الوظيفة ولوائحيا، وينتفع بمزاياىا و قبولو لمتعييف ليس في الواقع إال موافقتو عمى الخضوع ألحكاـ 
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، وبناء عمى ما سبؽ، فإف الوظيفة العامة بالنسبة لمموظؼ العاـ ىي تكميؼ بواجب و ليست (2)الوظيفة
. حقا مكتسبا ليذا الشخص

  
ويقصد بأف عبلقة الموظؼ العاـ مع اإلدارة عبلقة تنظيمية، ىي أف يخضع لؤلنظمة والقوانيف 

المعموؿ بيا في المرفؽ العاـ، واف التعييف يستكمؿ باستبلـ الموظؼ العاـ لوظيفتو بداللو عمى موافقتو 
غير المشروطة بشكؿ صريح، بؿ أف مجرد الدخوؿ في كادر الوظيفة يعني القبوؿ بما يتضمنيا 

واإلذعاف لو ثـ الخضوع ألي تعديبلت حسب األصوؿ، ووفؽ القانوف دوف أي حؽ لمموظؼ 
، بعيدا عف االحتجاجات واإلضرابات، ويترتب عمى ذلؾ (3)باالعتراض إال بواسطة القضاء اإلداري

حرماف الموظؼ مف مناقشة وضعو القانوني أو النظامي، أو االتفاؽ مع اإلدارة عمى أي بند يخالؼ 
ىذه القوانيف والموائح كما يعطي لمسمطة التشريعية حؽ التعديؿ لموضع القانوني أصواًل، ولعؿ األىـ مف 

ذلؾ أف التكييؼ التنظيمي يرتب عمى الموظؼ التزامات إدارية ومسمكيو وماديو وجزائية في حاؿ 
. ارتكابو مخالفو بحدود وظيفتو

 
وعندما يقدـ الموظؼ العاـ استقالتو ال يُعد الموظؼ العاـ قد تنازؿ عف حقو في الوظيفة العامة و إنما 

وىو - يكوف بتقديمو لطمب االستقالة طمب مف اإلدارة إعفائو مف االلتزاـ التي قامت اإلدارة بتكميفو بو 
 االستقالة أو رفضيا عند تعينو و بالتالي فإف قبوؿ– االختصاص الذي يقـو بو وىو عمى رأس عممو 

. (1) ىو قرار بيد اإلدارة تقدره بحسب ما يتطمبو سير المرفؽ العاـ باضطراد وانتظاـ
 

وبالتالي، فإنو عندما ينظـ القانوف حقوؽ الوظيفة العامة وواجباتيا، فإنو ال يتحدث عف شخص معيف 
. بالذات، بؿ يكوف قد تحدث عف كؿ شخص قد يسند إليو ىذا االختصاص في أي وقت

 
: طبيعة عالقة الموظؼ العاـ بالدولة في التشريعات المقارنة: الفرع الثالث

 
:  التشريع الفرنسي:- أوالً 
 

في بداية األمر، كاف المشرع الفرنسي يتبنى النظرية التعاقدية، إال أنو بعد ظيور النظرية التنظيمية 
عدؿ عف موقفو وتبنى النظرية التنظيمية، أي أف الموظؼ يشغؿ مركزًا نظاميًا الئحيًا، وليس تعاقديًا، 
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فقد قنف المشرع الفرنسي ىذه العبلقة بنص تشريعي، , ويُعد الموظؼ العاـ في مركز نظامي موضوعي
مف قانوف الخدمة المدنية، لسنة  (5)مف خبلؿ ما أكدتو قوانيف التوظيؼ المختمفة ابتداء مف المادة 

وقد استقرت , وحتى أالف" يشغؿ الموظؼ مركزًا نظاميًا والئحيًا إزاء اإلدارة" : والتي جاء فييا1946
. (2)أحكاـ مجمس الدولة الفرنسي عمى األخذ بيذا التكيؼ

 
: التشريع المصري:- ثانياً 

 
لقد أخذ الفقو والقضاء المصري في تكييؼ عبلقة الموظؼ العاـ باإلدارة عبلقة تعاقدية في بداية 
األمر، ثـ عدؿ عف ذلؾ، وأخذ بالعبلقة التنظيمية كرابط بيف اإلدارة والموظؼ، حيث إف الموظؼ 

يخضع ألحكاـ الوظيفة العامة، ويستمد منيا مباشرة حقوقو وواجباتو، فقرار التعييف ال ينشأ لمموظؼ 
نما يسند إليو مركزًا قانونيًا عامًا بحيث يصبح الموظؼ في مركز تنظيمي يجوز  مركزًا ذاتيًا خاصًا، وا 

وىذا ما أكده , لئلدارة تغييره في أي وقت، وفقا لممصمحة العامة، وما يتطمبو حسف سير المرافؽ العامة
. (1) وما تبله مف قوانيف أخرى1951لسنة  (210)المشرع المصري ابتداء مف قانوف رقـ 

 

فالرأي المستقر والمعموؿ بو اآلف أف الموظؼ بعبلقتو مع اإلدارة يكوف في مركز تنظيمي، أو الئحي، 
كما استقرت أحكاـ القضاء اإلداري في مصر، عمى أف عبلقة الموظؼ بالحكومة ىي عبلقة تنظيمية، 

عالقة موظفي وعماؿ إدارة النقؿ المشترؾ " بأف 25/5/1957فقضت المحكمة اإلدارية العميا بتاريخ 
". لمنطقة اإلسكندرية ىي عالقة تنظيمية عامة تحكميا القوانيف و الموائح

 

: التشريع األردني:- ثالثاً 
 

نما  في البداية لـ تتعرض األنظمة الوظيفية األردنية لتكييؼ العبلقة بيف الموظؼ العاـ واإلدارة، وا 
وقد أكدت عمى ذلؾ ، (2)تركت الموضوع لمقضاء األردني الذي تبنى بكؿ صراحة النظرية التنظيمية

 (ؾ) ال يرد القوؿ بأف تطبيؽ أحكاـ الفقرة ": محكمة العدؿ العميا األردني في كثير مف قراراتيا، ومنيا
مف قانوف التقاعد المدني عمى خدمة المستدعي غير المصنفة باحتساب ثمثي ىذه المدة  (5)مف المادة 

 مف الدستور، 1/6خدمة مقبولة لمتقاعد يؤدي إلى اإلخبلؿ بمبدأ المساواة المنصوص عميو في المادة 
 تحددىا التشريعات التي يصدرىا المشرع بما لو مف ألف عالقة الموظؼ بالدولة عالقة تنظيمية
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صبلحيات أنيطت بو، تحقيقا لممصمحة العامة، كما أف مبدأ المساواة يتحقؽ في التشريعات المنظمة 
لحقوؽ الموظفيف بتحقؽ شرطي العمـو والتجريد بتطبيؽ ىذه التشريعات، دوف تمييز عمى جميع 

 .(3)"الموظفيف الذيف تتماثؿ وتتساوى مراكزىـ القانونية 
 

: التشريع الفمسطيني:- رابعا
 

وبالنظر إلى موقؼ التشريع الفمسطيني، يرى الباحث بأنو أخذ بالنظرية التنظيمية في تكييؼ العبلقة 
بيف الموظؼ العاـ والدولة، لكْوْف إف الوظيفة العامة تحكميا القوانيف واألنظمة، كقانوف الخدمة المدنية، 

 أف اجتياد محكمة العدؿ العميا الفمسطينية استقر عمى أف عبلقة الموظؼ باإلدارة عبلقة نظامية كما
، وىذا يعني أف عبلقة الموظؼ باإلدارة وفؽ قانوف الخدمة المدنية (1)تحكميا القوانيف واألنظمة

. الفمسطيني واألنظمة الوظيفية، ىي عبلقة تنظيمية تحكميا القوانيف واألنظمة وليست عبلقة تعاقدية
 

: (2)النتائج المترتبة عمى كوف عالقة الموظؼ باإلدارة عالقة تنظيمية: الفرع الرابع
 
حؽ السمطة اإلدارية تعديؿ القوانيف والموائح المنظمة ألحكاـ الوظيفة، دوف رضاء الموظؼ أو  -1

قبولو، أو االحتجاج بحؽ مكتسب في استمرار النظاـ القانوني ذاتو الذي عيف وفقًا ألحكامو، إال 
أنو ال يجوز المساس بمركز الموظؼ القانوني، أو االنتقاص مف حقوقو، أو امتيازاتو بقرار إداري 

 .فردي

 

حؽ السمطة اإلدارية في إصدار القرارات التنظيمية البلزمة لحسف سير العمؿ اإلداري، دوف  -2
 .مشاركة أو قبوؿ مف لدف الموظؼ العاـ

 

بطبلف كؿ اتفاؽ بيف الموظؼ واإلدارة يخالؼ القانوف واألنظمة لكْونيا قواعد آمرة تتعمؽ بالنظاـ  -3
 .العاـ

 

يمتنع عمى الموظؼ العاـ االمتناع عف القياـ بواجباتو أو المشاركة في إضراب أو تقديـ استقالة  -4
جماعية، ألف السبيؿ لمقاومة ما تتخذه اإلدارة مف إجراءات يتمثؿ في الطعف أماـ القضاء أو 

 .التظمـ لدى السمطة اإلدارية
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: التعريؼ باستغالؿ النفوذ ومصادره وأنواعو: المبحث الثاني
 

في جريمة , ُيعد النفوذ ركنا أساسيا لجريمة استغبلؿ النفوذ بشكؿ عاـ، والنفوذ الوظيفي بشكؿ خاص
فيو أساس التجريـ ليذه الجريمة واالستغبلؿ إذا انصب عمى النفوذ أمكف , استغبلؿ النفوذ الوظيفي

فاالستغبلؿ ال يمكف أف يكوف إال مف شخص أو موظؼ يممؾ , تكييؼ الجريمة بأنيا استغبلؿ لمنفوذ
ىذا النفوذ، لكْوْف أف الوظيفة العامة تمنح شاغميا نوعا مف النفوذ والسمطاف مف خبلؿ الصبلحيات 

والشخص ذو النفوذ حيف يمارس نفوذه عمى الموظؼ، فيو عمميا , التي تمنحيا ىذه الوظيفة لمموظؼ
. يستغؿ نفوذه عمى الصبلحيات والمسؤوليات التي تخص الوظيفة مف خبلؿ الموظؼ

 
والمصادر التي يستمد منيا ىذا  (مطمب أوؿ)لذا سنتناوؿ توضيح مفيـو النفوذ في المغة واالصطبلح 

(. مطمب ثالث)وأنواع النفوذ سواء كاف حقيقيًا أو مزعومًا  (مطمب ثافٍن )النفوذ 
  

: التعريؼ المغوي واالصطالحي الستغالؿ النفوذ: المطمب األوؿ
 

, لنتمكف مف معرفة تعريؼ النفوذ، ال بد لنا مف معرفة أصؿ كممة نفوذ في المغة لموقوؼ عمى معانييا
وكذلؾ في االصطبلح لمعرفة المعني المقصود والمتداوؿ ليذه الكممة في الحياة العممية، ومف ضمنيا 

. معناه القانوني
 

(. فرع ثافٍن )والنفوذ في االصطبلح  (فرع أوؿ)لذا، سنتناوؿ تعريؼ النفوذ في المغة 
  

: التعريؼ المغوي الستغالؿ النفوذ: الفرع األوؿ
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لمعرفة المعنى المقصود مف تعبير استغبلؿ النفوذ قانونًا، ال بد مف معرفتو لغويًا حيث إف تعبير 
: استغبلؿ النفوذ مركب مف كممتيف ىما

 
.  ومعناه أخذ غمة الشيء أو فائدتو:االستغالؿ لغةً 

. وفائدة أرض, أو اجر غبلـ , الدخؿ مف كراء دار,والغمة 
إذا أتت بشيء , ويقاؿ أغمت الضيعة بمعنى أعطت الغمة فيي مغمة, أخذ غمتيا, واستغبلؿ المستغبلت

. (1)وأصميا باؽٍ 
واصؿ الغموؿ الخيانة مطمقا , وغؿ مف المغنـ غمواًل أي خاف, أي كمفو أف يغؿ عميو, واستغؿ عبده

. (2)وغمب استعمالو في الخيانة في الغنيمة
 

. وأنفذ األمر قضاه, والخموص منو,  مف النفاذ، وىو جواز الشيء عف الشيء:النفوذ لغةً 
. (3)أي سالؾ: وطريؽ نافذ, ومشى في وسطيـ, أو خرقيـ, صار بينيـ: وأنفذ القوـ

. (4)أي مطاع: وأمره نافذ, أي ماضٍ : ورجؿ نافذ في أمره, الماضي في جميع أموره: والنافذ
. (5)فاستغبلؿ النفوذ معناه لغة ما يمكف أف يدره النفوذ مف فائدة إذا تـ استخدامو

: فيكوف استغبلؿ النفوذ لغةً , وقد ورد النفوذ عمى انو السمطاف والقوة
 

. (6)"ااذ الغمة والفائدة مف قدرتو وقيره وقوتو وسمطانو"  
 

: ووردت كممة النفوذ بأنيا التأثير والسمطة، فجريمة استغبلؿ النفوذ لغةً 
 

. (7)"بأنيا االستفادة مف السمطة أو قدرة التأثير بصورة غير قانونية أو مشروعة"
 

: التعريؼ االصطالحي الستغالؿ النفوذ: الفرع الثاني 
 

                                                           
. 405ص , 1412,بيروت, دار الكتب العممية, لساف العرب: ابف منظور (1)

 

. 216ص, 4ج ,1415 ,عصاـ ألضابطي وآخروف :تحقيؽ, شرح صحيح مسمـ: النوري (2)
 

. 433ص, مرجع سابؽ: القاموس المحيط (3)
  

. 405ص, مرجع سابؽ: ابف منظور (4)
 

. 23ص, 1986, 2ط, دار الشئوف الثقافية، بغداد, جرائـ استغبلؿ النفوذ: صباح كـر شعباف (5)
 

, جامعة األماـ بف سعود اإلسبلمية, المعيد العالي لمقضاء, رسالة ماجستير غير منشورة, استغبلؿ الموظؼ العاـ لسمطتو ونفوذه في الفقو والنظاـ: عبد الواحد حمد المزروع (6)

. 31ص, 1412
 

. 18ص, 2000, الجامعة األردنية, رسالة ماجستير غير منشورة- دراسة مقارنة- جريمة استغبلؿ النفوذ: نصر جورج ىرمز عفاف (7)
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بعد أف كانت داخمو ضمف , تعد جريمة استغبلؿ النفوذ مف الجرائـ التي استحدثت مف حيث االستقبللية
وظيرت بعض القوانيف التي بينت أركانيا و عقوباتيا، ووضعت ليا وصفًا مستقبًل يدؿ , جرائـ الرشوة

وزاد االىتماـ بيذه الجريمة بعد ما أدرؾ فقياء القانوف الجنائي ما تمثمو مف , عمييا ويميزىا عف غيرىا
حيث تتمثؿ ىذه الخطورة في وجود بعض مف ليـ مكانة متميزة , خطورة عمى المصمحة العامة لممجتمع

فيعمدوا إلى استخداـ ىذا النفوذ , وظيور آخريف بسبب مكانتيـ السياسية أو الوظيفية, في المجتمع
, ميدديف المصمحة العامة بذلؾ, المستمد مف ىذه المكانة أحيانا لتحقيؽ منافع شخصية ليـ أو لغيرىـ

وعمى الرغـ أف معظـ فقياء قانوف العقوبات قد تناوؿ , ومف ىنا اىتـ قانوف العقوبات بتجريـ ىذا الفعؿ
ىذه الجريمة، إال انو لـ يتـ وضع تعريؼ جامع مانع ليذه الجريمة، واكتفى البعض بالبحث بأركاف ىذه 

والبعض اآلخر وضع تعريفًا محددًا ليا، مستمدًا مف النصوص , دوف وضع تعريؼ محدد ليا, الجريمة
. الجنائية الخاصة بيذه الجريمة في قوانينيـ الوظيفية

 
 :-تحديد مفيـو النفوذوحرص بعض فقياء قانوف العقوبات عمى 

 
: فقد عرفو أحدىـ بأنو -

 
كؿ إمكانية ليذا لدى السمطة العامة مما يجعميا تستجيب كما ىو مطموب سواء أكاف " 

مرجعيا مكانة سياسية أو اجتماعية أو رئاسية، وىو أمر يرجع إلى وقائع كؿ دعوى حسبما 
 .(1)" يقدره قاضي الموضوع

 
: وآخر عرفو بأنو -

 
أف يكوف لمشاص نوع مف التقدير لدى بعض رجاؿ السمطة الذيف بيدىـ تحقيؽ مصمحة " 

. (2)"ذي الشأف ما يمكف لو حمميـ عمى قضائيا 
 

:  وعرفو البعض بأنو
 

 ثقال لتدامو يجعؿ وزف صالتو مف الوظيفي أو أو االجتماعي مركزه مف لمشاص يكوف أف" 

.  (3)" مشيئتو لتنفيذ بعضيـ عمى أو الدولة في أجيزة العامميف عمى لمضغط

                                                           
.  195، ص1999جرائـ الرشوة في التشريع المصري والقانوف المقارف، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع القاىرة، : رفعت خفاجي (1)

 

. 75، ص1969القسـ الخاص، المكتب الشرقي لمنشر والتوزيع، بيروت : شرح قانوف الجزاء الكويتي: حسف المرصفاوي (2)
 

. 151، ص1998والنشر، بيروت،  لمدراسات الجامعية المؤسسة الخاص، العقوبات قانوف :عامر أبو زكي محمد (3)
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مف خبلؿ تعريؼ النفوذ نرى بأنو باإلضافة إلى كونو إمكانية وتقدير، فيو أيضًا سمطة وتأثير وقوة 

ووجاىة، فمحصمة كؿ ىذه األمور أو بعضيا تكوف النفوذ الذي يتميز بأنو عند االستخداـ يظير فيو 
. (1)شيء مف عامؿ القير يحمؿ الجية المستخدمة لدييا عمى االستجابة لو غالباً 

: جريمة استغالؿ النفوذ بأنياالبعض اآلخر مف الفقياء عرؼ 
 

استاداـ النفوذ أيًا كاف مصدره لدى جية عامة، أو ااصة لمحصوؿ عمى منفعة مادية - " 
. (2)"لمصمحة الفاعؿ أو غيره  (مقابؿ)أو معنوية أو أية غاية معينة 

 

المتاجرة بالنفوذ لمحصوؿ أو لمحاولة الحصوؿ لصاحب المصمحة عمى مزية مف - " 
. (3)"السمطة العامة يفترض بأف ال شأف ليا بأي عمؿ أو امتناع دااؿ حدود وظيفتو 

 

. (4)"اتجار في سمطة حقيقية، أو موىومة لمجاني عمى الماتص بالعمؿ الوظيفي - " 
 

الذي ياتص بالعمؿ الوظيفي الذي تمقى , اتجار في سمطة حقيقية أو موىومة لمجاني- " 
. (5)"المقابؿ مف اجمو وال يزعـ ااتصاصو أو يعتقد اطْا بقيامو

 

 أعماؿ دائرة في تقع ال غايات الوصوؿ إلى أو منافع لتحقيؽ العامة السمطات لدى السعي- " 

. (6)"النفوذ  صاحب وظيفة
 

السعي لدى السمطات العامة أو الجيات الااضعة ألشرافيا لتحقيؽ غايات أو الوصوؿ - " 
. (7)"إلى منافع تارج عف دائرة وظيفة الساعي 

 

:- ومما سبؽ يمكف تعريؼ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي بأنيا
 

, استاداـ النفوذ أيًا كاف مصدره أو نوعو الذي يتمتع بو الشاص أيًا كاف عمى اآلاريف" 
, فيصبح قادرا عمى توجيو األجراء أو القرار اإلداري سواء بطرؽ رسمية أو غير رسمية

                                                           
 . 51جرائـ استغبلؿ النفوذ، المرجع السابؽ، ص: صباح شعباف (1)

. 30نفس المرجع السابؽ، ص: صباح شعباف (2)
 

. 169، ص1974القسـ الخاص في قانوف العقوبات، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، : رمسيس بيناـ (3)
 

. 109، ص1972, القاىرة, دار النيضة العربية, القسـ الخاص الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة– شرح قانوف العقوبات : محمود نجيب حسني (4)
 

. 169 ص1997داراليدي لممطبوعات اإلسكندرية ( المسئولية والجزاء)القسـ العاـ , شرح قانوف العقوبات: فتوح عبد اهلل الشاذلي (5)
 

.105، ص1988العربية، القاىرة،  النيضة دار ،1 طالخاص، القسـ :العقوبات قانوف شرح :أحمد اهلل عبد ىبللي (6)
 

  .142ص, 1957, القاىرة, دار الفكر العربي, 1ط- دراسة مقارنة– جرائـ الرشوة في التشريع المصري : صبلح الديف عبد الوىاب (7)
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لنفوذه , لشاصو أو لغيره دوف أف يكوف, لتحقيؽ منفعة مادية أو معنوية أو أية غاية أارى
 ".ىذا أي صفة أو سند قانوني

ولما كاف ىذا موضوع ينصب حوؿ استغبلؿ الموظؼ لنفوذه، ْفيجد الباحث أف مثؿ ىذا النفوذ يقصد 
بو ما تسبغو الوظيفة العامة عمى الموظؼ العاـ ومف في حكمو مف سمطة تنشئ لو نفوذًا يجعؿ لو 

مكانًا متميزًا، إذ أف الدولة تسند ىذه السمطة لتمكيف الموظؼ العاـ مف القياـ بواجباتو لخدمة الصالح 
واجب وطني تمميو المصمحة العامة، ىدفيا خدمة المواطنيف بأمانة وشرؼ وتغميب الصالح  العاـ، فيي

أف يحسف استخداميا لتحقيؽ واجبات , لكْونيا أمانة بيف يديو يجب عميو, العاـ عمى الصالح الخاص
وظيفتو، وبالتالي عميو أف يفعؿ ىذا بكؿ نزاىة وحياد، وأف ال يتوخى مف خبلليا تحقيؽ منفعة خاصة 

لو أو لغيره أو السعي إلى غاية أخرى غير تحقيؽ المصمحة العامة التي ىدؼ إلييا القانوف مف 
.    (1)السمطة التي خوليا إياىا، وىي تشمؿ جميع المكمفيف بخدمة عامة 

 
: مصادر استغالؿ النفوذ:- المطمب الثاني

 
إف مصادر استغبلؿ النفوذ متعددة، وال يمكف حصرىا بسيولة، وبالتالي ميما كاف مصدر النفوذ أو 

نشأتو، فانو يعطي صاحبو القوة والقدرة والتأثير فإذا استخدمو في االتجاه الصحيح، فاف مثؿ ىذا النفوذ 
ولكف إذا استخدمو باالتجاه الخاطئ، فانو يولد القير والذؿ عمى اآلخريف , يكوف محمودًا وايجابياً 

وأصبح مجرمًا في بعض التشريعات العقابية، لما يسببو مف اختبلؿ , ويصبح نفوذا مذمومًا وسمبياً 
لمتوازف االجتماعي بيف أفراد المجتمع عامة وفي نزاىة الوظيفة العامة خاصة سواء استخدـ النفوذ مف 

. الموظؼ العاـ أو أي شخص أخر
 

 والنفوذ (فرع أوؿ)لذا، سنتعرؼ عمى مصادر النفوذ مف خبلؿ النفوذ المستمد مف الناحية الوظيفية 
والنفوذ  (فرع ثالث)والنفوذ المستمد مف الناحية االقتصادية  (فرع ثافٍن )المستمد مف الناحية السياسية 

(. فرع رابع)المستمد مف الناحية االجتماعية 
 

: النفوذ المستمد مف الناحية الوظيفية:- الفرع األوؿ
 

, تعرؼ الوظيفة العامة بأنيا الوسيمة التي تمكف اإلدارة مف ممارسة دورىا في تقديـ الخدمة العامة
وتوجب عمى , وىي تتضمف مجموعة مف الواجبات والمسؤوليات, والعمؿ عمى تحقيؽ مصالح الناس

                                                           
. 404، ص1977، مطبعة أطمس، القاىرة، (19ج)موسوعة الفقو والقضاء، الدار العربية لمموسوعات القانونية، : حسف الفكياني (1)
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فيي أمانة عمى عاتؽ شاغؿ , شاغميا التزامات معينة مقابؿ تمتعو بالحقوؽ والمزايا المترتبة عمييا
والعمؿ عمى تحقيؽ , الوظيفة العامة الذي عميو التقيد بما تمميو الوظيفة مف واجبات ومحظورات

. والبعد عف كؿ تصرؼ أو سموؾ يؤدي إلى استغبلليا بطريقة غير مشروعة, المصمحة العامة
 

خاصة بعد أف تعددت وظائؼ الدولة , وذلؾ ألف الموظؼ ىو الذي يمثؿ الدولة ويتصرؼ باسميا
تبعو زيادة أىمية الموظؼ لذلؾ لكوْنو األداة , وتنوعت مياميا، مما زاد مف عدد موظفييا بشكؿ ممحوظ
ويعمؿ , فيو الوسيط بيف الدولة والمواطنيف, التنفيذية التي تنفذ بيا الدولة سياساتيا وبرامجيا وخدماتيا
. باسميا وسمطتيا مما يمنحو بعض سمطة الدولة ونفوذىا

 
إذا أحسف ,  فالوظيفة العامة تنشئ لمموظؼ قوة وسمطة ومكانة وتقدير تكوف في مجوعيا نفوذًا لو

ذا أساء استخداـ ىذا النفوذ فإف , استخدامو في تحقيؽ المصمحة العامة فاف القانوف يحترمو ويحميو وا 
الذي , مما يوجب تجريـ ىذا النفوذ لمموظؼ, ثقة المواطنيف بالدولة سيعترييا الخمؿ وعدـ المصداقية

. (1)ينشىء لو قدرة وسطوة تجعؿ اآلخريف ينفذوف ويستجيبوف لطمباتو
 

ولموقوؼ عمى مفيـو الوظيفة العامة والموظؼ العاـ وطبيعة عبلقتو بالدولة بشكؿ موسع، فإننا أفردنا 
.  لكْوف أف موضوع بحثنا يتناوؿ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي, لو سابقًا مبحثًا خاصاً 

      

: النفوذ المستمد مف الناحية السياسية:- الفرع الثاني
 

ما يعرؼ عف السياسية بأنيا فف وعمـ وفمسفة تندمج جميعيا في عممية الحكـ، وما تنتجو مف توزيع 
القوة والنفوذ في ىذه العممية، مف خبلؿ مؤسسات الدولة المختمفة التي تسير ىذه العممية سواء كانوا 

. قادة سياسييف أو أحزاب سياسية وتنظيمية
 

مما , فالسياسة تكسب الفرد أو الجماعة سمطة وقوة ونفوذ إذا كاف ضمف منظومة العمؿ السياسي
وىذا , يعطي ليؤالء القدرة عمى فرض أرادتيـ عمى باقي اإلفراد والجماعات األخرى والتأثير عمييـ

ولكف إذا كاف ىذا , التأثير يكوف محمودًا إذا كاف لمصالح العاـ، واليدؼ منو تحقيؽ المصمحة العامة
التأثير والمقصود بو ىنا النفوذ تحقيؽ مصالح شخصية أو حزبية أو تنظيمية ضيقة، فانو ييز مبدأ 

. العدالة والمساواة التي تقوـ عمييا الدولة

                                                           
. 54-52مرجع سابؽ، ص: صباح شعباف (1)
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وال يخفى عمى احد أف لؤلحزاب السياسية والتنظيمية والقادة السياسييف مكانة وسطوة ال تقؿ أىمية عف 
فيـ , باقي المؤسسات األخرى التي تسير أمور الدولة سواء كانوا داخؿ ىذه المؤسسات أو خارجيا

. (1)المرآة التي تعكس صورة العممية السياسية لمدولة بمجمميا
 

فاألحزاب السياسية والتنظيمية والقادة السياسييف حيف يستخدموف نفوذىـ السياسي لمتأثير عمى الوظيفة 
العامة سواء بمسماىا أـ شاغميا فإنيـ ُيقوضوف حقوؽ المواطنة وباف الوطف لمجميع، وتحؿ مكانيا 
, حقوؽ األعضاء والمواليف والمناصريف ويكوف الوالء لمحزب أو التنظيـ أو القائد بداًل مف الوالء لموطف

فيبحثوف عف أعضائيـ وموالييـ ومناصرييـ ويقدمونيـ ليحتموا المراكز الحساسة والمفصمية في الوظيفة 
مكانياتيـ، وبالتالي يكوف الوالء مف قبؿ ىؤالء ليـ لكْونيـ مف , العامة بصرؼ النظر عف مؤىبلتيـ وا 

وضعوىـ في ىذه المواقع الوظيفية ويكوف مف السيولة عمى ىذه األحزاب والتنظيمات والقادة فيما بعد 
التدخؿ بكؿ شؤوف الوظيفة العامة مف قبؿ ىؤالء الموظفيف، فيكوف والئيـ لمحزب أو التنظيـ أو القائد 

. وليس لموطف
 

ويكفي لئلشارة ىنا لدور النفوذ السياسي وأثره عمى الوظيفة العامة، ما حصؿ ويحصؿ بالواقع 
مبدأ  " بيف األحزاب والتنظيمات الفمسطينية في الوظيفة العامة و(2)"مبدأ المحاصصة"مف , الفمسطيني
الذي يتبعو عادة بتغير الحزب أو التنظيـ أو القائد في الحياة السياسية الفمسطينية، أو , (3)"اإلقصاء

. الوزير المنتمي لتنظيـ سياسي معيف عمى مستوى الوزارة التي يرأسيا
 

: النفوذ المستمد مف الناحية االقتصادية:- الفرع الثالث 
 

تمعب الناحية االقتصادية دورًا مؤثرًا في المجتمع لكْونيا تتشكؿ مف رأس الماؿ القادر عمى تحريؾ 
وال غبار عمى , وتنقمو مف نشاط إلى أخر ومف فئة إلى أخرى, قطاعات المجتمع المختمفة مف خبللو

ولكف المشكمة تكوف حيف يستمد مف يممؾ القدرة , ذلؾ أف كاف ذلؾ بالطرؽ الرسمية والقانونية
االقتصادية نفوذه مف ىذه القدرة لكْوْف أف مف يممؾ الماؿ يممؾ السمطة، فيكوف لو القوة وسمطة التأثير 
عمى غيره ممف ال يمتمكوف ىذه القدرة ويجعميـ مجبريف عمى العمؿ تحت أمرتو أو االمتثاؿ لطمباتو 

                                                           
. 57مرجع سابؽ، ص: صباح شعباف (1)

 

- 7/3/2007في الفترة الواقعة ما بيف " توصيات لجنة الشراكة السياسية " انظر مراسيـ الشراكة التي تـ إصدارىا فترة الحكومة العاشرة لموظفي الفئة العميا مف خبلؿ : كمثاؿ( 2)

.  (فتح وحماس)، المتعمقة بالتعييف والترقية و الترفيع واالنتقاؿ لموظفي الوزارات واإلدارات والييئات الحكومية، بيف فصميف فمسطينييف، 15/4/2007
 

لغاء كافة " بشاف , 13/8/2007، بتاريخ2007لسنة (ؼ.س/و.ـ/01/15/12)انظر قرار مجمس الوزراء رقـ : كمثاؿ( 3) التنسيب إلى رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية بسحب وا 

" ، والذي جاء في إسناده القانوني 14/8/2007، والمرسـو الرئاسي بيذا الخصوص الصادر بتاريخ " لتوصيات لجنة الشراكة السياسية  ً القرارات الرئاسية الصادرة استنادا

.وذلؾ بعد سيطرة حركة حماس عمي قطاع غزة" واستنادا إلحكاـ الضرورة الناتجة عف االنقبلب في قطاع غزة 
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مف خبلؿ دفع مقابؿ لبلنتفاع مف , (1)وتوصياتو، مما يمكنو مف تسخير واعتماد نفوذه في جيد اآلخريف
خدمات المرافؽ العامة التي ال يفرض القانوف مقاببًل ليا أو استخداـ نفوذه لمتأثير في القطاع العاـ أو 

. الخاص بغية الحصوؿ عمى امتيازات لو أو لغيره مف خبلؿ قدرتو االقتصادية
 

فعند استخداـ ىذه القدرة والنفوذ عمى الوظيفة العامة، والتي ُيعد الموظؼ العاـ األداة الحكومية ليا، 
فانو يرسخ ىذه القدرة مف جية ويؤثر بطريقة وأخرى بالموظؼ مف خبلؿ ما يقدمو لمبعض منيـ مف 

مقابؿ يجعميـ طائعيف لتنفيذ طمباتو سواء التي تدخؿ ضمف اختصاصيـ الوظيفي أو قياميـ باستخداـ 
متخطيًا حقوؽ , نفوذىـ الوظيفي عمى غيرىـ مف الموظفيف لتنفيذ ىذه الطمبات بطريقة أو أخرى

مما يؤدي لسوء استخداـ الوظيفة العامة , اآلخريف الذيف ال يممكوف ىذا النفوذ والقدرة االقتصادية
 .تؤثر عمى الوظيفة العامة والمصمحة العامة ككؿ, لتحقيؽ غايات ومنافع شخصية

 
: النفوذ المستمد مف الناحية االجتماعية:- الفرع الرابع

 
تتولي الناحية االجتماعية تحديد مكانة الفرد بيف غيره مف األفراد في المجتمع، ومف خبلؿ ىذه المكانة 
االجتماعية تظير القيمة االجتماعية لمفرد أذا صح التعبير حسب الرتب االجتماعية لممجتمع مف حيث 

والفرد بطبعو وألجؿ تأكيد ذاتو يميؿ , تنظيمو لؤلفراد ضمف جماعات وطوائؼ وطبقات وموقعو بينيا
ظيار السمطة عمى الغير، والرغبة في التزعـ والقيادة . (2)إلى التقدير، وا 

 
وفي المجتمع الفمسطيني، تنتشر العائمية والعشائرية شأنو شأف باقي المجتمعات العربية مرسخة مفاىيـ 
لى والوقت الحاضر، متمثمة بالشيامة والمروءة والشجاعة والحماية والكـر والصدؽ  وقيـ عبر الزمف وا 

وىذه القيـ تنشئ نوعًا مف السطوة والسيطرة والنفوذ لدى مف يتبناىا تميزه , واإلخبلص ومساعدة الغير
ما يخمؽ ليذه العائبلت والعشائر واقعًا , عف غيره، مما يعجز عمى االستحواذ عمييا ولو بشكؿ نسبي

لتأكيد ذاتيا مف خبلؿ عميد العائمة أو شيخ العشيرة، وال نستطيع , اجتماعيًا تستمد منو نفوذىا وسطوتيا
أف ننكر الدور االيجابي ليذه العائبلت والعشائر في تنظيـ وترابط المجتمع خبلؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي، 

. وفترة االنفبلت األمني في عيد السمطة الوطنية الفمسطينية 
ومع ذلؾ، كاف ىناؾ دور سمبي ليذه العائمية والعشائرية حيف امتد نفوذىا، مف خبلؿ أفرادىا لموظيفة 
العامة، مف حيث تدخميا لمتعييف فييا، فيكوف ارتباط الفرد الموظؼ بعائمتو وعشيرتو التي ينتمي إلييا 

                                                           
. 61مرجع سابؽ، ص: صباح شعباف (1)

 

  .27ص, 1962, القاىرة, دار المعرفة, 2ط, مفاىيـ عمـ االجتماع: حامد عمار (2)
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لذلؾ يتوقع منو أف يقدـ خدماتو ليـ سواء في انجاز األعماؿ الحكومية الخاصة بيـ أو تميزىـ بالخدمة 
ويصؿ األمر أحيانًا إلى مخالفة , العامة التي يحصموف عمييا أـ تقديميـ بالتعييف بالوظائؼ عف غيرىـ

 عمى احد أفرادىا الموظفيف يجب دينًا ومقاباًل اجتماعياً القانوف لكْوْف أف ليذه العائمية أو العشائرية 
مما يؤثر سمبًا عمى نزاىة وشفافية الوظيفة , عميو رده ليا حيف يطمب منو ذلؾ ميما كاف شكمو أو نوعو

ويخمؽ نوعا مف عدـ المساواة االجتماعية بيف أفراد , ومصداقية الموظفيف العامميف بيا, العامة
.     المجتمع

 
: أنواع النفوذ: المطمب الثالث

 
النفوذ شيء يطمح لو كؿ فرد ويقدره المجتمع طالما كاف ايجابيًا، ولكف النفوذ يبقى محصورًا بعدد 

معيف مف أفراد المجتمع دوف غيرىـ، وبالتالي يكوف ليؤالء نفوُذ حقيقي حيف يمارسونو ألي غاية كانت، 
والبعض األخر مف أفراد المجتمع ال يمتمكوْف مثؿ ىذا النفوذ ألي سبب كاف، فيزعموا أو يوىموا 

. اآلخريف بأنيـ أصحاب نفوذ لغايات معينة
 

النفوذ  (فرع ثافٍن ), النفوذ الحقيقي (فرع أوؿ)لذا، فإف النفوذ نوعاف سنقـو بتوضيحيما مف خبلؿ 
.   المزعـو أو الوىمي

 
: النفوذ الحقيقي:- الفرع األوؿ

 
وىو النفوذ المستمد مف واقع معيف سواء كاف وظيفيًا أـ سياسيًا أـ اقتصاديًا أـ اجتماعيًا بصورة منفردة 

أو سياسيًا واقتصاديًا , كأف يكوف صاحب النفوذ سياسيًا وموظفًا بالدولة في الوقت ذاتو, أو مجتمعو
أو أف يكوف صاحب نفوذ اجتماعيًا واقتصاديًا كأف يكوف عميد عائمة أو شيخ عشيرة ولو ثروة , معا

وال يشترط , الميـ بيذا النفوذ أف يكوف مستمدًا مف الواقع أيًا كاف مصدر ىذا النفوذ ونوعو, اقتصادية
بؿ يمكف أف , أف يأخذ طابعًا رسميًا بأف يكوف مستمد مف الموقع الوظيفي لمشخص صاحب النفوذ

. يكوف مستمدًا مف مجرد العبلقات الشخصية الخاصة التي تربط الشخص صاحب النفوذ بالموظؼ
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فكؿ مصادر النفوذ صالحة لقياـ نفوذ حقيقي، طالما أف صاحب النفوذ لو القدرة عمى التأثير والضغط 
كنتيجة لعامؿ القير الذي , عمى الموظؼ العاـ المعني وحممو عمى قضاء حاجة صاحب المصمحة

. (1)يتميز بو النفوذ عند االستخداـ
 

: النفوذ المزعـو أو الموىـو:- الفرع الثاني
 

يتحقؽ عندما ينسب شخص لنفسو نفوذًا ما، والواقع غير ذلؾ كأف يدعي أف لو مكانة وظيفية، أو 
سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ولكنو بالواقع ال يتمتع بيذه ألمكانو أو يدعي أف لو معرفة وصمة 

. وثيقة بمسؤوؿ إداري أو أمني كبير وىذه المعرفة ال تتعدى معرفة الجار بجاره بالحقيقة
 

 وىذا النوع مف النفوذ ال بد مف قيامو توفر قرائف معينة لدى صاحب المصمحة يفترض معيا تمتع 
والقرائف التي توىـ صاحب المصمحة بوجود , الشخص مدعي النفوذ بنفوذه عمى الموظؼ المختص

كعبلقة القرابة أو , النفوذ يمكف أف تستمد مف وقائع خارجية يؤكدىا مدعي النفوذ بالكذب المجرد
فيزعـ األخ أو الصديؽ عمى خبلؼ الواقع أف لو نفوذًا فعميًا عمى أخيو أو صديقو، فيما , الصداقة

. (2)يتعمؽ بالعمؿ الوظيفي ليما المتصؿ بتمبية رغبة صاحب المصمحة
 

كقيامو , ويمكف أف تستمد ىذه القرائف مف اختبلؽ المدعي بالنفوذ تصرفات ووسائؿ احتيالية لمنفوذ
. بأعماؿ ايجابية أماـ صاحب المصمحة توىمو بوجود النفوذ المدعي بو

 
ولكنو فصؿ مف الوظيفة أو أحيؿ عمى , كأف يزعـ موظفًا نفوذه الوظيفي، وكاف بالفعؿ لو ىذا النفوذ

أو أف يزعـ شخص أف لو نفوذًا، ألنو يحتؿ موقعًا وظيفيًا عاليًا، غير انو يتضح أف موقعو , التقاعد
فإدعائِو بالنفوذ لو صمة بالواقع، إال أنو بالغ بحجـ ىذا النفوذ، وادعى , الوظيفي ادني السمـ الوظيفي

. (3)بأف نفوذه واسعًا، فُيعد النفوذ مزعومًا وليس حقيقيًا في ىذه الحالة
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. 183ص, 1981,الرباط, مكتبة المعارؼ, 1ط, الجزء األوؿ, القانوف الجنائي الخاص: احمد الخمميشي (2)
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: التطور التشريعي لجريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي:- المبحث الثالث
 

ف أخذت حديثًا اىتمامًا كبيرًا لكْونيا شكبًل مف أشكاؿ الفساد الذي أصاب  إف ظاىرة استغبلؿ النفوذ، وا 
وزاد االىتماـ بيا لمكافحة آفة الفساد مف خبلؿ , (1)إال أنيا عرفت منذ القدـ, كافة المجتمعات البشرية

مع أف الشريعة اإلسبلمية السمحة حرمت ىذه , تطور التشريعات العقابية الحديثة لمدوؿ المعاصرة
أصبح ىناؾ , ومع ازدياد أشكاؿ الفساد وتنوعو في المجتمعات, الجريمة منذ بدايات اإلسبلـ األولي

قميمية لمحاربتو ومكافحتو حماية لمجتمعاتيا بعد تغمغؿ الفساد في األجيزة  حاجة وضرورة دولية وا 
. الرسمية لمدوؿ، خاصة الوظيفة العامة

 
والتشريعات , (مطمب أوؿ)لذا، سنتتبع التطور التشريعي لجريمة استغبلؿ النفوذ بالشريعة اإلسبلمية 

(. مطمب ثالث)و في االتفاقيات والمعاىدات الدولية واإلقميمية  (مطمب ثافٍن )العربية واألجنبية 
 

: في الشريعة اإلسالمية:- المطمب األوؿ
 

التي تشكؿ منظومة القيـ المرجعية في  السمحة، ىي مجموعة القواعد اإلسبلمية الشريعة اإلسبلمية
فمف أىداؼ اإلسبلـ السامية إقامة العدؿ , فبينت الحبلؿ مف الحراـ والحؽ مف الباطؿ, اإلسبلـ

فكؿ ما يعرض دماء الناس , وحفظ الناس وأمواليـ وأعراضيـ, والمساواة بيف الناس، وتحقيؽ األمف ليـ
كؿ مسمـ عمى المسمـ "  (ص)يقوؿ الرسوؿ, وأمواليـ وأعراضيـ لمخطر والضرر والمس فيو حراـ

. (2) والماؿ ىنا المقصود بو ما يؤخذ أو يدفع بدوف سبب مشروع"حراـ دمو ومالو وعرضو 
 

 وقد يبدو ألوؿ وىمة أف جرائـ استغبلؿ النفوذ حديثة العيد ال شأف لمشريعة اإلسبلمية بيا، وال يوجد في

بطونيا، ولكف بالحقيقة يوجد ليا جذور إسبلمية ورد الحكـ بتجريميا روحًا وتطبيقًا، رغـ أنيا لـ تداوؿ 
لفظًا، ولـ تستقؿ بيا كجريمة مستقمة، أنما أخذت بيا مف مفيوميا الواسع، وىذا ما سنوضحو في 

(.  فرع ثافٍن )وفي السنة النبوية  (فرع أوؿ)القراف الكريـ 
 :االستدالؿ مف القراف الكريـ:- الفرع األوؿ

 

                                                           
كانت قد تناولت ىذه الجرائـ مثؿ إنكار العدالة , أف التشريعات العراقية القديمة خاصة مقدمة شريعة حمورابي في حضارة وأدي الرافديف: 10مرجع سابؽ، ص: صباح شعباف (1)

ويمكف االستنتاج مما , واستغبلؿ المناصب الرسمية وقبوؿ الرشوة حيث كانت تنظر المحكمة الممكية في ىذه القضايا وكانت أحكاميا تتصؼ بالشدة وتصؿ لئلعداـ أحيانا

تقدـ أف جريمة استغبلؿ النفوذ أىممت فيما بعد مع إنيا ىي األصؿ وأدمجت أحكاميا ضمف مفيـو جريمة الرشوة والدليؿ عمي ذلؾ أف النص عمي أحكاميا وتقديميا في 

. التشريعات القديمة قبؿ جريمة الرشوة وكانت عقوبتيا اإلعداـ
 

. 11ص, 8ج, مرجع سابؽ: صحيح مسمـ (2)
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التي  (42)الكريـ، حيث وردت في سورة المائدة في اآلية  إف ىذه الجريمة واضحة المعالـ في القراف
: جاء فييا 

 

ف ُتْعِرْض  َسمَّاُعوَف ِلْمَكِذبِ )  ـْ َواِ  َأكَّاُلوَف ِلمسُّْحِت َفِإف َجآُؤوَؾ َفاْحُكـ َبْيَنُيـ َأْو َأْعِرض َعْنُي
فْ  وَؾ َشْيًئا َواِ  ـْ َفَمف َيُضرُّ ـْ ِباْلِقْسِط ِإفَّ الّمَو ُيِحبُّ  َعْنُي . (اْلُمْقِسِطيفَ  َحَكْمَت َفاْحُكـ َبْيَنُي

 

سئؿ ابف مسعود عف السحت أىو الرشا في الحكـ؟ " ، كؿ ما ال يحؿ كسبو، وقد (1)ويقصد بالسحت
ولكف السحت , ومف ال لـ يحكـ بما انزؿ اهلل فيو فاسؽ, مف لـ يحكـ بما انزؿ اهلل فيو ظالـ, ال: فقاؿ

وروي عنو أيضا أف السحت أف يستعينؾ , أف رجؿ يطمب الحاجة لرجؿ، فيقضييا، فييدي إليو فيقبميا
. (2)"الرجؿ عمى المظممة، فتعينو عمييا، فييدي لؾ اليدية، فتقبميا 

 

: التي جاء فييا (188)وفي سورة البقرة وردت اآلية 
 

ْثـِ  ) َواَل تَْأُكُموْا َأْمَواَلُكـ َبْيَنُكـ ِباْلَباِطِؿ َوُتْدُلوْا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاـِ ِلتَْأُكُموْا َفِريًقا مِّْف َأْمَواِؿ النَّاِس ِباإِل
ـْ َتْعَمُموفَ   .(َوَأنُت

 

أي وال تمقوا أمرىا إلى  (َوُتْدُلوْا ِبَيا)أي ال يأكؿ بعضكـ ماؿ بعض بالوجو الذي لـ يبحو اهلل ولـ يشرعو 
وتصدير الخطاب في اآلية , بمعنى ال ترشوىا إلييـ لتأكموا طائفة مف أمواؿ الناس بالباطؿ, الحكاـ

. (3)بالنيي يدؿ التنبيو لبلعتناء بمضموف ما ورد في اآلية الكريمة
 

واستغبلؿ النفوذ , فمف مدلوؿ اآلية الكريمة السابقة، نرى أف اهلل تعالى نيى عف أكؿ األمواؿ بالباطؿ
إذ يستغؿ الفرد ما يتمتع بو مف نفوذ وجاه ومكانة اجتماعية أو وظيفية , ىو أكؿ ألمواؿ الناس بالباطؿ

. مقابؿ ثمف، أو غاية ليعيف غيره عند المعنى باألمر
:-  والتي جاء فييا (58)وفي سورة النساء وردت اآلية 

 

ـْ َأف) َذا َحَكْمتـُ َبْيَف النَّاسِ  إفَّ الّمَو َيْأُمُرُك َأف َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِؿ ِإفَّ  ُتؤدُّوْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْىِمَيا َواِ 
. (الّمَو َكاَف َسِميًعا َبِصيرًا الّمَو ِنِعمَّا َيِعُظُكـ ِبِو ِإفَّ 

                                                           
.  وىو ما خبث وقبح مف المكاسب كالرشوة وغيرىا وسمى سحتًا ألنو ال بقاء لو،,أذىبيا: وسحت البركة, استأصمو: وسحت الشيء ,الحراـالماؿ : السحت (1)

. 143، ص3مرجع سابؽ، ج:  معجـ مقاييس المغة:نقال عف
 

. 320ص, 10ج ،1975 ,مصر, دار المعارؼ- تحقيؽ محمود محمد شاكر- , تفسير الطبري جامع البياف عف تأويؿ القراف: أبي جعفر محمد بف جرير الطبري :الطبري (2)
 

دار الكتب - ترتيب محمد عبد السبلـ شاىيف- , الكاشؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ :األماـ أبي القاسـ جار اهلل الزمخشري :الزمخشري (3)

.231ص ,10ج ,1995, 1ط ,بيروت, العممية
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الوظائؼ العامة إلى  اآلية نزلت بحؽ والة األمر في الدنيا مف حكاـ وغيرىـ، بأف يؤدوا أمانة ىذه
ال ُعدوا خائنيف ليذه األمانة الحديث ىنا عف أولياء األمور الذيف يتقمدوف المناصب  ،(1)أىميا، وا 

 والسياسية والمالية وغيرىا، مما يدخؿ في أمور الخدمة العامة لموظيفة، فأي مف والوظائؼ االقتصادية

ىؤالء إذا ما أدى عممو بمحاباة احد األشخاص لمتعييف في وظيفة بناء عمى رجاء أو توجيو، أو 
استغبلؿ نفوذ أو بناء عمى قرابة، أو صداقة، أو مودة، وألي سبب مما يدخؿ في تمؾ األسباب، وكاف 

الكعبة يـو  وقد جاءت ىذه اآلية في واقعة تسميـ مفاتيح, يوجد مف ىو أكفأ منو، يكوف خائنًا لؤلمانة
 .فتح مكة المكرمة

 

: والتي جاء فييا (61)وفي سورة يونس وردت اآلية 
 

ـْ ُشُيوًدا ِإْذ  َتْتُمو ِمْنُو ِمف ُقْرآفٍن َواَل َتْعَمُموَف ِمْف َعَمؿٍن ِإالَّ ُكنَّا َوَما َتُكوُف ِفي َشْأفٍن َوَما)  عميُك
ْثَقاِؿ َذرَّةٍن ِفي اأَلْرِض َواَل ِفي السََّماء َواَل َأْصَغرَ  ُتِفيُضوَف ِفيِو َوَما َيْعُزُب َعف رَّبِّؾَ  ِمف َذِلَؾ  ِمف مِّ

. (َوال َأْكَبَر ِإالَّ ِفي ِكتَابٍن مُِّبيفٍن 
 

: والتي جاء فييا (105)وفي سورة التوبة وردت اآلية 
 

ـْ َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَف َوَسُتَردُّوَف ِإَلى َوُقِؿ اْعَمُموْا َفَسَيَرى ) َعاِلـِ اْلَغْيِب َوالشََّياَدِة  الّمُو َعَمَمُك
. (َتْعَمُموفَ  َفُيَنبُِّئُكـ ِبَما ُكنُتـْ 

 

أنو يعمـ جميع  (ص)وىاتاف االياتاف جاءتا خطابًا لجميع المسمميف، فاألولى يخبر اهلل تعالى الرسوؿ 
والثانية عبارة عف وعيد مف اهلل , (2)أعمالو وأعماؿ أمتو وجميع الخبلئؽ في كؿ ساعة وأواف ولحظة

، وعمى سائر (ص)تعالى لمخالفيف أوامره بأف أعماليـ ستعرض عميو تبارؾ وتعالى وعمى الرسوؿ 
. (3)محالة يـو القيامة المؤمنيف، وىذا كائف ال

ولكوف استغبلؿ النفوذ مف األمور المخفية والصعب اكتشافيا، فإف اهلل تعالى يذكرننا بأف جميع أعمالنا 
معمومة لديو ميما كانت واف الشخص القائـ عمى عمؿ سواء كاف عامًا أـ خاصًا، ولـ يقـ بو بشكؿ 

وىذا دليؿ عمى أف القراف الكريـ قد , مشروع فإنو سيعرض نفسو يـو القيامة لممحاسبة والثواب والجزاء
نيي عف استغبلؿ النفوذ مف خبلؿ عدـ أكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ ونبو الجميع ونخص ىنا الموظؼ 

                                                           
 .495ص, 8ج, مرجع سابؽ: الطبري (1)

.412، ص6ج ,مرجع سابؽ: الزمخشري (2)
 

 .387، ص8ج ,نفس المرجع السابؽ: الزمخشري (3)
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خبلص، فإذا عجزت النصوص الدنيوية مف عقابو فإف العقاب الرباني  العاـ باف يقوـ بعممو بأمانو وا 
. يبقي قائماً 

 

: االستدالؿ مف السنة النبوية الشريفة:-  الفرع الثاني
 

: بيذا الصدد (ص)بالنسبة إلى أحاديث الرسوؿ  إما
 

ذا سرؽ إنما "  فييـ  اىمؾ مف قبمكـ مف األمـ أنيـ كانوا إذا سرؽ فييـ الشريؼ تركوه وا 
". يدىا  الضعيؼ أقاموا عميو الحد، واهلل لو إف فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد

  
 في الحديث إشارة واضحة، وال تحتاج إلى شرح إلى جريمة استغبلؿ النفوذ، حيث إف الشريؼ 

أما , فكاف إذا سرؽ أو استغؿ نفوذه ال يعاقب وال يطبؽ القانوف عميو, المقصود بو مف لو نفوذ أو مكانة
، ىنا إلى (ص)ويشير الرسوؿ , فإنو يقاـ عميو الحد, الضعيؼ والمقصود ىنا مف ال نفوذ أو مكانة لو

(1)(ص)النفوذ لكونيا ابنة الرسوؿ  ابنتو فاطمة نموذج إلى المقصود ممف يمكف إف يستغؿ
.
  

