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 اإلهـــــــــــــــــــــــــداء

 ،ىديةن عطرةن الجيد المتكاضع، ك  يشرفني أف أقدـ ىذا العمؿ اليسير
 محبةن كاتباعان ، "صمى اهلل عميو كسمـ" إلى سيدنا كقدكتنا كقرة عيكننا محمد رسكؿ اهلل

، الذم كاف عكنان لي زيو عني خير الجزاءجيالذم أسأؿ اهلل العمي القدير أف  حبيب،كالدم الإلى 
أكرمني حتى  كالحمد هلل الذمككاف حممو أف يراني كقد أنييت ميمتي،  ،في كؿ حياتي كدراستي

حسانان  كصمت ىذه المرحمة  ،،،... بران كا 
التي ربتني عمى  ،سر الحياة كالحنافك رة الثمينة، مكطف الكتماف كينبكع الحناف، إلى أمي الد  
 ت معي ليالي المرض كاألرؽ، جزاؾً كسير  ،كأبعدت عني اليـ في لحظات القمؽ ،حسف الخمؽ

حسانان   ،،، اهلل خير الجزاء... بران كا 
عكني في  ككنتً  ،عمى راحتي جانبي كسيرتً ب كقفتً  ،كاهلل إلى زكجتي الغالية ميجة قمبي أنتً 

 ،،، إنياء ميمتي... حبان ككفاءن 
 ،،،... عطفان كحنانان شيد، كحبيبة قمبي ىيثـ، زيدكفمذات كبدم أبنائي:  ،إلى رياحيف حياتي

 ،،،كسندم كظيرم... شرفان كاعتزازان  ،خكتي الذيف أرل بيـ الحياةإإلى 
 .إلى الجرحى كالمنككبيفإلى أركاح الشيداء الذيف قدمكا أركاحيـ فداءن لمكطف، 
 ...إلى تراب ىذا الكطف الحبيب
 .أىدم ىذا الجيد المتكاضع
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 الشكز والتقديز

عميى بإتماـ ىذه الرسالة، كأعانني عمى إنجازىا عمى ىذا النحك، فمو الحمد  الحمد هلل الذم مف  
 كمو، كما يميؽ بجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو.

 مف ل يشكر الناس ل يشكر اهلل، كاعترافان بالفضؿ ألىؿ الفضؿ
التي أتاحت لي ىذه الفرصة بكؿ طاقميا  ،أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى جامعتي الراقية

كجميع  األخ الدكتور / أحمد جواد الواديةكأخص بالذكر النائب األكاديمي ارم كاألكاديمي اإلد
 ،الذم لـ يدخر جيدان كل كقتان معي ،عبد القادر صابر جرادة /الدكتور كل يفكتني ،أساتذتي الكراـ

 ،نياء ىذه الرسالة عمى أكمؿ كجوإمف أجؿ 
تقانان  أتقدـ بالشكر إلى لجنة المناقشة لما قدمكهك  كالممثمة  ،مف إثراء لرسالتي كزادكىا عممان كا 

 عدلي نصاروالدكتور /  ساىر الوليدبالدكتور / 
كأخص  ،في دراستي كلك بالكممة الطيبة أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى كؿ مف ساعدنيك 

 معركؼ. خميؿ الجاركشة كاألخ الحبيب محمد سعدم بالذكر األخ الحبيب محمد
كأحباب في مسجد الفالح كفي عممي في كزارة أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف مف أصحابي كما 

 الداخمية كاألمف الكطني...
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 :ص الدراسةمخمست

مف المسممات أف تميؿ النفس البشرية إلى الراحة كالعيش بحياة رغيدة، كل بئس في ذلؾ 
طالما أنو في ما حمؿ اهلل كسمح بو القانكف الكضعي، لكف النفس الضعيفة مكجكدة أيضان، لذلؾ 

 الحراـ كالمحذكرات، فجاءت القكانيف نبتعد عفحتى  بو لنيتدمأنزؿ اهلل تعالى دستكرنا القرآف 
جراءات، كمف ىذه عمييا، ككضع فييا العقكبات كاإل كضعية التي كضعيا اإلنساف ليسيرال

القكانيف جاء القانكف الجنائي ، ليككف رادعان لكؿ مف تسكؿ لو نفسو بارتكاب جرائـ بحؽ غيره مف 
قكؽ لحماية في حقكقيـ كحرياتيـ، كمف ضمف ىذه الحاالقانكف ليـ كفؿ الناس الذم كفؿ اهلل ك 

 ؼ العاـ، الذم ىك أصالن جاء لخدمةستغالؿ أمكاليـ مف قبؿ المكظيات عدـ تعرضيـ إلى اكالحر 
نو مف ضمف ىذه الجرائـ التي يرتكبيا بعض المكظفيف ضعفاء األنفس إىذا المجتمع، حيث 

نفكذىـ كمكانتيـ الكظيفية، كذلؾ عبر طمب أك قبكؿ الرشكة أك التعدم عمى الماؿ العاـ استغالؿ 
الفساد  بعض صكر، لذلؾ تكجب عمينا إعداد ىذه الدراسة لعميا تساىـ في مكافحة بالختالس

فجاء  فصكؿ، ةعبارة عف مبحث تمييدم، كثالث نتجريمة الرشكة كالختالس، فكا خاصةو بك 
، كتـ تقسيـ ىذا لمتشريعات العقابية في فمسطيف ،التطكر التاريخي المبحث التمييدم بعنكاف

كالمطمب  ،التطكر التاريخي لمتشريع الجنائي الفمسطينيالمبحث إلى مطمبيف المطمب األكؿ كاف 
.الثاني تـ تخصيصو لكضع القانكف الجنائي في ظؿ النقساـ الفمسطيني

 األول تخصٌصالفصل لجرائـ الفساد المالي في القانكف الجنائي الفمسطيني وتم
، كتـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف تخصص المبحث األكؿ في الحديث عف الختالس(ك )الرشكة 

 جريمة الرشكة كأركانيا، ككاف المبحث الثاني عف جريمة اختالس الماؿ العاـ مفيكميا كأركانيا.
أيضان جاء الفصؿ الثاني بعنكاف دكر السمطات الثالث كالمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة 

ث األكؿ عف دكر السمطة ، تحدثنا في المبحمباحث ةأربعكتـ تقسيمو إلى  جريمة الفساد المالي،
السمطة القضائية في مكافحة في مكافحة الفساد المالي، ككذلؾ كاف المبحث الثاني عف  التشريعية

بحث مأما ال مكمالن كمتحدثان عف دكر السمطة التنفيذية الثالثجريمة الفساد المالي، كجاء المبحث 
 مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة ىذه الجريمة. الرابع فدكر



 ل
 

 كخمصت الدراسة كذلؾ بعدة نتائج كتكصيات، كالمراجع ،أما الفصؿ الثالث فكاف لمخاتمة
ككاف مف أىـ ىذه النتائج أف جريمة الرشكة كالختالس في قطاع غزة ل تشكؿ  كالمصادر،

 ظاىرة.
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Abstract 

It is believed that human soul tend rest and live prosperity life, it 
is fine as long as it is hallal prescribed by Allah and allowed by 
statutory law. But weak and evil soul is also present, so Allah sent 
us the constitution the holy Koran to walk it until we have to avoid 
haraam acts, but Allah to draw closer Sultan what does not draw 
closer Koran. 

So, statutory  laws came a situation that put human to walk on 
the laws, and put the sanctions and measures, and these laws 
criminal law came (sanctions), to act as a deterrent for both 
tempted to commit crimes against other people which ensured by 
Allah and the laws to protect their rights and freedoms. 

Among these rights and freedoms are not subjected to 
intimidation and exploitation in their money by a public official, 
who is originally came to serve this community, where it is within 
these crimes committed by some weak staff selves exploit their 
influence and status functional, through request or accept bribes 
or infringement the embezzlement of public money. 

So we had to prepare this study, perhaps contributing to the fight 
against the crime of corruption, especially the crime of bribery, 
embezzlement, so it contains a preliminary study and three 
chapters, the inception chapter includes the historical and legal 
status of criminal law in light of the Palestinian division, this 
chapter was divided into two subdivisions, first the historical 
development of the Palestinian criminal legislation, second the 
criminal law in light of the Palestinian division. 



 ن
 

The first chapter has been dedicated for the financial corruption 
crimes in the Palestinian Criminal Code (bribery, embezzlement), 
this chapter has been divided into two sections the first part is 
devoted in talking about the crime of bribery and elements, and 
the second topic is devoted for the crime of embezzlement of 
public money, its concept and its elements. 

Also came second chapter entitled the role of the three powers 
and institutions of civil society in combating the crime of 
corruption, it has been divided into two sections, we talked in the 
first section about the role of the legislature and the judiciary in the fight 
against crime financial corruption, came second section 
complements and speaking about the role of the executive power 
and civil society institutions in the fight against this crime. 

The third chapter was the conclusion, the study concluded 
number of findings and recommendations. Also, one of the most 
important of these results that the crime of bribery and 
embezzlement in Gaza Strip is not a phenomenon. 
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:المقدمة  

كأنيا كانت قد  ،ف نظرية األمكاؿ العامة تحتؿ مرتبة بارزة في الدكؿ الحديثة خاصةن إ
أثارت جدلن فقييا في معظـ دكؿ العالـ باختالؼ أنظمتيا السياسية رأسمالية كانت اشتراكية، 
فبالنسبة لمدكؿ الرأسمالية كفي أعقاب الحرب العالمية الثانية اتجيت بقكة نحك األخذ بمبادئ 

كر النشاط كممارسة الدكؿ لكثير مف ص ،الشتراكية في تكجيو كتخطيط اقتصادىا الكطني
كالتي كانت قصران عمى األفراد كأدل ذلؾ إلى تأميـ العديد مف األمكاؿ الخاصة  ،القتصادم

كضميا إلى ممكية الدكلة لتشكؿ نقطة انطالؽ نحك تككيف المزيد مف المرافؽ العامة ذات الصبغة 
 .1التجارية كالصناعية

نظران لألىمية  ،ىا مف األمكاؿكتنفرد األمكاؿ العامة بقكاعد حماية خاصة، تميزىا عف غير 
الكبرل التي احتمتيا ىذه األمكاؿ باعتبارىا ركيزة الدكؿ في قياميا بكظائفيا عمى النحك المنشكد، 
ذا كانت الدساتير قد جعمت تمؾ الحماية مف الناحية الدستكرية التزامان كاقعان عمى عاتؽ كؿ مف  كا 

 حماية سكاءن عادية تكفمت بالنص عمى قكاعد ىذه الالدكلة كالمكاطنيف كمبدأ عاـ، فإف القكانيف ال
الجزائية ضمنانان لستمرار تخصيص ىذه األمكاؿ لما أعدت لو مف أكجو مف الناحية المدنية ك 

 .2النفع العاـ

خطكرة عمى القتصاد الكطني الفمسطيني  الجرائـكيعد مكضكع الفساد المالي مف أكثر 
 ،ير مف المكارد المالية التي تستيدؼ تمبية الحاجات العامةبالنظر إلى ما تسببو مف استنزاؼ لمكث
 كتحقيؽ التنمية في مختمؼ المجالت.

كمف المظاىر البارزة في العصر الحديث العتداء عمى الماؿ العاـ مف قبؿ بعض 
لمجمكعة مف الناس، مثؿ الجمعيات  ـأكاف ممكان لمدكلة بصفتيا المعنكية، أ المكظفيف سكاءن 

 كالييئات كالمراكز األىمية كالنقابات كما في حكـ ذلؾ.

 ،إف معالجة ىذه الظاىرة الخطيرة التي تعصؼ بنظامنا السياسي الفمسطيني كباقتصادنا
يتطمب في إدارة السمطة الفمسطينية القياـ بضركرة إحياء دكر ىيئة الرقابة العامة، ككنيا الجياز 

                                                           
1

.2،ص2222دغواألخضر،الحماٌةالجنائٌةللمالالعام،رسالةماجستٌر،
2

 .385،ص1994إبراهٌمعبدالعزٌزشٌحاً،مبادئوأحكامالقانوناإلداري،الدارالجامعٌة،االسكندرٌة،
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يتطمب األمر  يائكلمعمؿ عمى إحيا ،خكؿ بعممية الرقابة عمى مؤسسات النظاـ السياسيالم
 معالجة األسباب التي أدت إلى تقيقر دكرىا.
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 مشكمة الدراسة:  

بعض المشكالت  ينية قد كاجيتتكمف مشكمة الدراسة في أف السمطة الكطنية الفمسط
ت التي لي في عدد مف مؤسساتيا كذلؾ نتيجة بعض المشكالكبعض قضايا الفساد الما ،المالية

يف الضفة الغربية كقطاع بكانقساـ السمطة ما  ،النقساـ السياسيمرت بيا كمف ىذه المشكالت 
ل بد مف تمكيف لذلؾ الرشكة كالختالس،  جريمتا خاصةو بغزة، كلضماف إنياء ىذا الفساد المالي ك 

 لجرائـ.قاط العقكبات عمى مرتكبي ىذه االقانكف الجنائي الفمسطيني مف إس

 ةالجنائي اتإلى أي حد أسيم التشريعالدراسة عبر السؤال الرئيس اآلتي : وتحدد مشكمة 
 الفساد المالي في قطاع غزة ؟ جرائم مكافحةفي  ةالفمسطيني

 كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 ؟المطبؽ في قطاع غزة القانكف الجنائي الفمسطيني ىيةما .1

 ما المقصكد بالفساد المالي؟ .2

 أنكاع جرائـ الفساد المالي؟ ىي ما .3

 ما مخاطر الفساد المالي؟ .4

 كيؼ يتـ مالحقة جرائـ الفساد المالي ؟  .5

 أىداف الدراسة:

 القانكف الجنائي الفمسطيني. إلىالتعرؼ  .1

 المقصكد بالفساد المالي. التعرؼ عمى .2

 المالي. إبراز أنكاع  جرائـ الفساد .3

 كشؼ مخاطر الفساد المالي . .4

 جرائـ الفساد المالي. مرتكبي مالحقةآلية  .5
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 أىمية الدراسة:

 ية:مماألىمية الع .1

 .في التشريع الفمسطيني الدراسات السابقة التي تتناكؿ مكضكع الفساد المالي قمة - أ

 .دراسات القانكفإضافة نكعية لممكتبة الفمسطينية خاصة في مجاؿ  - ب

الفمسطيني في دراسات نكعية بما يخص جرائـ الفساد كمنيا كضع الباحث  - ت
 جرائـ الرشكة كالختالس.

 األىمية العممية: .2

لمنيابة العامة عف قكاعد تركيب جرائـ الفساد  كدراسات جديدة تقديـ تصكر - أ
 المالي بما يساعد في تحقيؽ العدالة.

مية تفعيؿ تقديـ تكصيات كتصكرات لمكزارات في السمطة التنفيذية عف مدل أى - ب
 الرقابة داخؿ كزاراتيـ.

 مصطمحات الدراسة:

 القانون الجنائي:

القكاعد التي تنظـ الدعكل ك  ،كالمبادئ العامة لياىك التشريع الذم يحدد الجرائـ كجزاءاتيا 
كمحاكمة مرتكبيا أماـ القضاء الجنائي  الكشؼ عف الحقيقةائية التي تيدؼ لمتحقؽ مف ز الج

 .1 المدني عميو كتنفيذهالجزائي ك المختص كتكقيع الجزاء 

 :الفساد
  .2أكانت في القطاع العاـ أـ الخاص لتحقيؽ مكاسب شخصية استغالؿ السمطة الممنكحة سكاءن 

 الفساد المالي:

 .3أكانت في القطاع العاـ أـ الخاص لتحقيؽ مكاسب مالية  استغالؿ السمطة الممنكحة سكاءن  

 

                                                           
1
 122،ص1ط،2212عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعًالفلسطٌنً،مكتبةآفاق،
.24،ص2229أمان،،االئتالفمناجلالنزاهةوالمسائلة2

 24المرجعالسابق،ص.،أمان3
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 الرشوة:

المتناع عف عمؿ مف أعماؿ قياـ المكظؼ العاـ أك مف في حكمو بأداء عمؿ أك  
  .1كظيفتو أك اإلخالؿ بأحد كاجباتيا ، كذلؾ مقابؿ منفعة خاصة لو أك لغيره

 االختالس:

بالختالس كؿ فعؿ يعبر بو األميف عف إضافتو الشيء إلى ممكو دكف أف يخرج  يقصد
مف حيازتو، فقد سبؽ القكؿ بأف الشيء يككف في الحيازة الناقصة لألميف، فإذا قاـ بفعؿ يدؿ عمى 
أنو قد غير حيازتو لمشيء مف ناقصة إلى كاممة منكران بذلؾ حؽ مالكو عميو دكف أف يخرجو مف 

 .2مو اختالسوحيازتو عد فع

 النزاىة: 

  .3اللتزاـ بأخالؽ المينة ككاجباتيا

 حدود الدراسة:

التشريعات الجنائية المكضكعية السارية في قطاع غزة طائفة  -:الحد الموضوعي .1
 المكظفيف العمكميف دكف القطاع الخاص.

 .(2227/2216):  الحد الزماني .2

 قطاع غزة.: الحد المكاني .3

 المكظفيف العمكمييف. :الشخصيالحد  .4

 منيجية الدراسة :

 :ج الوصفي التحميمييالمن .1

كىك المنيج الذم يفيد في فيـ أفضؿ كأدؽ لجكانب كأبعاد الظاىرة مكضكع الدراسة، 
كتحميؿ الكضع  ،حيث يصفيا كصفان دقيقان، كيعبر عنيا كيفيان ككميان، حيث سيتـ كصؼ

                                                           
 522،صالمرجعالسابقسرور،1
،1985،توزٌعمنشأةالمعارفباإلسكندرٌة،معوضعبدالتواب،الوسٌطفًجرٌمةالنصبوخٌانةاألمانة2

.153ص

36،صالمرجعالسابق،امان3
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لرشكة كجريمة الختالس، في ظؿ القانكف القانكني لجرائـ الفساد المالي منيا جريمة ا
 الجنائي الفمسطيني.

 أدوات الدراسة:

 المقابالت. .1

 ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية. - أ

 السمطة التشريعية. - ب

 السمطة التنفيذية. - ت

 السمطة القضائية. - ث

 يعض مؤسسات المجتمع المدني. - ج

 ديكاف الفتكل كالتشريع. - ح

 نخبة مف األكاديمييف. - خ

 الدراسات السابقة:

قاـ الباحث بإدراج مجمكعة مف الدراسات السابقة، ذات العالقة بمكضكع الدراسة الحالية، 
كأىـ النتائج كالتكصيات التي تناكلتو، كقد  ،كتـ التركيز في ممخص كؿ دراسة عمى ىدؼ الدراسة

قاـ بتقسيميا عمى دراسات محمية كدراسات عربية كدراسات أجنبية، ثـ تال ذلؾ التعقيب عمى 
 راسات السابقة.الد

 :المحميةأواًل/ الدراسات 

بعنوان : جرٌمة استغالل النفوذ  ( دون س احمد كمال محمد حجة،دراسة )

 .دراسة مقارنة –الوظٌفً 

 :هدف الرسالة

كتطكرىا مف حيث تعريؼ مفيكـ الكظيفة العامة  ،ماىية جريمة استغالؿ النفكذ الكظيفي
كالمكظؼ العاـ، كتحديد العالقة بينيما، كبياف معني استغالؿ النفكذ، كتكضيح مصادره 
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كأنكاعو، كتتبع التطكر التشريعي لجريمة استغالؿ النفكذ في الشريعة اإلسالمية، 
 ة كاإلقميمية.كالتشريعات العربية كاألجنبية، كالتفاقيات كالمعاىدات الدكلي

 :وتوصٌات منهانتائج عدة  لىإتوصلت الدراسة 

 :النتائج -أوال:

كاف حقيقيان أـ كىميان يؤدم إلى اإلخالؿ  أن مصدره سك أف استغالؿ النفكذ الكظيفي أيان كاف  -1
بمبدأ العدالة الجتماعية بيف المكاطنيف لمف يستخدمو لتحقيؽ مصالح خاصة عمى 

.حساب المصمحة العامة
مصادقة السمطة الكطنية الفمسطينية عمى التفاقية العربية لمكافحة الفساد يعترييا أف  -2

خمؿ كاضح، مف خالؿ المصادقة عمى التفاقية، كىي مازالت مشركع اتفاقية، كلـ تقر 
 بالصيغة النيائية

أف قانكف مكافحة الفساد الفمسطيني كعمى الرغـ مف صفة مف يخضعكف ألحكامو، إل  -3
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية كأعضائيا مف أحكامو، كأف نو استثنى أ

جريمة استغالؿ النفكذ الكظيفي عمى الرغـ مف تميزىا عف باقي جرائـ الكظيفة العامة 
نو يمكف اعتبارىا مدخالن كاسعان لرتكاب ىذه الجرائـ، لما يحققو النفكذ أكالماؿ العاـ، إل 

 مف يمارس عميو.مف تأثير كقير عمى 

  :التوصٌات -ثانٌاً:

أف يتـ تجريـ سمكؾ استغالؿ النفكذ الكظيفي في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني، كأف  -1
 .عف أحكاـ الرشكة تككف أحكاـ جريمة استغالؿ النفكذ الكظيفي مستقمةن 

ساد، بعد أف تعيد السمطة الكطنية الفمسطينية المصادقة عمى التفاقية العربية لمكافحة الف -2
 .أف تـ إقرارىا بصيغتيا النيائية مف قبؿ الجامعة العربية

أف يعاد تعديؿ قانكف مكافحة الفساد الفمسطيني إلكماؿ النقص كالقصكر الذم يعتريو،  -3
زالة الغمكض الذم يكتنؼ بعض نصكصو، كعدـ بقائو جامدان  في مكافحة  كخجكلن  كا 

صدار الالئحة التنفيذية لمقانكف ل  .مبدء بتطبيقو بشكؿ كامؿالفساد، كا 
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كغيرىا  ،كأف يتـ إصدار مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني، بعد تضمينو ىذه الجريمة -4
ف يككف قائما عمى إعادة صياغتو كتعديمو لجنة متخصصة ليذا أف جرائـ الفساد، ك م

قراره. ،الغرض  كعرضو عمى المجمس التشريعي الفمسطيني لمناقشتو ك كا 


( بعنوان: الفساد في السمطة الوطنية الفمسطينية 2010زىير المصري،  دراسة ) أشرف محمد
 (.2006-1994وأثر محاربتو في تعزيز االنتماء الوطني لمفرد الفمسطيني)

دراسة الفساد في السمطة الفمسطينية ، كتبياف مدل تأثير كجكده عمى الى  تيدف الدراسة
كآليات التخمص منو، كتقميص آثاره  عمى سبؿ النتماء الكطني لممكاطنيف الفمسطينييف ، كالبحث

لما تتيحو الظركؼ الخاصة التي تحيط بالكيانية الفمسطينية حديثة  الى الحد األدنى الممكف، كفقان 
لى إسرائيمي بحاجة الفمسطيني في صراعو مع المحتؿ اإلالنشأة كالتأسيس، خاصة كأف الشعب 

دماج الكطني، كزيادة ثقتو بالسمطة الكطنية المزيد مف التماسؾ الجتماعي كالتالحـ كالن
الفمسطينية ، كمقدرتيا عمى تكفير كؿ مقكمات الصمكد في كجو المخططات اإلسرائيمية مف 
خالؿ برامج مختمفة، تيدؼ لتحقيؽ التنمية كالتالحـ المجتمعي، كالقضاء عمى الفساد، كما يتركو 

 الفمسطينييف. مف آثار خطيرة تطاؿ كافة مناحي الحياة لممكاطنيف 

 لى عدة نتائج وتوصيات منيا:إتوصمت الدراسة 

 :النتائج -أواًل:

يعتبر الفساد في السمطة الكطنية الفمسطينية، بأشكاؿ مختمفة، كقد برزت ظاىرة التعيينات  -1
 كتبذير الماؿ العاـ كأحد أبرز أشكاؿ الفساد شيكعان  ،العشكائية في القطاع العاـ الفمسطيني

  .في فمسطيف

السمات الخاصة لمنظاـ السياسي الفمسطيني الناشئ بعد اتفاقيات أكسمك، المتمثمة في  -2
الطبيعة النتقالية كالتبعية القتصادية كالنزعة الفردية، ىي سمات جعمت مف النظاـ 

  .السياسي الفمسطيني مف النكع الميادف لمفساد كالقابؿ لمتعايش معو

خطكات اإلصالحية بعد منتصؼ بالعديد مف القامت السمطة الكطنية الفمسطينية  -3
أف مكافحة الفساد في مؤسسات القطاع ’ إل أف ىذه الجيكد لـ تكف كافية ـ  2002العاـ



12 
 

العاـ الفمسطيني لـ ترؽ بعد لمستكل تطمعات الشارع الفمسطيني، بسبب تردد كضعؼ 
 اإلرادة السياسية كالدارية كالمالية كالقضائية.

  :التوصيات -ثانيًا:
ضركرة كضع خطة كطنية كاضحة لعممية اإلصالح، تعكس حالة مف التكافؽ كرؤية 
مشتركة لعممية اإلصالح، تتضح فييا األىداؼ كالكسائؿ كالجدكؿ الزمني لمتنفيذ، مع 

عادة تحديد األكلكيات عمى ضكء ذلؾ، كتحديد  ،مراجعة مستمرة كتقييـ ما بيتـ انجازه كا 
 ككضع الحمكؿ المناسبة ليا. ،إلصالحالصعكبات التي تكاجو عممية ا

تفعيؿ الرقابة الصادرة عف الجيات التشريعية المتمثمة في المجمس التشريعي ، التي تسمح  -4
بالمسائمة لممسؤكليف المعنييف مثؿ الكزراء ، مف خالؿ النقاش ألعماليـ في جمسات 

ؿ الحككمة البرلماف، كدعـ تعزيز دكر ىيئات الرقابة العامة التي تشرؼ عمى أعما
 كالكزراء.

تفعيؿ القكانيف المتعمقة بالفساد عمى جميع المستكيات ، كقانكف اإلفصاح عف الذمـ  -5
المالية لذكم المناصب العميا، كقانكف الكسب غير المشركع، كقانكف حرية الكصكؿ إلى 

العامة ، كاستغالؿ الكظيفة يةسبك المعمكمات، كتشديد األحكاـ المتعمقة بمكافحة الرشكة الح
أماـ لكؿ مف تسكؿ لو نفسو ممارسة أعماؿ الفساد،  في قانكف العقكبات، لتشكؿ رادعان 

 كاستغالؿ كظيفتو لتحقيؽ مصالح خاصة.

 الدراسات العربية: -اً ثاني

-ه1433(بعنوان: ىدايا العمال بين الشريعة والنظام) 2012دراسة )محمد بن ناصر الحميد،
2012). 

يضاح الفرؽ ا  ء عمى مكضكع اليدية كالرشكة بشكؿ مفصؿ ك إلقاء الضك ىدفت الدراسة 
 بينيما تناكؿ جانب مف جكانب أكجو الفساد المالي كاإلدارم في الكظائؼ العامة.

 مف ينطبؽ عمييـ تعريؼ العماؿ كمكظفي الدكلة كمف في حكميـ.  إلىكالتعرؼ 
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جكانب اللتقاء كالختالؼ في كيفية معالجة ىذه الجريمة بيف الشريعة اإلسالمية ،  إلىالتعرؼ 
كالقاء الضكء عمى بعض الطرؽ كالكسائؿ كاألساليب المقترحة لعالج ىذه  ،كاألنظمة الكضعية
 .المشكمة لمحد منيا

 :وتوصٌات منهانتائج عدة  توصلت الدراسة الى

  :النتائج -أوالً:

  :ت متعددة كأف الفرؽ بيف اليدية كالرشكة يتمثؿ فيأف لمرشكة تعريفا -1
ي بذليا أف اليدية أمر بيا الشارع الحكيـ، كرغب فييا، بخالؼ الرشكة، كاليدية ل شرط ف  -2

 .بخالؼ الرشكة، أف اليدية
ظاىرة كمعمنة، كالرشكة مخفاة، أف بذؿ الرشكة أك اشتراطيا يسبؽ العمؿ، كاليدية تككف   -3

 بعده.

  :التوصيات ثانيًا:

 إعطاء سمطات التحقيؽ صالحيات الحصكؿ عمى أدلة اإلثبات في جرائـ ىدايا العامؿ . 1
 .الىتماـ بتكعية المكاطنيف باآلثار السمبية التي تترتب عمى ىدايا الممنكعة لمعماؿ 2
نشر األحكاـ التي تصدر بحؽ مف يتناكؿ ىذه الجرائـ في كسائؿ اإلعالـ ليككف عبرة  3

 لغيره .

 -ثالثاً 

 -الدراسات األجنبية:

  Mary, L. et al. (2228) “Accounting Scandals, Ethical 

Dilemmas and Educational challenges”, 

 :عضالت األخالقية كالتحديات التعميميةالفضائح المحاسبية كالمعنكاف الدراسة: 
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  :هدف الرسالة

  ىدفت الدراسة إلى دراسة العكامؿ األساسية التي ساىمت في إنييار الشركات بسبب
 الممارسات غير األخالقية لممديريف كالمحاسبيف. 

 :النتائج والتوصٌات

  كصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا، أف جزءان كبيران مف انييار الشركات أكقد
خالقية مف قبؿ المديريف كالمحاسبيف كالمراجعيف، كفساد مجتمع األيرجع لتصرفات غير 

 األعماؿ. 

Sergi, klavisky, (2006): "Which carried the title 

of the impact of corruption on social 

justice and the levels of loyalty among citizens in Russia" Russia. 

في العدالة الجتماعية في مستكيات الكلء بيف المكاطنيف ليذه  عنكاف الدراسة: مدل تأثير الفساد
 العادات في ركسيا.

:النتائج والتوصيات  

حيث أكضحت الدراسة أف مطمب العدالة الجتماعية لـ يكف غائبان مف مكاثيؽ الحركة  -1
الشيكعية، بؿ كاف ىك األبرز ضمف التجاه العاـ، كلكف كانت األكلكية تمنح في الغالب 

 لممطالب السياسية كاإلصالحات الدستكرية" 
كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا أف الفساد ينخر في رأس الماؿ  -2

الجتماعي، إذ تنتشر الالمبالة، كينتشر التكجو إلى الفساد كالغش كالتدليس كالمراكغة، 
 حيث يؤدم كؿ ىذا إلى عدـ الستقرار السياسي. 
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

كمف ىذه الجرائـ جريمة  ،ػـ الفساد الماليائلتحدد ماىية جر الدراسات السابقة جميا جاءت 
 ( دكف سحمد كماؿ محمد حجة،  أ) جاءت دراسة ،دراسةكجاءت  ،كالماليالرشكة كجريمة الفساد 

النفوذ كألقت الضكء عمى ،دراسة مقارنة –بعنكاف : جريمة استغالؿ النفكذ الكظيفي  استغالل

العالقة وتحدٌد العام، والموظف العامة الوظٌفة مفهوم تعرٌف حٌث من وتطورها الوظٌفً

وبٌانمعنًاستغالل ( 2010دراسة ) أشرؼ محمد زىير المصرم، ف إ حيثك النفكذ، بٌنهما،
 ي لمفردكأثر محاربتو في تعزيز النتماء الكطن ،بعنكاف: الفساد في السمطة الكطنية الفمسطينية

الدراسة الى دراسة الفساد في السمطة الفمسطينية ،  تىدفحيث  ،(2006-1994الفمسطيني)
كتبياف مدل تأثير كجكده عمى النتماء الكطني لممكاطنيف الفمسطينييف ، كالبحث عمى سبؿ كآليات 

ناصر )محمد بف جاءت دراسة الباحث ك  ،لى الحد األدنى الممكفإالتخمص منو، كتقميص آثاره 
الضكء عمى كألقت  (2012-ق1433(بعنكاف: ىدايا العماؿ بيف الشريعة كالنظاـ) 2012الحميد،

يضاح الفرؽ بينيما تناكؿ جانب مف جكانب أكجو الفساد ا  مكضكع اليدية كالرشكة بشكؿ مفصؿ ك 
 ، المالي كاإلدارم في الكظائؼ العامة

منيا جريمة الرشكة  ،خاصةإل أف الدراسة الحالية ستناقش جريمة الفساد المالي 
كمدل تأثيرىا  ،الختالس في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية مبينان دكر ىيئة الرقابة العامةك 

عمى الحد مف ىذه الجرائـ ل سيما أنيا الجية الكحيدة كالمخكلة بالمراقبة عمى النظاـ السياسي 
 حقة جريمة الفساد المالي.، كذلؾ دكر القانكف الجنائي الفمسطيني في مالالفمسطيني
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 الفجوة البحثية:

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة م
حمد كماؿ محمد أدراسة )ركزت  2

جريمة  عمى ( دكف سحجة،  
استغالؿ النفكذ الكظيفي كتطكرىا 
مف حيث تعريؼ مفيكـ الكظيفة 
العامة كالمكظؼ العاـ، كتحديد 
العالقة بينيما، كبياف معني 
استغالؿ النفكذ، كتكضيح مصادره 

 .كأنكاعو

لـ تركز الدراسة عمى جريمة 
كمنيا خاصة  ،الفساد المالي

جريمة الرشكة كجريمة الختالس 
لسمطة الكطنية في بعد مؤسسات ا

الفمسطينية في قطاع غزة ككذلؾ 
عمى دكر القانكف الجنائي 
الفمسطيني في مالحقة جريمة 

الفساد.

