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ٗٗ٘ 

 وحلول مقرتحات احلكومية املعامالت يف الرشوة
 م.م سحر خليل إسماعيل   مجيدم.م. باسمة عبود 

 معهد اعداد المدربين التقنيين/ الجامعة التقنية الوسطى 
 المستخمص:

، فقد اشتممت عمى مقدمة وثالثة  ةــعن ىذه الدراسواضح لغرض إعطاء تصور             
المتكونة من )المشكمة ،األىمية ،  عرضًا لمنيجية الدراسة لالمبحث األو ، تناول مباحث 

الرشوة األول فقد خصص لمعرض النظري لموضوع  المبحث. أما األىداف وأدوات الدراسة ( 
، محاربتيا ،البيئة التي تساعد عمى انتشارىا ،أسبابيا  متكون من ستة  فقرات )مفيوم الرشوة

االستنتاجات والمقترحان ضمن من الدراسة  الثالث المبحث وتضمن  ، وأضرارىا ( ،أنواعيا
في حين التي تم التوصل الييا من دراسة موضوع البحث النتائج في الفقرة األولى  قّدم فقرتين 

 لمحد من ظاىرة الرشوة . مقترحات في خمس نقاط  ةالثاني ت الفقرة قّدم
، فضاًل عن  تم التوصل إلييا واختتمت ىذه الدراسة باستعراض االستنتاجات التي            
 تقديم حمول لمحد من جريمة الرشوة . التي ستسيم في المقترحات

 
Abstract: 

            For the purpose of giving a clear picture of this study, it included 

an introduction and three topics. The first topic dealt with the 

methodology of the study which consists of (problem, importance, 

objectives and study tools). The first topic was devoted to the theoretical 

presentation of the subject of bribery consisting of six paragraphs (the 

concept of bribery, fighting it, the environment that helps spread it, its 

causes, types and damages). The third part of the study included the 

conclusions and proposals within two paragraphs presented in the first 

paragraph, Study of the subject of the research while the second 

paragraph made proposals in five points to reduce the phenomenon of 

bribery. 
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ٗٗٙ 

            The study concluded with a review of the conclusions reached, as 

well as proposals that would contribute to solutions to reduce the crime 

of bribery. 

 
 

 : INTRODUCTIONالمقدمة
والمجتمع  ةـالتي يمكن أن تمحق بالدول الجرائم يعد من أخطر وهشالر   ظاىرةان                 

تيا ودراسة األضرار واآلثار الخطرة  ــب دراسـلذلك يج ،  وانتشارىاراء شيوعيا ــــمن ج ضراراأل
إدارية ، اقتصادية  من جراء انتشارىا وأسباب انتشارىا وىذه األسباب قد تكون سياسية ،

  بعمميات الخاصة العقوبات فرضو يا  ـترحات لمكافحتـابداء الحمول والمق، ومن ثم  واجتماعية
 تيدد التى االخطار عظمأ تمثل  الرشوة حتاصب . لمكافحتيا اليامة الوسائل كأحد الفساد

 عمى السمبية اتياسوانعكا خطرىا يقل الىا آثار  ان بل برمتو المجتمع وتركيبة والتنمية االقتصاد
 والشعوبواألمم  الدول تعرضت والحديث القديم التاريخ مدى فعمى اومواطنيي الدول أمن

 الدول بعض كانت وان ، معظميا عمى وتنتصر تتغمب ان استطاعت عديدة ىوالأو  لكوارث
 مقدمتيا وفى االحداث تمك بسبب واالقتصادى السياسى نظاميا وانيار لالنييار تعرضت
 (ٕص ٖٕٓٓ)الجيني ، . والرشوة الفساد
الرشوة من األمراض االجتماعية الخطيرة التي تيدد مصالح  أفراد المجتمع وال يأخذ           
 والحديثة القديمة المجتمعات بيا أصيبت التي المفاسد من ىي الرشوة جريمةحق حقو ،  كل ذي

 الي تمك وخاصة الحديثة الدولة أجيزة ومؤسسات في عام بشكل الداء ىذا عمى حد سواء انتشر

بذلك يتحقق و تتخطى الرشوة مقومات العدالة ،  الجميور مع ودائمة ، ورة مباشرةبص تتعامل
والبد من التعرف عمى البيئة حقو  او خدمات ليس من الظمم بأن يحصل الراشي عمى حقوق

الضعف من اجل الوصول الى الحمول ومحاربتيا  التي يتحقق فييا الرشوة ومعالجة نقاط 
ظيفة العامة والمصمحة العمومية ككل وذلك لخطورتيا ، بأعتبار فالرشوة تؤثر سمبًا عمى الو ،

 ،أنترنت( ٕٛٓٓأن أثرىا يمس المجتمع بأثره .) الجنابي، 
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ٗٗٚ 

 المبحث االول
 Research Methodology منيجية البحث

          
وصف  أتبع الباحثان أسس موضوعية لتحديد المنيج المالئم الذي تقتضيو أىداف الدراسة في  