 

: بقولو, عف الشفاعة بمقابؿ ىدية (ص)ونيى الرسوؿ 
 

". مف شفع لرجؿ شفاعة فأىدى لو عمييا ىدية فقبميا فقد أتى بابًا كبيرًا مف أبواب الربا " 
 

والشفاعة تتحقؽ , فيو صاحب الحاجة أو المصمحة, أما المشفوع لو,  فالشفيع ىنا يمثؿ المستغؿ لنفوذه
وىذا أشارة , أما اليدية فتمثؿ المقابؿ في جريمة استغبلؿ النفوذ, بما يتمتع بو الفرد مف نفوذ ومكانة

. (2)واضحة ليا في ىذا الحديث
 

: (ص)وقاؿ الرسوؿ 
 

". مف استعممناه عمى عمؿ فرزقناه رزقًا فما ااذ بعد ذلؾ فيو غموؿ  " 
وجاء ىذا الحديث في أرزاؽ العماؿ، وىـ الوالة، فالوالي الذي يولى عمى ناحية أو عمى سعاية أو غير 

وما يأخذونو مف غير ذلؾ فيو غموؿ  عامؿ، والعماؿ يعطوف في مقابؿ عمالتيـ وعمميـ،:ذلؾ يقاؿ لو
(1)يقدر ليـ، وما يأخذونو سوى ذلؾ فإنو غموؿ خيانة، بؿ يأخذوف ما يفرض ليـ وما: يعني

.  

                                                           
.46ص, 8ج مرجع سابؽ،: صحيح مسمـ (1)

 

.39ص ,8ج نفس المرجع السابؽ،: صحيح مسمـ (2)
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: (ص)وقاؿ الرسوؿ 

 
". أال كمكـ راع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو  " 

 
حيث بدأ الحديث بصيغة العمـو أي شمؿ كؿ المسمميف، ومف ذلؾ أنو أوجب عمى كؿ إنساف القياـ 
بالمسؤولية التي أنيطت بو بحسب موقعو ومكانتو، بحيث ألقى المسؤولية عمى كؿ مكمؼ فيما ىو 

، حيث إف الرسوؿ العامةتحت رعايتو، ممف ىـ مؤتمنوف عمى أمر مف األمور الخاصة أو األمور 
وبالتالي حممو إثـ التقصير في رعاية ما , عمـ أواًل وآخرًا، وذلؾ دليؿ عمى أف كؿ فرد راعٍ  (ص)

(2)اهلل عميو استرعاه
. 

 
قمت يا رسوؿ اهلل أال تستعممني؟ قاؿ فضرب بيده عمى منكبي ثـ : فعف أبي ذر رضي اهلل عنو قاؿ

: قاؿ
يا أبا ذر انؾ ضعيؼ وأنيا أمانة وأنيا يـو القيامة ازي وندامة إال مف أاذىا بحقيا وادي " 

". الذي عميو فييا 
 

، فالوالية تكميؼ ال تشريؼ، وعبء ومسؤولية ال يتحمميا إال مف كاف األمانة ىنا ىي في كؿ شيء
 األمانة ثقيمة عمى اإلنساف، فبل ينبغي التطمع إلى المسؤولية والحكـ إال لمف كاف وجوده ميمًا أىبًل ليا،

وبالتالي فاف السنة الشريفة حذرت مف خيانة األمانة التي يتحمميا اإلنساف بما فييا , في ذلؾ المنصب
(3)الموظؼ في وظيفتو

. 
 

استعمؿ رسوؿ : عف أبي حميد الساعدي قاؿ, ففي صحيح البخاري بباب احتياؿ العامؿ لييدى لو
ىذا مالكـ وىذا ىدية : رجبل عمى صدقات بني سميـ يدعى بف المتبية، فمما جاء حاسبو قاؿ (ص)

: (ص)رسوؿ: فقاؿ
فيال جمست في بيت أبيؾ وأمؾ حتى تأتيؾ ىديتؾ إف كنت صادقا، ثـ اطبنا فحمد اهلل " 

أما بعد فإني استعمؿ الرجؿ منكـ عمى العمؿ، مما وألني اهلل فيأتي : "وأثنى عميو ثـ قاؿ
فيقوؿ ىذا مالكـ وىذا ىدية أىديت لي أفال جمس في بيت أبيو وأمو، حتى تأتيو ىديتو واهلل 
                                                                                                                                                                                

, 1ج,1411,بيروت ,1ط, دار الكتب العممية, تحقيؽ مصطفي عبد القادر عطا, المستدرؾ عمي الصحيحيف: محمد بف عبداهلل أبو عبد اهلل الحاكـ النيسابوري: النيسابوري (1)

. 563ص
 

.1459ص, 3ج ,مرجع سابؽ: صحيح مسمـ (2)
 

.1457ص, 3ج ,نفس المرجع السابؽ: صحيح مسمـ (3)
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ال يأاذ أحد منكـ شيئا بغير حقو، إال لقي اهلل يحممو يـو القيامة فال اعرفف أحدا منكـ لقي 
اهلل يحمؿ بعيرا لو رغاء، أو بقرة ليا اوار، أو شاة تيعر، ثـ رفع يده حتى روي بياض إبطو 

". يقوؿ الميـ ىؿ بمغت بصر عيني، وسمع أذني
 

إف تممؾ العامؿ ما أىدي لو إنما كاف لعمة كونو عامبًل، فاعتقد أف الذي أىدي لو يستبد بو دوف 
أف الحقوؽ التي عمؿ ألجميا ىي السبب في  (ص)أصحاب الحقوؽ التي عمؿ فييا، فبيف لو الرسوؿ 

اإلىداء لو وأنو لو أقاـ في منزلو لـ ييد لو شيء، فبل ينبغي لو أف يستحميا بمجرد كونيا وصمت إليو 
(1)عمى طريؽ اليدية فإف ذاؾ إنما يكوف حيث يتمحض الحؽ لو

 .
 

 

فأي ىدية تيدى لو لكونو يشغؿ وظيفة معينة , وىذا ينطبؽ عمى الموظؼ العاـ في الوظيفة العامة
. بصرؼ النظر عف نوع ىذه اليدية، فإف ما جاء في مضموف الحديث الشريؼ ينطبؽ عميو

  
وقد اختمؼ الفقياء المسمميف نظرًا لمصمة الوثيقة بيف السحت والرشوة في الفقو اإلسبلمي َفَعدَّ بعضيـ 

مما يأخذه الشاىد عمى شيادتو والقاضي عمى حكمو، وثمف الجاه والسؤاؿ , بأف السحت ىو الرشوة
ذلؾ كفر : سالت عبد اهلل بف مسعود عف الجور في الحكـ فقاؿ: روى عف شعبة عف مسروؽ قاؿؼ

. (2)الرشا: وسألتو عف السحت فقاؿ
 

والبعض اآلخر مف الفقياء اتجو إلى عَد السحت مف قبيؿ الرشوة وليس ىو الرشوة، بذاتيا، فقد روى 
قمت لعمر بف الخطاب يا أمير المؤمنيف أرأيت : عبد األعمى بف حماد عف أباف عف مسروؽ قاؿ

إنما السحت أف يكوف لمرجؿ عند سمطاف جاه , ال ولكف كفر: الرشوة في الحكـ مف السحت؟ قاؿ
. (3)ومنزلة، ويكوف لآلخر حاجة فبل يقضي حاجتو حتى ييدي إليو

 

يتبيف لنا مما سبؽ أف جريمة استغبلؿ النفوذ جريمة معروفة في الشريعة اإلسبلمية، مف خبلؿ أحكاـ 
القراف الكريـ والسنة النبوية، واف كانت جريمة الرشوة تطغي عمييا لكْوْف أف جريمة استغبلؿ النفوذ 

نما كانت تُعد وجيًا مف وجوه الرشوة فسرت عمييا أحكاميا . جريمة لـ تستقؿ بذاتيا، وا 
 :في التشريعات العربية واألجنبية:- المطمب الثاني

 

دراسة التطور التشريعي لجرائـ استغبلؿ النفوذ في التشريعات العربية واألجنبية يبيف لنا الظروؼ 
واألوضاع التي دفعت المشرع الجزائي إلى تجريـ ىذا الفعؿ لكْوْف أف القانوف ىو األداة الطبيعية التي 

                                                           
.2559ص, 6ج ,1407, بيروت3ط, دار ابف كثير, تحقيؽ مصطفي ديب ,صحيح البخاري: أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخاري: البخاري (1)

 

.540ص, 2ج,1994,بيروت, 1ط, دار الكتب العممية ,أحكاـ القراف: أبي بكر احمد الجصاص: الجصاص (2)
 

.541ص,  السابؽنفس المرجع: الجصاص (3)
 



184 

 

لما ترتبو ىذه الجريمة مف , تستخدميا المجتمعات لتنظيـ أوضاعيا وتصحيحيا إذا أصابيا أي خمؿ
. فحرصت عمى تجريميا ضمف تشريعاتيا العقابية, أخبلؿ بمبادئ المجتمعات كالعدؿ والمساواة

 

لذا، سيتناوؿ الباحث التشريع الفرنسي نموذجًا لتطور التشريعات األجنبية لكْوْنو أوؿ مف بيف أركاف ىذه 
الجريمة في العصر الحديث والتشريع المصري بصفتو نموذجًا لمتشريعات العربية لكْوْنو أوؿ ُمشرع 

. عربي نظـ أحكاـ ىذه الجريمة متأثرا بالمشرع الفرنسي
 

(. فرع ثافٍن )والتشريعات العربية  (فرع أوؿ)وذلؾ مف خبلؿ التشريعات األجنبية 
 

: التشريعات األجنبية:- الفرع األوؿ
 

مع تطور المجتمعات البشرية وانتقاليا مف طور إلى آخر في سمـ التقدـ الحضاري، نتيجة لتطور 
ورقي ىذه المجتمعات فعندما يقؼ القانوف عائقا أماـ ىذا التطور بجمود تشريعاتو , الفكر البشري

وقصورىا فبل بد لمفكر البشري مف البحث عف وسائؿ تكفؿ االستمرار بيذا الرقي مف خبلؿ استنباط أو 
. الناظمة ليذه المجتمعات, تعديؿ التشريعات

 

لذا، سنعمؿ عمى تتبع تطور تجريـ استغبلؿ النفوذ في التشريع الفرنسي لكْوْنو نموذجًا عف باقي ىذه 
مع إلقاء الضوء عمى النص المجـر ليذه الجريمة في بعض التشريعات األجنبية , المجتمعات األجنبية

. األخرى
 

: التشريع الفرنسي
 

 ينص عمى عقاب أعضاء 1791كاف قانوف العقوبات الفرنسي الصادر في عيد الثورة الفرنسية سنة 
الييئة التشريعية باإلعداـ إذا ما تاجروا بأصواتيـ أو بآرائيـ التي يطرحونيا في المجمس ولشدة العقوبة 
بقي ىذا النص بعيدا عف التطبيؽ، وأخذ عميو بأنو اقتصر عمى أعضاء الييئة التشريعية، وال يشمؿ 
جميع ذوى الصفات النيابية، وكونو ال يعاقب إال عمى االتجار بالرأي دوف األفعاؿ األخرى كاالتجار 

وكاف التساؤؿ آنذاؾ  (مدونة نابميوف)1810بالنفوذ، وبقي حتى صدور قانوف العقوبات الفرنسي العاـ 
. ىؿ تطبؽ أحكاـ الرشوة عمى ىذه األعماؿ أـ ال؟

وبيف ,  فكاف يتـ التفرقة بيف اتجار العضو بآرائو، أو بصوتو، أو بأي حؽ مخوؿ لو بموجب القانوف
اتجاره بنفوذه المستمد مف صفتو النيابية في أمور ال تدخؿ ضمف اختصاصو النيابي أو تحقيؽ منافع 

فاختمْؼ الفقو في فرنسا في ىذه الحالة لقصر , مقابؿ قبوؿ أو وعد أو ىدية, خارج دائرة عممو النيابي
دوف غيره لقياـ أركاف , النص التشريعي عمى عماؿ الحكومة مف موظفيف أو مأموريف أو مستخدميف
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وبقي النائب الذي يستغؿ نفوذه خارج أعماؿ النيابة دوف عقاب الستقرار القضاء عمى , جريمة الرشوة
. (1)عدـ انطباؽ أحكاـ الرشوة عمى ىذا الفعؿ

  
قضايا "ودخمت جريمة استغبلؿ النفوذ بمفيوميا الواسع في التشريع الفرنسي بعد عدة قضايا أشيرىا 

وكاف قائدًا مف قواد الجيش  (اندلو وراتازي) وتتمخص بأف احد أعضاء مجمس الشيوخ ويدعي "النياشيف
وكاف غارقًا بالديوف، فأتخذ مف منزلو مكتب سمسرة لمنح النياشيف، فكاف يبحث , الفرنسي المتقاعديف

 ويعدىـ بأف يعمؿ عمى منحيـ إياه مقابؿ مبمغًا (2)"اليجيوف دونور" بواسطة شركائو عف ىواة نيشاف 
وعند تقديمو لممحاكمة مع شركائو اضطرت , يتراوح ما بيف عشرة أالؼ وخمسيف أالؼ فرنؾ فرنسي

محكمة باريس إلى تكييؼ جريمتيـ عمى أنيا نصبا لعجزىا عمى تطبيؽ أحكاـ الرشوة لعدـ توفر 
1887وكاف ذلؾ عاـ, أركانيا

(3) .
 

وتتمخص بأنو كاف احد أعضاء مجمس النواب ويتمتع بنفوذ كبير كونو " قضية ولسوف"وقضية أخرى 
فقبؿ مبالغ مالية مف قبؿ أشخاص لقاء الوعد بأف يتوسط , يمت بصمة قرابة لرئيس الجميورية آنذاؾ

لعدـ توافر أركاف جريمة , فعجزت محكمة باريس عف أدانتو" اليجيوف دونور" بنفوذه لمنحيـ نيشاف 
1888وكاف ذلؾ العاـ , أو أية جريمة أخرى ما أدى إلى أطبلؽ سراحو, االحتياؿ في فعمو

(4) .
 

بسبب التدىور الخمقي الكبير لدى كبار الشخصيات , وقد شغمت ىذه القضايا الرأي العاـ الفرنسي
فبدأ , عف مثؿ ىذه األعماؿ وعدـ عقابيـ لوجود الفراغ التشريعي لتجريـ مثؿ ىذه األعماؿ, النيابية

فكانت ىذه الظروؼ التي أدت إلى إصدار قانوف , رجاؿ التشريع يعمموف عمى تعديؿ أحكاـ القانوف
إلى  (7,6)بإضافة الفقرات ,  الذي انشأ جريمة استغبلؿ النفوذ ألوؿ مرة بالتشريع الفرنسي4/7/1889

لتجريـ االتجار بالنفوذ لدى السمطة العامة سواء كاف االتجار مف , مف قانوف العقوبات (177)المادة 
دوف التطرؽ لمموظؼ العاـ الذي يتاجر , حقيقيًا كاف أـ مزعوماً , ذوي الصفة النيابية أو مف أحاد الناس

                                                           
.184ص, 1999, دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة, جرائـ الرشوة في التشريع المصري والقانوف المقارف: احمد رفعت خفاجي (1)

 

 وىو أعمى تكريـ رسمي في 1802 مايو 19 في لمجميورية الفرنسية األولى القنصؿ األوؿ نابميوف بونابرت أنشأه وىو وساـ فرنسي"  Légion d'honneur"جوقة الشرؼ ىو ساـ (2)

 .، رتبة الصميب األكبر ، رتبة قائد عظيـ رتبة قائد  رتبة فارس، رتبة ضابط ،:فرنسا، وينقسـ إلى خمس رتب ىي 

  .باريس في السيف الواقع عمى الضفة اليسرى لنير وتقاـ مراسـ منحو في قصر جوقة الشرؼ "الشرؼ والوطف" ىذا الوساـ ىو  شعار     

http://ar.wikipedia.org/wiki:الموقع االلكتروني:  نقال عف
  

(3)  Emile Garcon, code penal annote, libririe du recuel, sirey, paris, 1952, p707. 

( 4) Emile Garcon, op, cit, p, 708. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1802
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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مقربيف , فستبعد رجاؿ التشريع وجوه الشبو بيف جريمة االحتياؿ وجريمة استغبلؿ النفوذ, بنفوذه الوظيفي
. (1)ما أدى إلى إدراجيا ضمف أحكاـ الرشوة, بينيا وبيف جريمة الرشوة

 

حيث وضع مادة خاصة بإحكاـ , 1943وبقي األمر عمى حالو حتى صدور قانوف حكومة فيشي سنة 
. (2)حيث بينت إطار الجريمة وثبتت أركانيا (178)وىي المادة , جريمة استغبلؿ النفوذ

 

 بموجب القانوف الصادر في الثامف مف كانوف الثاني 1945وبخطوة أخرى، قاـ المشرع الفرنسي سنة 
( 177)وأعاد دمجيا بالمادة , بتوسيع نطاؽ جريمة استغبلؿ النفوذ وبيف أسس أركانيا, 1945لعاـ 

وبموجبيا أصبح التجريـ شامبل لكؿ مف يستغؿ نفوذه لدى السمطات العامة أو لدى اإلدارات الخاضعة 
مع , دوف تميز إف كاف شخصًا عاديًا أـ موظفًا عامًا أـ شخصًا ذا صفة نيابية, لرقابة السمطة العامة

. (3)تفاوت العقوبة تبعًا لصفة الفاعؿ
 

-432)وعالج المشرع الفرنسي ىذه الجريمة أيضًا في قانوف العقوبات الفرنسي الجديد بموجب المواد 
". خروج عمى واجب النزاىة العامة" ، مف مبحث (4 )(432-2, 432-1, 11

 

 : تنص عمى(11-432)فنجد أف المادة 
 

  يورو كؿ شاص أميف عمى سمطة150,000يعاقب بالحبس مدة عشر سنيف، وغرامة " 

عامة، أو مكمؼ بميمة ادمة عامة، أو صاحب صفة نيابية عامة طمب أو قبؿ بغير حؽ، 
كانت الستغالؿ  مباشرة،أو غير مباشرة، عطية أو وعدًا بيا، أو ىبة أو ىدية، أو فائدة أيا

امتيازات، أو وظائؼ، أو  نفوذ حقيقي أو مزعـو لمحصوؿ مف سمطة أو إدارة عامة عمى
: صفقات، أو أي قرار أار لصالحو أو لغيره لكي

 

أما مف االؿ تنفيذ أو تجاىؿ تنفيذ فعؿ ضمف وظيفتو، ميمتو أو وكالتو، أو أمر يمكف - 1
. تسييمو مف االؿ وظيفتو، أو وكالتو أو ميمتو

 

                                                           

(1)  Marcel Rousselet at Maurice, patin droit penal special, librairie du recuel sirey, paris, 

1945, p, 85. 

( 2) Marcel Rousselet at Maurice, op, cit, p,89. 

( 3) Emile Garcon, op, cit, p, 709   

.14/11/2007  لمجميورية الفرنسية بتاريخ، وتـ اإلعبلف عنو في الجريدة الرسمية13/11/2007 الصادر في 2007-1598عدلت ىذه المواد بقانوف رقـ  (4)
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أو مف االؿ استغالؿ نفوذه حقيقي أو مزعوـ في سبيؿ الحصوؿ، مف االؿ سمطة أو - 2
" . إدارة عامة عمى تمييز، أو وظائؼ، تجارة أو أي قرار يمنحو أفضمية

 

:  عمى (1-432)ونصت المادة 
 

 يورو مف أي شاص أي فعؿ 150000 سنوات، وبغرامة مقدراىا 10يعاقب بالحبس مدة " 
يقترح بدوف حؽ وفي أي لحظة بشكؿ مباشر أو غير مباشر عروض، وعود، عطايا، ىدايا، 
أو تسييالت أي كاف نوعيا عمى شاص يممؾ سمطة عامة، مسؤوؿ عف ميمات ليا عالقة 

: بالادمات العامة، أو وكيؿ ماتار بشكؿ عاـ لصالحو، أو لغيره لكي
 

أف ينفذ أو يمتنع عف تنفيذ أي فعؿ ضمف وظيفة، أو ميمتو أو وكالتو، أو تسييؿ مف - 1
. االؿ وظيفتو أو ميمتو أو وكالتو

 

أو مف يستغؿ نفوذه الحقيقي، أو المزعوـ في سبيؿ أف يحصؿ عمى تمييز وظائؼ، - 2
. تجارة أو أي قرار يصب لصالحة مف قبؿ سمطة أو إدارة عامة

  
ويعاقب بنفس العقوبات كؿ فعؿ أو ترؾ أو استجابة فيو شاص يمتمؾ سمطة عامة 

ومسؤوؿ عف ميمة في الادمات العامة أو وكيؿ ماتار بشكؿ عاـ يطمب بدوف حؽ وفي 
أي لحظة مباشرة وغير مباشرة عروض، وعود، عطايا، ىدايا، أو تسييالت مف أي نوع 

أو  (1)لصالحو أو لصالح آاريف مف اجؿ أف ينفذ أو يمتنع مف تنفيذ فعؿ مستيدفة البند 
(".  2)استغالؿ نفوذه في ظروؼ مستيدفة في البند 

 

:  عمى (2-432)ونصت المادة 
 

 يورو، أي فعؿ مف أي شاص يطمب أو 75.000يعاقب بالحبس امس سنوات وغرامة " 
ىدايا، أو مميزات , يوافؽ في كؿ لحظة بشكؿ مباشر أو غير مباشر، عروض، وعود، عطايا

أي كاف نوعيا لصالحو أو لغيره مف اجؿ استغالؿ نفوذه الحقيقي أو المزعوـ في سبيؿ 
. الحصوؿ عمى تمييز،وظائؼ، تجارة، أو أي قرار يصب لصالحو مف السمطة أو إدارة عامة

 
ويعاقب بالعقوبة نفسيا استالـ أو قبوؿ الطمبات السابقة المنصوص عمييا في الفقرة األولى 
أو مف االؿ العرض بدوف حؽ في كؿ لحظة بشكؿ مباشر أو بشكؿ غير مباشر،عروض، 

مف أي نوع لنفسو أو لغيره، مف اجؿ استغالؿ  (مميزات )وعود، عطايا، ىدايا، أو مصالح 
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نفوذه الحقيقي أو المزعوـ في سبيؿ الحصوؿ عمى تميز، وظائؼ، تجارة، أو أي قرارات 
".  تصب لصالحو مف سمطة أو إدارة عامة 

 
, وأخذت التشريعات األجنبية في بعض تشريعاتيا بمذىب التوسع في تجريـ جريمة استغبلؿ النفوذ
بحيث جمعت ما بيف الموظؼ العاـ ومف في حكمو والشخص العادي المستغؿ لنفوذه مع تشديد 
قانوف : العقوبة في حاؿ كاف مرتكب الفعؿ موظفًا عامًا، أو مف في حكمو ومف ىذه التشريعات العقابية

قانوف , (257)قانوف العقوبات الروماني , (476)قانوف العقوبات االسباني , (346)العقوبات االيطالي 
. (1 )(1365 و1364)القانوف الفدرالي األمريكي , (126)العقوبات البولندي 

 
: التشريعات العربية:- الفرع الثاني

 
إف دراسة النموذج المصري لمتطور التشريعي ليذه الجريمة يغني عف التطرؽ إلى العديد مف 

التشريعات العربية ألنو المصدر الذي استمدت منو اغمب ىذه التشريعات أحكاميا، ومنيا أحكاـ جريمة 
. استغبلؿ النفوذ

 
 مع ذكر التشريعات التي جرمت ىذه الجريمة، وفي الوقت نفسو، ال بد أف نقؼ عمى أحكاـ قانوف 

العقوبات األردني المطبؽ بالضفة الغربية وقانوف العقوبات المطبؽ بقطاع غزة لمعرفة موقفيما مف ىذه 
. ( ً ثانيا)والتشريعات السارية في فمسطيف  ( ً أوال)وذلؾ مف خبلؿ التشريعات المصرية , الجريمة

   
 
 
 

: التشريعات المصرية:- أوالً 
 

 بإضافة 1929لسنة  (17)بدأ تجريـ استغبلؿ النفوذ في التشريعات المصرية بالمرسـو بقانوف رقـ 
الذيف يتاجروف , ليشمؿ أعضاء الييئات النيابية, 1904مكرر إلى قانوف العقوبات لسنة  (92)المادة 
, (2)حينما يستعمموف نفوذىـ لدى السمطات العامة لخدمة بعض اإلفراد بدؿ مقابؿ يتقاضونو, بوكالتيـ

                                                           

http://ahmadbarak.com/ArticleView.aspx?ArticleId=45 : الموقع االلكتروني لمدكتور احمد براؾ( 1)
 

.188ص, مرجع سابؽ: احمد رفعت خفاجي (2)
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واقتصر , وذلؾ لسد النقص في التشريع بعدـ العقاب لمثؿ ىذه األفعاؿ وذلؾ حماية لمنظاـ النيابي
: والتي جاء فييا, عمييـ دوف غيرىـ

 
يعد في حكـ الرشوة أف يقبؿ أي شاص لو صفة نيابية عامة سواء كانت النيابة بطريؽ " 

 :االنتااب أو بغيره وعدا بشيء ما أو أف يأاذ ىدية أو عطية
 

لمحصوؿ مف سمطة عامة عمى أي التزاـ، أو ترايص، أو اتفاؽ توريد، أو  -1
مقاولة، أو عمى وظيفة، أو ادمة، أو رتبة، أو نيشاف، أو مكافأة، أو مزية، أو 

 .لمشروع في الحصوؿ عمى شيء مف ذلؾ

  
أو الستعماؿ نفوذ مركزه النيابي حقيقيًا كاف أو مزعومًا لمحصوؿ عمى أعماؿ أو  -2

أوامر أو أحكاـ أو قرارات مف أية سمطة عامة، أو لمشروع في الحصوؿ عمى 
 "شيء مف ذلؾ 

 
( 92) أبقى عمى نص المادة 1937لسنة  (58) وعند صدور قانوف العقوبات المصري الجديد رقـ 

. (1)منو (107)مكرر كما ىي دوف تغير ونقميا كما ىي في ىذا القانوف، لتصبح المادة 
 

 بضرورة حماية اإلدارات الحكومية واإلعماؿ العامة وتطييرىا، 1952ثـ رأي المشرع عقب ثورة عاـ 
فجعمو يشمؿ كؿ مف يتاجر , مف محاوالت الفساد، فأحدث تعديبل عمى نطاؽ تجريـ استغبلؿ النفوذ

. بنفوذ حقيقي أو مزعـو سواء كاف الشخص ذو صفة نيابة أو موظؼ عاـ أو شخص عادي
 

الذي قاـ بتعديؿ بعض مواد قانوف , 1953لسنة  (69) صدر القانوف رقـ 19/11/1953وفي 
مكررًا والتي  (106)ومف بيف ما استحدثو مف أحكاـ نص المادة , (2)العقوبات الساري في ذلؾ الوقت

  :-تنص عمى
 

كؿ مف طمب لنفسو أو لغيره، أو قبؿ أو ااذ وعدًا أو عطية الستعماؿ نفوذ حقيقي، أو " 
مزعـو لمحصوؿ أو محاولة الحصوؿ مف أية سمطة عامة عمى أعماؿ أو أمر أو أحكاـ أو 
قرارات أو نياشيف أو التزاـ أو تراايص أو اتفاؽ توريد أو مقاولة أو عمى وظيفة أو ادمة 

                                                           
.189ص , مرجع سابؽاؿ: احمد رفعت خفاجي (1)

 

.142ص, 2008, اإلسكندرية, منشاة المعارؼ, جرائـ الرشوة واستغبلؿ النفوذ: ياسر كماؿ الديف (2)
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ويعاقب بالعقوبة المنصوص عمييا في , أو أية ميزة مف أي نوع كانت يعد في حكـ المرتشي
إف كاف موظفًا عموميًا بالحبس وبغرامة ال تقؿ عف مائتي ,  مف ىذا القانوف104المادة 

, جنيو وال تزيد عمى امسمائة جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط في األحواؿ األارى
".  ويعتبر في حكـ السمطة العامة كؿ جية ااضعة إلشرافيا 

 

والمبلحظ عمى ىذه المادة أنيا جرمت فعؿ استغبلؿ النفوذ سواء كاف حقيقيًا أـ مزعومًا بصرؼ النظر 
وجعمت عقوبة مستغؿ النفوذ , عف صفة الفاعؿ إف كاف ذا صفة نيابية، أو موظفًا عامًا أو فردًا عادياً 

: عمى (104)كعقوبة المرتشي إذا كاف موظفًا عامًا، مشددًا بذلؾ العقوبة عميو حيث نصت المادة 
 

 مف ىذا 103يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة وضعؼ الغرامة المذكورة في المادة  "..... 
 ".القانوف

 

(: 103)وجاء في المادة 
 

 . "وبغرامة ال تقؿ عف ألؼ جنيو، وال تزيد عمى ما أعطى أو وعد بو "....
 

وىناؾ العديد مف التشريعات العربية التي جرمت جريمة استغبلؿ النفوذ، فمنيا مف أخذ بمذىب التوسع 
بيذه الجريمة ليشمؿ استغبلؿ النفوذ الوظيفي والنفوذ الخاص المستمد مف موقع الشخص االجتماعي 

: ومف ىذه التشريعات العقابية, أو االقتصادي أو السياسي
 

قانوف , (37)قانوف الجزاء الكويتي , (357)قانوف العقوبات المبناني , (347) قانوف العقوبات السوري 
مع . (250)القانوف الجنائي المغربي ,(127)قانوف العقوبات الجزائري , (140)العقوبات اليمني 

اختبلؼ ىذه التشريعات في أحكاـ العقاب فنجد القانوف الكويتي ساوي في العقوبة بيف الموظؼ العاـ 
والبعض األخرى مف التشريعات تشدد في العقوبة إذا كاف مستغؿ النفوذ موظفًا عامًا , والشخص العادي

. أو مف في حكمو كالقانوف المصري والمغربي والجزائري واليمني
  

وبعض التشريعات العربية أخذت بالمذىب الضيؽ ليذه الجريمة، فقصرت التجريـ عمى الموظؼ العاـ 
ومف في حكمو عند قيامو باستغبلؿ نفوذه الوظيفي لتحقيؽ مصالح أو خدمات لنفسو أو غيره مف 

: ومف ىذه التشريعات العقابية, مقابؿ فائدة أو عطية يتمقاىا, اإلفراد لدى السمطات العامة
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وما , (227)وقانوف العقوبات الميبي , (87)وقانوف العقوبات التونسي, (202)قانوف العقوبات البحريني 
. (1)(5)جاء في التشريع السعودي بنظاـ مكافحة الرشوة في المادة 

 

: التشريعات السارية في فمسطيف: ثانياً 
 

 : (الضفة الغربية) 1960لسنة (16)قانوف العقوبات األردني رقـ  -1
 

عند استقراء قانوف العقوبات األردني المطبؽ، والساري العمؿ بو في الضفة الغربية لؤلسؼ لـ نجده 
حيث أورد المشرع األردني في الباب الثالث مف قانوف العقوبات في , ينص عمى جريمة استغبلؿ النفوذ

( 4)الجرائـ التي تقع عمى اإلدارة العامة في الفصؿ األوؿ في الجرائـ المخمة بواجبات الوظيفة في البند 
: التي تنص (182)إساءة استعماؿ السمطة واإلخبلؿ بواجبات الوظيفة في المادة 

 

كؿ موظؼ يستعمؿ سمطة وظيفتو مباشرة، أو بطريؽ غير مباشر ليعوؽ أو يؤار - 1"
أو األنظمة المعموؿ بيا أو جباية الرسـو والضرائب المقررة قانونيا أو , تنفيذ أحكاـ القوانيف

تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عف سمطة ذات صالحية يعاقب بالحبس مف شير إلى 
. سنتيف

 

يعاقب بالحبس مف أسبوع إلى , إذا لـ يكف الذي استعمؿ سمطتو أو نفوذه موظفًا عاماً - 2
". سنة

  
ونبلحظ أف النص جـر سموؾ صاحب النفوذ في عبلقتو مع اإلدارة العامة، وذلؾ في حاؿ استغؿ 

سواء كاف شخصًا عاديًا أـ , سمطتو أو نفوذه لتعطيؿ أو وقؼ القوانيف األنظمة أو القرارات واألوامر
موظفًا عامًا مع تشديد العقوبة في الحالة األخيرة، ففي ىذه الحالة ال يكوف مستغؿ النفوذ مرتكبًا 

نما جريمة إساءة استعماؿ السمطة . لجريمة استغبلؿ النفوذ، وا 
إال , عمى جريمة استثمار الوظيفة حماية لموظيفة العامة (176)كما نص المشرع األردني في المادة 

التي , مكرر (106)أنيا ال تتطابؽ مع جريمة استغبلؿ النفوذ كما جاءت في القانوف المصري المادة 
. (2)تتضمنيا وتزيد عمييا

  

                                                           

http://ahmadbarak.com/ArticleView.aspx?ArticleId=45 : الموقع االلكتروني لمدكتور احمد براؾ( 1)
 

.490 ص،1997، 1، ط(الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة), شرح قانوف العقوبات األردني: كامؿ السعيد (2)
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 فيناؾ فارؽ كبير بيف جريمة إساءة استعماؿ السمطة، وجريمة استثمار الوظيفة وبيف جريمة استغبلؿ 
عند الحديث عف تميز جريمة - المبحث الثاني–سنعمؿ عمى تبيانو الحقا في الفصؿ الثاني , النفوذ

. استغبلؿ النفوذ عف غيرىا مف الجرائـ
  
: (قطاع غزة) 1936لسنة  (74)رقـ  (االنتدابي )قانوف العقوبات الفمسطيني  -2
 

 والمطبؽ في قطاع غزة قد نص 1936لسنة  (74)رقـ  (االنتدابي)نجد أف قانوف العقوبات الفمسطيني 
: التي تنص (108)عمى جريمة استغبلؿ النفوذ في المادة 

 
أو حصؿ , أية إكرامية ميما كاف نوعيا, لنفسو أو لغيره, كؿ مف قبؿ مف شاص ما" 

كحافز أو مكافأة إلغراء موظؼ , أو حاوؿ الحصوؿ عمييا, أو وافؽ عمى قبوليا, عمييا
أو االمتناع عف , ألداء فعؿ رسمي, عف طريؽ استعماؿ نفوذه الشاصي معو, عمومي

مع , أو محاولة االمتناع عف أدائيا, أو إلظيار المحاباة أو الجفاء نحو شاص ما, أدائو
ويعاقب بالحبس مدة , يعتبر انو ارتكب جنحة, الحكومة أو مع موظؼ عمومي بصفتو تمؾ

". أو بكمتا ىاتيف العقوبتيف , أو بغرامة قدرىا مائتا جنيو, سنة
  

والمبلحظ عمى ىذا النص بأنو جـر استغبلؿ النفوذ مف كؿ شخص بدوف تحديد الصفة التي يحمميا 
يستغؿ نفوذه عمى موظؼ عمومي أو عمى الحكومة , فقد يكوف شخصًا عاديًا أو موظفًا عامًا أو نائباً 

ومف كممة الحكومة يتبيف لنا أف المقصود ىنا ما تقدمة السمطة التنفيذية مف خدمات لمجميور متمثمة 
مف خبلؿ الوظيفة العامة، وبالتالي , باألداء التي تقدـ ىذه الخدمات، وىـ ىنا الموظفوف العاموف

سواء كاف مف موظؼ عاـ أـ مف شخص خارج , االستنتاج أف ىذا النص جـر استغبلؿ النفوذ الوظيفي
مساويًا فعؿ , سواء كانت مادية أـ معنوية" اإلكرامية " دوف أف يحدد النص ماىية , الوظيفة العامة

أو الموافقة أو المحاولة لمحصوؿ عمى ىذه اإلكرامية لقياـ الفعؿ المجـر باستخداـ نفوذه , القبوؿ
.  لعدـ تحديد النص طبيعة النفوذ المستخدـ, الشخصي الذي قد يكوف حقيقيًا أو مزعوماً 

 :في االتفاقيات والمعاىدات الدولية واإلقميمية:- المطمب الثالث
 

كاف الفساد يُعد في الماضي ظاىرة متفشية لدرجة أف معالجتيا كادت ُتشكِّؿ تحديًا ال يمكف التغمب 
يجابيًا في الكفاح  عميو، غير أف المجتمع الدولي شيد، خبلؿ تسعينيات القرف الماضي، تغيرًا ممحوظًا وا 

يخص كؿ حكومة  ضد الفساد، قبؿ ىذا التغيير اليائؿ كاف ُيعتقد أف مكافحة الفساد موضوع العالمي
.  بأمر الفساد، وكانت تَعده مشكمة داخمية ليس إال, ثولـ تكف البمداف راغبة حتى في البح, بمفردىا
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حيث إف الفساد كاف في الواقع أمرًا مقبواًل في بعض األجواء الثقافية، أو ليدؼ تسييؿ األعماؿ في 

البمداف النامية، أو لضعؼ البناء المؤسسي لميياكؿ المالية واإلدارية لممؤسسات سواء في القطاع العاـ 
أما اليوـ، فيعمؿ عدد متزايد مف الدوؿ معًا لمكافحة الفساد الذي يُعد استغبلؿ النفوذ جزءًا  ,أـ الخاص

منو مف خبلؿ توحيد الجيود الدولية واإلقميمية، والتعاوف فيما بينيا لمحد مف ظاىرة الفساد، وتجريـ 
قميمياً  . صوره وأشكالو الذي باتت تشكؿ تحديًا دوليًا وا 

 
ومف خبلؿ الجيود , (فرع أوؿ)وىذا ما سنعمؿ عمى توضيحو مف خبلؿ االتفاقيات والمعاىدات الدولية 

( فرع ثافٍن )المتعددة األطراؼ المتمثمة باالتفاقيات والمعاىدات اإلقميمية 
 

 :االتفاقيات والمعاىدات الدولية:- الفرع األوؿ
 

الصمة، و تحكـ ىذه  تتخذ التشريعات الدولية صورًا عدة في الشكؿ و المضموف طبقًا لمموضوع ذات
مف القوانيف األخرى، مثؿ قانوف التنظيـ الدولي  التشريعات بالقانوف الدولي العاـ الذي ينبثؽ منو عدد

وتتصؿ بالبناء  فرع مف فروع القانوف الدولي الذي يضـ القواعد األساسية لممجتمع الدولي، الذي ىو
التنظيمي ليذا المجتمع الدولي، وتحكـ وتنظـ المنظمات والييئات الدولية المتنوعة التي تقـو بتسيير 
المرافؽ والوظائؼ العامة الدولية المتنوعة والمتعددة، والتي نذكر منيا السياسي أو االقتصادي، أو 

االجتماعي، أو الصحي، أو التعميمي، أو الثقافي، أو الحضاري، أو المتصمة بحقوؽ اإلنساف، وتُعد 
 المعاىدات واالتفاقيات المبرمة بيف الدوؿ أو المنظمات الدولية إحدى التشريعات الدولية الممزمة لمدوؿ

.  األطراؼ فييا
 

فالمعاىدة ىي اتفاؽ استراتيجي سياسي أو عسكري دولي يعقد بالتراضي بيف دولتيف أو أكثر، ضمف 
القانوف الدولي، وموضوعو تنظيـ  القانوف الدولي يكوف أطرافو دولتْيْف أو أكثر أو غيرىا مف أشخاص

عبلقة مف العبلقات التي يحكميا ىذا القانوف، ويتضمف حقوقًا والتزامات تقع عمى عاتؽ أطرافو، 
كانت بيف دولتيف، ومتعددة األطراؼ أو جماعية إذا كانت بيف عدد مف  وتسمى المعاىدة ثنائية إذا

الدوؿ أو بناء عمى دعوة منظمة دولية، ويكوف ىدفيا تنظيـ موضوعات تتصؿ بمصالح المجتمع 
الدولي كمو، والمعاىدة تحدث نتائج قانونية وتعالج قضايا معينة، كتسوية قضية سياسية أو إنشاء 

حمؼ، أو تحديد حقوؽ والتزامات كؿ منيا، أو تتبنى قواعد عامة تتعيد بمراعاتيا، مثؿ معاىدة الدفاع 
وقانونية  الحمؼ األطمسي، ويتـ عقد المعاىدات بطرؽ رسمية" الناتو"العربي المشترؾ ومعاىدة حمؼ 

براميا مف قبؿ رئيس الدولة، ثـ  تبتدئ بالمفاوضات، ويمييا التوقيع مف قبؿ المندوبيف المفوضيف، وا 
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تبادؿ وثائؽ اإلبراـ الذي يضفى عمييا الصفة التنفيذية، بعد إقرارىا مف السمطة التشريعية أو الجية 
. المختصة في الدولة المعنية بالتصديؽ عمييا

 

واالتفاقية عبارة عف اتفاؽ دولي أقؿ أىمية مف المعاىدة، عمى الرغـ مف أف بعض الوثائؽ الدولية لـ 
تتناوؿ بشكؿ خاص القضايا الفنية والمينية، كالشؤوف  تميز بينيما وكذلؾ في العرؼ الدولي، وىي

 الخ، أو تسوية نزاع بيف... والتجارية، أو البريدية، أو القنصمية، أو العسكرية، االجتماعية واالقتصادية

الطرفيف مع بياف الحقوؽ واالمتيازات لكؿ منيما، أو تتضمف مبادئ وقواعد دولية عامة، تتعيد الدوؿ 
. الموقعة باحتراميا ورعايتيا

 

، سواء كانت (1)وتقتضي االتفاقيات، أسوة بالمعاىدات، ضرورة التوقيع أو التصديؽ أو االنضماـ ليا
. معاىدة أـ اتفاقية عممًا بأف جميعيا تتمتع بقوة إلزامية واحدة

اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة  و (أوالً )لذا سنتناوؿ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد 
( ثانياً )المنظمة عبر الوطنية 

 

: (2)اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد:- أوالً 
                                                           

    : واالنضماـ إلييا والتحفظ عمى بعض موادىاوىناؾ فرؽ بيف التوقيع والتصديؽ عمي االتفاقية (1)

 بتوقيع الدولة عمى االتفاقية تبدي عزميا عمى اتخاذ الخطوات البلزمة لبللتزاـ بأحكاـ االتفاقية في تاريخ الحؽ واتفاقيا مع مبادئ االتفاقية والغرض منيا، والتوقيع ينشا في :التوقيع

الفترة الممتدة بيف تاريخ التوقيع والتصديؽ عمييا التزامًا يؤكد أنيا لف تتخذ أي إجراء النتياؾ موضوع االتفاقية وىدفيا األساسي، وأنيا ميتمة في أف تصبح دولة طرؼ 

. باالتفاقية في المستقبؿ، والدولة ليست ممزمة باالمتثاؿ إلحكاـ االتفاقية في مرحمة التوقيع

ىو أف تتعيد الدولة رسميا باعتماد االتفاقية، باتخاذ الدولة تدبيرا ممموسا لتبيف عزميا عمى تولي مسؤولية الحقوؽ وااللتزامات القانونية المنصوص عمييا في االتفاقية، : التصديؽ

جراءاتيا الوطنية لمتصديؽ عمييا، ويكوف التصديؽ عادة مف جانب رئيس الدولة المعنية، حسب أحكاـ الدساتير واألنظمة الوطنية المختمفة لمدوؿ،  وكؿ دولة لو قوانينيا وا 

التصديؽ بعد ذلؾ يجب أف يكوف رسميا بإيداعو لدى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، وبالتصديؽ تصبح دولة طرؼ باالتفاقية، بالتالي تكوف ممزمة قانونيا باالتفاقية ، ويجب أف 

. تمتثؿ إلحكاميا

يجوز لمدوؿ أف تعرب عف رضاىا بإحكاـ االتفاقية مف خبلؿ االنضماـ إلييا، واالنضماـ لو نفس األثر القانوني لمتصديؽ عمي االتفاقية، ويختمؼ عف التصديؽ بأف : االنضماـ

لدى  (صؾ االنضماـ)التوقيع يجب أف يسبؽ التصديؽ إلنشائو الواجبات القانونية الممزمة وفؽ القانوف الدولي، وعادة يكوف االنضماـ بأداع الدولة المعنية باالنضماـ لبلتفاقية 

. األميف العاـ لؤلمـ المتحدة

ىو القيد الخطي الذي تسجمو إحدى الدوؿ لدى توقيعيا االتفاقية أو التصديؽ عمييا، أو االنضماـ إلييا ، وىو ينطوي في الغالب عمى رغبتيا في عدـ الخضوع : المقصود بالتحفظ

إلى بعض أحكاميا أو التحمؿ مف بعض االلتزامات الناشئة عنيا ، أو تحديد تفسيرىا لبعض النصوص الواردة فييا، ويشترط فيو أال يتعارض مع أىداؼ االتفاقية األساسية، 

: مف خبلؿ الموقع االلكتروني– اتفاقية فينا لقانوف المعاىدات : نقال عف

 http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
 

وطالبت بقرارىا أعضاء المجتمع الدولي والمنظمات اإلقميمية العتمادىا , 31/10/2003بتاريخ ,عمي مشروع االتفاقية(85/4)صادقت الجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة بقرارىا  (2)

 عضوا حتى نياية عاـ (140)، ويبمغ عدد األعضاء الموقعيف عمييا 14/12/2005ودخمت حيز النفاذ بتاريخ , 10/12/2003وعرضت لمتوقيع بتاريخ  ,لمكافحة الفساد

, المغربو, وليبيا, والكويت, ومصر, وجيبوتي, الجزائر: صادقت عمي االتفاقية ,منيـ عشر دوؿ عربية( 107) وعدد الدوؿ التي صادقت عمييا 2009
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حدى وسبعيف مادة موزعة عمى ثمانية فصوؿ  جاءت االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مف ديباجة وا 
سواء كاف ذلؾ قبؿ وقوعيا , شممت فييا األحكاـ الواردة بيا عمى كافة مراحؿ ومستويات مكافحة الفساد

مف خبلؿ السياسات والتدابير الوقائية، وتوضيح األفعاؿ المجرمة بيا أـ بعد وقوعيا مف خبلؿ التعاوف 
ومتابعة العائدات المتحصمو مف جرائـ , والمساعدة التقنية وتبادؿ المعمومات, الدولي بالتحري والمبلحقة

. وأخيرا آليات تنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية, الفساد، مف خبلؿ استرداد الموجودات
 

وعند استقراء موادىا نجد أنيا شممت عمى تجريـ كافة صور وأفعاؿ الفساد، خاصة في الفصؿ الثالث 
نفاذ القانوف) اختبلس األمواؿ العامة , حيث شممت الرشوة سواء في القطاع العاـ أو الخاص (التجريـ وا 

اختبلس , اإلثراء غير المشروع, إساءة استعماؿ الوظائؼ, المتاجرة بالنفوذ, أو تبديدىا أو تسريبيا
أخفاء الممتمكات أو , غسؿ العائدات اإلجرامية الناتجة عف جرائـ الفساد, األمواؿ في القطاع الخاص

. (1)أعاقة سير العدالة لكشؼ جرائـ الفساد, االحتفاظ بيا الناتجة عف جرائـ الفساد
لبلستنتاج  وىذا يدفع, والمبلحظ عمى ىذه االتفاقية بأنيا لـ تضع تعريفًا شامبًل وجامعًا لمفيوـ الفساد

باف ما أوردتو االتفاقية مف أفعاؿ وأشكاؿ الفساد جاء عمى سبيؿ المثاؿ، وليس الحصر والدليؿ عمى 
. (2)مف االتفاقية (65)ذلؾ ما جاء في المادة 

    
وبما أف الموضوع حوؿ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، فسنركز عمييا مف خبلؿ المواد التي تجرميا 

: الخاصة بالمتاجرة بالنفوذ تنص (18)حيث إف المادة , مف ىذه االتفاقية
 

تنظر كؿ دولة طرؼ في اعتماد ما قد يمـز مف تدابير تشريعية، وتدابير أارى لتجريـ األفعاؿ  " 
: عندما ترتكب عمدا, التالية

 

وعد موظؼ عمومي أو أي شاص آار بأي مزية غير مستحقة، أو عرضيا عميو، أو  - أ
لتحريض ذلؾ الموظؼ العمومي أو الشاص , بشكؿ مباشر أو غير مباشر, منحو إياىا

                                                                                                                                                                                

, والمممكة العربية السعودية, والسوداف, وسوريا, تونس: وىناؾ خمس دوؿ عربية قامت بالتوقيع فقط واألردف،,  واليمف وموريتانيا،,واألمارات العربية المتحدة, قطرو

 .البحريف
  : الموقع االلكتروني لؤلمـ المتحدة:نقال عف 

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp        
 

.25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15المواد - الفصؿ الثالث – االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد  (1)
 

يجوز لكؿ دولة طرؼ أف تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة مف التدابير المنصوص عمييا في ىذه االتفاقية مف  ( "2) في البند  مف االتفاقية(65)حيث نصت المادة  (2)

 ". اجؿ منع الفساد ومكافحتو

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp
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بيدؼ الحصوؿ مف إدارة أو سمطة عمومية , عمى استغالؿ نفوذه الفعمي أو المفترض
عمى مزية غير مستحقة لصالح المحرض األصمي عمى ذلؾ , أو تابعة لمدولة الطرؼ

 .الفعؿ أو لصالح أي شاص أار
 

بالتماس أو , بشكؿ مباشر أو غير مباشر, قياـ موظؼ عمومي أو أي شاص آار - ب
لكي يستغؿ ذلؾ , قبوؿ أي مزية غير مستحقة لصالحو ىو أو لصالح شاص أار

الموظؼ العمومي أو الشاص نفوذه الفعمي، أو المفترض بيدؼ الحصوؿ مف إدارة أو 
 ".سمطة عمومية تابعة لمدولة الطرؼ عمى مزية غير مستحقة 

 
أنيا جاءت لتشمؿ غير الموظؼ العاـ، وذلؾ مف خبلؿ وعده  (أ)ويبلحظ عمى ىذا النص في الفقرة 

مف قبؿ شخص يتمتع بالنفوذ لتحقيؽ مصمحة معينو ليذا الشخص، مقابؿ مزية ويقـو عنصر التجريـ 
. مجرد عرضيا أو منحيا، وتدخؿ في باب االشتراؾ ألجنائي سواء مف المحرض أو المشترؾ أو الفاعؿ

 
، فخصت الموظؼ العاـ بصفتو عند قيامو بطمب أو قبوؿ أي مقابؿ، أو مزية لو، أو (ب)أما الفقرة 

ولـ يحدد النص ما المقصود , لغيره، نتيجة استغبلؿ نفوذه في وظيفتو أو أي إدارة أو سمطة عامة
حيث جاءت شاممة لتشمؿ المقابؿ المادي أو المعنوي أو أي منافع أخرى قد , بالمزية غير المستحقة

يحصؿ عمييا وقد أحسف واضعو االتفاقية بجعؿ المزية أو المقابؿ غير محدد أو محصور، والتي يمكف 
. االستدالؿ عمييا مف خبلؿ القرائف والوقائع لمحد مف التيرب مف ىذه الجريمة

 

. وسنقوـ بتوضيح ذلؾ بشكؿ تفصيمي عند الحديث عف أركاف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي الحقاً 
 

وال بد لنا ىنا أف نعرض تعريؼ الموظؼ العمومي كما ورد في ىذه االتفاقية، حيث جاء في المادة 
": موظؼ عمومي"يقصد بتعبير ( 2)
 

سواء , أي شاص يشغؿ منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرؼ -1
بصرؼ النظر , مدفوع األجر أـ غير مدفوع األجر, دائما أـ مؤقتا, أكاف معينا أـ منتابا

 .عف أقدمية ذلؾ الشاص
 

بما في ذلؾ لصالح جياز عمومي أو منشأة , أي شاص أار يؤدي وظيفة عمومية -2
حسب التعريؼ الوارد في القانوف الداامي لمدولة , عمومية أو يقدـ ادمة عمومية

 .الطرؼ وحسب ما ىو مطبؽ في المجاؿ القانوني ذي الصمة لدى تمؾ الدولة الطرؼ
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بيد , في القانوف الداامي لمدولة الطرؼ" موظؼ عمومي" أي شاص آار معرؼ بأنو  -3
يجوز , (1)انو ألغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصؿ الثاني مف ىذه االتفاقية

أي شاص يؤدي وظيفة عمومية، أو يقدـ ادمة " موظؼ عمومي" أف يقصد بتعبير 
عمومية حسب التعريؼ الوارد في القانوف الداامي لمدولة الطرؼ وحسب ما ىو مطبؽ 

 .في المجاؿ المعنى مف قانوف تمؾ الدولة الطرؼ

 
بالتالي خرج عف المفيـو التقميدي لمموظؼ , ونرى أف ىذا التعريؼ أخذ بالمفيـو الواسع لمموظؼ العاـ

. وجمع كافة عناصر تعريؼ الموظؼ العاـ الواردة في التشريعات المقارنة, العاـ عمى الصعيد الوطني
 

ونجد أف مواد االتفاقية قد خمت مف العقوبات السالبة لمحرية، وتركت ذلؾ لمقوانيف والتشريعات الداخمية 
واف كانت نصت عمى - المبلحقة والمقاضاة والجزاءات–  (30)لكؿ دولة طرؼ مف خبلؿ المادة 

لغاء وفسخ العقود المدنية، وكذلؾ اتخاذ تدابير , جزاءات مالية كالمصادرة والتعويض عف األضرار وا 
وفصؿ الموظؼ العاـ مف الخدمة في , مؤقتة بوقؼ أو نقؿ الموظؼ العاـ الذي تثار حولو شبية فساد