ستركز الدراسة الحالية عمى 
كمنيا  ،الفساد المالي ائـجر 
صة جريمة الرشكة كجريمة خا

في بعد  الختالس
المؤسسات التابعة لمسمطة 
الكطنية الفمسطينية في قطاع 

دكر ىيئة الرقابة  غزة، كمينان 
العامة في مراقبة كمالحقة 
النظاـ السياسي الفمسطيني، 
كذلؾ دكر القانكف الجنائي 
الفمسطيني في مالحقة ىذه 

 الجرائـ.
دراسة ) أشرؼ محمد زىير ركزت  3

الفساد في  عمى (2010المصرم، 
كأثر  ،السمطة الكطنية الفمسطينية

محاربتو في تعزيز النتماء الكطني 
كركزت كذلؾ  ،لمفرد الفمسطيني

دراسة الفساد في السمطة  عمى
الفمسطينية ، كتبياف مدل تأثير 
كجكده عمى النتماء الكطني 
لممكاطنيف الفمسطينييف ، كالبحث 

 .عمى سبؿ كآليات التخمص منو

لـ تركز الدراسة عمى جريمة 
صة جريمة الفساد المالي كمنيا خا

الرشكة كجريمة الختالس في بعد 
مؤسسات السمطة الكطنية 
الفمسطينية في قطاع غزة ككذلؾ 
عمى دكر القانكف الجنائي 
الفمسطيني في مالحقة جريمة 
الفساد، ككذلؾ في دكر ىيئة 
الرقابة العامة في الحد مف ىذه 

الجريمة.

ستركز الدراسة الحالية عمى 
ا كمني ،جريمة الفساد المالي

خاصة جريمة الرشكة كجريمة 
الختالس في بعد 
المؤسسات التابعة لمسمطة 
الكطنية الفمسطينية في قطاع 
غزة، كمينان دكر ىيئة الرقابة 
العامة في مراقبة كمالحقة 
النظاـ السياسي الفمسطيني، 
كذلؾ دكر القانكف الجنائي 
الفمسطيني في مالحقة ىذه 

 الجرائـ.
ناصر دراسة )محمد بف ركزت  4

( ىدايا العماؿ بيف 2012الحميد،
الضكء عمى  تلقأك  الشريعة كالنظاـ

تركز ىذه الدراسة بشكؿ مباشر لـ 
 ،عمى جريمة الرشكة كالختالس

كشرحت مكضكع اليدايا كمكضكع 

ستركز الدراسة الحالية عمى 
جريمة الفساد المالي كمنيا 
خاصة جريمة الرشكة كجريمة 
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مكضكع اليدية كالرشكة بشكؿ 
يضاح الفرؽ بينيما تناكؿ ا  مفصؿ ك 

جانب مف جكانب أكجو الفساد 
 المالي كاإلدارم في الكظائؼ العامة

مف ينطبؽ عمييـ  إلىكالتعرؼ 
تعريؼ العماؿ كمكظفي الدكلة كمف 

 في حكميـ. 

الختالس في بعد  الكظيفة العامة كالمكظؼ العاـ.
المؤسسات التابعة لمسمطة 
 الكطنية الفمسطينية في قطاع
غزة، كمينان دكر ىيئة الرقابة 
العامة في مراقبة كمالحقة 
النظاـ السياسي الفمسطيني، 
كذلؾ دكر القانكف الجنائي 
الفمسطيني في مالحقة ىذه 

 الجرائـ.
 .Mary, L. et al  ركزت دراسة 6

(2008) “Accounting 
Scandals, Ethical 
Dilemmas and Educational 

challenges”, 
مؿ األساسية التي دراسة العكا

ساىمت في إنييار الشركات بسبب 
الممارسات غير األخالقية لممديريف 

 كالمحاسبيف.

لـ تركز ىذه الدراسة بشكؿ مباشر 
 ،عمى جريمة الرشكة كالختالس

كشرحت مكضكع اليدايا كمكضكع 
، الكظيفة العامة كالمكظؼ العاـ

بالشركات  ككرست كؿ اىتماميا
ت مف حيث الممارساالخاصة 

غير األخالقية لممديريف 
 كالمحاسبيف

ستركز الدراسة الحالية عمى 
كمنيا  ،جريمة الفساد المالي

خاصة جريمة الرشكة كجريمة 
الختالس في بعد 
المؤسسات التابعة لمسمطة 
الكطنية الفمسطينية في قطاع 
غزة، كمينان دكر ىيئة الرقابة 

كمالحقة  ،العامة في مراقبة
النظاـ السياسي الفمسطيني، 
كذلؾ دكر القانكف الجنائي 
الفمسطيني في مالحقة ىذه 

 الجرائـ.
 ,Sergi, klaviskyركزت دراسة  7

(2006): "Which carried the 
title of the impact of 

corruption on social 
justice and the levels of 
loyalty among citizens in 

Russia" Russiaمطمب  عمى
العدالة الجتماعية كأنو لـ يكف 

الفساد  ائـلـ تركز الدراسة عمى جر 
المالي كمنيا خاصة جريمة 
الرشكة كجريمة الختالس في بعد 
مؤسسات السمطة الكطنية 
الفمسطينية في قطاع غزة ككذلؾ 

دكر القانكف الجنائي  عمى
الفمسطيني في مالحقة جريمة 
الفساد، ككذلؾ في دكر ىيئة 

ستركز الدراسة الحالية عمى 
جريمة الفساد المالي كمنيا 
خاصة جريمة الرشكة كجريمة 
الختالس في بعد 
المؤسسات التابعة لمسمطة 
الكطنية الفمسطينية في قطاع 
غزة، كمينان دكر ىيئة الرقابة 
العامة في مراقبة كمالحقة 
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غائبان مف مكاثيؽ الحركة الشيكعية، 
بؿ كاف ىك األبرز ضمف التجاه 

 .العاـ

الرقابة العامة في الحد مف ىذه 
 الجريمة.

النظاـ السياسي الفمسطيني، 
كذلؾ دكر القانكف الجنائي 
الفمسطيني في مالحقة ىذه 

 الجرائـ.
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 بحث التمييديمال

 

 المبحث التمهٌدي
 

للتشرٌعات العقابٌة فً فلسطٌنالتطور التارٌخً 
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 .التطور التاريخي لمتشريعات العقابية في فمسطين

 :تقدٌم وتقسٌم

آن فً والنادرة المعقدة األوضاع من فلسطٌن فً القانونً الوضع ٌعتبر

وذلكٌعودإلىتعددالجهاتالتًحكمتفلسطٌنعبرالتارٌخ،والذيأدىواجد،

القانونٌةعبرالتارٌخالقدٌم إلىتنوعاألنظمة فقدكانتفلسطٌنبدوره والحدٌث،

والتزالمحلصراعبٌنالشعوب.

لمحديث عف التطكر التاريخي لمتشريع الجزائي الفمسطيني يجب دراسة بعض المراحؿ 
 ـ حتى تاريخ إعداد الدراسة.1922التي مر بيا منذ الحتالؿ البريطاني لفمسطيف عاـ 

يف فيو التطكر التاريخ لمتشريع لذؾ كاف ل بد لنا مف تخصيص ىذا المبحث التمييدم نب
التطورالتارٌخًوالوضعالقانونً" الجنائي الفمسطيني، حيث كاف عنكاف ىذا المبحث 

الفلسطٌنً" االنقسام ظل فً الجنائً إلىللقانون المبحث هذا تقسٌم تم حٌث ،

 بعنوان المطلباألول الفلسطٌنًمطلبٌن، الجنائً التارٌخًللتشرٌع أماالتطور ،

وضعالقانونالجنائًفًظلاالنقسامالفلسطٌنً.المطلبالثانًفكانبعنوان



  ارٌخً للتشرٌع الجنائً الفلسطٌنًالتطور الت:  المطلب األول

 وضع القانون الجنائً فً ظل االنقسام الفلسطٌنً.:  المطلب الثانً
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 المطلب األول

 ارٌخً للتشرٌع الجنائً الفلسطٌنًالتطور الت

التشريع الجنائي الفمسطيني بفعؿ عكامؿ شتى: دينية كاقتصادية كسياسية تطكر 
كاجتماعية كأمنية كاحتاللية، كلـ يقتصر ذلؾ التطكر عمى فمسفة التجريـ كالجزاء فحسب، بؿ 
شمؿ نطاؽ تطبيقو كمعاييره كأىميتو، كالتشريع الجنائي يرتبط بكفاح النساف مف أجؿ الحرية 

القدـ عندما كانت البشرية مكبمة بأغالؿ الرؽ كالعبكدية لـ تكف ىناؾ قيمة كالحياة اآلمنة، فمنذ 
لحياة النساف؛ كلذا لـ تكف لدل المجتمعات القديمة أية أحكاـ يمكف اتباعيا لدل كقكع الجريمة، 
، بؿ كاف األمر يترؾ لالنتقاـ، ثـ تطكر األمر حتى  كلـ تكف الجماعة تتصدل لعقاب المجـر

 .1اإلسالميةأنقيمت الدكلة 

كىك الدستكر العثماني كىذا الدستكر  ،ـ1908كظير أكؿ دستكر يحكـ فمسطيف عاـ 
ككضعت الحككمة العثمانية قانكف الكليات سمطة إنشاء حككمات  ،اشتدت المطالبة باإلصالح

كالقكانيف اإلصالحية ظمت  ،محمية إل أف فمسطيف كعمى الرغـ مف تطبيؽ الدستكر العثماني
 . 2محافظة عمى طابعيا العربي المحض

كلمحديث عف التطكر التاريخي لمتشريع الجزائي الفمسطيني يجب دراسة بعض المراحؿ 
 ـ حتى تاريخ إعداد الدراسة. 1922التي مر بيا منذ الحتالؿ البريطاني لفمسطيف عاـ 

 كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 

 

 

 

                                                           
 .43،ص2،ط2213عبدالقادرجرادة،مبادئقانونالعقوباتالفلسطٌنً،مكتبةآفاق،فلسطٌن،غزة،1
م،2،1996م،مطبعةالهٌئةالخٌرٌة،غزة،ط1995-1917فتحًالوحٌدي،التطوراتالدستورٌةفًفلسطٌن2

.138ص
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االحتالل اإلسرائيمي لفمسطين عام م، و 1922ن عام االحتالل البريطاني لفمسطي: الفرع األول
 م.1948

 م.1922ن عام االحتالل البريطاني لفمسطي -أواًل:

ـ 1922تـ انتداب بريطانيا عمى فمسطيف بمكجب قرار عصبة األمـ المتحدة في عاـ 
البريطاني الذم مارس جميع حيث تـ إدارة النتداب في فمسطيف بكاسطة المندكب السامي 

  .1السمطات اإلدارية كالتشريعات فييا بالكامؿ

نجمترا عمى إـ، كعممت 1922صدر دستكر فمسطيف في العاشر مف أغسطس عاـ 
نجميزية، كسخرت بعضيا لخدمة أىدافيا كمنيا إقامة كطف يعيا عمى نمط القكانيف اإلتطبيؽ تشر 

 قكمي لمييكد في فمسطيف.

كيقؼ عمى  ،تكر فمسطيف بالمندكب السامي، الذم يمثؿ التاج البريطانيكأسند مرسـك دس
رأس السمطات الثالث، صالحية سف كافة التشريعات، كتصدر ىذه التشريعات عف المندكب 
السامي بعد استشارة المجمس الستشارم كالمجمس التنفيذم، كفي حالت معينة اعتبر التشريع 
مف اختصاص المندكب السامي منفردان، كما يحؽ لو مخالفة المشكرة المقدمة إليو مف المجمس 

 .2تنفيذم في الحالت التي يرل فييا أنو مف الصكاب إجراء ذلؾال

( 22كفي المجاؿ الجزائي تـ تطبيؽ قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية)التيامية(، رقـ)
ـ، كقانكف 1926( لعاـ 35ـ، كقانكف قضاة التحقيؽ في الكفيات المشتبو بيا رقـ)1924لعاـ 

( لعاـ 24كف أصكؿ المحاكمات الجزائية رقـ)، كقان1934( لعاـ 21أصكؿ المرافعات رقـ)
( 7ـ، كقانكف التحقيؽ في أسباب الحرائؽ رقـ)1936( لعاـ 74ـ، كقانكف العقكبات رقـ)1935
ـ، كقانكف أصكؿ المحكمات 1944( لعاـ 28ـ، كقانكف اإلفراج بكفالة رقـ)1937لعاـ 

ـ، كقانكف صالحية 1964لعاـ ( 70الجزائية)المحاكمات الجزائية لدل المحاكـ المركزية( رقـ )
 . 3ـ1947( لعاـ 45محاكـ الصمح رقـ)

                                                           
المرجعالسابق،أنورالشاعر،المسئولٌةالتأدٌبٌةللقضاةوأعضاءالنٌابةالعامةفًالتشرٌعالفلسطٌنً،1

.11ص
.263،ص1996فلسطٌن،مركزالبحوثوالدراساتالسٌاسٌة،محمداألزعر،المؤسسةالتشرٌعٌةف2ً
.48-47،صالمرجعالسابقعبدالقادرجرادة،3
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 م.1948االحتالل اإلسرائيمي لفمسطين عام  -ثانيًا:

كتـ ضـ الضفة الغربية  ،ـ عمى أجزاء مف فمسطيف1948أقيـ الكياف الصييكني عاـ 
ة إلى بعض ـ، كبدأ القضاء فييا يطبؽ التشريعات األردنية باإلضاف1950لمممكة األردنية عاـ 

( لعاـ 9التشريعات التي كانت سارية المفعكؿ، كمنيا: قانكف انتياؾ حرمة المحاكـ األردني رقـ)
 .1ـ1961( لعاـ 9ـ، كفانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )1959

سنيا الحتالؿ السرائيمي مف أجؿ خدمتو، فاستخدمت األكامر  التي كالكثير مف القكانيف
 1970لعاـ  378األمر العسكرم  خاصةو كب، كأداة لمصادرة الحقكؽ كالحريات العامةن العسكرية 

 78في الضفة الغربية )كالذم صدر مثيالن لو في قطاع غزة( كتعديالتو التي تجاكزت أكثر مف 
تعديالن، ككذلؾ األكامر المتعمقة بمنع الفمسطينييف مف التنقؿ أك بإيعادىـ أك مصادرة أراضييـ، 

خدمت عممية سف القانكف لخدمة الحتالؿ السرائيمي بيدؼ خمؽ غطاء قانكني لتصرفاتو فقد است
 .2كتعديالتو، بدلن مف أف يككف لصالح المكاطنيف

 الحقبة المصرية

( 255ـ صدر القانكف رقـ)1955مايك 11، كفي أما في قطاع غزة فخضع لإلدارة المصرية
 ،الكاقعة تحت رقابة القكات المصرية بفمسطيف ـ،بإصدار القانكف األساسي لممنطقة1955لسنة 

ـ النظاـ 1962مارس  5كالتي يطمؽ عمييا )قطاع غزة(، كأصدر الرئيس المصرم بتاريخ 
ـ، كاحتفظ القضاء فيو بنظامو القضائي، كأضيؼ لمعمؿ بعض 1962الدستكرم لقطاع غزة لعاـ 

ـ الخاص بمكافحة 1952( لعاـ 351التشريعات المصرية، كمنيا: القانكف المصرم رقـ)
 .3ـ1953( لعاـ 257المخدرات كتنظيـ استعماليا كالتجار بيا، كتـ تطبيقو بمكجب األمر رقـ )

( 473ـ بشأف اختصاص محكمة الجنايات، كاألمر رقـ )1953( لعاـ 296كمنيا: األمر رقـ)
تخكيؿ  ـ بشأف1957( لعاـ 554ـ بشأف اختصاصات النيابة العامة، كاألمر رقـ )1956لعاـ 

 النائب العاـ كمف يمثمو صالحيات قضاة التحقيؽ في الكفيات المشتبو فييا.

                                                           
.48المرجعالسابق،صعبدالقادرجرادة،1
حسٌنأبوالهنود،تقرٌرحولالتشرٌعاتوآلٌةسنهافًالسلطةالوطنٌةالفلسطٌنٌة"دراسةتحلٌلٌة"،الهٌئة2

.15(،ص3لحقوقاإلنسان،سلسلةالتقارٌرالقانونٌة)الفلسطٌنٌةالمستقلة
.49-48المرجعالسابق،ص3
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ـ بينما صدر قانكف العقكبات 1936لسنة  74كأبقت اإلدارة المصرية عمى قانكف العقكبات رقـ 
كالذم طبؽ في الضفة الغربية كبقي الحاؿ عمى ما ىك عميو حتى  1960لسنة  16األردني رقـ 
التي ترتب عمييا الحتالؿ السرائيمي لما بقى مف أرض فمسطيف)قطاع غزة  ـ1967قياـ حرب 

 .1كالضفة الغربية(
 م.1967االحتالل اإلسرائيمي لقطاع غزة والضفة الغربية عام ثالثًا: زمن 

، كأدخؿ ـ احتؿ الكياف الصييكني قطاع غزة كالضفة الغربية1967يكنيك عاـ  5في 
إلى القكانيف المعمكؿ بيا قبؿ الحتالؿ عدان كبيران مف األكامر عمى النظاـ القانكني باإلضافة 

ـ 1970لسنة  358العسكرية بيدؼ تدعيـ أركاف حكمو لألراضي الفمسطينية كمنيا: األمر رقـ 
 .2بشأف تشريعات العقاقير الخطرة 1927لسنة  437مر رقـ بشأف قانكف المركر كاأل

فيذا يعتبر منعطفان خطيران عايشو الفمسطينيكف منيـ مف عاش تحت اسـ دكلة إسرائيؿ 
كالذيف أطمؽ عمييـ اسـ عرب إسرائيؿ، كالقسـ اآلخر ىـ فمسطينيك  ،(48ؿ )آكىـ فمسطينيك 

عدة حككمات فعرب  ا أصبح الشعب الفمسطيني تحت سيطرةالضفة الغربية كقطاع غزة كىن
حتى ـ  1948-1967الدكلة الييكدية كتمؾ الفترة ىي ما بيف عامي  إسرائيؿ خضعكا تحت حكـ

سرائيمي ففي تمؾ الفترة عاش فمسطينيك الضفة تـ احتالؿ باقي فمسطيف مف قبؿ الحتالؿ اإل
كالقدس كاف ليا كضع خاص كىك تحت إدارة دكلية أما قطاع غزة الغربية تحت إدارة األردف 
في كؿ أمكره لمحكـ المصرم فكاف يطبؽ عمى أبناء القرارات  كتابع ،فكاف تابع لإلدارة المصرية

ككانت القكانيف التي تحكـ الضفة الغربية ىي التي تصدر  ،الصادرة عف الحكـ اإلدارة المصرم
 .3عف األردف

 

 

 

                                                           
،1،ط2212ساهرالولٌد،األحكامالعامةفًقانونالعقوباتالفلسطٌنً)الجرٌمةوالمسؤولٌةالجزائٌة(،1

.5ص
.5،ص1،ط2229عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعًالفلسطٌنً،مكتبةآفاق،2
ٌحٌىالفرا،دورالسلطةالتشرٌعٌةفًبناءالدولةالفلسطٌنٌةمقارنةبجمهورٌةمصرالعربٌة،رسالة3

.14،ص2223ماجستٌر،معهدالبحوثوالدراساتالعربٌة،القاهرة،
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 م.1994إنشاء السمطة الوطنية الفمسطينية عام  -:رابعاً 

الكطنية نظامان قانكنيان بالغ التعقيد تراكـ تدريجيان عبر عشرات السنيف،  لقد كرثت السمطة
 .1كقامت بكضعو القكل العربية كاألجنبية التي تعاقبت عمى حكـ فمسطيف بشكؿ عاـ

كتسميميا مقاليد السمطة  ،ـ1994لدل قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية إلى أرض الكطف عاـ 
( 1قطاع غزة، أصدر الرئيس الراحؿ ياسر عرفات القرار رقـ )عمى أجزاء مف الضفة الغربية ك 

 : 2ـ كالذم جاء فيو اآلتي1994لعاـ 

( يستمر العمؿ بالقكانيف كاألنظمة كاألكامر التي كانت سارية المفعكؿ قبؿ تاريخ 1مادة)
 )الضفة الغربية كقطاع غزة(؛ حتى يتـ تكحيدىا. :ـ في األراضي الفمسطينية5/6/1967

عمى اختالؼ درجاتيا في مزاكلة أعماليا  ،تستمر المحاكـ النظامية كالشرعية كالطائفية( 2مادة)
 طبقان لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا. 

كأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعماليـ  ،( يستمر السادة القضاة النظاميكف كالشرعيكف3مادة)
 كؿ في دائرة اختصاصو كفقان لمقانكف. 

ـ جرت أكؿ انتخابات سياسية عامة في الضفة الغربية كقطاع غزة 1996يناير  20كفي 
لنتخاب رئيس السمطة الكطنية كأعضاء المجمس التشريعي، كمف ثـ أعيد إحياء الييئة التشريعية 

( عامان. كالجانب األىـ في ىذا األمر أف المجمس 29الفمسطينية بعد انقطاع استمر نحك )
في الضفة الغربية كالقطاع معان، في حيف كاف المجمس السابؽ لعاـ التشريعي يمثؿ الفمسطينييف 

النظاـ القضائي  تكحيد ة عمى طريؽكاف قطاع غزة فقط، كىي خطكة رئيسـ يمثؿ س1965
حركة حماس عمى  خالؿ السنكات الماضية؛ حتى سيطرت كالقانكني في فمسطيف، كىك ما حدث

في القطاع بإصدار كتعديؿ بعض  تشريعي الثانيالمجمس ال قاـمقاليد الحكـ في قطاع غزة حيث 
( لعاـ 3ـ كقانكف رقـ )2008( لعاـ 4التشريعات المطبقة كمنيا: قانكف القضاء العسكرم رقـ)

                                                           
1

م،2213ؤسسةالضمٌرلحقوقاإلنسان،عبدالقدرجرادة،الوالٌةالقضائٌةالفلسطٌنٌةالواقعوآفاقمالحقةالمجرمٌنالدولٌٌن،م

.11ص
.49المرجعالسابق،ص2
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ـ المعدؿ 2009( لعاـ 4ـ، كقانكف رقـ )1936( لعاـ 74ـ المعدؿ لقانكف العقكبات رقـ )2009
 .1ـ2001( لعاـ 3لقانكف اإلجراءات الجزائية رقـ )

أما في الضفة الغربية فقد انفرد رئيس السمطة الكطنية محمكد عباس بإصدار قرارات 
كقانكف  ،بشأف مكافحة غسيؿ األمكاؿكتعديالتو ـ 2007( لعاـ 9بقانكف منيا: قرار بقانكف رقـ)

ـ، كىذا القانكف يتككف مف دمج التعديالت التي أجريت 2005( لعاـ 1مكافحة الفساد رقـ)
ـ الصادر 2005( لعاـ 1قانكف بشأف تعديؿ قانكف الكسب غير المشركع رقـ )بمكجب القرار ب

ـ مع المكاد غير المعدؿ لقانكف الكسب فير 20/6/2010عف رئس السمطة الكطنية بتاريخ 
 . 2ـ2005( لعاـ 1المشركع رقـ )

كصدر العديد مف التشريعات الفمسطينية منذ قدكـ السمطة الكطنية تحمؿ ألكؿ مرة 
كتحسيف آلياتيا  ،الفمسطيني، ككاف لصدكرىا أثر فعاؿ في تسييؿ مياـ السمطة القضائيةالطابع 

ككذلؾ القانكف األساسي  ،ـ2001( لعاـ 3كحسف أدائيا، كمنيا: قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ )
ـ الذم أثار عمى استحياء مسألة تطبيؽ الشريعة اإلسالمية، حيث نصت 2005المعدؿ لعاـ 

 .3( منو عمى أف:" مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيس لمتشريع"4/2المادة )

كىي الخطكة غير الكافية في سبيؿ العكدة إلى تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية الغراء، 
يس كالكحيد ئكيقتضي األمر تعديؿ ىذا النص، بحيث تصبح الشريعة اإلسالمية المصدر الر 

 لمتشريع.

ـ بالقراءة 2003العقكبات يراكح مكانو حيث تـ إقراره عاـ ىذا كما زاؿ مشركع قانكف 
األكلى مف المجمس التشريعي األكؿ، كنشب عمى إثر ذلؾ احتجاجات شعبية مندد بالمشركع 

ـ عمى المجمس 2008باعتباره يخالؼ أحكاـ الشريعة اإلسالمية، ثـ عرض المشركع عاـ 
ديؿ مف ديكاف الفتكل كالتشريع في غزة خالؿ التشريعي الثاني كلـ يتـ إقراره، كقد قدـ مشركع ب

ـ يستميـ معظـ أحكامو مف التشريعات العقابية التي تتخذ مف الشريعة 2008شير نكفمبر عاـ 

                                                           
.51-52،صالمرجعالسابقعبدالقادرجرادة،1
.51،صعبدالقادرجرادة،المرجعالسابق2
3
.52،صعبدالقادرجرادة،المرجعالسابق
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كىك األمر  .1اإلسالمية منيجان كما زاؿ المشركع حتى المحظة كتابة ىذه السطكر يراكح مكانو
ف عقكبات يطبؽ في قطاع غزة ىك قانكف الذم أدل إلى استمرار الحاؿ عمى ما ىك عميو، قانك 

 . 2ـ1960لسنة  16كقانكف مغاير يطبؽ الضفة الغربية ىك القانكف رقـ  ،ـ1936لسنة  74رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.52،صعبدالقادرجرادةالمرجعالسابق1
2

.6ساهرالولٌد،المرجعالسابق،ص
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 المطمب الثاني

 في ظل االنقسام الفمسطيني ةلجنائيا التشريعات

.2007سنة  التشريعات التي صدرة عن المجمس التشريعي بعد االنقسام الفرع األول:

 :2007القانون الجنائي بعد االنقسام سنة أواًل: 
ـ ،  1936لسنة  74إف قانكف العقكبات المطبؽ لدينا ىك قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 

 ،سنة اآلف منذ أكثر مف ثمانيف اؿ سارم المفعكؿ حتىز كىك قانكف العقكبات البريطاني كىك ما 
ألف القانكف المطبؽ في الضفة الغربية  ،المطبق في قطاع غزةالعقابي وىو القانون األساسي 

كىذا القانكف سارم المفعكؿ كيطبؽ في القضاء  1960لسنة  16رقـ  ىك قانكف العقكبات األردني
المجمس التشريعي   عمية تعديؿ مف قبؿ أكالنيابة العامة كالشرطة بصفتيا ضابطة قضائية، كطر 

ثالث مسائؿ أساسية،  تتناكل تالتعديال غزة مباشران، كىذه عدكاف عمى قطاعبعد الـ 2009سنة 
لكتركنية كالجرائـ المتعمقة بالمخدرات في بعض جزئيات منيا، ككاف كىي جريمة الزنا كالجرائـ اإل

كيرل ألنو كانت مشكبة بنكع مف القصكر فتـ تعديميا،  ،سبب ىذا التعديؿ ىك تغميظ العقكبات
ذات شؽ جنائي ليا  لرئيسي، لكف يكجد قكانيف أخر الأف قانكف العقكبات ىك القانكف  الباحث

ستة  سفعقكبات، فإنو تـ عالقة بالجزاء عممان بأنو ل يكاد يخمك أم قانكف مف الجزاءات أك ال
كجؿ ىذه القكانيف يكجد بيا عقكبات  2016حتى عاـ  2006كذلؾ منذ عاـ  ان قانكن كخمسيف 

الي تصنؼ ضمف المنظكمة كالتشريعات الجزائية مثؿ، قانكف تجارة األعضاء البشرية كبالت ،جزائية
، كمثؿ ـ2010لسنة  كقانكف المعامالت اإللكتركنية ـ، 2011لسنة  7رقـ  كقانكف الطب الشرعي

ىذه القكانيف في الباب األخير تختتـ كتذيؿ دائمان بمجمكع العقكبات كي تفرض إلزامية لممادة 
 جكدة في القانكف كيككف ليا قيمة.المك القانكنية 

 م: 2007التشريعي بعد االنقسام سنة  التشريعات التي صدرت من المجمسثانيًا: 
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تـ إصدار ستة كخمسكف قانكف مف المجمس التشريعي الفمسطيني، كىذه القكانيف متنكعة 
 ،يتعمؽ باإلدارة العامةمنيا ما يتعمؽ بالشؽ القتصادم كمنيا ما يتعمؽ بالشؽ الجزائي كمنيا ما 

 .1كمنيا ما يتعمؽ باألمكر القضائية كالجتماعية، كىذه القكانيف متنكعة جدان 

 . 2كىي ميمة جدان لممجتمع كأسبابيا مكجبة لسير منظكمة عجمة الحياة

 المشاريع المكجكدة في المجمس التشريعي، كالقكانيف الخاصة بمكافحة الفساد. -الفرع الثانً:

 :المشاريع الموجودة في المجمس التشريعي -أواًل:

يكجد مجمكعة مف القكانيف عمى رئيسيا  2016سنة ل الكقائع الفمسطينيةعمى باإلطاللة 
اآلف ندرس مشركع قانكف معدؿ لقانكف حماية المستيمؾ، كىك اآلف في مرحمتو األخيرة مف 

رة القتصار ككزارة الحكـ نو تـ عمؿ كرشة عمؿ في األياـ السابقة بحضكر كزاإالنتياء حيث 
المحمي كالجيات ذات الختصاص، كذلؾ لتعديؿ بعض الحالت التي تعيؽ حماية المستيمؾ، 
ألنو في ظؿ حالة الحصار كاإلغالؽ التي تعيش بو قطاع غزة، يكجد بعض حالت الحتكار 

ؾ يكجد عممية لبعض السمع التي يحتاجيا اإلنساف مثؿ اإلسمنت كالبنزيف كالغاز كالبتركؿ، كذل
كؿ غش كتدليس كبضائع منتيية الصالحية، فيذه المسألة تشريع حماية المستيمؾ سارية المفع

يكجد جزاءات رادعة كل تكجد أحكاـ صحيحة في ىذه  يعيؽ الحماية في بعض النصكص، ل
كقبكؿ الكاسطة كالمحسكبية كجميع األفعاؿ المجرمة كفقان . 3المسألة فيك اآلف تحت التعديؿ
 منيا. ان كالتي تككف السمطة جزء ،لالتفاقيات كالقكانيف العربية كالدكلية

التشريعية مشركع قانكف الصمح الجزائي، ىذا المشركع سيخفؼ كثيران عف  الكقائعكيكجد مف ضمف 
كاىؿ المحاكـ، سيما أنو يكجد الكثير مف القضايا البسيطة كالخفيفة جدان مثؿ قضايا الشجار 
كالمخالفات المركرية، فال يكجد داعي إرساؿ ىذه القضايا إلى المحكمة تأتي المخالفات كالجنح 

كيتـ إنياؤىا دكف تحكيميا لممحكمة، كلكف  ،ى )الممـ(، إلى الشرطة كالنيابةالبسيطة كىي ما تسم
 . 4ضمف ضكابط كمعايير مضبكطة بمقابؿ مالي

                                                           
(1هذهالقوانٌنفًالملحقرقم)أنظر1
م.2216/أكتوبر،المرجعالسابقأمجداألغا،2
3
 مقابلةمعاألستاذ،مؤنسحمودة،رئٌسنٌابةمكافحةالفسادوجرائماألموال.
 م2216/أكتوبر،المرجعالسابقأمجداألغا،4
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ألنو في  ،شركع قانكف معدؿ لحماية المعاقيفمكيكجد كذلؾ مشركع قانكف تنظيـ الميف الطبية، ك 
كيكجد قانكف  ،% لممعاقيف5ة اليكـ العالمي لممعاؽ سيتـ تعديالت كبيرة تكفؿ تكظيؼ نسب 1/12

أصكؿ المحاكمات الشرعية لينظـ إجراءات التقاضي أماـ المحاكـ الشرعية، كيكجد قانكف معدؿ 
يكجد بو بعض الخمؿ في التطبيؽ  ـ2013لقانكف الشركات حيث يكجد قانكف شركات أقر سنة 

 .1اج السكنيةالعممي سيتـ تعديمو، يكجد مشركع ممكية الطبقات كتسجيؿ الشقؽ في األبر 

 :قوانين مكافحة الفساد المعمول بيا في فمسطين -ثانيًا:
كمنيا الفساد اإلدارم كمنيا الفساد  ،إلى عدة أنكاع منيا الفساد المالي الفساد ينقسـ

 األخالقي، ككؿ نكع مف ىذه األنكاع ليا مرجعية قانكنية خاصة بيا،
ساد المالي كىك األكثر شيرةن كىك مكضكع الدراسة لو عدة قكانيف عمى رأسيا قكانيف في إطار ففال

ىك الذم يحدد ـ 1998اإلدارة المالية الرسمية أك الحككمية يكجد قانكف المكازنة العامة لسنة 
جراءات ا ،كيفية إعداد المكازنة السنكية لمسمطة الكطنية الفمسطينية كالييئات الحككمية لصرؼ كا 
، كىذا يضبط ىذه 2ككيفية الصالحيات الممنكحة لكؿ كزير عمى رأس الكزارة أك مسؤكؿ الدائرة

أنو يكجد  المسألة بشكؿ كبير، كذلؾ يكجد قرار مجمس الكزراء بشأف الصرؼ المالي، بمعنى
 أك أنظمة كلكائح تحدد،  قكانيف كقرارات كزارية

المالية مثؿ، قانكف ديكاف الرقابة اإلدارية كالمالية  كذلؾ يكجد تشريعات تعزز الرقابة عمى الشؤكف
 ف ىذا القانكف يطمع برقابة كافة األمكر اإلدارية كالمالية لمشأف الحككميإ، حيث 2005لسنة 

في مكافحة الفساد المالي، حيث تقكـ فرؽ التفتيش بالديكاف بمتابعة األنشطة  ره كبي كلمديكاف دكره 
ف كجد أم حالة فساد يتـ إحالة األمر لمجيات  تالمالية كاإلدارية في الدكائر المختمفة لمقانكف، كا 

 .3المختصة لمتحقيؽ كاتخاذ الجراءات القانكنية بحؽ الجناة

نو ل يقتصر عمى األجيزة إمجتمع المدني حيث ككذلؾ لمجمعيات كالنقابات كمؤسسات ال 
الحككمية بؿ يمتد لمنقابات كالمؤسسات، حيث أعطى صالحيات كاسعة ككؿ ما يحاؿ إلييا مف 

كىك مف أىـ القكانيف المستبدؿ في راـ اهلل  ،الكسب غير المشركع ىيئةمجمس الكزراء، كذلؾ يكجد 
 تشة.فساد برئاسة األستاذ رفيؽ النال مكافحةبقانكف 

                                                           
المرجعالسابق.1
 م.1998قانونالموازنةالعامةالفلسطٌنًلسنة2
 لةمعاألستاذ،بشٌرجادهللا،مدٌرالدائرةالقانونٌةالمكلففًدٌوانهٌئةالرقابةالمالٌةواإلدارٌة.مقاب3
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كذلؾ يكجد لئحة تنفيذية أعدت  ،الكسب غير المشركع ىيئةفي قطاع غزة ل يزاؿ لدينا 
شكمة مىذا القانكف يمنح السمطة لجنة عميا ـ 2015سنة  بيذا الشأف، أيضان يكجد قانكف الرسـ أعدي 

ف مسألة تحديد الرسكـ كانت مف المجمس التشريعي لتحديد الرسكـ ضمف معايير معينة، أل
القانكف األساسي منكطة بالمجمس التشريعي بمكجب قانكف، لذلؾ فإف المجمس التشريعي جب بمك 

مف صالحياتو بمكجب قانكف إلى الجيات التنفيذية ضمف ضكابط قكية كمف ىذه  ان فكض جزء
، لكف ما زاد عف ذلؾ يجب  الضكابط أف ىذه الجيات تستطيع فرض رسكـ كاإلعفاء مف رسـك

التشريعي، كتخضع ىذه المسألة إلى رقابة لجنة المكازنة في المجمس  الرجكع بو إلى المجمس
 .1التشريعي

  :في قطاع غزة خاصة  بمستقبل القانون الجنائي في فمسطين و  
حركتي فتح كحماس عمى كجو الخصكص إف النقساـ الذم جرل بيف األحزاب السياسية 

كاف لو أثر كاضح في كجكد جرائـ فساد كعدـ تطكر القانكف الجنائي لما يتناسب ، ـ2007سنة 
نياء النقساـ كتكحيد المرجعية التشريعية بيف الضفة الغربية فإذا كجد تحرؾ فعمي إلمع الكاقع، 

كقطاع غزة، فإف المسائؿ ستؤكؿ إلى الحؿ كالصكاب، ألنو يكجد قكانيف عقابية مكجكدة تتطبؽ في 
 ،لكنو يكجد بيا خمؿ بأنيا ل تستطيع أف تكاكب كؿ المستجدات المكجكدة حديثان  ،ةقطاع غز 

كبالتالي يتدخؿ المجمس التشريعي بيف الحيف كاآلخر لستدراؾ بعض القصكر المكجكد، بمعنى 
ذا طكية صفحة النقساـ ك ف نمشي في ظؿ كجكد انقساـ في سياسة التعديالت الجزئية ، أننا اآل ا 

كننطمؽ بقانكف عقكبات  ـ1936 كىك قانكف  ،ستغني عف قانكف العقكبات القديـنستطيع أف ن
فمسطيني جديد يتناسب مع المجتمع الفمسطيني، مثؿ قانكف السمطة القضائية كقانكف أصكؿ 

كبالتعاكف مع المجمس التشريعي في  ،ديدةالمحاكمات كقانكف تشكيؿ المحاكـ، كؿ ىذه القكانيف ج
 الضفة الغربية.