ىرة وتحميميا ، فيو يعتمد بدراسة الظاىرة عمى ما توجد عميو في الواقع وييتم يصفيا وصفًا الظا
 ( فدراسة أي ظاىرة أو مشكمة تتطمب وصفًا ليذه ٕٖٗص  ٕٓٓٓدقيقًا .)ممحم ،

الظاىرة واليدف من ىذا النوع من البحوث  ىو التوصـــل الى فيم أعمق لمظاىرة المدروسة ، وال 
نيج عند حدود وصف الظاىرة وأنما يتعدى ذلك الى التحميمي والتفسير وصواًل  يتوقف ىذا الم

 )ٜ٘ٔص  ٜٜٓٔالى تعميمات ذات معنى تزداد بيا المعمومات عن تمك الظاىرة )داود ،
  المفاىيم وصف عمى يعتمد الذي التحميمي الوصفي المنيج عمى أساسي بشكل اعتمد الباحثان 

  الدراسة موضوع حول المعمومات من قدر أكبر بجمع دقيقا ،  ياعمم وصفا الدراسة في الواردة
 َييدف ىذا المبحث إلى تحديد مسار البحث .مفيدة عممية بنتائج لمخروج دقيقا تحميال وتحميميا
 منيجيتو والتي تتضمن توضيح لمشكمة وأىداف وأىمية ، فضاًل عن عرض  عن طريقوذلك 

 :حدوده ومصادر جمع البيانات وكما يأتي
 

 : Research Problemمشكمة البحث  ٔ-ٔ

  العامة ، ىناك والمصالح باألموال المرتبطة الجرائم وأخطر أقدم من الرشوة جريمة تعتبر
 الفساد مكافحة في الدول بعض تجارب أن كما اإلداري ، الفساد واتساع انتشار وراء عديدة أسباب

 في مشكمة البحث تحديد ويمكنىنا  معدالتو ، ومن تخفيض األقل بعضيا ، أو عمى نجاح أثبتت
 : ةالتالي التالتساؤ 

   الرشوة؟ ظاىرة إلى تؤدي التي األسباب ىي ما -   
 ؟ منو لمحد المقترحة الحمول ىي وما    
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ٗٗٛ 

 :Research Importanceأىمية البحث  ٕ-ٔ
 ومعمومات عن خالل ما سيوفره من بياناتتبرز أىمية البحث من               

ويكسب البحث  ، منيا  في الدارسات المماثمة االستفادةب مكافحة الرشوة يمكن أسالي
الذي يتناولو فالرشوة تؤثر سمبًا عمى الوظيفة العامة و  أىميتو من خطورة الموضوع 

ن مظاىر م خطير الرشوة مظير مى المجتمعات التي تتفشى بو مثل ىذه المشكمة ،ع
السمبية  واآلثارنشر العديد من مظاىر الفساد  الفساد اإلداري ، وىي أداة فعالة في

المترتبة عمييا ؛ تسبب التعدي عمى الحقوق بالرشوة والسرقة والخيانة والغش في 
 المعامالت وشيادة الزور ونحو ذلك من أنواع الظمم والعدوان .

 ومعمومات بيانات من سيوفره ما خالل من البحث ىذا مثل من االستفادة ويمكن         

الخروج بتوصيات ومقترحات لحل  يمكنكما ,  األكاديمية الدارسات في رشوة الن ع
 ىذا البحث من كذلك يستفيد لمتمثمة بالرشوة والحد منيا ،ا مشكمة الفساد اإلداري

الرشوة ، كما تستفيد أيضا  عمى أبعاد لموقوف وذلك المجتمع من قطاعات مختمفة
 من فاعمية  مكافحة الرشوة وذلك تحد التي الييئات الحكوميو لموقوف عمى المعوقات

 .المناسبة ليا   الحمول يجادٕوا لدارستيا

  : Objectives Researchأىداف البحث  ٖ-ٔ
يسعى الباحثان لتحقيق ىدف رئيسي لمبحث ىو وضع الحمول والمقترحات         

ىداف الفرعية لمكافحة الرشوة والحد منيا وتحديد دورىا في اداء المنظمة ومن خالل اال
 االتية:

 توضيح مفيوم الرشوة. -أ

 توضيح الرأي الشرعي والقانوني لمرشوة . -ب

 ألسياسية ، االقتصادية  واالجتماعية النتشار الرشوة .سباب األ -ت

 .الرشوة في المعامالت الحكوميو  انتشارالمترتبة عمى  اآلثار -ث

   الرشوة. محاربة يمكن كيف -ج
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ٜٗٗ 

 : Research Toolsأدوات البحث   ٗ-ٔ
يامات ــإس مية جمع البيانات والمعمومات عمىفي سبيل أغناء الجانب النظري تم االعتماد في عم
مة بالمراجع العممية من الكتب والمجالت ــــــالكتاب والباحثين التي تم جمعيا من المصادر المتمث