مع , حاؿ إدانتو بحكـ قضائي قطعي كعقوبة تبعية مع حرمانو مف تولي الوظائؼ الحكومية مستقببل
 .اإلبقاء عمى الجزاءات التأديبية قائمة بحؽ الموظؼ العاـ في حاؿ تورطو بأي جريمة مف جرائـ الفساد

 
ومدى إلزامية ىذه االتفاقية لمسمطة الوطنية الفمسطينية فيو في إعبلف رئيس الوزراء الفمسطيني في 

 برسالة خاصة رفعيا لبلميف العاـ لؤلمـ المتحدة أعرب فييا عف 9/12/2004الحكومة الثامنة بتاريخ 
االلتزاـ الصريح مف قبؿ الحكومة الفمسطينية باالتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مف حيث تطبيقيا 

دماج أحكاـ ىذه االتفاقية في التشريعات الفمسطينية . وااللتزاـ بتبني وا 
 

ويرى الباحث أنو ال بد مف ضرورة إصدار رئيس منظمة التحرير الفمسطينية بصفتو ىذه وكونو رئيس 
السمطة الوطنية الفمسطينية لكْونو يمثؿ المرجعية الوظيفية والسياسية العميا ليا إعبلف منفرد وصريح 
يؤكد عمى التزاـ السمطة الوطنية الفمسطينية باالتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لكْونو صاحب الحؽ 

في ظؿ غياب , (2)والصبلحية لممصادقة عمى مثؿ ىذه االتفاقية، ليضفي عمييا القيمة القانونية الممزمة
أي مادة في القانوف األساسي الفمسطيني لممصادقة عمى المعاىدات لخصوصية الوضع الفمسطيني 

.   الذي ما زاؿ تحت االحتبلؿ و في طور إقامة الدولة المستقمة
                                                           

 حيث جاء فييا ضرورة سعي كؿ دولة طرؼ في اعتماد وترسيخ نظـ التوظيؼ المدني عمي  مف االتفاقية،(7)المادة - القطاع العاـ–وىو خاص بالتدابير الوقائية  (1)

وحثت الدولة الطرؼ لوضع , وتقديـ أجور كافيو ليـ,وتدريب الموظفيف العامميف في الوظائؼ التي تُعد عرضة لمفساد وتناوبيـ عمي ىذه الوظائؼ, أساس الكفاءة والشفافية

.تدابير تشريعية أو إدارية لوضع معايير تتعمؽ بالترشح لممناصب العمومية وانتخاب شاغميا
 

.33-32، ص2008أماف، راـ اهلل، - ، االئتبلؼ مف اجؿ النزاىة والمساءلة1السياسات والتشريعات الفمسطينية في مكافحة الفساد، ط: عمي أبو دياؾ و ناصر الريس (2)
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: التي نصت عمى (7)البند   (1)مف اجؿ تفعيؿ ما جاء في قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني المادة 
 

جميع األفعاؿ الواردة في االتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عمييا "  
". أو انضمت إلييا السمطة الوطنية 

 

: (1)اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:- ثانياً 
 

وضمت ىذه االتفاقية والبروتوكوالت المكممة ليا أربع جرائـ، وىي المشاركة في جماعة إجرامية منظمة 
، وعالجت في (23)، وعرقمة سير العدالة المادة (6)وغسيؿ العائدات الجرمية المادة  (5)المادة 
(: 8)حيث جاء في نص المادة .تجريـ الفساد، وتدابير مكافحتو مسائؿ (9 و8)مادتييا 

تعتمد كؿ دولة طرؼ ما قد يمـز مف تدابير تشريعية وتدابير أارى لتجريـ األفعاؿ التالية  -1
 :جنائيا عندما ترتكب عمدا 

 وعد موظؼ عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضيا عميو أو منحو إياىا، بشكؿ - أ

 مباشر أو غير مباشر،سواء لصالح الموظؼ نفسو أو لصالح شاص آار أو ىيئة

 أارى،لكي يقـو ذلؾ الموظؼ بفعؿ ما أو يمتنع عف القياـ بفعؿ ما ضمف نطاؽ

 .ممارستو ميامو الرسمية
 التماس موظؼ عمومي أو قبولو، بشكؿ مباشر أو غير مباشر، مزية غير  - ب

مستحقة، سواء لصالح الموظؼ نفسو أو لصالح شاص آار أو ىيئة أارى، لكي 
ذلؾ الموظؼ بفعؿ ما، أو يمتنع عف القياـ بفعؿ ما ضمف نطاؽ ممارستو  يقـو

 الرسمية ميامو
لتجريـ  تنظر كؿ دولة طرؼ في اعتماد ما قد يمـز مف تدابير تشريعية وتدابير أارى -2

موظؼ  مف ىذه المادة الذي يكوف ضالعا فيو (1)السموؾ المشار إليو في الفقرة 
أشكاؿ  وبالمثؿ، تنظر كؿ دولة طرؼ في تجريـ. عمومي أجنبي، أو موظؼ مدني دولي

 .الفساد األارى جنائيا
تعتمد أيضا كؿ دولة طرؼ ما قد يمـز مف تدابير لمتجريـ الجنائي لممشاركة كطرؼ  -3

 .متواطئ في فعؿ مجـر بمقتضى ىذه المادة
 

 مف ىذه االتفاقية، يقصد بتعبير (9)مف ىذه المادة والمادة  (1)ألغراض الفقرة  -4

أي موظؼ عمومي أو شاص يقدـ ادمة عمومية، حسب تعريفيا " الموظؼ العمومي"
                                                           

. 15/11/2000في الدورة الخامسة والخمسوف بتاريخ  (25)اعتمدت وعرضت لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  (1)

:  الموقع االلكتروني لؤلمـ المتحدة:نقال عف
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp        

 

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp
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 القانوف الداامي وحسبما تطبؽ في القانوف الجنائي لمدولة الطرؼ التي يقـو في

 ."الشاص المعني بأداء تمؾ الوظيفة فييا 
 

(: 9)المادة وجاء في نص 
 

مف ىذه االتفاقية، تعتمد كؿ دولة طرؼ ،  (8)المادة  باإلضافة إلى التدابير المبينة في -1
القانوني ويتسؽ معو، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير  بالقدر الذي يناسب نظاميا

 .نزاىة الموظفيف العمومييف، ومنع فسادىـ وكشفو والمعاقبة عميو فعالة أارى لتعزيز

تتاذ كؿ دولة طرؼ تدابير لضماف قياـ سمطاتيا باتااذ إجراءات فعالة، لمنع فساد  -2
السمطات استقاللية  الموظفيف العمومييف وكشفو والمعاقبة عميو، بما في ذلؾ منح تمؾ

 .كافية لردع ممارسة التأثير غير السميـ عمى تصرفاتيا

 

وباستقراء نص المادتيف السابقتيف يجد الباحث أنيا تجـر جريمة الرشوة سواء كانت مف موظؼ وطني 
مع الطمب مف كؿ دولة طرؼ بتجريـ كافة أشكاؿ الفساد األخرى، مشددة عمى , أو أجنبي أو دولي

وضع تدابير تجـر االشتراؾ في أي فعؿ مف أفعاؿ الفساد وعرفت الموظؼ العاـ بناًء عمى التعريؼ 
مشددة عمى اتخاذ كؿ دولة طرؼ تدابير فعالة سواء تشريعية أو أدارية لتعزيز , الوطني لمدولة الطرؼ

نزاىة الموظفيف العمومييْف ومنع فسادىـ و كشفيـ ومعاقبتيـ مع منح سمطاتيا المختصة بمكافحة 
.  الفساد االستقبللية الكافية لردع ومحاسبة الموظفيف العموميوف بيذا الشأف

 

: (2()1)االتفاقيات والمعاىدات اإلقميمية:- الفرع الثاني
                                                           

: يوجد العديد مف المعاىدات واالتفاقيات لمكافحة الفساد عمى المستوى اإلقميمي منيا (1)

 مف قبؿ منظمة الدوؿ األمريكية 29/3/1996اتفاقية البمداف األمريكية لمكافحة الفساد اعتمدت بتاريخ - 1    

.  مف قبؿ مجمس االتحاد األوروبي26/5/1997اتفاقية مكافحة الفساد بيف موظفي الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي اعتمدت بتاريخ - 2    

.  مف قبؿ منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي21/11/1997اعتمدت بتاريخ , اتفاقية مكافحة رشو الموظفيف العمومييف األجانب في المعامبلت التجارية الدولية- 3    

.  مف قبؿ المجنة الوزارية لمجمس أوروبا27/1/1999اعتمدت بتاريخ , اتفاقية القانوف الجنائي- 4    

. مف قبؿ المجنة الوزارية لمجمس أوروبا4/11/1999اعتمدت بتاريخ , اتفاقية القانوف المدني بشاف الفساد- 5    
 

ىا في مف االتفاقيات العربية التي تـ اعتمادىا في جامعة الدوؿ العربية لمكافحة الفساد، االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والتي جاء في (2)
: " الفساد اإلداري" بعنواف  (7)المادة 

تتعيد كؿ دولة طرؼ أف تتخذ ما يمـز مف تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريـ ارتكاب أو المشاركة في  -1
ارتكاب األفعاؿ التالية في إطار قانونيا الداخمي في حاؿ ارتكاب ىذه األفعاؿ عمدا مف جماعة إجرامية 

..........". منظمة
تتعيد كؿ دولة طرؼ أف تتخذ بما يتناسب مع نظاميا القانوني التدابير التشريعية واإلدارية بيدؼ تعزيز نزاىة  -2

 .الموظفيف العمومييف ومنع فسادىـ وكشفيـ ومعاقبتيـ
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إف المجتمعات المتقاربة حضاريًا أو ثقافيًا أو دينيًا أصبحت تسعى دائما إلى تنظيـ قضياىا المشتركة 
مف خبلؿ اتفاقيات أو معاىدات ثنائية أو إقميمية لتعزيز قيـ أو ثقافات معينة أو لمواجية قضايا 

وبما أف الفساد أصبح ظاىرة عالمية فإف الدوؿ اإلقميمية عممت عمى مواجيتو لخصوصية , مشتركة
. ىذه الدوؿ وىناؾ العديد مف االتفاقيات والمعاىدات اإلقميمية لمكافحة الفساد ال مجاؿ لذكرىا ىنا

 

واتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع  ( ً أوال)لذا سنقتصر الحديث عف االتفاقية العربية لمكافحة الفساد 
. ( ً ثانيا)ومكافحة الفساد 

 :(1)لمكافحة الفساد االتفاقية العربية:- أوالً 
 

تضـ ىذه االتفاقية ديباجة وخمس وثبلثيف مادة نصت في مجموعيا عمى أفعاؿ الفساد و تعزيز 
التدابير الرامية لموقاية مف الفساد وتجريـ الفساد أفعااًل وأشكااًل، ومكافحتو وكشفو وسائر الجرائـ 

والشفافية والمساءلة  المتصمة بو ومبلحقة مرتكبيو، واسترداد الموجودات الناتجة عنو وتعزيز النزاىة
 عاألفراد ومؤسسات المجتمع المدني عمى المشاركة الفعالة في مف باإلضافة إلى تشجيع, وسيادة القانوف

. ومكافحة الفساد وتشجيع أجيزة اإلعبلـ عمى كشؼ الفساد
 

ومواد ىذه االتفاقية ال تختمؼ كثيرًا عما ورد في االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عمييا 
اغمب الدوؿ العربية، ولكف حاوؿ واضعو االتفاقية أف تتضمف االتفاقية العربية لمكافحة الفساد في 

 بعض موادىا بعض الخصوصية العربية لمكافحة الفساد في المجتمعات العربية

: الخاصة بالتجريـ في مقدمة المادة (4)حيث نجد في المادة 
 

مع مراعاة أف وصؼ أفعاؿ الفساد المجرمة، وفقا ليذه االتفاقية ياضع لقانوف الدولة  " 
وتعتمد كؿ دولة وفقا لنظاميا القانوني ما يمـز مف تدابير تشريعية وتدابير أارى , الطرؼ

 "عندما ترتكب قصدا أو عمدا , لتجريـ األفعاؿ التالية

                                                                                                                                                                                

. تتعيد كؿ دولة طرؼ أف تنظر في تجريـ اإلشكاؿ األخرى لمفساد اإلداري الواقع عمى الوظيفة العامة -3
4-  

وبدء العمؿ عميو مف , تـ صياغة مشروع االتفاقية بالتعاوف بيف مجمسي وزراء الداخمية والعدؿ العرب مف خبلؿ لجنة مشتركة مف  خبراء المجمسيف في جامعة الدوؿ العربية (1)

 بتاريخ 25، ونتيجة اجتماعات متعددة تمكنت مف وضع مشروع االتفاقية في صيغتو النيائية واعتمد مجمس وزراء العدؿ العرب مشروع االتفاقية في دورتو 2001العاـ 

في  (28)، وتـ توقيع االتفاقية في اجتماع مجمسي وزراء الداخمية والعدؿ العرب في دورتو 16/3/2010بتاريخ (27)، واعتمده مجمس وزراء الداخمية في دورتو19/11/2009

.ووقعت ىذه االتفاقية مف جميع الدوؿ العربية بما فييا فمسطيف باستثناء لبناف وجزر القمر والصوماؿ. 21/12/2010القاىرة بتاريخ 
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المشاركة أو "مف المادة نفسيا  (13)وجاء في البند , "المتاجرة بالنفوذ "(5)وجاء في البند 
". الشروع في الجرائـ الواردة في ىذه المادة 

 
والمبلحظ عمى ىذه المادة بأنيا ذكرت األفعاؿ المجرمة لمفساد بشكؿ مجرد، دوف أف يكوف ىناؾ نص 

وتركت الباب مفتوحًا لمدولة الطرؼ بتحديد , بما فييا جريمة االتجار بالنفوذ, مفصؿ يوضح ىذه الجرائـ
الوصؼ لكؿ مف ىذه الجرائـ مع انو كاف مف األفضؿ أف يكوف ىناؾ توصيؼ محدد وموحد لكافة 

الدوؿ يوحدىا، خوفًا مف أف يكوف ىناؾ إشكالية مستقببًل في مرحمة المبلحقة وتسميـ المجرميف 
. والمحكوـ عمييـ بيف الدوؿ األعضاء

: بأنو (2)البند  (1)في المادة  وعرفت االتفاقية الموظؼ العاـ
 

أي شاص يشغؿ وظيفة عمومية أو يعتبر في حكـ الموظؼ العمومي، وفقا لقانوف  " 
سواء أكاف , الدولة الطرؼ في المجاالت التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو اإلدارية

باجر , أو كاف مكمفا بادمة عمومية لدى ىذه الدولة الطرؼ, معينا أـ منتابا دائما أو مؤقتا
". أـ بدوف اجر

 

لـ يخرج ىذا التعريؼ عف اإلطار العاـ لتعريؼ الموظؼ العاـ الذي أخذت بو التشريعات العربية 
. المختمفة فحصره بالتعريؼ الوطني لكؿ دولة عضو

 

: مف المادة نفسيا بأنو (3)وعرفت االتفاقية الموظؼ العمومي األجنبي في البند 
 

أي شاص يشغؿ وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى بمد أجنبي، سواء " 
أكاف معينا أـ منتابا، دائما أو مؤقتا، وأي شاص يمارس وظيفية عمومية لصالح بمد 

". أجنبي، أو لصالح جياز عمومي أجنبي، أو مؤسسة عمومية أجنبية 
 

: مف نفس المادة بأنو (4)وكذلؾ عرؼ الموظؼ الذي يعمؿ في مؤسسة دولية عمومية في البند 
 

أي موظؼ مدني دولي، أو أي شاص تأذف لو مؤسسة دولية عمومية بأف يتصرؼ نيابة " 
". عنيا 
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 بأنيا جاءت متقاربة مع ما جاء في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة (1)والمبلحظ عمى ىذه التعاريؼ
الفساد مف حيث مصطمح التعريؼ المستخدـ لمموظؼ وفي مضموف التعريؼ أيضا، ويمكف اعتداد 
تعريؼ الموظؼ العمومي األجنبي، وتعريؼ الموظؼ بمؤسسة دولية عمومية كأساس لوضعو بما 

.  يتبلءـ التشريعات الوطنية لكؿ دولة طرؼ خاصة في قوانيف مكافحة الفساد
 

 :(2)اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومحاربتو:- ثانياً 
 

احتوت ىذه االتفاقية عمى ديباجة وعمى ثماٍف وعشريف مادة تضمنت تجريـ أعماؿ الفساد واإلجراءات 
التشريعية الواجب عمى الدوؿ األعضاء تطبيقيا لمكافحة الفساد، واسترداد العائدات الناتجة عف الفساد 

وعدـ تبيضيا وأشراؾ المجتمع المدني واإلعبلـ بمكافحة الفساد والجديد في ىذه االتفاقية تجريـ 
استخداـ األمواؿ المكتسبة عف طريؽ الممارسات غير المشروعة والفاسدة لتمويؿ األحزاب السياسية 

خضاعيا لمبدأ الشفافية والمحاسبة . وا 
 

: نصت (4)حيث إف المادة 
 

فجاء في الفقرة ..." تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى أعماؿ الفساد والجرائـ ذات الصمة التالية " 
– عرض أو تقديـ أي منفعة غير مستحقة أو الوعد بيا أو التماسيا أو قبوليا " منيا  (و)

لصالح أو مف قبؿ شاص يعمف أو يؤكد قدرتو عمى – بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
استاداـ نفوذه في التأثير بصورة غير سميمة عمى قرار يصدره أي شاص يؤدي وظائفو في 

مف اجؿ الحصوؿ عمى ىذه المنفعة غير المستحقة لنفسو أو , القطاع العاـ أو الااص
لغيره وكذلؾ طمب الحصوؿ عمى العرض أو الوعد بتقديـ ىذه المنفعة أو استالميا أو قبوليا 

". سواء استادـ النفوذ بالفعؿ أو حقؽ النفوذ المفترض النتائج المطموبة أـ ال , مقابؿ نفوذ
 

: مف المادة نفسيا (ط)وجاء في الفقرة 
 

                                                           
التي عرفت الموظؼ العمومي مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، في تعريؼ المصطمحات المستخدمة إلغراض ىذه االتفاقية، حيث ( أ، ب، ج)البنود  (2)المادة : انظر( 1)

. عرفت الموظؼ العمومي، والموظؼ العمومي األجنبي، والموظؼ بمؤسسة عمومية أجنية

 
 يبمغ عدد الدوؿ األعضاء في االتحاد اإلفريقي ثبلثًا 5/8/2006 ودخمت حيز التنفيذ بتاريخ 11/7/2003اعتمدت في الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد اإلفريقي بتاريخ  (2)

. ، وىناؾ دولتاف عربيتاف صادقتا عمييا الجزائر وليبيا2009دولة حتى نياية عاـ  (43)وخمسيف دولة وبمغ عدد األعضاء الموقعيف عمي االتفاقية 
:  الموقع االلكتروني لمفوضية االتحاد اإلفريقي:نقال عف

http://www.africa-union.org/root/au/documents/treaties/treaties.htm  
 

http://www.africa-union.org/root/au/documents/treaties/treaties.htm
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المشاركة كعميؿ رئيسي أو شريؾ أو محرض أو متداؿ بأي طريقة في ارتكاب أي مف " 
".  األعماؿ المشار إلييا في ىذه المادة بأي شكؿ مف أشكاؿ التعاوف أو المؤامرة 

 
, لنفسو أو لغيره, المبلحظ عمى النص بأنو اقصر استخداـ النفوذ عمى شخص خارج الوظيفة العامة
والفقرة التالية , بصرؼ النظر عف تحقيؽ النفوذ النتيجة المطموبة سواء مف نفوذ حقيقي أو مزعوـ
. جمعت كؿ ذي صفة لتحقيؽ ىذه النتيجة بما فييـ الموظؼ العاـ مف خبلؿ وظيفتو

: منيا (1)وعرفت ىذه االتفاقية الموظؼ العاـ في المادة 
 

أي موظؼ أو موظؼ دولة، أو الوكاالت التابعة ليا بما " موظؼ عمومي" تعني عبارة  " 
في ذلؾ مف يقع عميو االاتيار أو يتـ تعيينو أو انتاابو لمقياـ بأنشطة أو مياـ باسـ الدولة 

". أو لادمتيا عمى أي مستوى مف مستويات التسمسؿ اليرمي لمسمطة 
 

ولـ يخرج ىذا التعريؼ عف ما ىو متعارؼ عميو لتعريؼ الموظؼ العاـ، حيث حدد طرؽ ارتباط 
. ميما كاف موقعو الوظيفي, الموظؼ العاـ بالوظيفة العامة سواء باالختيار أو التعييف أو االنتخاب

 
وال بد ىنا مف اإلشارة باف القانوف الداخمي ألي دولة، والذي يصدر عف السمطة التشريعية بيا يختمؼ 
عف االتفاقية الدولية التي قد تكوف ثنائية أو إقميمية أو دولية والتي يتـ إبراميا بيف الدوؿ وتمتـز بيا 
الدولة كما ىي وال يمكف التغيير في نصوصيا، إال إذا سمحت االتفاقية بجواز التحفظ عمى بعض 

: النصوص ونعرض فيما يأتي لمفرؽ بيف كؿ مف القانوف واالتفاقية
 

  ىو التشريعات الوطنية التي تسري عمى كؿ مف يرتكب جريمة منصوص عمييا في الدولة:-القانوفؼ

وتباشر عف طريقو  ,الُمصدرة لو، فالتشريع الداخمي عنواف لسيادة الدولة، وينطبؽ في جميع أرجائيا
. سيادتيا

 
المقيميف فيو عمى السواء، وىو ما يعرؼ بمبدأ  ففي األردف ينطبؽ القانوف عمى األردنييف واألجانب

إقميمية النص أو التشريع، فينطبؽ داخؿ النطاؽ اإلقميمي لمدولة ويستبعد بذلؾ أي قانوف أجنبي آخر 
 ومناط تطبيقو ىو ارتكاب الجريمة داخؿ الدولة نفسيا مف الشخص الطبيعي أو المعنوي المخاطب   

قميـ الدولة ىو اإلطار الجغرافي الذي يعيش فيو شعب الدولة وتمارس فيو السمطة  بالقاعدة القانونية، وا 
الحاكمة مظاىر السيادة عمى وجو الشموؿ واالستئثار، وبذلؾ يشتمؿ معنى إقميـ الدولة كؿ مػف إقميـ 
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األرض والمياه اإلقميمي والسفػف والطائرات العامة، أو الخاصة الممموكة لمدولة، كما أنو يجب النطبػػاؽ 
. القانوف الداخمي وقوع الجريمة داخؿ الدولة صاحبة النص الجنائي

 
الدوؿ األجنبية وزوجاتيـ وأفراد عائمتيـ  مثؿ ما يتعمؽ برؤساء وىناؾ استثناءات مف مبدأ اإلقميمية،

وحاشيتيـ، وقد جرى العرؼ الدولي عمى تقرير حصانة ليؤالء مف جميع األفعاؿ التي يرتكبونيا وكذلؾ 
. الدبموماسي، لما ليـ مف صفة تمثيمية لمببلد التي يمثمونيا رجاؿ السمؾ

  
مف قانوف العقوبات  (10)بمبدأ شخصية النص الجنائي، فقد نصت المادة  وفى بعض الحاالت يؤخذ

القانوف  األردني عمى أف كؿ أردني ارتكب وىو في خارج المممكة فعبل يُعد جناية أو جنحة في ىذا
يعاقب بمقتضى أحكامو إذا عاد إلى المممكة، وكاف الفعؿ معاقبًا عميو بمقتضى قانوف البمد الذي 

القانوف أي انو ال ينطبؽ عمى ما حدث مف وقائع  ارتكبو فيو وكذلؾ مف المبادئ المقررة عدـ رجعية
قبؿ صدوره، وكذلؾ مبدأ المشروعية الذي يعنى ال جريمة، وال عقوبة إال بنص، فبلبد أف يكوف النص 
المطبؽ عمى الواقعة محؿ النظر محددًا الجريمة والعقوبة التي توقع في حالة ارتكابيا عمى نحو واضح 

. (1)ويمكف تعديؿ النص القانوني بنص قانوني الحؽ لو
 

 ىي التزاـ بيف الدوؿ والمجتمع الدولي يكوف المستفيديف مف أحكاميا األشخاص :-أما االتفاقية
الموجوديف في إقميـ الدولة والداخميف في واليتيا وقد عرفت موسوعة األمـ المتحدة االتفاقية بأنيا 

مصطمح دولي يعبر عف اتفاؽ دولي ثنائي أو متعدد األطراؼ يمكف أف يكوف مفتوحًا أو مغمقًا لمدوؿ 
. تساىـ في أعدادىا األخرى التي لـ

 
 ممـز بموجب القانوف الدولي عمى الدوؿ والكيانات األخرى التي ليا صبلحية عقد  فاالتفاقية ىي صؾ

أحكاـ االتفاقية إال أذا  االتفاقيات التي تختار أف تصبح طرفًا في ذلؾ الصؾ، وعمومًا ال يسمح بمخالفة
فمثبًل االتفاقية بعد اعتمادىا في الجمعية العامة  كانت االتفاقية تسمح بإبداء التحفظات بشأف أحكاميا،

لؤلمـ المتحدة تعرض عمى الدوؿ لبلنضماـ إلييا أو التصديؽ عمييا، لكي تعبر الدوؿ عف موافقتيا 
. مف اتفاقية فيينا لممعاىدات (15و14)عمى االلتزاـ بيا، كما ىو منصوص عميو في المادتيف 

 
والتحفظ عمى االتفاقية موضوع  كما تنص االتفاقية نفسيا عمى آلية االنضماـ والتصديؽ واالنسحاب

التزاـ بأحكاميا وال حتى بالتصديؽ عمييا ضمف مدة محددة  الموافقة، وال يشكؿ التوقيع عمى االتفاقية

                                                           
. وما بعدىا13ص ,5ج ,1992, القاىرة, مطبعة نادي القضاء ,التعميؽ عمي قانوف العقوبات في ضوء الفقو والقضاء: مصطفي مجدي ىرجو (1)
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 واف التزاـ الدوؿ الموقعة عمى االتفاقية، ىو إصدار قانوف عف السمطة المختصة ينص عمى انضماـ

الدولة إلى االتفاقية، وينشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية، وتجرى آثاره القانونية، وفقًا لقانوف نشر 
الوطني، بحيث تصبح جزءًا منو، ولكي يكوف الجميع  القوانيف المعموؿ بيا في تمؾ الدولة إلى التشريع

  .(1)عمى عمـ ودراية باالتفاقػية
فاالتفاقية تسرى عمى كؿ مف يرتكب فعؿ يعد جريمة في الدوؿ الموافقة عمييا أو حامبًل لجنسيتيا أو 
مقيمًا عمى إقميميا، وبذلؾ يتسع نطاؽ انطباقيا وكذلؾ تسري االتفاقية عمى األشخاص المعنوية، وال 

يرد استثناءات ألي طائفة مف األفراد عمى أسس سياسية أو دينية أو عرقية في مجاؿ انطباؽ نصوص 
بقاعدة عدـ  وال تأثير لجنسية مرتكب الفعؿ في مجاؿ تطبيؽ قواعد االتفاقية عميو، كما تأخذ االتفاقية،

. الرجعية أي ال تطبؽ عمى أفعاؿ حدثت قبؿ صدورىا
 

وقد تكوف االتفاقيات ثنائية أو إقميمية أو دولية، وتأخذ بمبدأ شرعية العقوبة إال أنيا في الغالب األعـ 
تضع قواعد عامة مجردة، وتترؾ لمتشريعات الداخمية لمدوؿ األعضاء مسؤولية تحديدىا وتنظيميا وفقا 
. ألوضاع كؿ دولة وتشريعاتيا الداخمية بشرط أال تخالؼ ما جاء في االتفاقية مف قواعد عامة مجردة

 

ولخصوصية الوضع الفمسطيني الذي ما زاؿ تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي، ولكوف السمطة الوطنية 
الفمسطينية في طور إقامة الدولة الفمسطينية فيي ما زالت ال تتمتع بالحقوؽ المقررة لمدولة حسب 

خاصة حؽ المشاركة واالنضماـ لبلتفاقيات الدولية خاصة التي حصرت , القانوف الدولي العاـ
ومع ذلؾ ال يوجد ىناؾ ما يمنع فمسطيف مف التزاميا ببنود وأحكاـ االتفاقيات , العضوية بيا لمدوؿ فقط

والمعاىدات الدولية وتضمينيا ضمف تشريعاتيا الوطنية في ظؿ عدـ وجود ما يمنع ذلؾ في قواعد 
. إذا كاف ذلؾ بإرادتيا المنفردة واإلعبلف عف االلتزاـ بيا, وأحكاـ القانوف الدولي العاـ مف ذلؾ

 

لكْوْف أف قياـ الدولة الفمسطينية أصبح أمرًا حتميًا سيأخذ وقتو في ظؿ الوقائع التي تجري عمى األرض 
الفمسطينية، وبالتالي سيكوف مطموب منيا مستقببًل االلتزاـ بتطبيؽ أحكاـ االتفاقيات والمعاىدات التي 

وفي ىذه الحالة ال بد ليا مف تضمينيا في التشريعات الفمسطينية , سوؼ تنظـ أو تصادؽ عمييا كدولة
ولكْوْف أف فمسطيف اليوـ تمر بمرحمة وضع تشريعاتيا الخاصة، فإف االلتزاـ بما جاء مف , الوطنية

أحكاـ في ىذه االتفاقيات والمعاىدات الدولية و سيعفي فمسطيف مستقببًل مف أعادة دمجيا مما سيوفر 
الجيد والوقت سواء مف إعادة التعديؿ والصياغة ليذه التشريعات مثؿ مشروع قانوف العقوبات 

                                                           
 .بعدىا  وما22ص, 2001, عماف, 1ط, بدوف دار نشر, الوسيط في المنظمات الدولية: رشاد عارؼ السيد (1)
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الفمسطيني الجاري العمؿ عمى إصداره أو ثبات واستقرار المعامبلت والمراكز القانونية لؤلشخاص 
.  (1)الطبيعية واالعتبارية

 
وفي ظؿ غياب أي مادة في القانوف األساسي الفمسطيني لممصادقة عمى المعاىدات واالتفاقيات الدولية 
واإلقميمية لخصوصية الوضع الفمسطيني الذي ما زاؿ في طور إقامة الدولة المستقمة يرى الباحث بأنو 

البد مف قياـ رئيس دولة فمسطيف، ورئيس منظمة التحرير الفمسطينية، ورئيس السمطة الوطنية 
الفمسطينية الممثميف حاليًا بشخصية واحدة مف المبادرة بإعبلف صريح بااللتزاـ باتفاقية األمـ المتحدة 

. لمكافحة الفساد كما ُذكر سابقاً 
 

التي نصت  (7)منو البند  (1)مف اجؿ تفعيؿ ما جاء في قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني في المادة 
: عمى

 
جميع األفعاؿ الواردة في االتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عمييا  " 

". أو انضمت إلييا السمطة الوطنية 
 

 حاليًا في السمطة الوطنية لمكافحة الفساد، ولما تتمتع بو فمسطيف مف (2)وذلؾ لوجود اإلرادة السياسية
عضوية كاممة في جامعة الدوؿ العربية كدولة مثؿ باقي الدوؿ األعضاء، وىذا عكس ما تتمتع بو 

. فمسطيف في األمـ المتحدة لكْونيا عضوًا مراقبًا فقط وليس دولة
                                                           

.33 -32مرجع سابؽ، ص: عمي أبو دياؾ وناصر الريس (1)
 

 أف ىناؾ إشكالية في المراحؿ التي تـ بيا التوقيع والمصادقة عمى االتفاقية العربية لمكافحة الفساد :ويرى الباحث ىنا( 2)
بشاف  " (ؼ.س/و.ـ/01/45/13) رقـ 19/4/2010يتمثؿ في أف ىناؾ قرارًا مف مجمس الوزراء الفمسطيني بتاريخ 

"  االتفاقيات المقرة مف مجمسي وزراء الداخمية والعدؿ العرب في دورتو السابعة والعشريف
:  إقرار االتفاقيات التالية " :المادة األولى

. االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية -1
 .االتفاقية العربية لنقؿ نزالء المؤسسات العقابية واإلصبلحية -2

 .االتفاقية العربية لمكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب -3

 .االتفاقية العربية لمكافحة الفساد -4

 " .االتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات  -5

". عرض ىذا القرار عمى فخامة رئيس دولة فمسطيف لممصادقة عميو حسب األصوؿ : " والمادة الثانية
:   جاء فيو19/5/2010وصدر عف سيادة رئيس دولة فمسطيف محمود عباس مرسـو رئاسي بتاريخ 

". المصادقة عمى االتفاقية العربية لمكافحة الفساد " (: 1)المادة 
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عمى الجيات المختصة تنفيذ ىذا المرسـو كؿ فيما يخصو، ويعمؿ بو مف تاريخ صدوره، وينشر  " ( :2)المادة الثانية 
". مع االتفاقية في الجريدة الرسمية 

: ويبلحظ االختبلؼ بيف الرسـو الرئاسي وقرار مجمس الوزراء مف حيث اإلسناد القانوني يتمثؿ
وبناء عمى القرار الصادر عف مجمس وزراء الداخمية العرب في الدورة السابعة والعشريف : " المرسوـ الرئاسي جاء فيو

". المنعقدة في تونس 
وعمى االتفاقيات المقرة مف مجمسي وزراء الداخمية والعدؿ العرب في اجتماعيما : " وقرار مجمس الوزراء جاء فيو

". المشترؾ المنعقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية في القاىرة في دورتو السابعة والعشريف 
وحوليا لمجمس وزراء  (25) في دورتو 19/11/2009مع العمـ أف مجمس وزراء العدؿ العرب اعتمد االتفاقية بتاريخ

(. 27) في دورتو 16/3/2010الداخمية العرب الذي اعتمدىا بتاريخ 
 مف قبؿ وزيري الداخمية 21/12/2010وكما ُذكر سابقًا فاف التوقيع عمى االتفاقية العربية لمكافحة الفساد تـ بتاريخ 

والعدؿ الفمسطينييف في االجتماع المشترؾ لمجمسي وزراء الداخمية والعدؿ العرب في اجتماعيما المشترؾ المنعقد بمقر 
. األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية في القاىرة

:  في البنود"األحكاـ الاتامية ( " 35)وجاء في نص االتفاقية لمكافحة الفساد في المادة 
تعمؿ الجيات المختصة لدى الدوؿ اإلطراؼ عمى اتخاذ اإلجراءات الداخمية البلزمة لوضع ىذه االتفاقية  -1

. موضع التنفيذ
تكوف ىذه االتفاقية محبل لمتصديؽ عمييا أو االنضماـ إلييا مف الدوؿ العربية وتودع وثائؽ التصديؽ أو  -2

االنضماـ لدى األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية في موعد أقصاه ثبلثيْف يوما مف تاريخ التصديؽ أو 
االنضماـ، وعمى األمانة العامة إببلغ سائر الدوؿ األعضاء وأمانتي مجمسي وزراء العدؿ والداخمية العرب 

 .بكؿ إيداع لتمؾ الوثائؽ وتاريخو

 . تسري ىذه االتفاقية بعد مضي ثبلثيف يوما مف تاريخ إيداع وثائؽ التصديؽ عمييا مف سبع دوؿ عربية -3

حررت ىذه االتفاقية بالمغة العربية بمدينة القاىرة في جميورية مصر العربية في  " :وجاء في ااتمة االتفاقية
األمانة الفنية )ـ مف أصؿ واحد مودع باألمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية 21/12/2010ىػ، الموافؽ 15/1/1432

، ونسخة مطابقة لؤلصؿ تسمـ لؤلمانة العامة لمجمس وزراء الداخمية العرب، وتسمـ كذلؾ (لمجمس وزراء العدؿ العرب
. نسخة مطابقة لؤلصؿ لكؿ دولة مف الدوؿ اإلطراؼ

ثباتًا لما تقدـ، قاـ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخمية والعدؿ العرب، بتوقيع ىذه االتفاقية، نيابة عف دوليـ  ". وا 
 بعمؽ ىذه اإلرادة السياسية لمكافحة الفساد مف خبلؿ التصديؽ عمى االتفاقية بإصدار المرسـو الرئاسي :لذا يرى الباحث

وىي مشروع اتفاقية حيث جرى بعض التعديؿ عمييا بعد إصدار مرسوـ الرئيس عمييا، و قبؿ توقيعيا  )أعبله، 
يداعيا لمتصديؽ لدى األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية  بشكميا النيائي مف وزراء الداامية والعدؿ الفمسطينييف وا 
وىذا سيامؽ إشكالية قانونية مستقبال، ويعتبر اماًل واضحا بتقديميا لمرئيس لمتوقيع وىي ما زالت مشروع اتفاقية، 

 . (لذا يجب تصحيح ىذا الاطأ لماروج مف أي إشكالية قانونية مستقبالً 
 لمخروج مف إشكالية تواريخ االعتماد والتوقيع والتصديؽ، باف يكوف ىناؾ مرسـو رئاسي آخر يتـ :ويقترح الباحث

صدار مرسـو رئاسي ثانية يكوف تاريخو بعد تاريخ 19/5/2010بموجبو سحب المرسـو الرئاسي الصادر بتاريخ  ، وا 
، لما يترتب عمى ذلؾ مف آثار قانونية عمى سرياف ىذه االتفاقية بعد 21/12/2010توقيع االتفاقية أي بعد تاريخ
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: ذاتيتيا وتميزىا, أركاف جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي:- الفصؿ الثاني
 

بعد أف تـ تعرؼ عمى المفاىيـ والتعريفات والتطور التشريعي لجريمة استغبلؿ النفوذ بشكؿ عاـ والنفوذ 
موضحيف أف ىذه الجريمة يمكف أف تقع مف موظؼ عاـ أو شخص عادي أو , الوظيفي بشكؿ خاص

ولمتخصيص في ىذا البحث، سنقـو بالبحث بجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي , شخص ذي صفة نيابية
. التي تقع بالوظيفية العامة

 
حيث تتمتع الوظيفة العامة بنوع مف النفوذ والسمطة، فيي تمنح شاغميا صبلحيات، لكي يتمكف مف 

وىذا يتطمب مف الموظؼ أال يستغؿ ىذه الصبلحيات ألغراضو وأموره الشخصية بؿ , القياـ بأعبائيا
يجب عميو أف يؤدي الواجبات والمسؤوليات الوظيفية الممقاة عمى عاتقو بسبب شغمو ىذه الوظيفة 

خبلص دوف استغبلليا فاستغبلؿ النفوذ الوظيفي ينشأ غالبًا عندما يستغؿ الموظؼ العاـ , بأمانة وا 
الفراغ التشريعي أو ضعؼ إجراءات الرقابة عمى أعمالو الوظيفية، إلى جانب مظاىر البيروقراطية 

. والترىؿ اإلداري، في القياـ باستغبلؿ نفوذه الوظيفي لتحقيؽ مآرب شخصية لو أو لغيره
 

 (الفعؿ)لذا، البد مف الخوض في ىذه الجريمة مف حيث األساس الذي يقوـ عميو تجريـ ىذا السموؾ 
والمصمحة المحمية والجدير بالحماية الجنائية، موضحيف بعض صور ىذه الجريمة في الواقع 

 .(المبحث األوؿ)وباألخص الواقع الفمسطيني مف خبلؿ 
 

مع تبياف أركاف ىذه الجريمة، وىؿ ىي بحاجة لركف مفترض لقياميا؟ باإلضافة لركنيا المادي بما 
يمثمو مف سموؾ، ونتيجة جرميو وعبلقة السببية بيف ىذا السموؾ اإلجرامي، والنتيجة اإلجرامية المتحققة 

مف القياـ باستغبلؿ النفوذ الوظيفي وطبيعة القصد الجنائي في ركنيا المعنوي، وىؿ تتحقؽ ىذه 
ووقت , الجريمة بتوافر القصد الجنائي العاـ؟ أـ أنيا بحاجة أيضا لتوفر القصد الجنائي الخاص لقياميا

ثباتو وذلؾ مف خبلؿ  .(المبحث الثاني) توافر ىذا القصد وا 
 

وتميزىا عف غيرىا مف الجرائـ التي تمس الوظيفة العامة والماؿ العاـ، , كما سنتناوؿ ذاتية ىذه الجريمة
خاصة جريمة الرشوة لبلعتقاد السائد عند الكثيريف أنيا متداخمة مع جريمة الرشوة لكثرة التشريعات 
والتي وضعتيا مع أحكاـ جريمة الرشوة خاصة بالعقوبة المقررة لممرتشي والمستغؿ لمنفوذ وىؿ ىي 

                                                                                                                                                                                

التصديؽ عمييا لتدخؿ حيز التنفيذ، خاصة أف االتفاقية بعد التصديؽ عمييا مف الجية المختصة ونشرىا في الجريدة 
 .  الرسمية لمدولة الطرؼ تصبح ممزمة ليا، وتسمو عمى قوانينيا الوطنية
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حقيقة جريمة مستقمة عف باقي الجرائـ؟ أـ متداخمة معيا ويصعب التمييز بينيما وذلؾ مف خبلؿ 
  .(المبحث الثالث)
  

: أساس التجريـ والمصمحة المحمية لجريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي:- المبحث األوؿ
 

تعد جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي مف الجرائـ الحديثة بالنسبة لغيرىا مف الجرائـ التي تمس الماؿ 
العاـ والوظيفة العامة، مقارنة مع غيرىا مف الجرائـ األخرى الماسة بالماؿ العاـ والوظيفة العامة فيذه 
الجريمة ال تزاؿ غامضة ويمفيا الغموض والمبس لقمة السوابؽ القضائية واآلراء الفقيية التي تناولتيا 

. باإلضافة إلى قمة الكتب القانونية والدراسات األكاديمية إلى تناولتيا بشكؿ مستقؿ
 

مع أف استغبلؿ النفوذ الوظيفي ظاىرة قديمة ارتبطت بالعمؿ العاـ المستمد مف ولي األمر في الماضي 
أو الدولة الحديثة في الوقت الحاضر، إال أف تنظيميا ودمجيا ضمف التشريعات العقابية مر بعدة 

مراحؿ كما ُذكر سابقًا و ما زالت حتى ىذه المحظة بعض التشريعات العقابية لـ تنص عمييا ضمف 
. واف كانت االتفاقيات والمعاىدات الدولية واإلقميمية قد نظمت أحكاميا بشكؿ واضح, نصوصيا

 
وتوضيح المصمحة  (مطمب أوؿ)وبغرض توضيح أساس تجريـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي في 

، ومف ثـ (مطمب ثافٍن )المحمية التي أراد المشرع حمايتيا مف خبلؿ تجريـ استغبلؿ النفوذ الوظيفي 
، سنتعرض ليذه المواضيع ونحدد (مطمب ثالث)توضيح صور المقابؿ والمتقابؿ في ىذه الجريمة 

.  بموجبيا ماىية ىذه الجريمة
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: أساس تجريـ استغالؿ النفوذ الوظيفي:- المطمب األوؿ
 

كانت  القانوف الجنائي تيدؼ إلى حماية المصالح األساسية والجوىرية في المجتمع، سواء فمسفةإف 
أسس وقيـ كؿ مجتمع، س وذلؾ وفقًا ألىميتيا في إشباع حاجات معينة تـ, مصالح عامة أو خاصة

مع األخذ في االعتبار تطور ىذه المصالح والحاجات باختبلؼ الزماف والمكاف في ضوء التغيرات 
تجريـ الفعؿ المسبب لمضرر والخطر بحسب قيمة ىذه  الحاجة ؿاالقتصادية واالجتماعية، وتتعدد

. المصالح والحاجات المعتبرة
 

ف كانت كسموؾ ال تخؿ بشرط جوىري مف شروط كياف المجتمع، فإنيا في القميؿ تمس  والجريمة، وا 
إخبلليا إما  مكمؿ لشرط مف ىذه الشروط، ومعنى ذلؾ أف أساس التجريـ في الجريمة، ىو بظرؼ

ما بدعامػة مكممة ومعززة ليذه . (1)الركيزة بركيزة أولية لموجود االجتماعي، وا 
 

وعميو، فاف أساس تجريـ استغبلؿ النفوذ الوظيفي أصبح حاجة مطموبة في المجتمعات البشرية عامة 
لما تسببو مف إخبلؿ بركائز المجتمع ومف ضمف ىذه المجتمعات المجتمع الفمسطيني، لما أصاب 
قطاع الوظيفة العامة مف خمؿ أحد وجوىو استغبلؿ النفوذ الوظيفي، بحيث أصبحت ىذه الجريمة 

. تمارس بطريقة أو أخرى في ظؿ عدـ وجود نص جزائي فمسطيني يعاقب عميو
 

ومف المعروؼ أف القانوف الطبيعي كاف سابقا لمقانوف الوضعي، لكْوف أف األوؿ يمبي الحاجات 
اإلنسانية األساسية التي يحتاجيا اإلنساف بصرؼ النظر عما ينظمو القانوف الوضعي مف حاجات 

ومف المبادئ التي استمدىا القانوف الوضعي مف , أساسية لممجتمع لممحافظة عمى كينونتو ونظامو
. القانوف الطبيعي مبدأ المساواة ومبدأ العدالة

 
فجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي تمس بشكؿ مباشر ىذيف المبدأيف، لما تتركو في النفوس مف عدـ 

باعتبارىما مف أسس تجريـ ىذا االستغبلؿ، لذا سنوْضح مبدأ , المساواة والعدالة بيف أفراد المجتمع
(. فرع ثافٍن )ومبدأ العدالة  (فرع أوؿ)المساواة 
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 :مبدأ المساواة: الفرع األوؿ
 

 مبدأ المساواة، يجب التفرقة بيف المساواة القانونية، وىي المساواة المرتبطة بالدور عند الحديث عف
 فياالجتماعي لمقانوف، فالمفروض أف يطبؽ القانوف بمساواة جميع األشخاص والحاالت التي يتناوليا 

 الفقو القانوني فيمركز قانوني معيف، ولغرض معيف بالذات ولميدؼ الذي يرمي إليو، ويعبر عنيا 
المعاصر بفكرة المراكز القانونية التي تقـو عمى أساس التمييز بيف المساواة القانونية، والمساواة الفعمية، 

ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ قواعد قانونية , وىي المقصودة ىنا فالمساواة الفعمية، ىي معاممة المثؿ كمثمو
عامة ومجردة تطبؽ عمى الجميع بنزاىة ودوف محاباة، ويقتصر دورىا ىنا عمى بياف أف المساواة 

. (1)كانت عادلة ألف أحدا لـ يستثنى أو يستبعد بشكؿ غير عادؿ مف تطبيؽ أحكاـ القانوف, المجردة
 

عمى مبدأ المساواة أماـ القانوف كضمانة  (9)ىذا، وقد نص القانوف األساسي الفمسطيني في المادة 
عمى  لتحقيؽ العدؿ يمتد تطبيقو إلى الحقوؽ والحريات العامة التي كفميا لجميع الفمسطينييف، جوىرية

القانونية المتكافئة لمجميع التي  اإلخبلؿ بمبدأ المساواة أماـ القانوف يتحقؽ بأي عمؿ ييدر الحماية أف
 .نص عمييا القانوف األساسي

 
, فجريمة استغبلؿ النفوذ إذا ما تغمغمت وتفشت بالمجتمع فإنيا تؤدي إلى انتفاء مبدأ المساواة بيف الناس

بحيث يصبح مف يممؾ النفوذ بصرؼ النظر عف نوعو قادرًا عمى تحقيؽ مصالحو وأموره الخاصة سواء 
لنفسو أو لغيره مف األشخاص مف خبلؿ استجابة اآلخريف لطمباتو، وبالتالي يكوف النفوذ الوسيمة 

الستغبلؿ األكثرية مف قبؿ قمة في المجتمع، ويقاس عمى ذلؾ استغبلؿ النفوذ الوظيفي، بحيث تصبح 
. الوظيفة العامة أداة الستغبلليا مف قبؿ الموظؼ العاـ سواء كاف ذلؾ لنفسو أو غيره

 
, ويبرز مبدأ المساواة أساسًا لتجريـ استغبلؿ النفوذ بشكؿ عاـ واستغبلؿ النفوذ الوظيفي بشكؿ خاص

حماية لممصالح االجتماعية العامة، وحماية الوظيفة العامة مف يد العابثيف بيا سواء مف داخميا أو مف 
 .خارجيا
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 مبدأ العدالة:- الفرع الثاني
 

ف ظيرت، وكأنيا المبدأ يُعد أساس العدالة ىو المساواة  ويمكف القوؿ بصورة عامة أف العدالة، وا 
ـُ  األساسي لجميع المجتمعات البشرية والمقياس الذي تحاكـ بمقتضاه جميع الشؤوف اإلنسانية، والَحَك
األخير الذي يرجع إليو في جميع الخبلفات فإنيا قد تطورت زمنّيًا، وتطورت تطبيقاتيا وانعكست في 

القوانيف التي تضمنت جممة مف القواعد يتـ التعبير فييا عف مبادئ العدالة، وبالتالي فإف مبادئ العدالة 
في العصور الحديثة  فالتطور الفكري, تعّد مصدرًا مف مصادر القاعدة القانونية، وىي تكمؿ ىذه القواعد

 في نطاقيا أداة األنصاؼ والعقاب بما يتفؽ وحاجات المجتمع ومقتضيات  جعؿلمبادئ العدالة
 . (1) فمبدأ العدالة يقوـ أساسًا لمعقاب واألنصاؼ الذي ييدؼ إلى تحقيؽ المصمحة العامةمصالحو،

 
رضاًء لشعور العدالة المستقر في ضمير المجتمع,  والعقاب يقـو عمى فكرة التكفير عف الخطأ , وا 

بإقراره العقوبة لمفعؿ المجـر التي ييدؼ منيا منع المجـر مف تكرار جريمتو وردع اآلخريف مف القياـ 
بالفعؿ نفسو، واألنصاؼ يكوف بأف يتولى المجتمع ىذا العقاب نيابة عف األفراد مف خبلؿ السمطة 

. القائمة بالمجتمع
 

ويكوف تحقؽ العدؿ أو الظمـ في المجتمع ىو إنعكاس لواقع العبلقات االجتماعية السائدة في ذلؾ 
, المجتمع، فمتى كانت ىذه العبلقات قائمة عمى أساس العدؿ بيف أفراده يتحقؽ األنصاؼ بيف أفراده

ويعـ الظمـ بيف أفراده عندما يبدأ بعض األفراد باستغبلؿ غيرىـ مف أفراد ىذا المجتمع ويكوف ذلؾ متى 
 .(2)وجد طرؼ قوي متنفذ، وأخر ضعيؼ منفذ

 
بما فيو استغبلؿ , فظاىرة استغبلؿ النفوذ ىي جزء مف ظاىرة االستغبلؿ بمختمؼ أنواعو في المجتمع

لما يؤدي انتشارىا إلى تقويض , أصبح ضرورة ال بد منيا, النفوذ الوظيفي فالقضاء عمى ىذه الظاىرة
. وىكذا يُعد مبدأ العدالة مف األسس التي ينيض عمييا أساس تجريـ استغبلؿ النفوذ, مبدأ العدالة

 
لذلؾ سيكوف مطموب مف المشرع الفمسطيني أف يعمؿ عمى تجريـ ىذه الجريمة في تشريعاتو العقابية 

المستقبمية، كمشروع قانوف العقوبات الفمسطيني، استنادا إلى ىذه المبادئ وغيرىا مف المبادئ اإلنسانية 
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ضافتيا جريمًة يعاقب عمييا القانوف، بقانوف مكافحة الفساد الفمسطيني بتعديمو لوضع حدا  األخرى، وا 
. النتشارىا وتفشييا في المجتمع الفمسطيني
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: المصمحة المحمية في جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي:- المطمب الثاني
 

أصبح استغبلؿ النفوذ الوظيفي مف المشاكؿ الميمة في إطار السياسة الجنائية الحديثة، فيذه الظاىرة 
السمبية أخذت تتفشى وتحد مف سير المجتمع نحو المساواة والعدالة بيف أفراده، نظرا لمضرر الجسيـ 

مظيرة إياىا بمظير السمطة الفاسدة والمنحرفة عف , الناتج عنيا كونيا تزعزع الثقة في السمطة العامة
فاتجو المشرع إلى تجريـ ىذا الفعؿ، واعتدادىا جريمة مف الجرائـ المعاقب عمييا , قيـ النزاىة والشفافية

. في القانوف
 

ومف المعروؼ أف الجرائـ تختمؼ عف بعضيا البعض اختبلفًا جوىريًا فيما يتعمؽ بالمصمحة المحمية 
, نظرًا الختبلؼ نظرة المشرع إلى المصالح الجزئية التي يحمييا, التي ُتمس حيف ارتكاب أي جريمة

فجريمة , وبالتالي تختمؼ كؿ جريمة بالعناصر التي تميز النموذج التشريعي ليا عف غيرىا مف الجرائـ
السرقة تختمؼ عف جريمة خيانة األمانة، رغـ اشتراكيما في المصمحة القانونية محؿ الحماية الجنائية، 

إال أف الجانب الذي يحميو , والتي يقع عمييا االعتداء بالجريمة وىي األمواؿ والممكية الخاصة لؤلفراد
وىو الذي ينعكس عمى , يختمؼ عف جانب المصمحة التي يحمييا نص خيانة األمانة, نص السرقة

حتى يكتمؿ النموذج التشريعي , العناصر القانونية البلـز توفرىا في الركف المادي لمجريمة في كؿ منيا
. (1)لمواقعة المكونة لمجريمة