لكنيا  ،الكضع الحالي لقانكف العقكبات في ظؿ التعديالت الجزئية تستطيع أف تسير األمكرإف 
 .2ألننا نحتاج إلى قانكف كامؿ متكامؿ يتناسب مع المجتمع ،تبقى ناقصة

                                                           
م.2216/أكتوبر،المرجعالسابقأمجداألغا،1
م.2216/أكتوبر،المرجعالسابقأمجداألغا،2
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 الفـــصل األول

جرٌمتا الرشوة واالختالس كنموذج لجرائم 
 الفساد فً قانون العقوبات الفلسطٌنً
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 األولالفصل 

 جريمتا الرشوة واالختالس كنموذج لجرائم الفساد في قانون العقوبات الفمسطيني

 :مقدمة وتقسٌم

، كتكضيح أبرز صكره كأشكالو،  إف مكافحة الفساد تستدعي تحديد المقصكد بيذا المفيـك
يؿ مف كاآلثار السياسية كالقتصادية كالجتماعية الناتجة عف ىذه الظاىرة، كطرؽ مكافحتيا كالتقم

كبناء إرادة سياسية لمكاجيتو كفؽ آليات تتناسب كطبيعة  ،آثارىا السمبية، كبمكرة رأم عاـ مضاد لو
كتطرقنا في ىذا المبحث إلى  ،، بذلؾ قمنا بتحديد المقصكد بجريمة الرشكة بشكؿ عاـكؿ مجتمع

األمر الذم  مفيكـ جريمة الرشكة كالختالس ككنيما جريمتيف مف جرائـ الفساد المالي كاف
 :استدعى الباحث لتقسيـ ىذا الفصؿ لمبحثيف عمى النحك التالي

  .الرشوةجريمة المبحث األول: 

  .الرشوةو  جريمة الفساد المطمب األول: مفيوم

 :جريمة الرشوةوالعقوبة ل المطمب الثاني: األركان

 .ختالسالالمطمب األكؿ: مفيـك 
 :ختالسلالمطمب الثاني: أكارف جريمة ا
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 المبحث األول

 الرشوة

  :مفهوم الرشوة -المطلب األول:

كالصادر في ظؿ اإلدارة  ـ1953لسنة  272لقد تناكؿ جريمة الرشكة بالنص القرار رقـ 
ـ، كالمعدؿ أيضان بمكجب 1954لسنة  300كالذم تعدؿ بمكجب األمر رقـ  ،المصرية لقطاع غزة

. كىذا األمر قد ألغى العمؿ بأحكاـ الرشكة الكاردة في الفصؿ 1962لسنة  120القانكف رقـ 
كسكء استعماؿ الكظيفة مف القسـ الثاني مف الباب  ،كالذم يحمؿ عنكاف الرشكة ،الثاني عشر

. كلقد نص ىذا األمر عمى تطبيؽ 1936لسنة  74لفمسطيني رقـ الثاني مف قانكف العقكبات ا
الخاص بجريمة الرشكة في المناطؽ  1953لسنة  69أحكاـ قانكف العقكبات المصرم رقـ 

ى ما يخالؼ ذلؾ مف قكانيف كأكامر أخرل خاصة الخاضعة لمقكات المصرية في فمسطيف كألغي 
في الباب الثالث مف الكتاب الثاني مف قانكف بيذه الجريمة، كلقد كرد النص عمى جريمة الرشكة 

إلى  103العقكبات المصرم كالذم ما زاؿ مطبقان لدينا في الكقت الحالي كذلؾ في المكاد )
( عمى أف " كؿ مكظؼ عمكمي طمب لنفسو "أك لغيره أك قبؿ أك 103(. فنصت المادة )111

 ،كييعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة أخذ كعدان أك عطية ألداء عمؿ مف أعماؿ كظيفتو يعد مرتشيان 
 .1كبغرامة ل تقؿ عف ألؼ جنيو كل تزيد عف ما أعطى أك كعد بو"

 :الفساد ائمجر مفيوم  -:الفرع األول
 تتنكع التعريفات الخاصة بمفيـك الفساد كذلؾ كما يمي:

                                                           
،3داءعلىاألموال،دوندارنشر،طسالمالكرد،الجرائمالماسةبالمصلحةالعامةوجرائماالعت1

12ص،2225
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النحك ـ عمى 2005( لعاـ 1مف قانكف مكافحة الفساد رقـ) 1حيث جاء تعريؼ الفساد في مادة 
 .           1" يعتبر فسادان لغايات ىذا القانكف ما يمي اآلتي:
الجرائـ المخمة بكاجبات الكظيفة العامة كالجرائـ المخمة بالثقة العامة المنصكص عمييا في  .1

 قكانيف العقكبات السارية.
 الجرائـ الناتجة عف غسيؿ األمكاؿ المنصكص عمييا في قانكف غسيؿ األمكاؿ. .2
 م إلى المساس باألمكاؿ العامة.كؿ فعؿ يؤد .3
 إساءة استعماؿ السمطة خالفان لمقانكف. .4
 قبكؿ الكاسطة كالمحسكبية التي تمغي حقان كتحؽ باطالن. .5
 الكسب غير المشركع. .6
جميع األفعاؿ المجرمة الكاردة في التفاقيات العربية كالدكلية لمكافحة الفساد التي صادقت  .7

 الكطنية الفمسطينية.عمييا أك انضمت إلييا السمطة 

كىناؾ تعريؼ آخر لمفساد" بأنو مجمكعة مف األعماؿ المخالفة لمقكانيف كاليادفة إلى 
التأثير بسير اإلدارة العامة أك قراراتيا أك أنشطتيا، بيدؼ الستفادة المادية المباشرة، أك النتفاع 

 . 2غير المباشر

منظمة الشفافية الدكلية كىك    " كؿ كىناؾ اتفاؽ دكلي عمى تعريؼ الفساد كما حددتو 
نصب العاـ لتحقيؽ مصمحة خاصة، أم أف يستغؿ المسؤكؿ معمؿ يتضمف سكء استخداـ ال

 .3منصبو مف أجؿ تحقيؽ منفعة شخصية ذاتية لنفسو أك لجماعتو"

 كبشكؿ عاـ يمكف مالحظة مالزمة العنصريف التالييف لفعؿ الفساد:

منسجـ مع القيـ األخالقية الكتعميمات المنصب العاـ كغير مخالؼ لمقانكف كالنظاـ  -:أوالً 
 السائدة في المجتمع.

أغراض خاصة أك تحقيؽ  ستغاللو ييدؼ إلى خدمةسكء استخداـ المنصب العاـ أك ا -:ثانياً 
 .1منافع شخصية مادية أك معنكية

                                                           
.9-8م،ص2225(لعام1قانونمكافحةالفسادرقم)1
،113،ص2223سلٌمانالجرٌشً،الفساداإلداريوجرائماستعمالالسلطةالوظٌفٌة،مكتبةالفهدالوطنٌة،2
.5الموجعالسابق،صسلٌمانالجرٌشً،3
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المكظؼ ي مف قبؿ يجابعبارة عف الستغالؿ السمبي أك اإلأف الفساد ىك  ويرى الباحث
، لمنصبو الكظيفي أك )الشخص المتنفذ باستغالؿ مركزه الجتماعي(، لتحقيؽ مصالح العمكمي

 أك مكاسب خاصة لمصمحتو الشخصية أك لمصمحة أحد المقربيف إليو.

كىناؾ مجمكعة مف  ، كبالنتيجة فإف الفساد يؤدم إلى إلحاؽ الضرر بالمصمحة العامة
 بية كمتداخمة في كثير مف األحياف.ساد كىي متشاالسمككيات التي تعبر عف ظاىرة الف

 

 : مفيوم جريمة الرشوة -لفرع الثاني:ا

كبقدر تعدد ىذه المصالح تتعدد أكجو الحماية ، تتعدد المصالح البشرية في النتفاع بيا 
التشريعية الجنائية ليا. حتى ل تتعرض الحياة البشرية في مجمكعيا لخمؿ يعطؿ سيرىا الطبيعي. 

الجنائي في كافة النظـ القانكنية يضع نصكصان تكفؿ لو حماية  مشرعرم اليكمف أجؿ ذلؾ 
خصية كالممكية كأمف الدكلة كالكظيفة اإلنساف كسالمة الجسـ كالعرض كالشرؼ كالحرية الش

 العامة.

لعرض كالشرؼ ككافة صكر المساس با، فيجـر بالتالي القتؿ كاألذل الجسماني  
ياؿ كخيانة األمانة شخص بدكف كجو حؽ كالسرقة كالبتزاز كالحت ىكالعتبار كالقبض عم

 .كالتزييؼ أمف الدكلة مف جية الخارج أك الداخؿ كالرشكة كالختالس كالتزكير ىكالعتداء عم

 ىالجرائـ المضرة بالمصمحة العامة كفقان لمزاكية التي ننظر إلييا فقد تنطكم عم دكتتعد
الثقة ى نزاىة الكظيفة العامة كالرشكة كالختالس كما قد تتمثؿ في العتداء عم ىعدكاف عم

 .2ف المحررات أك المسكككات كالتزكير كالتزييؼالعامة المنبعثة م

 . تعريف الرشوة ونموذجيا القانوني

 مان تشريعان يتنازعان األحكام القانونية لمرشوة عمى النحو التالي:انظ

                                                                                                                                                                      
.6،صالمرجعالسابقأحمدأبودٌة،،1
محمدنجم،قانونالعقوباتالقسمالخاص،الجرائمالمخلةبالمصلحةالعامةوالثقةالعامةوالجرائمالواقعةعلى2

.15ص،1،ط2226األموالوملحقاتها،عمان،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،
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التي يرتكبيا المكظؼ العاـ حيث  الرشوة السمبيةيميز بيف جريمتيف مف الرشكة،  -النظام األول:
التي يرتكبيا صاحب الحاجة حيف  والرشوة اإليجابيةيأخذ المقابؿ أك يطمبو أك يقبؿ الكعد بو، 

يعطي المكظؼ العاـ المقابؿ أك يعده بو أك يعرضو عميو. كتطبيقان ليذا النظاـ فإف المكظؼ 
فض صاحب الحاجة الستجابة إلى كلك ر  ، يعاقب عمى جريمة الرشكة السمبية إذا طمب المقابؿ

طمبو، كيسأؿ صاحب الحاجة عف الرشكة اإليجابية إذا عرض المقابؿ عمى صاحب الحاجة عف 
 .1الرشكة اإليجابية إذا عرض المقابؿ عمى المكظؼ العاـ فرفض عرضو

كىك كحده الذم يعد فاعالن  ، كة جريمة كاحدة يرتكبيا المكظؼ العاـشتعتبر الر  -:النظام الثاني
ليا، أما الراشي فيك مجرد شريؾ في الرشكة، إذا تكافرت أركاف الشتراؾ في حقو، فيذا النظاـ 

 . 2يقكـ عمى مبدأ كحدة الرشكة

: "أم الحصكؿ عمى أمكاؿ أك أية منافع أخرل مف أجؿ تنفيذ عمؿ وفي تعريف آخر لمرشوة
 .3ير مف الدكؿ الغربية كالدكؿ النامية"مخالؼ ألصكؿ المينة، كىي منتشرة في كث

تجار بأعماؿ كظيفتو بما يقكـ بو مف فإف الرشكة تعني قياـ المكظؼ العاـ بال تعريف آخركفي 
طمب أك قبكؿ أك أخذ أك كعد أ عطية مقابؿ أف يقكـ بعمؿ مف أعماؿ كظيفتو الكاجب عميو القياـ 

 .4و الممنكع عميو القياـ بيابيا أك المتناع عف القياـ بعمؿ مف أعماؿ كظيفت

خالؿ ببعض جرائـ الكظيفة العامة كجكىرىا اإلكعرفت جريمة الرشكة كذلؾ بأنيا إحدل 
الكاجبات التي يمتـز بيا في تشغيؿ ىذه الكظيفة. فالحؽ المعتدم عميو بارتكاب الرشكة ىك نزاىة 

العامة ييبط بيا إلى  الكظيفة العامة، كىك حؽ أساسي لكؿ مجتمع منظـ، كالتجار بالكظيفة
كحسف أدائيا  ، مستكل السمعة كيجردىا مف سمكىا، كيضعؼ مف ثقة الناس في الدكلة مؤسساتيا

 .5لممياـ المككمة ليا

                                                           
.25،ص1،ط2226،المرجعالسابقمحمدنجم،قانونالعقوباتالقسمالخاص،1
.15،ص1986،شرحقانونالعقوباتالقسمالخاص،القاهرة،دارالنهضةالعربٌة،محمودحسن2ً
.7المرجعالسابق،صأحمدأبودٌة،3
4

.5،ص2226حمديعطٌة،جرائمالموظفٌنالمضرةبنزاهةالوظٌفةوبالمالالعام،
،الرشوةوالجرائمالملحةبها،نائلصالح،الجرائمالواقعةعلىاألموال،السرقةواالحتٌالواساءةاالئتمان5

.292صالمرجعالسابق،
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كالعمة مف تجريـ الرشكة ىي حماية نزاىة الكظيفة العامة كحيدتيا كضركرة احتراـ 
كأنو يشغميا لقاء مرتب يحصؿ عميو مف الدكلة، فطمب الرشكة يخؿ بثقة  ، المكظؼ ليا خاصة

الجميكر في كظيفتو كبالحتراـ الكاجب لمكظفي الدكلة، فضالن عف إخالليا بمبدأ المساكاة بيف 
 .1الناس

صر يتفؽ مع المنطؽ القانكني الذم يقألنو ، إف نظاـ كحدة جريمة الرشكة ىك األصح 
ألنو تاجر بكظيفتو كخاف الثقة التي ،  كظؼ العاـ أك مف في حكموجريمة الرشكة عمى الم

كضعت فيو حينما أقسـ اليميف القانكنية عمى المحافظة عمى نزاىة كظيفتو كأمانة المنصب الذم 
، كاعتبر الرشكة 172، 171، 2170يشغمو، كىذا ما أكده قانكف العقكبات األردني في المكاد 

قد عاقب عمى عرض الرشكة مف جانب الراشي إذا لـ يجد قبكلن جريمة كاحدة، كأكثر مف ىذا ف
لدل المرتشي تحقيقان ألغراض تتعمؽ بالسياسية الجنائية، كتطمب المشرع األردني أف يقابؿ عرض 

كلك لـ يجد طمبو قبكلن لدل الراشي ، الرشكة بعدـ قبكؿ جانب المرتشي، كما أنو عاقب المرتشي 
لمشرع األردني عف نظاـ كحدة الرشكة عيكبو كصار بذلؾ نظامان صاحب الحاجة، كبيذا أزاؿ ا

 .3جامعان بيف األساس القانكف السميـ كالمنطقي كالكاقعي في التطبيؽ

 

 

 

 

 

                                                           
1

.6-5حمديعطٌة،المرجعالسابق،
منقانونالعقوباتاألردنًعلىأن)كلموظفوكلشخصندبإلىخدمةعامةسواء172نصتالمادة2

عوقببالحبسباالنتخابأوبالتعٌٌنوكلشخصكلفهبمهمةرسمٌةكالمحاكملٌقومبعملحقبحكموظٌفته
مدةالتقلعنسنتٌنوبغرامةتعادلقٌمةماطلبأوقبلمننقدأوعٌن(،نائلصالح،الجرائمالواقعةعلى
األموال،السرقةواالحتٌالواساءةاالئتمان،الرشوةوالجرائمالملحةبها،األردن،دارالفكرللطباعةوالنشر،

.289،ص1،ط1996
اتالقسمالخاص،الجرائمالمخلةبالمصلحةالعامةوالثقةالعامةوالجرائمالواقعةعلىمحمدنجم،قانونالعقوب3

 .26-25المرجعالسابق،صاألموالوملحقاتها،
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 مخاطر جريمة الرشوة : -الفرع الثالث:

 ويرى الباحث أن مخاطر جريمة الرشوة تقع عمى كل من:

 : الدكلة أوالً 

 : المكظؼ العاـ.ثانياً 

 : الراشي.ثالثاً 

فإف مخاطر جريمة الرشكة تعكد عمى الدكلة مف حيث انعداـ الثقة بيف المكاطنيف كالدكلة   -أواًل:
" سيما ل مما قد يسبب انييار لمؤسسات الدكلة عمى البعد الزماني، كلجكء المكاطف لكسائؿ أخر 

يكجد بيا تعدم عمى الماؿ العاـ أك الجرائـ التي تتعمؽ  تيالفساد ىك يتعمؽ بالجرائـ ال أف
 .1كل شؾ أف الرشكة مف تمؾ الجرائـ" ، بالمكظفيف العمكمييف

تحكلو مف إنساف سكم المكظؼ العاـ مف حيث  سمكؾ تقع مخاطر جريمة الرشكة عمى -ثانيًا:
 تو.، كذلؾ مخالفتو لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا في مؤسسإلى جاني مرتشي

عمى ىذه األمكاؿ كمف ىذه قانكنية تعكد بالخطكرة الغير الطرؽ الإف إىدار ماؿ المكاطف ب -ثالثًا:
 مصمحة تخص ىذا المكاطف.تحقيؽ الرشكة كالقبكؿ بيا لممكظؼ العاـ مف أجؿ  ،الطرؽ

 
                                                           

.مقابلاألستاذمحمدعمرمرادمدٌرالدائرةالقانونٌةفًالنٌابةالعامة1
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 .األركان والعقوبة لجريمة الرشوة -المطمب الثاني:

بيف لنا أف ل بد مف ي األردني بالرشكة في قانكف العقكبات بالرجكع إلى أحكاـ المكاد الخاصة
 :1تكافر األركاف التالية لخركج جريمة الرشكة إلى حيز الكجكد كىي

 صفة الجاني. -1
 الركف المادم كيتألؼ مف ثالثة عناصر ىي: -2

 نشاط أك سمكؾ. - أ
 منفعة أك ىدية )الفائدة(. - ب
 مقابؿ المنفعة أك اليدية اك الفائدة. - ت

 .المعنكمالركف  -3

 : صفة الجاني -أواًل:

خالؿ ببعض الكاجبات التي يمتـز بيا مف ، كجكىرىا اإل الرشكة ىي إحدل جرائـ الكظيفة العامة
 يشغؿ ىذه الكظيفة، كعمى ىذا األساس فيي ل ترتكب إل مف شخص مكظؼ العاـ.

بأداء عمؿ في صكرة مف  ىك شخص يعيد إليو عمى كجو قانكنيكفي تعريؼ لممكظؼ العاـ" 
 . 1العتياد كالنتظاـ في مرفؽ عاـ تديره الدكلة أك أحد األشخاص المعنكية العامة إدارة مباشرة

                                                           
اءةاالئتمان،الرشوةوالجرائمالملحةبها،نائلصالح،الجرائمالواقعةعلىاألموال،السرقةواالحتٌالواس1

.296صالمرجعالسابق،
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 ويشمل ىذا التعريف إلى ثالث فئات:

إذف صفة المرتشي كعنصر مفترض في جريمة الرشكة تضـ إلى جانب المكظؼ العاـ 
ف اعتبرىـ القانكف في حكميـ، لكف ليس بشرط لعتبار العامؿ مكظفان  أشخاصان ليسكا بمكظفيف كا 
أف يشغؿ الكظيفة بضفة دائمة إذ تظؿ لو صفة كلك كاف يشغميا بصفة مؤقتة، كما ل أىمية لنكع 

ارسو المكظؼ، فال فرؽ بيف العمؿ الذم يعطي صاحبو نصيبان مف السمطة كبيف العمؿ الذم يم
العمؿ الميني أك اليدكم أك الفني كما ل أىمية لككف المكظؼ مثبتان في الخدمة الدائمة أك تحت 

 .  2الختبار، كل ككف يتقاضى عف كظيفتو راتبان أـ مكافأة

 -:الموظف العام - أ
يو عمى كجو قانكني بأداء ) شخص يعيد إل : لمكظؼ العاـ بأنوكقد عرؼ القانكف اإلدارم ا  

كرة مف العتياد كالنتظاـ في مرفؽ عاـ تديره الدكلة أك أحد األشخاص المعنكية عمؿ في ص
 .3العامة إدارة مباشرة(

كقد ذىب بعض الفقياء إلى إعطاء قانكف العقكبات كظيفة جزائية بحتة، بحيث انتيى أصحاب 
رات التي كردت بقانكف العقكبات يجب أف تحمؿ يكالتغي، أف جميع المصطمحات  ىذا الرأم إلى

عمى مفيكميا الذم أعطاه  ليا فرعيا األصيؿ الذم استمدت منو، كمعنى ذلؾ أف تعبير المكظؼ 
العاـ الكارد في قانكف العقكبات يجب الرجكع إلى القانكف اإلدارم لتحديد مفيكمو بحيث يتـ تفسير 

 في قانكف العقكبات عمى ىدية.  النص الكارد

بناءن عمى ذلؾ، فإف المصطمحات كالعبارات التي يستخدميا المشرع الجزائي يجب أف تفسر عمى 
ىدم كظيفة قانكف العقكبات، فإذا كاف تعبير المكظؼ العاـ في القانكف اإلدارم لو مفيكـ ضيؽ، 

 .4كتعيف عميو أف يعطيو المفيـك المناسب ، فإف المشرع الجزائي ل يمتـز بيذا المفيكـ

 : الركن المادي -ثانيًا:

                                                                                                                                                                      
.18محمودحسنً،المرجعالسابق،ص1
محمدنجم،قانونالعقوباتالقسمالخاص،الجرائمالمخلةبالمصلحةالعامةوالثقةالعامةوالجرائمالواقعةعلى2

.28المرجعالسابق،صاألموالوملحقاتها،
.21رجعالسابق،صمحمودحسنً،الم3
نائلصالح،الجرائمالواقعةعلىاألموال،السرقةواالحتٌالواساءةاالئتمان،الرشوةوالجرائمالملحةبها،4

.297المرجعالسابق،ص
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كيأخذ ذلؾ النشاط صكرة ، ريمة الرشكة جرامي الذم يقكـ بو الجاني في جأكليما يتعمؽ بالنشاط اإل
، 104مكرر،  103، 103) : مف الصكر الثالث الذم أكردىا المشرع الفمسطيني في المكاد

ات الحالي المطبؽ في قطاع غزة كىي القبكؿ كاألخذ )الحصكؿ( مكرر( مف قانكف العقكب 104
 كالطمب. 

كثانييما يتعمؽ بالمكضكع الذم ينصب عميو ذلؾ النشاط، كىي الفائدة أك العطية التي تعتبر 
 . 1مقابؿ القياـ بالعمؿ أك المتناع عف عمؿ

 :2النشاط اإلجرامي - أ

كقد كردت ىذه الصكر عمى سبيؿ الحصر  ، لمنشاط اإلجرامي في جريمة الرشكة ثالث صكر
)كؿ مكظؼ  : كليس عمى سبيؿ المثاؿ كقد عبر عنيا المشرع في ظؿ القانكف المطبؽ حاليان في

 .3عمكمي طمب لنفسو أك لغيره أك قبؿ أك أخذ كعدان أك عطية(

يراد بو حصكؿ المكظؼ فعالن عمى الفائدة أك العطية التي تعتبر مقابالن لمعمؿ األخذ:  -1
 كظيفي أك المتناع عف العمؿ، كيعبر عنيا بالعادة بالدفع المعجؿ.ال

كل يشترط في حصكؿ المرتشي عمى الفائدة أك العطية مف الراشي مباشرة، فقد يككف تسميـ الفائدة 
أك العطية مف خالؿ طرؼ ثالث حسف النية، كقد يككف ذلؾ التسميـ مف خالؿ البريد كقد يككف 

 التسميـ رمزيان.
ذا ك اف مقابؿ الرشكة في شكؿ منفعة، فإف األخذ يعتبر متحققان حيف يحصؿ المرتشي كا 

عمى المنفعة كالمثاؿ الكاضح عمى ذلؾ استعماؿ المرتشي لسيارة الراشي لفترة معينة، التي سبؽ 
 .4كأف سمميا لو ىذا األخير عمى سبيؿ عارية الستعماؿ

القبكؿ يتمثؿ في اتجاه إرادة المرتشي  يقصد بالقبكؿ الرضا بالدفع المؤجؿ؛ فجكىرالقبول:  -2
 إلى الرضا بتمقي المقابؿ في المستقبؿ.

                                                           
.21صالمرجعالسابق،سالمالكرد،1
.22المرجعالسابق،ص2
الفلسطٌنًحٌثأوضحتبأن"كلمنمشروعقانونالعقوبات124قارنفًذلكمانصتعلٌهالمادة3

موظفعامأومنحكمهطلبلنفسهأولغٌرهأوقبلأوأخذوعداًأوعطٌة......."
.22المرجعالسابق،صسالمالكرد،الجرائمالماسةبالمصلحةالعامةوجرائماالعتداءعلىاألموال،4
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كيفترض القبكؿ مف جانب المرتشي كجكد عرضان أك إيجابان مف صاحب الحاجة، كبناءن 
عمى ذلؾ ل تتـ الجريمة إل إذا التقى القبكؿ مع اإليجاب عمى مكضكعيا، كيمـز في القبكؿ أف 

 ذلؾ أف تككف إرادة المكظؼ جادة في قبكؿ الكعد بالمقابؿ. يككف جديان، كيقصد في

كبالنسبة لمراشي فيمـز أف يككف العرض جادان كحقيقيان عمى األقؿ في ظاىره، كبناءن عميو 
ل تقـك جريمة الرشكة في حالة قبكؿ المكظؼ العاـ عرض الراشي عميو بإعطائو كؿ ما يممؾ 

ذا صدر فعالن قبكؿ مف إ يمكف أف ينصرؼ نظير قيامو بعمؿ لو، فمثؿ ىذا العرض ل ليو قبكؿ، كا 
المكظؼ، فال تقكـ بذلؾ الرشكة، ذلؾ أف صاحب الحاجة لـ يعرض شيئان معينان عمى المكظؼ بؿ 

 أف عرضو أشبو باليزؿ منو بالجد.

كقد يتـ ، كلـ يشترط المشرع في القبكؿ شكالن خاصان، فقد يككف القبكؿ شفكيان أك كتابيان 
 .1بطريؽ القكؿ أك باإلشارة، بؿ أكثر مف ذلؾ يجكز أف يككف القبكؿ ضمنيان القبكؿ 

كتعد جريمة الرشكة تامة بالقبكؿ، فال يتكقؼ تماميا عمى تنفيذ مكضكع التفاؽ، كبناءن 
عمى ذلؾ لك رفض المكظؼ بعد قبكلو الكعد قضاء حاجة الراشي لنككؿ األخير عف كعده أك 

سبب مف األسباب، فإف الجريمة تتحقؽ في جانب المكظؼ كيقع لرجكع المكظؼ عف قبكلو ألم 
 . 2تحت طائمة عقكبة الرشكة المقررة في قانكف العقكبات الفمسطيني

لقد اعتبر المشرع الفمسطيني مجرد محاكلة الحصكؿ مف خالؿ الطمب عمى المقابؿ  الطمب: -3
تشكؿ النشاط اإلجرامي المككف  نظير القياـ بالعمؿ الكظيفي أك المتناع عنو ىك مف األفعاؿ التي

 .3كمف ثـ إذا تكافر ىذا الفعؿ كقعت جريمة الرشكة، لمركف المادم في جريمة الرشكة 
جريمة الرشكة بمجرد طمب المكظؼ عطية أك مقتبؿ أك ىدية أك منفعة أك كعدان بذلؾ دكف كتقع 

 . 4عرض مف جانب صاحب الحاجة
رغبتو في الحصكؿ عمى مقابؿ نظير أداء كالطمب ىك تعبير المكظؼ عف إرادتو أك 

العمؿ الكظيفي بشرط أف يتصؿ ىذا الطمب بعمـ ذم الحاجة أك كسيطو، كتتـ جريمة الرشكة 

                                                           
.33محمدنجم،المرجعالسابق،ص1
.24صسالمالكرد،المرجعالسابق،2
م.1936لسنة74منقانونالعقوباتالفلسطٌنًرقم126هذامانصتعلٌهالمادة3
4

،مجموعةأحكام19/41972محكمةالنقضالمصرٌةفًعدةأحكاملهاأنجرٌمةالرشوةتتمبطلبمنجانبالموظف،نقض

.532النقض،ص
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بمجرد الطمب دكف التكقؼ عمى الستجابة مف جانب صاحب الحاجة إذ ىك بذاتو يعبر عف اتجاه 
عة األمر استيدؼ القانكف محاربتو نزاليا منزلة السما  إرادة المكظؼ إلى التجار بأعماؿ كظيفة ك 

 .  1بتجريـ الرشكة
ولقد أكد عمى نفس المعنى السابق كل من محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز األردنية 

لسنة  74من قانون العقوبات الفمسطيني رقم  106متوافقين مع ما نصت عميو المادة 
 .2م1936

كقكع جريمة الرشكة، يتمثؿ في الحكمة التي  كالعمة في اعتبار الطمب المجرد كافيان لتماـ
تجار بكظيفتو مما يؤدم إلى اإلخالؿ بنزاىة ـ فعؿ المكظؼ العاـ الذم قاـ بالأجميا تـ تجري

 الكظيفة العامة كالثقة في الدكلة.
كقد سكل المشرع بيف طمب المكظؼ المقابؿ لنفسو كطمبو لغيره، فالمكظؼ الذم يطمب 

 .3فاعالن أصميان في جرمة الرشكة كليس مجرد شريؾ فيياالرشكة لمكظؼ آخر يعد 
 موضوع النشاط اإلجرامي )مقابل الرشوة(

، حيث اعتبر 103عبر المشرع في قانكف العقكبات الحالي عف ىذا المقابؿ في المادة 
كؿ فائدة أك عطية أك كعد بيا يصمح أف يككف مكضكعان لمنشاط اإلجرامي الذم ينصب عميو فعؿ 

الطمب أك القبكؿ، أما بالنسبة لمشركع قانكف العقكبات الجديد فقد اعتبر أف الكعد أك  األخذ أك
 ، سميا يمكف أف تشكؿ مقابؿ الرشكةأم منفعة أخرل أيان كاف نكعيا كا العطية أك اليدية أك

 .4كمكضكع النشاط اإلجرامي

لرشكة فقد يككف كىذا يعني أف المشرع الفمسطيني قد تكسع في مفيـك المقابؿ في جريمة ا 
طبيعة مادية مثؿ النقكد كالمالبس كالشيكات كالمجكىرات كسداد الديكف، كقد  االمقابؿ في الرشكة ذ

يككف ىذا المقابؿ ذك طبيعة معنكية مثؿ خدمة يؤدييا الراشي لممكظؼ أك منفعة يقدميا لو، كأف 
 يعمؿ 

                                                           
.322نائلصالح،المرجعالسابق،ص1
2
األستاذأشرفنصرهللاالقاضًفًالمحكمةالعلٌافًقطاعغزة،أكدعلىأنهٌوجدوفًمقابلةشخصٌةمع

أحكامقضائٌةفًهذااالمروأنهتمالحكمعلىموظفونقامواباالرتكابمثلهذهالجرائم،ولكنهرفض
اإلفصاحعنأسماءوأرقامهذهالقضاٌاالخاصةبهم.