دمات والبحوث والدراسات العممية ، وىي ذات صمة بموضوع البحث ، فضال عن االستعانة بخ
 .االنترنتالشبكة العالمية لممعمومات 

 المبحث الثاني
 Theoretical framework for search االطار النظري لمبحث: 

 
من اجل بمورة المفاىيم والمتغيرات وأبعاد البحث وتطبيقاتيا في منظمات االعمال سيتم التطرق 

 إلى 
 

 -الموضوع من خالل  الفقرات االتية :
 
 (Bribery) :   مفيوم الرشوة : ٔ-ٕ
 مركز أو ُسمطة ذي لشخص ُيعطى مال ربحي الرشوة )ىي عرف : تعريف الرشوة ٔ-ٔ-ٕ

 يدفع الذي أي الراشي من ولُكل   شرعي، غير أو قانوني غير أمرٍ  عمى يوافق لكي مسؤول ،
 بينيما وسيط ُىناك كان إن القانون ، وكذلك وفي الدين في عقوبة الُمرتشي وكذلك المال ،
 ُيدفع شيء أي ىي الرشوةيتضح من التعريف أن ،انترنت( ،   ٕٓٔٓ)ربحي، .الرائش ( ىوُيسم

حق ،  ويبين التعريف  وجو دون أقوام عمى حساب أقواماً  ويرفعُ  باطل ، إحقاق أو حق إلبطال
 أن ىناك ثالثة اركان لمرشوة:

 عمى الحصول رجاء ، لممرتشي مالو من الرشوة بدفع يقوم الذي الشخص وىو:  الراشي -ٔ
  الذي غرضو
 أو الدفع يكون ان ويمكن ، المنتفع أو الدفع من المستفيد عميو ويطمق الدفع ذلك وراء من يرجوه

  اإلعطاء
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ٗ٘ٓ 

 مقدما تسمى األولى مرحمتين ، عمى الدفع صيغة تكون ما وغالبا ، دفعات او واحدة بدفعة
  عند والثانية
 الدفع .  ذلك وراء من اليدف تحقيق

 المقصود ىو يكون بحيث ليممكيا اليو فتدفع الرشوة بدفع المقصود الشخص مرتشي : وىوال-ٕ 
  بعينو
 ويطمق ، لو المال دفع عمى الراشي خاللو من أقدم الذي السبب وىو اليو ، الرشوة لوصول وذلك
  عميو

 من فكل اذا بغيتو وتحصيل لو مصمحة تقديم ألجل الراشي من المال يأخذ ألنو البعض األخذ
نما حق وجو غير منفعة عمى حصل او ماال اخذ   . المرتشي فيو الرشوة سبيل عمى وا 
 يسـتزيد بينيما يسعى الذي بأنو العمماء ذكــــره وقد وأركانيا الرشـوة في الثالث الرائش :الركن -ٖ

 السفير اخر،ىو وقال أمرىما ليقضي والمرتشي الراشي بين يسعى الذي او ، ليذا ويستنقص ليذا
 ،االنترنت( ٕٓٔٓ)الدليمي ،  ىذا. ويستنقص ىذا يستزيد بينيما  يمشي الذي

 ىو الشخص الذي  والراشي والوســـيط المرتشي بين الوسيطويرى الباحثان بأن الرائش ىو  
 أشكال أىم الرشوة وعرفيا العبودي )الرشوة  . دفع إتمام ميمة ليما وُيسيِّل بعض عمى يعرَّفيما
 تكون وقد األول الطرف حق من ليست خدمة مقابل خدمة بتقديم بل بالمال تكون ال وقد الفساد
 ليس حق عمى لمحصول ألخرى ماالً  ُمؤسسة تدفع كأن بمؤسسات ُمتمثمة جماعات أو أفراد بين
 ،انترنت (ٕٕٓٓ)العبودي،.اآلخر( الطرف تُضر معمومات عمى لمحصــــول أو باألصل ، ليا

 شيئاً  الرشوة تكون فقد ماديًا ، مبمغاً  تكون أن ُيشترط ال الرشوة يتضح من التعريف أن      
 استفاد لما ُتدفع لم لو ألنو الراشي ، رغبة حسب معين موضوع مسار لتغيير إال ُتدفع عينيًا ، ال

ال إليو عائدٌ  سيدفعو ما أضعاف أن تماماً  يعمم الرشوة يدفع الراشي ،ومن  فال دفع ، كان ما وا 
ال لمكسبو ، مساوياً  يدفعو ما يكون أن ُيعقل  يقدِّمون من ىم اإليمان ِضعاف الرشوة ، لماذا وا 

 حرميا التي المحرمة الذنوب كبائر من الرشوة يقبمونيا ، من ىم النفوس وضعاف الرشوة ،
 األخرى المادية األشياء أو األموال من بالباطل منفعة لتحقيق دفعو تم ما تعني وىي اإلسالم ،