 
, لكونيا تجتمع بالمصمحة التي يريد حمايتيا, والمشرع عندما يقسـ الجرائـ إلى أنواع و فئات أو طوائؼ

فإذا كانت الجرائـ في الفئات , فيذا ال يعني أف كؿ جريمة عمى حدة ال تنفرد بمصمحة خاصة تحمييا
إال أف ذلؾ ال ينفي أف كؿ نص , والطوائؼ المختمفة تتفؽ في المصمحة العامة التي تدور حوليا

. أي جزئية منيا ينفرد بيا, تجريمي في تمؾ الطائفة أو الفئة يحمي جانبا منيا
 

وجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، رغـ أف أغمب التشريعات العقابية تضعيا في طائفة أو فئة جرائـ 
الموظفيف العمومييف ضد اإلدارة العامة، تجمعيا وحدة المصمحة العامة المحمية المتعمقة بالسير 

إال أنيا تختمؼ عف غيرىا مف جرائـ الموظفيف العمومييف ضد اإلدارة , الطبيعي ألعماؿ اإلدارة العامة
, كجريمة الرشوة وجريمة الكسب غير المشروع مف ناحية المصمحة القانونية المحمية جنائياً , العامة
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فكؿ نص تجريمي يكفؿ الحماية الجنائية , وبالتالي في العناصر المكونة لمنموذج القانوني لكؿ منيا
. (1)إلحدى المصالح الجزئية لممصمحة األـ

 
إذا لـ يذكرىا المشرع بشكؿ صريح في , وتكمف الصعوبة في تحديد المصمحة المحمية لكؿ جريمة

فالمصمحة المحمية ىي مناط التجريـ والعقاب، فيي عمة التجريـ ومصدر , المذكرة اإليضاحية لمقانوف
. (2)لذلؾ يجب تحديدىا حتى يمكف فيـ وتفسير وتحميؿ أحكاـ الجريمة, ما يقرره المشرع مف أحكاـ

 
والمصمحة في تجريـ استغبلؿ الموظؼ العاـ لنفوذه المستمد مف وظيفتو ىي المصمحة في حماية 

الوظيفة العامة مف أف تتخذ أداة لبلستغبلؿ الشخصي مف قبؿ الموظؼ العاـ، وبالتالي إخبللو بواجباتو 
فاختصاصو , فالموظؼ الذي يسعى الستغبلؿ نفوذه يجمع بيف أمريف ال يجوز الجمع بينيما, الوظيفية

فإذا وضع مصمحتو الخاصة معيا , الوظيفي يفرض عميو العمؿ مف اجؿ تحقيؽ المصمحة العامة فقط
سواء بطريقة ظاىرة أو مستترة أي خمط بيف العمؿ ومصمحتو الخاصة أو المصمحة الخاصة لشخص 

. فانو سيغمب المصمحة الخاصة عمى المصمحة العامة, آخر
 

وقد اتجو بعض الفقياء إلى اعتبار أف المصمحة المحمية باستغبلؿ النفوذ الوظيفي ىي األداء الجيد 
واتجو جانب مف الفقياء إلى اعتبار  (فرع أوؿ)لموظيفة العامة وضماف سيرىا وىذا ما سنوضحو في 

(. فرع ثافٍن )المصمحة المحمية ليذه الجريمة ىي حماية الثقة في نزاىة الوظيفة وحيادىا 
 

: المصمحة المحمية ىي األداء الجيد لموظيفة العامة وضماف سيرىا: الفرع األوؿ
 

يرى ىذا الجانب مف الفقياء أف المصمحة البارزة التي يريد المشرع حمايتيا بنص التجريـ في جريمة 
لكْوف أف إساءة , ىي ضماف األداء الجيد والسير المنتظـ لنشاط اإلدارة العامة, استغبلؿ النفوذ الوظيفي

استغبلؿ السمطة المخولة لمموظؼ العاـ تتناقض مع واجباتو الوظيفية العامة التي تفرض عميو أف 
, وأف يكوف اليدؼ مف عممو تحقيؽ المصمحة العامة, يباشر أعمالو في النطاؽ المقرر قانونًا أو إدارياً 

باإلضافة إلى حماية مصمحة حسف سير العمؿ بجية اإلدارة و عدـ استغبلؿ الوظيفة العامة بما تولده 
مف نفوذ في عرقمة سير اإلدارة ونشاطيا، ويرى ىذا الجانب مف الفقياء أف ىاتيف المصمحتيف ليما 
طابع عاـ قادرتاف عمى تغطية وضماف كافة الحدود لممصالح الجزئية التي ينبغي حمايتيا في مجاؿ 
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والمقصود باألداء الجيد أو حسف سير اإلدارة العامة فعالية اإلدارة وكفاءتيا مف حيث , اإلدارة العامة
.  (1)قدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ التي أسندىا إلييا القانوف

   
: المصمحة المحمية ىي حماية الثقة في نزاىة الوظيفة وحيادىا: الفرع الثاني

 
واتجو الجانب األغمب مف الفقياء إلى التأكيد أف المصمحة المحمية في تجريـ النفوذ الوظيفي ىي 

فيو يسيء استغبلؿ السمطة , فالموظؼ إذا كاف نفوذه حقيقياً , حماية الثقة في نزاىة الوظيفة العامة
ذا كاف نفوذه مزعوـ فباإلضافة إلى أضراره بالثقة في الوظيفة العامة والسمطات , المخولة لو قانوناً  وا 

العامة يعتبر محتااًل عمى أصحاب الحاجة عندما يوىميـ بنفوذه الوظيفي لبلستيبلء عمى أمواليـ أو 
. (2)منافعيـ بغير حؽ

 
التي بموجبيا يجب عمى , لكْوف أف المصمحة المحمية ىي نزاىة اإلدارة العامة وحيادىا ببل جداؿ

أي ضرورة تحقيؽ المصمحة العامة , الموظؼ العاـ في أدائو لعممو أف يتجرد مف المصمحة الشخصية
ويدعـ , دوف أف تكوف المصمحة الشخصية غرضًا أصميًا أو مشتركاً , وحدىا عند القياـ بالعمؿ الوظيفي

ىذا الجانب وجية نظرىـ بالقوؿ بأنو ال يمكف في الواقع أف يتأكد أف إدخاؿ المصمحة الخاصة مع 
أف يؤدى بالضرورة إلى األضرار بفاعمية النشاط الوظيفي وبحسف , المصمحة العامة قي العمؿ الوظيفي

فقد تكوف المصمحة الخاصة بالموظؼ , سير العمؿ باإلدارة العامة كما يقوؿ الجانب األخر مف الفقياء
, سببًا دافعًا لو لكي يؤدى أعمالو بنشاط وفاعمية أكثر, التي يحاوؿ أف يحصؿ عمييا مف أداِئو الوظيفي

ولكف المصمحة العامة ىي التي تضررت فعبًل وبصورة حقيقية ومباشرة بسبب سموؾ الموظؼ العاـ 
. الذي يحصؿ أو يحاوؿ الحصوؿ عمى مصمحة خاصة مف خبلؿ أدائو العمؿ الوظيفي

 
والتي , فحياد ونزاىة اإلدارة العامة لو معنًى وقيمة تضـ كافة جوانب المصمحة المحمية مف المشرع

وىو المعنى الوحيد الذي يمنع اإلدارة العامة مف , يمكف أف ُتمس بشكؿ مباشر أثناء العمؿ الوظيفي

                                                           
. 305ص, 1983، القاىرة, دار الفكر العربي, "الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة- "القسـ الخاص- قانوف العقوبات: مأموف محمد سبلمة–  (1)

.163ص, بدوف تاريخ, القاىرة, دار النيضة العربية, -القسـ الخاص – شرح قانوف العقوبات : أماؿ عثماف   - 
 

فوزية عبد , فتوح عبد اهلل الشاذلي, عمر السعيد رمضاف, رمسيس بنياـ, محمد زكي أبو عامر, حسف صادؽ المرصفاوي, جبلؿ ثروت, مف ىؤالء الفقياء محمود نجيب حسني (2)

. الستار

:-  عف الموقع االلكتروني لمدكتور احمد براؾ:  عفنقالً 
                                             http://ahmadbarak.com/ArticleView.aspx?ArticleId=45      

http://ahmadbarak.com/ArticleView.aspx?ArticleId=45
http://ahmadbarak.com/ArticleView.aspx?ArticleId=45
http://ahmadbarak.com/ArticleView.aspx?ArticleId=45
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لكي يميزوا أنفسيـ عمى حساب األضرار باآلخريف أو , استغبلؿ سمطاتيا الخاصة مف خبلؿ موظفييا
. (1) بعض المواطنيف عمى حساب غيرىـ بدوف وجو حؽ يميزواأف
  

و نحف نرى األخذ بما ذىب إليو ىذا الجانب مف الفقياء، والذي يرى أف المصمحة المحمية مف جريمة 
مف خبلؿ تجريـ الحصوؿ عمى , استغبلؿ النفوذ الوظيفي ىي حماية الثقة في نزاىة الوظيفة وحيادىا

. مصمحة خاصة مف العمؿ الوظيفي
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :صور المقابؿ والمتقابؿ في جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي:- المطمب الثالث
 

                                                           
.  وما بعدىا28ص, مرجع سابؽ: سموى توفيؽ بكير (1)
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لتوضيح ىذه الجريمة بشكؿ جيد ال بد مف اإلشارة إلى صور المقابؿ الذي يحصؿ عميو مستغؿ نفوذه 
الوظيفي في الواقع عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر دوف التعرض إلى أركانيا الذي أفردنا لو مبحثا 

. خاصا بو
 

وكذلؾ االتفاقيات , اشترط المشرع الجزائي بكؿ التشريعات العقابية التي نصت عمى ىذه الجريمة
 يسعى إليو الموظؼ مف اجؿ الحصوؿ (شيء أو مقابؿ)والمعاىدات الدولية واإلقميمية بضرورة وجود 

بحيث يكوف السبب الدافع الرتكاب ىذه الجريمة وتعددت مسميات ىذا الشيء أو , عميو أو الوعد بو
وفي  (عطية أو وعدًا بيا أو ىبة أو ىدية أو فائدة)حيث ىو في القانوف الفرنسي محدد بػ , المقابؿ

وفي  (إكرامية)وفي القانوف االنتدابي المطبؽ بغزة حدد بي  (وعد أو عطية )القانوف المصري محدد بػ 
واتفاقية االتحاد األفريقي لمنع ومكافحة  (مزية غير مستحقة)االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد حددت بػ 

. (منفعة غير مستحقة)الفساد حددت بػ 
 

والمبلحظ عمى أغمب ىذه المصطمحات أنيا جاءت بصفة العموـ، ودوف تحديد لماىيتيا لتشمؿ المقابؿ 
أو الوعد بيذا المقابؿ أي , المادي والمعنوي وقد يكوف المقابؿ شيء مادي ومعنوي في نفس الوقت

. يكوف الحقًا لمفعؿ المراد تحقيقو لغرض المقابؿ الموعود بو
 

دوف اشتراط أف يكوف ىذا المقابؿ شيئًا مشروعًا أو غير مشروع، ويكفي تحققو ووجوده في ىذه الجريمة 
ف كاف غير مشروع فانو يرافؽ ىذه الجريمة، ونكوف بصدد جريمة أخرى  دوف البحث عف مصدره وا 

. تعتمد عمى طبيعتيا وتَكيفيا الجنائي المعاقب عميو
 

فقد يستممو غيره كأحد أفراد عائمتو أو , وال يشترط أف يتسمـ الموظؼ المستغؿ لنفوذه بدؿ المقابؿ بنفسو
 أف يكوف ذلؾ ولكف يشترطأو االنتفاع مف ىذا المقابؿ بنفسو أو غيره , احد أصدقائو أو شخص يَعيُنو

. بعممو وموافقتو عمى ذلؾ
 

وال يشترط أف يكوف ىناؾ تناسب بيف قيمة المقابؿ الذي يحصؿ عميو الموظؼ وبيف قيمة العمؿ 
. المطموب أف يؤديو أو يمتنع عنو

 
 عف المقابؿ الذي يحصؿ "المتقابؿ " أما طبيعة العمؿ الذي يقـو بو الموظؼ أو المطموب القياـ بو 

 يختمؼ في بعض التشريعات، ففي القانوف (العمؿ)الفعؿ نجد أف ىذا , عميو سواء لنفسو أو لغيره
 امتيازات أو وظائؼ أو صفقات أو أي قرار أخر ىلمحصوؿ مف سمطة أو إدارة عامة عؿ)الفرنسي 



219 

 

لمحصوؿ أو محاولة الحصوؿ مف أية سمطة عامة عمى أعماؿ أو )وفي المصري  (لصالح ذي الشأف
أمر أو أحكاـ أو قرارات أو نياشيف أو التزاـ أو تراخيص أو اتفاؽ توريد أو مقاولة أو عمى وظيفة أو 

أو , ألداء فعؿ رسمي)وفي القانوف االنتدابي المطبؽ في غزة  (خدمة أو أية ميزة مف أي نوع كانت
، (أو محاولة االمتناع عف أدائيا, أو إلظيار المحاباة أو الجفاء نحو شخص ما, االمتناع عف أدائو

بيدؼ الحصوؿ مف أدارة أو سمطة عمومية تابعة لمدولة الطرؼ )وفي االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد 
التأثير بصورة غير )وفي اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومحاربتو  (عمى مزية غير مستحقة

سميمة عمى قرار يصدره أي شخص يؤدى وظائفو في القطاع العاـ أو الخاص مف اجؿ الحصوؿ عمى 
. (ىذه المنفعة غير المستحقة

 
 (القياـ بعمؿ أو فعؿ)والمبلحظ عمى ىذه النصوص أنيا احتوت بخصوص الفعؿ المجـر بأغمبيا عمى 

وتدخؿ ىنا في القياـ بالفعؿ أو  (أو أية ميزة مف أي نوع كانت)باستثناء القانوف المصري الذي نص 
العمؿ أو االمتناع عف العمؿ أو الفعؿ ولـ يذكرىا صراحة كما ذكرىا القانوف االنتدابي المطبؽ في غزة 

. (القياـ بعمؿ أو فعؿ أو االمتناع عف عمؿ أو فعؿ)الذي نص عمى 
 

ألف االمتناع أو الترؾ في , ويرى الباحث أف النص عمى القياـ بعمؿ أو االمتناع عف عمؿ ىو األصح
. القانوف ليس فراغًا أو عدمًا بؿ يرتب أثار ونتائج قانونية

 
فاالتجاه الحديث في الفقو الجنائي يذىب إلى التسميـ واالعتراؼ بسببية االمتناع وصبلحيتو لتكويف 

فاالمتناع ليس عدـ أو فراغ بؿ ىو واقع وحقيقة مادية تتحد بالزماف والمكاف ويصمح , السموؾ اإلجرامي
فمف المتفؽ عميو أف إحجاـ أو امتناع شخص عف القياـ بعمؿ كاف , أف يحدث أثرًا أو نتيجة لمواقعة

يمـز ىذا الشخص بعممو حسب طبيعة عممو أو مينتو , لكْونو مكمفًا قانونًا بو, يترتب عميو القياـ بو
فامتناعو عف القياـ بو وكاف ىذا االمتناع مسبوقًا بعمؿ ايجابي قصد بو إحداث النتيجة اإلجرامية فاف 

فاالمتناع ال قيمة لو إال إذا كاف منصوصًا عميو في  ,الممتنع يعد مسؤواَل جنائيًا عف ىذه النتيجة
. (1)القانوف

و مف أىـ األمثمة عمى ذلؾ أف يمتنع موظؼ عف القياـ بمعاممة رسمية أو يؤخرىا، وىو ممـز قانونًا 
بإتماميا ويمتنع عف ذلؾ متخذًا موقفًا سمبيًا ال يسبقو عمؿ ايجابي دوف القياـ بعمؿ مف شانو الحيمولة 

. دوف تحقؽ النتيجة اإلجرامية
 

                                                           
 .111ص, 2000, عماف, مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع, "النظرية العامة لمجريمة " – القسـ العاـ – قانوف العقوبات : محمد صبحي نجـ (1)
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ويسأؿ , فإف ىذا الموظؼ الممتنع يسأؿ عف النتيجة مسؤولية مقصودة لتوافر القصد الجنائي لديو
. (1)مسؤولية غير مقصودة إذا أىمؿ أو أخطا أو نسي القياـ بما ىو ممـز بو

 
: ويمكف حصر صور المتقابؿ الذي يقـو بو الموظؼ بدؿ المقابؿ الذي حصؿ عميو بما يأتي

 
سواء كاف ىذا العمؿ ,  مف أعماؿ الوظيفية العامةالقياـ أو أداء عمؿإما أف يكوف عف طريؽ  -1

, ضمف اختصاص وظيفة الموظؼ مستغؿ النفوذ أو غير داخؿ ضمف اختصاصو الوظيفي
نما يزعـ انو ضمف اختصاصو وسواء كاف ىذا العمؿ المطموب مشروعًا أو غير مشروع , وا 

ما داـ تقاضى الموظؼ , تحقؽ العمؿ أو لـ يتحقؽ, مطابقًا لواجبات الوظيفة أو مخالفًا ليا
 .مقاببًل عنو مف اجؿ القياـ بو

 
ما أف يكوف عف طريؽ  -2 وسواء ,  مف أعماؿ الوظيفة العامةاالمتناع عف القياـ أو أداء عمؿوا 

كاف ىذا االمتناع عف العمؿ المطموب مشروعًا أو غير مشروع مطابقًا لواجبات الوظيفة أو 
ما داـ تقاضى الموظؼ المستغؿ لنفوذه  مقاببًل عنو , تحقؽ العمؿ أو لـ يتحقؽ, مخالفًا ليا

 .مف اجؿ القياـ بو

 
ما أف يكوف إخبلاًل بواجبات الوظيفة العامة لمموظؼ مستغؿ النفوذ -3 كاألضرار بالعمؿ أو , وا 

فاإلخبلؿ بواجبات الوظيفية العامة تعبير , األجيزة واألدوات المستخدمة أو األوراؽ الرسمية
ويمكف لمموظؼ المستغؿ لنفوذه مف , واسع يندرج ضمنو كؿ إضرار يمس الوظيفة العامة

 .(2)لنفسو أو لغيره بمقابؿ, القياـ بو نتيجة ىذا النفوذ

 
وقبؿ إنياء ىذا المطمب ال بد أف نوضح عمى سبيؿ المثاؿ والعرض دوف الحصر صور المقابؿ الذي 

أو , يحصؿ عميو الموظؼ المستغؿ لوظيفتو سواء لنفسو أو غيره مف صاحب الحاجة أو المصمحة
وذلؾ مف خبلؿ صور , تحقيؽ مصمحة أو حاجة خاصة لمموظؼ المستغؿ لنفوذه يسعى إلى تحقيقيا

فرع )وصور المقابؿ المعنوي الستغبلؿ النفوذ الوظيفي  (فرع أوؿ)المقابؿ المادي الستغبلؿ النفوذ 
(. ثافٍن 
    

 : صور المقابؿ المادي الستغالؿ النفوذ الوظيفي:-الفرع األوؿ
                                                           

.  وما بعدىا309، ص1981، دار النيضة العربية، القاىرة، - القسـ العاـ- الوسيط في قانوف العقوبات: احمد فتحي سرور (1)
 

  . وما بعدىا81، ص1996دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، , -القسـ الخاص – شرح قانوف العقوبات : فتوح عبد اهلل الشاذلي (2)
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  كما ورد في  في النصوص العقابية التي جرمت استغبلؿ النفوذ الوظيفيبعض ىذه الصور قد وردت

وفي  (امتيازات أو وظائؼ أو صفقات أو أي قرار أخر لصالح ذي الشأف عمى)القانوف الفرنسي 
أعماؿ أو أمر أو أحكاـ أو قرارات أو نياشيف أو التزاـ أو تراخيص أو اتفاؽ توريد  )القانوف المصري 

التأثير بصورة غير )وفي اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع ومكافحة الفساد  (أو مقاولة أو عمى وظيفة
. (سميمة عمى قرار

    
و قد وردت في ىذه النصوص عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، وتركت الباب مفتوحًا لتكييؼ المقابؿ 
. الذي يمكف تقديره ماديًا، كما ىو حاؿ باقي التشريعات التي نصت عمى المقابؿ المادي دوف ذكره

    
ولكف في الواقع ىناؾ العديد مف الصور التي يمكف لمستغؿ نفوذه الوظيفي أف يحصؿ عمييا بشكؿ 
مادي وتتمثؿ في الفائدة االقتصادية أو المالية، أي كؿ ما يسمـ مف أمواؿ إلى مستغؿ النفوذ أيًا كاف 
نوعيا، وكؿ شيء لو منفعة يمكف أف ُيقوـ بماؿ كنقود أو بشيؾ باعتباره أداة دفع بمجرد االطبلع أو 

. المجوىرات أو أي منقوالت أخرى أو غير منقوالت كاألرض أو شقة
    

ويمكف أف يرد ىذا المقابؿ عمى حؽ مف الحقوؽ كإبراء مف ديف أو تخمص مف التزاـ، وقد تكوف مستترة 
تقع في صورة تعاقد، يتعمد صاحب الحاجة أو المصمحة أف يغبف نفسو في عقد مف العقود، كأف يبيع 
صاحب الحاجة أو المصمحة شقة لمسكف بثمف اقؿ مف مثيمتيا إلى مستغؿ النفوذ، وكاف ىناؾ تفاىـ 

بينيما عمى أف الفرؽ في الثمف ىو المقابؿ الذي يحصؿ عميو مف صاحب الحاجة أو المصمحة 
.    (1)لممتقابؿ الذي يريده مف الوظيفة العامة، و مثيمو كذلؾ عقد اإليجار إذا كاف بالتفاىـ نفسو السابؽ

:  صور المقابؿ المعنوي الستغالؿ النفوذ الوظيفي:-الفرع الثاني
 

جميع النصوص التشريعية التي تناولت ىذه الجريمة نصت عمى المقابؿ المعنوي أي غير المادي دوف 
ذكره، ويتمثؿ في حصوؿ مستغؿ النفوذ عمى خدمة ال تقوـُ بماؿ كالحصوؿ عمى توظيؼ ألحد أقاربو 
أو أصدقائو أو السعي ليما لمحصوؿ عمى ترقية غير مستحقة، أو تحقيؽ لو أي مصمحة إال بتدخؿ 

.  مف صاحب الحاجة أو المصمحة
                                                           

المراد بالعطية ىي العطية التي ليس لمموظؼ حؽ فييا، والمقصود بيا كؿ شيء يشبع حاجة النفس وىواىا سواء كبرت ىذه العطية أو صغرت، كثرت أو قمت، فقد تتمثؿ " – ( 1)

في أمواؿ نقدية أو أوراؽ مالية محمية أو أجنبية، وقد تتمثؿ في صورة ىدايا كالمجوىرات والمنقوالت الثمينة واألجيزة الكيربائية وااللكترونية أو العقارات أو المساىمة في أفراح 

األبناء والبنات في صورة أطعمة، أو تقديـ المطربيف أو تذاكر الطيراف، أو اإلقامة في الفنادؽ والموتيبلت، فالعطية إذف فائدة قد تكوف مادية أو غير مادية، وقد تكوف ظاىرة، 

". وقد تكوف مقنعة وغير ظاىرة 

.64مرجع سابؽ، ص: ياسر كماؿ الديف: نقال عف
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وقد اختمؼ الرأي حوؿ المواقعة الجنسية، وىؿ تعتبر لمموظؼ مستغؿ نفوذه فائدة بالمعنى المقصود؟، 

إذا قدمت مف صاحب الحاجة أو المصمحة إذا كانت أنثى أو قدمت ىذه األنثى مف صاحب الحاجة أو 
. المصمحة كمقابؿ

 
فذىب رأي إلى أنيا ال تصمح كمقابؿ تقـو عميو جريمة استغبلؿ النفوذ، أما الرأي الغالب، فيرى أف 

. (1)المواقعة الجنسية تصمح أف تكوف مقاببًل ألف المواقعة الجنسية فائدة يحصؿ عمييا مستغؿ النفوذ
 

لكْوف أف القانوف إذ جعؿ مف الفائدة ركنًا في جريمة استغبلؿ النفوذ ترؾ النص عمييا عامًا بغير 
تخصيص، فبل معنى لتحديد نوعيا عمى نحو ال أساس لو مف القانوف، وىو ما فعمو المشرع المصري 

.  (2)حيث أطمؽ النص عمى عمومو دوف تقيد
 

   
: أركاف جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي:- المبحث الثاني

 
فالجريمة بشكؿ , أركاف الجريمة ىي العناصر التي تشمؿ نواة الجريمة، وتميزىا عف غيرىا مف الجرائـ

عاـ ىي كؿ فعؿ أو امتناع صادر عف شخص قادر عمى التميز يحدث خرقًا أو مخالفة أو اضطرابًا 
  .(3)اجتماعيًا، ويعاقب القانوف عميو بعقوبة جزائية أو تدبيرًا احترازياً 

 
ولمجريمة بصفة عامة ركناف أساسياف، ركف مادي وركف معنوي، األوؿ يعبر عف السموؾ وما يرتبط بو 
مف نتائج أي العمؿ الذي قرر لو القانوف عقابًا سواء كاف ىذا العمؿ فعبًل أـ امتناعًا عف فعؿ، والثاني 
يعبر عف اإلرادة كرابطة نفسية بيف الفاعؿ وبيف ما تحقؽ مف سموؾ ونتيجة أي صدور الفعؿ المعاقب 

                                                           
كؿ فائدة مادية أو غير مادية، أو أي خدمة تقوـُ بماؿ أو ال تقوـُ، وال ييـ نوع الفائدة، وال تيـ كذلؾ الصورة التي قدمت أو التي تقدـ بيا، والعطية ىي ما تعطيو مف " ...( 1)

". نفسؾ أو مف مالؾ أو مف عممؾ، والمنفعة ىي كؿ ما يتوصؿ بو اإلنساف لمطموبة، فيو منفعة، ألف النفع ضد الضرر، والوعد قد يكوف بالخير لطالبو أو بالشر لخصمو 

( 801)، عسكرية، قسـ المنتزه، المقيدة رقـ 1955سنة  (83)، في قضية الجناية رقـ 1955 نوفمبر سنة 20    حكـ المحكمة العسكرية العميا باإلسكندرية الصادر بتاريخ 

. ، عسكرية عميا1955سنة

.395مرجع سابؽ، ص:  احمد رفعت خفاجى:نقال عف
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رادة وعمـ ، وقد يكوف لجريمة ما (1)عميو مف إنساف جدير بتحمؿ مسؤولية أفعالو بكونو صاحب إدراؾ وا 
عنصرًا مفترضًا تبعا لتكوينيا الخاص، فعمى سبيؿ المثاؿ فاف جريمة القتؿ ىناؾ عنصر خاص 

. مفترض بيا وىو حياة اإلنساف باإلضافة إلى الركنيف المادي والمعنوي
 

واختمؼ الفقو الجنائي بخصوص الركف القانوني لمجريمة لكْونو مف األركاف العامة لمجريمة فجانب 
ال جريمة وال عقوبة " يسمـ بوجوده والجانب األخر ينكر مثؿ ىذا الوجود لكْونو تطبيقًا لمبدأ المشروعية 

بمعنى خضوع الفعؿ إلى نص يجعمو مجرمًا في قانوف العقوبات، وانطباؽ ىذا النص عمى " إال بنص
. (2)الفعؿ مف حيث الزماف والمكاف، إضافة إلى عدـ خضوعو إلى سبب يبرره

 
واف دراسة كؿ جريمة عمى حدة ىي التي تمكف مف معرفة أركانيا، فجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي 

والركف  (مطمب أوؿ)يتطمب لقياميا توفر صفة النفوذ كركف خاص أو مفترض وىذا ما سنبحثو في 
(.   مطمب ثالث)والركف المعنوي  (مطمب ثافٍن )المادي 

 
 
 
 
 

 :لجريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي (ركف النفوذ)الركف المفترض :- المطمب األوؿ
 

جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي تقوـ عمى استخداـ النفوذ ميما كاف شكمو مف قبؿ شخصًا عاديًا أو ذو 
. صفة نيابية، أو موظفًا عامًا، لذا يجب التحقؽ مف توافر ىذا الركف لقياـ ىذه الجريمة

 
وقد تـ سابقًا تعريؼ الموظؼ العاـ وتعريؼ النفوذ وأنواعو ومصادره وتجنبًا لمتكرار، لف نخوض فييا 

حيث , مف جديد حيث اليدؼ ىنا الحديث عف أركاف ىذه الجريمة دوف الخوض في التعريفات مجدداً 
.  إف ىذه الجريمة تتطمب توفر النفوذ كركف مفترض ليا

 

                                                           
.، وما بعدىا98، ص1979، دار الفكر العربي، القاىرة، -القسـ العاـ– قانوف العقوبات : مأموف محمد سبلمة (1)

 

.42، ص1998بدوف دار نشر، - دراسة مقارنة– شرح األحكاـ العامة في قانوف العقوبات : كامؿ السعيد (2)
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فرع )والنفوذ المزعـو أو الوىمي  (فرع أوؿ)ولدراسة ىذا الركف يتعيف عمينا أف نوضح النفوذ الحقيقي 
(. فرع ثالث)وقياـ ىذا النفوذ لتحقؽ الجريمة  (ثافٍن 
 

: النفوذ الحقيقي:- الفرع األوؿ
 

يقصد بو ىنا ما تصبغو الوظيفة العامة عمى الموظؼ العاـ، ومف في حكمو مف سمطة تنشئ لو نفوذًا 
فالوظيفة العامة تنشئ لمموظؼ قوة وسمطة ومكانة وتقدير تكوف في مجوعيا  يجعؿ لو مكانًا متميزًا،

. نفوذا لو
 

والحاجة أو المصمحة المراد تحقيقيا عادة ال تكوف ،  وفي الغالب يكوف ىذا النفوذ حقيقيًا لمموظؼ العاـ
ذا كاف المقابؿ المراد تحقيقو يقع ضمف اختصاصو  ضمف اختصاصو وال يزعـ االختصاص بيا، وا 

. (1)فإنيا تكوف جريمة الرشوة، وليس استغبلؿ النفوذ الوظيفي
  

والموظؼ العاـ عندما يكوف العمؿ ال يدخؿ ضمف اختصاصو عادة ما يممؾ سمطة رئاسية عمى 
الموظؼ المختص، ترتب لو سمطة التوجيو واألمر مف خبلليا يتكوف النفوذ الذي يستغمو الموظؼ 

 .(2)لتحقيؽ المصمحة أو الحاجة المراد تحقيقيا سواء لغيره أو لنفسو
 

والموظؼ العاـ عندما يمتمؾ ىذا النفوذ المستمد مف وظيفتو قد يستخدمو ألغراض شخصية أو خاصة 
لنفسو، وقد يستخدـ ىذا النفوذ لتحقيؽ مصمحة أو حاجة لغيره سواء بنفسو مباشرة بعبلقتو بصاحب 

الحاجة أو المصمحة، أو مف خبلؿ طرؼ آخر كوسيط بينو وبيف صاحب الحاجة أو المصمحة، وكذلؾ 
نفوذ أي شخص يستمده سواء مف الوضع االجتماعي أو السياسي أو االقتصادي أو مف صفتو النيابة 

ويؤثر فيو عمى الموظؼ العاـ لتحقيؽ حاجة ومصمحة صاحبيا لدي اإلدارة                                                
. العامة

 
 : (الوىمي)التذرع بالنفوذ :- الفرع الثاني

 

                                                           
188ص, 2005اإلسكندرية، ,دار المطبوعات الجامعية– القسـ الخاص – شرح قانوف العقوبات : فتوح عبد اهلل الشاذلي (1)

 

218ص, 2000، المكتبة القانونية، القاىرة، 1الرشوة و التربح، ط– والماؿ العاـ– جرائـ االعتداء عمى الوظيفة : إبراىيـ حامد طنطاوي (2)
 



225 

 

وىو ما يدعيو الشخص أو الموظؼ خبلفًا لمواقع كأف يدعي شخص انو يممؾ نفوذًا عمى موظؼ عاـ 
وىو في الحقيقة ال يممؾ ىذا النفوذ، أو أنو يممؾ نفوذًا محدودًا وأوىـ صاحب الحاجة أو المصمحة باف 

. (1)نفوذه عميو كبير
 

كأف يزعـ موظؼ أف لو نفوذًا ألنو يحتؿ موقعًا وظيفيًا عاليًا، غير انو يتضح أف موقعو الوظيفي أو 
أدنى السمـ الوظيفي، فادعائو بالنفوذ لو صمة بالواقع إال أنو بالغ بحجـ ىذا النفوذ، وادعى بأف نفوذه 

واسعًا، فيعتبر النفوذ مزعومًا وليس حقيقيًا في ىذه الحالة، وكأف يزعـ موظؼ أف لو نفوذ وظيفي وكاف 
 . (2)بالفعؿ لو ىذا النفوذ ، ولكنو فصؿ مف الوظيفة أو أحيؿ عمى التقاعد

 
والزعـ بالتمتع بالنفوذ ال يكوف إال بموقؼ ايجابي يفيد وجوده صراحة أو ضمنًا، وليس مف الضروري 

أف يكوف الشخص الذي زعـ بوجود النفوذ قد لجأ إلى وسائؿ احتيالية إليياـ صاحب المصمحة أو 
. (3)الحاجة بنفوذه

 
فالنفوذ المزعوـ ال بد مف قياـ قرائف معينة لدى صاحب المصمحة يفترض معيا تمتع الشخص مدعي 

. النفوذ بنفوذه عمى الموظؼ المختص، أو ادعاء الموظؼ بيذا النفوذ المزعوـ
 

والقرائف التي توىـ صاحب المصمحة بوجود النفوذ يمكف أف تستمد مف وقائع خارجية يؤكدىا مدعي 
. أو غيرىا مف الوسائؿ, النفوذ بالكذب المجرد

 
 :قياـ النفوذ:- الفرع الثالث

 
يمـز لقياـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي تحقؽ قياـ النفوذ سواء كاف حقيقيًا أـ مزعومًا حتى يمكف 

فمتى تـ استخدامو لمحصوؿ عمى مقابؿ وكاف النفوذ متوفرًا وقائمًا عند االستخداـ تحققت , استخدامو
جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، وذلؾ لما يتمتع بو النفوذ عند استخدامو مف خاصية بأنو يولد نوع أو 

نسبة مف عامؿ القير يجعؿ الموظؼ الذي استخدـ عميو قاببًل لبلستجابة غالبًا، فبل بد مف التبلـز 
 .(4)والترابط بيف النفوذ وفعؿ االستخداـ لتحقؽ فعؿ الجريمة

 

                                                           
. 78، ص1992دار النيضة العربية، القاىرة، - القسـ الخاص– شرح قانوف العقوبات : محمود نجيب حسني (1)
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فإذا انتفى فعؿ استخداـ النفوذ أنتفت الجريمة، ألف أساس التجريـ ىو منع استخداـ النفوذ، وليس منع 
االستخداـ وحده أو النفوذ وحده الف استخداـ النفوذ إذا توفرت معو العناصر األخرى لمجريمة ىو الذي 

 .(1)يؤدى إلى قياـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي
 

إذا ال بد مف أف يكوف ىناؾ ادعاء مف الفاعؿ سواء كاف شخصًا عاديًا أـ موظفًا عامًا أو ذا صفة 
نيابية بالنفوذ الحقيقي أو المزعـو اتجاه اآلخريف بقياـ ىذا النفوذ حتى تتحقؽ جريمة استغبلؿ النفوذ 

الوظيفي، إذا أف ىذا االدعاء بقياـ النفوذ لدي الفاعؿ ينشيء الضرر الذي أراد المشرع الجزائي تفاديو 
مف تجريـ سموؾ مستغؿ النفوذ والمتمثؿ باإلساءة إلى ثقة اإلدارة العامة والمساس بنزاىتيا وىي 

. ألمصمحو المحمية مف تجريـ ىذه الجريمة كما ذكرنا
 

ويمـز لقياـ النفوذ أف يصدر مف الفاعؿ نشاط ايجابي، حتى تتحقؽ الجريمة سواء كاف صريحًا أو 
ضمنيًا يوحي بيذا النفوذ، فإذا اكتفي صاحب المصمحة أو الحاجة بتقدير أو تخيؿ ىذا النفوذ مف 
المظاىر والتصرفات واألعماؿ التي يقوـ بيا شخص عمى انو صاحب نفوذ ما لموثوؽ بو فبل تقع 

. (2)الجريمة
 

فبل تقـو جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي إذا اخذ الفاعؿ المقابؿ نضير سعيو لصاحب المصمحة أو 
الحاجة لتحقيؽ ىذه الحاجة أو المصمحة، دوف إدعاء بقياـ نفوذه لتحقيقيا، ويمكف أف يكوف ىناؾ 

. (3)جريمة أخرى غير جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي
وكذلؾ الحاؿ في حالة الزعـ بالنفوذ، فبل يشترط أف يزعـ الفاعؿ بنفوذه صراحة، بؿ يمكف أف يكوف 

، فيتوىـ صاحب (4)الزعـ ضمنيًا، أي أف يكوف سموؾ الفاعؿ منطويًا ضمنيًا عمى زعـ منو بيذا النفوذ
المصمحة أو الحاجة بأف لو مثؿ ىذا النفوذ، كمشاىدة الفاعؿ عدة مرات بصحبة احد الموظفيف الذي 
يحقؽ لصاحب المصمحة أو الحاجة غرضو، أو أف يرى الموظؼ الذي يحقؽ لو حاجتو أو مصمحتو 
في عدة مناسبات رسمية ما يؤدى إلى اعتقاده بأف لو نفوذًا، فعرض عمى الفاعؿ مقابؿ ما لمحصوؿ 

                                                           
. 73نفس المرجع السابؽ، ص: صباح كـر شعباف (1)

 

. 252-251، ص1995، دار صادر لمطباعة والنشر، بيروت،3الموسوعة الجنائية، المجمد الرابع عشر، ط: فريد الزغبي (2)
 

     .352، ص1999منشاة المعارؼ، اإلسكندرية،  ،1، ط(جرائـ القسـ الخاص)قانوف العقوبات : رمسيس بيناـ  (3)
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فأخذىا الفاعؿ واعدًا صاحبيا بتمبية مطمبو، فبل تقع جريمة , عمى حاجتو أو مصمحتو مف اإلدارة العامة
. (1)استغبلؿ النفوذ الوظيفي ىنا، بؿ يمكف تكيفيا كجريمة أخرى إذا توفرت أركانيا

 
ويتحقؽ الزعـ بالنفوذ بمطمؽ القوؿ سواء كاف كتابيًا أو شفييًا، دوف اشتراط اقترانو بعناصر أو وسائؿ 

. (3()2)احتيالية أخرى
 

وال يشترط في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي أف يكوف العمؿ أو االمتناع عف العمؿ المراد تحقيقو 
. (4)لصاحب الحاجة أو المصمحة حقًا أو غير حؽ، عاداًل أو ظالماً 

 
كما ال يشترط لقياـ النفوذ أف يضمف الفاعؿ النتيجة المطموبة لصاحب المصمحة أو الحاجة، بؿ يكفي 

. (5)أف يتعيد بمجرد المحاولة لغرض تحقيقيا
كما ال يشترط في قياـ النفوذ أف يكوف مباشرة مف قبؿ الفاعؿ عمى الموظؼ المختص لتحقيؽ الحاجة 
أو المصمحة لصاحبيا، بؿ يمكف أف تكوف بالوساطة كالضغط عمى المدير المباشر، أو الزوجة عمى 

سبيؿ المثاؿ، ليستعمبل نفوذىما عمى الموظؼ أو الزوج المختص بالعمؿ الوظيفي المرتبط بيذه الحاجة 
. (6)أو المصمحة

 
فجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي تقع تامة، ولو لـ يِؼ مستغؿ النفوذ بما وعد بو بسبب إخفاقو في 

تحقيؽ الوعد ألي سبب مف األسباب، أي سواء حصؿ عمى المقابؿ المطموب مف صاحب المصمحة 
أو الحاجة أو لـ يحصؿ عميو، وتقع الجريمة تامة حتى لو كاف المتذرع بقياـ النفوذ ينوي منذ البداية 

عدـ بذؿ مساعيو لمحصوؿ عمى المقابؿ، نظرًا لممساواة بيف النفوذ المزعوـ والحقيقي في ىذه 
. (7)الجريمة

                                                           
. 192-191، ص1985، دار النيضة العربية، القاىرة، 3، ط(القسـ الخاص) الوسيط في قانوف العقوبات : احمد فتحي سرور - (1)

149، مرجع سابؽ، ص-الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة- القسـ الخاص، : مأموف محمد سبلمو    - 
 

.94، ص2004جرائـ الرشوة الراشي والمرتشي والوسيط وجريمة استغبلؿ النفوذ في ضوء الفقو والقضاء، دار محمود لمنشر والتوزيع، القاىرة، : مصطفي مجدى ىرجو (2)
 

وبذلؾ تتحقؽ المساءلة حتى ولو كاف النفوذ مزعوما، والزعـ ىنا ىو مطمؽ القوؿ دوف اشتراط "...... – 19/2/1968جمسة – القضائية  (38)لسنة  (59)الطعف بالنقض رقـ  (3)

....". اقترانو بعناصر أخرى أو وسائؿ احتيالية

147المرجع السابؽ، ص: ياسر كماؿ الديف :- نقال عف
 

. 65مرجع سابؽ، ص: صباح كـر شعباف (4)
 

.94المرجع السابؽ، ص: مصطفي مجدى ىرجو (5)
 

. 182، ص1981، مكتبة المعارؼ، الرباط، 1، ط1القانوف الجنائي الخاص، ج :  الخمميشياحمد (6)
 

.221مرجع سابؽ، ص:  طنطاويإبراىيـ حامد (7)
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وبالرجوع لمنصوص التشريعية في القانوف الفرنسي والمصري والقانوف االنتدابي في غزة نجدىا ساوت 
في نصوصيا بيف النفوذ المزعـو والحقيقي، وكذلؾ الحاؿ في االتفاقيات الدولية كاتفاقية األمـ المتحدة 

لمكافحة الفساد، واتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع ومكافحة الفساد باستخداـ مصطمح النفوذ الفعمي أو 
. المفترض

 
ويرى الباحث أف قياـ النفوذ سواء كاف حقيقيًا أو مزعومًا ليس مف الضروري أف يكوف بنص كممة 

نفوذ، ولكف يمكف االستدالؿ عمييا مف خبلؿ الكممات المتداولة اجتماعيًا، وذلؾ عندما يطمؽ الشخص 
المستغؿ لنفوذه بعض العبارات أو المصطمحات المستخدمة في العرؼ االجتماعي أو العادة المحكمة، 

وال - محمولة- واصؿ- عندي: ككممات تدؿ بشكؿ أو آخر عمى توظيؼ الشخص لنفوذه كأف يقوؿ
الخ، وغيرىا مف الكممات الدالة عمى مضموف النفوذ، عمى .....الموضوع منتيي- ييمؾ اعتبرىا انتيت

.  أف يكوف ذلؾ خاضعًا لمسمطة التقديرية لمقاضي المعروضة عميو الواقعة لتكييؼ كؿ حالو عمى حده
 
 
 
 

: الركف المادي لجريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي:- المطمب الثاني
 

يمثؿ ىذا الركف ماديات الجريمة ومظاىرىا الخارجية وآثارىا الممموسة، كما أف ال وجود لجريمة دوف 
وجود ماديات ظاىرة وممموسة تمس المصالح المحمية والحقوؽ المكتسبة، والحريات المقررة في 

. القانوف
 
كما أف قياـ الجريمة عمى ركف مادي يجعؿ إقامة الدليؿ عمييا ميسورًا، إذ إف إثبات الماديات سيؿ، " 

ويقي األفراد احتماؿ أف تؤاخذىـ السمطات العامة دوف أف يصدر عنيـ سموؾ مادي محدد، فتعصؼ 
  .(1)"بأمنيـ وحرياتيـ 

 
فالركف المادي لمجريمة ىو الفعؿ أو االمتناع الذي بواسطتو تتكشؼ الجريمة، ويكتمؿ جسميا، وال " 

. (1)"توجد جريمة بدوف ركف مادي، إذ بغير مادياتيا ال تصاب حقوؽ األفراد أو الجماعة بأي اعتداء

                                                           
.267، ص1984، دار النيضة العربية، بيروت، - القسـ العاـ– شرح قانوف العقوبات المبناني: محمود نجيب حسني (1)
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ليذا فاف كؿ جريمة تستمـز بالضرورة لقياميا ركنًا ماديًا يتمثؿ في فعؿ أي واقعة خارجية تدركيا 

الحواس وتسند إلى الفاعؿ مف الناحية المادية، ويتحدد الركف المادي لكؿ جريمة تستخمص عناصره 
. مف خبلؿ األفعاؿ التي بينيا المشرع بالنص عمى تمؾ الجريمة

 
واتفؽ الفقو الجنائي عمى أف الركف المادي في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي ال يختمؼ عنو في 

 .(2)جريمة الرشوة العادية، مف حيث صور الطمب أو القبوؿ أو األخذ سواء لمفاعؿ نفسو أو لغيره
 

لذا سنوضح الركف المادي لجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي الذي يتكوف مف ثبلثة عناصر، األوؿ 
والثالث العبلقة السببية بيف السموؾ  (فرع ثافٍن )والثاني النتيجة اإلجرامية  (فرع أوؿ)السموؾ اإلجرامي 

(. فرع ثالث)والنتيجة 
: السموؾ اإلجرامي: الفرع األوؿ

 
السموؾ المتمثؿ بنشاط أو فعؿ لو قيمة قانونية ذاتية، ىو الذي يرسـ حدوده المشرع الجزائي، وىو الذي 

. يوصؼ بأنو غير مشروع ويقرر لو القانوف عقوبة في حاؿ ارتكابو
 

ىو كؿ ما : عناصره السموؾ واإلرادة ، فالسموؾ–  سموؾ إرادي" :ويمكف تعريؼ الفعؿ أو النشاط بأنو
يصدر عف اإلنساف مف تصرؼ وىذا السموؾ يشمؿ السموؾ االيجابي كما يشمؿ السموؾ السمبي، 

قوة نفسية مدركة تسيطر عمى ما يصدر عف صاحبيا مف سموؾ : والعنصر الثاني ىو اإلرادة فاإلرادة
. (3)"أي تسيطر عمى وسيمة اإلنساف مف اجؿ أدراؾ غاية معينة كما أف اإلرادة سبب الفعؿ 

 
فالسموؾ االيجابي يعبر عنو بحركة عضوية إرادية فالفعؿ، أو النشاط االيجابي كياف مادي يتمثؿ فيما 
يعبر عنو الفاعؿ مف حركات ابتغاء تحقيؽ آثار مادية معينة، يحدث تغيرًا في األوضاع القائمة في 

. العالـ الخارجي يتمثؿ فيو األضرار بالحقوؽ التي يحمييا القانوف
 

                                                                                                                                                                                
. 195مرجع سابؽ، ص: محمد صبحي نجـ (1)

 

الركف المادي في جريمة استغبلؿ النفوذ الصور التي يتحقؽ بيا ىي الطمب أو القبوؿ أو األخذ وال يختمؼ مدلوؿ ىذه الصور في جريمة استغبلؿ النفوذ عف مدلوليا في  " (2)

". جريمة الرشوة العادية، فبل فرؽ بيف الجريمتيف فيما يتعمؽ بصور الركف المادي في كؿ منيما 

. 187القسـ الخاص، مرجع سابؽ، ص– شرح قانوف العقوبات : فتوح عبد اهلل الشاذلي: نقال عف
 

. 196مرجع سابؽ، ص: محمد صبحي نجـ (3)
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أما السموؾ السمبي أو االمتناع، فيو أحجاـ شخص عف إتياف فعؿ ايجابي معيف يوجب القانوف القياـ 
. (1)بو رعاية لمحقوؽ التي يحمييا بشرط أف يكوف في استطاعة الفاعؿ الممتنع القياـ بو

 
فحدد المشرع الجزائي سموؾ الفاعؿ في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، بأف يكوف متمثبًل في الطمب 
أو القبوؿ أو األخذ كما جاء في القانوف المصري والقانوف االنتدابي المطبؽ في غزة، واتفاقية األمـ 

المتحدة لمكافحة الفساد بينما اقتصر عمى الطمب والقبوؿ في القانوف الفرنسي، واتفاقية االتحاد 
. اإلفريقي لمنع ومكافحة الفساد

 
فالنموذج القانوني ليذه الجريمة يتوافر بارتكاب الفاعؿ السموؾ، بأي شكؿ مف ىذه األشكاؿ، وىذه 

األشكاؿ الثبلثة لمسموؾ ىي تبادلية بمعني انو ال يوجد تعدد في الجرائـ فإذا ما طمب الفاعؿ المقابؿ أو 
قبمو مف صاحب الحاجة أو المصمحة أو الوعد بو أو اخذ ىذا المقابؿ، فتقوـ حينئٍذ جريمة واحدة سواء 

. ارتكبت ىذه األشكاؿ منفردة أو مجتمعة مع غيرىا
 

، عمى سبيؿ الحصر والتحديد ال (2) والمبلحظ أف ىذه األشكاؿ أو الصور قد ورد بالنصوص الجنائية
. المثاؿ فبل يجوز القياس عمييا أو التوسع فييا خروجًا عف النص الجنائي

 
( فقرة ثالثة)واألخذ  (فقرة ثانية) والقبوؿ  (فقرة أولي)لذا سنتناوؿ ىذه األشكاؿ الثبلثة الطمب 

. بالتوضيح تباعاً 
 

: الطمب:- الفقرة األولى
 

الطمب ىو عبارة عف إفصاح عف رغبة أو تعبير عف إرادة وينطوي عمى حث مستغؿ النفوذ لتقديـ 
. (3)المقابؿ أو الوعد بو

 

                                                           
. 198نفس المرجع السابؽ، ص: محمد صبحي نجـ (1)

 

7)التشريعات األجنبية والعربية صفحة : المطمب الثاني- المبحث الثالث- يمكف الرجوع إلى النصوص الجنائية ليذه الجريمة في الفصؿ األوؿ (2)
4

االتفاقيات : والمطمب الثالث (

8)والمعاىدات الدولية واإلقميمية صفحة
3

 )
 

الجرائـ المخمة بالمصمحة العامة والثقة العامة والجرائـ الواقعة عمى األمواؿ وممحقاتيا، مكتبة دار الثقافة لمنشر - القسـ الخاص– شرح قانوف العقوبات : محمد صبحي نجـ (3)

. 16، ص1996والتوزيع، عماف، 
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فجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي تقع تامة بمجرد صدور الطمب مف الفاعؿ بصرؼ النظر، قبوؿ أو 
والدليؿ عمى ذلؾ أف المشرع ساوى بيف طمبيا , رفض ىذا الطمب مف صاحب المصمحة أو الحاجة

 كما في القانوف المصري والقانوف االنتدابي وكذلؾ القانوف الفرنسي الذي اكتفي (1)وقبوليا وأخذىا
بمجرد الطمب والقبوؿ، فالجريمة تكوف تامة بمجرد طمب المقابؿ دوف أف يُعد ذلؾ بدءًا في تنفيذىا أو 

. (2)شروعا فييا
 

والعمة باالكتفاء بمجرد الطمب لتحقؽ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي بصورتيا التامة، حرص الُمشرع 
عمى حماية الوظيفة العامة ونزاىتيا مف العابثيف بيا، فالفاعؿ بمجرد أف عرض ىذه الوظيفة العامة 
لبلتجار بالطمب أو حصؿ ىذا االتجار بالفعؿ بقبوؿ، أو أخذ المقابؿ يمس المصمحة المحمية التي 

. (3)حرص عمييا الُمشرع في كبل الحالتيف
 

نما يمكف أف  والمقابؿ أو الوعد بو الذي يطمبو الفاعؿ في ىذه الجريمة ال يشترط أف يكوف لنفسو، وا 
يطمب ذلؾ لغيره، ويترتب عمى ذلؾ انو يعتبر فاعبًل أصميًا في الجريمة، ال مجرد شريؾ إذا طمب 

. المقابؿ أو الوعد بو لشخص أخر صاحب نفوذ
 

وبالتالي ...." كؿ مف طمب" مكررا مف قانوف العقوبات المصري  (106)وجاء في بداية نص المادة 
فقد يكوف الفاعؿ غير موظؼ، ويدعى أف لو نفوذُا عمى الموظؼ المختص بالعمؿ مثاؿ األب أو 

الزوج أو األخ أو القريب أو الصديؽ قادر عمى ممارستو عمى الموظؼ المختص بالعمؿ لمقياـ بالعمؿ 
. (4)المطموب فيتحقؽ الطمب في ىذه الحالة مما صدر منو ىذا الطمب

 

                                                           
. 187، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص– شرح قانوف العقوبات : فتوح عبد اهلل الشاذلي (1)

 

فيعاقب عمى , فالقاعدة أف الشروع في الجنايات معاقب عميو دائما إال إذا نص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ:- مف قانوف العقوبات المصري النافذ  (46) نص المادة انظر( - 2)

لكوف الجريمة جناية في ىذه الحالة، وفي المقابؿ ال عقاب عمى الشروع إذا كاف الفاعؿ شخصًا عاديًا " موظفًا عاماً " الشروع في جريمة استغبلؿ النفوذ إذا كاف الفاعؿ       

. مف نفس القانوف ينبغي لمعقاب عمى الشروع في الجنح أف ينص القانوف عمى ذلؾ، واف يحدد عقوبة الشروع في كؿ جريمة عمى حدة (47)لكوف الجريمة جنحة، وفقًا لممادة 