.25سالمالكرد،المرجعالسابق،ص3
حٌثأوضحتبأن"كلموظفعامأومنفًم2222لسنةمنمشروعقانونالعقوباتالجدٌد124لمادةا4

حكمهطلبلنفسهأولغٌرهأوقبلأوأخذوعداًأوعطٌةأوهدٌةأومنفعةأخرىأٌاًكاننوعهاأواسمهاسواءً
معنوٌة"مكانتمادٌةأ
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 ا لمصمحتو الشخصية.عمى ترقيتو أك نقمو أك يعيره شقة مفركشة أك سيارتو ليستعممي

 

 :مة الرشوةالركن المعنوي في جري

مة الرشكة عمى يفي جر  الركف المعنكمالرشكة: يقكـ  عناصر الركن المعنوي في جريمة -1
 : عنصريف كىما

  :عمـ -1
 :اإلرادة -2

: فيجب أف يعمـ المرتشي بتكافر أركاف الجريمة جميعان، فيعمـ أنو مكظؼ عاـ أك عنصر العمم - أ
كيعمـ أنو مختص بالعمؿ المطمكب منو، كيفترض ذلؾ عممو في صكرة مجممة مف في حكمو، 

بطبيعة ىذا العمؿ، كيجب أف يعمـ المكظؼ بأف المقابؿ الذم يقدـ إليو لـ يكف إل ثمنان لمعمؿ 
أك المتناع عف العمؿ المطمكب منو، كبتعبير آخر فإنو يجب أف يتكافر لدل الجاني صكرة 

المقابؿ كالعمؿ، فإذا تخمؼ لدل المرتشي ىذا العمـ بأخذ كاضحة بخصكص الصمة بيف 
العناصر السابقة انتفى القصد الجنائي، كتطبيقان لذلؾ، إذا انتفى العمـ لدل المتيـ بأف المكظؼ 
عاـ، كما لك كاف لـ يبمغ بعد بقرار تعيينو، أك اعتقد بأنو تـ عزلو مف كظيفتو بناءن عمى كتاب 

 . 1د الجنائي ل يعد متكافر لديومزكر أبمغ إليو، فإف القص
لكي نستطيع  ، : إضافة إلى عنصر العمـ فإنو يجب أف يتكفر عنصر اإلرادةعنصر اإلرادة - ب

القكؿ بتكافر القصد الجنائي، كيتمثؿ ىذا العنصر في اتجاه إرادة الجاني المرتشي إلى النشاط 
قبكؿ، إل أف ىذه اإلرادة تنتفي اإلجرامي كالذم يأخذ إحدل الصكر الثالث األخذ أك الطمب أك ال

كتعتبر غير متكافرة في حالتيف: الحالة األكلى تحقيؽ حينما يدس المقابؿ في يد المكظؼ أك ، 
في مالبسو أك يتـ إسقاطو في درج مكتبو، فيسارع المكظؼ بعد تردد قميؿ إلى رفضو، فيرده إلى 

 صاحب الحاجة أك يبادر إلى إبالغ السمطات العامة مف ذلؾ.

                                                           
.28سالمالكرد،المرجعالسابق،ص1
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كالحالة الثانية تتمثؿ في تظاىر المكظؼ بتكافر ىذه اإلرادة لديو قاصدان في الحقيقة اإليقاع 
 .1مةيكالعمؿ عمى ضبطو متمبسان بالجر ، بعارض الرشكة 

: تعتبر جريمة الرشكة مف الجرائـ الكقتية، فميذا يجب أف يثبت قياـ القصد معاصرة القصد لمفعل -2
الجنائي بعنصريو كقت مقارفة الجاني لنشاطو، فإذا لـ يتكافر القصد لحظة ارتكاب الفعؿ فال 
تقكـ الجريمة كلك تكافر بعد ذلؾ كتطبيقان ليذا، فإنو إذا تسمـ المكظؼ المقابؿ معتقدان أف يقدـ 

برمء كيدية عيد ميالد مف أحد أقاربو مثالن ثـ عمـ بعد ذلؾ بأنيا قدمت لو كثمف إليو لغرض 
لعمؿ كظيفي فاحتفظ بيا مع ذلؾ، فإف القصد الجنائي الذم تكافر لديو بيذا العمـ ىك قصد 

كىك تسميـ اليدية في  ،لحؽ، كل عبرة بو، ذلؾ أف الفعؿ الذم تقكـ بو الرشكة ىك فعؿ األخذ
في ىذا الكقت لـ يكف القصد متكافران، كل أىمية لتكافره حينما قرر الحتفاظ بو، ىذا المثاؿ، ك 

 .2فميس الحيازة ىي الماديات التي تقكـ بيا الرشكة
 

 :: العقوبة عمى جريمة الرشوةرابعالفرع ال
 :األحكام الخاصة بالعقاب عمى جريمة الرشوة

كىما العقكبة في صكرتيا البسيطة كالعقكبة لجريمة الرشكة في عقاب الجاني)المرتشي(، صكرتاف 
في صكرتيا المشددة، كفي ما يمي سنبيف عقكبة الرشكة في صكرتيا البسيطة ثـ نكضح الظركؼ 

 المشددة لعقكبة الرشكة.
 أواًل: عقوبة الرشوة في صورتيا البسيطة:

كىذه  ،103 نص قانكف العقكبات الفمسطيني عمى عقكبة الرشكة في صكرتيا البسيطة في المادة
، كتكقع ىذه العقكبة أيضان باإلضافة إلى 3العقكبة ىي األشغاؿ الشاقة المؤبدة كعقكبة أصمية

مف  107كىذا ما أكدتو المادة  ،المرتشي عمى الراشي كالكسيط باعتبارىما شريكيف في الجريمة
لمقررة قانكف العقكبات الفمسطيني الحالي في قكليا " يعاقب الراشي كالكسيط بالعقكبة ا

 .4لممرتشي"

                                                           
.29الكرد،المرجعالسابق،صسالم1
.312،ص1977عبدالمهٌمنبكر،شرحقانونالعقوباتالقسمالخاص،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،2
منقانونالعقوباتالحالًالمطبقفًقطاعغزة.123المادة3
منقانونالعقوباتالحالًالمطبقفًقطاعغزة.127المادة4
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باإلضافة إلى األشغاؿ الشاقة المؤبدة كعقكبة أصمية لمرشكة، فيرضت عقكبة الغرامة كعقكبة 
تكميمية، كالتي ل تقؿ عف ألؼ جنيو كل تزيد عف المبمغ الذم أعطى المكظؼ الكعد بو كىي 

محككـ عميو بؿ عقكبة كجكبية، فميس لمقاضي سمطة اإلعفاء منيا، كل تتعدد الغرامة بتعدد ال
 .1يحكـ عميو بغرامة كاحدة، كيمتزمكف بيا قبؿ الدكلة بالتضامف

كىي الحكـ  ،كلقد نص المشرع في قانكف العقكبات الحالي عمى عقكبة تكميمية أخرل
مف قانكف العقكبات الفمسطيني في قكليا"  110بمصادرة مقابؿ الرشكة، كىذا ما أكضحتو المادة 

صادرة ما يدفعو الراشي أك الكسيط عمى سبيؿ الرشكة طبقان لممادة يحكـ في جميع األحكاؿ بم
 .2السابقة"

 :المشددةعقوبة الرشوة في صورتيا : ثانٌاً 
: ككف الغرض مف األولىعمى حالتيف مف تشديد العقكبة كىما:  ينص قانكف العقكبات الفمسطيني

 الرشكة.الرشكة ارتكاب فعؿ يعاقب عميو القانكف بعقكبة أشد مف عقكبة 
 .3: ككف مقابؿ الفائدة المتناع عف عمؿ مف أعماؿ الكظيفة أك اإلخالؿ بكاجباتياالثانية

 :اإلعفاء من العقاب فً جرٌمة الرشوة

كيظير ىذا  ،عمى سببيف لإلعفاء مف العقاب عمى جريمة الرشكة نص قانكف العقكبات الحالي
يعفى الراشي أك الكسيط مع العقكبة إذا مكرر في قكليا " كمع ذلؾ  107ما أكضحتو المادة في

 .4أخبر السمطات بالجريمة أك اعترؼ بيا"

كالستفادة  ،كمفيكـ ىذا النص أف لإلعفاء سبباف كىما اإلخبار كحالة العتراؼ بالجريمة
ما زالت في طي  ،اإلخبار أف جريمة الرشكة ضمنيا مقتصرة عمى الراشي كالكسيط، كيفتر 

بعد إلى عمـ السمطات العامة، كبذلؾ يساعد اإلخبار ىذه السمطات عمى  الكتماف فمـ يصؿ أمرىا
الكسيط في  ـأكاف مف الراشي أ كشؼ الجريمة كتعقب مرتكبييا، كل يستفيد مف بادر بو سكاءن 

، أما بالنسبة لالعتراؼ فمحمو أف تككف الجريمة قد كصؿ عمميا إلى السمطات العامة، الرشكة
لكسيط مف اإلعفاء في ىذه الحالة أف يقدـ اعترافان متصالن بكؿ ما يعممو كلكي يستفيد الراشي أك ا

                                                           
 .31صبق،سالمالكرد،المرجعالسا1
منقانونالعقوباتالحالًالمطبقفًقطاعغزة.112المادة2
.32-31صسالمالكرد،المرجعالسابق،3
منقانونالعقوباتالحالًالمطبقفًقطاعغزة.مكرر127المادة4
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ف الرشكة حتى ييساعد بذلؾ السمطة المختصة في تجمع األدلة إلثبات األدلة أمف كقائع في ش
ضد باقي المسؤكليف عف الجريمة، كيقتصر تأثير اإلعفاء عمى العقكبة السالبة لمحرية أك الغرامة، 

 .  1مصادرةكل يمتد إلى ال

ونذكر على سبٌل الذكر الجرائم الملحقة لجرٌمة الرشوة والتً تناولها قانون العقوبات 

التوصٌة أو الوساطة أو  الرجاء الفلسطٌنً بالنص ثالث جرائم، تلك الجرائم تتمثل فً جرٌمة

فً الرشوة، وجرٌمة استغالل النفوذ واالستفادة من الرشوة، وجرٌمة العرض الخائب 

 .2للرشوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.34صسالمالكرد،المرجعالسابق،1
(منقانونالعقوباتالفلسطٌنًالجدٌد.129-128-126المواد)2
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 االختالس 
   جرائم اختالس المال العام
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:ختالسالا  

كضركرة اإلصالح في األعكاـ األخيرة التي ، ازداد الحديث عف الفساد كالختالس المالي
سبقت النتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية، بؿ إف مكضكع الفساد كاإلصالح تصدر برامج 

التي خاضت النتخابات التشريعية الثانية في فمسطيف التي جرت في الخامس مختمؼ الكتؿ 
حسبما بيف مؤشر مدركات  107كدكليان احتمت فمسطيف المرتبة ، ـ 2006ف مف يناير يكالعشر 

 .1ـ الصادر عف منظمة الشفافية الدكلية2005الفساد لعاـ 

ككاف ذلؾ بمكجب  ،غزة ىذه الجرائـ في ظؿ اإلدارة المصرية لقطاع استبداؿلقد تـ 
كالمعدؿ  ،1954لسنة  300كالذم تعدؿ بمكجب األمر رقـ ،  1953لسنة  272األمر رقـ 

 .1962لسنة  120بمكجب القانكف رقـ 

طبقان لألمر السابؽ تـ إلغاء النصكص الخاصة بالرشكة الكاردة في قانكف العقكبات 
كاختالس األمكاؿ األميرية كالغدر  ، كاستبدلت بأحكاـ الرشكة1936لسنة  74الفمسطيني رقـ 

،  1953لسنة  69الكاردة في الباب الرابع مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات المصرم رقـ 
 ( لجريمة الرشكة كالجرائـ الممحقة بيا.111إلى  103كفي ظؿ ىذا األخير خصصت المكاد )

 مكرر(.                                119إلى  112أما بالنسبة لالختالس كجرائـ الغدر فقد تـ تخصيص المكاد )

كلقد تناكؿ ىذه الجرائـ بالنص مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني الجديد تحت عنكاف " 
 . 2اختالس الماؿ العاـ كاإلضرار بو" كذلؾ في الباب الثالث في الكتاب الثاني

 :اختالس المال العام

 :المال العامالمطمب األول: مفيوم جريمة اختالس 

 :جريمة االختالسالمال العام و الفرع األول: تعريف 
                                                           

1
.2225منظمةالشفافٌةالدولٌة،تقرٌرمدركاتالفسادلعام

.51صسالمالكرد،المرجعالسابق،2
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ىك كؿ ماؿ مممكؾ لمدكلة أك أحد األشخاص المعنكية العامة المرفقية أك تعريف المال العام" 
اإلقميمية كمخصص لتحقيؽ منفعة عاـ بمكجب قانكف أك مرسكـ أك قرار صادر مف الكزير 

 .1" المختص

كاف مممكؾ ممكية  الماؿ العاـ أيضان بأنو الماؿ المممكؾ لمدكلة سكاءن  كما عرؼوفي تعريف آخر" 
مممككة ليا ممكية خاصة  ـعامة تمارس عميو الدكلة سمطتيا بصفتيا صاحبة السمطة العامة أ

 .2"كيخضع لقكاعد القانكف الخاص

العمومية المال العام صفة  يكسبوىو ما  ،بذلك أن األموال العامة تكون محمية من قبل الدولة
حيث تكون الدولة مسؤولة بالدرجة األولى عن حمايتو ويحول دون التعامل فيو وال يجوز 

 .3الحجز أو التصرف باألموال العامة

كؿ فعؿ يعبر بو األميف عف إضافتو الشيء إلى ممكو دكف أف يخرج  يقصد باالختالس
قاـ بفعؿ يدؿ عمى أنو قد غير أف الشيء يككف في الحيازة الناقصة لألميف، فإذا فمف حيازتو، 

حيازتو لمشيء مف ناقصة إلى كاممة منكران بذلؾ حؽ مالكو عميو دكف أف يخرجو مف حيازتو عد 
 .4فعمو اختالسو

، حيث قانكف العقكبات الفمسطيني مف مشركع 112لقد نصت عمى ىذه الجرمة المادة 
يفتو ظان تحت يده بسبب ك مس مالن مكضكعتكؿ مكظؼ عاـ أك مف في حكمو اخ -قضت بأف " أ

 ييعاقب بالسجف مدة ل تزيد عف عشر سنكات.

ف الختالس في جريمة خيانة األمانة يتـ متى غير الحائز حيازتو الناقصة إلى حيازة  كا 
كاممة بنية التممؾ، كيتـ الختالس في ىذه الجريمة متى غير الحائز حيازتو الناقصة إلى حيازة 

 .5كاممة بنية التممؾ

 

                                                           
1

.294،ص1،2227صالحالمتٌوتً،القانوناإلداري،دراسةفًضوءأحكامالقانونالبحرٌنً،ط
2

.131ص،2،ط1994رفٌقسالم،الحماٌةالجنائٌةللمالالعام،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،
3

 ،المنشورفًالوقائعالفلسطٌنٌة.2221لسنة4قانونالبٌناتالفلسطٌنًرقم
،1985،توزٌعمنشأةالمعارفباإلسكندرٌة،معوضعبدالتواب،الوسٌطفًجرٌمةالنصبوخٌانةاألمانة4

.153ص

.154صالمرجعالسابق،،معوضعبدالتواب،الوسٌطفًجرٌمةالنصبوخٌانةاألمانة5
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 أركان جرٌمة االختالس

تتطلب هذه األركان من قانون العقوبات األردنً،  174/1أركان جرٌمة االختالس وفقاً للمادة 

 التالٌة: 

 صفة الجاني. -1
 مكضكع الجريمة ىك الماؿ الذم ككؿ إليو إرادتو أك جبايتو أك حفظو بحكـ كظيفتو. -2
 إلحدل الغايات المذككرة.الركف المادم كىك تممؾ ما كاف قد أدخؿ في ذمتو تحقيقان  -3
 . 1الركف المعنكم -4

 

 علة تجرٌم االختالس:

الس يتضمف اعتداء عمى ىذا الماؿ، كيزيد مف خطكرة ىذا تتتمثؿ ىذه العمة في أف الخ
، كثيقة بالكظيفة العامة التي يشغميا الجاني، إذ يحكزه بسبب كظيفتو  العتداء أف لمماؿ صمةن 

الفعؿ ينطكم عمى خيانة لألمانة التي حممتيا الدكلة لممكظؼ كالثقة كيعمؿ ىذا التجريـ كذلؾ أف 
 .   2التي كضعتيا فيو حينما عيدت إليو بحيازة الماؿ لحسابيا

 

 الموظف العام –أوالً: صفة الجانً 

 تمهٌد 

تعتبر جريمة الختالس مف الجرائـ المخمة بكاجبات الكظيفة العامة، فال يتصكر قياميا 
فاعميا مكظفان عامان، كنقصد بالمكظؼ العاـ في سياؽ حديثنا عف جريمة دكف أف يككف 

( مف قانكف 106الختالس، المفيكـ الكاسع لمدلكؿ المكظؼ العاـ طبقان لما كرد في المادة )
 .3العقكبات الفمسطيني، كليس المعنى الضيؽ الكارد في القانكف اإلدارم

في جرائـ الرشكة، باستثناء أمر كاحد  لممكظؼ العاـ في جرائـ الختالس نفس معناهك 
حكـ أك الخبير أك الشريؾ، يعتبر مكظفان في جرائـ مفقط، ىك أف المكمؼ بميمة رسمية كال

الرشكة، كلكنو ل يعتبر مكظفان في جرائـ الختالس، كفيما عدا ذلؾ فإف المدلكؿ الجنائي 

                                                           
كاملالسعٌد،شرحقانونالعقوباتالجرائمالمضرةبالمصلحةالعامة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،األردن،1
.495،ص1،2228ط

2
 .94،ص4محمودنجٌبحسنً،النظرٌةالعامةللقصدالجنائً،القاهرة،ط

.56صسالمالكرد،المرجعالسابق،3
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لممكظؼ العاـ اعتبرت فيو أف  لممكظؼ كاحد، كلكف في تعريؼ جاء مف محكمة التمييز األردنية
مكظفان في الدكلة أك في إدارة عامة، مكظؼ البمديات كمستخدمي أمانة القدس باعتبارىـ 
مكظفيف في إدارة عامة كمستخدمي دكاف الشرطة كمكظفي مؤسسة عالية كمكظفي صندكؽ 
ة المجمس القركم باعتباره مؤسسة عامة عمى أف شخص معنكم أنشئ بمقتضى قانكف إلدار 

مرفؽ عاـ، كأفراد األمف العاـ كمكظفي المستكدعات بكزارة الزراعة، ككذلؾ مكظفي كزارة 
 .1األكقاؼ، عممان أف األحكاـ القضائية ىنا قاصرة عمى الختالس فقط

كعمة التكسيع في تحديد معنى المكظؼ في ىذه الجرائـ، ىك حماية أمكاؿ الدكلة أك 
و أحد التابعيف ليا سكاء بأخذه لنفسو أك بتسييؿ سمبو غيرىا مما ىك في حفظيا مف أف يعبث ب

 . 2مف الغير
كعمى أم حاؿ فإنو إذا كاف المشرع الجزائي قد تكسع في مدلكؿ المكظؼ العاـ عنو في المدلكؿ 
اإلدارم، فإنو يترتب عمى ذلؾ أف كؿ ما يعد مكظفان في المدلكؿ اإلدارم يعتبر مكظفان في 

لى، كبناءن عميو فإنو يعتبر مف قبؿ المكظفيف العمكمييف لغايات المدلكؿ الجزائي مف باب أك 
تطبيؽ نص الختالس القائمكف بأعماؿ السمطة العامة كالعاممكف في الدكلة ككحدات اإلدارات 

 .3المحمية، فيـ مكظفكف عامكف في التعريؼ اإلدارم لممكظؼ العاـ
ؿ العاـ قد عكس صفة كما يمكف استنتاجو مف النصكص المشار إلييا أف صفة الما

العمكمية ىذه عمى مستخدمي المؤسسات الخاصة التي تضمنيا قانكف الجرائـ القتصادية، 
 .4فجعميـ مف المكظفيف العمكمييف

 :الجرٌمة بأن ٌكون المختلس ماالً دخل فً حٌازته بحكم الوظٌفة محلثانٌاً: 

، طالما كاف كاقعان تحت إف الماؿ المعتدل عميو قد يككف لمدكلة كقد يككف ألحد الناس
إشراؼ عماليا المختصيف بحكـ كظيفتو بإرادتو أك كاجباتو أك حفظة، فقد سكل الشارع بيف ماليا 

دارتيا أك حفظيا فالمكظؼ ممثؿ الدكلة كمعبر عف إشرافيا أك إكماؿ أحد الناس طالما كاف تحت 
 . 5رادتياإ

                                                           
497-496المرجعالسابق،ص1
.497المرجعالسابق،صعٌد،كاملالس2
3

 .18محمودحسنً،المرجعالسابق،ص
.497المرجعالسابق،صكاملالسعٌد،4
.522المرجعالسابق،صكاملالسعٌد،5



52 
 

جريمة الختالس مكظفان عامان طبقان كيتطمب قانكف العقكبات األردني أف يككف الجاني في 
، كىذا ما أكدتو محكمة التمييز األردنية حيث قررت أف ىذه الجريمة تتككف 174لنص المادة 

 :1أركاف أربعةمف 

 فعؿ الختالس المادم. -1
 أف يككف الفاعؿ مف مكظفيف الدكلة. -2
 كظيفتو.أف يككف الماؿ الذم اختمسو مسممان إليو أك مكجكدان تحت احتفاظو بحكـ  -3
 النية الجرمية. -4

كعمة اعتبار ىذه األمكاؿ مف األمكاؿ العامة، ما تمثمو مف أىمية اقتصادية عمى الصعيد 
كعمى أم حاؿ د الحكـ، الكطني عمى النحك الذم تؤثر فيو أمكاؿ الدكلة، فاتحاد العمة يكجب اتحا
التي تعكد لمجيات التي فإنو يصبح مفيكمان بعد صدكر قانكف الجرائـ القتصادية، أف األمكاؿ 

مف القانكف أك تشرؼ عمييا أك تديرىا، ىي أمكاؿ عامة، كيخضع  25تنص عمييا المادة 
مف قانكف العقكبات، كلكف الختالس بيذا  174/1اختالسيا لمعقكبة المنصكص عمييا في المادة 

كفي  147/1المعنى ل يقع إل إذا تكفرت الشركط أك األركاف المنصكص عمييا في المادة 
 .2مقدمتيا أف يككف الماؿ المختمس في حيازة مف اختمسو بسبب كظيفتو أك عممو

كانت قبؿ صدكر قانكف الجرائـ  األردني مف قانكف العقكبات 147/2كلكف المادة 
القتصادية، تنص عمى أف كؿ مف اختمس أمكالن تعكد لخزائف أك صناديؽ البنكؾ أك مؤسسات 
القتراض المتخصصة أك الشركات المساىمة العامة، ككاف مف األشخاص العامميف فييا " كؿ 

لسابقة، كىذا النص لـ يكف منيـ في المؤسسة التي يعمؿ بيا، عكقب بالعقكبة المقررة في المادة ا
كلكف اختالسيا يشبو اختالس األمكاؿ العامة أك في حكمو،  ،يعتبر أمكاؿ ىذه الجيات الخاصة

كبيف نظرة قانكف  ،ىذا ىك الفرؽ األكؿ بيف نظرة قانكف العقكبات العاـ إلى أمكاؿ ىذه الجيات
 .  3العقكبات الخاص إليا مف حيث اعتباره ليا أمكالن عامة
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تكسع المشرع المصرم في مفيـك الماؿ العاـ عندما اعتبر أمكاؿ بعض الجيات الخاصة كقد 
مف قانكف العقكبات مف أمكاؿ األشخاص كالييئات العامة، حيث نصت ىذه  119في المادة 

المادة عمى أنو يقصد باألمكاؿ العامة في تطبيؽ أحكاـ ىذا الباب ما يككف كمو أك بعضو مممككان 
 :1اآلتية، أك خاضعة إلشرافيا أك إلدارتياإلحدل الجيات 

 الدكلة ككحدات اإلدارة المحمية. - أ
 الييئات العامة كالمؤسسات العامة ككحدات القطاع العاـ. - ب
 التحاد الشتراكي كالمؤسسات التابعة لو. - ت
 النقابات كالتحادات. - ث
 المؤسسات كالجمعيات ذات النفع العاـ. - ج
 الجمعيات التعاكنية. - ح
ات كالكحدات القتصادية كالمنشآت التي تساىـ فييا إحدل الجيات الشركات كالجمعي - خ

 المنصكص عمييا في الفقرات السابقة.
 أية جية أخرل ينص القانكف عمى اعتبار أمكاليا مف األمكاؿ العامة. - د

مف قانكف  147/1كلكف ل يكفي بأف يككف الجاني بجريمة الختالس المنصكص في المادة 
، بؿ ل بد أف يككف الماؿ الذم اختمسو قد ككؿ إليو بحكـ الكظيفة، أيمر العقكبات مكظفان عامان 

ميما كاف  لبإدارتو أك جبايتو أك حفظو، كقد يككف ىذا الماؿ عقاران أك منقكلن، نقدان أك أشياء أخر 
نكعيا، طالما كاف مالن، كلكف ل يشترط أف يككف المكظؼ مختصان أصالن بقبض المبالغ 

 .  2، بؿ يكفي أف يككف مف مقتضيات أعماؿ ىذه الكظيفةالمممككة لمدكلة

نما  مما تقدـ فإنو ل يكفي أف يككف الجاني في الختالس مكظفان عامان، أك ممف ىك في حكمو، كا 
ذا كاف قد كي  ،مسوتل بد أف يككف ما اخ كؿ إليو بحكـ كظيفتو أك إدارتو أك حفظو أك جبايتو، كا 

ف تككف الحيازة بسبب كظيفتو خالفان لقانكننا الذم يستعمؿ تعبير القانكف المصرم يستعمؿ تعبير أ
 .3بحكـ كظيفتو، إل أف التطبيقات تفيد أنو ل فرؽ في معنى التعبيريف في ىذا المقاـ
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 ًً   :: الركن المعنويالفرع الثان

يتطمب المشرع في جريمة الختالس تكافر القصد الجرمي العاـ، فيي جريمة مقصكدة ل 
طريؽ الخطأ، فإذا سرؽ الماؿ أك الشيء الذم في عيدة المكظؼ بحكـ كظيفتو أك ىمؾ  تقع عف

 .1أك فقد بسبب إىمالو أك تقصيره بالمحافظة عميو فيذا كمو ل يكفي لقياـ الجريمة

يقكـ القصد العاـ عمى العمـ كاإلرادة، عمـ المتيـ بأف الماؿ في حيازتو الناقصة، كأف تمؾ 
زاءه عمى إالحيازة كانت بحكـ الكظيفة، كأنو غير مممكؾ لو، كأف القانكف ل يسمح لو بأف يسمؾ 

 .2النحك الذم سمكو

تممؾ الماؿ  عممان أف القصد الخاص في جريمة الختالس يتمثؿ في انصراؼ نية الجاني
نكار حؽ الدكلة عميو كالظيكر عميو بمظير المالؾ.  المختمس كا 

 فإذا كاف المتيـ عند السمكؾ جاىالن أف الماؿ في حيازتو الناقصة، معتقدان أف النقكد جزءه 
مف راتبو الذم كضعو مع النقكد المؤتمف عممييا في صندكؽ كاحد، أك اعتقد أف الماؿ في حيازتو 

ذا  ،الناقصة ليس بحكـ كظيفتو، كما لك ظف أف صاحب الماؿ قد أعطاه لو ككديعة خاصة كا 
 كيقعأنفقو في مصرؼ عاـ معتقدان أنو يسمح لو بذلؾ، ففي جميع ىذه الحالت ل يتكافر القصد، 

س الحكـ إذا اعتقد أف أمر الرئيس لو بصرؼ الماؿ كاف مشركعان، كل عبرة أف يككف ذلؾ نف
 .3منطكيان عمى غمط في القانكف، طالما أف ىذا القانكف ليس قانكف العقكبات

بذلؾ يجب أف يعمـ الجاني أف الماؿ الذم تحت يده قد دخؿ في حكزتو بسبب كظيفتو، 
و أم ليس لو الحؽ بالتصرؼ فيو تصرؼ المالؾ، كما يجب كأف حيازتو لو حيازة ناقصة كمؤقت

أف تتجو إرادتو إلى نقؿ الماؿ مف الحيازة الناقصة إلى الحيازة الكاممة، كيجب أف يتكفر باإلضافة 
إلى القصد العاـ القصد الخاص، أم نية المتيـ، إنكار حؽ الدكلة أك الجيات األخرل عمى 

 .الماؿ
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في الرد كلك كاف التأخير متعمدان، كل استعماؿ الشيء  جرد التأخيري كل يعد مف قبيؿ الختالس م
كنيتو أف يمارس  .1استعمالن يخالؼ شركط التعاقد ما داـ قصد الجاني ل ينصرؼ إلى التممؾ

عميو جميع سمطات المالؾ، أما إذا انصرفت إرادة المكظؼ إلى استعماؿ الماؿ فقط فال يتكافر 
 .2كىك نية التممؾ ،تفاء القصد الخاصفي حقو القصد الجرمي لن

)بتزكير الشيكات أك السندات أك بدس كتابات غير صحيحة في القيكد أك الدفاتر أك  
السجالت أك بتحريؼ أك حذؼ أك إتالؼ الحسابات كاألكراؽ كغيرىا مف الصككؾ، كبصكرة 

مة ما اختمسو عامة بأية حيمة ترمي إلى منع اكتشاؼ الختالس مع الغرامة التي تعادؿ قي
 .3المكظؼ (

 كيعاقب بنفس العقكبة المشددة كؿ مف اشترؾ مع المكظؼ أك تدخؿ معو في فعؿ الختالس.

 :عقوبة السجن المؤقت لجريمة االختالس

 كتككف العقكبة في الحالتيف التاليتيف:  
 معالـ الجريمة.: إذا ارتكب الجاني تزكيران في الدفاتر كاألكراؽ أك الحسابات بقصد إخفاء أوالً 

: إذا ايرتكبت الجريمة في زمف حرب أك كارثة عامة ترتب عمييا إضرار بمركز البالد ثانياً 
 القتصادم.

 :عقوبة جريمة اختالس المال العام

 " جريمة الختالس تعتبر جناية سكاءن  من قانون العقوبات الفمسطيني 112طبقان لنص المادة 
 .4في صكرتيا المشددة" أـكانت في صكرتيا البسيطة أ

 عقوبة جريمة االختالس في صورتيا البسيطة: -1
جاءت ىذه العقكبة بالنص في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني الجديد في الفقرة أ مف  

حيث أكضحت بأف العقكبة ل تزيد عف السجف لمدة عشر سنكات في حدىا األقصى  112المادة 
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األدنى، كلـ يفرض المشرع أم عقكبة تكميمية أخرل كل تقؿ عف ثالث سنكات سجف في حدىا 
كالمتمثمة في الغرامة إلى جانب العقكبة األصمية، عمى غرار ما فعمت كثير مف التشريعات 

 .1الجنائية العربية
 112أما بالنسبة لمعقكبة التي قررىا قانكف العقكبات الحالي، كالمنصكص عمييا في المادة  

كالتي تـ تطبيقو عمى األراضي الفمسطينية  ـ 1953 لسنة  69رقـ مف قانكف العقكبات المصرم 
، فيي األشغاؿ الشاقة المؤقتة  ـ ،1953لسنة  272في ظؿ اإلدارة المصرية بمكجب قرار رقـ 

كذلؾ في الصكرة البسيطة، كتشدد العقكبة لتصؿ إلى األشغاؿ الشاقة المؤبدة إذا كاف الجاني مف 
المندكبيف لو أك األمناء عمى الكدائع أك الصيارفة المنكطيف بحساب النقكد مأمكرم التحصيؿ أك 

كاختمس شيئان مما سمـ إليو بيذه الصفة، باإلضافة إلى العقكبة السالبة لمحرية كعقكبة أصمية فقد 
كالرد بغرامة مساكية لقيمة  ،أضاؼ المشرع في ظؿ قانكف العقكبات المطبؽ عقكبة العزؿ لمجاني

أك استكلى عميو مف ماؿ أك منفعة أك ربح شريطة أل تقؿ الغرامة عف خمسمائة  ما اختمسو
 .2جنييان 

 :المشددةعقوبة جريمة االختالس في صورتيا  -2
يشدد العقاب عمى ىذه الجريمة ليصؿ إلى السجف المؤقت التي تبمغ مدتو خمسة عشر سنة " 

ديد" في الحد األقصى كل يقؿ عف فقرة ب مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني الج 112المادة 
 ، كذلؾ في حالتيف:3ثالث سنكات في الحد األدنى

حالة ارتباط جريمة الختالس بجريمة تزكير أك استعماؿ لمحرر مزكر، كما إذا ارتكب  - أ
المكظؼ تزكيران في الدفاتر كالحسابات التي تحت يده أك استعمؿ أكراؽ مزكرة بقصد منع 

 ،لميا، كفي ىذه الحالة يتكافر تعددان لمجرائـ في حؽ الجانياكتشاؼ جريمتو كاخفاء معا
 .4كتطبيقان لمقكاعد العامة في ىذا الخصكص يكقع عميو عقكبة الجريمة األشد

كترتب عمييا إضرار بمركز البالد  ،حالة ارتكاب الجريمة في زمف حرب أك كارثة عامة  - ب
 حالة فال بد أف يتكافر شرطاف:القتصادم؛ لكي يطبؽ التشديد في العقكبة في ظؿ ىذه ال
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كقد حدد المشرع في حالة الحرب أك حالة  ،: يتعمؽ بزمف ارتكاب الكاقعة اإلجراميةأوليما
 الكارثة العامة التي تصيب البالد.