ظيار لمحق إبطال ففييا كثيرة ألسباب لرشوةا تحريم وتم  من الناس حقوق وضياع الباطل ، وا 
 ماديًا  الضعفاء الناس حساب عمى الحاجات وقضاء نفوذ ، أو سمطة ليم الذين
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ٗ٘ٔ 

 .وصدق وضمير بإخالص الواجب أداء من التيرب وفييا ،
 أو صداقة أو لمحبة ما شخص امإكــــر  ىي المغة في الفرق بين الرشــــوة واليدية اليدية          

 النبوية السُّنن من واليدية. شرط  وال طمبٍ  غير من شخصٍ  إلى دفع ىي واصطالحا حاجة ،
 فاليدية ، (تحابوا تيادوا) وسمم عميو اهلل صمى اهلل قال  رسول عنيا والكثيرون غِفل التي الشريفة

 في اليدية ِذكرُ  جاء وقد. تيادين الم بين المحبة دوام عمى وتعمل الغل تنزع محبَّب وىي أمر
 السالم ؛ عميو سميمان اهلل نبي من نفسيا ومممكتيا  سبأعمى ممكة خافت عندما الكريم ، القرآن
  قولو تعالى بيا ، الضر لتدفع ىدية لو أرسمت

نِّي)  َآَتاِنيَ  َفَما ِبَمالٍ  َأُتِمدُّوَننِ  َقالَ  ُسَمْيَمانَ  َجاءَ  اَفَممَّ  اْلُمْرَسُمونَ  َيْرِجعُ  ِبمَ  َفَناِظَرةٌ  ِبَيِديَّةٍ  ِإَلْيِيمْ  ُمْرِسَمةٌ  َواِ 
 ( ٖ٘)سورة النمل ،أية:.َتْفَرُحوَن( ِبَيِديَِّتُكمْ  َأْنُتمْ  َبلْ  َآَتاُكمْ  َخْيٌرِممَّا المَّوُ 
 
 اإلسالم : في الرشوة ٕ-ٔ-ٕ 
 

 َتْأُكُموا عز وجل )َواَل اهلل   ذلك قول عمى دل اإلسالم في منكرة محرمة جريمة الرشوة         
ْثمِ  النَّاسِ  َأْمَوالِ  مِّنْ  َفِريًقا ِلَتْأُكُموا اْلُحكَّامِ  ِإَلى ِبَيا َوُتْدُلوا اْلَباِطلِ بِ  َبْيَنُكم َأْمَواَلُكم (  َتْعَمُمونَ  َوَأنُتمْ  ِباإْلِ

 الشــريف ديثالح في اهلل والُمرتشي من قبل رسول الراشي من ُكالً  لعن ( ،وقدٛٛٔ)البقرة، اية :
الكبائـر، االسالم أعتبر الرشوة آفة  من أيضاً  الرشوة ُحرمةالرشوة وُتعتبر توجب المعنة وىذه

 ففييا والُمجتمــع ، الفرد عمى تعود أضرار من ليا لمحاربتيا  لما الُدول جميع وتسعى اجتماعية ،
 ىدفو ُيحقق أن يستطيع ماالً   يممك فمن بالُظمم ، بعضيم يشُعر وقد المواطنين لحقوق انتقــــــاص

 ال وقد طويالً  ينتظر المال يمتمك ال من بينما طمبو ، سيمّبي الذي لممسؤول دفعو طريق  عن
  أنّ  ىذا من ويتضح نفسو ، اليدف تحقيق يستطيع
 ِقيم تيدم التي الفساد مظاىر من ألنيا المواطنـين بين األمن العدالة ومن من تُقمل الرشوة

 ( ٚٓٔ،ص ٕٚٓٓمو .)الجرجاني،بأكم المجتمع
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 : القانون في الرشوة  ٖ-ٔ-ٕ
 

 يأخذا أن يجب والُمرتشي الراشي من ُكل أنّ  يرى قسم قسمين إلى القانوني الرأي ينقسم          
 اآلخر يرى ،انترنت(والبعض ٕٙٔٓنفسيا . )ربحي، الجريمة تشـاركا باعتبارىما نفسيا العقوبة

 الراشي عمى يقع الذي نفسو بالُحكم الُمرتشي عمى  الُحكم يتم فال نفصمةمُ  عقوبة منيما لُكل أنّ 
 العقوباتعقوبة الرشوة في قانون الرشوة ، اما عن  نتائج بخطورة غيرُمدرك الراشي يكون فقد

 ال تزيد مدةتنص عمى السجن والغرامة   ٖٔٔ- ٖٚٓالمواد  ٜٜٙٔ لسنة ٔٔٔ رقم العراقي
لممرتشي ،  قانوناً  بالعقوبة المقررة والوسيط الراشـــي ويعاقب والغرامة بالحبــس او سنين عشر عمى

 ،انترنت( ٕٙٔٓ)مصطفى،.باإلضافة الى تفاصيل  نحن بصدد الحديث عنيا حالياً 
 : الرشوة وتقميصيا محاربة وسائل ٕ-ٕ