  .مف قانوف العقوبات الفرنسي الجديد (12 – 432)ساوى المشرع الفرنسي بيف الجريمة التامة وبيف المحاولة أو الشروع في جريمة استغبلؿ النفوذ في نص المادة - 

اجمع اغمب الفقياء المصرييف أف المصمحة المحمية مف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي ىي حماية الثقة في نزاىة الوظيفة وحيادىا، يمكف الرجوع إلى المطمب الثاني مف  (3)

. المبحث األوؿ مف الفصؿ الثاني، مف ىذه الرسالة

خروج عمى واجب "     وفي القانوف الفرنسي الجديد فاف المصمحة المحمية في جريمة استغبلؿ النفوذ ىي الحفاظ عمى نزاىة الوظيفة العامة حيث جاءت في باب تحت عنواف 

".النزاىة العامة 
 

. 189، مرجع سابؽ، ص -القسـ الخاص– شرح قانوف العقوبات : فتوح عبد اهلل الشاذلي (4)
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ولعدـ وجود شكبًل معينًا لمطمب في النموذج القانوني ليذه الجريمة، فأنو يستوى أف يكوف ىذا الطمب 
كتابيًا أو شفييًا كاف يكتب لصاحب الحاجة أو المصمحة أو أف يبمغو مف خبلؿ وسيط، أو يبادر 

. الفاعؿ شفييًا يطمب منو المقابؿ
 

وقد يكوف صريحًا أو ضمنيًا باف تكوف تصرفات الفاعؿ واضحة في التعبير عف إرادتو ورغبتو بالمقابؿ 
بشرط أف يكوف ىذا التعبير جديًا، بصرؼ النظر عف جدية أو عدـ جدية قبوؿ صاحب المصمحة أو 

الحاجة ىذا الطمب، إذ تقـو الجريمة بمجرد صدور الطمب الجدي مف الفاعؿ ولو رفضو صاحب 
. (1)المصمحة أو الحاجة أو قبمو ثـ ابمغ الجيات المختصة باألمر

 

وال يشترط أف يكوف الطمب محددًا فيما يتعمؽ بالمقابؿ، بؿ يكفي أف يكوف منصبًا عمى مقابؿ قاببًل 
لمتحديد ألف الموظؼ قد يطمب ثمنًا ألداء العمؿ، ويترؾ تحديد ماىية ىذا الثمف لتقدير صاحب 
. (2)المصمحة أو الحاجة، ولكف يشترط في الطمب أف يكوف محددًا بالعمؿ الذي يريد الفاعؿ القياـ بو

وال يكفي صدور الطمب مف الفاعؿ، بؿ يجب أف يصؿ إلى عمـ صاحب المصمحة أو الحاجة، فإذا 
أحالت أسباب ال دخؿ إلرادة الفاعؿ فييا دوف وصوؿ الطمب إلى عمـ صاحب الحاجة أو المصمحة 

فإنيا تقؼ عند مرحمة الشروع بالنسبة لمموظؼ العاـ وتعتبر الجريمة قائمة وبالنسبة لمشخص العادي ال 
. (3)يكوف ىناؾ جريمة في القانوف المصري كما ذكرنا

 
: القبوؿ: الفقرة الثانية

 
القبوؿ ىو سموؾ يصدر عف الفاعؿ يعبر فيو عف موافقتو بشأف اإليجاب الصادر مف صاحب الحاجة 

أو المصمحة المتضمف عرضًا بالدفع المؤجؿ نظير سعي الفاعؿ بنفوذه لدى اإلدارة العامة، أي أف 
تتجو إرادة الفاعؿ إلى الرضا بتمقي المقابؿ في المستقبؿ فيو وعد في العادة يتصؿ بالمستقبؿ والقبوؿ 
فصاح بوسيمة معينة عف  في جوىره إرادة يتعيف أف تكوف جادة وصحيحة أما في مظيره فيو تعبير وا 

. (4)وجود ىذه اإلرادة
                                                           

.188نفس المرجع السابؽ، ص: فتوح عبد اهلل الشاذلي (1)
 

، 2006جريمة استغبلؿ الموظؼ العاـ لنفوذه في النظاـ السعودي، رسالة ماجستير، قسـ العدالة الجنائية، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، : رضا بف إبراىيـ الوىبيي (2)

.69ص
 

فبل يشترط لتحقيقيا قبوؿ العطية أو أخذه فحسب بؿ أف مجرد طمب العطية تتوافر بو "......  – 14/10/1968جمسة – القضائية  (38)لسنة  (1197)الطعف بالنقض رقـ  (3)

....". ىذه الجريمة بتماميا، وال يعتبر ىذا في صحيح القانوف بدء في تنفيذىا أو شروعا فييا

152مرجع سابؽ، ص: ياسر كماؿ الديف :-  نقال عف
 

.70مرجع سابؽ، ص: رضا بف إبراىيـ الوىبيي (4)
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صدور القبوؿ مف الفاعؿ يحقؽ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي سواء حصؿ الفاعؿ بعد ذلؾ عمى 

المقابؿ أو لـ يحصؿ عميو، وبصرؼ النظر عف سبب عدـ حصولو عمى ىذا المقابؿ، سواء قاـ الفاعؿ 
بالعمؿ الذي وعد بو أـ لـ يقـ بو، لذا تكوف الجريمة متحققة بصورتيا التامة، حتى لو رفض صاحب 
المصمحة أو الحاجة أف يسمـ الفاعؿ ما وعد بو بعد أف قاـ بما ىو مطموب منو، أو رفض الفاعؿ 

القياـ بما ىو مطموب منو كرد فعؿ مف قبمو عمى عدـ إيفاء صاحب المصمحة أو الحاجة بوعده، وذلؾ 
. (1)لصدور الرفض بعد القبوؿ الصادر مف األخير

 
وال يشترط أف يكوف القبوؿ بشكؿ معيف، فقد يكوف صريحًا أو ضمنيًا، ويستنتج مف ظروؼ كؿ حالة، 
وتثور الصعوبة في أثبات صدور القبوؿ في حالة سكوت الفاعؿ، فالسكوت قد يكوف دليبًل عمى القبوؿ 
ويمكف أف يكوف دليبًل عمى الرفض، ويكوف لقاضي الموضوع كممة الفصؿ فيو بكؿ حالة عمى حده بما 
يحيط بيا مف وقائع ومبلبسات، فالسكوت ال يُعد قبواًل إال إذا كاف ىناؾ قرائف تسانده وتجعؿ لو قيمة 
التعبير عف اإلرادة، فقد تكوف نية الموظؼ قد اتجيت إلى تجاىؿ الطمب دوف رفضو صراحة احتقارًا 

. (2)لصاحب المصمحة أو الحاجة
 

باعتبار أف األحكاـ في القضايا الجزائية ال تبني إال " الشؾ يفسر لصالح المتيـ " مع األخذ بقاعدة 
. (3)عمى اليقيف

 
و يشترط لقياـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي التثبت مف قبوؿ الفاعؿ لممقابؿ قبواًل جديًا وحقيقيًا لكْوف 
أف القبوؿ غير متصور إال أذا كاف العرض جديًا عمى األقؿ في مظيره، لكي يكوف تعبيرًا عف إرادة 

يمكف أف تمتقي بيا إرادة الفاعؿ، فبل تقع الجريمة إذا كاف العرض في ظاىره مجرد ىزؿ، كما في حالة 
قبوؿ الفاعؿ لعرض صاحب المصمحة أو الحاجة بإعطائو كؿ ما يممؾ مقابؿ قيامو بالعمؿ الموعود 

. (4)بو
 

                                                           
.191مرجع سابؽ، ص: فتوح عبد اهلل الشاذلي (1)
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.110، ص1973مطبوعات جامعة الكويت، الكويت،- القسـ الخاص- الوسيط في شرح قانوف الجزاء الكويتي: عبد المييف بكر سالـ (3)
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وال يؤثر في صحة القبوؿ أف يقبؿ الفاعؿ العرض أو الوعد بو، ويرفض أسموب التنفيذ كأف يكوف 
صاحب المصمحة أو الحاجة قد عرض أف يتـ الدفع بموجب شيؾ فيقبؿ الفاعؿ ولكنو يرفض أسموب 

. (1)ً  الشيؾ ويطمب أف يتـ الدفع نقدا
 

وال فرؽ لتحقؽ الجريمة أف يقبؿ الفاعؿ المقابؿ لنفسو أو لغيره، وال يختمؼ الوضع في حاؿ أف يكوف 
الفاعؿ قد امتنع عف القياـ بالعمؿ الذي قبؿ المقابؿ مف اجمو مف تمقاء نفسو، أو منعتو ظروؼ خارجو 

. عف إرادتو
 

وفي كؿ األحواؿ، يتعيف في القبوؿ أف يكوف منبعثًا عف إرادة حرة، ويكوف لمحكمة الموضوع السمطة 
. (2)التقديرية في التثبيت مف توافره مف خبلؿ كافة الظروؼ المحيطة

 
ويرى بعض الفقياء أف الشروع في حالة القبوؿ غير متصور، لكْوف أف القبوؿ سموؾ غير قابؿ 

لمتجزئة، عمى أساس أنو عبارة عف موقؼ نفسي لمفاعؿ يتـ التعبير عنو عف طريؽ اإلرادة بسموؾ 
. (3)خارجي في لحظة واحدة، لذا يقع القبوؿ كامبًل حتى لو تراخى عمـ صاحب المصمحة أو الحاجة بو

 
في حيف ذىب جانب آخر مف الفقياء أف الشروع متصور في حالة القبوؿ، كما لو كتب الفاعؿ قبولو 
لممقابؿ المعروض عميو مف قبؿ صاحب المصمحة أو الحاجة في رسالة وفقدت ىذه الرسالة في البريد 

. (4)أو تـ ضبطيا بواسطة السمطات المختصة
 

و نرى األخذ بالرأي األوؿ بعدـ إمكانية تصور الشروع في القبوؿ وذلؾ الف قياـ الجريمة مف عدمو ال 
يتوقؼ في حالة القبوؿ عمى عمـ صاحب المصمحة أو الحاجة بو، فالعبرة ىي بصدور القبوؿ مف 

الفاعؿ الذي تتحقؽ بو جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي سواء عمـ بو صاحب المصمحة أو الحاجة أو 
.   تراخى ىذا العمـ إلى حيف أخر

 
: األاذ:- الفقرة الثالثة
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األخذ ىو سموؾ مادي بحت يتسمـ بموجبو الفاعؿ المقابؿ، أي ينتقؿ حيازتو إليو إذا كاف ماديًا أو ينتفع 
. بو إذا كاف رمزياً 

 
أي أف يأخذ الفاعؿ فعبًل المقابؿ الذي قدمو صاحب المصمحة أو الحاجة، مقابؿ القياـ بما ىو مطموب 

منو، وال يشترط أف يكوف األخذ ماديًا، بؿ قد يكوف األخذ رمزيًا كما لو كاف باالستمتاع ببعض 
ممتمكاتو كقضاء بعض الوقت في مصيفو أو مشتاه مع بقاء أصؿ الممكية لصاحب المصمحة أو 

. الحاجة
 

وتسميـ المقابؿ لمفاعؿ قد يكوف بشكؿ مباشر أو غير مباشر، كاف يسمـ صاحب المصمحة أو الحاجة 
الفاعؿ المقابؿ بنفسو، ويكوف بشكؿ غير مباشر بأف يقـو شخص حسف النية بالتسميـ أو أف يتـ إرساؿ 

رادة ، أي أف تكوف إرادة الفاعؿ , المقابؿ بالبريد ويشترط في الحالتيف أف يكوف األخذ عف وعي وا 
. (1)متوافرة بالنسبة لواقعة األخذ

وقد يكوف األخذ عف طريؽ التسمـ الحكمي، كأف يقبؿ الفاعؿ المديف تنازؿ الدائف صاحب المصمحة أو 
مف صاحب المصمحة أو " شيئا " الحاجة عف دينو أو جزء منو، أو كما لو اشترى الفاعؿ سمعة 

يزيد سعره " شيئا " الحاجة بأقؿ مف قيمتيا الحقيقية أو باع الفاعؿ لصاحب المصمحة أو الحاجة سمعة 
. (2)بشكؿ ممحوظ عف ثمف ما يشابيو

 
وتتحقؽ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي سواء أخذ الفاعؿ المقابؿ بنفسو أو بواسطة غيره، كما لو أرسؿ 

المقابؿ إلى منزلو فتتسممو زوجتو أو احد أبنائو، والتأكد مف القبوؿ الفعمي لممقابؿ بشرط أف يأخذ 
.  (3)المقابؿ بأمر منو أو موافقتو عميو بعد عممو بو

 
بخصوص إثبات فعؿ األخذ في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، فيمكف إثباتو بجميع طرؽ اإلثبات، 

كشيادة الشيود والقرائف، وال صعوبة في ذلؾ إذا كاف المقابؿ ماديًا، أما إذا كاف المقابؿ معنويًا 
كحصوؿ ابف الفاعؿ عمى تعيف في احد الوظائؼ، ففي ىذه الحالة ينبغي لثبوت فعؿ األخذ لمفاعؿ أف 
تتوفر عبلقة سببية واضحة بيف األخذ وصاحب المصمحة والحاجة، وال يمكف في العادة إثبات العبلقة 

. (4)السببية إال عف طريؽ إقرار أحد طرفي الجريمة

                                                           
 .189مرجع سابؽ، ص: فتوح عبد اهلل الشاذلي (1)
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والشروع في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي متصور في حالة فعؿ األخذ سواء كاف بالصورة الخائبة أو 

الموقوفة، كما لو اخذ الفاعؿ مغمفًا مف صاحب المصمحة أو الحاجة باعتباره يحتوي عمى مبمغًا مف 
الماؿ، فيتبيف انو يحتوي عمى أوراؽ بيضاء، أو أف يتـ القبض عمى الفاعؿ، وىو يتناوؿ المبمغ مف يد 

. (1)صاحب المصمحة أو الحاجة
 

 :النتيجة اإلجرامية: الفرع الثاني
 

النتيجة اإلجرامية ىي التغير الذي يحدث كأثر لمسموؾ اإلجرامي الذي قاـ بو الفاعؿ، ويطمؽ عميو 
المدلوؿ المادي لمجريمة، فاآلثار المادية التي أنتجيا السموؾ اإلجرامي تفسر قانونًا بأنيا اعتداء عمى 
حؽ يحميو القانوف، فاالعتداء عمى الحؽ الذي يضع لو القانوف حماية ىو التكييؼ القانوني لمنتيجة 

. (2)المادية التي خمفيا السموؾ اإلجرامي
 

فيقصد بموضوع النشاط اإلجرامي المحؿ الذي يرد عميو نشاط الفاعؿ مستغؿ النفوذ، وىو المقابؿ أو 
الوعد بو، وجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي كما ذكرنا ىي اتجار الفاعؿ بنفوذه الحقيقي أو المزعـو 
بطمبو أو قبولو أو أخذه المقابؿ مف صاحب المصمحة أو الحاجة مقابؿ حصوؿ األخير، أو محاولة 

مف اإلدارة العامة لصالحو، لذا ال يكفي لقياـ الجريمة أف " المتقابؿ " حصولو عمى العمؿ أو الفعؿ 
نما يجب أف ينصب ىذا السموؾ عمى المقابؿ أو الوعد بو . يتوافر السموؾ اإلجرامي، وا 

 
وكنا ذكرنا إف اغمب التشريعات التي تناولت ىذه الجريمة قد توسعت في تحديد معنى ما يصمح ألف 

بعدـ تحديد جنس المقابؿ أو نوعو أو مقداره وساوت بيف أف " المقابؿ " يكوف محبًل لمنشاط اإلجرامي 
. (3)يكوف ماديًا كالماؿ مثبل أو معنويًا كتعيف احد يخص الفاعؿ في الوظيفة العامة

                                                           
.76مرجع سابؽ، ص: محمد زكي أبو عامر (1)

 

أي تحقؽ االعتداء : أف النتيجة عنصر في الركف المادي لكؿ جريمة وىي بمدلوليا القانوني" ، وذكر200، مرجع سابؽ، ص-القسـ العاـ- قانوف العقوبات: محمد صبحي نجـ (2)
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.   وكذلؾ الحاؿ بامتناع الموظؼ مف أتماـ معاممة تدخؿ ضمف اختصاصو أي ممـز قانونا بإتماميا
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.وضعو في أركاف الجريمة، يمكف الرجوع لو
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ويترتب عمى ىذا التوسع في تحديد المقابؿ محؿ النشاط اإلجرامي بأنو يشمؿ أي وضع يكوف فيو 
الفاعؿ مستغؿ النفوذ بوضع أفضؿ مف ذي قبؿ كنتيجة لسعي صاحب المصمحة أو الحاجة، وىذا 

: ينتج عنو في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي النتائج القانونية التالية
 

 ال يشترط أف يكوف المقابؿ ظاىرًا حتى تقوـ الجريمة، بؿ يمكف أف يكوف مستترًا كما لو اشترى :-أوالً 
الفاعؿ مستغؿ النفوذ مف صاحب الحاجة أو المصمحة عقارًا بأقؿ مف قيمتو الحقيقة أو باعو عقارًا 

. (1)بأكثر مف قيمتو
نما يكفي أف يكوف قاببًل لمتحديد لتحقؽ الجريمة، كما لو :-ثانيا  ال يشترط أف يكوف المقابؿ محددًا، وا 

. (2)أف الفاعؿ طمب المقابؿ دوف تحديده تاركًا تحديد المقابؿ لتقدير صاحب المصمحة أو الحاجة
 

 ال يشترط وجود التناسب المادي أو الموضوعي بيف قيمة المقابؿ وبيف الفعؿ أو العمؿ :-ثالثا
نما يكفي أف يكوف ىناؾ تقابًؿ بيف المقابؿ والعمؿ أو  المطموب انجازه مف قبؿ الفاعؿ مستغؿ النفوذ، وا 
الفعؿ بصرؼ النظر عف قيمة المقابؿ كثيرًا أـ قميبًل وبيف العمؿ أو الفعؿ كبيرًا أو صغيرًا أو امتناع أو 

. ترؾ العمؿ أو الفعؿ
 

 وال يشترط أف يكوف المقابؿ مشروعًا محؿ النشاط اإلجرامي بحد ذاتو، فقد يكوف أشياء مسروقة :-رابعا
. (3)أو مخدرات أو متعة مجرمة بالقانوف

 
ويشترط حتى تتحقؽ الجريمة أف يكوف ىناؾ صفة أو رابطة تبادلية بيف المقابؿ وبيف الفعؿ :- اامسا

أو العمؿ المطموب انجازه مف الفاعؿ مستغؿ النفوذ، أي ينبغي لقياـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي أف 

                                                           
فقد أدانت محكمة النقض الفرنسية محاميًا بجريمة استغبلؿ النفوذ لتقديمو طمبا لمنائب العاـ لغرض اإلفراج المؤقت عف احد السجناء، وقد استفادت المحكمة المذكورة وجود  (1)

استغبلال لمنفوذ مف كوف المحامي عضوا في مجمس الشيوخ و وزير سابؽ، ومف ضخامة المبمغ الذي تسممو في الوقت الذي اقتصر فيو عممو عمى تقديـ طمب لئلفراج 

. المؤقت عف موكمو، وانو لـ يتابع مف إجراءات قضية موكمو غير تقديـ ىذا الطمب، ولـ توافؽ المحكمة عمى التماس المحامي باف ما تسممو كاف أتعابًا بصفتو وكيبًل لمسجيف

181مرجع سابؽ، ص : الخمميشي: نقاًل عف.   396-1-10/5/1935،36     نقض 
 

.110، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- قانوف العقوبات: مأموف محمد سبلمة (2)
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.192مرجع سابؽ، ص: احمد رفعت خفاجي: نقاًل عف
 



238 

 

يكوف حصوؿ الفاعؿ مستغؿ النفوذ عمى المقابؿ لو غاية معينة ىي سعيو لمحصوؿ أو محاولة 
 .(1)لصاحب المصمحة أو الحاجة, الحصوؿ عمى عمؿ أو فعؿ معيف مف السمطة العامة

 

ففي حالة انتفاء ىذه الصفة أو الرابطة التبادلية بيف المقابؿ والعمؿ، أو الفعؿ، فأنو ال يقـو الركف 
المادي لمجريمة، ويتحقؽ ىذا االنتفاء إذا وجد سبب آخر يبرر حصوؿ الفاعؿ عمى المقابؿ غير 

استغبلؿ نفوذه كأف يكوف ما تمقاه مجرد ىدية أو مساعدة تفرضيا عبلقات القرابة أو الصداقة التي 
تجمع بيف صاحب المصمحة أو الحاجة والفاعؿ مستغؿ النفوذ كما لو قدـ المقابؿ كيدية عرس لمفاعؿ 

. أو احد أبنائو
واألمر متروؾ لمحكمة الموضوع، فيي التي تقرر توافر صفة أو رابطة التبادؿ بيف المقابؿ والعمؿ أو 
الفعؿ مف عدمو حسب ظروؼ كؿ قضية عمى حدة مع األخذ بعيف االعتبار درجة الصمة التي تربط 

.  أطراؼ العبلقة
 

 :العالقة السببية بيف السموؾ والنتيجة: الفرع الثالث
 

يمـز لقياـ الركف المادي في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي أف تتوافر رابطة سببية بيف السموؾ 
. اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية، وذلؾ بأف يثبت أف ىذا السموؾ ىو سبب تمؾ النتيجة

 
فعبلقة السببية ىي الصمة التي تربط بيف الفعؿ والنتيجة، وتثبت أف ارتكاب الفعؿ ىو الذي أدى إلى 
حدوث النتيجة، فتقرر بذلؾ توفر شرط أساسي لمسؤولية مرتكب الفعؿ عف النتيجة، وتحديد عبلقة 

. (2)السببية ال يثير أي صعوبة إذا لـ تشترؾ عوامؿ أخرى مع فعؿ الجاني في إحداث النتيجة

                                                           
.189مرجع سابؽ، ص: فتوح عبد اهلل الشاذلي (1)

 

اختمفت اآلراء في تحديد العبلقة بيف الفعؿ والنتيجة، وىناؾ ثبلث نظريات وىف :  وما بعدىا، وذكر203، مرجع سابؽ، ص-القسـ العاـ- قانوف العقوبات: محمد صبحي نجـ (2)

:- األكثر أىمية وانتشاراً 

وتقـو ىذه النظرية عمى التميز بيف الجرائـ المقصودة والجرائـ غير المقصودة، فيجب استمزاـ عبلقة السببية المباشرة في الجرائـ المقصودة :- نظرية السببية المباشرة - أ

. واالكتفاء بالسببية غير المباشرة في الجرائـ غير المقصودة

نما يمـز أف يكوف ىذا السموؾ مما يؤدي إلى النتيجة وفقا :- نظرية السببية المالئمة أو الكافية - ب معيار ىذه النظرية انو ال يكفي العتبار سموؾ الجاني سببًا في النتيجة، وا 

 .لممجرى العادي لؤلمور 

تقرر ىذه النظرية المساواة بيف جميع العوامؿ التي ساىمت في أحداث النتيجة، فعبلقة السببية تقـو بيف فعؿ الجاني والنتيجة إذا ثبت أف ىذا :- نظرية تعادؿ األسباب - ت

الفعؿ ساىـ في أحداث النتيجة بالرغـ مف أف العوامؿ األخرى التي ساىمت في أحداث النتيجة تفوقو أىمية، وىذه النظرية ىي أوسع النظريات التي عالجت مشكمة السببية 

 .وىي النظرية التي اخذ بيا القانوف والقضاء األردني
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فيجب أف يكوف طمب أو قبوؿ أو اخذ المقابؿ مف قبؿ الفاعؿ الستعماؿ النفوذ الحقيقي أو المزعـو مف 
اجؿ الحصوؿ عمى المتقابؿ أو محاولة الحصوؿ عميو لصاحب المصمحة أو الحاجة، ويعني ىذا أف 
يكوف ىناؾ عبلقة سببية أو ارتباط بيف المقابؿ والمتقابؿ في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، حتى 

. تتحقؽ الجريمة، وال تقـو الجريمة، إذا كاف المقابؿ، ال يرتبط مع المتقابؿ في عبلقة سببية
   

وال يشترط في المتقابؿ المراد تحقيقو أف يكوف عمؿ كتسجيؿ عقار أو امتناع عف عمؿ، كاالمتناع عف 
نزع ممكية عقار لممنفعة العامة مف قبؿ الموظؼ المختص، أو الجية اإلدارية المعنية، سواء كاف 

، ألف أساس تجريـ استغبلؿ النفوذ ىو اإلخبلؿ (1)العمؿ أو الفعؿ أو االمتناع مشروعًا أو غير مشروع
. بالثقة بأعماؿ اإلدارة العامة ونزاىتيا

 
وكذلؾ الحاؿ إذا كاف المتقابؿ ترقية موظؼ أو نقمو، أو حصولو عمى رخصة قيادة أو ترخيص خدمة 

. (3( )2)معينة، طالما كاف الغرض الحصوؿ عمى ىذا المتقابؿ تـ بصورة غير مشروعة
 

وال يشترط أف يكوف المتقابؿ الذي يسعى الفاعؿ مستغؿ النفوذ تحقيقو لصاحب المصمحة أو الحاجة 
إلظيار المحاباة أو الجفاء )ماديًا، فقد يكوف معنويًا، كما ورد في القانوف االنتدابي المطبؽ في غزة 

 .(4)إال انو يمـز أف يكوف ىذا المتقابؿ محددا أو قابؿ لمتحديد, (نحو شخص ما
 

                                                                                                                                                                                
والنظرية - نظرية التفرقة بيف القوى المتحركة والحاالت الساكنة، -       نظرية اختبلؿ التوازف، - نظرية السبب األخير، : - وىناؾ نظريات أخرى عالجت مشكمة السببية منيا- 

 .الروسية نظرية السبب الضروري

: يمكف مراجعة كتاب لبلطبلع عمى ىذه النظريات،- 

.       وما بعدىا68، ص1983دار النيضة العربية، القاىرة، " عبلقة السببية في قانوف العقوبات "    الدكتور محمود نجيب حسني 
 

.180مرجع سابؽ، ص: احمد الخمميشي (1)
 

قضت المحكمة العسكرية العميا في القاىرة، بمعاقبة كاتب بوزارة المعارؼ وعامؿ مقيى ألنيما طمبا لنفسييما وأخذا عطية الستعماؿ نفوذ حقيقي لمحصوؿ مف سمطة عامة  -  (2)

"  باب الشعرية 1954 لسنة 12جناية عسكرية رقـ . " عمى ترخيص يخوؿ صاحبو قيادة السيارات" أدارة المرور في القاىرة " 

.192مرجع سابؽ، ص: احمد رفعت خفاجي: نقاًل عف 
 

الحصوؿ عمى قرار مف السمطة - الحصوؿ عمى قرار مف النائب العاـ لئلفراج عف   المتيـ أفراجًا احتياطيًا، : - في القضاء الفرنسي" المتقابؿ " مف األمثمة عف المزايا - (3)

 .الحصوؿ عمى جواز سفر أو أوراؽ لكسب الجنسية- اإلدارية المختصة بوقؼ أو سحب قرار بأبعاد أجنبي عف الببلد، 

. (أف النص في قانوف العقوبات الفرنسي يشمؿ كؿ قرارات تصدر عف السمطة العامة أيا كانت ما دامت محاولة الحصوؿ عمييا بيذه الوسيمة غير مشروعو ) 

.73-72مرجع سابؽ، ص : سالـ عبد المييمف بكر: نقال عف
 

.150، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- قانوف العقوبات: مأموف محمد سبلمة  (4)
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كما ال يشترط في المتقابؿ الذي يسعى لو صاحب المصمحة أو الحاجة، أف يحقؽ لو نفعًا كبيرًا فقد 
 (أو أية مزية مف أي نوع كانت)يكوف متواضعًا، كْوف أف ما ورد في نص قانوف العقوبات المصري 

أو )، وتعني (toute autre decision favorable)والتي تقابميا في نص قانوف العقوبات الفرنسي 
، وىذا يدؿ عمى أف المشرع الجزائي لـ يكترث لقيمة المتقابؿ أو (1 )(أي قرار أخر لصالح ذي الشأف

. (2)أىميتو
 

والمتقابؿ الذي يسعى الفاعؿ مستغؿ النفوذ تحقيقو لصاحب المصمحة أو الحاجة، يجب أف يكوف 
دارتيا، أو التي تعد في حكـ ىذه األجيزة واإلدارات  الحصوؿ عميو مف إحدى أجيزة السمطة العامة وا 
العامة، وتشمؿ جميع الجيات الخاضعة إلشراؼ الدولة أو إحدى ىيئاتيا العامة، فيدخؿ ضمنيا كؿ 

وكذلؾ النقابات والجمعيات والييئات المنشاة طبقًا , الجيات التي تساىـ الدولة في أمواليا بأي قدر كاف
. (3)لمقانوف، والمؤسسات المعتبرة ذات النفع العاـ بموجب القانوف

 

فجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي ال تقـو إذا سعى الفاعؿ مستغؿ النفوذ لدى المؤسسات والشركات 
الخاصة التي ال تخضع إلدارة أو إشراؼ السمطة العامة لمحصوؿ عمى المتقابؿ لصالح صاحب 

المصمحة أو الحاجة، وذلؾ ألف بذؿ المساعي باستغبلؿ النفوذ لدى الجيات الخاصة التي تخضع 
ألساس قانوني مختمؼ كميًا عف األساس القانوني التي تقوـ عميو اإلدارة العامة، فبل يثير الفساد لدى 

ىذه الجيات ما يثيره الفساد في محيط اإلدارة العامة، لما تقتضيو المساواة بيف الجميع أماميا واف 
. (4)تمارس أعماليا لتحقيؽ المصمحة العامة، وليس لخدمة فئة معينة ممف يتمتعوف بنفوذ في المجتمع

 

وفي جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، يشترط أف السمطة أو اإلدارة التي تعيد الفاعؿ مستغؿ النفوذ 
بالسعي لدييا سمطة أو إدارة وطنية، فبل تقـو الجريمة إذا تعيد الفاعؿ بالحصوؿ أو محاولة الحصوؿ 

. (6( )5)عمى المتقابؿ مف سمطة أو إدارة غير وطنية، كإحدى السفارات أو القنصميات مثبًل 
                                                           

بأنو ال يتغير مف وصؼ الجـر أف يكوف غرضو زىيدا أو ليس مركزا عاليا أو التزاما ميمًا أو منفعة جسيمة، إذ يبقي مبدأ استغبلؿ النفوذ : فقد قضت محكمة النقض الفرنسية (1)

. قائما

.76مرجع سابؽ، ص: فريد ألزغبي: نقال عف ".  16/2/1912 و 7/8/1908نقض،    " 
 

.72مرجع سابؽ، ص: عبد المييمف بكر سالـ (2)
 

.150، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- قانوف العقوبات: مأموف محمد سبلمة  (3)
 

.76الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة، مرجع سابؽ، ص:عوض محمد (4)
 

. فبل يرتكب الجريمة مف يممؾ نفوذا عمى قنصمية دولة أجنبية إذا اخذ مقاببل لتسييؿ حصوؿ صاحب المصمحة أو الحاجة عمى تأشيرة الدخوؿ إلى تمؾ الدولة (5)

.190مرجع سابؽ، ص: فتوح عبد اهلل الشاذلي: نقال عف
 

 " 15/2/1941قرار محكمة باريس في . " وىذا ما قضى بو صراحة في فرنسا، فاالتجار بالنفوذ لدي سمطة أجنبية ال جريمة فيو لعدـ النص (6)



241 

 

وذلؾ، ألف ىدؼ المشرع الجزائي مف تجريـ استغبلؿ النفوذ حماية الثقة بالسمطات العامة ونزاىة 
. أعماليا، وحمايتيا مف التدىور والفساد، وليس حماية المؤسسات األجنبية

 

ومع ذلؾ يرى بعض فقياء القانوف الجنائي بإمكانية سرياف النصوص المتعمقة بجريمة استغبلؿ النفوذ 
عمى المؤسسات الرسمية األجنبية، إذا كانت األفعاؿ تمت داخؿ اإلقميـ الوطني لمدولة لورود عبارة 

. (1)دوف إلحاؽ نعت الوطنية بيا (السمطة العامة)
 

ويؤيد الباحث عدـ تحقؽ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي عمى أعماؿ المؤسسات الرسمية األجنبية 
: ألنو
.  يتفؽ مع عمة التجريـ في الحفاظ عمى ثقة اإلدارة العامة ونزاىتيا:أوال
 لكْوف أف ىذه المؤسسات الرسمية األجنبية ال تخضع إلشراؼ السمطات العامة ورقابتيا في :ثانيا

. الدولة، وتتمتع بالحصانة الدبموماسية والتي تحد كثيرًا مف تطبيؽ القانوف الوطني عمييا أو موظفييا
 

: وأخيرًا وبالرغـ مف ىذا التوسع في تحديد معني المتقابؿ فثمة قيداف يرداف عميو
 

فبل تقع جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي إذا :  يجب أف يكوف ىذا المتقابؿ حقيقيًا، وممكف التحقيؽ:أوال
كاف المتقابؿ وىميًا، كما لو أوىـ شرطي احد األشخاص خبلفًا لمحقيقة بأنو متيـ بجريمة معينة، واف 
تحقيقًا يدور بشأنو وانو بإمكانو حفظ ىذا التحقيؽ باستغبلؿ نفوذه، وال تتحقؽ الجريمة إذا كاف ىناؾ 
استحالة لتحقيؽ المتقابؿ استحالة مطمقة كما لو أوىـ شخص شخصًا آخر بأنو سيعينو في وظيفة 

 .(2)رئيس دولة
 

التي يفترض أف يحقؽ الفاعؿ فييا :  يجب أف يكوف وجود حقيقي لمسمطة أو اإلدارة العامة:ثانيا
المتقابؿ المراد تحقيقو لصاحب المصمحة أو الحاجة، فبل تقع جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي بحؽ مف 
يوىـ آخر بأنو سيحصؿ عمى قرار لصالحو يعفيو مف رسـو أو ضريبة مثبل مف وزارة أو إدارة عامة 

  .(3)ليس ليا وجود حقيقي في الدولة
  

.    إذا توافرت أركانيا، حسب وقائع ومبلبسات الفعؿ (االحتياؿ)فقد نكوف ىنا بصدد جريمة النصب 
                                                                                                                                                                                

، 1964، دار ومطابع الشعب، القاىرة، 6ط- القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات: محمود محمود مصطفي: نقال عف
 .34ص

 . 256مرجع سابؽ، ص: فريد الزغبي (1)

 .191مرجع سابؽ، ص: فتوح عبد اهلل الشاذلي (2)

 .    79، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات: محمود نجيب حسني (3)
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 :الركف المعنوي لجريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي:- المطمب الثالث

 
األصؿ في الجريمة أف يكوف ليا ركف معنوي، باإلضافة إلى الركف المادي، والركف الخاص المفترض 

الذي تتطمبو بعض الجرائـ، فالركف المعنوي يقـو عمى عناصر نفسية محميا إرادة الجاني واقترانيا 
. (1)" فالجريمة ليست بنيانًا ماديًا خالصًا قوامو الفعؿ وأثاره، ولكنيا كذلؾ كياف نفسي " بنشاطو المادي 

 
فأساس الركف المعنوي لمجريمة ليس في الواقع إال دراسة إلرادة الجاني، واتجاه نفسيتو الرتكاب الجريمة 

. أو انعداـ ىذه اإلرادة، وما يترتب عمييا مف توافر مسؤوليتو أو انعداميا أو تخفيفيا بحسب األحواؿ
 

فالركف المعنوي لمجريمة يقوـ عمى اإلرادة اآلثمة التي وجيت سموؾ الجاني المخالؼ لمقانوف، فيذه 
اإلرادة اآلثمة ىي حمقة الوصؿ بيف الجريمة كواقعة مادية ليا كياف خارجي، وبيف اإلنساف الذي 

. (2)صدرت عنو، والذي يعتبره القانوف بالتالي مسؤوال عف ىذه الجريمة ويصفو جانيًا أو مجرماً 
 

فاتجاه إرادة الجاني القائمة عمى عممو بالنشاط اإلجرامي يشكؿ جوىر الركف المعنوي، فبل مجاؿ لمقوؿ 
رادتو المتجية صوب الفعؿ اإلجرامي برابطة  بعقاب شخص لـ ترتبط أفعالو المادية بنشاطو النفسي وا 

والتجاه اإلرادة " سببية تجعؿ مف ىذا الشخص محبًل لممسؤولية، وموضعا لمعقاب المقرر عمى فعمو 
القصد الجنائي وبو تكوف الجريمة المقصودة، والخطأ وبو تكوف الجريمة : الجنائية صورتاف رئيستاف
. (3)"يمثؿ صورة الركف المعنوي في الجريمة– القصد والخطأ – غير المقصودة، وكبلىما 

 
فاإلرادة اإلجرامية تتخذ صورتيف، صورة القصد الجنائي أي اتجاه إرادة الجاني الرتكاب فعؿ غير 

. مشروع، كما يتخذ صورة الخطأ غير العمدي الناجـ عف إىماؿ أو عدـ تحوط واحتراز
 
.  (القصدية)، أو العمد وتقوـ بو الجرائـ العمدية (4) القصد الجنائي:فالصورة األولى 

                                                           
.378، ص1978النظرية العامة لمقصد الجنائي، دار النيضة العربية، القاىرة، : محمود نجيب حسني (1)

 

. 248، مرجع سابؽ، ص-القسـ العاـ- قانوف العقوبات: محمد صبحي نجـ (2)
 

.382المرجع السابؽ، ص: محمود نجيب حسني (3)
 

: تعددت تعريفات القصد الجنائي عند الفقياء نذكر منيـ (4)

1-
 

. بأنو أرادة الخروج عمى القانوف بعمؿ أو امتناع أو ىو إرادة األضرار بمصمحة يحمييا القانوف الذي يفترض العمـ بو عند الفاعؿ: عرفو جارو

2-
 

 .بأنو توجيو الفعؿ أو االمتناع إلى أحداث النتيجة الضارة التي تتكوف منيا الجريمة: وعرفو ارتوالف
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. (غير القصدية)، وتقوـ بو الجرائـ غير العمدية (1) الخطأ غير العمدي:والصورة الثانية
 

التي يتطمب قياميا قانونًا توافر القصد  (المقصودة)فجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي مف الجرائـ العمدية 
الجنائي لدى الفاعؿ مستغؿ النفوذ، فالركف المعنوي يتخذ في ىذه الجريمة صورة القصد، وىذا يعني أف 

الخطأ ال يكفي لقياميا، إذ ال يعرؼ قانوف العقوبات جريمة استغبلؿ نفوذ غير عمديو، كما انو مف 
. (2)غير المتصور قانونًا أف يرتكب الفاعؿ مستغؿ النفوذ الجريمة عف طريؽ الخطأ أو اإلىماؿ

 
ولتوضيح القصد الجنائي لجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي سنتناوؿ طبيعة القصد الجنائي ليذه الجريمة 

ثباتو  (فرع ثافٍن )وعناصر القصد الجنائي  (فرع أوؿ) (. ثالث فرع)ووقت توافر القصد الجنائي وا 
 :طبيعة القصد الجنائي:- الفرع األوؿ

 
رادة متجية إلى تحقيؽ ىذه العناصر أو إلى قبوليا،  القصد الجنائي ىو عمـ الجاني بعناصر الجريمة وا 

. (3)ولو صورتاف القصد الجنائي العاـ والقصد الجنائي الخاص
                                                                                                                                                                                

.290، مرجع سابؽ، ص-القسـ العاـ- قانوف العقوبات: محمد صبحي نجـ: نقال عف
 

:  تعددت تعريفات الخطأ غير ألعمدي عند الفقياء نذكر منيـ (1)

. بأنو عدـ توقع نتيجة كاف يجب عمى الفاعؿ أو كاف يمكنو أف يتوقعيا حيف إتيانو السموؾ اإلرادي الخطر الذي ترتبت عميو النتيجة:- عرفو وليامز- 1

بأنو اتجاه اإلرادة إلى السموؾ الخطأ دوف قبوليا بتحقؽ النتيجة اإلجرامية التي تنجـ عف ىذا السموؾ مع اتخاذ الحيطة والحذر لتبلفي :- وعرفو محمد صبحي نجـ- 2

. حدوثيا

.308، مرجع سابؽ، ص-القسـ العاـ- قانوف العقوبات: محمد صبحي نجـ:  نقال عف
 

:-  بعيدا عف العوامؿ التي تنفي الركف المعنوي أو القصد الجنائي وىي (2)

1-
 

وىي عامؿ طبيعي غير أنساني يتميز بالعنؼ أكثر مما يتصؼ بالمفاجأة، ويؤدى إلى حمؿ جسـ اإلنساف إلى أحداث واقعة تعتبر إجرامية لو كاف الذي : القوة القاىرة

. حققو إنساف

2-
 

وىو قوة إنسانية عنيفة مفاجئة أو غير مفاجئة تجعؿ مف جسـ اإلنساف وسيمة لتحقيؽ حدث أجرامي معيف، وبدوف أف تكوف بيف ىذا الحدث وبيف : القير المادي

 .نفسية الشخص أي اتصاؿ نفسي

3- 
وىو عامؿ طارئ يتميز بالمفاجأة أكثر مما يتصؼ بالعنؼ يجعؿ جسـ اإلنساف أداة لحدث إجرامي معيف، دوف أي اتصاؿ أرادي بيف ىذا الحدث : الحادث الفجائي

.وبيف نفسية ذلؾ اإلنساف
 

 .977القسـ الخاص في قانوف العقوبات، مرجع سابؽ، ص: رمسيس بيناـ : نقال عف

 أف ىذه العوامؿ مف الصعب حدوثيا في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي باعتبار أف الركف المادي    المكوف ليا يتكوف مف طمب أو قبوؿ أو اخذ مقابؿ تحقيؽ :ويعتقد الباحث

. مصمحة او حاجة لصاحبيا مف سمطة أو إدارة عامة، وىذا    مرتبط بإرادة وسموؾ الفاعؿ مستغؿ النفوذ

 
ىو الذي يكفي لتوافره اتجاه اإلرادة إلى تحقيؽ الفعؿ اإلجرامي مع العمـ بعناصره، وىو الصورة المألوفة لمقصد الجنائي إذ يكتفي بو القانوف في معظـ : القصد الجنائي العاـ (3)

. الجرائـ المقصودة

. فيو يتطمب باإلضافة إلى ارتكاب الفعؿ اإلجرامي عف أرادة وعمـ بعناصره اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيؽ غاية أو واقعة تخرج عف عناصر ىذا الفعؿ:     القصد الجنائي الخاص
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فالقصد الجنائي العاـ يقوـ عمى العمـ واإلرادة المنصرفيف إلى أركاف الجريمة، والقصد الجنائي الخاص 

وال قياـ لمقصد " نية انصرفت إلى غاية معينة " يضاؼ إليو عنصر آخر، ىذا العنصر الخاص ىو 
. الخاص بدوف القصد العاـ

 
وجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي مف الجرائـ العمدية، فيؿ يكفي القصد العاـ لقياميا؟ أـ تحتاج إلى 

. قصد خاص أيضا حتى يكتمؿ الركف المعنوي ليا، والذي بدونو ال تقـو الجريمة؟
 

، ولموقؼ القضاء (فقرة أولى)تعددت اآلراء حوؿ ىذا التساؤؿ، لئلجابة عميو سنتعرض لموقؼ الفقو 
(. فقرة ثانية)
 

: موقؼ الفقو:- الفقرة األولى
 

انقسـ الفقو الجنائي حوؿ طبيعة القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي إلى 
:- اتجاىيف

 
 ويذىب إلى انو يمـز لقياـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي توافر القصد الجنائي :-االتجاه األوؿ

الخاص باإلضافة إلى القصد الجنائي، العاـ غير أف ىذا االتجاه انقسـ إلى رأييف حوؿ ماىية ىذا 
: القصد الخاص

 
 يرى أف القصد الخاص في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي ىو الحصوؿ أو محاولة :-الرأي األوؿ

الحصوؿ مف أية سمطة عامة عمى المتقابؿ مف أي نوع كاف، سواء نجح الفاعؿ مستغؿ النفوذ في 
مسعاه أو لـ ينجح، فتقوـ الجريمة، أما إذا لـ ينِو الفاعؿ إطبلقًا ولو مجرد المحاولة لمحصوؿ عمى 

المتقابؿ لصاحب المصمحة أو الحاجة، أي انصراؼ نيتو مف البداية إلى مجرد االستيبلء عمى المقابؿ 
مف صاحب أو المصمحة، فاف الجريمة ال تقع النتفاء القصد الجنائي فييا، واف جاز مساءلة الفاعؿ 

 .(1)إذا توافرت أركانيا ووقائعيا (االحتياؿ)عف جريمة النصب 
 

 فذىب إلى أف ىذا القصد الخاص ىو اتجاه نية الفاعؿ إلى استغبلؿ نفوذه، سواء كاف :-الرأي الثاني
حقيقيا أو مزعوـ، فوفقًا ليذا الرأي ال تقوـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي إذا انتفت ىذه النية لدى 

                                                                                                                                                                                
.300ص, ، مرجع سابؽ-القسـ العاـ- قانوف العقوبات: محمد صبحي نجـ: نقال عف

 

73، ص1991المرصفاوي في قانوف العقوبات الخاص،منشاة المعارؼ،اإلسكندرية،: حسف صادؽ المرصفاوي (1)
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نما لكونو  الفاعؿ مستغؿ النفوذ، باعتبار أف القانوف ال يعاقب المستغؿ لكونو تمقى المقابؿ لذاتو، وا 
 .مقاببًل لسعيو لمحصوؿ عمى المتقابؿ مف السمطة أو اإلدارة العامة باستخداـ نفوذه أي كاف نوعو

 
فالمبلحظ مف تجريـ استغبلؿ النفوذ ىو الغاية أو الغرض مف تمقي المقابؿ، وىذه الغاية ىي استغبلؿ 
النفوذ لمفاعؿ، وقصد استغبلؿ النفوذ يتحقؽ إذا كاف الفاعؿ ينوي حقيقة استعماؿ ما يتمتع بو مف نفوذ 
حقيقي أو مزعوـ، لمحصوؿ مف السمطة أو اإلدارة العامة عمى المتقابؿ لصاحب المصمحة أو الحاجة، 
فتقوـ الجريمة في ىذه الحالة، أما إذا لـ ينوي الفاعؿ استخداـ نفوذه، سواء كاف حقيقيًا أو مزعوـ فبل 

تتحقؽ في ىذه الحالة قصد االستغبلؿ، وال يتحقؽ بالتالي القصد الخاص في الجريمة، مما يترتب عمى 
ذلؾ عدـ قياـ الجريمة، كما لو تظاىر صاحب النفوذ بقبوؿ المقابؿ المقدـ إليو لمحصوؿ أو محاولة 

الحصوؿ عمى المتقابؿ مف السمطة أو اإلدارة العامة، لتمكيف الشرطة مف القبض عمى صاحب 
المصمحة أو الحاجة، وذلؾ النتفاء قصد االستخداـ، وبالتالي االستغبلؿ، ومف ثـ انتفاء القصد الجنائي 

. (1)نتيجة لذلؾ
 

يبلحظ الباحث أف الرأييف السابقيف يتفقاف مف حيث أف القصد الخاص في جريمة استغبلؿ النفوذ 
، فعبًل لمحصوؿ أو محاولة الحصوؿ عمى المتقابؿ مف السمطة أو (2)الوظيفي ىو نية استغبلؿ النفوذ

اإلدارة العامة لصاحب المصمحة أو الحاجة، إال أف الرأي الثاني يذىب إلى أف القصد الخاص في 
نما يشمؿ أيضا نية استخداـ ىذا  الجريمة ال يقتصر عمى نية استغبلؿ النفوذ كما في الرأي األوؿ، وا 

. النفوذ
 يذىب إلى أف القصد الجنائي في جريمة استغبلؿ النفوذ يتمثؿ في القصد الجنائي :-االتجاه الثاني

العاـ وحده، الذي يكفي لقياميا، وال يمـز توافر القصد الخاص في ىذه الجريمة، فبل عبرة بنية الفاعؿ 
اتجاه ما وعد بو صاحب المصمحة أو الحاجة، فالجريمة تقـو سواء اتجيت نيتو لبذؿ الجيود مف اجؿ 
الحصوؿ أو محاولة الحصوؿ عمى ما وعد بو، أـ اتجيت منذ البداية إلى عدـ بذؿ أي جيد لتحقيؽ 
ذلؾ، واألساس في ذلؾ أف المشرع الجزائي ساوي بيف النفوذ الحقيقي والمزعوـْ وىذا يُعد ضمنًا انو ال 

                                                           
.154مرجع سابؽ، ص: محمد زكي أبو عامر (1)

 

نما تشكؿ عنصرًا نفسيًا لمسموؾ اإلجرامي  (2) الطمب أو القبوؿ )يرى البعض أف نية استغبلؿ النفوذ لمحصوؿ أو محاولة الحصوؿ عمى المتقابؿ المطموب ال يعتبر قصدًا خاصًا وا 

.  ، لتميزه عف أنماط السموؾ األخرى التي يمكف أف تتشابو مف حيث مكوناتيا المادية(أو األخذ

.284، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- قانوف العقوبات: مأموف محمد سبلمو: نقال عف
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فرؽ بيف اتجاه نية الفاعؿ الحقيقية إلى استعماؿ نفوذه مف عدمو، وىذا االتجاه ىو الغالب في الفقو 
. (1)والمصري تحديداً 

 
 :موقؼ القضاء:- الفقرة الثانية

 
اكتفى القضاء العربي بضرورة توفر القصد الجنائي العاـ فقط في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي دوف 
اشتراط وجود القصد الجنائي الخاص فعبر القضاء المصري في حكـ صدر منو في إحدى القضايا، 

وىذه الجريمة عمدية يتعيف لوقوعيا القصد الجنائي العاـ، وال يشترط فييا أف : " ...فجاء فيو ما يأتي
تتجو نية الجاني إلى استعماؿ النفوذ الذي تذرع بو، وذلؾ أف المشرع قد سوى بيف النفوذ الحقيقي 

.  (2 )...."والمزعوـ
 

تشمؿ حالة استعماؿ النفوذ الحقيقي أو المزعـو لمحصوؿ أو محاولة الحصوؿ ".....وفي حكـ آخر 
عمى مقابميا عمى مزية ما مف أية سمطة عامة، وبذلؾ تتحقؽ المساءلة حتى لو كاف النفوذ 

. (3)....."مزعوماً 
 

فقد قدر الشارع أف الجاني حيف يتجر بالنفوذ عمى أساس موىوـ ال يقؿ استحقاقا " ....وفي حكـ آخر 
 .(4 )....."لمعقاب عنو حيف يتجر بو عمى أساس مف الواقع

لما "...، فجاء في احدى احكامو (5)وىذا االتجاه عبر عنو أيضا القضاء الكويتي في إحدى قضاياىا
قد ساوى عند طمب الجاني لمعطية أو قبوليا أو أخذىا ...كاف الشارع في نطاؽ جريمة االتجار بالنفوذ

                                                           
مرجع سابؽ، : فتوح عبد اهلل الشاذلي- 35مرجع السابؽ، ص: محمود محمود مصطفي- ، 71، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- قانوف العقوبات: محمود نجيب حسني (1)

.    191ص
 

 . 28/2/1985 قضائية جمسة 54 لسنة 3286رقـ : الطعف بالنقض (2)

.102المرجع السابؽ، ص: مصطفي مجدي ىرجو: نقال عف 
 

. 19/2/1968 قضائية، جمسة 38 لسنة 59رقـ : الطعف بالنقض (3)

. 6/12/1988 قضائية، جمسة 58 لسنة 209رقـ:     والطعف بالنقض

.106 – 103المرجع السابؽ، ص: مصطفي مجدي ىرجو: نقال عف
 

. 20/11/1967 قضائية، جمسة 37 لسنة 1591رقـ : الطعف بالنقض (4)

.154مرجع سابؽ، ص: ياسر كماؿ الديف: نقال عف
 

دينار زاعما لو أنيا مقابؿ استغبلؿ نفوذ لدى موظفي اإلدارة العامة لممرور لتقديـ الموعد المحدد الختباره في القيادة ( 300)تتمخص وقائعيا في طمب المتيـ مف المجني عميو (5)

ولضماف نجاحو دوف أداء االمتحاف ،فوافؽ المجني عميو وسممو التصريح الخاص باالختبار، وبعد بضعة أياـ أعاد المتيـ التصريح مثبتا عميو تاريخ جديد ونجاحو فيو، مع 

.توقيع مزور منسوب ألحد ضباط اإلدارة العامة لممرور، فقاـ المجني عميو بتسميمو المبمغ المتفؽ عميو
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بيف تذرعو بنفوذ حقيقي لمحصوؿ عمى مزية مف سمطة عامة، وبيف تذرعو في ذلؾ بنفوذ مزعوـ، تقديرا 
مف الشارع أف الجاني حيف يتجر بالنفوذ عمى أساس موىوـ ال يقؿ استحقاقا لمعقاب عنو حيف يتجر بو 

واإلضرار بالثقة الواجبة في – واالحتياؿ – عمى أساس مف الواقع، إذ ىو حينئذ يجمع بيف الغش 
السمطات العامة والجيات الخاضعة إلشرافيا، بما مؤداه أف تحقؽ الجريمة ال يستمـز سوي القصد 

الجنائي العاـ الذي يتوافر بمجرد طمب العطية مقابؿ الزعـ بالنفوذ كما ىو الحاؿ في الدعوى 
 .(1 )....."المطروحة

 
بعد تبياف موقؼ الفقو والقضاء في موضوع توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة استغبلؿ النفوذ 