كىك المساس بالمركز القتصادم لمدكلة ، : يتعمؽ باألثر المترتب عمى الجريمة وثانييا
 .1النتاجية أك ميزانيا الحسابي أك قيمة نقدىا الكطنيالمتمثؿ في الضرار بطاقتيا 

 مسطيف يختمؼ عف الحديث عنو في أمكل بد ىنا مف اإلشارة إلى أف الحديث عف الفساد في ف
الكيانية مكاف آخر، نظران لخصكصية الحالة الفمسطينية، كالظركؼ التي تحيط بعممية تشكيؿ 

اـ التحرير الكطني مف جية، كمياـ البناء الكطني مف الفمسطينية الناشئة، كالمتمثمة بتزامف مي
جية أخرل. ىذا التشابؾ بيف الميمتيف، التحرير كالبناء، ييمكف مف يرغب مف تكظيؼ إحداىما 
لتبرير ما يعترم األخرل مف قصكر، األمر الذم يسيؿ انتشار النزعات التبريرية، التي غالبان ما 

 . 2امف الخمؿ كالتقصير، إلعفاء الذات مف المسؤكليةتحمؿ الحتالؿ المسؤكلية عف معظـ مك

في دعـ الفساد كتغذيتو، إل أف ىذا الدكر ل يكضع  ميمان أنو رغـ أف لالحتالؿ دكران  ويرى الباحث
عادةن في مكانو الصحيح، كيتـ تضخيمو عمى حساب العكامؿ الداخمية التي ىي أيضان تشجع 

 الفساد المالي. خاصةو بالفساد ك 
أف العقكبات المقررة في قانكف العقكبات الفمسطيني الجديد فيما يخص عقكبة  ويرى الباحثكذلك 

بؿ قالختالس بالصكرة المشددة ىي عقكبة رادعة فعالن، كلكف إذا تـ تطبيقيا بشكؿ قانكني مف 
 السمطة القضائية.  

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .66صسالمالكرد،المرجعالسابق،1
2

.52باسمالزبٌديوآخرون،الفسادوالنظامالسٌاسًفًفلسطٌن،ص
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 الفصل الثاني
والمجتمع المدني في مكافحة  ةدور السمطات الثالث

 الفساد المالي
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 الفصل الثاني

 دور السمطات الثالث والمجتمع المدني في مكافحة الفساد المالي

 :مقدمة وتقسيم 

إف الدكؿ في طبيعة حالتيا تنقسـ إلى ثالث سمطات كقطاعات أىمية مثؿ السمطة التشريعية 
قضائية ليا السمطة التنفيذية كمياـ أخرل، كالسمطة الكتختص بسف القكانيف كالرقابة عمى أعماؿ 

عدة مياـ كاألساس في عمميا ىي القضاء كالحكـ في القضايا كالدعاكل المحكلة ليا مف النيابة 
ميمتا تنفيذ القكانيف كتشكيؿ الحككمة ابتداءن مف رئيس الدكلة، العامة، كذلؾ السمطة التنفيذية 

كمساعدة لممكاطنيف في رفع الشكاكم  ،ائيا إلى الحككماتكمؤسسات المجتمع المدني مكمؿ أد
 كالتكعية الجماىيرية.

دور السمطات  كالتي ىك بعنكاف ،لذلؾ كانت يتكجب عمينا في ىذه الدراسة تخصيص ىذا الفصؿ
كدكرىا في  ،ىذه السمطات لمتعريؼ إلى  الثالث والمجتمع المدني في مكافحة الفساد المالي

خدمة المكاطنيف كفي مكافحة الفساد كخاصة الفساد المالي)الرشكة كالختالس(، كينقسـ ىذا 
الفصؿ إلى مبحثيف، كاف المبحث األكؿ في دكر السمطة التشريعية كالسمطة القضائية في 

كىك دكر السمطة  ،المطمب األكؿمكافحة الفساد المالي، كينقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف 
كالمطمب الثاني عف دكر السمطة القضائية في مكافحة الفساد شريعية في مكافحة الفساد المالي الت

المالي، كالمبحث الثاني كىك دكر السمطة التنفيذية كمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد 
لفساد المالي، كينقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف المطمب األكؿ دكر السمطة التنفيذية في مكافحة ا

 المالي كالمطمب الثاني عف دكر مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد المالي.

 الفصل الثاني: دور السمطات الثالث والمجتمع المدني في مكافحة الفساد المالي.

 في مكافحة الفساد المالي. المبحث األول: دور السمطة التشريعية

 افحة الفساد المالي.السمطة القضائية في مكالمبحث الثاني: دور 

 في مكافحة الفساد المالي. التنفيذية: دور السمطة المبحث الثالث

 : دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.الرابعالمبحث 
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 المبحث األول

 يدور السمطة التشريعية في مكافحة الفساد المال 

 :مقدمة وتقسيم 

كحتى اليـك في حياة المجمس التشريعي الفمسطيني،  ـ، 2007شيدت الفترة منذ منتصؼ العاـ 
شكاليات عميقة، جعمت مف عمؿ المجمس التشريعي كمؤسسة دستكرية يكاد  ظركفان صعبة كا 
يككف مستحيالن، فقد تعطؿ عمؿ المجمس تمامان، كلـ ينتظـ عقد الجمسات، كقد أصبح المجمس 

ابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية تتـ مف منقسمان عمى نفسو، كلما كاف مف أىـ مقكمات نجاح الرق
خالؿ كجكد المجمس التشريعي الفعاؿ بمشاركة مف جميع التيارات السياسية، إل أف ىذا النقساـ 

في عرقمة عمؿ المجمس التشريعي كالنيؿ  كبيره  كعكامؿ سياسية أخرل كاف ليا دكره ، السياسي 
ي إطاره الشامؿ في مقره بغزة كالضفة الغربية مف األدكات الرقابية كالتشريعية لممجمس كلجانو ف

مف جية كسياسة كممارسات الحتالؿ )اإلسرائيمي( في فصؿ الضفة الغربية عف القطاع كاعتقاؿ 
 .1أعداد مف أعضاء المجمس التشريعي

 كقد قاـ الباحث بتقسيـ ىذا المبحث إلى:

 فحة الفساد المالي.المبحث األول: دور السمطة التشريعية والسمطة القضائية في مكا

 المطمب األول: دور السمطة التشريعية في مكافحة الفساد المالي.

 / الكظيفة التشريعية لممجمس كدكرىا في مكافحة الفساد. الفرع األول

 / الرقابة التشريعية كدكر المجمس في مكافحة الفساد. الفرع الثاني

 / المكازنة العامة كدكر المجمس في مكافحة الفساد.  الفرع الثالث

 

 

                                                           
1

 .2216مقابلةاألستاذأمجداألغا،مدٌرالدائرةالقانونٌةفًالمجلسالتشرٌعًالفلسطٌنً،غزة،اكتوبر
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 األول المطمب

 :الفساد المالي ائمدور المجمس التشريعي في مكافحة جر 

 :األول / الوظيفة التشريعية لممجمس ودورىا في مكافحة الفساد الفرع

 90كمنيا جمسات  106عقد المجمس التشريعي في قطاع غزة خالؿ دكراتو العادية كغير العادية 
 334قانكف كأصدر  41جمسات طارئة أصدر خالليا  8جمسات خاصة، ك 8جمسة عادية، ك

كالحكـ المحمي ، قراران شممت مختمؼ المجالت السياسية كالقتصادية كالمالية كالجتماعية
كالقضايا التشريعية كالتنظيمية الداخمية، كقد جاءت معظـ ىذه القرارات عبر التكصيات التي 

سؤاؿ كاستجكاب كاحد فقط، كمف المياـ الرئيسة التي  22بيا لجاف المجمس كما كجو  تقدمت
المجمس التشريعي ىي إصدار القكانيف، بصفتو المعبر عف إرادة الشعب، تطبيقان لمبدأ ب تناط 

الفصؿ بيف السمطات الذم يعطي لممجمس التشريعي صالحية إصدار القكانيف التي تنظـ سير 
قانكنان،  41أصدر ـ  2012حتى سنة ـ  2006لة، المجمس التشريعي مف سنة العمؿ داخؿ الدك 

كىذه القكانيف تيـ مجالت مختمفة سنقتصر عمى التعرج عمى القكانيف التي أراد المشرع مف 
 خالليا مكافحة الفساد، كنتعرض ليذه القكانيف تباعان كفقان لمتصنيؼ التالي:

 ة الفساد المالي.: دكر المجمس التشريعي في مكافحأوالً 

 : القكانيف التي تعزز شفافية العمؿ العاـ كالحالة العامة لمقكانيف الخاصة بمكافحة الفساد.ثانياً 

 .: القكانيف التي تعزز الشفافية كمكافحة الفساد في القطاع الخاص ثالثاً 
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 :أواًل: دور المجمس التشريعي في مكافحة الفساد المالي

التشريعي عمى أعماؿ السمطة التنفيذية مف أىـ الكسائؿ التي ترسخ تعد رقابة المجمس 
مبدأ سيادة القانكف، كتأسيسان عمى ذلؾ فقد حرصت الدساتير عمى إيراد حؽ الرقابة لمبرلماف في 

القانكف األساسي الفمسطيني إذ أكرد نصان صريحان عمى  ياصمب الكثيقة الدستكرية، كمن
، 47مف المادة  2ابة عمى أداء السمطة التنفيذية في الفقرة اختصاص المجمس التشريعي بالرق

حيث نصت عمى أنو " بما ل يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف يتكلى المجمس التشريعي ميامو 
كتناكلت أحكاـ النظاـ الداخمي لممجمس  ،التشريعية كالرقابة عمى الكجو المبيف في نظامو الداخمي

جراءات سحب الثقة مف الكزراءالتشريعي حؽ النكاب في تكجيو ا  ،ألسئمة كالستجكاب لمكزراء كا 
، كما أكد النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني في المكاد 80-75كذلؾ في المكاد مف 

 . 1، عمى تشكيؿ المجاف الدائمة كالمسائمة البرلمانية57-80

ذلؾ مف خالؿ ك  ،لمجمس التشريعي لو دكر جدير في مكافحة الفساد الماليكذلؾ ا
كالنظاـ الداخمي  ،الرقابة كالمجكء إلى األدكات الرقابية التي نص عمييا القانكف األساسي

كالمتجسدة في السؤاؿ كالستجكاب كحجب الثقة كجمسات الستماع، كالستماع لممسؤكؿ كلجاف 
 .2تقصي الحقائؽ، كؿ ىذه أدكات رقابية يمكف مف خالليا أف نقاـك الفساد

ف  كميمة  ،كىما ميمة التشريع كسف القكانيف ،فاف أساسيتاالتشريعي لو ميمت المجمسكا 
الرقابة عمى السمطة التنفيذية، المجمس التشريعي لـ يدخر جيدان في سف تشريعات تقكـ بمحاربة 

بشكؿ غير مباشر، كمف ضمف ىذه التشريعات المباشرة لمحاربة  أـبشكؿ مباشر  الفساد سكاءن 
كىذا يعتبر جياز  ،رقابية عمى السمطات مثؿ ىيئة الرقابة المالية كاإلدارية الفساد إقامة مؤسسات

رسمي كىك جياز رقيب عمى أنظمة الدكلة جميعيا مف لدف رئيس الدكلة كالسمطة التنفيذية كحتى 
كلرئيس السمطة ، السمطة القضائية، كيقكـ برفع تقارير إلى المجمس التشريعي كالجيات المختصة 

نحراؼ أك مخالفة لمتشريعات، كحيف كركد ىذه التقارير مف ىيئة الرقابة المالية بأم خمؿ أك ا
كاإلدارية، تحكؿ ىذه التقارير إلى الجنة المختصة، حيث يكجد في المجمس التشريعي اثنى عشر 

كىذه التقارير تعتبر تقارير كاشفة فتكضع عمى ، 3لجنة مثؿ المجنة القتصادية كالمكازنة كالتربية
                                                           

1
.5،صالنظامالداخلًللمجلسالتشرٌعً

2
مقابلةمعد.نافذالمدهون،أمٌنعامالمجلسالتشرٌعً.

3
مقابلةمعأ.أمجداألغا،مدٌرعامالدائرةالقانونٌةفًالجلسالتشرٌعً.
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ذا استدعى األمر في تشكؿ لجاف تحقيؽ أجندة  اجتماع المجمس التشريعي كتناقش بشكؿ دقيؽ كا 
أك تشكؿ تقضي حقائؽ بشأف ىذا التقرير فإف المجمس التشريعي ل يتردد في تشكيؿ ىذه المجاف، 
 ،أيضان يمكف أف يفعؿ أدكات الرقابة البرلمانية في المجمس كيقكـ أيضان يعقد جمسات استماع

ميدانية أك تكجيو سؤاؿ برلماني أك حجب الثقة إف تتطمب األمر كفي نياية األمر تخرج كزيارات 
تكصية بالعقكبة المقرة عمى الكزير أك عمى الجاني، أما الجانب التشريعي اآلخر فيكجد قانكف 

كىذا القانكف مكجكد لدينا في األراضي الفمسطينية كمفعؿ بشكؿ غير ، الكسب غير المشركع 
ف في المجمس التشريعي غير راضيف عف ترجمة النصكص كتفعيميا عمى أرض كامؿ، كنح

الكاقع، ألننا نقكـ بسف القكانيف كنحدد الجية التنفيذية، لكف اإلشكالية في السمطة التنفيذية يجب 
في تطبيؽ تمؾ القكانيف لمكاكبة جريمة الفساد، كالشؽ الثاني ىك الشؽ  ان أف تككف أكثر إسياب

كتشكيؿ لجاف  ،بتفعيؿ أدكات الرقابة البرلمانية كالمتمثمة في السؤاؿ كالستجكابالرقابي كذلؾ 
 .1تقصي الحقائؽ كتشكيؿ لجاف تحقيؽ كعقد جمسات استماع

لسنة  74كذلؾ يكجد تشريعات غير مباشرة تتعمؽ بالفساد، مثؿ قانكف العقكبات رقـ 
لمرشكة كالختالس  ـ نص عمى العديد مف النصكص التي ليا عالقة في التصدم1936

ككذلؾ إجراءات كاضحة في قانكف اإلجراءات الجزائية كتغمظ  ،كتضمنت عقكبات مغمظة كشديدة
كتشدد العقكبات إذا كاف المكظؼ ىك المسؤكؿ عف ىذه الجريمة، كقاـ المجمس التشريعي في 

حيات اآلكنة األخير برفع تكصية بتعديؿ قانكف الكسب غير المشركع لمنح كزير العدؿ صال
كحجز الصفات كضبط األمكاؿ المكتسبة عبر الفساد كالتحفظ  ،أكسع مثؿ مسألة حجز ممتمكات

عمى ىذه األمكاؿ الذم اكتسبيا عف طريؽ الفساد، الجيكد التشريعية بشأف مكافحة الفساد ل 
 .2تتكقؼ

 :بمكافحة الفسادثانيًا: القوانين التي تعزز شفافية العمل العام والحالة العامة لمقوانين الخاصة 

 :بشأن الجريدة الرسميةم  2008لسنة  8قانون رقم  - أ

حيث تضمف القانكف مجمكعة مف األحكاـ التي تمـز الحككمة كالمجمس التشريعي نشر القرارات 
كىذا النشر يتيح لممكاطنيف الطالع كمراقبة أعماؿ السمطة  ،الصادرة عنيما في الجريدة الرسمية

                                                           
1

 مقابلةمعأ.أمجداألغا،مدٌرعامالدائرةالقانونٌةفًالجلسالتشرٌعً.
2

 أمجداألغا،المرجعالسابق.
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. ككضع 1كيعزز الرقابة الشعبية مف أجؿ المساءلة كمكافحة الفساد ،التشريعيةالتنفيذية كالسمطة 
المشرع عدة قكانيف لمكافحة الفساد كأكلى ىذه األمكر ىي الرقابة الذاتية، كىك أف يككف داخؿ 
 المؤسسات الحككمية كحدة رقابة كاممة يككف ميمتيا مراقبة األمكر اإلدارية كالمالية، كذلؾ ل بدى 

ف ىناؾ ىيئة خارجية كتتمثؿ بييئة الرقابة المالية كاإلدارية، كذلؾ دكر المجمس التشريعي أف يكك 
جدان حيث تقكـ بالرقابة عمى السمطة التنفيذية  ميـكدكر لجنة الرقابة بداخمو كىذه المجنة ليا دكر 

لتقرير لعب كىذا ا، ككذلؾ تكجيو السؤاؿ كالستجكاب، كذلؾ تـ عمؿ تقرير ىيئة الرقابة العامة ، 
 . 2دكر لمحككمة  في عدـ الثقة كأدل إلى تغير الحككمة

كفي الحالة العامة لمقكانيف الخاصة بمكافحة الفساد عبر سؤاؿ حكؿ إف كانت التشريعات 
، ف عممية الفساد عممية متطكرة أفاد بأ الخاصة بمكافحة الفساد تحتاج إلى تعديؿ الفمسطينية

كبالتالي إذا بقيت ىذه التشريعات جامدة فمف تستطيع أف تكاكب ىذه كتتغير بتغير الزماف كالمكاف 
كتسميـ ل  ،، مثاؿ ذلؾ اآلف كجكد فساد تكنمكجي فحالة الرشكة اآلف ليس ىي مجرد استالـجرائـال

نما قد تككف عف طريؽ الدفع اإللكتركني أك عف طريؽ اإليميؿ أك كديعة في حساب المكظؼ  ، كا 
ح فيجب أف تككف ىناؾ مراقبة عمى األجيزة التي تقكـ بيا ىذه كذلؾ مقابؿ تسييؿ مصال

كذلؾ لما ليا مف أىمية في كشؼ  ،األشخاص، كذلؾ يجب أف تتطكر قكانيف األدلة الجنائية
الفساد كتطكر أساليب الفساد في كافة المجالت ل سيما في ظؿ كجكد التطكر في األساليب 

أف يككف لدل األشخاص المراقبيف إحاطة كدراية في لمجريمة كطرؽ النصب كالحتياؿ كما يجب 
لغة الجسد، أك قانكف دعـ الخبرة حتى يقكـ القضاء بالستعانة بالخبراء لمكشؼ كالمساعدة في 
عممية إثبات جريمة الفساد، لذلؾ يجب أف يككف التشريع مكاكب كمتطكر مع تطكر أشكاؿ الفساد 

 .3الجارية عمى أرض الكاقع

 :بشأن الييئة العامة لممعابر والحدودم  2012نة لس 5قانون رقم  - ب

تعد المعابر الحدكدية مف أىـ المراكز الذم تمثؿ سيادة الدكلة كىيبتيا مف خالؿ ضبطيا كضبط 
مسألة المركر عبرىا سكاء أشخاصان أك بضائع، فإيجاد قانكف ينظـ المعابر كالحدكد كطالما كفرت 

                                                           
1
.75عطاءرغمالحصار،صادرعنالمجلسالتشرٌعًفًقطاعغزة،صكتابأربعةسنواتمنال

سابقاً،مدٌرعامالدائرةالقانونٌةفًالمجلسالتشرٌعًومقابلةمعالدكتورطارقالدٌراويأستاذالقانونالجنائًوالعلوماإلجرامٌة،2

 ومحاضرفًالجامعاتالفلسطٌنٌة.

3
الدائرةالقانونٌةفًالجلسالتشرٌعً.مقابلةمعأ.أمجداألغا،مدٌرعام
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مييا لمحد مف مخاطر التالعب بسيادة الدكلة تحت الظركؼ المالئمة لمعامميف كالقائميف ع
اإلغراءات المتعددة كمنع عمميات الفساد المالي كاإلدارم التي قد تطاؿ ىذا المجاؿ الحيكم 

 . 1كالسيادم كضبط جرائـ الرشكة كممحقاتيا كاستعماؿ النفكذ بأشكالو كتيريب البضائع الجمركي

غالؽ الباحث سؤاؿ ك  المعابر الحدكدية عمى جريمة الفساد المالي عف أثر الحصار كا 
غالؽ معبر رفح ليا أثره  سيما أف المكجكديف عمى معبر رفح ىـ  كبيره  أفاد بأف الحصار كا 

ف، كذلؾ حاجة الناس الماسة لمسفر يجعؿ المكظفيف عرضة لمرشكة، ك ف حككميك ف كمكظفك عسكري
ككذلؾ ىز الثقة بيف  ،كطنوكىذا ما يشكؿ جريمة كبيرة ألف ىذا المكظؼ قد خاف دينو ك 

كعدـ تقاضي  ،المكاطنيف كالدكلة، أيضان الكضع القتصادم الصعب الذم يمر بو المكظؼ العاـ
عمى جريمة  ان كبير  ان كعدـ قدرتو عمى تمبية حاجات بيتو األساسية، ىذا األمر يمثؿ أثر  ،راتبة

 .  2الفساد

غالؽ المعابر كعمى كجو الخصكص مع ف الحصار كا   كبيره  بر رفح البرم لو أثره كذلؾ كا 
عمى ازدياد جريمة الفساد المالي، كذلؾ لحاجة الناس الماسة إلى السفر مما يدفعيـ لعرض 
نما  الرشكة عمى المكظفيف المختصيف بشأف السفر، لكف ىذا األمر ل يعني ازدياد جريمة الرشكة كا 

 .3ةبشكؿ أكبر منيا إلى الرشك  المحاباةقد تككف جريمة الكاسطة أك 

 :ثالثًا: القوانين التي تعزز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع الخاص 

 م :2012لسنة  7قانون الشركات رقم 

، مف خالؿ كضع آليات الدفاتر الفساد الماليكىك قانكف يسعى إلى ضبط كمكافحة عمميات 
المنتظمة لمشركات كالتقارير لمدققي الحسابات المعتمديف، كبالتالي يؤدم إلى زيادة اإليرادات 

كتصعيد عممية التنمية كتخفيؼ ظاىرة التيرب الضريبي الذم قد تقـك بو عدد مف ، لمدكلة 
العامة مف تجاكزات  في ظؿ القانكف السابؽ، كعزز في حماية صغار المساىمة ، الشركات

مجمس اإلدارة فيما بعد أف كضع القانكف الجديد ضكابط كمعايير لتصرفات مجمس اإلدارة، كعمؿ 
ىذا القانكف عمى ضبط العممية المحاسبية بيف الشركات لمكافحة عمميات النصب، كجاء القانكف 
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 األمانةالعامةللمجلسالتشرٌعً،غزة.2212-2212تقرٌرالمجلسالتشرٌعًحولأداءالمجلسالتشرٌعًخاللالفترة
2

،المرجعالسابق.مقابلةمعالدكتورطارقالدٌراوي
3

مراقبالشركاتبوزارةاالقتصادالوطنً.مقابلةاألستاذٌعقوبالغندور،مدٌرعاموحدةالشؤونالقانونٌةو
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مكمية كمجالس ليعزز دكر مراقب الشركات بحيث أصبح بإمكانو حضكر اجتماعات الجمعية الع
إدارة الشركات كالطمب منيـ بتزكيده بالميزانيات الخاصة بشركاتيـ كفقان لمعايير المحاسبة الدكلية 
ذا ما تمعنا بنظرة كقراءة عميقة لمكانيف السابقة، نرل أنيا لـ تأت بشكؿ مباشر  كالفمسطينية، كا 

نما تمس بشكؿ غير مباشر عمى مكافحة الفساد كفقان لتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفسا د، كا 
 . 1بعض اإلجراءات كاألحكاـ التي تمنح رقابة كتحد مف الفساد

 :/ الرقابة التشريعية ودور المجمس التشريعي في مكافحة الفسادالثاني الفرع

أطراؼ الرقابة البرلمانية ىـ عضك البرلماف )المجمس التشريعي(، الذم يقكـ بممارسة الرقابة عمى 
نما تمتد إلى مراقبة أعضاؤىا ، السمطة التنفيذية، ليست فقط عمى أعماؿ السمطة التنفيذية  كا 

ؿ كتمتد المسؤكلية عمى ما يصدر عف الكزير في نطاؽ صالحياتو الدستكرية كالكظيفية كأعما
الخاضعيف لو كما ل تقتصر الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية عمى ما تتحده ىذه 

نما تمتد شاممة لما تصدره بطبيعتيا اإلدارية ، األخيرة بصفتيا الحككمية  . 2كا 

 :أواًل: تفعيل آليات المسائمة والمحاسبة المؤسساتية في المجمس التشريعي

عدؿ كقانكف كاجبات كحقكؽ أعضاء المجمس التشريعي كالنظاـ الداخمي خكؿ القانكف األساسي الم
لممجمس التشريعي الفمسطيني العديد مف الكسائؿ الرقابية ألعضاء المجمس بيدؼ القياـ بميمة 

 .3الرقابة

 األسئمة البرلمانية.

كجو  مارس النكاب دكرىـ الرقابي بشكؿ مقبكؿ خالؿ السنة األكلى لعمؿ المجمس التشريعي حيث
النكاب تسعة أسئمة تناكلت مكاضيع مختمفة كمسؤكليف مختمفيف، كقد حصؿ تراجع كاضح في 
عدد األسئمة المكجية إلى المسؤكليف خالؿ سنكات النقساـ السياسي حيث لـ يتجاكز عدد 

 عشر سؤالن. ةثالث 2012-2008األسئمة خالؿ 
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79كتابأربعسنواتمنالعطاءرغمالحصار،المرجعالسابق،ص
2

.22،العراق،ص3،2221علىالصاوي،خصائصالرقابةالبرلمانٌة،مجلةالجامعة،العدد
3

 القانوناألساسًالفلسطٌنًالمعدل،وقانونواجباتوحقوقأعضاءالمجلسالتشرٌعً.
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 :االستجواب

 :سحب الثقة

كالكتفاء بإجراء تعديالت  ،قبؿ المجمس التشريعي كلك لمرة كاحدةيتـ استخداـ ىذه األداة مف 
 كزارية لبعض الكزراء.

م ىل تم استخدام أحد أدوات الرقابة في المجمس التشريعي بحق أي 2007في الفترة ما بعد 
 من الوزراء في السمطة التنفيذية؟

كتـ تكجيو األسئمة لبعض ، لقد تـ عقد أكثر مف جمسة استماع، كتـ تشكيؿ أكثر مف لجنة تحقيؽ 
الكزراء، كلكف ليس بالمستكل المطمكب، ألنو يجب أف يككف المستكل في األدكات الرقابية أكثر 

 .1مف ذلؾ

أف المجمس  ،كمف خالؿ المقابالت التي أجريت مع المختصيف بيذا الشأف ويرى الباحث
كلكف ليس ، رقابة المخكؿ بيا باستخداـ أدكات ال خاصةو بالتشريعي يقـك بالمياـ المناطة إلية ك 

 بالشكؿ المطمكب الذم مف شأنو مكافحة الفساد بشكؿ كامؿ. 
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 .1م2013-2006والمجان المختمفة خالل الفترة الممتدة من  لجان تقصي الحقائقثانيًا: 

كاإلصالح إف لجاف المجمس التشريعي الدائمة كالعاممة في قطاع غزة مف خالؿ نكاب كتمة التغير 
ككرش العمؿ تناكلت ، كجمسات الستماع لممسؤكليف  ، البرلمانية قامت بالعديد مف الجتماعات

 مف خالليا أدكاران عدة تيـ الشأف العاـ كأصدرت العديد مف التقارير كالتكصيات بالخصكص.

جمسات  الجتماعات المجنة ـ
 الستماع

زيارات 
 ميدانية

كرش  تقارير
 عمؿ

مشاريع 
 قكانيف

 7 16 28 10 30 86 المكازنة .1
 0 7 16 73 83 130 الرقابة .2
 62 27 9 26 36 103 القانكنية .3
 4 3 19 27 94 96 القتصادية .4
 13 28 31 92 82 124 التربية .5
 0 1 10 0 0 19 السياسية .6
 2 4 7 11 1 29 القدس .7
 1 6 49 38 18 34 الداخمية .8

 89 92 169 277 344 661 الــمـجمـــوع
 :الثالث/ الموازنة العامة ودور المجمس التشريعي في مكافحة الفساد الفرع

كدكره في مكافحة الفساد  ،كنتناكؿ في ىذا المحكر مف محاكر الرقابة المالية لممجمس التشريعي
 :2كفقان لممكضكعات التاليةـ  2013-2006خالؿ السنكات المالية 

 كدكره في عممية كضع المكازنة العامة.: المجمس التشريعي أوالً 

 : دكر المجمس التشريعي في الرقابة عمى اإليرادات.ثانياً 

 : دكر المجمس التشريعي في الرقابة عمى النفقات.ثالثاً 

 : المجمس التشريعي كعالقتو بالمؤسسات الرقابية.رابعاً 

                                                           
1

أشارتإلٌهاالئتالفمنأجلالشفافٌةوالنزاهة،أمان.
2

،بٌروت،1دلٌلالبرلمانالعربًللرقابةعلىاإلٌرادات،منظمةبرلمانٌونعربضدالفسادبالتعاونمعمعهدرصدللعائدات،ط

 م.2221
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 :أواًل: المجمس التشريعي ودوره في عممية وضع الموازنة العامة

مف استعراض المكازنات التي أقرىا المجمس التشريعي مف خالؿ كتمة التغير  بدايةن ل بدى 
خمس مكازنات  ـ 2013-2006كاإلصالح البرلمانية في قطاع غزة، فقد أقر خالؿ السنكات 

، كأقر مكازنة استثنائية كاحدة لسنة ـ  (2013، 2012، 2011، 2010، 2006عادية )
أية مكازنة كاستمر الصرؼ كاإليرادات ـ  2007،2008ؿ السنتيف ، بينما لـ تقر خالـ2009
، كذلؾ بسبب حالة الحصار كالنقساـ السياسي خالؿ تمؾ الفترة، 2006مف مكازنة  12/1بنسبة 

 ،، قد أقرت مف قبؿ المجمس التشريعي بكامؿ ىيأتوـ2006كككف المكازنة العامة لمسنة المالية 
صكؿ القانكنية بعد أف شيدت الكثير مف المناقشات الحادة بيف كتمت المصادقة عمييا كفقان لأل

بعدد مف التعديالت عمى مشركع قانكف المكازنة  ـ البرلمانية المختمفة التي طالبتالكتؿ كالقكائ
 العامة. 