 يرى الثويني أن ىناك طريقتين  لمعالجو الرشوة :
وحيد و االتكال عمى اهلل في كسب الرزق الحالل وانو ترسيخ عقيدة التب الطريقو  الوقائية  -ٔ

 (ُتوَعُدونَ  َوَما ِرْزُقُكمْ  السََّماءِ  َوِفيقال تعالى ) وعمى ىو الرزاق الكريم.وحده جل 
 َوَيْعَممُ  ِرْزُقَيا المَّوِ  َعَمى ِإالَّ  اأْلَْرضِ  ِفي َدابَّةٍ  ِمن َوَماتعالى ) ولووق( ٕٕ)الذاريات ،االية:

النصح و االرشاد و ( ، ٙ)ىود ، االية : (مُِّبينٍ  ِكَتابٍ  ِفي ُكل   َوُمْسَتْوَدَعَيا َىاُمْسَتَقرَّ 
الموظف الذي يشك فيو بأخذ الرشوة الى نقل  و التحذير من خطورة الرشوة ومفاسدىا

 دائرة اخرى او في الدائرة نفسيا في موقع يتعذر عمية اخذ الرشوة.

 انتزاع المال من المرتشي مع وضع عقوبة مالية مناسبة العقوبة وىي  -الثانية :الطريقو  -ٕ
.)  إذا ما تكررت منو جريمة الرشوة خدماتو  انياء  ، استرجاع االموال معالحبس  ، 

:  يــويندرج في اطار محاربة الرشوة التضييق عمى المرتش،انترنت(ٕٙٔٓالثويني ،
تشي حتى يتم ضبطو متمبسا الرقابة الشديدة عمى المر ، تطبيق مبدأ من اين لك ىذا ؟)

 . (تقديم الذمم المالية سنويا لجميع موظفي الدولة دون استثناء،  وةــبجريمة الرش

 

 البيئة التي تساعد عمى انتشار الرشوة  : ٖ-ٕ
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 البيئة الفقيرة في حاالت األزمات . -ٔ

رادىا عمى البيئة التي لم يتوفر فييا الوعي العام ،فمم تدرك مضار الرشوة فييا  ولم يقو أف -ٕ
 مجابية من ليم عندىم حقوق في المطالبة بحقوقيم .

البيئة التي فقدت الترابط ووقع في افرادىا التفكك  فال يرى أحدىم إال مصمحتو الشخصية   -ٖ
 ( ، االنترنتٕٔٔٓ)ىيئة النزاىة ،ولوعن طريق الرشوة وعمى حساب اآلخرين .

  الرشوة انتشارأسباب :  ٗ-ٕ 
ال بد من   طرق التخمص والنجاة من ىذا الداء الخطير ، ولوضع العالج متفكير فيل         

ية ـــالتقصي عن أسباب سريان الرشوة في مجتمع ما ، وىذه األسباب تتجمى في أسباب سياس
دارية واقتص   نعرضيا تباعًا وفق ما يمي : واجتماعية ادية ــوا 

 أواًل : األسباب السياسية: 

 وأخطرىان األسباب السياسية ىي أىم أسباب الفساد اإلداري والمالي إ الكبيسي يرى           
إلى تسرب الفساد لممستويات الدنيا واستشراءه لما  ةمبرر ذلك بأن فساد النخبة السياسية مدعا

يممكو السياسيون من نفوذ قوي وصالحيات واسعة تضع بين أيدييم ثروات كبيرة من المال 
فاسد. ولما يتوفر ليم من حماية وحصانة من المساءلة  العام في حال استغالليا بشكل

 االنتماء عمى بناء الميمة المواقع في اإلداريين ينـــالقيادي تعيينلك ومن ضمن ذ . والمحاسبة

 والنظم األنظمة وتغيير السياسي الستقرار عدم، اإلدارية الكفاءة وليس والتنظيمي السياسي

د الفسا انتشار عميو يترتب متسارع ،وبشكل، والعكس .يديمقراط إلى ديكتاتوري من الحاكمة 
األمر الذي يؤدي إلى أن القانون ال يطبق عمى الجميع وأن (  ٔٔ،ص  ٕ٘ٓٓ)الكبيسي ، 

يؤثر  ، ،انترنت( ٕٓٔٓ)شعبان،ىناك أشخاصًا فوق القانون تبعا لمنصبيم السياسي واإلداري
دور الحكومة في العدالة والمساواة في ؤدي أ إلى تشويو يالفساد عمى الجانب السياسي إذ 

، وىذا يؤدي بدوره إلى خمق شعور لدى الفئات  وزيع الحقوق المكتسبات بين المواطنينت
المجتمع باإلحباط وضعف الوالء لموطن مما قد يسبب تقويض الشرعية العامة  المظمومة من