 أف القصد الجنائي البلـز توافره في ىذه الجريمة، ىو القصد الجنائي العاـ :يرى الباحثالوظيفي، 
: الذي يكفي لقياـ ىذه الجريمة، وندعـ ىذا الرأي مف خبلؿ الحجج القانونية التالية

 
 أف المصمحة المحمية التي يحرص المشرع الجزائي عمى حمايتيا في جريمة استغبلؿ النفوذ ىي :-أوال

الثقة باإلدارة العامة و نزاىة أعماليا وحيادىا، وبالتالي اشتراط توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة 
استغبلؿ النفوذ الوظيفي يؤدى إلى التضييؽ مف نطاؽ ىذه الحماية والعمة مف تجريميا، وتتحقؽ ىذه 

الحماية سواء اتجيت نية الفاعؿ أو لـ تتجو لمحصوؿ أو محاولة الحصوؿ عمى المتقابؿ لصالح 
صاحب المصمحة أو الحاجة، فالفاعؿ بتذرعو بنفوذه وطمب أو قبوؿ أو اخذ المقابؿ الستغبلؿ ىذا 

النفوذ سواء كاف حقيقيًا أو مزعومًا، نظير سعيو إلى السمطة أو اإلدارة العامة لمحصوؿ عمى المتقابؿ 
نما تصرفاتيا تكوف  منيا يظيرىا أماـ الغير بأنيا ال تتصرؼ وفقا لمقانوف وتحقيؽ المصمحة العامة، وا 
حسب ما يتمتع بو الفاعؿ مف نفوذ وبتصرفو ىذا يظير الوظيفة العامة كأنيا سمعة يتاجر بيا حتى لو 
لـ تتجو نيتو إلى تحقيؽ المتقابؿ المطموب منذ البداية، وىذا يتفؽ مع المصمحة المحمية التي حرص 

. عمييا المشرع في ىذه الجريمة، وىي الثقة في اإلدارة العامة ونزاىتيا
ال  (مكررا عقوبات مصري106نص )ف النموذج القانوني لجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي إ:- ثانيا

يدخؿ فيو نية استغبلؿ النفوذ، ولو أراد المشرع أف يدخؿ ىذه النية في الركف المعنوي لمجريمة لنص 
وىذا لـ يحدث في اغمب  (بنية االتجار بالنفوذ واستغبللو)عميو بإضافة عبارة معينة تفيد بذلؾ كعبارة 

التشريعات التي نصت عمى ىذه الجريمة، وذلؾ الف، المشرع الجزائي ال يعتد بالغاية مف سموؾ الجاني 
حتى لو انتفي قصد االتجار بالنفوذ واستغبللو، وال يجعؿ مف ىذا القصد ىدفًا يمـز أف يستيدفو الجاني 
في سموكو اإلجرامي، لذا فاف تطمب توافر القصد الجنائي الخاص في ىذه الجريمة يؤدي إلى تحميؿ 

. عبارات النص التشريعي لشيء غير موجود فيو، وال يقصده المشرع الجزائي
                                                           

. محكمة التميز الكويتية. 11/1980/ 10تميز  (1)

.81، ص1992، بدوف ناشر،2شرح قانوف الجزاء الكويتي، ط: سمير الشناوي: نقال عف 
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لذا فاف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي تتطمب لقياميا توافر القصد الجنائي العاـ فقط، وىذا واضح 

. بشكؿ كبير مف نص التشريعات التي جرمت ىذه الجريمة
 

: عناصر القصد الجنائي العاـ :- الفرع الثاني
 

بعد ما تبيف أف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي ال تحتاج في قياميا إلى القصد الجنائي الخاص 
واقتصر قياميا عمى القصد الجنائي العاـ ال بد مف توضيح عناصر ىذا القصد الذي يتمثؿ في 
عنصريف ىما العمـ وذلؾ مف خبلؿ اإلحاطة بكؿ الوقائع المادية التي يحدثيا النشاط وبماىيتيا 

واإلرادة الواعية مف  (فقرة أولي)اإلجرامية قانونًا، أي التي تشكؿ جريمة في حكـ القانوف وذلؾ في 
(.  فقرة ثانية)خبلؿ نشاط نفسي يتجو إلى تحقيؽ غاية عف طريؽ وسيمة معينة في الجريمة في 

 
:- العمـ:- الفقرة األولى

 
حالة نفسية تقـو في ذىف الجاني جوىرىا الوعي بحقيقة الوقائع " بأنو : يعرؼ العمـ مف الناحية القانونية

التي يتشكؿ منيا الركف المادي مع تمثؿ أو توقع لمنتيجة اإلجرامية التي شأف الفعؿ اإلجرامي أحداثيا 
. (1)"كأثر لو 

 
ففي جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي يفترض عمـ الجاني بالعناصر المكونة لمجريمة، فيجب أف يعمـ 
أواًل بحقيقة سموكو أي بأنو يأتي عمبًل أو امتناعًا عف عمؿ لتحقيؽ العدواف عمى المصمحة أو الحؽ 

الذي يحميو القانوف بالعقاب عمى الجريمة، وثانيًا أف يتوقع الجاني وقت مباشرة سموكو النتيجة 
اإلجرامية كما يحددىا القانوف حتى يمكف القوؿ إف إرادتو اتجيت إلى تحقيؽ ىذه النتيجة، وأخيرًا أف 
يتوقع عبلقة السببية بيف سموكو وبيف النتيجة اإلجرامية، بمعني أف يتمثؿ في ذىنو حمقات التسمسؿ 

السببي الذي يبدأ بسموكو وينتيي بتحقؽ تمؾ النتيجة، وبذلؾ يحيط عمـ الجاني بعناصر الركف المادي 
. (2)عمى نحو كامؿ

 

                                                           
.244، مرجع سابؽ، ص-القسـ العاـ- قانوف العقوبات: محمد زكي أبو عامر (1)

 

.  وما بعدىا13النظرية العامة لمقصد الجنائي، مرجع سابؽ، ص: محمود نجيب حسني - (2)

.    531مرجع سابؽ، ص- القسـ العاـ- الوسيط في قانوف العقوبات: احمد فتحي سرور    - 
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والقانوف كقاعدة عامة ال يستمـز تحقؽ النتيجة اإلجرامية عف طريؽ تسمسؿ سببي معيف فالقصد 
الجنائي يبقي قائما ولو تحققت النتيجة عف طريؽ تسمسؿ سببي يخالؼ ما توقعو الفاعؿ وقت مباشرة 

. (1)سموكو
 

كما أف األركاف الخاصة أو المفترضة تعد مف عناصر الفعؿ اإلجرامي، فيجب أف يكوف الفاعؿ عمى 
عمـ بيا وقت مباشرتو لنشاطو، وكذلؾ العمـ بالظرؼ المشدد إذا كاف موجودًا لكْونو عنصرًا بيا كصفة 

. (2)الموظؼ في جريمة استغبلؿ النفوذ في القانوف المصري، لقياـ القصد الجنائي
 

وبالتالي القصد الجنائي العاـ ال يتحقؽ بالجيؿ بالواقع أو الغمط فيو، حيت إف الجيؿ بأمر يقصد بو 
عدـ اإلحاطة بو أصبل وىو أمر سمبي، وقد يكوف الجيؿ كميًا إذا انتفت اإلحاطة باألمر تمامًا أو 

جزئيًا، أما الغمط فيو الفيـ عمى صورة تغاير الواقع، والجيؿ بالواقع يستوي مع الغمط فيو مف ناحية 
أثره عمى القصد الجنائي، وبالتالي عمى مسئولية الجاني، فإذا وقع الجيؿ أو الغمط عمى أي ركف مف 

. (3)أركاف الجريمة فانو ينفي القصد الجنائي، ألف مف شاف ذلؾ أف يزيؿ منو عنصر العمـ
 

إف العمـ بكافة األركاف التي يقوـ عمييا النموذج القانوني لمجريمة يتطمب مف الفاعؿ العمـ بكافة 
العناصر التي يتطمبيا القانوف في الجريمة، فإذا انتفي ىذا العمـ، فاف ذلؾ يعني قياـ تصور مخالؼ 

. لمواقع في ذىف الفاعؿ، وبالتالي ال تقـو الجريمة
 

وفي جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي يتطمب أف ينصب عمـ الفاعؿ مستغؿ النفوذ عمى وجود النفوذ 
، واف يعمـ انو تمقي المقابؿ مف اجؿ سعيو لدى السمطة أو (4)الحقيقي أو إدراكو كذب االدعاء بالنفوذ

اإلدارة العامة لمحصوؿ أو محاولة الحصوؿ عمى المتقابؿ لصاحب الحاجة أو المصمحة، أي أف يعمـ 
بوجود االرتباط بيف المقابؿ، وبيف العمؿ الذي يسعى لتحقيقو وىو المتقابؿ لصاحب الحاجة أو 

. المصمحة
 

أما إذا انتفي عمـ الفاعؿ في ما يدور في ذىف صاحب المصمحة أو الحاجة، معتقدًا بأف ما قدمو لو 
. يبرره صمة القربى أو الصداقة فبل تقـو الجريمة بحقو النتفاء عنصر العمـ عنده

                                                           
.293، مرجع سابؽ، ص-القسـ العاـ- قانوف العقوبات: محمد صبح نجـ (1)

 

.    536المرجع السابؽ، ص: احمد فتحي سرور (2)
 

.    87مرجع سابؽ، ص: صباح كـر شعباف (3)
 

.79، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات: محمود نجيب حسني (4)
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أو أف يقوـ صاحب المصمحة أو الحاجة بإرساؿ ىدية إلى منزؿ الفاعؿ أو وضع مبمغًا مف الماؿ في 

. حسابو البنكي دوف عممو أو موافقتو عمى ذلؾ
 

ويمـز أف يعمـ الفاعؿ بنوع المتقابؿ الذي وعد بو صاحب المصمحة أو الحاجة، لمحصوؿ أو محاولة 
.       (1)الحصوؿ، عميو وبأف ىذه السمطة أو اإلدارة العامة ىي تابعة لسمطة وطنية أو تحت إشرافيا

 
 :اإلرادة:- الفقرة الثانية

 
ىي المحرؾ نحو اتخاذ السموؾ اإلجرامي، سمبيا كاف ىذا : " تعرؼ اإلرادة مف الناحية القانونية بأنيا

. (2 )"السموؾ أـ ايجابيا وىي المحرؾ أيضا نحو تحقيؽ النتيجة 
 

ولكي ُيعتد بيذه اإلرادة قانونًا يجب أف تكوف ىذه اإلرادة مميزة، والتمييز يعني المقدرة عمى فيـ الفعؿ 
المرتكب وطبيعة اآلثار المترتبة عميو، واف تكوف اإلرادة حرة االختيار وىي مقدرة الجاني عمى تحديد 
الوجية التي تتخذىا إرادتو أي مقدرتو عمى توجيو إرادتو اتجاىًا معينًا، وتحديد الطريؽ الذي يسمكو 

. (3 )بفعمو، وتنتفي ىذه الحرية ألسباب خارجية كاإلكراه أو ألسباب داخمية كالحالة العقمية أو النفسية
حتى يتحقؽ القصد الجنائي العاـ لجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، باإلضافة لعنصر العمـ البد مف 
توفر عنصر اإلرادة لدى الفاعؿ مستغؿ النفوذ متمثبًل بتوافر إرادة السموؾ المحقؽ لمجريمة، وىذا 

السموؾ يكوف بإحدى الصور التي ذكرىا الباحث وىي الطمب والقبوؿ واألخذ المنصب عمى المقابؿ، 
ويمـز أف تتجو أيضا أرادة الفاعؿ إلى االستيبلء عمى المقابؿ بقصد التممؾ أو االنتفاع، أي االستفادة 

. مف المقابؿ سواء كاف ذلؾ لنفسو أو غيره
 

 انو مف النادر أف يثور الشؾ في توافر عنصر اإلرادة عندما يطمب الفاعؿ مستغؿ ويعتقد الباحث
النفوذ المقابؿ بدؿ سعيو بنفوذه لدى السمطة أو اإلدارة العامة لمحصوؿ أو محاولة الحصوؿ عمى 

المتقابؿ لصاحب المصمحة أو الحاجة، وذلؾ ألنو مف الصعب في حالة الطمب أف يدعى الفاعؿ بأف 
الطمب ال يفيد توافر اإلرادة بحجة عدـ انصراؼ نيتو إلى تمقي المقابؿ عمى الرغـ مف صدور ىذا 

. الطمب منو
                                                           

.94مرجع سابؽ، ص: مصطفي مجدى ىرجو (1)
 

.  295، مرجع سابؽ، ص-القسـ العاـ- قانوف العقوبات: محمد صبحي نجـ (2)
 

     .257، نفس المرجع السابؽ، ص-القسـ العاـ- قانوف العقوبات: محمد صبحي نجـ (3)
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فجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي تقع تامة بمجرد صدور الطمب طالما كاف جديا في ظاىره بصرؼ 
، إذ بصدور الطمب عف الفاعؿ وبإرادتو الحرة تتحقؽ الجريمة في شكميا (1)النظر عف الباعث أو الغاية

.  التاـ
 

ولكف مف الممكف أف يثور الشؾ في حالتي القبوؿ، واألخذ باعتبار أف القبوؿ الصادر مف الفاعؿ يجب 
أف يكوف جديًا، ولكف ىذا القبوؿ الظاىري الجدي قد يكوف اليدؼ منو اإليقاع بصاحب المصمحة أو 

الحاجة، وبالتالي يكوف ىناؾ انتفاء لعنصر اإلرادة في ىذه الحالة، أما األخذ فقد يكوف غير إرادي مف 
جانبو ومف ثـ تنتفي لديو إرادة األخذ الذي يترتب عميو انعداـ القصد الجنائي، كأف يدخؿ المقابؿ في 
حوزتو دوف عممو، كاف يوضع في سيارتو أو مبلبسو أو حسابو البنكي، أو رفض الفاعؿ ىذا المقابؿ 
الذي في حيازتو وبعممو كرفضو ورده لصاحب المصمحة أو الحاجة الذي وضعو، أو إببلغ السمطات 

. المختصة باألمر
 

وبتحقؽ عنصري العمـ واإلرادة يتكوف القصد الجنائي العاـ البلـز لقياـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي 
. وبالتالي تتحقؽ المسؤولية الجنائية لمرتكبييا

 
وفي حالة تبيف أف الطمب أو القبوؿ أو األخذ المقابؿ مف جانب الفاعؿ كاف نتيجة لضغط أو إكراه أو 
كاف ىناؾ ضرورة دفعتو لذلؾ بانعداـ االختيار لديو، فبل يكوف مسؤوال جزائيًا النتفاء القصد الجنائي 
لديو أذا توفرت الشروط القانونية التي تجعؿ مف ىذه الحاالت مانعًا مف المسؤولية الجزائية تطبيقًا 

. (2)لمقواعد العامة في المسؤولية

                                                           
 ىو عبارة عف مجموعة مف عوامؿ نفسية صادرة عف إحساس الجاني وميولو العمياء التي تدفعو دوف تفكير أو تقدير إلى ارتكاب الجريمة، واف المبدأ المستقر في :الباعث( " 1)

ليست ليا الصفة غير المشروعة " الغاية " التشريعات الجنائية الحديثة ىو أف الباعث والغاية ال يحسباف بيف عناصر القصد الجنائي والمقصود بذلؾ أف إشباع الحاجة وىي 

في حكـ القانوف، إذ ال يمكف أف نخمع الصفة الجنائية عمى النشاط الذي اتجو إليو وطبعا ىذا النشاط ىو الباعث وانو ليست ىناؾ صعوبة حيف نطمؽ الصفة الجنائية عمى 

القصد الجنائي الذي يتمثؿ في نشاط نفسي اتجو إلى غرض غير مشروع، واف الباعث لو كياف نفسي في حيف الغاية ليا ىدؼ وانعكاس نفسي اتجو إلى غرض غير مشروع 

ولو طبيعة موضوعية ألنيا تمثؿ وجودا حقيقيا، فمثبل إذا طبقنا ىذا القوؿ عمى السارؽ نرى أف االستيبلء عمى الماؿ وتممكو أنما يتمثؿ في الغرض الذي ييدؼ إليو النشاط 

اإلرادي واف االستيبلء والتممؾ ىي عبارة عف أرادة متجية االستيبلء والتممؾ وىي القصد الجنائي ومف ثـ فاف إشباع الحاجة إلى الطعاـ أو الرغبة في التصدؽ عمى الفقراء 

الخ، واف الدافع النفسي إلى إشباع ىذه الحاجة، أنما ىو الباعث، ولكؿ ما تقدـ، فاف إشباع الحاجة إلى الطعاـ أو الرغبة في تقديـ المساعدة لمفقراء أنما ىي ...أنما ىي الغاية

". الغاية في حيف الدافع النفسي إلى إشباع الحاجة أو الرغبة أنما ىو الباعث 

.153-152، ص2004، عماف، 1النظرية العامة لمقصد الجنائي، مكتبة دار الثقافة ولمنشر والتوزيع، ط: نبيو صالح : نقال عف
 

.  وما بعدىا271، مرجع سابؽ، ص-القسـ العاـ- قانوف العقوبات: محمد صبحي نجـ - (2)

     . وما بعدىا223مرجع سابؽ، ص- القسـ العاـ- قانوف العاـ: محمد زكي أبو عامر : انظرلممزيد مف التفصيؿ حوؿ موانع المسؤولية الراجعة النعداـ االختيار    - 
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ثباتو:- الفرع الثالث  :وقت توافر القصد الجنائي وا 

 
يمـز لقياـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي ضرورة معاصرة القصد الجنائي مع ماديات الجريمة وتأثير 

وكيفية أثبات القصد الجنائي المكوف لمجريمة  (فقرة أولى)ذلؾ عمى الركف المادي لمجريمة مف عدمو 
 (فقرة ثانية)
 

: معاصرة القصد الجنائي لمفعؿ:- الفقرة األولى
 

طبقًا لمقواعد العامة في القانوف الجنائي يتعيف معاصرة القصد الجنائي لمفعؿ الذي يحقؽ الجريمة مف 
الناحية المادية وىذا يعني وجوب أف يتوافر القصد الجنائي لحظة القياـ بالسموؾ المادي لمجريمة لذا 

نما  (التزامف)ينتفي ىذا التعاصر  بيف القصد والسموؾ إذا لـ يتوافر القصد في ىذه المحظة بالذات، وا 
. توافر فيما بعد، ومف ثـ ال يعتد بو وال يحقؽ الركف المعنوي في الجريمة لكونو قصدًا الحقاً 

 
وبناء عمى ما تقدـ يمـز لقياـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي قانونًا معاصرة القصد الجنائي لماديات 

الجريمة، وبخبلؼ ذلؾ أي إذا لـ يتوافر ىذا القصد وقت ارتكاب الفعؿ المادي ال تتحقؽ الجريمة ومف 
ثـ إذا تمقي صاحب النفوذ ىدية مف احد أقاربو أو أصدقائو، ثـ يكتشؼ باف الغرض مف وراء تقديميا 
ىو مجرد المحاولة الستغبلؿ نفوذه لمحصوؿ عمى مزية لمقدميا، فبل يكوف مرتكبًا لمجريمة إذا قاـ بعد 

. ذلؾ بالسعي ألجؿ الحصوؿ عمى ىذه المزية نتيجة لتخمؼ الركف المعنوي لمجريمة
 

غير أف الجريمة تكوف متحققة في حالة دخوؿ المقابؿ إلى حيازة صاحب النفوذ دوف عمـ منو وبعد أف 
يعمـ بوجوده، وبالغرض منو يقرر االحتفاظ بو والقياـ بالعمؿ المطموب الذي قدـ المقابؿ مف اجمو وذلؾ 
لقياـ الركف المعنوي في الجريمة لوجود التزامف والتعاصر بيف لحظة ارتكاب السموؾ المادي لمجريمة 
وبيف القصد الجنائي لمفاعؿ الذي سيكوف متوافرًا عند عممو بوجود المقابؿ بكونو بدال لمعمؿ المتقابؿ 
الذي يسعى إليو، وباتجاه إرادتو إلى االحتفاظ بيا، رغـ ىذا العمـ، فالسموؾ المادي يتحقؽ بالنسبة 

. لمفاعؿ منذ المحظة التي يعمـ فييا بوجود المقابؿ، وبالغرض منو
 

: إثبات القصد الجنائي:- الفقرة الثانية
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القصد الجنائي مف أركاف الجريمة، ويجب أف يكوف ثبوتو فعميًا، ال افتراضيًا، وىو قصد الفاعؿ 
الحصوؿ عمى المقابؿ لمحصوؿ، أو محاولة الحصوؿ عمى المتقابؿ لصاحب المصمحة أو الحاجة مف 

. سمطة أو إدارة عامة وطنية أو تحت إشرافيا، فيجب توافره بادئاً 
 

ويخضع إثبات القصد الجنائي في جريمة استغبلؿ النفوذ لمقواعد العامة في اإلثبات الجنائي، لذا يقع 
عبء أثباتو عمى سمطة االدعاء العاـ، باعتباره ركنًا مف أركاف الجريمة، فيمكف أثباتو بكافة طرؽ 

. اإلثبات كالبينة والقرائف وشيادة الشيود
 

ولسبلمة الحكـ القضائي يجب التفرقة بيف افتراض العمـ واستخبلصو، فالعمـ حالة نفسية ال يمكف 
إثباتيا أو التأكد منيا إال مف الظروؼ والمبلبسات المحيطة، وىي مختمفة مف حالة إلى أخرى فإذا تـ 

استظيار العمـ في القضية المعروضة والتدليؿ عميو في الحكـ كاف سميمًا، أما افتراض العمـ فانو 
استخبلص تحكمي يجانب المنطؽ ويجافي الواقع أحيانًا ويقيد الدفاع عف الفاعؿ ولو ساندتو الظروؼ 

. (1)وأيده الواقع
لذا يمـز إذا دفع المتيـ بانتفاء عممو أف توضح المحكمة بأسباب صحيحة وسائغة ومستمدة مف أوراؽ 
الدعوى وما تستخمصو مف مجريات القضية، أو أقواؿ الشيود ووقائعيا الثابتة في حكميا، فإذا قضت 
محكمة الموضوع وبينت في أسباب حكميا أف الجريمة وقعت بعناصرىا المختمفة، فإف ىذا يتضمف 

بالضرورة أف القصد الجنائي متوافر لدى الجاني، وليس ىناؾ حاجة بالقاضي إلى أف ينص في حكمو 
.  (2)صراحة عمى توافر ىذا القصد لدى الجاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.88مرجع سابؽ، ص: صباح كـر شعباف (1)

 

. 1929/1/236 سيرى 26/11/1282نقض فرنسي  (2)

.88المرجع السابؽ، ص: صباح كـر شعباف: نقال عف 
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 :الجرائـذاتية جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي وتميزىا عف غيرىا مف :- المبحث الثالث
 

تمتقي جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي مع بعض الجرائـ األخرى في خصائص محددة، وعميو يبدو 
وبشكؿ سطحي أف ىذه الجريمة تقـو عمى ذات العناصر التي تقوـ عمييا ىذه الجرائـ، كجريمة الرشوة 

و إساءة استعماؿ السمطة واالستجابة لرجاء أو توصية، أو وساطة واستثمار الوظيفة وغيرىا مف 
. الجرائـ التي ترتبط بالوظيفة العامة والماؿ العاـ

 
لكف حقيقة األمر، إف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي تختمؼ، وليا ذاتية خاصة تميزىا عف غيرىا مف 

. الجرائـ التي يكوف محميا الوظيفة العامة والماؿ العاـ أو الموظؼ العاـ
 

، وتميزىا عف غيرىا مف (مطمب أوؿ)ما، يتطمب النظرة ليذه الذاتية في تميزىا عف جريمة الرشوة 
مطمب )، وخصوصيتيا وتميزىا عف غيرىا مف جرائـ الماؿ العاـ (مطمب ثافٍن )جرائـ الوظيفة العامة 

(.  ثالث
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وذلؾ لمتدليؿ عمى أف اختبلؼ ىذه الجرائـ عف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، إنما ىو إثبات أف ىذه 
. (1)الجريمة تتمتع بذاتية خاصة تميزىا عف غيرىا مف الجرائـ التي تمس الوظيفة العامة والماؿ العاـ

 
 
 

:- ذاتية جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي وتميزىا عف جريمة الرشوة:- المطمب األوؿ
 

تعد جريمتا استغبلؿ النفوذ الوظيفي والرشوة مف الجرائـ التي تقع عمى اإلدارة العامة فيما مف الجرائـ 
المخمة بالمصمحة العامة، لذلؾ تناولت معظـ التشريعات الجزائية ىاتيف الجريمتيف في نصوصيا 

. التشريعية
 

حيث تتفؽ جريمة استغبلؿ النفوذ مع جريمة الرشوة في العديد مف العناصر األساسية، لذا تُعد ىاتاف 
الجريمتاف مف أكثر الجرائـ صمة وتقاربًا، وىذا واضح مف ورود النموذج الخاص بجريمة استغبلؿ 

النفوذ الوظيفي، بيف ثنايا نصوص جريمة الرشوة في معظـ التشريعات الجنائية، فسرت عمييا أحكاـ 
. الرشوة حتى صعب تميزىا

 
نما  إال أف ىذه التشريعات لـ تتفؽ عمى األخذ بأحكاـ موحدة لجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، وا 
اختمفت في ذلؾ، وتركز ىذا االختبلؼ حوؿ كْونيا مف الجرائـ التي تأخذ حكـ جريمة الرشوة، 

( فرع ثافٍن )، والبعض األخر مف التشريعات اعتبرتيا مستقمة عف جريمة الرشوة (فرع أوؿ)وسنتناولو في 
(.  فرع ثالث)موضحيف أوجو الشبو واالختبلؼ بيف الجريمتيف 

 
: جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي في حكـ جريمة الرشوة:- الفرع األوؿ

 

                                                           
الرشوة، االختبلس واستثمار الوظيفة،              التعدي عمى الحرية، إساءة استعماؿ السمطة : نص قانوف العقوبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية عمى جرائـ - (1)

. واإلخبلؿ بواجبات الوظيفة

الرشوة، المكافئة البلحقة، االستجابة لرجاء أو التوصية   أو الوساطة، استغبلؿ النفوذ، اختبلس الماؿ العاـ، االستيبلء : ونص قانوف العقوبات المصري النافذ عمى الجرائـ    - 

بغير حؽ عمى الماؿ العاـ أو تسييؿ ذلؾ، االختبلس واالستيبلء بغير حؽ عمى أمواؿ الشركات المساىمة، الغدر، التربح مف أعماؿ الوظيفة العامة، التعدي عمى أراضي 

األوقاؼ واألرض الممموكة لمدولة ولشركات القطاع العاـ، اإلخبلؿ ألعمدي بنظاـ توزيع السمع، اإلضرار ألعمدي باألمواؿ والمصالح العامة، اإلضرار غير العمدي باألمواؿ 

تبلؼ وحريؽ الماؿ  والمصالح العامة، اإلىماؿ في صيانة أو استخداـ الماؿ العاـ، اإلخبلؿ والغش في تنفيذ العقود، استخداـ العماؿ سخرة أو احتجاز أجورىـ، تخريب وا 

. العاـ

.الرشوة واختبلس الماؿ العاـ واإلضرار بو، واستغبلؿ الوظيفة والتربح: ونص مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني عمى الجرائـ- 
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اتجيت اغمب التشريعات الجزائية إلى ربط جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي بجريمة الرشوة، لوجود أوجو 
شبو كبيرة بينيما، لذا ال بد مف التعرؼ عمى جريمة الرشوة بشكؿ موجز مف اجؿ مقارنتيا مع جريمة 

. استغبلؿ النفوذ الوظيفي
 

اتجار موظؼ في أعماؿ وظيفتو عف طريؽ االتفاؽ مع صاحب الحاجة أو " وتعرؼ جريمة الرشوة بػ 
التفاىـ معو عمى قبوؿ ما عرضو األخير مف فائدة أو ىدية أو أية منفعة أخري ليقوـ بعمؿ أو االمتناع 

. (1)" عف القياـ بعمؿ يدخؿ في حكـ وظيفتو أو دائرة اختصاصو 
 

: وقد اختمفت التشريعات الجزائية في أحكاميا بخصوص جريمة الرشوة، حيث نجد ىناؾ اتجاىيف
 

 يذىب إلى أف جريمة الرشوة تتكوف مف جريمتيف منفصمتيف ، جريمة الراشي وجريمة :االتجاه األولى
المرتشي، فعمؿ الراشي مستقؿ ويعاقب عميو لوحده، وال يعد اشتراكًا في جريمة المرتشي، وأطمؽ فقياء 

. (2)القانوف الجزائي الفرنسي عمى جريمة الراشي بالرشوة االيجابية وجريمة المرتشي بالرشوة السمبية
 

 يذىب إلى أف جريمة الرشوة ىي جريمة واحدة، رغـ وجود الطرفيف الراشي والمرتشي، :االتجاه الثاني
وىي موظؼ يتجر بوظيفتو، إذا يقع الفعؿ األصمي في نصيب الموظؼ المرتشي، أما الراشي فيو 

. (3)شريؾ لو يستمد منو إجرامو
 

الركف المفترض، وىو الصفة الخاصة في المرتشي، أي يجب أف يكوف : وأركاف جريمة الرشوة ثبلثة
موظفًا عامًا، والركف المادي وىو النشاط اإلجرامي الذي تتحقؽ بو الجريمة في نظر القانوف، والركف 
المعنوي وىو القصد الجنائي أي عمـ الموظؼ أف ما حصؿ عميو أو ما يطمبو مقابؿ القياـ بعمؿ أو 

. (4)امتناع عف عمؿ
 

واغمب التشريعات الجزائية الحديثة أخذت باالتجاه الثاني، فمنيا ما نص عمى جريمة المرتشي 
وعقوبتيا، وترؾ الراشي لؤلحكاـ العامة في المساىمة الجنائية، ومنيا ما ينص صراحة عمى اعتداد 

.  (5)الراشي شريكًا منعا لمبس أو الغموض
                                                           

.8، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات:  محمد صبحي نجـ (1)
 

.17مرجع سابؽ، ص: ياسر كماؿ الديف (2)
 

.18نفس المرجع، ص: ياسر كماؿ الديف (3)
 

26نفس المرجع السابؽ، ص: ياسر كماؿ الديف (4)
 

.مف التشريعات التي أخذت بيذا االتجاه، القانوف المصري واألردني والعراقي والمبناني والسوري (5)
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اخذ بمبدأ أف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي تدخؿ في حكـ : (كنموذج)وقانوف العقوبات المصري 

جريمة الرشوة، ويستدؿ عمى ذلؾ مف الصياغة التشريعية لممواد التي عالجت أحكاـ ىذه الجريمة والتي 
نصت صراحة عمى التعامؿ مع الفاعؿ مستغؿ النفوذ باعتباره في حكـ المرتشي، وىذا واضح في نص 

. (1 )..."يعد في حكـ المرتشي" ...مكررًا  (106)المادة 
 

والسؤاؿ ىنا ما ىو مدى الفصؿ بيف ىاتيف الجريمتيف؟، إذا كانت جريمة استغبلؿ النفوذ مف الجرائـ 
التي تأخذ حكـ الرشوة بموجب القانوف، فيؿ يتبع ذلؾ سرياف جميع األحكاـ الخاصة بجريمة الرشوة 
عمييا، باستثناء ما تختص بو جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي مف عناصر لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ 

األوؿ يتعمؽ بالفاعؿ مستغؿ النفوذ والمرتشي، والثاني يتعمؽ بصاحب : سنتناولو مف خبلؿ شقيف
. المصمحة أو الحاجة والوسيط في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، بالراشي والوسيط في جريمة الرشوة

 
 ينطبؽ الحكـ الخاص بالمرتشي في جريمة الرشوة عمى الفاعؿ مستغؿ النفوذ في جريمة :الشؽ األوؿ

. استغبلؿ النفوذ الوظيفي، وذلؾ لصراحة النص لكْوف مستغؿ النفوذ في حكـ المرتشي
 

 اختمؼ الفقو الجنائي في مسالة صاحب المصمحة أو الحاجة والوسيط في جريمة :-الشؽ الثاني
استغبلؿ النفوذ الوظيفي في تقرير قياـ المسؤولية، بيف مؤيد ومعارض، ولكؿ فريؽ حججو وأسانيده 

:- القانونية
 

 يرى أف الحكـ الخاص بالراشي والوسيط في جريمة الرشوة ينطبؽ عمى جريمة استغبلؿ :-الرأي األوؿ
:- مكررًا التي تنص (107)النفوذ الوظيفي، وتتحقؽ مسؤوليتيما استنادًا إلى نص المادة 

 

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة ومع ذلؾ يعفي الراشي والوسيط مف العقوبة إذا ) 
. (اابر السمطات بالجريمة أو اعترؼ بيا

 
: (2)ويستند ىذا الرأي إلى الحجتيف التاليتيف

                                                           
.197، ص1999في التشريع المصري والتشريع المقارف، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة،- جرائـ الرشوة: احمد رفعت خفاجى (1)

 

. 176-175مرجع سابؽ، ص: فتوح عبد اهلل الشاذلي: - مف الذيف استند ليذا الرأي (2)

. 128، ص 1995التعميؽ عمى قانوف العقوبات في ضوء الفقو والقضاء، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، :  مصطفي مجدي ىرجو-   

. 129، ص1981، دار الفكر العربي، القاىرة،-القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات:  نبيؿ مدحت سالـ-   

.195، ص1994، دار النيضة العربية، القاىرة، 3، ط-القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات:  حساـ الديف محمد احمد-   
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بأف المشرع الجزائي المصري أدرج جريمة استغبلؿ النفوذ في باب الرشوة، وأفاد بسرياف  -1

مكررا بنصيا عمى حكـ المرتشي، لذا تنطبؽ األحكاـ  (106)أحكاميا عمييا بدليؿ المادة 
 .الخاصة بالراشي والوسيط عمى جريمة استغبلؿ النفوذ

 

أف نصوص القانوف تِعد صراحة مستغؿ النفوذ مثؿ المرتشي، فبمقتضى ذلؾ بداىة أف  -2
صاحب المصمحة أو الحاجة، يُعد مثؿ الراشي ألنو يسعى إلى استغبلؿ نفوذ الفاعؿ، فيجري 

 .عميو حكـ الراشي، وكذلؾ الحاؿ مع الوسيط

مكررا، عمى صاحب المصمحة أو الحاجة  (107) ويرى بعدـ جواز تطبيؽ نص المادة :-الرأي الثاني
والوسيط في جريمة استغبلؿ النفوذ، وبالتالي ال عقاب عمييما، ويستند ىذا الرأي إلى الحجتيف 

:-  (1)التاليتيف
 

إف مف المبادئ األساسية في القانوف الجنائي بعدـ جواز القياس، وبالتالي ال يجوز أف نقيس  -1
 .جريمة الرشوة باستغبلؿ النفوذ، ونطبؽ عقوبتيا

 
إف جريمة استغبلؿ النفوذ ذات فاعؿ متعدد، والقاعدة تقضي بأنو ما لـ ينص القانوف عمى  -2

عقاب احد المساىميف الضرورييف، فيذا يعني أف المشرع الجزائي قدر عدـ عقابو ألسباب 
معينة، وىذا يفسر عدـ عقاب المساىميف اآلخريف في ىذه الجريمة، وكذلؾ صاحب المصمحة 

 .أو الحاجة والوسيط

 
 عمى ما جاء بالرأي األوؿ، باإلضافة إلى أف المشرع الجزائي أورد النص القانوني :ويتفؽ الباحث

مكررا ما يفيد انسحابيا  (107)مكررا قبؿ أف يورد نص المادة  (106)الخاص بجريمة استغبلؿ النفوذ 
عمى الجرائـ السابقة عمييا، والتي تعد قانونًا في حكـ الرشوة، وبأنو ال توجد حالة قياس محظور في 

. القانوف في ىذه الحالة
 

                                                           

. 353، مرجع سابؽ، ص-جرائـ القسـ الخاص- قانوف العقوبات: رمسيس بيناـ:- مف الذيف استند ليذا الرأي (1)
الجامعة الجديدة لمنشر، - الجرائـ الماسة بالمصمحة العامة- قانوف العقوبات الخاص: سميماف عبد المنعـ     – 

. 222، ص1993
رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة - دارسة مقارنة- جريمة الرشوة في الفقو اإلسبلمي: حسيف مدكور    – 

 .   446-445، ص1984القاىرة،
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مكررا كعبارة مطمقة ال تخص بالتحديد نصوصًا قانونية معينة  (107)كذلؾ جاءت داللة نص المادة 
دوف غيرىا، والمطمؽ يجري عمى إطبلقو وال يقيد إال بنص القانوف كما ىو معروؼ، وبالتالي قياـ 

مسؤولية صاحب المصمحة أو الحاجة والوسيط في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي كما ىي مسؤولية 
. الراشي والوسيط في جريمة الرشوة

 
مكررا عمى صاحب المصمحة أو الحاجة،  (107)والحديث افتراضًا عمى عدـ سرياف نص المادة 

والوسيط في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، لكْونيا جريمة ذات فاعؿ متعدد ويقتصر العقاب عمى مف 
ارتكب الفعؿ الذي حدده نص التجريـ، دوف غيرىـ حتى لو كاف دورىـ الزمًا لقياـ الجريمة، ما لـ 

وأف االفتراض " ال جريمة وال عقوبة إال بنص " يشمميـ النص بالتجريـ، استنادًا عمى مبدأ المشروعية 
الذي جاء بو الرأي الثاني يؤدي لعدـ عقاب صاحب المصمحة أو الحاجة والوسيط وىذا ال يتفؽ مع ما 

. ييدؼ إليو المشرع الجزائي مف حماية الثقة في الوظيفة العامة ونزاىتيا وحيادىا مف العابثيف بيا
 

مف إف القوؿ بعدـ العقاب في جرائـ ذات الفاعؿ : " ونحف مع ما أورده الدكتور عوض محمد عوض
المتعدد نتيجة عدـ تأثيـ النص القانوني لسموؾ الفاعميف اآلخريف ىو قوؿ فيو أطبلؽ يعيبو، ذلؾ الف 
العقاب قد يشمؿ كؿ المساىميف أو يقتصر عمى بعضيـ أحيانا أخرى في ىذا النوع مف الجرائـ حتى 
في حالة عدـ النص عمى عقابيـ، والضابط في ذلؾ ىو إرادة المشرع الجنائي، ويمكف أف نتحرى ىذه 
اإلرادة في كؿ حالة عمى حدة، فإذا تبيف لنا انصراؼ اإلرادة إلى تأثيـ أفعاؿ المساىميف جميعا وجب 
عقابيـ، أما إذا تبيف انو أراد تأثيـ البعض دوف البعض األخر عوقب األولوف دوف اآلخريف، وىذا 

األمر يحتاج إلى تفسير النص الستخبلص تمؾ اإلرادة، ومعرفة حكـ القانوف لسموؾ كؿ شخص، فعدـ 
العقاب عمى فعؿ معيف يمـز لوقوع الجريمة، أو يدخؿ في تكوينيا استنادا إلى مبدأ المشروعية، يقتضي 

أف تكوف أرادة المشرع قد اتجيت إلى ذلؾ سواء بالنص المباشر أو بحكـ االقتضاء، فإذا اتضح أف 
جميع األفعاؿ تشكؿ اعتداًء عمى الحؽ أو المصمحة التي يحمييا القانوف، فإنيـ جميعا يعتبروف 

. (1)"فاعميف، ويتعيف عقابيـ
 

وبالتالي نرى إمكانية تحقؽ مسؤولية صاحب المصمحة أو الحاجة والوسيط في جريمة استغبلؿ النفوذ 
. مكررا  (107)الوظيفي، استنادًا إلى نص المادة 

 

                                                           
.334- 333، مرجع سابؽ، ص–القسـ العاـ – قانوف العقوبات : عوض محمد عوض (1)
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حيث، يشكؿ سموكيما اعتداًء عمى المصمحة العامة التي أراد المشرع حمايتيا، إال وىي المحافظة عمى 
. (1)نزاىة الوظيفة العامة، لذا فاف قواعد المساىمة الجنائية تنطبؽ عمييـ

 
لذا كاف مف األفضؿ أف يحدد المشرع الجزائي المصري مسؤولية صاحب المصمحة أو الحاجة، 

مكررا أو  (106)والوسيط في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي وبياف عقوبتيما بموجب نص المادة 
. مكررا تبلفيا ألي لبس أو غموض بيذا الصدد (107)اإلحالة صراحة إلى نص المادة 

 
وىذا ما دفع اغمب الفقو الجنائي إلى اعتبار جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي تعد في حكـ جريمة 

الرشوة، مع أف ىذه الجريمة ليا ذاتيتيا وتميزىا في عناصر أساسية عف جريمة الرشوة، سنتناولو الحقا 
. حيف الحديث عف أوجو الشبو واالختبلؼ بيف الجريمتيف

  
: جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي مستقمة عف جريمة الرشوة:- الفرع الثاني

 
أخذت بعض التشريعات الجزائية عمى اعتبار أف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي جريمة مستقمة عف 

جريمة الرشوة، بالرغـ مف اعتبارىا مف الجرائـ الشبيية بجريمة الرشوة وقريبة منيا مف خبلؿ معالجتيا 
األحكاـ المتعمقة بالجريمتيف في إطار واحد، إال أنيا لـ تخضع جريمة استغبلؿ النفوذ إلى أحكاـ 

. جريمة الرشوة، بحيث جعمت أحكاميا مستقمة عف أحكاـ جريمة الرشوة
 

 في نص المادتيف 1/3/1943ومف ىذه التشريعات ما جاء في قانوف العقوبات المبناني الصادر في 
 (348-347) في المادتيف 22/6/1949، منو وقانوف العقوبات السوري الصادر في (2 )(357-358)
. ، منو(3)
 

                                                           
كؿ شخص عيف ألخذ العطية أو الفائدة أو عمـ بو ووافؽ عميو المرتشي، أو اخذ أو قبؿ شيئا مف ذلؾ مع " مكررا مف قانوف العقوبات المصري عمى أف  (108)تنص المادة  (1)

".عممو بسببو يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة، وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد بو، وذلؾ إذا لـ يكف قد توسط في الرشوة 
 

مف اخذ أو التمس آجرا غير واجب، أو قبؿ الوعد بو، سواء لنفسو أـ غيره بقصد إنالة اآلخريف أو السعي إلنالتيـ وظيفة أو عمبل أو : " عمى (356)حيث نصت المادة  (2)

مقاوالت أو مشاريع أو أرباح غيرىا أو منحة مف الدولة أو أحدى اإلدارات العامة أو بقصد التأثير في مسمؾ السمطات بأية طريقة عوقب بالحبس مف شيريف إلى سنتيف، 

" وبغرامة اقميا ضعفا قيمة ما اخذ أو قبؿ بو 

إذا اقترؼ الفعؿ محاـ بحجة الحصوؿ عمى عطؼ قاضي أو حكـ أو شنديؾ أو خبير في قضية، عوقب بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنوات ومنع : " عمى (357)   ونصت المادة 

".مف ممارسة مينتو مدى الحياة 
 

. مف قانوف العقوبات السوري نفس الصيغة التشريعية ألوارده أعبله (348-347)وورد في المادتيف  (3)
 



261 

 

فالمشرع الجزائي في كؿ مف ىذيف القانونيف نص عمى أحكاـ الجريمتيف ضمف إطار الجرائـ المخمة 
بواجبات الوظيفة العامة، في الوقت الذي لـ يقرر فيو سرياف أحكاـ الرشوة عمى جريمة استغبلؿ النفوذ 
الوظيفي، عمى خبلؼ التشريعات الجزائية التي خمطت بيف الجريمتيف، واعتبارىما مف طبيعة واحدة 

. وصنؼ واحد
 

: أوجو الشبو واالاتالؼ بيف جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي وجريمة الرشوة:- الفرع الثالث
 

أوجو الشبو  ( ً أوال)إف التميز بيف الجريمتيف يتطمب تبياف أوجو الشبو واالختبلؼ بينيما، مف خبلؿ 
. أوجو االختبلؼ عمى التوالي ( ً ثانيا)و

 : (1)أوجو الشبو:- أوال
 

تتشابو الجريمتاف مف حيث المصمحة المحمية التي يسعى المشرع إلى حمايتيا، وتتمثؿ في  -1
المحافظة عمى ثقة الوظيفة العامة ونزاىتيا أماـ المواطنيف مف عبث الفاسديف و المؤثرات 
الخارجية، أيًا كاف نوعيا لمحيمولة مف العبث بما تقدمو الوظيفة العامة، والمرافؽ العامة مف 

 .منافع وخدمات، لموصوؿ إلى تنظيـ فعاؿ لنشاط اإلدارة العامة

 

تتشابو الجريمتاف مف حيث الفاعؿ بضرورة وجود شخصيف عمى األقؿ مستغؿ النفوذ وصاحب  -2
المصمحة أو الحاجة في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، والراشي والمرتشي في جريمة 

 .الرشوة

 

تتشابو الجريمتاف في أف كبًل منيما تقوـ بالعقد الجنائي الناتج عف تبلقي اإلرادتيف في االتفاؽ  -3
 .المتبادؿ الحاصؿ عمى أساس العوض والتبادؿ في المقابؿ والمتقابؿ

 

تتشابو الجريمتاف في طبيعة السموؾ اإلجرامي الذي يصدر عف الجاني، ويكوف الركف المادي  -4
 .في الجريمة، ففي الحالتيف يتمثؿ بطمب أو قبوؿ أو اخذ المقابؿ لنفسو أو لغيره

 

تتشابو الجريمتاف مف حيث الركف المعنوي في أف كبًل منيما يتطمب توافر القصد الجنائي  -5
 .العاـ فييما

 

: أوجو االاتالؼ:- ثانيا
 

                                                           
.143جرائـ الرشوة واستغبلؿ النفوذ، مرجع سابؽ، ص: ياسر كماؿ الديف (1)
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تختمؼ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة الرشوة مف حيث إف األولى ال تعد مف  -1
 فيمكف أف تقع مف موظؼ عاـ أو شخص عادي أو ذي صفو نيابة، (1)جرائـ ذوي الصفة

 والصفة في ىذه الجريمة تعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت مف موظؼ عاـ، بينما تتطمب جريمة

الرشوة ركف الصفة، فيي مف الجرائـ ذات الصفة، أي يجب أف يكوف المرتشي موظفًا عامًا أو مف 
في حكمو، واف يكوف مختصًا بالعمؿ أو االمتناع عف العمؿ المطموب أو يدخؿ ضمف 

 .(2)اختصاصو

 
يختمؼ اليدؼ أو الغرض مف المقابؿ في كؿ جريمة، ففي جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي  -2

ييدؼ الفاعؿ إلى استخداـ نفوذه سواء كاف حقيقيًا أو مزعومًا لحمؿ الموظؼ العاـ عمى القياـ 
بعمؿ معيف لصاحب المصمحة أو الحاجة، بمعني ال يقـو الفاعؿ بنفسو بالعمؿ أو االمتناع 

عف العمؿ، لكونو غير مختص وال يزعـ االختصاص، وال يعتقد خطأ بو ويسمـ بعدـ 
اختصاصو، أـ في جريمة الرشوة فاليدؼ مف المقابؿ يكوف لقياـ الموظؼ بعمؿ مف أعماؿ 
وظيفتو، أو االمتناع عف القياـ بو، أو اإلخبلؿ بواجباتيا، وىذا العمؿ أو االمتناع يختص بو 

 .(3)الموظؼ أو يزعـ أو يعتقد خطا انو مختص بو

 
تختمؼ الجريمتاف مف حيث معنى طبيعة العمؿ فجريمة استغبلؿ النفوذ تنطوي عمى معنى  -3

 .(4)االتجار بالنفوذ، بينما جريمة الرشوة تنطوي عمى معنى االتجار بالوظيفة العامة ذاتيا

 
وىذا االختبلؼ، أكده الفقو مف خبلؿ اعتباره جريمة الرشوة مف الجرائـ الواقعة عمى واجبات الوظيفة 
العامة، وأنظمتيا وىي جرائـ ترتكب مف قبؿ الموظفوف العمومييف مف ذوي االختصاص والصبلحية 
أثناء ممارستيا مف قبميـ، أما جريمة استغبلؿ النفوذ فتعتبر مف الجرائـ الواقعة عمى الوظيفة العامة 

                                                           
تشترط بعض التشريعات الجزائية صفة معينو في مستغؿ النفوذ لتحقؽ مسؤوليتو الجزائية، كقانوف العقوبات الفرنسي الجديد فيشترط أف يكوف مستغؿ النفوذ ضمف إحدى  (1)

طوائؼ ثبلثة محددة عمى سبيؿ الحصر وىـ األشخاص الحائزيف لمسمطة العامة واألشخاص المكمفيف بأداء خدمة عامة و األشخاص المنتخبيف في وكالة انتخابية عامة و 

أف يكوف موظفًا عامًا، ونحف نرى في  (5)باف يكوف ذو صفة نيابية، ونظاـ مكافحة الرشوة في المممكة العربية السعودية في المادة  (227)كقانوف العقوبات الميبي في المادة 

.تحديد ىذه التشريعات لصفة فاعؿ مستغؿ النفوذ وحصرىا بالموظؼ العاـ أو ممف في حكمو يقمؿ مف نطاؽ الحماية الجزائية التي يجب توفيرىا بقدر اكبر لئلدارة العامة
 

.144نفس المرجع، ص: ياسر كماؿ الديف (2)
 

.190الوسيط في قانوف العقوبات، مرجع سابؽ، ص: احمد فتحي سرور (3)
 

.124، ص1995، ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية3نظـ القسـ الخاص، ج: جبلؿ ثروت  (4)
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وىي جرائـ ترتكب مف قبؿ األشخاص العادييف أو مف الموظفيف خارج نطاؽ عمميـ الوظيفي أو 
 .(1)اختصاصيـ

 
وبالتالي يمكف التمييز بيف الجريمتيف بوضوح إذا كاف الجاني موظفًا عامًا، ففي الجريمتيف يطمب أو 

يقبؿ أو يأخذ المقابؿ، ولكف إذا اخذ المقابؿ ألداء عمؿ أو امتناع عف عمؿ مف اختصاص وظيفتو أو 
أخبلال بيا أو زعـ أو اعتقد خطا بأنو مختص، فيكوف مرتشيًا، أما إذا حصؿ عمى المقابؿ مف اجؿ 
سعيو لدى موظؼ آخر مختص لتمبية المتقابؿ لصاحب المصمحة أو الحاجة، فيكوف مرتكب لجريمة 

. استغبلؿ النفوذ الوظيفي في ىذه الحالة
وكذلؾ القضاء المصري الذي أكد االختبلؼ بيف عناصر جريمة الرشوة، وجريمة استغبلؿ النفوذ 

 .      (2)الوظيفي مف خبلؿ أحكامو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.71مرجع سابؽ، ص: فريد الزغبي  (1)

 

 مكررا مف قانوف 106متى كانت الجريمة التي رفعت بيا الدعوى عمى المتيـ وجرت المحاكمة عمى أساسيا ىي الجريمة المعاقب عمييا بالمادة " فقضت في احد أحكاميا  (2)

العقوبات والخاصة باستغبلؿ النفوذ وىي تختمؼ في أركانيا وعناصرىا القانونية عف جريمة الرشوة القائمة االتجار بالوظيفة التي دانت المحكمة بيا بمقتضى المادتيف 

 مكررا مف قانوف العقوبات ، وكاف التفسير الذي أجرتو المحكمة في التيمة عمى النحو المتقدـ ليس مجرد تغير في وصؼ األفعاؿ المسندة إلى المتيـ في أمر 103و103

نما ىي في الحقيقة تعديؿ في التيمة ذاتيا يتضمف إسناد عنصر جديد إلى  اإلحالة مما تممؾ الجنايات أجراءه في حكميا إسباغا لموصؼ القانوني الصحيح لتمؾ األفعاؿ وا 

 مكررا مف قانوف العقوبات وىو تغير ال تممؾ المحكمة أجراءه إال في أثناء 103و103الواقعة التي وردت في أمر اإلحالة ىو االتجار بالوظيفة عمى النحو الوارد في المادتيف 

 مف قانوف اإلجراءات 308المحاكمة وقبؿ الحكـ في الدعوى ويشترط تنبيو المتيـ إليو، ومنحو أجبل لتحضير دفاعو بناًء عمى التعديؿ الجديد إذا طمب ذلؾ عمبل بالمادة 

"  الجنائية 

. 7/10/1968 قضائية، جمسة 38 لسنة 1606رقـ : الطعف بالنقض

  .149-148مرجع سابؽ، ص: ياسر كماؿ الديف: نقال عف
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: تميز جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي عف غيرىا مف جرائـ الوظيفة العامة:- المطمب الثاني
 

تناوؿ الباحث في الفصؿ األوؿ مف ىذا البحث في المبحث األوؿ تعريؼ مفيوـ الوظيفة العامة لغًة 
واصطبلحًا، وتجنبا لمتكرار نكتفي في ما ورد في ذلؾ المبحث حوؿ الوظيفة العامة، والذي ييـ ىنا ىو 

. التمييز بيف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، وغيرىا مف جرائـ الوظيفة العامة
 

حيث إف الوظيفة العامة تتمتع بنوع مف النفوذ والسمطة، فيي تمنح شاغميا صبلحيات، لكي يتمكف مف 
وىذا يتطمب مف الموظؼ إال يستغؿ ىذه الصبلحيات ألغراضو وأموره الشخصية بؿ , القياـ بأعبائيا

يجب عميو أف يؤدي الواجبات والمسؤوليات الوظيفية الممقاة عمى عاتقو بسبب شغمو ىذه الوظيفة 
خبلص دوف استغبلليا . بأمانة وا 