 ـ2013-2006مارس المجمس التشريعي دكره الرقابي األساسي خالؿ السنكات المالية ك 
كىذا ، نى عشر الكتفاء بالسير كفؽ المكازنة الثك  2008-2007 باستثناء العاميف المالييف

 .مؤشر عمى أف المجمس التشريعي لـ يباشر دكره الرقابي عمى تمؾ الفترة

 :1ثانيًا: دور المجمس التشريعي في الرقابة عمى اإليرادات

كالدكلي لما تعد الشفافية في إدارة اإليرادات العامة رىانان ميمان عمى المستكييف الكطني 
ليما مف انعكاسات إيجابية عمى الدكؿ كالمجتمعات، فضالن عف دكرىا في تعزيز مستكيات النمك 

كتساىـ في  ،القتصادم كالتماسؾ الجتماعي، فيي تعزز مصداقية المؤسسات كثقة المستثمريف
جبييا الدكلة الحد مف ظاىرة الفساد كىدر الثركات الكطنية، كتشمؿ اإليرادات كؿ المكارد التي ت

، كتعتبر اإليرادات  مف الشركات كالمؤسسات المممككة لمدكلة كمف اإليرادات الضريبية كالرسـك
لتمكيؿ اإلنفاؽ العاـ، كتتميز بككنيا إيرادات سيادية، بحيث يتـ  الضريبية الكسيمة األكثر مالءمةن 

، كيتـ تكزيع العبء فرضيا عمى جميع المقيميف في البمد بصفة نيائية كمف دكف مقابؿ مباشر
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للرقابةعلىاإلٌرادات،المرجعالسابقدلٌلالبرلمانالعربً
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الضريبي مبدئيان بحسب مساىمة كؿ مكمؼ، كتكتسب الرقابة عمى عمميات إنتاج كتحصيؿ 
 .  1اإليرادات أىمية قصكل، حيث تنعكس الرقابة الفاعمة إيجابان عمى الدكلة كاقتصاد المجتمع

في  كيتضح ذلؾ مف اإلسراع في تطبيؽ قانكف تنظيـ الزكاة الذم أقره المجمس التشريعي
ـ، لضماف تحقيؽ إيرادات أفضؿ في ضكء التيرب الضريبي التي يقكـ بو الكثير مف 2008العاـ 

أصحاب الدخكؿ العالية جدان، كقد كاجو تطبيؽ ىذا القانكف العديد مف المعيقات في التطبيؽ جزء 
م كجزء آخر متعمؽ بالكادر البشر  ،منيا متعمؽ بالقانكف نفسو كالتشريعات الصادرة بمقتضاه

العامؿ بييئة الزكاة، كالجزء األىـ متعمؽ بمدل التزاـ الحككمة بتسييؿ تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف 
إذا ما أخذنا بالحسباف أف تطبيؽ ىذا القانكف سيؤثر عمى كافة اإليرادات إلى حساب الخزينة 

 .2العامة

 :ثالثًا: دور المجمس التشريعي في الرقابة عمى النفقات

الشفافية كتحسيف آلية الرقابة عمى الماؿ العاـ، فقد عمدت لجنة المكازنة تعزيزان لمبدأ 
 -2008كالشؤكف المالية إلى فرض مجمكعة مف القيكد عمى السمطة التنفيذية خالؿ السنكات 

، كاف أىميا إلزاـ الحككمة بعدـ صرؼ أية نفقة إضافية لـ يرصد ليا مخصصات في ـ2012
تبيف عدـ التزاـ الحككمة بيذا البند، إل أف لجنة المكازنة كالشؤكف  قانكف المكازنة، كرغـ ذلؾ فقد

الحرب عمى غزة طالبت الحككمة بأف تأخذ مصادقة  خاصةو بالمالية كتقديران لمظركؼ السياسية ك 
قرار مف المجمس التشريعي عمى تمؾ النفقات ضمف مكازنة ممحقة   2011ككاف ذلؾ في العاـ ، كا 

 ي فرضتيا المجنة تقميص اإلحداثيات الكظيفية خالؿ السنة المالية ، كمف ضمف القيكد التـ
عمى أف يككف التكظيؼ مكجو أكثر صكب الدكائر اإليرادات في كزارة المالية كالكزارات ـ 2011

األخرل، كما طمبة لجنة المكازنة كالشئكف المالية في المجمس التشريعي الحككمة بتشكيؿ لجنة 
صدار القرارات الالزمة إلعادة عمؿ كتفعي، لإلصالح اإلدارم  ؿ قانكف الكسب غير المشركع كا 

 ـ.2005ىيئة الكسب غير المشركع كالمعطمة منذ أف صدر القانكف في العاـ 

كفي إطار التغمب عمى المخالفات التي كقعت في التصرؼ بأمالؾ الدكلة، طالبت لجنة 
عادة دائرة الطابك ،المكازنة العامة حؿ سمطة األراضي إلى كزارة العدؿ كما كاف سابقان كدائرة  كا 
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دلٌلالبرلمانالعربًللرقابةعلىاإلٌرادات،المرجعالسابق.
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.177كتابأربعسنواتمنالعطاءرغمالحصار،المرجعالسابق،ص
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المساحة إلى كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف، كىذا بدكره يزيد مف الشفافية في نقؿ ممكية أراضي 
 .1كيقمص مف المخالفات التي قد تحصؿ بيذا الخصكص، الدكلة 

 :رابعًا: المجمس التشريعي وعالقتو بالمؤسسات الرقابية

 :ة واإلداريةديوان الرقابة المالي -1

تكقؼ عمؿ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية العامميف في قطاع غزة بعد أحداث حالة النقساـ إلى 
أف أكصى المجمس التشريعي في قطاع غزة بتعيف رئيس كنائب رئيس لديكاف الرقابة المالية 

تعييف نائب لرئيس كتـ ، ، كبالفعؿ امتثمت الحككمة جزئيان ليذه التكصية ـ  2010كاإلدارية عاـ 
، 2ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كتمت المصادقة عمى تعييف النائب مف قبؿ المجمس التشريعي

كبدأ عممو بإعداد التقارير الرقابية عمى المؤسسات كالكزارات كعرضيا عمى المجمس التشريعي 
دت لجاف المجمس كفقان لمقانكف كبالفعؿ تعاكف المجمس مع الديكاف في ىذا اإلطار حيث عق

التشريعي العديد مف جمسات الستماع لممسؤكليف الذيف كردت أسماؤىـ في التقارير لمتأكيد مف 
حقيقة ما جاء في تمؾ التقارير مف مخالفات قاـ بيا عدد مف المسئكليف في المؤسسات كالكزارات 

كمحاسبة  المختمفة، كساعدت تقارير الديكاف المجمس التشريعي في ضبط اإلنفاؽ العاـ
 .  3المخالفيف

كلمديكاف دكر كبير في مكافحة الفساد المالي، حيث تقكـ فرؽ التفتيش بالديكاف بمتابعة 
ف كجدة أم حالة فساد يتـ إحالة األمر  األنشطة المالية كاإلدارية في الدكائر المختمفة لمقانكف، كا 

 4ةجراءات القانكنية بحؽ الجنامجيات المختصة لمتحقيؽ كاتخاذ اإلل

كمتابعة لمكضكع تعييف رئيس لديكاف الرقابة المالية كاإلدارية مف قبؿ لجنة المكازنة 
العامة في المجمس التشريعي، فقد تـ إقرار الييكؿ التنظيمي لمديكاف مف قبؿ المجمس التشريعي، 
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ة،فنقآدم،غزة.،أكادٌمٌةاإلدارةوالسٌاس2215نافذالمدهون،فًورشةعملحولمناقشةتقرٌرالفسادالتابعألمانلعام
2

 م.2211لسنة1/4/غ.ع1273قرارالمجلسالتشرٌعًرقم
3

تقرٌرلجنةالموازنةوالشئونالمالٌة،المجلسالتشرٌعً،غزة،حٌثنصتالتوصٌةعلىمطالبةالحكومةبتعٌٌنرئٌسونائب

الكفاءةفٌماٌتعلقباألمورالمالٌةواإلدارٌةرئٌسلدٌوانالرقابةالمالٌةواإلدارٌةعلىأنٌراعىالمرشحٌنشروطاالختصاصو
وفقاًألحكامالقانون.

بشٌرأحمدجادهللا،مساعدقانونًومدٌرالشؤونالقانونٌةالمكلف.مقابلةمعأ.4
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لعاـ كلغايات تطكير عمؿ الديكاف فقد تـ تعييف رئس ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في أكاخر ا
 .1ـ2012

بشكؿ  المجمس التشريعي لـ يدخر جيدان في سف تشريعات تقكـ بمحاربة الفساد سكاءن عممان أف 
مباشر، كمف ضمف ىذه التشريعات المباشرة لمحاربة الفساد إقامة البشكؿ غير  ـمباشر أ

مي كىك كىذا يعتبر جياز رس ،مؤسسات رقابية عمى السمطات مثؿ ىيئة الرقابة المالية كاإلدارية
جياز رقيب عمى أنظمة الدكلة جميعيا مف لدف رئيس الدكلة كالسمطة التنفيذية كحتى السمطة 
القضائية، كيقكـ برفع تقارير إلى المجمس التشريعي كالجيات المختصة كلرئيس السمطة بأم خمؿ 

إلدارية، أك انحراؼ أك مخالفة لمتشريعات، كحيف كركد ىذه التقارير مف ىيئة الرقابة المالية كا
تحكؿ ىذه التقارير إلى الجنة المختصة، حيث يكجد في المجمس التشريعي اثنى عشر لجنة مثؿ 

عمى أجندة  ضعقارير تعتبر تقارير كاشفة فتك المجنة القتصادية كالمكازنة كالتربية إلخ... كىذه الت
ذا استدعى األمر في تشكؿ لجاف تحقيؽ أك  ،اجتماع المجمس التشريعي كتناقش بشكؿ دقيؽ كا 

 .2تشكؿ تقضي حقائؽ بشأف ىذا التقرير فإف المجمس التشريعي ل يتردد في تشكيؿ ىذه المجاف

 :الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوق اإلنسان -2

في إطار متابعة المجمس التشريعي لحقكؽ اإلنساف، فقد تابعة لجنة حقكؽ اإلنساف في 
يعي الكثير مف الشكاكل المقدمة مف قبؿ المكاطنيف بشأف انتياكات األجيزة األمنية المجمس التشر 

بعض المكاطنيف في قطاع غزة، كقد أصر المجمس التشريعي عمى إقرار مشركع  كحرياتلحقكؽ 
قانكف الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف الذم تـ إقراره مف المجمس التشريعي السابؽ بالمناقشة 

أجؿ استكماؿ اإلطار القانكني الناظـ لعمؿ الييئة، إل أف مجمس مفكضي الييئة ، مف 3العامة
 ،طمب إلى المجمس التشريعي في غزة التأني في تطبيؽ القانكف إلى أف تتـ المصالحة الفمسطينية

 خاصةو بكبالفعؿ تـ ذلؾ، كالتعاكف مستمر بيف الييئة كالمجمس التشريعي عمى مستكل المجاف ك 
كحقكؽ اإلنساف، رغـ حالة عدـ الرضا التي كانت لدل المجمس عف أداء الييئة في  لجنة الرقابة

                                                           
1

ةوالذيٌبصعلىالمصادقةعلىتعٌٌناألخاسماعٌلمحفوظرئٌساًلدٌوانالرقاب1/4/غ.ع1334قرارالمجلسالتشرٌعًرقم

المالٌةواإلدارٌةباإلجماع.
2

مقابلةمعأ.أمجداألغا،مدٌرعامالدائرةالقانونٌةفًالجلسالتشرٌعً.
3

"ٌأتًإقرارمشروعقانونالهٌئةالمستقلةلحقوقاإلنسانفًإطارتصوٌب2212لسنة3قانونالهٌئةالمستقلةلحقوقاإلنسانرقم

2222منالقانوناألساسًلسنة31،فًحٌننصتالمادة1995لسنة59نشأةالهٌئةالتًتسندفًعملهاإلىالقرارالرئاسًرقم

أبقانونهٌئةمستقلةلحقوقاإلنسانوٌحددالقانونتشكٌلهاومهامهاواختصاصاتهاوتقدمتقارٌرهالكلمنرئٌسوتعدٌالتهعلى،تنش
السلطةالوطنٌةالفلسطٌنٌةوالمجلسالتشرٌعً.
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يتمثؿ دكر الييئة المستقمة غزة بسبب التقرير السنكم لمييئة عف انتياكات حقكؽ المكاطنيف، ك 
كىي مؤسسة كطنية تتدخؿ بالقضايا ذات ، لحقكؽ اإلنساف بالتدخؿ باعتبارىا ديكاف المظالـ 

تيـ الشأف العاـ كالقضايا التي تخص المكاطنيف في كؿ ما يتعمؽ بانتياؾ القانكف، العالقة التي 
كتنطمؽ مف القانكف األساسي الفمسطيني كاإلعالف العاـ لحقكؽ اإلنساف كالبركتكككلف الممحقاف 
بيذا اإلعالف كالخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالقتصادية كالثقافية كالجتماعية، كفي ضمف 

ـ الييئة فإف أم انتياؾ لحقكؽ اإلنساف سيما أف الفساد ىك أحد أشكاؿ انتياؾ حقكؽ نظا
كىذه  ، اإلنساف، كتتمقى الييئة بعض القضايا كالشكاكل التي ليا عالقة باستغالؿ المنصب العاـ

كتتكجو إلى  ، قضية فساد كبالتالي إف الييئة يمكف ليا أف تتمقى مثؿ ىذه األنكاع مف الشكاكل
 .1ات ذات العالقة لممتابعة كفؽ السياسات الخاصة بالييئة لمتابعة ىذه القضاياالجي

 ، يكجد تكاصؿ فاعؿ لمييئة المستقمة مع الجيات الرسمية كالجيات غير الرسميةكذلؾ ك 
كىذا نابع مف حضكر الييئة كالنكعية كأعداد الشكاكل التي تتمقاىا الييئة يكميان بيذا الشأف، 

كليا تكاصؿ مع ، كجد تكاصؿ لمييئة مع السمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية إضافةن إلى أنو ي
 .2األحزاب السياسية كالمجتمع المدني كالسمطة القضائية ممثمة برئيس مجمس القضاء األعمى

كتشارؾ في ، السمطات تتابع التقارير الخاصة بالييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف عممان أف 
تعقدىا الييئة بيذا الخصكص، لكف ىؿ تأخذ كؿ ىذه النتائج كالتكصيات المؤتمرات التي 

كتضعيا تحت العمؿ الجدم؛ فإنو عمى سبيؿ المثاؿ عندما نتحدث في الييئة في القضايا التي 
ليا عالقة بالتعذيب الجسدم لممتيميف في قضايا ما لدل بعض األجيزة األمنية، فإننا ما زلنا 

كدراسات  ،كل بيذا األفعاؿ عممان أف مثؿ ىذه النتائج خرجت في مؤتمرحتى ىذا اليكـ نتمقى شكا
 .3كخاص في التقرير األخير لمييئة؛ كل تضع في عيف العتبار

 :ىيئة الكسب غير المشروع -3

في مكافحة الفساد، فقد طالبت  ،نظران ألىمية الدكر الذم تقكـ بو ىيئة الكسب غير المشركع
جمس التشريعي الحككمة بتفعيؿ قانكف الكسب غير المشركع كتعييف لجنة المكازنة العامة في الم
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 .منسقالتحقٌقاتوالشكاوىفًالهٌئةالمستقلةلحقوقاإلنسان،بكرالتركمانًمعأ.مقابلة
2

 ،المرجعالسابقتركمانًبكرالمعأ.مقابلة
3

،المرجعالسابقبكرالتركمانًمعأ.مقابلة
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قانكف الكسب غير  اديجبإالتشريعي  رئيسان لمييئة كفقان لمعمؿ في قطاع غزة، كقد قاـ المجمس
المشركع كىذا القانكف مكجكد لدينا في األراضي الفمسطينية كمفعؿ بشكؿ غير كامؿ، كنحف في 
المجمس التشريعي غير راضيف عف ترجمة النصكص كتفعيميا عمى أرض الكاقع، ألننا نقكـ بسف 

 ان تككف أكثر إسيابالقكانيف كنحدد الجية التنفيذية، لكف اإلشكالية في السمطة التنفيذية يجب أف 
 .1في تطبيؽ تمؾ القكانيف لمكاكبة جريمة الفساد

 :مؤسسات المجتمع المدني -4

في الرقابة عمى أداء السمطة التنفيذية مف خالؿ  كبيره  دكره  تمعب مؤسسات المجتمع المدني
مع تمقي شكاكم المكطنيف كالزيارات الميدانية لممؤسسات كالييئات كالدكائر الحككمية، كبالتعاكف 

المجمس التشريعي مف خالؿ لجانو المختمفة في ىذا المجاؿ فكثير مف المقاءات تمت بيف 
 أكاف المجمس التشريعي كمسؤكليف مف مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني لتنسيؽ الجيكد سكاءن 

 كتطبيؽ التشريعات الضريبية.، عمى المستكل الرقابة المالية  أـعمى المستكل التشريعي 

كإدارة مختصة في عمؿ الجمعيات تدير كتشرؼ كتنظـ قطاع ميـ مف القطاعات نحف 
القتصادية كالعمؿ األىمي الذم يعد القطاع الثالث مف القطاعات الحككمي كالقطاع الخاص مف 

مف المسؤكلية في إطار الحد كمكافحة جريمة  ان جية تقديـ الخدمات، كىذا اإلشراؼ يعطينا جزء
قبمية أك السرقة مف قبؿ المكاطنيف، الرشكة مف جية إجراءاتنا الضابطة ال الرشكة كالختالس أك
جراءات القبمية المتمثمة بمجمكعة القيـ كاألنظمة كالقكانيف التي يجب عمى اآلنية أك البعدية، كاإل

الجمعية اتباعيا في دكرتيا المستندية كفي أدائيا المالي كفي تنفيذ أنشطتيا كبرامجيا،  التي 
 2حد ذاتيا أنكاع الرقابة كدرع لمكافحة الفساد المالي ل سيما جريمتي الرشكة كالختالس،تشكؿ ب

أما الرقابة اآلنية كىي التي نجرييا أثناء كقكع الحدث نفسو داخؿ الجمعية أك خارجيا، أما الرقابة 
تيا كسالمتيا كالتأكد مف صح، كقكع الحدث عمى الدكرة المستنديةالبعدية كالتي تجرييا الكزارة بعد 

الجمعية مف حيث تنفيذ األنشطة كالمكائح، ىذه الدكرة مف الرقابة المتكاممة تحد إلى حد  خاصةو بك 
كالتي قد تقع في عدة جكانب مف الجمعيات، كتككف  ،كبير مف جريمة الرشكة كالختالس المالي

رشكة مف كىك أف يحابى طرؼ عمى طرؼ مقابؿ مالي معيف كقد تككف ال ،في تمقي الخدمات

                                                           
1

مقابلةمعأ.أمجداألغا،مدٌرعامالدائرةالقانونٌةفًالجلسالتشرٌعً.
2

أٌمنصالحعاٌشمدٌرعامالشؤونالعامةللمنظماتغٌرالحكومٌةفًوزارةالداخلٌةمقابلةمعأ.
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كنقكـ بالتأكد مف خالؿ  ،أجؿ تكظيؼ أحد المكاطنيف، أما اإلجراءات فيي ضابطة كمانعة
ممارسة التزاـ ىذه الجمعية بتنفيذ ىذه اإلجراءات، كذلؾ نقكـ بعممية تقييـ عمى الجمعيات كىذا 

ت لعدة غير التدقيؽ كالرقابة عمى مدل ممارسة الستعداد المؤسسي، كىذا التقييـ يخضع الجمعيا
كبالتالي يتـ تصنيؼ الجمعيات إلى ، مؤشرات كتقييـ كمف خالؿ ىذا التقييـ تخرج النتائج 

جمعيات متقدمة كجمعيات متكسطة كجمعيات متراجعة، ىذا التصنيؼ بحد ذاتو يشكؿ عامؿ 
ألف الجمعيات تحديدان ل تقبؿ عمى نفسيا أف تككف في ذيؿ  ، ضابط كرادع مف جية أخرل

نيا إث يبالتالي تسعى باستمرار إلى تحسيف األداء كاستعدادىا لممارسة األمثؿ بحك ، الطابكر 
كىذا فعؿ رادع لعممية النحراؼ، كلكف تبقى  ،ترتقي في مستكيات التصنيؼ إلى درجات متقدمة

المسمكيات مسمكيات فردية كليس منيجية بمعنى أف الحكادث تقع كلكنيا تبقى في اإلطار 
بالختالس، كاإلجراءات تتدرج بالرقابة كالتقييـ  ـكة أشبالر  أكاف طالؽ سكاءن المحدكد ليس عمى اإل

كقد نصؿ في ضبط النحراؼ إلى اإلحالة إلى القضاء ابتداءن بالنيابة العامة لرفع الدعكل 
 .1الجزائية

ـ كالالئحة 2000لسنة  1يكجد سمسمة مف األنظمة كالمكائح كالقكانيف مثؿ قانكف الجمعيات رقـ ك 
ـ كىذه 2013لسف  ،ـ ثـ لدينا النظاـ المالي2011ـ كتعديالتيا 2003لسنة  9التنفيذية رقـ 

األنظمة ميمة في مكاجية أم جريمة مف جريمة الفساد المالي ألنو يحدد الممارسات المالية 
 لمجميع، كذلؾ يكجد برنامج الكطني لمؤشرات األداء لمجمعيات الخيرية األىمية التي تـ إقرارىا مف

كيشكؿ جممة مؤشرات  ،كىذا البرنامج يقكـ عمى قياس مدل الستعداد المؤسسي، مجمس الكزراء 
 .2كمقياس دقيقة نتائجيا تشكؿ عممية ردع كمحاربة الفساد

مكضكع الفساد بشكؿ عاـ كخصكصان الرشكة كالختالس ىك دكر مشترؾ ما بيف كل
مف حيث التكعية كىي تكعية المكاطنيف إما  3،القطاع الرسمي كالقطاع األىمي كالقطاع الخاص

في القضايا التي تشكبيا شبيات الفساد كالرشكة كالختالس ككجكد جيات محددة لستقباؿ ىذه 
نو مطمكب إعادة العتبار لممجمس إالشكاكل كضركرة تطبيؽ عممي في قطاع غزة، حيث 

تطبيؽ النى أف يحدث إضافةن إلى إعادة تفعيؿ قانكف الكسب غير المشركع، كنتم ،التشريعي

                                                           
1

ٌشمدٌرعامالشؤونالعامةللمنظماتغٌرالحكومٌةفًوزارةالداخلٌةأٌمنصالحعامقابلةمعأ.
2

أٌمنعاٌش،المرجعالسابق.
3

 ،المرجعالسابقبكرالتركمانًمعأ.مقابلة
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كلكف في ظؿ الكاقع الفمسطيني يجب تشكيؿ ، لقانكف مكافحة الفساد كتشكؿ ىيئة مكافحة الفساد 
ىيئة الكسب غير المشركع حتى نستطيع الحديث عف جية محددة متخصصة، عممان أف النيابة 

فساد كجرائـ كذلؾ بتشكيؿ نيابة خاصة بمكافحة ال ،العامة قامت بجزء مف اإلجراءات العممية
جب أف يككف ىناؾ جية خاصة بقضاء خاص مستقؿ يك  األمكاؿ، كلكف ىذا األمر غير كاؼن 

كقانكف يحمي المبمغيف عف  القضايا كيجب أف يككف ىناؾ ضمافه  إداريان يتابع ىذا النكع مف
 .1جريمة الفساد
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،المرجعالسابقبكرالتركمانًمعأ.مقابلة
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خفاقات المجمس التشريعي في  مكافحة الفساد المالي، كتـ كضع رسـ بياني حكؿ نجاحات كا 
 مقترحات لحؿ ىذه الخفاقات.



 المقترحات الخفاقات اتحانجال
المجمس التشريعي لـ يدخر 
جيدان في سف تشريعات تقـك 

بشكؿ  بمحاربة الفساد سكاءن 
بشكؿ غير مباشر،  ـمباشر أ

كمف ضمف ىذه التشريعات 
المباشرة لمحاربة الفساد إقامة 
مؤسسات رقابية عمى 
السمطات مثؿ ىيئة الرقابة 

 المالية كاإلدارية

المجمس التشريعي ل يفعؿ 
أدكات الرقابة عمى السمطة 
التنفيذية بالشكؿ المطمكب، 
بذلؾ فيك ل يؤدم العمؿ 

 المنكط بو بشكؿ كامؿ.

كؿ جدية عمى تكفير العمؿ ب
جك مناسب لعمؿ النتخابات 

 التشريعية.

عالقة المجمس التشريعي 
بالييئات الرقابية ناجحة كتأخذ 
بتقاريرىا كتناقشيا كتككف في 

أيضان دكره في عيف العتبار، 
ككذلؾ ، إقرار المكازنة العامة

 في الرقابة عمى اإلرادات.

ل يكجد مشاريع رقابية جديدة 
الرقابة التامة عمى مف شأنيا 

أعماؿ السمطة التنفيذية، كعمى 
 مشركعية القكانيف.

العمؿ الجدم عمى إنياء 
النقساـ، كبعدىا العمؿ عمى 
سف قكانيف جديدة تتماشى 
كالتطكر التكنمكجي 

 كالحضارم.

التشريعات التي صدرت مف 
المجمس التشريعي بعد 

كانت ـ  2007النقساـ سنة 
خمفتيا  تتناسب مع الحالة التي

 النقساـ.

ضعؼ الدكر الرقابي لممجمس 
التشريعي حيث تعد الرقابة 
البرلمانية عمى السمطة 

ألنيا  ميمةالتنفيذية ضركرة 
 .1تحقؽ التكازف بيف السمطتيف

 .1السمطتيف

العمؿ عمى تفعيؿ األدكات 
 الرقابية عمى السمطة التنفيذية.







                                                           
1

 .24محمدحسٌن،أدواتالرقابةالبرلمانٌةفًالنظمالسٌاسٌة،كتابالكترونً،ص
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 المبحث الثاني

 :في مكافحة الفساد المالي السمطة القضائية دور

 :مقدمة وتقسيم

كتتكلىا المحاكـ عمى خالؼ ، ينص القانكف األساسي عمى أف السمطة القضائية مستقمة 
ف، كل يجكز ، كأف القضاة مستقمكف كل سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانك 1أنكاعيا كدرجاتيا

، كأف القضاة غير قابميف لمعزؿ كأف قانكف 2لقاء أك في شئكف العدالةإألم سمطة التدخؿ في 
السمطة القضائية يحدد كيفية تعيف القضاة كنقميـ كانتدابيـ كترقيتيـ كنقميـ كمساءلتيـ، كفي 

عمى استقالؿ القضاء، ككذلؾ ـ  2002لسنة  1التجاه نفسو أكد قانكف السمطة القضائية رقـ
التنفيذ كالمتناع عف تنفيذىا أك تعطيؿ  ، كأف األحكاـ القضائية كاجبة3عمى استقالؿ القضاة

تنفيذىا عمى أم نجك جريمة يعاقب عمييا القانكف بالحبس، كالعزؿ مف الكظيفة إذا كاف المتيـ 
 . 4مكظفان عامان أك مكمفان بخدمة عامة

غير أف السمطة القضائية تعاني عمى أرض الكاقع جممة مف المصاعب كالتحديات 
ؿ، دكف تمكينيا مف القياـ بما أنيط بيا مف مياـ ك كالتي حالت كما زالت تح، الذاتية كالمكضكعية 

كتكريسيا كيعرض بالتالي حريات كحقكؽ ،  كيؤدم ىذا األمر إلى تعزيز سمطكية النظاـ السياسي
األفراد لالعتداء كالمخاطر كمف ىذه الحقكؽ جريمة الفساد المالي لسيما الرشكة كالختالس، كمف 

كالتحديات التي تعاني منيا السمطة القضائية التبايف الشديد بيف عناصر ىذه المصاعب 
نجميزية ف القكانيف العثمانية كاإلالبالد خميط م تتطبؽ فيبات اإلرث القانكني، حيث تسكمك

سرائيمية(، كقد جعؿ ىذا التبايف في المرجعيات كالمصرية كاألكامر العسكرية )اإل كاألردنية

                                                           
1

منالقانوناألساسًالفلسطٌنً.97المادة
2

منالقانوناألساسًالفلسطٌنً.98المادة
3

.2222لسنة1منقانونالسلطةالقضائٌةرقم2-1المادة
4

.2222لسنة1منقانونالسلطةالقضائٌةرقم82المادة
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حاكـ العاممة في فمسطيف كبير نسبيان، مثؿ المحاكـ المدنية كالشرعية القضائية عدد نظـ الم
 .1كالجنائية كالعسكرية

 :دور السمطة القضائية في مكافحة الفساد المالي الفرع األول:

 :مبدأ استقالل القضاءالفرع الثاني: 

 :دور السمطة القضائية في مكافحة الفساد المالي الفرع األول:

في المجتمع  ،تحقيؽ العدالة القضائية مف القياـ بدكرىا، كبالتاليإف تمكيف السمطة 
الفمسطيني، يقتضي ضمف ما يقتضيو امتالؾ السيادة الفعمية كالقدرة الحقيقية لترجمة العدالة 
كنقميا مف ككنيا مجرد مفيكـ إلى حالة عينية مف السمكؾ كالتفاعؿ كالعالقات، األمر الذم يمكف 

كتطبيؽ القكانيف كتراجعيا كتحمي  ،أساسو فقط أف تفصؿ في المنازعاتلمسمطة القضائية عمى 
 الحريات كالحقكؽ.

ل يكفي كجكد قكانيف صارمة تقضي بعقكبات مشددة عمى أعماؿ الفساد، أك تأسيس أجيزة 
كمحاسبة الجيات التي تعيث فسادان في المجتمع  ،كىيئات رقابية تممؾ صالحيات مراقبة

مف أف يككف القضاء نزييان متمتعان بالستقالؿ كالقكة بما يكفي لمكاجية أية  الفمسطيني، بؿ ل بدى 
 .2ضغكطات مف الجيات الممارسة لمفساد، كالتي قد تؤثر عمى مستكل أداء القضاء

 :دور القضاء في مكافحة الفساد المالي وخاصة جريمة الرشوة واالختالس

ئية، كبالتالي دكر القضاء ىك دكر الدكر األساسي لمقضاء ىك الفصؿ في القضايا الجزا
عالجي كليس كقائي، حيث يأتي دكر القضاء بعد تكجيو لئحة اتياـ مف النيابة العامة لممتيـ 
بالرشكة أك الختالس أك الفساد بشكؿ عاـ، كدكرنا في محاكمتو كتكقيع العقكبة كالجزاء المناسب 

 .3يناتكثبت ذلؾ مف خالؿ األدلة كالب ،ذا أديف بتيمة بحقو إ

                                                           
1

،1،ط2227ئتالفمنأجلالنزاهةوالشفافٌةأمان،علًجرباويوآخرون،النزاهةوالشفافٌةوالمسائلةفًمواجهةالفساد،اال
122ص

2
 .123علًجرباويوآخرون،المرجعالسابق،ص

3
مقابلةمعالمستشارأشرفنصرهللا،المرجعالسابق.
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لنيابة العامة بمكجب قانكف اإلجراءات الجزائية ىي جية قضائية كأحد أركاف السمطة كا
كىي مسؤكلة عف مباشرة كتحريؾ ، القضائية، المحاكـ الركف األكؿ كالركف الثاني النيابة العامة 

الجزائي عمى كتنفيذ الحكـ  ،الدعكل الجزائية بدايةن بجمع الستدلؿ ثـ التحقيؽ ثـ إجراء المحاكمة
المتيـ في كؿ القضايا الجزائية، بذلؾ تككف النيابة العامة بتحريؾ كافة القضايا الجزائية ضد كافة 

 .1المجرميف كمف ىذه الجرائـ جريمة الفساد المالي كالرشكة كالختالس

كمخاطبتيا مف قبؿ الجيات المختصة أك مف  ،النيابة العامة بمجرد تحريؾ ىذه الدعاكل
اطنيف تقديـ شكاكل فييا، فإنيا تباشر كافة اإلجراءات القانكنية، في السابؽ كاف ىناؾ قبؿ المك 

المكظفيف  البعض مفنيابة خاصة تحت اسـ نيابة مكافحة الفساد كبعد ظركؼ النقساـ قاـ 
كبالتالي أصبح ، حسب قرار رئيس السمطة الفمسطينية عف العمؿ بالتكقؼكأعضاء النيابة 

يشغؿ ىذه األماكف التي أصبحت فارغة كأقؿ تقريبان مف ثمث الكادر الذم  ان جديد ان المكجكد كادر 
كالتي تمبي  ،كبالتالي لـ يعد يستطيع أف يغطي كافة الشكاغر المكجكدة، كاف مكجكد سابقان 

تقـك بأعماليا كلكف يكجد نيابة  لالحاجة بذلؾ تعطؿ بعض النيابات كأدرجت في نيابات أخر 
كـ بمتابعة جرائـ الفساد المالي، كلكف بشكؿ عاـ النيابة العامة كالقضاء بحاجة جرائـ األمكاؿ تق

 .2لكي يقـك بالمياـ المنكطة بو، إلى ترتيب أكثر مف ذلؾ 

كفي مكضكع مكافحة الفساد المالي فإف النيابة العامة ل تتحرؾ إل بناءن عمى شككل تقدـ 
ألنو  ،الفعاؿ ىك دكر جياز الرقابة في الدكلةإلييا أك معمكمات تصؿ إلييا، فاألصؿ أف الدكر 

ىك مف يحيؿ إلى النيابة العامة الممفات لمتحقيؽ فييا كتكجيو لكائح اتياـ إلى المتيميف، كبالتالي 
إذا ما كصؿ أم ممؼ مف الممفات إلى النيابة العامة بذلؾ يجب أف تقكـ بدكرىا في التحقيقات 

ذا كجدت ىناؾ أدلة كافية، فيجب أف   .3تحيؿ الممؼ لمقضاء لمحاكمة المتيـكا 

النيابة العامة عمى أكمل وجو في مكافحة جريمة الفساد و ىل تقوم القضاء  الباحث عن وسؤال
 ؟ 4المالي

                                                           
1

 مقابلةاألستاذمحمدمراد،المرجعالسابق.
2

 محمدمراد،المرجعالسابق.
3

 السابق.مقابلةمعالمستشارأشرفنصرهللا،المرجع
4
وفًمقابلةمعاألستاذمحمدمرادمدٌرالدائرةالقانونٌةفًالنٌابةالعامةفًقطاعغزة،أفادبوجودأحكامقضائٌةوتحوٌلقضاٌا

منحٌثاألعداد الجرائم الجرائم،ولكنرفضاإلفصاحعنهذه منالنٌابةالعامةللقضاء،ضدموظفونمتورطونفًمثلهذه
ٌا،وكذلكاألحكامالتًصدرتبحقهم،سوىأنهتمفصلبعضالموظفونمنوظائفهمممنتورطوابمثلهذهالجرائم.وأرقامالقضا
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كىي مثالن عدـ كجكد كادر بشرم كافي مف  ،أك القضاء ألسباب العامة ل تقكـ النيابةأجاب بأنو 
ككذلؾ يكجد عجز كبير في  ،ككالء نيابة أك أعضاء نيابة حتى يقكمكا بالتحقيؽ بيذه الجرائـ

 ان كافي ان القضاء مف حيث القضاة كمف حيث األماكف كمف حيث المساعديف، كلكف ىذا ليس مبرر 
 .1الرسمي المحدد ليـكذلؾ ألنيـ غير ممتزميف تمامان بالدكاـ الكظيفي  ،ليـ

عمى مستكل  ـعمى مستكل القضاء أ كحاليان يكجد ىناؾ آليات لممحاسبة كالمالحقة سكاءن 
الييئات الرقابية المكجكدة في داخؿ الدكلة كالمفترض أف تككف فعالة كقكية، في القضاء يجب 

لفساد المالي، أكثر فعالية في مكضكع مكافحة ا دعـ ىذا الشيء أكثر مف قبؿ حتى يككف لو دكره 
داخؿ ىذا المجتمع كداخؿ  ان ألنو ل يمكف ألم مجتمع أف يتقدـ أك يتطكر إذا كاف مكجكد

 .2مؤسسات الدكلة فساد بأم نكع مف أنكاعو

قاـ النائب العاـ بإصدار قرار بتشكيؿ نيابة متخصصة ـ  2010كتطبيقان لذلؾ في العاـ 
ميمتيا مكافحة جريمة الفساد كالجرائـ الممحقة ليا مثؿ جرائـ األمكاؿ، كىذه ، نكعية كمكانية 

النيابة متخصصة بتمقي جميع الشكاكم مف الكزارات أك مف الييئات كالمراكز مثؿ ديكاف الرقابة 
اإلدارية كالمالية، أك أم مكاطف يمكف أف يتعرض لحالة استغالؿ مف مكظؼ معيف أك مساكمة 

ى الفكر مجرد تمقي الشككل يتـ تشكيؿ لجنة خاصة مف مأمكرم الضبط أم مكظؼ لو، كعم
كيتـ التحقيؽ فييا كفؽ ضكابط معينة تأخذ طابع السرية بالدرجة األكلى كطابع ، القضائي 

ذا  ،التحرم، كبعد مرحمة جمع الستدللت يتـ مباشرة التحقيؽ القضائي مف قبؿ النيابة العامة كا 
كالتحقيؽ النيائي  ،كيتـ تكقيفة كاستجكابو ،تخاذ الجراءات القانكنية بحقةتبيف إدانة الجاني يتـ ا

 .3في ىذا األمر

تـ إقرار قانكف مكافحة الكسب غير المشركع، كىذا القانكف تـ تعديمو ـ 2005كذلؾ عاـ 
بييئة مكافحة الفساد، كىذه الييئة المتخصصة ليا  بمكجبو تـ إنشاء ىيئة سميتـ   2010عاـ 

دارم، كليا  استقالؿ كليا صالحيات كبيرة  ،مكانيات كثيرة تستطيع فييا تتبع الجريمةإمالي كا 
كيخضع ليا جميع المكظفيف في الدكلة بدايةن برئيس السمطة حتى أصغر مكظؼ في الدكلة، لكف 

أصبح النقساـ بيف شقي الكطف األمر الذم جعؿ ـ  2007بسبب النقساـ الفمسطيني في عاـ 
                                                           

1
أشرفنصرهللا،المرجعالسابق.