اب السياســــية ويرى الباحثان  لمقضاء عمى االسب ( ،٘ٓٔ ، صٜٜٚٔ،عايش) .لمدولة 
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, وتوفير  في األنظمة السياسية والشفافية والمساءلةالنتشار الرشوة  ضرورة توفير الديمقراطية 
 أجيزة أعالم حرة قادرة عمى أظيار 

ع تصرفات السمطة السياسية ـــالتعبير والرأي والرقابة ، بحيث ال تخضمواطن الفساد تتيح حرية 
وأن تكون ىناك سمطة قضائية قوية  عمى الجميعالقانون  يطبق.وأن اءلة والنقدــلمتنقيب والمس

فوق الجميع وال تتحكم  حتى يكون القانون السمطتين التشريعية والتنفيذيةغير مستقمة عن 
 المناصب السياسية واإلدارية .بالقانون 

 
 األسباب اإلدارية:ثانيا 

ية ونظمو المعتمدة في الجياز اإلداري كما يؤدي الفساد اإلداري إلى أضعاف قواعد العمل الرسم
المعني والحيمولة دون تحقيقو ألىدافو الرسمية كميًا أو جزئيًا وحرف إمكاناتو المادية وطاقاتو 

البشرية عن ىذه األىداف وخمق التشويش بدل االنتظام في عمميات اتخاذ القرارات فيو. كذلك 
 &Scott .)عميتيا داخل األجيزة اإلدارية من شأن الفساد اإلداري أن يضعف دور القيادات وفا

Davis, 2007,p 330.) 

  م األسباب اإلدارية التي تؤدي إلى تفشي الرشوة ، مـا يأتي :ــــولعل أى   

 في والحكومية االدارية المناصب اصحاب ، واستمرار تخمف اإلجراءات اإلدارية والروتين - ٔ
 انترنت(،  ٕٙٔٓ االدارات . )الدق ، أبدية مراكزىم

 غموض األنظمة وتناقض التشريعات وكثرة التفسيرات . - ٕ

 ضعف دور الرقابة وعدم فعاليتيا وافتقارىا إلى الكوادر المؤىمة والمدربة. - ٖ

 أن حيث رئيسة أمام المرؤوس مساءلة أنيا عمى المساءلة تعرف  :ومحاسبة وجود عدم - ٗ

 ىذا ولكن لواجباتو انجازه ومدى لو المعطاة تلمصالحيا المالئم استخدامو مدى عنأل يس رئيسة

 ٖٕٓٓ)الفرا ، .العميا القيادة لدى موجود غير فانو والدنيا الوسطى اإلدارة في طبق إذا األمر
 (ٖٓٓص
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 : ةثالثًا :األسباب االقتصادي

 يكفي حتى سمطاتو استغالل سوء إلى الموظف دفع عميو يترتب والرواتب األجور تدنى - ٔ
 ،انترنت( ٖٕٔٓ. )أحميد ، المتدني معيشتو مستوى من ويرفع المادية حاجاتو

 

،  سوء توزيع الدخل القومي:األمر الذي يجعل األموال تتمركز لدى حفنة من األشخاص -ٕ
، حيث تصبح الطبقة الغنية أكثر غنى والطبقة  وىذا األمر يؤدي إلى زيادة حد االنقسام الطبقي

  الفقيرة أكثر فقرًا.
زيادة الرواتب خالل  تحسين الوضع االقتصادي لمموظفين من ضرورة  لباحثان ، ويرى ا
ين بشكل مستمر وتحسين مستوى المعيشة بحيث يتم توفير متطمبات عيش كريم لمنع ـلمموظف

التفاوت الطبقي في المجتمع ، ويكون ذلك من  حدة تخفيف ،يتم مكافحة الرشوة لمبررات الرشوة 
سيم في دفع عجمة االقتصاد تنظمة وقوانين اقتصادية أتطوير و  دلةخالل سياسة ضريبية عا

 ،انترنت( ٕٔٔٓ)حمادة،  .الوطني
 رابعًا: األسباب االجتماعية

الرشوة تعتبر سموكًا اجتماعيًا غير سوي قد يمجأ إليو الفرد أو الجماعة بوصفيا وسيمة            
ية الشريفة ســــــمشروعة أو بالطرق التنافلتحقيق غايات ال يستطيع الوصول إلييا بالوسائل ال

 ،انترنت( ٕٓٔٓ)شعبان ،  المتعارف عمييا.