 
لذا، حرص المشرع الجنائي عمى حماية كافة مقومات حسف أداة الوظيفة العامة، مف خبلؿ تجريـ 

العديد مف مظاىر السموؾ أفعااًل كانت أو مجرد امتناع عف عمؿ، التي تعرض ىذه المقومات لمضرر 
. أو الخطر

 
لذلؾ، أصبحت الوظيفة العامة محبًل لتنظيـ قانوني دقيؽ مف مختمؼ جوانبيا، خاصة الجنائية منيا 

. إلى الحد الذي يمكف معو القوؿ بتوافر عناصر ما يمكف تسميتو بالنظاـ القانوني لموظيفة العامة
 

لذا، سنتناوؿ في ىذا المطمب تميز جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي عف بعض جرائـ الوظيفة العامة، 
 فرع)منيا تميز جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة االستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة 

وتميز  (فرع ثافٍن )وتميز جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة إساءة استعماؿ السمطة  (أوؿ
وتميز جريمة استغبلؿ النفوذ  (فرع ثالث)جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة استثمار الوظيفة 

(.  فرع رابع)الوظيفي عف جريمة الكسب غير المشروع 
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تميز جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة االستجابة لمرجاء أو التوصية أو :- الفرع األوؿ 
: (1)الوساطة

 

منو عمى جريمة االستجابة لرجاء أو توصية  (103)نص مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني في المادة 
: أو وساطة حيث نصت المادة عمى

 

كؿ موظؼ عاـ أو مف في حكمو امتنع عف عمؿ مف أعماؿ وظيفتو، أو ااؿ بواجباتيا " 
". نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة يعاقب بالحبس وبالعزؿ مف الوظيفة

 

منو المعدلو في تعريفو لمفساد  (1)ونص قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني عمى ىذه الجريمة في المادة 
: بالنص (5)يعتبر فسادا لغايات تطبيؽ ىذا القانوف ما يأتي في البند " 
 

" قبوؿ الواسطة والمحسوبية التي تمغي حقا وتحؽ باطاًل " 
 

: ، والواسطة في نياية نفس المادة بأنيا(2)وعرؼ المحسوبية
 

اتااذ الموظؼ قرار أو تدااًل لصالح شاص أو جية غير مستحقة أو تفضيميا عمى " 
غيرىا العتبارات غير مينية كاالنتماء الحزبي أو العائمي أو الديني أو الجيوي لمحصوؿ 

". عمى منفعة مادية أو معنوية 
 

                                                           
:- يقصد بػ (1)

.  ىو الفعؿ الذي يصدر مف صاحب الحاجة مباشرة ويدعو بيا الموظؼ أو يستعطفو مف اجؿ قضاء حاجتو:الرجاء

.  كؿ ما يصدر مف شخص ذو نفوذ أو ذو سمطة يطمب مف الموظؼ قضاء األمر المطموب لصاحب:التوصية

.  التوسط أو الواسطة كممة يقصد بيا الفعؿ الصادر مف الغير لمصمحة صاحب الحاجة لمتوسط لدى الموظؼ العاـ:الواسطة

   123،ص1963، دار النيضة العربية، القاىرة، 1الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة،ط :احمد فتحي سرور: نقال عف
 

نما أطمؽ ىذا المصطمح في الكتب التي عالجت ظاىرة الفساد لمتعبير عف التوصية أو الواسطة أو الرجاء، فأطمؽ  (2) ال يوجد في التشريعات العقابية استخداـ لكممة المحسوبية وا 

  "المحسوبية " عمييا 
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. وال يوجد نص يجـر ىذه الجريمة في قانوف العقوبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية
 

وكذلؾ لـ يجـر المشرع الفرنسي ىذه الجريمة ال في قانوف العقوبات القديـ أو الجديد وأف كاف قد نص 
فيما يخص ضماف المساواة فيما بيف  (14- 432)عمى تجريـ أعماؿ المجاممة في نص المادة 

. المتقدميف لمحصوؿ عمى الصفقات العامة ممثمة في المناقصات أو المزايدات أو الوكاالت العامة
 بينما نص المشرع الجزائي المصري عمى جريمة االستجابة لرجاء أو التوصية أو الوساطة في المادة 

: مكررا مف قانوف العقوبات المطبؽ والتي نصت عمى ما يمي (105)
 

كؿ موظؼ عمومي قاـ بعمؿ مف أعماؿ وظيفتو أو امتنع عف عمؿ مف أعماؿ وظيفتو أو " 
ااؿ بواجباتيا نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجف وبغرامة ال تقؿ عف مائتي 

". جنيو وال تزيد عمى امسمائة جنية 
  

تقع جريمة االستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة مف كؿ موظؼ عمومي قاـ بعمؿ مف أعماؿ 
وظيفتو، أو امتنع عف عمؿ مف أعماؿ وظيفتو، أو أخؿ بواجباتيا، نتيجة الرجاء، أو توصية، أو 

وساطة، ومف النادر أف يقـو موظؼ بعمؿ مف أعماؿ وظيفتو، أو يخؿ بواجباتيا إال بعد رجاء مف 
. طالب الخدمة، أو توصية أو وساطة مف المعارؼ واألصدقاء، أو لطالب الخدمة

  
و المصمحة المحمية التي أراد المشرع حمايتيا في ىذه الحالة ىي حسف سير العمؿ واألداء لموظيفة 

العامة، بحيث يكوف الباعث عمى األداء ىو الصالح العاـ، وليست البواعث الفردية المتأتية مف 
اآلخريف والتي تدؿ عمى فساد الموظؼ وعدـ قيامو بواجباتو، إال بناءا عمى رجاء أو توصية أو 

وساطة، مع ما في ذلؾ مف إخبلؿ بمبدأ تكافؤ الفرص بيف جميع المواطنيف في االستفادة مف الخدمات 
العامة، حيث يحصؿ عمى الخدمة فقط مف قدـ الرجاء أو التوصية أو الوساطة لمموظؼ، ويحـر منيا 

مف ال يستطيع تقديـ ذلؾ، مما يحط مف كرامة الوظيفة، ويخؿ بثقة الناس بيا وفي نزاىتيا، األمر 
 .(1)الذي ييدر المصمحة العامة في النياية

 
: وحتى يتوفر ذلؾ يمـز لقياـ أو اعتبار ىذا التصرؼ جريمة توافر ثالثة أركاف ىي

 

                                                           
.70، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات: محمود نجيب حسني (1)
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يفترض في الفاعؿ بيذه الجريمة أف يكوف موظفًا عامًا، واف يكوف مختصًا : الركف المفترض:- أوال
. (1)بالعمؿ أو االمتناع أو اإلخبلؿ بواجبات الوظيفة وتتوافر ىذه الصفة وقت ارتكاب الفعؿ اإلجرامي

 
يتحقؽ ىذا الركف باستجابة الموظؼ لمرجاء أو التوصية أو الواسطة لمقياـ : الركف المادي:- ثانيا

بالعمؿ أو االمتناع أو اإلخبلؿ بشكؿ مخالؼ لمقانوف، واف يقوـ بأداء العمؿ الوظيفي فعبًل إذ ال يكفي 
، أي أف تتحقؽ االستجابة بقياـ الموظؼ بأداء العمؿ موضوع (2)أف تكوف نيتو قد اتجيت إلى ذلؾ

الرجاء أو التوصية أو الواسطة، أما إذا كاف العمؿ مطابقًا لمقانوف، فبل عقاب عمى ىذا الموظؼ، ولو 
، رغـ أف المشرع لـ يتطمب ذلؾ إال أف (3)كاف ىذا الفعؿ محققًا لمصمحة صاحب الحاجة أو المصمحة

المبادئ العامة لمقانوف تفرضو فبل يتصور أف يجـر عمؿ الموظؼ القائـ عمى خضوعو لمقانوف واحتراـ 
أحكامو، سيما و عمى أف المشرع لـ يقحـ نفسو في ضمائر الناس ونفوسيـ طالما أف سموكيـ في 

، واالفتراض ىنا أف العمؿ الذي أقدـ عميو الموظؼ مفروضًا عميو أداءه دوف أدنى (4)ظاىره مشروعاً 
. (5)سمطة تقديرية مف جانبو

 

تتطمب جريمة استجابة الموظؼ العاـ لمرجاء أو التوصية أو الواسطة توافر : الركف المعنوي:- ثالثا
القصد الجنائي العاـ لذلؾ يجب أف تتجو إرادتو إلى االستجابة لمرجاء، أو التوصية، أو الوساطة، 

. والقياـ بالعمؿ المطموب وعممو باف عممو مخالؼ لمقانوف أو لموائح أو األنظمة المعموؿ بيا
 

: وبناء عمى ذلؾ تتحدد لنا معالـ التمييز بيف الجريمتيف في النقاط التالية
 

مف حيث صفة الفاعؿ في جريمة االستجابة لمرجاء أو التوصية أو الواسطة يشترط أف يكوف  -1
موظفًا عامًا، أو ممف في حكمو حتى تتحقؽ الجريمة، أما في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي 

 .فقد تقع مف موظؼ عاـ، ومف غيره، فبل يشترط صفة الموظؼ العاـ لقياـ الجريمة
 

مف حيث النفع الشخصي في جريمة االستجابة لمرجاء أو التوصية أو الواسطة تفترض تخمؼ  -2
المقابؿ بشكؿ مطمؽ بإجماع الفقو، بينما في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي يفترض تحقؽ 

 .(6)المقابؿ بشكؿ حتمي
 

                                                           
.142مرجع سابؽ، ص- القسـ الخاص- قانوف العقوبات: مأموف محمد سبلمة (1)

 

.71المرجع السابؽ، ص: محمود نجيب حسني (2)
 

. 70، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات: محمود نجيب حسني (3)
 

. 144، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- قانوف العقوبات: مأموف محمد سبلمة (4)
 

.          71المرجع السابؽ، ص: محمود نجيب حسني (5)
 

.41مرجع سابؽ، ص: صباح كـر شعباف (6)
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في جريمة االستجابة لمرجاء أو التوصية أو الواسطة يمكف أف يستجاب، وقد ال يستجاب  -3
لمقياـ بالعمؿ أو الفعؿ المطموب، أما في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، فاف العمؿ أو الفعؿ 

 .(1)المطموب يكوف مستجابًا تحققو دائما

: تميز جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة إساءة استعماؿ السمطة:- الفرع الثاني 
 

عمى جريمة إساءة استعماؿ السمطة حيث  (163)نص مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني في المادة 
: نص عمى

 
كؿ موظؼ عاـ أو مف في حكمو امتنع عمدا عف تنفيذ حكـ أو قرار واجب التنفيذ صادر " 

مف إحدى المحاكـ يعاقب بالحبس والعزؿ مف الوظيفة إذا كاف تنفيذ الحكـ أو القرار دااال 
". في ااتصاصو 

 

عدـ تنفيذ األحكاـ : وذلؾ في الباب الثالث مف الفصؿ الرابع الجرائـ المخمة بسير العدالة في البند رابعا
. والقرارات

 

: مف تعريؼ الفساد (4)المعدلة في البند  (1)وكذلؾ في قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني في المادة 
:- يعتبر فسادًا لغايات تطبيؽ ىذا القانوف مايمي

 

". إساءة استعماؿ السمطة االفا لمقانوف " 
 

:- مف قانوف العقوبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية عمى (182)و نصت المادة 
 

كؿ موظؼ يستعمؿ سمطة وظيفتو مباشرة أو بطريؽ غير مباشر ليعيؽ أو يؤار - 1 " 
تنفيذ أحكاـ القوانيف، أو األنظمة المعموؿ بيا أو جباية الرسـو والضرائب المقررة قانونًا أو 
تنفيذ قرار قضائي، أو أي أمر صادر عف سمطة ذات صالحية، يعاقب بالحبس مف شير 

. إلى سنتيف
 

                                                           
ذىب البعض إلى القوؿ باف الواسطة تصدر مف شخص ذو نفوذ عمى الموظؼ ونرى أف ىذا القوؿ يجانب الصواب حيث أف التعبير القانوني الدقيؽ يوجب عمينا أف نخص  " (1)

دائما بعامؿ القير أي السطوة المطاعة، فالمفروض في صاحب النفوذ أف يكوف أمره مستجابا، وىو عندما يتدخؿ فأمره نافذ، وىو ال يتوسط عمى أية صورة كانت  (النفوذ)

توصية أو رجاء، حتى أف وقع طمبو عمى صورة رجاء أو توصية، وذلؾ الحتواء النفوذ عمى السطوة المطاعة، أما الوساطة فتصدر مف شخص ذو مكانة ويمكف أف تكوف 

صادرة عف عبلقة الصداقة أو القربي أو الوظيفية، وىي ال تحتوى عمى عنصر القير وليس بنافذ تجاه مف يعتمد عميو، فالطرؼ األخر يمكف أف يستجيب وبخبلفو أيضا، أما 

. "النفوذ فالمفروض االستجابة فيو غالبا ومتى استخدـ النفوذ، فاف الواقعة تُعد جريمة استغبلؿ النفوذ وليس وساطة 
.40مرجع سابؽ، ص: صباح كـر شعباف: نقال عف
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إذا لـ يكف الذي استعمؿ سمطتو أو نفوذه موظؼ عامًا يعاقب بالحبس مف أسبوع إلى - 2 
". سنو

جاءت المادة السابقة ضمف الفصؿ األوؿ مف الباب الثالث، والمتعمؽ بالجرائـ التي تقع عمى اإلدارة 
إساءة استعماؿ السمطة واإلخبلؿ : ، والمعنوف(4)العامة والمخمة بواجبات الوظيفة، وتحديدًا في البند 

. بوجبات الوظيفة
 

-432)وكذلؾ نص عمى ىذه الجريمة المشرع الفرنسي في قانوف العقوبات الفرنسي الجديد في المادة 
1 .)
 

ونص المشرع الجزائي المصري عمييا في الباب الخامس منو بعنواف تجاوز الموظفيف حدود وظائفيـ 
:- عمى ما يأتي (123)وتقصيرىـ في إداء الوجبات المتعمقة بيا، حيث نص في المادة 

 
يعاقب بالحبس والعزؿ كؿ موظؼ عمومي استعمؿ سمطة وظيفتو في وقؼ تنفيذ األوامر " 

الصادرة مف الحكومة أو أحكاـ القوانيف والموائح أو تأاير تحصيؿ األمواؿ والرسـو أو وقؼ 
. تنفيذ حكـ أو أمر صادر مف المحكمة أو مف أية جية ماتصة

كذلؾ يعاقب بالحبس والعزؿ كؿ موظؼ عمومي امتنع عمدا عف تنفيذ حكـ أو أمر مما ذكر 
بعد مضي ثمانية أياـ مف إنذاره عمى يد محضر إذا كاف تنفيذ الحكـ أو األمر دااال في 

". ااتصاص الموظؼ 
 

والمصمحة المحمية التي يسعى المشرع لحمايتيا ىي نزاىة وثقة الوظيفة العامة التي وضعت أساسًا 
لخدمة المصمحة العامة وألجؿ ذلؾ منح الموظؼ سمطة تمكنو مف أداء واجباتيا عمى الوجو األكمؿ، 
وبالتالي فاف إساءة استعماؿ ىذه السمطة يعد انتياكًا لمصالح المجتمع العامة التي يجب حمايتيا مف 

. إساءة استعماؿ السمطة الممنوحة لشاغؿ الوظيفة العامة
 

:- ويمـز لقياـ جريمة إساءة استعماؿ السمطة ثالثة أركاف ىي
 

وىو الصفة الوظيفية، أي يجب أف يكوف الفاعؿ موظفًا عامًا، أو ممف في :  الركف المفترض:-أوال
. حكمو، ويشترط أف يكوف العمؿ أو االمتناع عف العمؿ يدخؿ في اختصاص الموظؼ

 
ويتمثؿ في ىذه الجريمة بالعمؿ أو االمتناع عف العمؿ الذي يدخؿ في :  الركف المادي:-ثانيا

اختصاص الموظؼ، ويمثؿ السموؾ األسموب الذي يتبعو الفاعؿ في إساءة استعماؿ السمطة، إذ إف 
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ىذه األساليب تختمؼ مف فاعؿ إلى آخر، ويتحقؽ باعتداء عمى المصالح المحمية التي وردت في 
. نص التجريـ

ويتمثؿ في القصد الجنائي العاـ بعنصريو العمـ واإلرادة، ففي جريمة إساءة :  الركف المعنوي:-ثالثا
استعماؿ السمطة ال يأخذ باإلىماؿ أو الخطأ غير العمدي، أو الجيؿ بالقانوف كإعفاء مف المسؤولية، 
إذ أف الموظؼ يجب أف يكوف ممـ ومطمع بحكـ وظيفتو عمى القانوف واألنظمة والموائح أو القرارات 

. (1)التي تتداخؿ في عممو واختصاص وظيفتو
 

: وأوجو االاتالؼ بيف جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي وجريمة إساءة استعماؿ السمطة تتمثؿ بػ
  

مف حيث الصفة يشترط في جريمة إساءة استعماؿ السمطة أف يكوف الفاعؿ موظفًا عامًا، وأف  -1
يكوف مختصًا بالعمؿ، أو االمتناع عف العمؿ، أما في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي فقد 

. يكوف موظفًا وقد يكوف مف آحاد الناس
مف حيث الركف المادي، يتمثؿ في إساءة استعماؿ السمطة عمى الضرر أو الخطر الناجـ عف  -2

سموؾ الموظؼ الذي يسيء استعماؿ سمطتو الوظيفية، بينما في جريمة استغبلؿ النفوذ 
الوظيفي فيتمثؿ بمجرد الطمب أو القبوؿ أو األخذ حتى لو لـ يترتب عمى ذلؾ خطر أو 

. ضرر
مف حيث المقابؿ، ففي جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي يكوف ىناؾ دائمًا مقابؿ، سواء كانت  -3

منفعة أو غاية أو مزية أو غيرىا، أما في جريمة إساءة استعماؿ السمطة قد تكوف مقابؿ منفعة 
 .أو غاية، أو بقصد األضرار، أو االنتقاـ، أو اإلىماؿ

 تقتضي جريمة إساءة استعماؿ السمطة إعاقة أو تأخر تنفيذ القوانيف واألنظمة والقرارات  -4
الصادرة عف الجيات اإلدارية أو القضائية، ولكف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي قد ترتكب 

 .دوف القياـ بأي مف األفعاؿ السابقة

جريمة إساءة استعماؿ السمطة ال تقع إال بوجود السمطة الحقيقية لموظيفة، فبل يمكف ممارسة  -5
اختصاص الوظيفة بالزعـ، أو االدعاء، بينما جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي تقع بوجود نفوذ 

 .حقيقي أو مزعوـ

                                                           
دكور إلى أف التشريعات استقرت عمى أف الجيؿ بالقانوف ال يقبؿ عذرا، ويؤكد عمى أف فقياء الشريعة وعمماء القانوف متفقوف عمى ذلؾ، واف رجاؿ ـيشير الدكتور محمد سبلـ  (1)

. القانوف يقتفوف مسمؾ فقياء الشريعة في ىذا الجانب، واف أصؿ ىذه القاعدة سبقت بيا الشريعة والقانوف لـ يغير فييا

. وما بعدىا517،ص 1984، دار النيضة العربية، القاىرة، 2نظرية اإلباحة عند األصولييف والفقياء، ط: محمد سبلـ مدكور: نقال عف
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جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، تفترض وجود ثبلثة أشخاص صاحب النفوذ، وصاحب  -6
الحاجة أو المصمحة، والموظؼ العاـ في الوظيفة العامة، بينما جريمة إساءة استعماؿ السمطة 

 .قد تقع بوجود طرؼ واحد فقط، وىو الموظؼ العاـ

 :(1)(التربح)تميز جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة استثمار الوظيفة : الفرع الثالث 
 

: بما يمي (116)نص مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني عمى جريمة استثمار الوظيفة في المادة 
 

كؿ موظؼ عاـ أو مف في حكمو حصؿ لنفسو أو لغيره بغير حؽ عمى ربح أو أية منفعة " 
أارى مف إحدى معامالت الجية التي يعمؿ بيا، يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى امس 

". سنوات 
 

في تعريؼ الفساد يُعد فسادًا  (1)وفي قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني تطرؽ ليا مف خبلؿ المادة 
(: 1)في البند : لغايات تطبيؽ ىذا القانوف ما يأتي

 

الجرائـ المامة بواجبات الوظيفة العامة والجرائـ المامة بالثقة العامة المنصوص عمييا في " 
". قوانيف العقوبات السارية 

 

ويعتبر قانوف العقوبات األردني المطبؽ والساري في الضفة الغريبة مف ضمف ىذه القوانيف السارية 
( 175)حيث نصت المادة  (176- 175)حيث نص عمى جريمة استثمار الوظيفية في نص المادتيف 

: عمى ما يمي
 

مف وكؿ إليو بيع أو شراء أو إدارة أمواؿ منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة، أو " 
لحساب إدارة عامة، فاقترؼ غشا في احد ىذه األعماؿ، أو االؼ األحكاـ التي تسري 

عمييا، أما لجر مغنـ ذاتي، أو مراعاة لفريؽ، أو أضرارًا بالفريؽ األار، أو أضرارًا باإلدارة 
". العامة، عوقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة، وبغرامة تعادؿ قيمة الضرر الناجـ 

 

: عمى (176)ونصت المادة 
 

: يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف، وبغرامة اقميا عشرة دنانير" 

                                                           

التربح، ومحاولة الحصوؿ : مثؿ (115)يستعمؿ بعض الفقياء في مصر أسماء أخرى لمتعبير عف جريمة المادة  (1)
. عمى ربح مف األشغاؿ المتعمقة بالدولة، وتربح الموظؼ مف األعماؿ العامة، والتربح مف أعماؿ الوظيفية

 .7مرجع سابؽ، ص:  سموى توفيؽ باكير:نقال عف
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كؿ موظؼ حصؿ عمى منفعة شاصية مف إحدى معامالت اإلدارة التي ينتمي إلييا،  -1
. سواء أفعؿ ذلؾ مباشرة أـ عمى يد شاص مستعار أـ بالمجوء إلى صكوؾ صورية

ممثمو اإلدارة وضباط الشرطة والدرؾ، وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جيارا،  -2
أو بالمجوء إلى صكوؾ صورية، مباشرة أو عمى يد شاص مستعار، عمى االتجار في 
المنطقة التي يمارسوف فييا السمطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة األولية 

 ".غير ما أنتجتو أمالكيـ 

 

( 13-432)و  (12-432)ونص قانوف العقوبات الفرنسي الجديد عمى ىذه الجريمة في المادتيف 
وحيث عاقب في األولي عمى اخذ المنافع بواسطة شخص ال يزاؿ يمارس مياـ عممو، وفي الثانية 

. عاقب حصوؿ كؿ شخص خرج مف الخدمة العامة عمى أي منفعة بسبب وظيفتو
 

: بما يمي (115)ونص المشرع الجزائي المصري عمى ىذه الجريمة في المادة 
 

كؿ موظؼ عاـ حصؿ أو حاوؿ أف يحصؿ لنفسو، أو حصؿ أو حاوؿ أف يحصؿ لغيره، " 
بدوف وجو حؽ عمى ربح أو منفعة مف عمؿ مف أعماؿ وظيفتو يعاقب باألشغاؿ الشاقة 

". المؤقتة 
 

وجاءت ىذه المادة ضمف القسـ الثاني جرائـ االعتداء عمى الماؿ العاـ والعدواف عميو، والغدر في 
 .(1)الباب الرابع مف الكتاب الثاني

 

ىي الحفاظ عمى نزاىة الوظيفة  (التربح)والمصمحة المحمية المراد حمايتيا في جريمة استثمار الوظيفة 
العامة وعدـ اإلخبلؿ بيا ودواـ ثقة الجميور بيا مف أي ضرر يحتمؿ أف يصيبيا مف جراء تحقيؽ 

. (2)منفعة أو ربح مف وراء استثمار الموظؼ لوظيفتو
 

: ثالثة أركاف لقياميا تتماص بي (التربح)ولجريمة استثمار الوظيفة 
 

                                                           
انو ال عبلقة لو بالماؿ العاـ، فيو يتكمـ عف حصوؿ الموظؼ العاـ عمى مصمحة خاصة، منفعة أو ربح، مف وراء النشاط  (115)يبدو النموذج القانوني لجريمة المادة  (1)

الوظيفي المختص بو، فماديات ىذه الجريمة ال تتعمؽ بالماؿ العاـ والعدواف عميو واليدؼ مف تجريـ المشرع لفعؿ تربح الموظؼ العاـ مف أعماؿ الوظيفة ليس حماية الماؿ 

نما ىو حماية الوظيفة العامة، فكاف مف االوفؽ لو قاـ المشرع المصري بجعؿ ىذه المادة في القسـ األوؿ الجرائـ التي تمس نزاىة الوظيفة العامة في الباب الثالث  العاـ، وا 

. مف الكتاب الثاني، وىو ما فعمو المشرع الفرنسي في وضع جريمة التربح في موضعيا الصحيح بيف الجرائـ الماسة بنزاىة الوظيفة العامة

.  وما بعدىا17مرجع سابؽ، ص: سموى توفيؽ بكير: نقال عف
 

.196، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- قانوف العقوبات: مأموف محمد سبلمة (2)
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بصفة الفاعؿ، فيجب في ىذه الجريمة أف يكوف مرتكبيا موظفًا عامًا، أو مف  :الركف المفترض:- أوال
في حكمو ويجب أف يكوف مختصًا بالعمؿ الذي ييدؼ مف ورائو إلى تحقيؽ الربح أيًا ما كاف ىذا القدر 
مف االختصاص وال عبره بطبيعة العمؿ الذي يباشره إذ يستوي أف يكوف عمبًل إداريًا أو فنيًا أو كتابيًا، 

، فبلبد مف االختصاص (التربح)فإذا لـ يكف الموظؼ مختصًا بالعمؿ فبل تقوـ جريمة استثمار الوظيفة 
 .(1)بالعمؿ الذي تربح مف ورائو أيًا ما كاف حجـ ىذا االختصاص

 
وىذا يتحقؽ بكؿ نشاط يحصؿ منو الفاعؿ عمى ربح أو منفعة مف أعماؿ :  الركف المادي:-ثانيا

الوظيفة سواء كاف ذلؾ لنفسو أـ لغيره ولـ يستمـز المشرع في سموؾ الفاعؿ أف يحقؽ نتيجة، بؿ تكفى 
محاولة الحصوؿ عمى الفائدة أو الربح حتى ولو لـ يتحقؽ ذلؾ ولذلؾ قيؿ باف جريمة استثمار الوظيفة 

مف جرائـ الخطر فيكفي لقياميا تعريض الموظؼ المصمحة العامة لمخطر الذي يتحقؽ بمجرد  (التربح)
وقوع السموؾ التربحي مف الموظؼ، والضرر ليس مف عناصرىا فإذا وقؼ نشاط الجاني عند حد 

المحاولة كانت الجريمة تامة كما يستوي أف يكوف الركف المادي صادرًا مف الفاعؿ مباشرة أو باالشتراؾ 
مع غيره كما لو كاف عضوًا في لجنة مختصة بالتنفيذ أو اإلشراؼ أو إصدار قرارات معينة وقد يستعيف 

. (2)الفاعؿ بغيره في العمؿ المادي، كما لو أمر شخص مرؤوسو بإرساء العطاء عمى أحد أقاربو
 

ىذه الجريمة عمديو ال بد مف توفر القصد الجنائي العاـ، باإلضافة إلى انو :  الركف المعنوي:-ثالثا
يمـز توافر قصدًا خاصًا في حالة الحصوؿ أو محاولة الحصوؿ عمى الربح أو المنفعة، فجب عمـ 

الفاعؿ بعناصرىا القانونية وأف تتجو إرادتيا إلى الحصوؿ عمى الربح أو المنفعة لو أو لغيره بدوف وجو 
حؽ فإذا كاف ال يقصد ربح أو منفعة لو أو لغيره فبل تقـو الجريمة كما لو قصد الجاني مجرد اإلضرار 
بالجية التي يعمؿ بيا لوجود ضغينة بينو وبيف رئيسو في العمؿ، أو ألنو لـ يحصؿ عمى حقوقو أو أف 

. (3)أرادتو اتجيت إلى اإلضرار بمصمحة الدولة
 

: في النقاط التالية (التربح)وتتميز جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة استثمار الوظيفية 
 

                                                           

 . 128، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات: محمود نجيب حسني (1)

.  وما بعدىا90مرجع سابؽ، ص: سموى توفيؽ باكير (2)
في جريمة التربح ال "  قضائية، حيث قضت 62، لسنة 20743، في الطعف رقـ 11/10/1994نقض : انظر أيضا    

 .105نفس المرجع السابؽ، ص" يشترط حدوث ضرر بالجية التي يعمؿ لدييا الموظؼ 

 .132، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات: محمود نجيب حسني (3)
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مف حيث صفة الموظؼ العاـ، ففي جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي ال يشترط أف يكوف  -1
الفاعؿ موظفًا عامًا، فقد ترتكب منو أو مف غيره مف آحاد الناس، وال عبرة لصفة الموظؼ 

العاـ في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي إال مف حيث تشديد العقوبة، بينما في جريمة 
فاف الجريمة ال تقـو إال إذا أرتكبت مف موظؼ عاـ مختص  (التربح)استثمار الوظيفية 

 .بالعمؿ الذي حاوؿ أو حصؿ عمى ربح أو منفعة لنفسو أو غيره

 
مف حيث الركف المادي، ففي جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي يتمثؿ في الطمب، أو القبوؿ، أو  -2

األخذ المقابؿ الستغبلؿ النفوذ الحقيقي، أو المزعـو لدي السمطة أو اإلدارة العامة لمحصوؿ 
فاف  (التربح)عمى المتقابؿ لصاحب الحاجة أو المصمحة، أما في جريمة استثمار الوظيفية 

الموظؼ العاـ قد يسعى لمحصوؿ أو محاولة الحصوؿ لغيره عمى الربح أو المنفعة دوف 
 .اشتراط أف يستفيد ىو شخصيًا بأي استفادة

 

مف حيث القصد الجنائي، ففي جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي ال بد مف توفر القصد الجنائي  -3
العاـ فقد لتحقؽ قياـ الجريمة دوف أف يشترط قصدًا خاصًا ، أما في جريمة استثمار الوظيفية 

، فبل بد مف توفر قصدًا جنائيًا خاصًا يتمثؿ في الحصوؿ أو محاولة الحصوؿ عمى (التربح )
 .ربح أو منفعة لنفسو أو لغيره، لتحقؽ قياـ الركف المادي في الجريمة

 

 مف حيث تعدد الجناة، فجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي مف الجرائـ ثنائيو السموؾ، إذ إنيا  -4
تقع مف  (التربح)تفترض دائمًا وجود شخصيف أو أكثر، بينما جريمة استثمار الوظيفية 

 .شخص واحد، وقد تقع مف شخصيف إذا كاف الموظؼ يسعى لغيره

 

 مف حيث السند، فسند الفاعؿ في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي ىو التذرع بالنفوذ الحقيقي  -5
، فيو األساس الذي يعتمد عميو الفاعؿ في أخذه أو قبولو أو طمبو لممقابؿ، بينما  أو المزعـو

فإف سند الفاعؿ ىو العمؿ الوظيفي وبغيره ال تقـو  (التربح)في جريمة استثمار الوظيفية 
، إذ تقوـ أيضًا عمى استغبلؿ الفاعؿ لموقعو (التربح)الجريمة، ففي جريمة استثمار الوظيفة 

الوظيفي لمحصوؿ عمى ربح أو منفعة لنفسو أو لغيره، ورغـ ذلؾ فإنو لـ يستغؿ نفوذه فحسب، 
بؿ استغؿ وظيفتو عكس الحاؿ في جريمة استغبلؿ النفوذ، إذ إف الفاعؿ اقتصر نشاطو 

 .دوف أف يكوف مختصًا بالعمؿ اإلجرامي عمى استغبلؿ نفوذه فقط،
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: تميز جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة الكسب غير المشروع:- الفرع الرابع 
 

في الباب  (118)نص مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني عمى جريمة الكسب غير المشروع في المادة 
الثالث الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة في الفصؿ األوؿ الجرائـ المخمة بواجبات الوظيفة العامة في 

: ثانيا اختبلس الماؿ العاـ واألضرار بو حيث نصت عمى ما يمي
 

كؿ موظؼ عاـ إساءة استعماؿ وظيفتو مما نتج عنو زيادة في ثروتو يعتبر كسبا عير مشروع " 
:- ويعاقب بما يمى

السجف المؤقت  -1
رد قيمة الكسب غير المشروع وكؿ ما يثبت في ذمتو المالية مف أمواؿ كاف قد  -2

 .استحصؿ عمييا عف طريؽ الكسب غير المشروع

 ".دفع غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع  -3

 
يُعد فسادًا : في تعريفو لمفساد (1)ونص قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني عمى ىذه الجريمة في المادة 

الكسب غير المشروع، دوف توضيح النموذج القانوني  (6)في البند : لغايات تطبيؽ ىذا القانوف ما يمي
ليا مع أف ىذه الجريمة كانت مَعرفو في قانوف الكسب غير المشروع قبؿ تعديمو بقانوف مكافحة الفساد 

: الكسب غير المشروع بما يمي (1)حيث عرفت في المادة 
 

كؿ ماؿ حصؿ عميو احد الااضعيف ألحكاـ ىذا القانوف لنفسو أو لغيره بسبب استغالؿ " 
الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسموؾ ماالؼ لنص قانوني أو لآلداب العامة أو بأية طريقة 

ف لـ تشكؿ جرما . غير مشروعة وا 
ويعتبر كسبا غير مشروع كؿ زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الادمة أو قياـ الصفة عمى 

الااضع ليذا القانوف أو عمى زوجو أو عمى أوالده القصر، متى كانت ال تتناسب مع 
. مواردىـ وعجز عف أثبات مصدر مشروع ليا

ويداؿ في حكـ الكسب غير المشروع كؿ ماؿ حصؿ عميو أي شاص طبيعي أو اعتباري 
عف طريؽ تواطؤ مع شاص أار مف الااضعيف ليذا القانوف عمى استغالؿ وظيفتو أو 

". صفتو
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ولـ ينص قانوف العقوبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية عمى ىذه الجريمة، واف كاف المشرع 
منو عمى ما  (6) حيث نص في المادة 2006لسنة  (54)األردني شرع قانوف إشيار الذمة المالية رقـ 

:-   يأتي
يعتبر أثراء غير مشروع كؿ ماؿ، منقوؿ أو غير منقوؿ، منفعة أو حؽ منفعة، يحصؿ " 

لنفسو أو لغيرِه بسبب استغالؿ الوظيفة  ىذا القانوف، عميو أي شاص تسري عميػػو أحكاـ
ذا طرأت زيادة عمى مالو أو عمى ماؿ أوالده القصر بعد توليو الوظيفة أو قياـ  أو الصفة، وا 

الصفة وكانت ال تتناسب مع مواردىـ وعجز ىذا الشاص عف إثبات مصدر مشروع لتمؾ 
 ."الزيادة فتعتبر ناتجة مف استغالؿ الوظيفة أو الصفة

 
حيث نص في المادة 1975لسنة  (62)أما المشرع المصري، فقد شرع قانوف الكسب غير المشروع رقـ 

: منو عمى ما يأتي (2)
  

لنفسو أو  يعد كسب غير مشروع كؿ ماؿ حصؿ عميو أحد الااضعيف ألحكاـ ىذا القانوف" 
لغيره بسبب استغالؿ الادمة أو الصفة أو نتيجة لسموؾ ماالؼ لنص قانوني عقابي أو 

  .لآلداب العامة

وتعتبر ناتجة بسبب استغالؿ الادمة أو الصفة أو السموؾ الماالؼ كؿ زيادة في الثروة 
القانوف أو عمى زوجو أو أوالده  تطرأ بعد تولى الادمة أو قياـ الصفة عمى الااضع ليذا

". عف أثبات مصدر مشروع ليا  القصر متى كانت ال تتناسب مع مواردىـ وعجز
 

 والمصمحة المحمية التي حرص المشرع عمييا ىي حماية الوظيفة العامة مف خطر االتجار بيا 
وخطر استغبلليا أو استثمارىا لصالح الموظؼ فيتـ محاسبة الموظؼ دوريًا عف دخمو، والتأكد مف أنو 

لـ يحقؽ أي ثراء مف ىذه الوظيفة فالمجتمع يرفض زيادة ثروة الفرد إذا كاف مصدرىا غير مشروع 
الزيادة في الثروة تتصؿ بالعمؿ العاـ بما يمس المصمحة العامة  وقد  خاصة إذا استشعر أف تمؾ

أستغميا الموظؼ تحقيقًا لمكسب غير المشروع  وىذه الجريمة تقع عادة كثمره لجرائـ أخرى مف جرائـ 
المشروع،  الوظيفة العامة أىميا الرشوة واالختبلس والتربح فيذه الجرائـ ىي غالبًا مصدر الكسب غير

. (1)وعادة ما تقترف جريمة الكسب بيا
 

:- ويمـز لقياـ جريمة الكسب غير المشروع توافر ثالثة أركاف ىي
 

                                                           
.     21، ص2004أحكاـ الكسب غير المشروع والتربح في ضوء الفقو والقضاء، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، : يسرية عبد الجميؿ (1)
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ويتمثؿ ىذا الركف في أف يكوف الفاعؿ لمجريمة مف األشخاص الذيف ينتموف : الركف المفترض:- أوال
إلى إحدى الفئات التي تخضع ألحكاـ قانوف الكسب غير المشروع، كما حددىا المشرع، فيذه الجريمة 

، إال أف ذلؾ ال يشترط لمف يساىـ فييا مساىمة تبعية، بمعني أف (1)ال تقع إال مف الخاضعيف إلحكامو
الفاعؿ األصمي لمجريمة يجب أف يكوف مف الخاضعيف ألحكامو أما الشريؾ في الجريمة فقد يكوف مف 

. (2)خارج ىذه الفئات
  

يوجب القانوف اعتبار الزيادة في الثروة كسبًا غير مشروع ىي أف تتخذ الزيادة :  الركف المادي:-ثانيا
مظيرًا ماديًا، واف يصاحب ىذه الزيادة عجزًا عف إثبات مصدر ىذه الزيادة دوف تحديد لنوع المصدر، 
فيستوي في ذلؾ أف يكوف مصدرًا مشروعًا أو غير مشروع، فيي كؿ زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي 

الخدمة أو قياـ الصفة عمى الخاضع ألحكاـ القانوف، أو زوجتو، أو أوالده القصر متى كانت ال 
بحصوؿ الفاعؿ عمى ماؿ بسبب  تتناسب مع مواردىـ، ويتمثؿ في نشاط يسفر عف كسب غير مشروع

، أو نتيجة سموؾ مخالؼ، فتتحقؽ نتيجة ىذا (3)استغبللو لمخدمة التي يتوالىا أو الصفة التي تقـو فيو
النشاط بالحصوؿ عمى الماؿ واف تقـو رابطة سببية بيف الحصوؿ عمى الماؿ واستغبلؿ الخدمة أو 

الصفة أو السموؾ المخالؼ، والماؿ ىنا يجب أف يكوف فائدة مادية مقومة مما تدخؿ عنصرا في الذمة 
المالية لمفاعؿ، وبغير الحصوؿ عمى الماؿ ال تقع الجريمة في صورتيا التامة، بؿ يمـز أف يدخؿ الماؿ 

. (4)الذمة المالية لمفاعؿ حتى تقع الجريمة
لذا يجب أف يتوافر القصد , جريمة الكسب غير المشروع مف الجرائـ العمدية:  الركف المعنوي:-ثالثا

الجنائي العاـ لمف يرتكبيا باتجاه إرادة الفاعؿ إلى استغبلؿ الخدمة التي يتوالىا أو الصفة التي تقـو 

                                                           
مف قانوف إشيار الذمة المالية األردني،  (2)مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني، والمادة  (2)مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني، والمادة  (100-99:- )انظر المواد (1)

.  مف قانوف الكسب غير المشروع المصري (1)والمادة 
 

.     76مرجع سابؽ، ص: يسرية عبد الجميؿ (2)
 

مف المقرر أف الكسب ال يمكف أف يوصؼ بأنو حراـ ما لـ تكف الوظيفة قد طوعت أمر الحصوؿ عميو بما يخرج عف مقتضى األمانة والنزاىة، بمعنى انو ال يكوف حراما كؿ  " (3)

ذا كاف القانوف قد اكتفي بتعبير  استغبلؿ ..ما يرد إلى الموظؼ أو مف في حكمو عف طريؽ وظيفتو دوف أف يكوف قد أتى مف جانبو ما يتحقؽ بو ىذا الكسب الحراـ، وا 

الخدمة أو الصفة فانو ينطوي تحت ذلؾ كؿ صور االستغبلؿ سواء كاف استغبلال لمقتضيات الخدمة أو الصفة أو واجباتيا بأداء ىذه المقتضيات أو باالمتناع عف أدائيا أو 

سواء استغبلال لمنفوذ الذي تخولو الخدمة أو الصفة لمجاني، ويجب أف يكوف النفوذ حقيقيا ال مزعوما ألنو يجب أف يكوف ىناؾ استغبلؿ لمنفوذ وال يتصور استغبلؿ لنفوذ 

، فضبل عف أف المشرع حيف يقصد إلى االجتزاء بالنفوذ المزعـو يعمد إلى التصريح بذلؾ، ويتعيف أف ينصب االستغبلؿ عمى موضوع معيف وىو الخدمة أو الصفة،  مزعـو

وكذلؾ في توافر , وعمى ىذا يجب أف يكوف الشخص مختصا بأجراء التصرؼ وفقا لمقواعد المقررة لمعمؿ الذي يشغمو، والعبرة في قياـ الخدمة أو الصفة أو انتفائيا

. 931 قضائية، ص16، لسنة 20/12/1965، انظر نقض جنائي "االختصاص أو عدـ توافره ىي بحقيقة الواقع بصرؼ النظر عما يدور في ذىف الشخص أو اعتقاده 

.    78مرجع سابؽ، ص: يسرية عبد الجميؿ: نقال عف
 

 .     81-76مرجع سابؽ، ص: يسرية عبد الجميؿ (4)
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فيو لمحصوؿ عمى ماؿ لنفسو أو لغيره، مع عممو باف حصولو عمى ىذا الماؿ إنما يتـ بسبب ذلؾ 
. (1)االستغبلؿ، وباف ىذا الفعؿ مجرمًا في القانوف

 
: وتتميز جريمة استغالؿ النفوذ عف جريمة الكسب غير المشروع بالنقاط التالية

 
مف حيث صفة الفاعؿ في جريمة الكسب غير المشروع، يجب أف يكوف الفاعؿ مف  -1

األشخاص الذيف شمميـ القانوف في فئاتو ممف يتولوف خدمة عامة أو صفة تقـو بو حتى تقـو 
الجريمة، أما في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، فيي تقع مف العمـو دوف تحديد سواء كاف 

 .موظفًا عامًا أو شخصًا عاديًا أو ذا صفو نيابية

 
مف حيث الركف المادي في جريمة الكسب غير المشروع، حتى تتحقؽ الجريمة يجب أف  -2

يدخؿ الماؿ في الذمة المالية لمفاعؿ، بينما في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي اكتفي المشرع 
 .بالطمب أو القبوؿ أو األخذ لتتحقؽ الجريمة

 

مف حيث موضوع الجريمة في جريمة الكسب غير المشروع، ينصب موضوعيا عمى الماؿ  -3
المتحصؿ مف الوظيفة أو بسببيا بغير وجو حؽ، بينما موضوع جريمة استغبلؿ النفوذ 

 .الوظيفي اعـ واشمؿ فقد تنصب عمى مقابؿ مادي أو معنوي

 

مف حيث تعدد الفاعميف في جريمة الكسب غير المشروع، تتحقؽ بفاعؿ واحد أو أكثر بينما  -4
 .في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي ال بد مف وجود فاعميف اثنيف عمى األقؿ لقياـ الجريمة

 

مف حيث االختصاص بالعمؿ، يجب أف يكوف الفاعؿ في جريمة الكسب غير المشروع  -5
مختصًا بالعمؿ، أو لو صمة بوظيفتو، بينما في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي ال يشترط أف 
يكوف مختصًا في العمؿ المطموب، و إال يكوف بصدد جريمة أخرى وىي في الغالب جريمة 

.   الرشوة
 
 

: تميز جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي عف غيرىا مف جرائـ الماؿ العاـ:- المطمب الثالث
 

                                                           
.     82نفس المرجع السابؽ، ص: يسرية عبد الجميؿ (1)
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الماؿ لغة ىو كؿ ما يمتمكو الفرد أو الجماعة مف متاع، أو عروض تجارة، أو عقار أو نقود أو 
. (1)حيواف، والجمع أمواؿ

 

اختمفت المعايير التي قيؿ بيا لتمييز األمواؿ العامة، وقد انتيى الرأي إلى معيار مزدوج يعتمد عمى 
صفة مالؾ الماؿ وتخصيصو لممنفعة العامة، 

 

فينصرؼ اصطبلح الماؿ العاـ إلى كؿ ما تممكو الدولة واألشخاص االعتبارية العامة، وىذه األمواؿ قد 
: تكوف منقولة أو ثابتة وىي أيا كاف نوعيا تنقسـ إلى قسميف

 

 األمواؿ العامة أي األمبلؾ العامة، وتكتسب ىذه األمواؿ صفتيا العمومية مف كونيا تخصص :األوؿ
. لمنفع العاـ، أي الستعماؿ الجميور مباشرة، كالطريؽ العاـ أو خدمة مرفؽ عاـ

 األمواؿ الخاصة أي األمبلؾ الخاصة، وىي أمواؿ تممكيا الدولة واألشخاص االعتبارية العامة، :الثاني
. (2)بيدؼ استغبلليا والحصوؿ عمى ما تنتجو مف موارد مالية

 

،بما يضمف حماية فعالة لكؿ ماؿ يخصص (3)ولكف المشرع الجزائي توسع في تحديد مدلوؿ الماؿ العاـ
كميا أو جزئيا لمنفع العاـ، بؿ اعتبر الماؿ عامًا ولو كاف تخصيصو يغمب عميو الطابع الخاص، وكاف 
تحقيقو لمنفع العاـ محدودًا أو معدومًا، فأمواؿ بعض النقابات واالتحادات والجمعيات مرصودة لتحقيؽ 

أغراض ومنافع خاصة ألعضائيا، ومع ذلؾ اعتبرىا المشرع الجزائي أمواًل عامة، وشمميا بالتالي 
  .(4)بالحماية الجنائية المشددة لؤلمواؿ المخصصة لمنفع العاـ

 

                                                           
.     927، ص2مرجع سابؽ، ج: المعجـ الوسيط (1)

 

.     535، ص1977، دار النيضة العربية، القاىرة، 3القانوف اإلداري، ط: فؤاد العطار (2)
 

يقصد باألمواؿ العامة في تطبيؽ أحكاـ ىذا الباب ما يكوف كمو أو بعضو ممموكا إلحدى الجيات اآلتية : " مف قانوف العقوبات المصري النافذ عمى انو (119)نصت المادة  - (3)

النقابات - 4االتحاد االشتراكي والمؤسسات التابعة لو - 3الييئات العامة والمؤسسة التابعة لو - 2الدولة ووحدات اإلدارة المحمية - 1:أو خاضعا ألشرافيا أو إلدارتيا

الشركات والجمعيات االقتصادية والمنشات التي تساىـ فييا إحدى الجيات - 7الجمعيات التعاونية - 6المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العاـ - 5واالتحادات 

المقصود بأحكاـ ىذا الباب، الباب الرابع مف الكتاب الثاني )". أية جية أخرى ينص القانوف عمى اعتبار أمواليا مف األمواؿ العامة - 8المنصوص عمييا في الفقرة السابقة 

. (والمعنوف اختبلس الماؿ العاـ والعدواف عميو والغدر

: يقصد بالماؿ العاـ في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف ما يكوف ممموكا أو معيودا بو إلحدى الجيات اآلتية: " مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني عمى انو (108)ونصت المادة - 

البنوؾ والشركات والجمعيات والوحدات االقتصادية األخرى التي تساىـ الدولة بنصيب في رأس - 4الييئات والمؤسسات العامة - 3وحدات الييئات المحمية - 2الدولة - 1

وردت في الباب )" . أية جية أخرى ينص القانوف عمى اعتبار أمواليا مف األمواؿ العامة - 6النقابات واالتحادات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العاـ - 5ماليا 

(اختبلس الماؿ العاـ واإلضرار بو"الجرائـ المخمة بواجبات الوظيفة العامة ثانيا "الفصؿ األوؿ " الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة" الثالث 
 

.203، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات: فتوح عبد اهلل الشاذلي (4)
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لذا، سنتناوؿ في ىذا المطمب التميز بيف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي وجرائـ الماؿ العاـ، مف خبلؿ 
وتميز جريمة استغبلؿ النفوذ  (فرع أوؿ)التميز بيف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي وجريمة االختبلس 

وتميز جريمة  (فرع ثافٍن )الوظيفي عف جريمة االستيبلء بغير حؽ عمى الماؿ العاـ أو تسييؿ ذلؾ 
وتميز جريمة استغبلؿ  (فرع ثالث)في  (الغدر )استغبلؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة استغبلؿ الوظيفة 

(  رابع فرع)النفوذ الوظيفي عف جريمة اإلضرار ألعمدي باألمواؿ والمصالح العامة 
 

: تميز جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة االاتالس:- الفرع األوؿ 
 

: منو (109)نص مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني عمى جريمة االختبلس في نص المادة 
 

يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر سنوات كؿ موظؼ عاـ أو مف في حكمو ااتمس - 1
. ماال موضوعا تحت يده بسبب وظيفتو

: تكوف العقوبة السجف المؤقت في الحالتيف اآلتيتيف- 2
 

. إذا ارتكب الجاني تزويرا في الدفاتر أو األوراؽ أو الحسابات بقصد أافاء الجريمة. أ
إذا ارتكب الجريمة في زمف الحرب أو كارثة عامة وترتب عمييا أضرار بمركز البالد . ب

. االقتصادي
 

تكوف العقوبة السجف المؤبد إذا قاـ الجاني بإتالؼ أو تاريب أو أضراـ النار عمدا في - 3
أوراؽ أو أمواؿ ممموكة لمجية التي يعمؿ بيا أو معيود بيا إلييا، وكاف ذلؾ بقصد تسييؿ 

". الجريمة أو أافاء معالميا
 

الجرائـ المخمة بواجبات )الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة، الفصؿ األوؿ )وذلؾ في الباب الثالث 
. (الوظيفة العامة

 

وكذلؾ نص قانوف العقوبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية عمى جريمة االختبلس في المادة 
(174/1  : )
 

كؿ موظؼ عمومي اداؿ في ذمتو ما وكؿ إليو بحكـ الوظيفة أمر أدارتو أو جبايتو أو - 1" 
حفظو مف نقود وأشياء أارى لمدولة أو ألحد الناس عوقب باألشغاؿ المؤقتة وبغرامة تعادؿ 

". قيمة ما ااتمس
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: منو عمى (112)ونص قانوف العقوبات المصري عمى ىذه الجريمة في نص المادة 
 

كؿ موظؼ عاـ ااتمس أموال أو أوراقا أو غيرىا وجدت في حيازتو بسبب وظيفتو يعاقب " 
". باإلشغاؿ الشاقة المؤقتة

 

. منو (15-432)كما نص عمى ىذه الجريمة قانوف العقوبات الفرنسي الجديد في المادة 
 

وتفترض ىذه الجريمة أف الموظؼ العاـ يحوز باسـ الدولة ولحسابيا مااًل، فحيازتو لو ناقصة، ولكنو 
يحوليا إلى حيازة كاممة، فينظر إلى الماؿ العاـ نظرتو إلى مالو الخاص، وقد يتصرؼ فيو كما لو كاف 

. (1)ممكا خالصا لو
 

ولبلختبلس معنياف عاـ وخاص، فالمعنى العاـ ىو انتزاع الحيازة المادية لمشيء مف صاحبو إلى يد 
الجاني، أما المعنى الخاص فيو يفترض وجود حيازة ناقصة لمجاني سابقة ومعاصرة لمحظة ارتكاب 

السموؾ اإلجرامي، بمعني أف تكوف لمجاني حيازة في عنصرىا المادي دوف المعنوي، فالماؿ العاـ يكوف 
. (2)تحت يده غير انو ال يممؾ سمطة يباشرىا عميو إال ضمف الشروط المحددة لحيازتو

 

والمبلحظ عمى ىذه النصوص بأنيا جميعًا تشترؾ في عمة التجريـ التي سعى إلييا المشرع، مف حيث 
تاميف أمواؿ الدولة وأمواؿ األفراد المسممة إلى الموظؼ العاـ، أو التي وجدت في حيازتو بسبب مباشرة 

الوظيفة العامة، وبالتالي توجيييا لمصالح الخاص دوف الصالح العاـ ما يؤدى إلى اإلخبلؿ بواجب 
الثقة واألمانة التي تفرضيا الوظيفة العامة، ويعمؿ ىذا التجريـ كذلؾ أف الفعؿ ينطوي عمى خيانة 
لؤلمانة التي حممتيا الدولة لمموظؼ والثقة التي وضعتيا فيو حينما عيدت إليو بحيازة الماؿ العاـ 

.  (3)لحسابيا
: (4)ويتطمب لقياـ جريمة االاتالس توافر ثالثة أركاف

 
 توافر صفة خاصة في الجاني وىي أف يكوف موظفًا عامًا، فبل تقع جريمة االختبلس إال مف :-األوؿ