2
أشرفنصرهللا،المرجعالسابق.

3
 مقابلةاألستاذمؤنسحمودة،المرجعالسابق.
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مؿ في الضفة الغربية دكف العمؿ في قطاع غزة، لذلؾ تـ العتماد عمى قكانيف بيذا ىذه الييئة تع
ـ، كتـ تطبيؽ قكانيف مصرية في قطاع غزة 1936لسنة  74الشأف مثؿ قانكف العقكبات رقـ 

 .1ـ1953لسنة  69متعمقة بالرشكة كالختالس كىك قانكف رقـ 

ف كانت غير مكاك  كقائي كدكره  بة لمتطكر، لكنيا ليا دكره أما القكانيف المكجكدة حاليان كا 
عالجي في كيفية الحد مف انتشار ىذه الجريمة ما ىك مكجكد مف قكانيف كعقكبات رادعة تصؿ 
في بعض األحياف إلى المؤبد، إذا ما تـ تطبيقيا كالتعامؿ معيا بشفافية، تككف قكانيف كعقكبات 

 .2ألنيا سنة ككنية، ع مف تطكيرىا لتطكر المجتم رادعة ككافية، لكف ل بدى 

تكاد تككف شبو مكانيات التي اإل ة، ككؿ الطاقة في ظؿ قمالنيابة العامة تبذؿ كؿ الجيد 
مكانيات بعض الدكلة المجاكرة، فإننا يات التي كانت مكجكدة سابقان أك إمكانمعدكمة، في حاؿ اإل

كيتـ العمؿ فييا كفؽ تكجييات مف  ،مكانيات، كيتـ ضبط األمكره اإلفي أفضؿ حاؿ رغـ قمة ىذ
يا كفؽ أحدث األنظمة في ظؿ كالعمؿ في ،النائب العاـ، يككف مكافحتيا كالتشدد بيا بشكؿ كبير

 .3مكانياتقؿ اإل

 :مبدأ استقالل القضاءالفرع الثاني: 

يقصد باستقالؿ القضاء تحرره مف كؿ سمطاف إل سمطاف القانكف، كمما ل شؾ فيو أف 
ككؿ مساس بيذا األصؿ مف شأنو  القضاء أف يككف مستقالن، كاألصؿ أف يككف كذلؾ،مف طبيعة 

أف يعبث بجالؿ القضاء، ككؿ تدخؿ في عممو مف جانب أية سمطة مف السمطتيف التنفيذية 
كالتشريعية أك مف أية جية أخرل، ككسائؿ اإلعالـ، يخؿ بميزاف العدؿ، كيقكض دعائـ الحكـ 

 .4أساس الممؾفالعدؿ كما قيؿ قديمان 

في إطار تقرير المبادئ األساسية في استقالل القضاء وتقرير دورىا داخل الدول، فقد ورد في 
 :5مبادئ األمم المتحدة الستقالل القضاء مبادئ عديدة نذكر من أىما

                                                           
1

 مقابلةاألستاذمؤنسحمودة،المرجعالسابق.
2

جعالسابق.المر
3

مقابلةاألستاذمؤنسحمودة،المرجعالسابق.
المرجعالسابق،أنورالشاعر،المسئولٌةالتأدٌبٌةللقضاةوأعضاءالنٌابةالعامةفًالتشرٌعالفلسطٌنً،4

.28ص
5

المركزالفلسطٌنًلحقوقاإلنسان،دورالقضاءفًالمجتمعالمدنً.
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تشكؿ السمطة الفضائية ركنان أساسيان مف أركاف نظاـ الحكـ الديمقراطي، كتزيد مساىمتيا 
العدؿ كاحتراـ حقكؽ كحريات المكاطنيف كمما كانت قكية كتتمتع بالقدر الكافي مف في ترسيخ 

الستقاللية تجاه السمطات األخرل، عممان بأف أم نظاـ يفتقر إلى سمطة قضائية مستقمة ىك نظاـ 
 .1مشكه تنتيؾ فيو العدالة كل يمتمؾ فيو المكاطف أية ضمانة لحتراـ حقكقو كحرياتو

 ي: وىذه المبادئ ى

د أك قكانينو، كيجب احتراـ متكفؿ الدكؿ استقالؿ السمطة القضائية كينص عميو دستكر الب -1
 كمراعاة استقالؿ السمطة القضائية.

تفصؿ السمطة القضائية في المسائؿ المعركضة عمييا دكف تحييز، عمى أساس الكقائع  -2
أك تيديدات مف ككفقان لمقانكف، كدكف أم تقيدات أك تأثيرات أك إغراءات أك ضغكطات 

 أم جية.
تككف لمسمطة القضائية الكلية عمى جميع المسائؿ ذات الطابع القضائي، كما تنفرد  -3

بسمطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معركضة عمييا لمفصؿ فييا تدخؿ في نطاؽ 
 اختصاصيا حسب التعريؼ الكارد في القانكف.

ليا، في اإلجراءات القضائية، كل ل يجكز أف تحدث تداخالت غير لئقة، أك ل مبرر  -4
 تخضع األحكاـ القضائية التي تصدرىا المحاكـ إلعادة النظر.

لكؿ فرد الحؽ في أف يحاكـ في المحاكـ العادية أك الييئات القضائية التي تطبؽ  -5
 الجراءات القانكنية المقررة.

محاكمة عادلة بالنسبة لمقضاء اآللية الكحيد ىي المحاكمة كمف حؽ المتيـ أف يتمتع ب
تكفر لو الشركط بأف يدافع عف نفسو، كالدكر األساسي في القضاء فيما إذا ثبت ارتكاب 

لتككف عبرة لو  زاجرةالمتيـ ليذه الجريمة، أف يتـ محاسبتو كمعاقبتو كتكقيع عميو عقكبة 
 .2كلمف غيره مف المجتمع

ا أف تضمف سير ، كيتطمب منييكفؿ مبدأ استقالؿ السمطة القضائية ليذه السمطة  -6
 صكص األطراؼ. راءات القضائية بعدالة، كاحتراـ خجاإل
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كتتضح مدل ثقة الجميكر في نزاىة كاستقالؿ القضاء كاألجيزة التابعة لو مف خالؿ إقبالو 
عميو في كؿ مشكمة يصادفيا، أما إذا انعدمت الثقة بيف المكاطف كالجية التي مف المفركض أف 

الو كتحميو مف تعسؼ اإلدارة، فإنو قد يمجأ إلى القضاء البديؿ، مما تكفؿ القانكف كتحمي حقو كم
 .1يعني العكدة لمعالقات العشائرية في المجتمع

ككمما زاد كعي المكاطف في رفض الممارسات غير المشركعة كالخاطئة، تصبح إمكانية 
كليف عف اإلصالح في المتناكؿ، كقد أتاح المشرع في دكلة القانكف الفرصة لمقاضاة المسؤ 

انحرافيـ كاستغالليـ لممنصب العاـ لتحقيؽ مكاسب شخصية، كما أف تككيف رأم عاـ في 
كيدفع باتجاه  ،المجتمع قد يتحكؿ إلى قكة يعتد بيا كتؤثر في القرارات الصادرة عف الحككمة

 .2المساءلة كالمحاسبة كالحتكاـ إلى القضاء

ير منظكمة آليات تحقيؽ المستكل المرغكب مف مف تكف كحتى يعزز دكر القضاء الفمسطيني ل بدى 
كبالتالي تحسيف اإلدارة، ، النزاىة كالشفافية في التعامؿ مع المكاطف كتكفي إمكانية المساءلة 

إضافة إلى ضركرة كجكد التنظيـ الدستكرم المحكـ لمعالقة بيف سمطات الدكلة الثالث بما يضمف 
كما يتطمب ذلؾ تكفير عدد مف األمكر األساسية التي التكازف بينيما كيكفر الرقابة المتبادلة، 

 يشكؿ ضمانان لنزاىة القضاء كاستقالليتو، منيا:

التأكد عمى استكماؿ الرزمة القانكنية ذات الصمة بالقضاء كتفعيؿ نصكصيا، كالرقابة 
كي يضمف لكؿ شخص  ،عمى أعماؿ القضاء بالنص القانكني عمى مبدأ عمنية الجمسات

حضكرىا كيضمف النطؽ باألحكاـ عمنيان مع تسبيبيا كنشرىا، كقياـ دائرة التفتيش في التفتيش 
القضائي برقابتيا ألعماؿ القضاء كي يشعر العاممكف في الجياز القضائي بأنيـ دائمان تحت 

ة بتنفيذ األحكاـ كيتـ ضماف الشفافية في أعماليـ، كتطكير آليات لمراقبة سمطات الدكل ،المجير
القضائية النيائية دكف تعديؿ أك إبطاء، كالحد قانكنيان مف صالحيات السمطة التنفيذية في سف 
صدار أية قرارات أك مراسيـ مف شأنيا المساس باستقاللية مجمس القضاء األعمى في اإلشراؼ  كا 

يا لصالحياتيا، كمراجعة عمى السمطة القضائية في كؿ ما يتعمؽ ببنائيا كأدائيا لكظيفتيا كممارست
 التشريعات لمتأكد مف حظر النص عمى تحصيف أم قرار أك عمؿ إدارم مف رقابة القضاء.
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المنصكص  ضركرة أف يتـ التشدد بتطبيؽ العقكباتكذلؾ يجب عمى القضاء كالنيابة العامة 
بتطبيؽ  نكاجو مشكمة في قطاع غزة في القضاء أنو ل يمتـز حيث، عمييا في القانكف الجنائي

العقكبات المنصكص عمييا في القكانيف، بذلؾ ل يكجد مشكؿ في العقكبة نفسيا كلكف المشكمة 
تكمف في تطبيؽ العقكبة عمى الجاني، مع العمـ أف يكجد سمطة تقديرية لمقاضي في تطبيؽ 

ف بشكؿ عاـ ك كذلؾ ألنو يكجد ظركؼ استثنائية صعبة كمعقدة يمر بيا المكاطن ،القانكف
ف بشكؿ خاص سيما أف المكظفيف ل يتقاضكف راتبيـ بشكؿ كامؿ، كلكف ىذا غير ك فكالمكظ

مبرر لعدـ تطبيؽ العقكبة، لذلؾ نناشد رئس مجمس القضاء األعمى بضركرة تطبيؽ العقكبات 
 .1المنصكص عمييا بالقكانيف

 إذا لـ تتكفر في القائميف عمى تطبيؽ القانكف صفات الكفاءة كالنزاىة فإنو ل يمكف
كعمى منع إىدار الماؿ العاـ كالعدالة  ،الحديث عف سمطة قضائية قادرة عمى القضاء عمى الفساد

ف تكفرت النصكص القانكنية التي تضمف في صمبيا إقامة العدالة كاإلنصاؼ، كقد  حتى كا 
تضمنت نصكص قانكف السمطة القضائية مبادئ دستكرية تشير بكضكح إلى الستقالؿ الشخصي 

كمنع عزؿ القضاة كتأميف ، ماف إناطة ميمة تعيينيـ بالمجمس القضاء األعمى كض، لمقضاة 
 .2ركاتب مناسبة ليـ تمنعيـ مف الكقكع في الخطأ كتبعدىـ عف مخاطر الفساد

كما يمكف ضماف استقالؿ مف يشغمكف الكظائؼ القضائية في قدرتيـ عمى الستقالؿ مف 
الزمف، كيساىـ في تعزيز مبدأ الشفافية، بشكؿ يسيـ في خالؿ كفاءتيـ كتأىيميـ بعد كؿ فترة مف 

إيجاد قضاء يضمف سرعة الفصؿ في الدعاكل كالمنازعات، كيساىـ في تعزيز مبدأ الشفافية 
كالمسائمة في عمؿ القضاء كمعاكنييـ، كفي تفعيؿ مبدأ التفتيش القضائي المنصكص عميو قانكنان 

خضاعيـ لمتقييـ المستمر. لضماف التزاـ القضاة بالمبادئ القانكنية  في مسمكيـ كأدائيـ لعمميـ كا 

كما تجدر اإلشارة إلى ضركرة تعييف قضاة جدد لسد النقص في عدد القضاة في مختمؼ 
المحافظات، كالستعانة بقضاة ذكم خبرة ككفاءة قانكنية كقضائية مف خارج الكطف، خاصة كأف 

 .3متميزان لميمة القضاة التشريعات القضائية الصادرة مؤخران تتطمب فيمان 
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يتطمب استقالؿ السمطة القضائية استكماؿ الييئات القضائية المختمفة بعد تشكيؿ مجمس 
القضاء األعمى كتكليو كافة الصالحيات المناطة بو كفقان لمقانكف، كرفده بالكفاءات مف كبار 

بية كاألجيزة الالزمة لذلؾ، القضاة كالمحاميف كالباحثيف القانكنييف كتكفير الكسائؿ المادية كالمكت
خضاع الجدد منيـ لدراسات  نشاء معيد قضائي يعيد تأىيؿ القضاة كالمحاميف عمى حد سكاء كا  كا 
قضائية كقانكنية معمقة حتى يمكف بناء سمطة قضائية فمسطينية فاعمة تخضع لمرقابة 

 .1كالمحاسبة

ل  الرشكة كالختالس فإنو تاجريم خاصةو بلذلؾ فإف كاقع جريمة الفساد المالي ك  كنتيجةن 
يكجد مجتمع يخمك مف الفساد، كلكف يختمؼ باختالؼ المجتمعات كالدكؿ، أما ما يخص قطاع 

لكنيا بالنسبة إلى المستكل الدكلي أك العالمي  ،غزة فإنو يكجد بعض الجرائـ في مجاؿ الفساد
ليا  ان ككضع حد ،مف مكافحتيا كمحاربتيا كمحاسبة مرتكبييا فإنيا تعتبر بسيطة جدان، لكف ل بدى 

كذلؾ عبر ما سبؽ مف مبادئ كمقترحات، كحتى نتمتع بمجتمع راقي كخالي مف أم نكع مف 
 .2أنكاع الفساد

يكجد بعض الحالت تحاؿ إلى النيابة العامة مف الكزارات كالمؤسسات الحككمية تتعمؽ 
تشرة نظران لطبيعة المجتمع المحافظ كالممتـز بالعمكـ، كالمسألة كلكنيا ليست متفشية كمن ،بالفساد

الثانية أنو كثير مف ىذه القضايا يتـ اتخاذ عقكبات إدارية داخمية فييا مف قبؿ الكزارات كل تحاؿ 
كذلؾ نظران لظركؼ خاصة إما ألنيا كقائع بسيطة أك بسبب ظركؼ الحياة  ،إلى النيابة العامة

ؼ الناتجة عف الحصار كالنقساـ السياسي البغيض، لكف حجـ ما يرد إلى التي يمر بيا المكظ
كليست أعداد كبيرة بالمقارنة مع اإلحصائيات المكجكدة في  ،النيابة العامة ل يشكؿ ظاىرة

 .3العالـ

كفي اآلكنة األخيرة بسبب إغالؽ المعابر كالحصار ظير نكع جديد مف الفساد مثؿ 
ج بالخارج مف أجؿ تسييؿ استخراج تقارير طبية ككثائؽ كمستندات رشاكل األطباء كجيات العال

كبذلؾ يساء استخداـ ىذه  ،تسيؿ سفر المكاطنيف ألنو ل يسافر إل أصحاب الحاجات الماسة
التقارير مف بعض المكاطنيف بالتعاكف مع بعض الفاسديف مف المستشفيات كالمراكز الخاصة 
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غالؽ المعابر، كتباشر النيابة العامة بيذه األعماؿ، كىذه ربما لـ تكف مكج كدة قبؿ الحصار كا 
ىذه  كتحاكـ المجرميف مف مرتكبي ،الدعاكم في ىذه القضايا كتحرؾ اإلجراءات بشكؿ قانكني

 .1الجرائـ

عممان أنو في الفترة ما قبؿ ثالث سنكات تقريبان، المكظفكف يتمقكف أقؿ مف نصؼ الراتب، 
ألف المكظؼ عميو مف  ،ف الراتب حؽ لممكظؼإاد حيث كىذا األمر يؤثر في جريمة الفس

مسؤكليات كالتزامات اتجاه بيتو كعائمتو، لذلؾ ل يمكف التصكر بأف يعمؿ المكظؼ بدكف أف 
يتقاضى راتبو لمدة شير أك شيريف أك البقاء عمى أقؿ مف نصؼ الراتب، فإف ىذا األمر كاف 

ذيف يكجد عمييـ التزامات قاىرة جدان، مدخؿ لبعض المكظفيف أصحاب النفكس الضعيفة، كال
ككذلؾ تمبية الحاجات األساسية  ،دفعتيـ لرتكاب مثؿ ىذه الجريمة لسد ما عميو مف التزامات

 .2لعائمتو مف مأكؿ كمشرب كمسكف أك عالج أحد أفراد أسرتو
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خفاقات  في مكافحة الفساد المالي، كتـ كضع  السمطة القضائيةرسـ بياني حكؿ نجاحات كا 
 مقترحات لحؿ ىذه الخفاقات.



 المقترحات الخفاقات اتحانجال
استقالؿ السمطة القضائية عف 
السمطات، في المكازنة، الرقابة 
 عمى مشركعية القكانيف،
ضمانات القضاة كعدـ 

  .تعرضيـ لمعزؿ، كالنقؿ

ل يكجد قضاء أك محكمة أك 
ىيئة  متخصص لمكافحة 

 الفساد المالي. 

العمؿ عمى تشكيؿ محكمة 
مختصة، تختص فقط بمكافحة 

الرشكة  خاصةو بالفساد ك 
 كالختالس.

قدرة السمطة القضائية عمى 
التكافؽ في األحكاـ كالقضاء 
في قضايا متنكعة،  كتقـك 

ة العامة كالقضاء النياب
جرائـ الرشكة  بمحاكمة مرتكبي

 .كالختالس

إطالة أمد التقاضي كتأخير 
اإلجراءات، كذلؾ لكثرة 
القضايا مقابؿ قمة الكادر 
البشرم في القضاء كالنيابة 

 العامة.

تكفير أعداد مف أعضاء 
القضاء كالنيابة العامة بما 
يتناسب مع الحالة الفمسطينية 

 مف ازدياد التعداد السكاني. 

في العمؿ تكفؽ النيابة العامة 
عمى إنجاح نيابة متخصصة 
في مكافحة الفساد كجرائـ 

 األمكاؿ. 

عدـ ضبط بعض ممفات 
الفساد مف قبؿ النيابة العامة 
في العيد السابؽ، كبقاؤىا 
بغير أحكاـ حتى إعداد ىذه 

 الدراسة.

العمؿ عمى تدريب أعضاء 
كازدياد  ،القضاء كالنيابة العامة

خبراتيـ في مجاؿ مكافحة 
 الفساد.

 

 

 

  



89 
 

 المبحث الثالث

 دور السمطة التنفيذية في مكافحة الفساد 

 مقدمة وتقسيم

المجمس التشريعي ميمة الرقابة باعتبارىا صالحيات أصيمة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية  مارسي
مف خالؿ مراجعة كاعتماد بياف الحككمة كمنح الثقة لمحككمة، كيحؽ لممجمي التشريعي حجب 

كيقدميا  ،الثقة عف أم كزير أك عف مجمس الكزراء، كيضع مجمس الكزراء المكازنة العامة
ي طمبان لممصادقة عمييا، كتتمتع السمطة التنفيذية بصالحيات أساسية في تنفيذ لممجمس التشريع

نفاؽ ما تـ إقراره في المكازنة العامة باعتبار ذلؾ صالحيات أساسية، كقد عكست  سياساتيا كا 
معانيا في استخداـ القكة نيتيا الجمية في عدـ احتراميا لمبدأ  الممارسة اليكمية لمسمطة التنفيذية كا 

صؿ بيف السمطات أساسيان، كليس فقط بسبب غياب حدكد كاضحة لصالحيات السمطات الف
 الثالث كحدكد العالقة بينيما.

 المطمب األول: دور السمطة التنفيذية في مكافحة الفساد المالي.

 اختصاصات ومسؤوليات السمطة التنفيذية. الثاني: المطمب
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 األول المطمب

 السمطة التنفيذية
 

 دور السمطة التنفيذية في مكافحة الفساد المالي. :األولالفرع 

  :ماىية السمطة التنفيذية -1

يقصد بالسمطة التنفيذية تمؾ السمطة التي تتككف مف األشخاص الذيف يقكمكف بتنفيذ 
دارة المصالح العمكمية فيدخؿ فييـ رئيس الدكلة الذم يعتبر رئيس  ،القكانيف كحفظ األمف كا 

كجميع مف يساىـ في شئكف السمطة  ،السمطة التنفيذية كالكزراء كالمكظفكف المدنيكف كالعسكريكف
العامة، كتعتبر السمطة التنفيذية ىي األداة التنفيذية كاإلدارية العميا التي تضطمع بمسئكلية كضع 

كيتكلىا رئيس السمطة الكطنية كمجمس  ،لبرامج الذم تقره السمطة التشريعية مكضع التنفيذا
 . 1الكزراء

كيتضمف الفرع التنفيذم لمسمطة الفمسطينية سمطة إصدار قكانيف بمراسيـ في كؿ 
جراء التعيينات في الخدمات المدنية كالشرطية، كتأسيس أك حؿ المؤسسات العامة  المجالت، كا 

األمكاؿ العامة، لقد أدت مركزية السمطة كاإلدارة التفصيمية لألمكر، كعدـ تفكيض كصرؼ 
السمطة اإلدارية في بعض الحقكؿ، إلى إضعاؼ قدرة السمطة عمى إدارة نظاـ ناشئ لإلدارة 
العامة، كلقد أدت ىذه الحالة إلى عدد مف الظكاىر، مف أبرزىا: فقداف التجاه في السياسة 

قتصادية، كالتطكر التنظيمي غير المنسؽ، كالتكسع غير المكبكح في التكظيؼ الجتماعية كال
 . 2العاـ

إزاء ىذا الكضع تبرز الحاجة إلى تعديؿ الممارسة التنفيذية الراىنة بشكؿ يقمص مف 
العبء اإلدارم عمى الرئاسة بشكؿ خاص كمف ثـ يقكل القيادة السياسية كاإلدارة العميا، كلتحقيؽ 

ف أف يتـ تقميص عدد كنطاؽ المؤسسات العامة المرتبطة حاليان بمكتب الرئاسة، م ذلؾ ل بدى 
األمر الذم سيؤدم إلى تقميص العبء اإلدارم عف الرئاسة كمف ثـ يقكم قدرتيا عمى صياغة 
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كمتابعة األىداؼ الرئيسة لمسياسات الحككمية، كذلؾ عمى مكتب الرئاسة أف يحكؿ إلى الكزارات 
كؿ البرامج كالمشاريع ذات العالقة باإلنفاؽ كالتي ل ترتبط مباشرة بالضركرة  كالككالت المعنية

إلى ذلؾ ضركرة لمعمؿ عمى تعزيز الدكر التنفيذم لمحكـ المحمي، كأف  بمياـ الرئاسة، إضافةن 
تنقؿ كثير مف الصالحيات المتعمقة بتكفير الخدمة المدنية كجباية الكاردات كاألشغاؿ العامة إلى 

حدكد المسؤكليات بيف كزارة الحكـ المحمي ككزارة الداخمية كالشرطة  لمحمي، كأف ترسـى الحكـ ا
لمحككمة مف أف تقدـ  كالمجالس الداخمية البمدية بشكؿ كاضح، كعمى صعيد ميـ آخر ل بدى 

الميزانية العامة لممجمس التشريعي لمراجعتيا كالمصادقة عمييا في الكقت المناسب، كينبغي عمى 
كزراء أف يصنع برنامجان حككميان، يككف مقنعان كمتماسكان كمنفصالن بشكؿ كاضح كأف مجمس ال

مف تمكيف الكزراء مف العمؿ كفؽ مياـ كميزانيات مكضكعة ل  يمتـز بمثؿ ىذا البرنامج، كل بدى 
تخضع لتغيير اعتباطي أك إعادة تفاكض بشكؿ مستمر، كأف يككف مجمس الكزراء مخكلن بتنسيؽ 

صالح اإلدارة العامة كالقطاع العاـ عمكمان  السياسات  . 1الحككمية كاإلشراؼ عمى تطكير كا 

 :2الييكمية اإلدارية لمسمطة التنفيذية -2
 :الوزارات والمؤسسات المدنية . أ

 ،إلى عدد مف كزراء الدكلة كزارة إضافةن  25تركيبة السمطة التنفيذية عمى مسمى  تشمؿ
 .3كيكجد في كؿ كزارة ككيؿ كككيؿ مساعد كىيكمية مف المكظفيف

 :األجيزة األمنية . ب

مف  ان كبير  ان كتضـ ىذه األجيزة عدد ،يةنيكجد في السمطة التنفيذية تسعة أجيزة أم
الضباط كاألفراد كالككادر العسكرية كاألمنية، كتخضع األجيزة األمنية إلشراؼ المجمس 

 .4يتكلى تحديد السياسة العامة ليذه األجيزةاألعمى لألمف القكمي الذم 
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زاهةوالمساءلة،إشكالٌاتالفصلبٌنالسلطاتفًالنظامالسٌاسًالفلسطٌنً،حالةالسلطةالتنفٌذٌة،رامهللا،االئتالفمنأجلالن
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 :1السمطة التنفيذية ومسؤوليات اختصاصات الفرع الثاني:

 وتتمتع السمطة التنفيذية بالوظائف واالختصاصات التالية:

 :االختصاصات المتعمقة بإدارة الشؤون الخارجية . أ

براـ المعاىدات رئيس الدكلة يقـك بإنفاذ الممثميف كالسياسييف، كتقكـ بالمفاكضات  السياسية كا 
 كما يتبع ذلؾ.

 :المتعمقة بإدارة الشؤون الداخمية االختصاصات . ب

تقـك السمطة التنفيذية بإدارة المصالح العامة كتنفيذ القكانيف، فيي التي تقكـ بتعييف 
كتممؾ أثناء عطمة البرلماف  ،المكظفيف كنقميـ كعزليـ، كذلؾ تضع المكائح الالزمة لذلؾ

 سيـ بقكانيف بالشرط الذم ينص عمييا الدستكر.إصدار مرا

كذلؾ ليا اختصاصات في المسائؿ المتعمقة بالحرب كالسمـ، ككذلؾ في عالقتاىا بالسمطة 
 التشريعية.

آلليات القانكنية بمكافحة الفساد داخؿ المؤسسة الحككمية بالتحقيقات الداخمية كمف  كتتبعان 
ذا ما ثبت  ،يؿ لجنة خارجية لمتحقيؽ في ذلؾثـ يحاؿ الممؼ إلى ديكاف المكظفيف لتشك كا 

)رشكة أك اختالس(، يتـ إحالتو إلى النيابة العامة إلجراء : ارتكاب المكظؼ جريمة فساد
 .2التحقيؽ الجزائي

 أما مسؤكليات السمطة التنفيذية.

 المسئكلية السياسية. -1
 المسئكلية النيابية. -2
 صالحيات مجمس الكزراء. -3
 .إشكاليات السمطة التنفيذية -4   
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.82اإلصالحفًالسلطةالوطنٌةالفلسطٌنٌة،المرجعالسابق،صواقعوآفاق
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يمكف إجماؿ أىـ اإلشكاليات الذاتية التي تعترم عمؿ السمطة التنفيذية، بشقييا العسكرم 
 ـ الدراسة.النقاط التي تخدكالمدني، كالتي سنذكرىا عمى سبيؿ الذكر كنشرح 

 1ضعؼ دكر مجمس الكزراء. .1
 التضخـ الكظيفي كغياب الييكمية. .2
 قض كتداخؿ الصالحيات.الزدكاجية كالتنا .3
 ضعؼ البناء المؤسسي لمسمطة الفمسطينية. .4

يشير مفيكـ البناء المؤسسي إلى بناء مؤسسات مف نقطة البداية لمكصكؿ بيا 
إلى مؤسسة فعالة كالعتماد عمى ما لدل المؤسسة مف نقاط قكة لتفعيؿ دكرىا في الحياة 

 .2كتنفيذ السياسات كالبرامج الكفيمة بتحقيؽ تمؾ األىداؼ ،العامة مف خالؿ تحديد األىداؼ
 ضعؼ المسائمة كالمحاسبة. .5

حيث تأخذ الرقابة عمى السمطة التنفيذية عدة أشكاؿ كعدة مستكيات، فمنيا الرقابة السياسية 
لتي التي تقكـ بيا السمطة التشريعية عمى السمطة التنفيذية، كمنيا الرقابة القضائية، كمنيا الذاتية ا

تمارسيا السمطة التنفيذية عمى ذاتيا مف خالؿ أقساـ الرقابة كالتفتيش في الكزارات كالمؤسسات 
المختمفة أك مف خالؿ كجكد جية مركزية تقكـ بيذا الدكر مثؿ ىيئة الرقابة المالية كاإلدارية، أك 

 .3بكال الطريقتيف

لو  ،مكتب المراقب العاـ بإنشاء لكف في قطاع غزة قامت كزارة الداخمية كاألمف الكطني
الكلية فيما يتعمؽ بالرقابة اإلدارية كالمالية كاألمنية عمى جميع األجيزة كاإلدارات العاممة في كزارة 

كىك أف نقكـ بجكلت رقابية عمى تمؾ  ،الداخمية كاألمف الكطني، كىناؾ في البداية عمؿ مبادر
كىناؾ أمر آخر لو عالقة بالتظممات التي تصؿ إلينا ثـ نتحرؾ عمى أساس ىذه  ،األجيزة

التظممات أما في كال الحالتيف نحف نتابع ىذا األمر بالقياس لممعايير المكجكدة في الكزارة 
كالسياسات كالتعميمات كالتعميمات التي تصؿ إلى كافة األجيزة في الكزارة، كفي حاؿ كجكد خمؿ 
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.125،ص1999أحمدخفاجة،جرائمالرشوةفًالتشرٌعالمصريوالقانونالمقارن،دارقباءللطباعةوالنشروالتوزٌع،القاهرة،
2

.43باسمالزبٌدي،المرجعالسابق،
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ألنو قد يككف سبب ىذا الخمؿ إشكالية فنية أك قد يككف سياسة  ،سباب ىذا الخمؿيتـ متابعة أ
 .1ضحة أك أمر يحتاج إلى تحديث كتعميـ، كقد يككف فساد بمعنى أك بآخرالكاغير ك 

لجاف الرقابة العامة كحقكؽ اإلنساف،  خاصةو بكقد كشؼ لجاف المجمس التشريعي المختمؼ، ك 
كأكصت باتخاذ خطكات مساءلة  ،ارات كأجيزة السمطة التنفيذيةكجكد مخالفات كبيرة في بعض كز 

حالة البعض إلى النيابة، غير أنو لـ تتخذ إجراء جدية حياؿ ىذه  بحؽ بعض المسؤكليف كا 
منية، فيي ل تخضع لرقابة مساءلة كالمحاسبة عمى األجيزة األالتقارير كالتكصيات، كتضعؼ ال

ركزية تقكـ بالرقابة الذاتية عمى ىذه األجيزة، كما أف عدـ ىيئة الرقابة العامة، كل يكجد جية م
تبعية ىذه األجيزة لكزارات مدنية محددة أك مجمس الكزراء أدل إلى إضعاؼ مستكل الرقابة 
السياسية عمييا، كما تضعؼ المساءلة كالمحاسبة لدل أصحاب الرتب كالمناصب العالية، كفي 

ت مسائمة بحؽ المخالفيف مف ىؤلء المكظفيف، يكتفي باتخاذ الحالت القميمة التي يتخذ بيا إجراءا
 .2إجراءات غير رادعة مثؿ النقؿ إلى مكاف أك منصب آخر

كتشارؾ في المؤتمرات  ،السمطات تتابع التقارير الخاصة بالييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف
كتضعيا تحت  ،التي تعقدىا الييئة بيذا الخصكص، لكف ىؿ تأخذ كؿ ىذه النتائج كالتكصيات

العمؿ الجدم؛ فإنو عمى سبيؿ المثاؿ عندما نتحدث في الييئة في القضايا التي ليا عالقة 
بالتعذيب الجسدم لممتيميف في قضايا ما لدل بعض األجيزة األمنية، فإننا ما زلنا حتى ىذا 

 ةكخاص اليكـ نتمقى شكاكل بيذا األفعاؿ عممان أف مثؿ ىذه النتائج خرجت في مؤتمر كدراسات
 .3في التقرير األخير لمييئة؛ كل تضع في عيف العتبار

ىدار الماؿ العاـ . أ  مخالفة القكانيف كاألنظمة كا 

 أنو ل يبررنظمة التي تنظـ عمؿ الكزارات كجكد فراغ قانكني، كما ل يعني غياب الييكميات كاأل
دارية كمالية، أك است غالؿ المنصب ألغراض بأم حاؿ مف األحكاؿ ارتكاب مخالفات قانكنية كا 

 شخصية.
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 مقابلةعمٌدمحمدالفً،المرجعالسابق.
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ف كانت في أغمبيتيا ناتجة عف تصرفات فردية  ىدار الماؿ العاـ، كا  كمخالفة القكانيف كا 
صادرة عف بعض المكظفيف العمكمييف، إل أنيا تأخذ في حالت كثيرة طابعان منيجيان، كرغـ 

السيارات الحككمية  النقص الحاد كالمستمر في مكازنة السمطة التنفيذية، إل أف مظاىر اقناء
مقنعة، كاستئجار العقارات مرتفعة اإليجار لمكتب الكزارات كالمؤسسات الكاستغالليا بطريقة غير 

 .1الحككمية ما زالت مكجكدة كمنتشرة بشكؿ كبير
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خفاقات  الي، كتـ كضع في مكافحة الفساد الم التنفيذيةالسمطة رسـ بياني حكؿ نجاحات كا 
 خفاقات.مقترحات لحؿ ىذه اإل



 المقترحات الخفاقات اتحانجال
تفعيؿ دكر ديكاف الرقابة 
اإلدارية كالمالية، ككذلؾ دكر 
 الكزارات في الرقابة الداخمية.  