 الذين الفاسدين واضح مثل االشخاص بعنوان محددة غير اخرى اسبابويضيف تيشوري الى 
 البعض تمتع في المؤسسات ، الفساد عمى المشجعة السائدة الثقافة ، انتقموا اينما الوباء ينقمون

 المفسدين كشف في واألعالم الصحافة دور ضعف المحاسبة ، بمناى عن جعميمت بحصانات
 ذلك ىدف بينما الخطط تنفيذ نسبة رفع بحجة العام نياية في مبرر الغير والفاسدين االنفاق

 وان اليدية قبل الرســـــول ان نقول كان الفساد الدينيةلتبرير النصوص تجبير الصفقات تمرير
 الفخمة كالسيارات لممسؤولين الممنوحة الكبيرة المزايا لمتحبب وســــيمة ىي بل سادف ليســــت اليدايا

 السفر ..... الخ من األسباب  وأذونات والميمات
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،  ٕٙٓٓوليدة ظروف الوقت الحاضر الذي لم يستطع الكاتب ان يحددىا بعنوان . )تيشوري ،
 االسباب قائمة رأس عمى تأتى رشوةوال الفساد ،فان وغيرىا االسباب ىذه كل ورغم،  أنترنت(
 وتدنى وتأثر ، لممواطنين تقدم التى الخدمات وقصور التنمية ومسيرة االقتصاد نمو إلعاقة
 االفراد دخول مستوى فى التوازن انعدام اسبابو اىم من الرشوة وجريمة الفساد فانتشار ،  دخميم
. جريمة ارتكاب الموظفين عضب يعمد لذلك والنتيجة حاجاتيمة مالئم عدم عنو ينتج مما

 (ٙٔ، ٖٕٓٓ)الجيني ،
 
  :Types Bribery أنواع الرشوة ٘-ٕ

 : أنواع ثالثة الرشوة

 أو لحاكم  اآلثم الجاىل يدفعيا كالتي حق بغير شيء أخذ إلى بو يتوصل ما:  األول النوع
 لقب شيء عمي لمحصول أو ، أداؤه عميو وجب شيء من إعفاء عمي الحصول أجل من مسؤول
 .  بالباطل الناس أموال أكل عمييا يترتب التي األمور من ذلك أشبو وما ، أوانو

 االبتعاد خالل من المرء منو انتقاما صاحبو عمى حق تفويت إلى بو يتوصل ما:  الثاني النوع
 الغيرة من بدافعليشـعر  الرشـوة وجمسات توعية ألولياء األمور بتحريم محرمة ، ألّنيا الرشـوة عن
 .  فيو داخل ىو بل األول النوع من قريب وىو.  ذلك إلى وما لحسدوا

 كان إذا الحرمة وتشتد األمة بإجماع حرام وىو عمل أو منصب إلى بو يتوصل ما:  الثالث النوع
 ،أنترنت( ٕٙٔٓ)البارودي، .العمل  لذلك أىال وال ، المنصب بيذا جديرا ليس الراشي
 ىناك وىل المجتمع عمى خطرا وأكبرىا إثما وأعظميا رماج األنواع أشد من األول ىو  النوع
 الحقوق وتفويت ، األمانة تضييع عمى لحماىم ، الحاكم عمى المحتال ذلكم من سيرة أسوأ شيء
 الحكام إلى بيا وتدلوا بالباطل بينكم أموالكم تأكموا وال: "  تعالى اهلل قال.. ، مستحقييا عمى

 ( ٛٛٔ)البقرة ،األية ،" . تعممون وأنتم اإلثمب الناس أموال من فريقا لتأكموا

 : (Damage to bribery) الرشوة اضرار ٙ-ٕ

 -: مدمرة ومنيا  لجريمة الرشوة آثار خطيرة ومفاسد عظيمة ونتائج
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انييار االخالق وذىاب المودة و   ةيتؤدي الى تفكك العالقات االجتماعظاىرة الرشوة   -ٔ
حق من لم يدفع الرشوة ، مع ضعف إيمان آخذىا  ةو إضاع ، والرحمة وعدم الثقة بين أفراده

حيث أن الرشوة تفسد منيج الحكم وتغيره  .وتعرضو لغضب اهلل وشدة العقوبة في الدنيا واآلخرة 
 وتجعمو يحكم بيواه وىوى من أرشاه.

غير مؤىل فيكون  عن طريق الرشوةعظيمة بسبب الشخص الذي يصل  مفاسدو نتائج مدمرة  -ٕ
فعند وضع الشخص  بعض الوظائف والمراكز الميمة في الدولة  إلشغالتحق وغير مس

خالصو يكون أساس اإلصالح واالستقامة  المناســــب بالمكان المناسب بكفاءتو وأمانتو وصدقو وا 
خالص.   في كل عمل ألنو قــادر  وأمين عمى أنجاز عممة بأمانو وصدق وا 

مات االساسية المقدمة ألفراد المجتمع فإذا دخمت اثار الرشوة المباشرة االضرار بالخدمن -ٖ
الرشوة  في استيراد الغذاء او الدواء او حتى مواد البناء ... فان الراشي يعمد الى استيراد أردأ 
المواد بأقل ثمن لبيعيا بأعمى االسعار لممواطن المستيمك لمحصول عمى اعمى االرباح عمى 

يستفيد منيا جميع افراد الشعب .او ىي ليست من  حساب المواطنين. او القيام بمشاريع ال
:انترنت(  ٕٓٓٓ)البيطار،   األولويات فضال عن رداءة العمل ورداءة المواد المستخدمة.

