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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 
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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