التضخـ الكظيفي 
 كغياب الييكمية.

الزدكاجية كالتناقض 
 كتداخؿ الصالحيات.

ضعؼ المسائمة 
 كالمحاسبة.

 

التعاكف كتظافر الجيكد عمى 
 ،الذاتية في الكزاراتالرقابة 

كتحكيؿ الجناة إلى النيابة 
 العامة كالقضاء.

المتعمقة ختصاصات بال
بالشؤكف الداخمية كالخارجية، 

كقدرتيا عمى تمشي  ،لمدكلة
المكظفيف لمدة كبير في ظؿ 
عدـ تقاضييـ راتبيـ بشكؿ 

 كامؿ.

الييمنة عمى السمطة التشريعية 
كالسمطة القضائية، كضعؼ 

كزراء، عدـ دكر مجمس ال
التكافؽ عمى انشاء حككمة 

 مكحدة.

العمؿ عمى تفعيؿ دكر ديكاف 
الرقابة المالية كاإلدارية بالشكؿ 
المطمكب، العمؿ عمى عدـ 

 . تدخؿ األحزاب السياسية
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 المبحث الرابع

 :المالً دور مؤسسات المجتمع المدنً فً مكافحة الفساد 

 :مقدمة وتقسٌم

كتعمؿ العالم، دول كافة فً المدنً العمل المجتمعاتمؤسسات فً وبخاصة

الدٌمقراطٌةدوراًبارزاًفًبناءأسسالحٌاةالدٌمقراطٌةوالتشكٌلالسٌاسًفًهذهالمجتمعات،

ت التصنيؼ إلى ترتقي في مستكياىذه المؤسسات  أف بحيثوتساهمفًتعزٌزالسلوكالمدنً،
 التي المسمكيات مسمكيات فردية كليس منيجية بمعنى أف الحكادث ، كلكف تبقىدرجات متقدمة

 ،كلكنيا تبقى في اإلطار المحدكد ليس عمى اإلطالؽتككف عمى مسؤكلية ىؤلء األفراد،  ،تقع
بالختالس، كاإلجراءات تتدرج بالرقابة كالتقييـ كقد نصؿ في ضبط  ـكة أشبالر  أكانت سكاءن 

، كتتمخص طبيعة اء ابتداءن بالنيابة العامة لرفع الدعكل الجزائيةالنحراؼ إلى اإلحالة إلى القض
عمؿ المجتمع المدني بأنيا الرديؼ الحقيقي لمسمطة في أم دكلة، ذلؾ أف أحد أىـ أعماؿ ىذه 
المؤسسات ىك الرقابة كالتقييـ المحاسبة كالمسائمة المتابعة كالتطكير، كاألىـ المساىمة الفعالة في 

 .جتمع مف خالؿ نشر مفاىيـ الحياة المدنيةتطكير كتنمية الم

 / مفيوم مؤسسات المجتمع المدني.األول مطمبال

 مؤسسات المجتمع المدني. اتمكونالمطمب الثاني/ 
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 مما تتكون مؤسسات المجتمع المدني:/ مفيوم مؤسسات المجتمع المدني، و األول الفرع

 : مفيوم مؤسسات المجتمع المدني:أوالً 

المدني ىك مجمكعة المؤسسات غير الرسمية التطكعية المككنة مف األحزاب السياسية المجتمع 
كتعمؿ عمى تعزيز كنشر  ،كالمؤسسات العاممة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كالبناء الديمقراطي
 مجمكعة مف القيـ كالمبادئ التي تيدؼ إلى تطكير كتنمية المجتمع.

عبيران أساسيان في النتقاؿ التعددم المستقر فإف كيعرؼ المجتمع المدني بأنو في إطار ككنو ت
) بشبكة التحادات الطكعية التككيف كالتي تبدك مستقمة عف : المجتمع المدني الحيكم يتمثؿ

كلككنيا في الكقت الذم تعمؿ فيو عمى احتكاء النقسامات الجتماعية  ،الدكلة كالجماعات األكلية
 . 1مع فإنيا تعمؿ عمى ربطيا بالدكلة كسمطتيا(كتشكيؿ منطقة عازلة بيف الدكؿ كالمجت

كمعايير عمؿ مؤسسات المجتمع المدني تقكـ في أم مجتمع بتنفيذ عمميا مف خالؿ مجمكعة 
 :2متكاممة مف األطر السمككية كاألخالقية، أىميا

 .مبدأ العمؿ التطكعي كالمشاركة 
 .كجكد ىيكمية تنظيمية 
 .الستقاللية كعدـ التعبئة 
 .الشفافية 
 .المصداقية 
 .القبكؿ لممحاسبة كالمسائمة 

كالمجتمع المدني عمى ىذا النحك أك ذاؾ يراد لو أف يقـك بأدكار أساسية ذات مضاميف ديمقراطية 
كتعزيز المشاركة السياسية كتجميع كتنمية المصالح كتدريب  ،تتراكح بيف الحد مف سمطة الدكلة

بط المجمكعات المتنافرة في األصؿ، كنشر عزيز القيـ الديمقراطية كاختراؽ كر تالقيادات ك 
 .3المعمكمات كالمساىمة في اإلصالح القتصادم كالتعزيز المتبادؿ لمحككمة كلمحياة المدنية
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 دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد. :الثاني الفرع

 .1عالقة مؤسسات المجتمع المدني بالدولةطبيعة أواًل: 

العالقة قد تنتج عف خالؼ سياسي أك في الرؤية المجتمعية عالقة تنافسية، كىذه  -1
 كالقتصادية، أك نتيجة تنافس عمى مصادر التمكيؿ، أك في الممارسة السياسية.

أف ىذه المؤسسات تقكـ باألدكار التي عالقات تكامؿ كشراكة، كىذا المكضع الطبيعي، ذلؾ  -2
 .2لنشاطات الدكلةل تستطيع الدكلة القياـ بيا، أك تقـك بأنشطة مكممة 

عالقة استبداؿ كفي ىذه الحالة تحكـ ىذه العالقة الفجكات الكبيرة كالختالؼ في كجيات  -3
 النظر.

 ومؤسسات المجتمع المدني: مكافحة الفساد المالي في الجمعيات الخيريةقوانين ثانيًا: 

 ،ـ2000لسنة  1يكجد سمسمة مف األنظمة كالمكائح كالقكانيف مثؿ قانكف الجمعيات رقـ 
 ،ـ2013ـ ثـ لدينا النظاـ المالي لسف 2011ـ كتعديالتيا 2003لسنة  9كالالئحة التنفيذية رقـ 

يحدد الممارسات  ،كىذه األنظمة ميمة في مكاجية أم جريمة مف جريمة الفساد المالي ألنو
لتي تـ المالية لمجميع، كذلؾ يكجد برنامج الكطني لمؤشرات األداء لمجمعيات الخيرية األىمية ا

كيشكؿ جممة  ،إقرارىا مف مجمس الكزراء كىذا البرنامج يقكـ عمى قياس مدل الستعداد المؤسسي
 .3مؤشرات كمقياس دقيقة نتائجيا تشكؿ عممية ردع كمحاربة الفساد

 المجتمع المدني في مكافحة الفساد:مؤسسات  مساىمةًا: لثثا

القتصادية كالعمؿ األىمي الجمعيات تدير كتشرؼ كتنظـ قطاع ميـ مف القطاعات 
الذم يعد القطاع الثالث مف القطاعات الحككمي كالقطاع الخاص مف جية تقديـ الخدمات، كىذا 

مف المسؤكلية في إطار الحد كمكافحة جريمة الرشكة كالختالس أك السرقة  ان اإلشراؼ يعطينا جزء
جراءات ك اآلنية أك البعدية، كاإلقبمية أمف قبؿ المكاطنيف، الرشكة مف جية إجراءاتنا الضابطة ال

القبمية المتمثمة بمجمكعة القيـ كاألنظمة كالقكانيف التي يجب عمى الجمعية اتباعيا في دكرتيا 
المستندية كفي أدائيا المالي كفي تنفيذ أنشطتيا كبرامجيا،  التي تشكؿ بحد ذاتيا أنكاع الرقابة 
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كىي التي  ،رشكة كالختالس، أما الرقابة اآلنيةكدرع لمكافحة الفساد المالي ل سيما جريمتي ال
كالتي تجرييا  ،نجرييا أثناء كقكع الحدث نفسو داخؿ الجمعية أك خارجيا، أما الرقابة البعدية

خاصةى الجمعية مف بالكزارة بعد كقكع الحدث عمى الدكرة المستندية كالتأكد مف صحتيا كسالمتيا ك 
مؤسسات المجتمع المدني، كفي مختمؼ المجتمعات أف  تستطيعك  1حيث تنفيذ األنشطة كالمكائح

تمعب دكر الجسـ في الكثير مف القضايا المحكرية كالمفصمية في المجتمع الذم تعيش فيو، كىي 
كتعزز دكر السمطة في تمؾ الدكؿ مف أجؿ تعزيز مفاىيـ الديمقراطية،  ،بذلؾ إما تككف أداة تدعـ

تمعب الدكر العكسي، ذلؾ أف ىذه المؤسسات يمكف أف كالحقكؽ المدنية، كمكافحة الفساد، أك 
 :2تدعـ السمطة في تعزيز مكافحة الفساد مف خالؿ األطر التالية

  تنفيذ حمالت تكعية مستمرة لتعزيز أطر التعاكف كالتفاعؿ ما بيف مؤسسات الدكلة
القة، كمؤسسات المجتمع كأفراده، كذلؾ مف خالؿ تكفير المعمكمات بالتجاىيف كمع ذكم الع

 القضايا المحكرية كالحاسمة كذات المساس المباشر بحقكؽ اإلنساف كحرياتو.في  خاصةو بك 

مكضكع الفساد فإف  دني الحد مف جريمة الفساد المالييمكف لمؤسسات المجتمع الم كذلؾ
بشكؿ عاـ كخصكصان الرشكة كالختالس ىك دكر مشترؾ ما بيف القطاع الرسمي كالقطاع األىمي 

كىي تكعية المكاطنيف في القضايا التي تشكبيا شبيات  ،لخاص إما مف حيث التكعيةكالقطاع ا
رة تطبيؽ عممي كضرك  ،الفساد كالرشكة كالختالس ككجكد جيات محددة لستقباؿ ىذه الشكاكل

نو مطمكب إعادة العتبار لممجمس التشريعي إضافةن إلى إعادة تفعيؿ إفي قطاع غزة، حيث 
ير المشركع، كنتمنى أف يحدث تطبيؽ لقانكف مكافحة الفساد كتشكؿ ىيئة مشركع قانكف الكسب غ

كلكف في ظؿ الكاقع الفمسطيني يجب تشكيؿ ىيئة الكسب غير المشركع حتى  ،مكافحة الفساد
نستطيع الحديث عف جية محددة متخصصة، عممان أف النيابة العامة قامت بجزء مف اإلجراءات 

كذلؾ بتشكيؿ نيابة خاصة بمكافحة الفساد كجرائـ األمكاؿ، كلكف ىذا األمر غير كافي  ،العممية
القضايا كيجب  كجب أف يككف ىناؾ جية خاصة بقضاء خاص مستقؿ إداريان يتابع ىذا النكع مف

 .3ف يحمي المبمغيف عف جريمة الفسادكقانك  اف،أف يككف ىناؾ ضم
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 مة، مناقشة كالتداكؿ في القضايا المي عية فيالمشاركة مع السمطات التنفيذية كالتشري
 .1في صياغة القكانيف كتعديميا، ككذلؾ في اتخاذ القرارات الستراتيجية خاصةو بك 
  إعداد الدراسات كاألبحاث حكؿ القضايا كالمشاكؿ المجتمعية كالفقر كالبطالة، كقضايا

 ة كالتشريعية.المرأة كالطفؿ، كاقتراح الحمكؿ كمناقشاتيا مع السمطات التنفيذي
  ،الستمرار في المشاريع ذات العالقة في البند السابؽ بيدؼ التخفيؼ، كالجد إذا أمكف

 مف المشاكؿ المجتمعية.
  تقديـ كمناقشة التقارير المتعمقة بالرقابة عمى أداء السمطات المختمفة، كبيدؼ سد الثغرات

 كالفجكات في األداء كتعزيز األداء اإليجابي.

 ،مع الجيات الرسمية كالجيات غير الرسمية لممؤسسات المجتمع المدنياعؿ يكجد تكاصؿ ف
كالنكعية كأعداد الشكاكل التي تتمقاىا يكميان بيذا  مؤسسات المجتمع المدنيكىذا نابع مف حضكر 

الشأف، إضافةن إلى أنو يكجد تكاصؿ مع السمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية كليا تكاصؿ مع 
 .2برئيس مجمس القضاء األعمى األحزاب السياسية كالسمطة القضائية ممثمةن 

النتائج كالتكصيات كالتي ترفعاىا تأخذ السمطات الخاصة بمكافحة الفساد المالي ب بشكؿ عاـك 
السمطات تتابع التقارير الخاصة بالييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف مؤسسات المجتمع المدني، ك 

كتشارؾ في المؤتمرات التي تعقدىا الييئة بيذا الخصكص، لكف ىؿ تأخذ كؿ ىذه النتائج 
نتحدث في الييئة في  كالتكصيات كتضعيا تحت العمؿ الجدم؛ فإنو عمى سبيؿ المثاؿ عندما

 .3القضايا التي ليا عالقة بالتعذيب الجسدم لممتيميف في قضايا ما لدل بعض األجيزة األمنية

  العمؿ مع السمطات عمى تعزيز دكر الفرد كالجماعات مف خالؿ ضماف الحقكؽ
 كالحريات كالحد مف النتياكات كمعاقبة القائميف عمييا.

 ؤسسات العمؿ المدني المختمفة كالخاصة، مف أجؿ المساىمة الفعالة مع السمطات كم
 كخضكع القائميف عميو لممسائمة. ،تعزيز سيادة القانكف كممارستو بحرية كشفافية
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 كذلؾ بيدؼ تحقيؽ التكازف في التخطيط كالتنفيذ  ،تنفيذ دراسات كأبحاث في مجاؿ التنمية
كسد الفجكات الحاصمة بيف المناطؽ  ،كنقؿ التنمية إلى مختمؼ المناطؽ بناءن عمى الدراسات

 المختمفة.
  المساىمة مع السمطات في حؿ المشاكؿ كالصعكبات الداخمية بيدؼ تحقيؽ الستقرار

 كتكفير األمف، كذلؾ مف خالؿ الحمالت التكعكية المستمرة.
  ،تكفير المعمكمات المتاحة لدل ىذه المؤسسات لمتخذم القرار كالمشرعيف في السمطة

يمكف أف تصؿ لو ىذه المؤسسات مف معمكمات أكبر بكثير مما يمكف أف تصؿ  ذلؾ أف ما
 . 1لو المؤسسة الرسمية

كمف ناحية أخرل يتـ الرقابة عمى الجمعيات الخيرية التي تتبع مؤسسات المجتمع المدني   
في كالتي قد تقع  ،الرقابة المتكاممة تحد إلى حد كبير مف جريمة الرشكة كالختالس الماليىذه 

عدة جكانب مف الجمعيات، كتككف في تمقي الخدمات كىك أف يحابى طرؼ عمى طرؼ مقابؿ 
مالي معيف كقد تككف الرشكة مف أجؿ تكظيؼ أحد المكاطنيف، أما اإلجراءات فيي ضابطة 

كنقكـ بالتأكد مف خالؿ ممارسة التزاـ ىذه الجمعية بتنفيذ ىذه اإلجراءات، كذلؾ نقـك  ،كمانعة
ـ عمى الجمعيات كىذا غير التدقيؽ كالرقابة عمى مدل ممارسة الستعداد المؤسسي، بعممية تقيي
كبالتالي  ،يخضع الجمعيات لعدة مؤشرات كتقييـ كمف خالؿ ىذا التقييـ تخرج النتائج 2كىذا التقييـ

يتـ تصنيؼ الجمعيات إلى جمعيات متقدمة كجمعيات متكسطة كجمعيات متراجعة، ىذا 
ألف الجمعيات تحديدان ل تقبؿ  ،يشكؿ عامؿ ضابط كرادع مف جية أخرلالتصنيؼ بحد ذاتو 

كبالتالي تسعى باستمرار إلى تحسيف األداء كاستعدادىا  ،عمى نفسيا أف تككف في ذيؿ الطابكر
كىذا فعؿ رادع  ،نيا ترتقي في مستكيات التصنيؼ إلى درجات متقدمةإث يلممارسة األمثؿ بح

 ،المسمكيات مسمكيات فردية كليس منيجية بمعنى أف الحكادث تقع لعممية النحراؼ، كلكف تبقى
بالختالس،  ـكة أشبالر أكانت كلكنيا تبقى في اإلطار المحدكد ليس عمى اإلطالؽ سكاءن 

كاإلجراءات تتدرج بالرقابة كالتقييـ كقد نصؿ في ضبط النحراؼ إلى اإلحالة إلى القضاء ابتداءن 
 .3الجزائية بالنيابة العامة لرفع الدعكل
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خفاقات  الي، كتـ في مكافحة الفساد الم مؤسسات المجتمع الدنيرسـ بياني حكؿ نجاحات كا 
 خفاقات.كضع مقترحات لحؿ ىذه اإل



 المقترحات الخفاقات اتحانجال
دكر المؤسسات الفعاؿ في 

رش العمؿ عقد الجتماعات كك 
قباؿ كتكعية المكاطنيف في اإل

عمى ىذه المؤسسات لتقديـ 
الشكاكل الذم تخص ىذه 

 الجرائـ.

العالـ  تكعية المكاطنيف عبر
حيث إف دكر المؤسساتن 

عالمية غير مفعمة بالشكؿ اإل
 .المطمكب

 

عالـ العمؿ عمى تفعيؿ دكر اإل
أكثر في نشر الكعي 
المجتمعي لمحد مف ىذه 
الجريمة. ضماف حقكؽ 
لممكاطنيف كنشر ثقافة األماف 
لمف يتقدـ بشككل لجريمة مف 

 ىذه الجرائـ.
لشكاكل مف استقباؿ ا
تقديـ التقارير المكاطنيف، 

لمسمطات الخاصة بيذا الشأف 
المختصة. عقد كرش عمؿ 
كاجتماعات مع السمطات 
المختصة لمعمؿ عمى الحد مف 

 ىذه الجرائـ. 

العالقات المتأرجحة مع 
السمطات فيي بحاجة إلى 
عالقات متينة أكثر سيما أنيا 

اؿ في ليا دكر أساسي كفع
 مكافحة ىذه الجرائـ.

ضبط عالقتيا بالسمطات 
 ،كالعمؿ المشترؾ عمى الحد

كمكافحة ىذه الجرائـ كعمؿ 
نشرات تكعية لممكاطنيف بيذا 

 الخصكص.
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 :الخاتمة

مف  يستكفي كامؿ حقكقو كحرياتو، كل بدى إف مف حؽ الشعب أف يعيش آمنان مطمئنان 
لو خدمات تعمؿ عمى راحتو كحفظ كرامتو، كلما كانت كؿ ىذه األمكاؿ عمى عاتؽ الدكلة  رتكفي

كمطمكبة منيا، لذلؾ كجب عمييا تشكيؿ السمطات كالحككمات لتعمؿ عمى خدمت شعبيا، فكاف 
مف تعيف أشخاص في الكظائؼ العامة تعمؿ عمى أداء ىذه الميمة، كلكف العكامؿ التي  ل بدى 

كالنفس البشرية الضعيفة التي آلت إلى تحقيؽ مكاسب كأرباح بطرؽ غير خمفيا اإلنساف 
يا ىذا مشركعة، حالت دكف اليدؼ الرئيس مف كجكد ىذه الحككمات فظيرت جرائـ عديدة ارتكبال

، كمف ىذه الجرائـ جريمة الفساد المالي كمنيا جريمة الرشكة كاختالس الماؿ العاـ، المكظؼ العاـ
طنيف، األمر الذم تكجب عمى المشرع الفمسطيني كضع ىذه الجرائـ في كاستغالؿ حاجات المك 

كتعريؼ المكاطنيف عف مدل  ،الحسباف كسف تشريعات كقكانيف لتكافح ىذه الجرائـ كمنع انتشارىا
، فتظافرت الجيكد مف قبؿ ككذلؾ عمى الدكلة مف ىدر لمماؿ العاـ ،خطكرتيا عمى المجتمع نفسو

لنا مف الىتماـ في  كاف ل بدى  ة في كزاراتيا كمؤسساتيا الحككمية، لذلؾالدكلة ككضع دكائر رقابي
 كعمؿ ىذه الدراسة. ،ىذا المكضكع

 وخرجت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات، كانت عمى النحو التالي:

 :لنتائجأكلن: ا

 يمكن لنا أن نستخمص من الدراسة النتائج التالية:

عمى جريمة الفساد المالي عاد عميو  أثره  ـ2007كاف لالنقساـ الفمسطيني بعد عاـ  -1
 مباشر عمى عمؿ المجمس التشريعي ككذلؾ القضاء. ان بالسمب حيث أثر تأثير 

ـ كلقد تـ تعديمو مف قبؿ 2005لسنة  5لقد تـ سف قانكف الكسب الغير مشركع رقـ  -2
 ـ كالقانكناف غير مطبقاف في قطاع غزة2010رئيس السمطة بمكجب القرار بقانكف لسنة 

التشريعات الفمسطينية الحالية الخاصة في جريمة الفساد المالي تحتاج إلى تعديؿ سيما  -3
 ،كحداثة الجريمة كأساليبيا، كذلؾ فيي قديمة جدان  ،أنيا غير مكاكبة لمتطكر التكنكلكجي

 كىي مأخكذة مف قكانيف بعض الدكؿ العربية.
يفة كتكاد تككف منعدمة، الرقابة مف طرؼ المجمس التشريعي عمى السمطة التنفيذية ضع -4

 كل يقـك المجمس التشريعي بالدكر المنكط بو عمى أكمؿ كجو.
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نو سبب في عدـ ير عمى جريمة الفساد المالي حيث إالحصار عمى قطاع غزة لو تأث -5
ككامؿ مما أدل إلى نقص في تمبية حاجاتيـ  ،تمقي المكظفيف ركاتبيـ بشكؿ منتظـ

 األساسية األمر، الذم دفعيـ لرتكاب تمؾ الجريمة.
ازدادت جريمة الرشكة في قطاع غزة بفعؿ الحصار كقطع الركاتب كعدـ منح المكظفيف  -6

ركاتبيـ مما جعميا ظاىرة خطيرة تنذر بخطر عمى الكظيفة العامة كىيبة السمطة في حيف 
 س الماؿ العاـ ل تمثؿ ظاىرة إجرامية مممكسة.أف جريمة اختال

الرقابة المالية كاإلدارية الذاتية في السمطة التنفيذية ضعيفة جدان أك تكاد تككف منعدمة،  -7
 الرشكة كالختالس. خاصةو بالمر الذم يسيؿ كيزيد مف جريمة الفساد المالي ك 

كالمؤسسات الحككمية مف الكزارات خزينة إف عدـ تحكؿ جريمة الختالس يعكد إلى خمك  -8
األمكاؿ كقاعدة عامة في حيف أف ىناؾ بعض الظكاىر اإلجرامية التي تتعمؽ باختالس 

 األمكاؿ المادية.
نو ل يقكـ بدكره إىناؾ ضعؼ كاضح في دكر ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية، حيث  -9

 األنفس. بشكؿ كامؿ كما يناط بو، األمر الذم يشكؿ انسياب لبعض المكظفيف ضعفاء
ىناؾ نقص حاد كشديد في عدد القضاة كأعضاء النيابة العامة في قطاع غزة، حيث  -10
قاضي تقريبان عمى مستكل القطاع كفي جميع أنكاع  45ف عدد القضاة ل يتجاكز أؿ إ

جريمة  خاصةو بالمحاكـ كدرجاتيا، ككذلؾ ل يكجد قضاء متخصص في جرائـ الفساد ك 
 الفساد المالي.

ـ نيابة لمكافحة الفساد في فمسطيف كالتي باشرت 2006لقد أنشأ النائب العاـ لسنة  -11
أعماليا بالتحقيؽ بالعدد مف قضايا الفساد التي تشغؿ الرأم العاـ كما لبث أف جاء 

ـ 2010البغيض حيث تعطؿ عمميا ثـ عاد النائب العاـ بمكجب القرار سنة  النقساـ
 القضايا كتـ إحالة عدد منيا إلى المحاكـ. حيث بدأت في التحقيؽ في عدد مف

كلعؿ ىذه النتيجة تؤكد بما ل يدعي مجاؿ لمشؾ أف عدد قضايا الفساد المثارة أماـ 
تدخؿ عاجؿ مف العدالة القضائية قميؿ جدان بما ل يتناسب مع كاقع الحاؿ مما يستدعي 

لتي ثبت بأنيا ازدادت النائب العاـ لمالحقة جرائـ الفساد كبصفة خاصة جريمة الرشكة ا
 بفعؿ الحصار كقطع الركاتب عف المكظفيف.

يكجد دكر أساسي لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد المالي، كيكجد تعاكف  -12
ككذلؾ السمطة التنفيذية مف حيث رفع  ،السمطة التشريعيةكتفاىـ بيف تمؾ المؤسسات ك 

 .تقارير كالشكاكم المقدمة لياال
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ارير كالشكاكل تصدر مف بعض مؤسسات المجتمع المدني، ل ىناؾ بعض التق  -14
   كزارة الداخمية كاألمف الكطني. خاصةو بتتماشى معيا السمطة التنفيذية، ك 

 

 :ثانيًا: التوصيات

 مطة التشريعية:أواًل: توصيات خاصة بالس

مف أجؿ سف أك العمؿ عمى انتخابات جديدة لممجمس، إعادة العتبار لممجمس التشريعي  -1
 كجريمة الرشكة كالختالس بشكؿ خاص. ،قكانيف جديدة كفاعمة لمكافحة الفساد بشكؿ عاـ

بمكافحة أم نكع مف  ةككف كفيمتأف ب يامف مراجعة التشريعات كالتأكد مف مضامين ل بدى  -2
 أنكاع الفساد التي قد يمارس مف أم شخص تنفيذم.

فيما يتعمؽ بجرائـ الرشكة كالختالس عمى المجمس التشريعي تعديؿ المكاد القانكنية كتشديدىا  -3
كجرائـ الفساد بشكؿ عاـ، كتكثيؼ الجيكد الحككمية كغير الحككمية كؿ حسب مكقعو 

 لمحاربة الجريمة.
 الرقابة مف طرؼ المجمس التشريعي كالقياـ بالدكر المنكط بو عمى أكمؿ كجو مف ل بدى  -4

السؤاؿ كالستجكاب كحجب الثقة  كاستخداـ األدكات الرقابية المحددة لو في القانكف مثؿ
 .إلخ..

 .جيكد تشريعية كتنفيذية كقضائية تقكـ بمكافحة الفسادتضافر ىناؾ  يجب أف يككف -5
 ؿ ىيئة كقانكف الكسب غير المشركع.تفعي -6

 بالسمطة القضائية: ًا: توصيات خاصةنيثا

كأعضاء النيابة ف أعداد القضاة إحيث  زيادة عدد القضاة كأعضاء النيابة العامة بشكؿ عاـ -1
  العامة ل يصؿ إلى المطمكب كل النسبة القياسية العالمية.

ضافة خبراتيـ كسقؿ ك  ،لمكافحة الفساد قضائية تخصيص ىيئة -2 تدريب ىؤلء القضاء كا 
عطاؤىـ دكرات متخصصة  .تجربتيـ كا 

ككذلؾ استقالؿ مكازنتيا  ،العمؿ عمى استقالؿ السمطة القضائية عف السمطات األخرل -3
 قاللن تامان.است
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 :ًا: توصيات خاصة بالسمطة التنفيذيةلثثا

العمؿ عمى تفعيؿ دكر ىيئة الرقابة المالية كاإلدارية حتى تتمكف مف العمؿ المنكط بيا في  -1
 الرقابة عمى كزارات كمؤسسات السمطة التنفيذية.

عاـ تفعيؿ دكر الرقابة في داخؿ المؤسسات كالرقابة العامة عمى كؿ المؤسسات بشكؿ  -2
يقاع عقكبات ا  ككذلؾ تفعيؿ الرقابة كدكر القضاء ليقكـ بدكره في محاكمة كمعاقبة الجناة ك 

 جازرة عمييـ.
إذا تـ اكتشاؼ حالت فساد في الكزارات فعمى الكزارات تشكيؿ لجنة كيككف بيا أعضاء مف  -3

إلى النيابة  كبالتنسيؽ مع ىيئة الرقابة المالية كاإلدارية كيتـ تحكيؿ القضية ،خارج الكزارة
 العامة كمف ثـ متابعتيا مف قبؿ القضاء كيتـ تطبيؽ العقكبات حسب القانكف.

مناسب في الغير  مكظؼألف كضع ال ،المناسب في المكاف المناسب مكظؼكضع ال -4
كبالتالي تؤكؿ األمكر إلى إحداث  ،مناسب يؤدم إلى السير نحك اإلىماؿالالمكاف غير 

 ساد المالي كاإلدارم.بعض الجرائـ كمنيا جريمة الف
طرؽ المؤسسات الدكلية لرفع عممية الحصار المكجكد عمى قطاع غزة حتى ل يككف ىناؾ  -5

تكديس لجريمة الرشكة كالختالس المالي سيما أف المؤسسات الدكلية تحارب مثؿ ىذه 
نيا ،الجرائـ  يا بشكؿ كامؿ.ئكتعمؿ عمى تعريفيا كا 

 المدني: يات خاصة بمؤسسات المجتمعرابعًا: توص

كتدكينيا  ،تعزيز دكر مؤسسات المجتمع المدني في الحصكؿ عمى شكاكل المكاطنيف -1
 كمتابعتيا مع الجيات المختصة.

العمؿ عمى إعداد تقارير شيرية كنصؼ سنكية كسنكية بكؿ التجاكزات التي ترتكبيا  -2
 كالعمؿ عمى إيصاليا لمجيات المعنية. ،السمطات الثالث

لتكجو لمجيات الرقابية إلعالـ في تكعية المكاطنيف بحقيـ باتعزيز دكر االعمؿ عمى  -3
 .كالقضائية
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 :قائمة المراجع

 :القرآن الكريم

  :أواًل: الكتب المتخصصة

المركز الفمسطيني لالتصاؿ كالسياسات التنمكية، دكر مؤسسات المجتمع المدني في  -1
 .GIZ ،2211تعزيز مفاىيـ الحكـ الرشيد، 

السمطات في النظاـ السياسي الفمسطيني، حالة السمطة التنفيذية، إشكاليات الفصؿ بيف  -2
 .2226راـ اهلل، الئتالؼ مف أجؿ النزاىة كالمساءلة، أماف، 

كاقع كآفاؽ اإلصالح في السمطة الكطنية الفمسطينية، مركز غزة لمحقكؽ كالقانكف، الدائرة  -3
 .2223القانكنية، 

دات، منظمة برلمانيكف عرب ضد الفساد دليؿ البرلماف العربي لمرقابة عمى اإليرا -4
 ـ.2221، بيركت، 1بالتعاكف مع معيد رصد لمعائدات، ط

كتاب أربعة سنكات مف العطاء رغـ الحصار، صادر عف المجمس التشريعي في قطاع  -5
 غزة.

 .2221لسنة  4طيني رقـ قانكف البينات الفمسكتاب الكقائع الفمسطينية،  -6

 .2225منظمة الشفافية الدكلية، تقرير مدركات الفساد لعاـ  كتاب -7

، سنة 2225الئتالؼ مف اجؿ النزاىة كالمسائمة، قانكف مكافحة الفساد الفمسطيني  -8
 . 2213الصدار 
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وفي الختام ما كان من توفيق فمن ا وحده وما كان من خطأ أو نسيان 
فمني ومن الشيطان، وأعوذ با أن أكون جسرًا تعبرون بو إلى الجنة 

 ويمقى فيو بالنار.