. موظؼ عاـ أو ممف في حكمو
 

                                                           
.204، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات: فتوح عبد اهلل الشاذلي (1)

 

.7-6، ص 1992، دار الفكر لمنشر والتوزيع، األردف، 1، ط-دراسة تحميمية مقارنو- االختبلس: نائؿ عبد الرحمف صالح (2)
 

.94القسـ الخاص، مرجع سابؽ، ص- شرح قانوف العقوبات: محمود نجيب حسني (3)
 

. 300مرجع سابؽ، ص: احمد عبد المطيؼ (4)
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وىو فعؿ االختبلس الذي يقع عمى ماؿ يحوزه الجاني بسب وظيفتو، وينقمو :  الركف المادي:-الثاني
. إلى حيازتو الخاصة أو يتصرؼ فيو كالمالؾ الذي يتصرؼ بمالو الخاص

 
الذي يتخذ صورة القصد الجنائي العاـ والخاص، فالقصد العاـ يتحقؽ بعمـ :  الركف المعنوي:-الثالث

، المتمثؿ في نية (1)الجاني بعناصر الجريمة وأرادتو الحرة لتحقيؽ ىذه العناصر، والقصد الخاص
ضاعتو عمى الدولة بممارسة  الجاني بتممؾ الماؿ المختمس وممارسة جميع سمطات المالؾ عميو، وا 

. سمطات المالؾ عميو

بعد االستعراض الموجز عف جريمة االختبلس نرى أف نقطة االلتقاء بيف ىذه الجريمة وجريمة استغبلؿ 
النفوذ الوظيفي، تكمف في كيفية اقتراؼ الفعؿ المادي، يمكف القوؿ أف االلتقاء بيف ىذه الجريمة 

وجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي يكمف في كيفية تشابو اقتراؼ الفعؿ المادي، وىو اخذ ماؿ الغير وذلؾ 
بالنسبة ألمواؿ الدولة في االختبلس، والمقابؿ مف صاحب المصمحة أو الحاجة في جريمة استغبلؿ 

.   النفوذ الوظيفي

 

 

: أما أوجو االاتالؼ بيف جريمة االاتالس وجريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي فيي

تعد جريمة االختبلس مف جرائـ ذوي الصفة، إذ يشترط النموذج القانوني الخاص بيذه الجريمة  - 1
، ومختصًا بالعمؿ الوظيفي مناط العمؿ اإلجرائي، ويجب أف يتوافر  أف يكوف الجاني موظفًا عمومياً 

ىذا االختصاص وقت ارتكاب فعؿ االختبلس، وال يشترط أف يكوف اختصاص الموظؼ بالماؿ 
موضوع الجريمة ىو اختصاصو الوحيد، بؿ يكفي أف يكوف أحد اختصاصاتو المرتبطة بوظيفتو، ولو 

                                                           
ال يقـو الركف المعنوي لجريمة االختبلس إذا انتفي القصد الجنائي الخاص وىو نية التممؾ إذا انصرفت إرادة الموظؼ إلى استعماؿ الماؿ فقط ولو لـ يكف مف مقتضى االنتفاع  (1)

ىبلكو، كما لو استخدـ الموظؼ العاـ السيارة الحكومية المسممة إليو بمقتضى وظيفتو لقضاء أغراضو الخاصة، فاف كاف البنزيف خاص بالدولة وقع االختبلس وكاف محمو 

. البنزيف ال السيارة، وال ينفي النية قياـ الجاني برد الماؿ وتعويض الدولة عما أصابيا مف أضرار

، لسنة 28/2/1983:- نقض.- 738، ص179، رقـ 22، لسنة 12/12/1971: نقض.- 24، ص6، رقـ 20، لسنة 6/1/1969: نقض: -     مجموعة أحكاـ محكمة النقض

.  289، ص56، رقـ 34

    وقد ذىبت محكمة النقض في ىذه األحكاـ إلى عدـ التزاـ المحكمة بالتحدث استقبلال عف نية االختبلس أو نية التممؾ ما دامت الواقعة تفيد بذاتيا قصد المتيـ إضافة إلى ما 

. اختمسو إلى ممكو

.344-343مرجع سابؽ، ص: احمد عبد المطيؼ: نقال عف
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، عمى خبلؼ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي التي يمكف أف تقع مف شخص عادي (1)كاف أقميا شأناً 
. أو ذي صفة نيابة أو موظؼ عاـ بشرط ال أف يكوف مختصا بالعمؿ المراد تحقيقو

  
موضوع جريمة االختبلس ىو الماؿ العاـ بمعناه الواسع الذي يتعيف أف يكوف موجودًا في حيازة - 2

المتيـ حيازة ناقصة بسبب وظيفتو، ويفيـ الماؿ في مدلولو المدني مف حيث كونو شيئًا يصمح أف 
، أما في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي يكوف بما قد وصؿ لمفاعؿ مف (2)يكوف محبًل لحؽ مف الحقوؽ

. يد صاحب المصمحة أو الحاجة عمى سبيؿ العوض
 

الركف المادي لجريمة االختبلس يتحقؽ بقياـ الجاني بمباشرة سمطاتو عمى الماؿ بوصفو مالكًا إياه - 3
،وقد ذىب جانب مف الفقو إلى أف الركف المادي (3)وتحويؿ حيازتو الناقصة عميو إلى حيازة كاممة

لجريمة االختبلس يتحقؽ بانتزاع الموظؼ الحيازة الموجودة لديو ابتداًء وتحويميا مف مجرد حيازة 
 أما الركف المادي لجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي (4)ناقصة إلى حيازة كاممة يظير فييا بمظير المالؾ

يتحقؽ بقبوؿ أو طمب أو اخذ الفاعؿ لنفسو أو غيره المقابؿ مف صاحب المصمحة أو الحاجة، لمسعي 
. بنفوذه أيًا كاف نوعو لدي اإلدارة العامة

 

تختمؼ الجريمتيف مف حيث القصد الجنائي العاـ، فجريمة االختبلس تتطمب القصد الجنائي العاـ - 4
والخاص حتى تقع الجريمة، بينما في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي يكفي القصد الجنائي العاـ لتحقؽ 

 . الجريمة

 

تميز جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة االستيالء بغير حؽ عمى الماؿ :- الفرع الثاني
: العاـ أو تسييؿ ذلؾ

أدرج المشرع الجزائي المصري جريمة االستيبلء في تشريعاتو العقابية، وقد نص عمى ىذه الجريمة  في 
: مف قانوف العقوبات المصري التي تنص (113)المادة 

                                                           
.200، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- قانوف العقوبات: مأموف محمد سبلمو (1)

 

.97، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات: محمد نجيب حسني (2)
 

.101نفس المرجع السابؽ، ص: محمود نجيب حسني (3)
 

. 201، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- قانوف العقوبات: مأموف محمد سبلمو (4)
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، ألحدى الجيات المبينة (1)كؿ موظؼ عاـ استولي بغير حؽ عمى ماؿ أو أوراؽ أو غيرىا" 
، أو سيؿ ذلؾ لغيره بأية طريقة يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة أو (119)في المادة 
السجف، 

وتكوف العقوبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو 
استعماؿ محرر مزور ارتباطا ال يقبؿ التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمف حرب وترتب 

عمييا أضرار بمركز البالد االقتصادي أو بمصمحة قومية ليا، 
وتكوف العقوبة الحبس أو الغرامة التي ال تزيد عف امسمائة جنية أو إحدى ىاتيف 

العقوبتيف إذا وقع الفعؿ غير مصحوب بنية التممؾ، 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عمييا في الفقرات السابقة حسب األحواؿ كؿ موظؼ عاـ 

استولي بغير حؽ عمى ماؿ ااص أو أوراؽ أو غيرىا تحت يد إحدى الجيات المنصوص 
" . أو سيؿ ذلؾ لغيره بأية طريقة كانت  (119)عمييا في المادة 

 

بينما ال نجد مقاببًل ليذه المادة في قانوف العقوبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية، وال في مشروع 
. قانوف العقوبات الفمسطيني، وال في قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني

 

والمشرع الجزائي الفرنسي لـ يعرؼ جريمة االستيبلء في قانوف العقوبات القديـ وال الجديد، فالموظؼ 
العاـ بمفيومو الواسع في قانوف العقوبات الفرنسي، والذي يرتكب فعؿ مف شانو االستيبلء عمى ماؿ 

ممموؾ لمدولة أو إحدى ىيئاتيا العامة، يعاقب بالسرقة شانو في ذلؾ شاف اإلفراد العادييف، ويرجع ذلؾ 
إلى فمسفة المشرع الجنائي الفرنسي والتي تقوـ عمى تشديد العقوبة عمى الموظفيف حينما يمارسوف 

.  الوظيفة العامة لكْوف أف ذلؾ يعبر عف مظير الدولة وسيادتيا
إذ في ىذه الحالة يقـو الموظؼ بممارسة العمؿ العاـ باسـ الدولة، أما حيف يتخمى عف سمطة الوظيفة 
نما يعامؿ مثمو مثؿ الشخص  العامة ويتجرد مف سمطانيا، فأنو ينبغي أال يعاقب بالوصؼ المشدد وا 

. (2)العادي، باعتبار أف ىيبة الدولة ووظيفتيا العامة لـ تمس بأي سوء
  

والمصمحة المحمية التي أراد المشرع حمايتيا بتجريـ فعؿ االستيبلء عمى الماؿ العاـ، إيجاد حماية أعـ 
واشمؿ مف تمؾ التي توفرىا نصوص االختبلس والسرقة و خيانة األمانة، لمماؿ العاـ وشدد العقوبة إذا 

                                                           
قد صيغت بألفاظ عامة يدخؿ في مدلوليا كؿ ما يمكف تقييمو بالماؿ وما تكوف لو قيمة أدبية أو اعتبارية، وجريمة االستيبلء ... قضي باف عبارة الماؿ أو األوراؽ أو غيرىا–  (1)

. تقع عمى العقار كما تقع عمى المنقوؿ

  536، ص1997، العدد األوؿ، سنة 29، مجمة القضاة، السنة 10/1/1996 قضائية، جمسة64، لسنة2515   الطعف 

.314، ص2001جامعة القاىرة ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاىرة، - دراسة مقارنة– جريمة التربح :  محمد احمد السيد الجنزوري: نقال عف
 

( 2  ) Juris- classer penal: Ier Janvier 1983 Fonctionnaire public: par Hubert charles et    Roger Berardini p. 2,no3. 
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 وقع الفعؿ مف موظؼ عاـ ألف صفتو الوظيفية ىي التي تسيؿ لو في الغالب االستيبلء عمى الماؿ

الموظؼ ولذلؾ جـر  العاـ كما أف االستيبلء يشكؿ إخبلاًل جسيمًا بالثقة التي وضعتيا الدولة في
 االستيبلء لغيره المشرع فعؿ االستيبلء الذي يقع مف الموظؼ وكذلؾ تسييؿ

(1)
. 

 

ويمـز لقياـ البنياف القانوني لجريمة االستيالء بغير حؽ عمى الماؿ العاـ أو تسييؿ ذلؾ توافر ثالثة 
(2)أركاف

:- 
 

الجاني موظفًا عامًا عند  فيجب أف يكوف وىي الصفة الخاصة في الجاني،:-  الركف المفترض:-األوؿ
ارتكابو فعؿ االستيبلء عمى الماؿ العاـ فإف لـ تثبت لو ىذه الصفة كاف فعمو سرقة عادية شأنو في 

ذلؾ شأف الفرد العادي الذي يستولى عمى ىذا الماؿ، وال يشترط توافر رابطة معينة بيف الموظؼ العاـ 
 و بيف الماؿ موضوع االستيبلء أو التسييؿ، فبل يشترط أف يكوف الماؿ المستولى عميو في حيازة

الموظؼ شأف جريمة االختبلس، وال أف تكوف ىناؾ صمة بيف الماؿ والوظيفة، ألف الغرض ىو حماية 
كمثؿ يجب االحتذاء بو ومثاؿ ذلؾ   وأولى الناس بذلؾ ىو الموظؼ العاـ(3)الماؿ العاـ مف العدواف

لمدولة تقـو في حقو  الموظؼ الذي يستولى عمى تيار كيربائي أو مياه أو غاز أو محروقات ممموؾ
. بالنسبة لمشخص العادي جريمة االستيبلء وال يعدو الفعؿ أف يكوف جريمة سرقة

 

ويتوافر ىذا الركف بإتياف الموظؼ لفعؿ االستيبلء، أو التسييؿ لمحصوؿ عمى :-  الركف المادي:-ثانيا
 أو (5)، ويكوف ذلؾ بإنشاء الموظؼ حيازة لـ تكف لو عمى الماؿ العاـ، أو االنتفاع بو(4)الماؿ العاـ

                                                           
.367مرجع سابؽ، ص: احمد عبد المطيؼ (1)

 

.368نفس المرجع السابؽ، ص: احمد عبد المطيؼ (2)
 

جريمة االستيبلء ال تتطمب أف يكوف الجاني لو اختصاص معيف أو حتى مجرد صمة وظيفية بالماؿ موضوع االستيبلء، بؿ تقـو الجريمة، ولو لـ تكف ليذه الوظيفة أي صمة –  (3)

أو دخؿ حاؿ االستيبلء عمى الماؿ العاـ 

. 553، ص139 قضائية، رقـ 9، مجموعة أحكاـ النقض، لسنة 19/5/1958:   نقض

  .109، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات: محمود نجيب حسني: نقال عف

أف جريمة االستيبلء عمى ماؿ لمدولة بغير حؽ تقتضي وجود الماؿ في ممؾ الدولة عنصرا مف عناصر ذمتيا المالية، ثـ قياـ الموظؼ أو ممف في حكمو بانتزاعو منيا –  (4)

. ، قد دخؿ ممؾ الدولة إال إذا كاف قد أؿ إلييا بسبب صحيح ناقؿ لمممؾ- أيا كاف وضعو الذي يصدؽ عميو في القانوف - خمسة أو حيمة أو عنوة، وال يعتبر الماؿ 

. ، مجموعة أحكاـ محكمة النقض950، ص19، اسنة11/11/1968   نقض 

.280-279، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- قانوف العقوبات: مأموف محمد سبلمة: نقال عف
 

في جريمة االستيبلء أذا كاف فعؿ الجاني قد وقع بغير نية التممؾ فاف مجرد االنتفاع بالماؿ ثـ رده عينا تقـو بو الجريمة سواء كاف الماؿ في حيازة الجاني بسبب وظيفتو أو –  (5)

بمناسبتيا أو لـ يكف في حيازتو عمى اإلطبلؽ، أي أف الجريمة في ىذه الصورة تقـو ولو كاف الجاني قد انتفع بالماؿ ثـ رده بعد ذلؾ إلى الجية اإلدارية، وذلؾ الف المشرع 

. أراد أف يحيط الماؿ العاـ بسياج قانوني يحميو مف مجرد االنتفاع بو دوف وجو حؽ

. 17/11/1997 قضائية، جمسة 65، لسنة 18779:     الطعف بالنقض
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األولى  الحيازة لغيره سواء كاف ذلؾ بطريؽ الغصب أـ باستعماؿ طرؽ احتيالية والصورة تسييؿ ىذه
ما في خزانتو والصورة  تكوف في سرقة الماؿ أو انتزاعو كمف يغافؿ زميمو الصراؼ ويستولى عمى

الثانية أف يقـو الموظؼ بتزوير إذف صرؼ ويقبض قيمتو أو يقدـ استمارة تفيد استحقاقو مبالغ مكافأة 
عف أعماؿ لـ يقـ بيا أو تزوير في بياف حالتو االجتماعية لمحصوؿ عمى عبلوة ال يستحقيا ويجب في 

كاف  كؿ األحواؿ أف يكوف فعؿ االستيبلء عمى الماؿ بغير حؽ، فإف كاف لو حؽ فيما استولى عميو
يحوزه مف أمواؿ ولكف إذا لـ  تصرفو مشروعًا كما لو أذنت الجية اإلدارية لمموظؼ باستيفاء راتبو مما

يؤذف لو بذلؾ، فإف فعمو يعتبر استيبلء حتى، ولو تذرع بأف لو حقوقًا قبؿ جية عممو كتعويض أو 
، أما التسييؿ بالنسبة (1)مكافأة، فإف ذلؾ ال يجيز لو إجراء المقايضة بيف ماؿ الدولة ومستحقاتو لدييا

فقد يتـ بعمؿ إيجابي مف الموظؼ كأف يحرر الموظؼ لشخص استمارة بمبمغ مف الماؿ يعمـ  لمغير،
أنو ال يستحقو أو يزيد عما يستحقو، وقاـ ىذا الشخص بصرفيا واالستيبلء عمى المبمغ وقد يكوف 

العمؿ سمبي ومثالو تغاضي حارس أو أميف عيدة لمخزف خاص بالدولة عمدا حتى يتمكف احد األفراد 
(2)توالعادييف فيو، واالستيبلء عمى كؿ أو بعض محتويا

. 
 

 يكفى في ىذه الجريمة القصد الجنائي العاـ، وىو عمـ الموظؼ بصفتو :- الركف المعنوي:-ثالثا
المستولى عميو، وبأف ال حؽ لو في االستيبلء فإذا لـ تتوافر ىذه العناصر  كموظؼ عاـ وبصفة الماؿ

خيانة األمانة حسب   تتحقؽ جريمة االستيبلء وأف أمكف مساءلتو عف جريمة السرقة أو النصب أو ال
فإذا انتفت ىذه النية ال تقع  األحواؿ وجريمة االستيبلء تفترض نية التممؾ لدى المتيـ أو االنتفاع بو،

 . جريمة االستيبلء حينيا
 

تتشابو الجريمتاف في وحدة المصمحة المحمية المعتدى عمييا، وىي ثقة الوظيفة العامة ونزاىتيا، 
وحماية الماؿ العاـ مف العابثيف بو، وثقو مجموع المواطنيف فييا، فكؿ منيما جريمة استغبلؿ النفوذ 

الوظيفي وجريمة االستيبلء عمى الماؿ العاـ تشكؿ عدوانًا عمى ثقة المواطنيف بأعماؿ وتصرفات اإلدارة 
. العامة والماؿ العاـ

 

: أما أوجو االاتالؼ بيف الجريمتيف، فيمكف حصرىا بما يأتي
 

مف حيث موضوع الجريمة، نجد انو في جريمة االستيبلء عمى الماؿ العاـ ينصب عمى الماؿ  -1
العاـ، كما حددتو النصوص العقابية، واعتبرتو مااًل عامًا، أما في جريمة استغبلؿ النفوذ 

                                                                                                                                                                                
.313مرجع سابؽ، ص: محمد احمد السيد الجنزوري: نقال عف

 

.380مرجع سابؽ، ص: احمد عبد المطيؼ (1)
 

.379المرجع السابؽ، ص: مأموف محمد سبلمة (2)
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الوظيفي فموضوع الجريمة ينصب عمى أعماؿ الوظيفة العامة بما فييا الماؿ العاـ، فنطاؽ 
 .التجريـ في استغبلؿ النفوذ أعـ واشمؿ مف االستيبلء عمى الماؿ العاـ في موضوعيا

 

مف حيث الصفة واالختصاص، يشترط في جريمة االستيبلء أف يكوف موظفًا عامًا، بينما ال  -2
يشترط في ىذا الموظؼ أف يكوف مختصًا أو لو صمة أو دخؿ  بالعمؿ موضوع الماؿ العاـ 
الذي تـ االستيبلء عميو، أو تسييؿ ذلؾ لآلخريف، بينما في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، 
ال يشترط أف يكوف مستغؿ النفوذ موظفا عاما فقد يكوف كذلؾ أو أف يكوف شخص مف أحاد 

الناس أو ذو صفة نيابية، وفي حاؿ كاف مستغؿ النفوذ موظفًا عامًا فيشترط أف ال يكوف 
 . مختصًا بالعمؿ المراد تحقيقو لصاحب الحاجة أو المصمحة

 

مف حيث الركف المادي، نجد انو في جريمة االستيبلء يتحقؽ في فعؿ االستيبلء، أو تسييؿ  -3
االستيبلء عمى الماؿ العاـ لمغير فالموظؼ العاـ يعتدي عمى ممكية الماؿ العاـ بأي وسيمة 

مف وسائؿ االعتداء، ويسيؿ االستيبلء عميو، مف خبلؿ سمطاتو الوظيفية في توفير 
اإلمكانيات أو إزالة العقبات لتمكيف الغير مف االستيبلء عميو، أما في جريمة استغبلؿ النفوذ 
الوظيفي فاف الركف المادي لمجريمة يتحقؽ بمجرد الطمب، أو القبوؿ، أو األخذ لتحقيؽ حاجة 
أو مصمحة لصاحبيا مف الوظيفة العامة بما فيو الماؿ العاـ فتقـو الجريمة بأي شكؿ مف ىذه 

 .األشكاؿ بينما ال تقـو جريمة االستيبلء إال بفعؿ االستيبلء أو تسييؿ االستيبلء لآلخريف

: (الغدر)تميز جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة استغالؿ الوظيفة :- الفرع الثالث 
 

: والتي تنص عمى  (117)قانوف العقوبات الفمسطيني المادة أدرج واضعو مشروع 
 

الضرائب أو الرسـو أو الغرامات أو غيرىا  كؿ موظؼ عاـ أو مف في حكمو مكمؼ بتحصيؿ"
مف العوائد، طمب أو فرض أو حصؿ أو أمر بتحصيؿ ما ليس مستحقًا، أو ما يزيد عمى 

".  المستحؽ، مع عممو بذلؾ يعاقب بالسجف المؤقت
 

الجرائـ )الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة، الفصؿ األوؿ )وقد أوردىا المشروع ضمف الباب الثالث 
. (المخمة بواجبات الوظيفة العامة

 
ال يوجد مثؿ نص ىذه المادة في قانوف العقوبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية، وال في قانوف 

" كؿ فعؿ يؤدي إلى المساس باألمواؿ العامة" مكافحة الفساد الفمسطيني، واف نص بشكؿ عاـ عمى 
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. (2)، ضمف جرائـ العدواف عمى الماؿ العاـ(1)بينما أدرج المشرع الجزائي المصري جريمة الغدر
 

: مف قانوف العقوبات المصري التي تنص (114)وقد نصت عمى ىذه الجريمة  في المادة 
 

كؿ موظؼ عاـ لو شاف في تحصيؿ الضرائب أو الرسـو أو العوائد أو الغرامات أو نحوىا، "  
طمب أو ااذ ما ليس مستحقا أو يزيد عمى المستحؽ مع عممو بذلؾ يعاقب باألشغاؿ الشاقة 

". المؤقتة أو السجف 
عمييا كذلؾ  قانوف  ونص وأطمؽ عمييا بعض الفقو المصري جريمة، طمب أو أخذ ما ليس مستحقًا،

. (3)وأطمؽ عمييا اصطبلح اخذ غير المستحؽ (10- 432)العقوبات الفرنسي الجديد في المادة 
 

يتضح أف جوىر ىذه الجريمة، وطمب الموظؼ العاـ، أو أخذه ما ليس  (114)ومف خبلؿ نص المادة 
.  مستحقا لمدولة أو ما يزيد عمى المستحؽ مف المواطنيف أثناء تحصيؿ األعباء المالية منيـ

 
والحكمة مف عمة تجريـ استغبلؿ الوظيفة تكمف في حماية التطبيؽ السميـ لمبدأ دستوري عاـ يحظر 
تكميؼ احد المواطنيف بأداء ضريبة لـ يفرضيا القانوف أو بأداء أكثر منيا، حماية لحقوؽ المتعامميف 

عبلء مبدأ ال ضريبة وال أعفاء إال بقانوف . (4)مع الدولة إزاء مف يعمموف باسـ الدولة وا 
 

نما تجريـ فعؿ أخذ أو طمب  ويرى البعض أف العمة مف التجريـ ال تقتصر عمى حماية ىذا المبدأ فقط وا 
غير المستحؽ حماية لمثقة في اإلدارة العامة، ومنعًا مف استغبلؿ بعض العامميف لوظائفيـ، بإلزاـ أحد 

. (1)األفراد بما لـ يمزميـ بو القانوف، األمر الذي يتعارض مع المصمحة العامة

                                                           
(. فرض المغاـر)، إذا يرى أف اقرب تسمية ليذه الجريمة ىي (الغدر)انتقد بعض الفقياء المصريف مصطمح  (1)

.47مرجع سابؽ، ص:    احمد رفعت خفاجي
 

اتجو رأي مف الفقو المصري إلى القوؿ أف ىذه الجريمة ال صمة ليا بجرائـ العدواف عمى الماؿ العاـ، بؿ أنيا تعد مف جرائـ الوظيفة العامة التي تتمثؿ جوىرىا في تجاوز  - (2)

الموظؼ حدود وظيفتو، لذلؾ كاف مف الممكف إدخاليا ضمف الجرائـ الخاصة بتجاوز الموظفيف حدود وظيفتيـ الواردة بالباب الخامس مف الكتاب الثاني، حيث تنطوي عمى 

. اإلكراه وسوء المعاممة مف الموظفيف ألفراد الناس" إساءة الوظيفة العامة، أو إدراجيا ضمف الباب السادس مف الكتاب الثاني وعنوانو 

. 245مرجع سابؽ، ص: فتوح عبد اهلل الشاذلي: نقال عف

كما أف  (119- 111)واتجو رأي أخر إلى أف ىذه الجريمة اقرب في طبيعتيا إلى جرائـ األمواؿ العامة في أنيا ال تقع إال مف موظؼ عاـ أو مف في حكمو طبقا لممادتيف    - 

. الموظؼ ييدؼ فييا إلى تحقيؽ فائدة غير مشروعة مف خبلؿ استغبلؿ وظيفتو، كما ىو الحاؿ في جرائـ األمواؿ العامة

354مرجع سابؽ،ص: إبراىيـ طنطاوي: نقال عف
 

.249قانوف العقوبات، القسـ الخاص، مرجع سابؽ، ص: مأموف محمد سبلمو (3)
 

.مف القانوف األساسي الفمسطيني (88)مف الدستور المصري وكذلؾ المادة  (19)انظر المادة  (4)
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وكذلؾ حماية الوظيفة العامة ذاتيا مف استغبلؿ بعض الموظفيف لوظائفيـ، األمر الذي ييدر مبدأ 

.  (2)حسف سير اإلدارة العامة، ويخؿ بالثقة المفروضة عمى موظفييا
 

: (3)توافر ثالثة أركاف (الغدر)ويمـز لقياـ البنياف القانوني لجريمة استغالؿ الوظيفة 
 

وىواف يكوف الجاني موظفًا عامًا أو ممف في حكمو لو شأف في تحصيؿ : الركف المفترض:- األوؿ
 .الضرائب أو الرسوـ، وما يجري في مجراىا

 
وىو أخذ أو طمب ما ليس مستحقًا أو يزيد عمى المستحؽ مف الضرائب أو : الركف المادي:- الثاني

 .الرسـو وغيرىا أي محؿ ينصب عميو ىذا السموؾ
ىو القصد الجنائي والقصد المطموب فييا ىو القصد الجنائي العاـ الذي يقـو :  الركف المعنوي:-الثالث

 .عمى عنصري العمـ واإلرادة
 

تتشابو الجريمتاف في وحدة المصمحة المحمية المعتدى عمييا، وىي ثقة ونزاىة الوظيفة العامة وثقو 
 (الغدر)مجموع المواطنيف فييا، فكؿ منيما جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي وجريمة استغبلؿ الوظيفة 

. تشكؿ عدوانا عمى ثقة المواطنيف بأعماؿ وتصرفات اإلدارة العامة
 

: أما أوجو االاتالؼ بيف الجريمتيف، فيمكف حصرىا بػ
 

تعد جريمة استغبلؿ الوظيفة مف جرائـ ذوي الصفة، إذ يتعيف لقياميا أف يكوف الجاني موظفًا  -1
عامًا، أو ممف في حكمو، وأف يكوف مختصًا بالعمؿ الذي يقوـ عف طريقو بتحصيؿ أمواؿ 

، بينما يمكف (4)الدولة، ويستوي أف يكوف الموظؼ مختصًا بالعمؿ كمو أو بجزء ولو يسير منو
أف ترتكب جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي مف قبؿ أي شخص سواء كاف موظفًا عامًا أو 

 .شخصًا عاديًا أو ذي صفة نيابية

 
                                                                                                                                                                                

.120، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات: محمود نجيب حسني (1)
 

.249القسـ الخاص، مرجع سابؽ، ص: مأموف محمد سبلمو (2)
 

.418مرجع سابؽ، ص: احمد عبد المطيؼ (3)
 

.1090، ص1986 بالمصمحة العمومية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ةالجرائـ المضر: رمسيس بيناـ (4)
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عمى الجباية غير المشروعة، والذي  (الغدر)يقـو الركف المادي في جريمة استغبلؿ الوظيفة  -2
يتحقؽ في طمب أو اخذ أو فرض أو تحصيؿ، أو أمر بتحصيؿ غير المستحؽ، مدعيا انو 

مف قبيؿ األعباء المالية المستحقة لمدولة، أما الركف المادي لجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي، 
فإنو يتحقؽ بطمب أو قبوؿ أو اخذ الجاني المقابؿ لنفسو، أو لغيره لسعي بنفوذه لدي اإلدارة 

 .العامة لتمبية المتقابؿ لصاحب المصمحة أو الحاجة

 

ال يشترط حصوؿ  (الغدر)ومف حيث الغاية مف الجريمة، ففي جريمة استغبلؿ الوظيفة  -3
الجاني عمى فائدة أو غنيمة مف الجريمة، إذ تقـو ولو قاـ الموظؼ بتوريد ما حصمو مف أمواؿ 
إلى خزينة الدولة، أما في جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي فإف الفاعؿ مستغؿ النفوذ  يستيدؼ 
 .أساسًا الحصوؿ عمى المقابؿ لنفسو أو لغيره بغير حؽ، وىو المحرؾ الرئيسي الدافع لمجريمة

 

يكوف الجاني فييا ىو  (الغدر)ومف حيث القصد الجنائي، ففي جريمة استغبلؿ الوظيفة  -4
الموظؼ الغادر، أما الشخص الذي دفع ما ليس مستحقا أو ما يزيد عمى المستحؽ، فيو 

، ومف ثـ ال تتحقؽ مسؤوليتو الجزائية النتفاء القصد (1)مجني عميو، لكونو ضحية غدر
الجنائي لديو، سواء دفع المبمغ باختياره نتيجة غمط أو جيؿ بالقانوف والتعميمات الحكومية، أو 

دفعو قسرًا رغـ عممو باف القانوف ال يفرض عميو أداءه، أما في جريمة استغبلؿ النفوذ 
الوظيفي، فيكوف ىناؾ اتفاًؽ بيف الفاعؿ مستغؿ النفوذ وصاحب المصمحة أو الحاجة عمى 

 . تحقيؽ الفعؿ اإلجرامي، وكبلىما مسؤوؿ جزائيًا عف فعمتو

 

فيو الشخص الذي حصؿ  (الغدر)أما مف حيث المجني عميو في جريمة استغبلؿ الوظيفة  -5
الجاني منو عمى ماؿ غير مستحؽ أو يزيد عف المستحؽ، أما في جريمة استغبلؿ النفوذ 

. الوظيفي، فإف المجني عميو دائمًا ىو جية اإلدارة العامة أو الدولة وىيئاتيا
 

تميز جريمة استغالؿ النفوذ الوظيفي عف جريمة األضرار العمدي باألمواؿ والمصالح :- الفرع الرابع
: العامة

 

: والتي تنص عمى (110)قانوف العقوبات الفمسطيني المادة أدرج واضعو مشروع 
 

                                                           
لكْوف أف فرض الضرائب والرسـو ال يكوف إال بقانوف، وتقديرىا يتطمب عمميات حسابية معقدة ال يعمميا المواطف عادة، واف عمميا ال يتقنيا ومف ثـ فيو يعتمد عمى األغمب  (1)

في تحديد التزاماتو العامة عمى ثقتو في سبلمة الحسابات التي تجرييا الدولة وتحصميا مف خبلؿ موظفييا، فمف ىنا يأتي معني الغدر في جريمة استغبلؿ الوظيفة ألنيا تقع 

. عمى المواطف مف جانب الموظفيف الذيف يضع ثقتو فييـ

.235، مرجع سابؽ، ص-القسـ الخاص- قانوف العقوبات: محمد زكي أبو عامر: نقال عف
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كؿ موظؼ عاـ أو مف في حكمو اضر عمدا بأمواؿ أو مصالح الجية التي يعمؿ بيا أو "
أمواؿ الغير أو مصالحيـ المعيود بيا إلى تمؾ الجية، يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى 

".  امس سنوات 
 

الجرائـ )الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة، الفصؿ األوؿ )وقد أوردىا المشروع ضمف الباب الثالث 
. (المخمة بواجبات الوظيفة العامة

 

ال يوجد مثؿ نص ىذه المادة في قانوف العقوبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية، وال في قانوف 
". كؿ فعؿ يؤدي إلى المساس باألمواؿ العامة" مكافحة الفساد الفمسطيني، واف نص بشكؿ عاـ عمى 

 

بينما أدرج المشرع الجزائي المصري جريمة اإلضرار العمدي باألمواؿ والمصالح العامة، ضمف جرائـ 
مكررا مف قانوف العقوبات  (116)العدواف عمى الماؿ العاـ، وقد نصت عمى ىذه الجريمة المادة 

:- المصري التي تنص
كؿ موظؼ عاـ اضر عمدا بأمواؿ أو مصالح الجية التي يعمؿ بيا أو يتصؿ بيا بحكـ "  

عممو أو بأمواؿ الغير أو مصالحيـ المعيودة بيا إلى تمؾ الجية، يعاقب باإلشغاؿ الشاقة 
"  المؤقتة، فإذا كاف الضرر الذي ترتب عمى فعمو غير جسيـ جاز الحكـ عميو بالسجف

 
مكررا جريمة احتياطية ال تطبؽ إال إذا كاف القانوف خاليًا مف أي نص خاص أخر  (116)وُتعد المادة 

قابؿ لبلنطباؽ عمى فعؿ الموظؼ، فيي نص عاـ والقاعدة أف العاـ يقيده الخاص، ومتى توفر نص 
في القانوف يعالج صورة معينة مف اإلضرار العمدي وقرر لو عقوبة، يكوف ىو الواجب التطبيؽ، دوف 

. مكررا (116)الرجوع إلى نص المادة 
  

، تخؿ بالثقة في الموظؼ الذي مكررا يتضح أف جوىر ىذه الجريمة (116)ومف خبلؿ نص المادة 
عيدت إليو جية اإلدارة بمباشرة عمؿ مف أعماليا فإذا استغؿ الموظؼ ىذه الثقة وعمد إلى اإلضرار 

بأمواؿ الجية ومصالحيا كاف فعمو محبًل لمتجريـ، فاعتداء الموظؼ العاـ عمى مثؿ ىذه األمواؿ 
تجاه  والمصالح ينطوي عمى الخسة والخيانة في مواجية الدولة، كما يكشؼ عف نفسيتو االنتقامية

الوظيفة العامة، فالموظؼ العاـ في ىذه الجريمة يعادى األمواؿ والمصالح التي يتصؿ بيا كنتيجة 
 (1)لوضعو الوظيفي، ويأتي سموكا يضر بيا، حتى دوف أف يعود عميو نفع شخصي

  

                                                           

 .187القسـ الخاص، مرجع سابؽ، ص: احمد رفعت خفاجي (1)
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والحكمة مف عمة تجريـ جريمة اإلضرار العمدي باألمواؿ والمصالح العامة ىي عدـ إخبلؿ باألمانة 
المعيود لمموظؼ العاـ الحفاظ عمييا، والتي يتصؿ بيا بحكـ وظيفتو، واإلخبلؿ بيا يؤدي إلى المس 

. (1)بالمصمحة العامة
 

: (2)ويمـز لقياـ البنياف القانوني لجريمة اإلضرار العمدي باألمواؿ والمصالح العامة توافر ثالثة أركاف
 

أف يكوف الجاني موظفًا عامًا، وأف يقع فعمو المجـر عمى ماؿ أو مصمحة :  الركف المفترض:-أوال
خاصة بالجية التي يعمؿ بيا، أو جية أخرى يتصؿ بيا بحكـ عممو، أي أف تكوف ىناؾ عبلقة بيف 
الموظؼ والجية بطريقة مباشرة، ولـ يحدد المشرع طبيعة ىذه العبلقة، فقد يكوف مجرد اإلشراؼ أو 

الرقابة عمى سير العمؿ في ىذه الجية، أو سمطة إصدار أوامر وتعميمات وقرارات يمتـز بيا العامموف 
. (3)في تمؾ الجية

 
يتحقؽ السموؾ المادي بكؿ نشاط يصدر مف الجاني سواء كاف إيجابيًا أـ سمبيًا :  الركف المادي:-ثانيا

ويترتب عميو إحداث الضرر بالماؿ أو المصمحة والبد مف وقوع ىذا الضرر سواء كاف ماديًا أو أدبيًا 
وسواء كاف في صورة إنقاص ماؿ، أو ضياع ربح محقؽ، أو حرماف مف حؽ وال عبرة بجسامة 

الضرر، ويمـز أف يكوف ىذا الضرر قد تحقؽ فعبل مف جراء ىذا السموؾ،ويشترط في الضرر كركف 
 .(4)لقياـ الجريمة أف يكوف محققا أي حاال ومؤكدا

 
ويشترط أف يصيب الضرر مااًل أو مصمحة كما جاء في نص المادة عمى سبيؿ الحصر، وىي الجية 
التي يعمؿ بيا الموظؼ أو الجية التي يتصؿ بيا بحكـ عممو أو بأمواؿ اآلخريف أو مصالحيـ المعيود 

. بيا إلى الجية التي يعمؿ بيا
  

و تقدير مدى جسامة الضرر يترؾ لقاضى الموضوع الختبلؼ مقدار الجسامة في كؿ حالة عف 
غيرىا، وأمثمة السموؾ االيجابي الذي يكوف مف شأنو اإلضرار باألمواؿ والمصالح ال تقع تحت حصر 

                                                           

 .134القسـ الخاص، مرجع سابؽ، ص- شرح قانوف العقوبات: محمود نجيب حسني (1)
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منيا قياـ لجنة لفض العطاءات بقبوؿ أعمى العطاءات المقدمة لتوريد أجيزة ومعدات لجية حكومية، 
. محاباة لمقدـ العطاء، مع وجود عطاءات اقؿ منو وبالذات في الموصفات والشروط

 
ومف أمثمة السموؾ السمبي، امتناع الموظؼ عمدًا عف اتخاذ إجراء يترتب عمى عدـ اتخاذه الضرر، 

كامتناع مدير الشؤوف القانونية عف الطعف في حكـ صادر ضد الجية التي يعمؿ بيا مما يترتب عمى 
. ذلؾ تحميؿ ىذه الجية بالتزامات مالية

 
كؿ موظؼ عاـ  )ىذه الجريمة ال تقع إال عمديو باالستناد إلى نص المادة :  الركف المعنوي:-ثالثا

والقصد الجنائي ىنا قصد عاـ يقتضى عمـ المتيـ بأنو موظؼ عاـ، وأف إرادتو قد  (أضر عمدا 
حداث الضرر، فبل يعتد فيو بالبواعث أو الغايات فيستوي في القانوف أف  اتجيت إلى ارتكاب الفعؿ وا 
يرتكب الموظؼ الفعؿ ابتغاء تحقيؽ نفع لو أو لغيره، أو نكاية في بعض زمبلئو أو الرؤساء، فيذه 

الجريمة ال تشترط حصوؿ الموظؼ عمى نفع شخصي لو، وبالتالي يتحقؽ القصد الجنائي سواء حقؽ 
ربح أو منفعة أو لـ يحقؽ، ولكف إذا حدث الضرر بسبب نقص الخبرة أو سوء التقدير، فإف القصد 

. الجنائي ال يتوافر في ىذه الحالة
 

: أما أوجو االاتالؼ بيف الجريمتيف فيمكف حصرىا بػ
 

مف حيث موضوع الجريمة، ففي جريمة اإلضرار العمدي يتحقؽ الضرر نتيجة فعؿ أو  -1
امتناع يصيب الماؿ العاـ، أو مصالح الجية التي يعمؿ بيا الفاعؿ، سواء كاف الماؿ ممموكًا 
لمجية اإلدارية ذاتيا أو لؤلفراد طالما أف ىناؾ صمة وظيفية بيف عمؿ الموظؼ، وبيف ىذه 
األمواؿ، أو تمؾ المصالح، أما في جريمة استغبلؿ النفوذ فموضوع الجريمة الوظيفة العامة 

بمعناىا الواسع بما تحتويو مف أمواؿ عامة ومصالح وغيرىا مف األمور التي تخؿ بنزاىة وثقة 
 .الوظيفة العامة

 
مف حيث النفع الشخصي، نجد أف جريمة اإلضرار العمدي تتحقؽ حتى لو لـ يعود الضرر  -2

بنفع شخصي لمفاعؿ أو حتى لو تضرر الفاعؿ نفسو، طالما تحقؽ الضرر لمجية المجني 
، بينما في جريمة استغبلؿ النفوذ تتحقؽ، حتى لو لـ يتـ تحقيؽ حاجة أو مصمحة (1)عمييا

                                                           
.135مرجع سابؽ، ص- القسـ الخاص- شرح قانوف العقوبات: محمود نجيب حسني (1)
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لصاحبيا مف السمطة أو اإلدارة العامة بمعني ال يشترط التسبب بالضرر لجية اإلدارة أو 
 .السمطة العامة

 
مف حيث الركف المادي، ففي جريمة اإلضرار العمدي باألمواؿ والمصالح العامة حدد بثبلثة  -3

أنواع، وىي أمواؿ ومصالح الجية التي يعمؿ بيا الفاعؿ، أو أمواؿ، أو مصالح الجية التي 
يتصؿ بيا بحكـ وظيفتو، أو األمواؿ والمصالح المعيود بيا إلى إحدى ىاتيف الجيتيف، أي 
أف أساس الركف المادي لجريمة اإلضرار العمدي بالماؿ العاـ ىو الماؿ العاـ ذاتو، فإذا لـ 
يتحقؽ اإلضرار العمدي عمى نحو محقؽ، ومؤكد فإف الجريمة ال تقـو إذ إف عناصرىا ال 
تقوـ عمى احتماؿ تحقؽ الضرر االحتمالي فالضرر ىو الضرر الحقيقي سواء كاف حاضرًا 
أو مؤكدًا الحصوؿ في المستقبؿ طالما أف حدوثو محقؽ عمى نحو يقيني، بينما في جريمة 

استغبلؿ النفوذ تقوـ الجريمة سواء تحقؽ ضررًا نتيجة الفعؿ أو لـ يتحقؽ، فبمجرد الطمب أو 
 .القبوؿ أو األخذ فييا يتحقؽ الركف المادي لجريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي
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، دار النيضة 3، ط-القسـ الااص- شرح قانوف العقوبات: حساـ الديف محمد احمد (14
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القسـ الخاص، المكتب الشرقي لمنشر : شرح قانوف الجزاء الكويتي: حسف المرصفاوي (15
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 .1999اإلسكندرية، 
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: النتائج والتوصيات
 

شكمت جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي محور ىذه الدراسة مف جميع جوانبيا المختمفة سواء الوظيفة 
العامة والموظؼ العاـ ومعنى النفوذ ومصادره وأنواعو والتطور التشريعي ليا وأركانيا وذاتيتيا وتميزىا 

مف النتائج، عف غيرىا مف جرائـ الوظيفة العامة والماؿ العاـ، وفي ختاـ ىذه الدراسة ظيرت مجموعة 
 :وىي

 
أف الوظيفة العامة ىي مرآة الدولة، والموظؼ العاـ ىو األداة التنفيذية التي تنفذ الدولة مف خبلليا  -1

سياستيا وبرامجيا المختمفة، وأي خمؿ أو انحراؼ في ىذيف العنصريف يؤدي إلى تشويو صورة ىذه 
 .الدولة في أعيف مواطنييا

 
أف المشرع الجنائي شَدد وخص األفعاؿ المجرمة التي تصدر عف أو عمى الموظؼ العاـ، وجعميا  -2

مختمفة عف غيره مف المواطنيف، نتيجة لما يتمتع بو مف سمطة ونفوذ في وظيفتو سواء صدرت منو 
 .أـ كانت واقعة عميو في الوظيفة العامة

 

أف استغبلؿ النفوذ الوظيفي أيًا كاف مصدره سواء كاف حقيقيًا أـ وىميًا يؤدي إلى اإلخبلؿ بمبدأ  -3
العدالة االجتماعية بيف المواطنيف لمف يستخدمو لتحقيؽ مصالح أو مكاسب أو منافع خاصة عمى 

 .حساب المصمحة العامة

 

أف الشريعة اإلسبلمية حرمت استغبلؿ النفوذ، ألف مثؿ ىذا االستغبلؿ يؤدي إلى خيانة األمانة  -4
 .لمف يكوف مؤتمنًا عمى أداء خدمة عامة، أو الوصوؿ إلى ىذه الخدمة مف خبلؿ استغبلؿ النفوذ

 

أف االتفاقيات والمعاىدات الدولية واإلقميمية اىتمت بالنص عمى تجريـ استغبلؿ النفوذ الوظيفي،  -5
لما ليذا االستغبلؿ مف اثر عمى انتشار الفساد اإلداري والمالي الذي يقع عمى الوظيفة العامة مف 
خبلؿ تجريـ الفساد بمختمؼ أشكالو وأنواعو، لما لمفساد مف نتائج وتأثيرات مدمرة عمى المجتمعات 

 .البشرية

 

أف تبني السمطة الوطنية الفمسطينية بشكؿ ذاتي اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لـ يترجـ إلى  -6
 .نصوص تشريعية في قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني عمى الرغـ مف ىذا التبني

 



  ف 

أف مصادقة السمطة الوطنية الفمسطينية عمى االتفاقية العربية لمكافحة الفساد يعترييا خمؿ واضح،  -7
 .مف خبلؿ المصادقة عمى االتفاقية، وىي مازالت مشروع اتفاقية، ولـ تقر بالصيغة النيائية

 

أف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني وعمى الرغـ مف صفة مف يخضعوف ألحكامو، إال انو استثنى  -8
 .رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية وأعضائيا مف أحكامو

 

أف أساس تجريـ استغبلؿ النفوذ الوظيفي قائـ عمى مبدئي العدالة والمساواة بيف المواطنيف في  -9
 .الوظيفة العامة، والخدمة التي تقدميا

 

أف المصمحة المحمية التي يسعى ليا المشرع عند تجريـ استغبلؿ النفوذ الوظيفي يقـو عمى حماية -10
الثقة في الوظيفة العامة ونزاىتيا وحيادىا مف أي تأثير أو نفوذ قد ينحرؼ بيا عف مجراىا 

 .الطبيعي

 

أف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي تتطمب ركنًا مفترضًا يتمثؿ بقياـ النفوذ، باإلضافة إلى الركنيف -11
 .المادي والمعنوي حتى تتحقؽ الجريمة بتماـ أركانيا

 

أف القصد الجنائي العاـ يكفي لتحقيؽ قياـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي القائـ عمى العمـ واإلرادة -12
 .دوف أف تتطمب قصدًا جنائيًا خاصاً 

 

أف اغمب التشريعات العقابية المقارنة ألحقت أحكاـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي بأحكاـ جريمة -13
الرشوة دوف أف يكوف ليا استقبللية خاصة عمى الرغـ مف ذاتيتيا كجريمة، ما اوجد خمط بيف 

 .أحكاـ الجريمتيف في األغمب

 
أف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي عمى الرغـ مف تميزىا عف باقي جرائـ الوظيفة العامة والماؿ -14

العاـ، إال انو يمكف اعتبارىا مدخبًل واسعًا الرتكاب ىذه الجرائـ، لما يحققو النفوذ مف تأثير وقير 
 .عمى مف يمارس عميو

 

أف جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي لـ يتـ النص عمييا في قانوف العقوبات األردني المطبؽ بالضفة -15
إال انو  (االنتدابي )الغربية، وعمى الرغـ مف وجود نص عقابي في قانوف العقوبات الفمسطيني

مجمد أو معمؽ وغير معموؿ بو في الواقع العممي، وكذلؾ جاء مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني 
 .خاليًا مف أي نص يجـر استغبلؿ النفوذ الوظيفي



  ص 

بناًء عمى ىذه الدراسة يرى الباحث أف ىناؾ بعض التوصيات التي يجدر أخذىا بعيف االعتبار مف 
: قبؿ المشرع الفمسطيني ىي

 
 أف يتـ تجريـ سموؾ استغبلؿ النفوذ الوظيفي في مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني، وأف تكوف :أوال

أحكاـ جريمة استغبلؿ النفوذ الوظيفي مستقمة عف أحكاـ الرشوة، وأف توضع ببند مستقؿ في مشروع 
وأف تكوف ليا األحكاـ القانونية " استغبلؿ النفوذ الوظيفي"قانوف العقوبات الفمسطيني تحت مسمى 

: المستقمة بيا، ونوصي المشرع الفمسطيني بالنصوص التالية
 

( 1)المادة 
 

كؿ موظؼ عاـ أو مف في حكمو، أو أي شاص في ادمة عامة، أو مكمؼ بادمة عامة، أو ذي 
صفة نيابية طمب أو قبؿ أو ااذ بغير حؽ بشكؿ مباشر، أو غير مباشر الستغالؿ نفوذه الحقيقي، 
أو المزعـو لمحصوؿ أو محاولة الحصوؿ عمى مزية غير مستحقة مف أي نوع كانت مف سمطة، أو 

إدارة عامة لنفسو، أو لغيره لمقياـ أو االمتناع، أو تجاىؿ أو تسييؿ أي فعؿ أو عمؿ أو إظيار 
المحاباة أو الجفاء نحو شاص ما ضمف ممارستو لميامو الرسمية لوظيفتو، أو ادمتو العامة، أو 
 ، عممو النيابي، سواء تحقؽ الفعؿ أو العمؿ أـ لـ يتحقؽ نتيجة استغالؿ نفوذه الحقيقي، أو المزعـو
يعاقب بالسجف المؤقت وبغرامة ال تتجاوز عشرة أالؼ دينار، وُيعد في حكـ السمطة العامة كؿ جية 

. ااضعة إلشرافيا
( 2)المادة 
 

 مف اجؿ استغالؿ نفوذه كؿ شاص يطمب أو يقبؿ أو يأاذ بغير حؽ بشكؿ مباشر أو غير مباشر،
الحقيقي أو المزعـو لمحصوؿ، أو محاولة الحصوؿ عمى مزية غير مستحقة مف أي نوع كانت مف 

سمطة أو إدارة عامة لنفسو أو لغيره، يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عف عشر سنوات وبغرامة ال 
.  تتجاوز امسة أالؼ دينار

( 3)المادة 
كؿ شاص عرض عمى صاحب نفوذ مزية غير مستحقة مف أي نوع كانت الستغالؿ نفوذه لدى 

. سمطة أو إدارة عامة، ولـ تقبؿ منو يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة
 

( 4)المادة 
 

، و بيف الواقع عميو ىذا النفوذ في  كؿ شاص توسط  بيف صاحب النفوذ الحقيقي أو المزعـو
. السمطة أو اإلدارة العامة، يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير



  ق 

( 5)المادة 
 

كؿ شاص عيف الستالـ أو تسميـ مزية غير مستحقة مف أي نوع كانت نتيجة الستغالؿ النفوذ 
الحقيقي أو المزعـو لدى سمطة أو إدارة عامة، وكاف عمى عمـ بيا، يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف 

.  ثالثة أشير
 

( 6)المادة 
 

المنصوص عمييا إذا اابر السمطات  (4،5)يعفي مف العقوبات كؿ مف توسط أو عيف في المواد 
. بالجريمة أو اعترؼ بيا بعد اكتشافيا

 
 أف تعيد السمطة الوطنية الفمسطينية المصادقة عمى االتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بعد أف تـ :ثانيا

إقرارىا بصيغتيا النيائية مف قبؿ الجامعة العربية، حيث أف مصادقة السمطة الوطنية الفمسطينية عمى 
. ىذه االتفاقية كاف وىي مازلت بصيغة مشروع وقبؿ إقرارىا بصيغتيا النيائية مف قبؿ الجامعة العربية

 
زالة :ثالثا  أف يعاد تعديؿ قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني إلكماؿ النقص والقصور الذي يعتريو، وا 

الغموض الذي يكتنؼ بعض نصوصو، ووضع األفعاؿ التي جرميا بنماذج قانونية واضحة، لبياف 
صدار  أركاف كؿ جريمة نص عمييا بوضوح لضماف عدـ بقائو جامدا وخجوال في مكافحة الفساد، وا 

البلئحة التنفيذية لمقانوف لمبدء بتطبيقو بشكؿ كامؿ، وتضمينو األفعاؿ المجرمة في االتفاقيات 
والمعاىدات الدولية واإلقميمية الخاصة بمكافحة الفساد التي صادقت أو تبنتيا السمطة الوطنية 

. الفمسطينية
 

 أف يتـ إصدار مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني، بعد تضمينو ىذه الجريمة وغيرىا مف جرائـ :رابعا
الفساد، واف يكوف قائما عمى إعادة صياغتو وتعديمو لجنة متخصصة ليذا الغرض وعرضو عمى 
قراره في أوؿ فرصة تسمح بذلؾ لحاجة الضرورة التي  المجمس التشريعي الفمسطيني لمناقشتو و وا 

أصبح بيا المجتمع الفمسطيني بحاجة ماسة ليذا الفانوف ولتحقيؽ الوحدة التشريعية بيف الضفة الغربية 
 .وقطاع غزة

 