 :انترنت( ٕٙٓٓ)الشيخمي ، 

 

   :تتضمن العناصر االتيةأن  ان االستراتيجية الفاعمة لمكافحة الفساد يجب
  

  Political will Leadershipاإلرادة السياسية لمقيادة: اإلرادة السياسية لمقيادة:   --ٔٔ

  

      Reforming the Public Sectorإصالح القطاع العام: إصالح القطاع العام:   --ٕٕ

  

  Legal & Judicial Reformإلصالح القانوني والقضائي: إلصالح القانوني والقضائي: اا  --ٖٖ

 

، بما في ذلك وسائل اإلعالم  المجتمع المدني: Legislators المجتمع المدني:المجتمع المدني: -ٗ
 المستقمة 
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، والمينيين  ماعات المصالحوالقطاع الخاص ىم الالعبين الرئيسيين ويمكن القول ان ج
 ومجموعات المستيمكين والزعماء الدينيين يمكنيم بناء تحالفات ضد الفساد .

  

اد لو ــالفس:Regional/International Measuresالتدابير اإلقميمية / الدولية: التدابير اإلقميمية / الدولية:  -٘
و يتحرك نحو استجابة منسقة متعددة المستويات. حتى كانت الدول  قويإقميمي ودولي  بعد

عية مؤخرا مترددة في االعتراف بأن شركاتيم الوطنية / متعددة الجنسيات غذت الفساد الصنا
ىي  ة والشفافية الدولية يواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. و مبادرات الشفافية الصناع

عدد قميل من التدابير يجَرم الرشوة األجنبية والقضاء عمى الخصم الضريبي. 
Adebisi,2013p67)  :) 

 
 : االستنتاجات والتوصياتثالث المبحث ال

يتم في ىذا المبحث تناول االستنتاجات المستنبطة من اإلطار النظري لمدراسة والتي        
 في ضوئيا 

 لالستفادة من نتائج الدراسة.وضمن فقرتين والمقترحات  سيتم تقديم مجموعة من التوصيات
:- 

 :  CONCLUSIONاالستنتاجات ٔ-ٖ
 :ىم أسباب انتشار الرشوة بين أفراد المجتمعات  أن حثان أيرى البا
فكل فرد يسعى الى تحقيق ، بجريمة الرشوة تعاممين األفراد الم ضعف الوعي الديني لدى -ٔ

وىذا يسبب فساد المجتمع ،  مصمحتو الشخصية بعض النظر عن الضرر لمغير
يصالو إلى غيره الذي ال العدوان   ظمم والظمم  يستحقويسبب قطع الحق من صاحبو وا 

ويظمم المرتشي نفسو بالمحاباة  بالتعامل بالحرام ي نفسو ـــس حيث يظمم الراشــلمنف
 وحقوقاآلخرين . تضيع األمانةو و بأحكام اهلل ،

 األجور و معدل انخفاض من يقابميا وما األسعار وغالءانخفاض المستوى المعيشي  -ٕ
تردي األحوال بينيم ،  حادّ  طبقي تباين جعل مما ، قّمة أيدي في ترّكز الثروة
دافعًا لقبول الرشوة  يشكل  انعدام العدالة بتوزيع الثروات بين األفرادبسبب  االقتصادية
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 لحاجتيم نتيجة لمرشوة ، األشخاص بعض قبول إلى يؤدي األمر الذيوالتعامل بيا 
 .الوعي الديني  لدييم قلّ  إذا سيما ال المادية

انتشار بعض المفاىيم الخاطئة لتوقف عند رصد الجريمة ، و التياون بفرض العقوبة وا -ٖ
 ، العامة الثقافة إلى األشخاص من كبير جريمة الرشوة بسبب جيل عدد التي تبرر 

 تعقيد في الجيل ىذا الستغالل الموظف يدفع مما ، اإلدارية واإلجراءات القانونية
معاممتو  لتيسير الرشوة دفع البسيط إلى المواطن وبذلك يضطر المعاممة ، إجراءات

 .بأسرع وقت 

 : Recommendations and proposalsالتوصيات والمقترحات : ٕ-ٖ
 الرشوة:لمقضاء عمى التالية مقترحات ان باليوصي الباحث

لزيادة وعي العاممين بدوائر الدولة وخاصة الدوائر الخدمية  يوصي الباحثان   -ٔ
نية قانونية أدارية وفرض عقوبة أدارية دوري  جمسات توعية متنوعة ديأن تنظم وبشكل 

تبصير كالتغيب مثاًل لمن ال يحضر ىذه الجمسات ألكثر من مرة ، وعن طريقيا يتم  
 الجمسات تدار ىذه أن ينبغيالرِّشوة عمى الفرد وعمى المجتمع  وتوعيتيم بأضرار موظفـينال

من قانونيين وأساتذة  بالتنسيق مع وحدة االعالم والقادرين عمى أدارة مثل ىذه الجمسات
 لزرعجامعيين متمكنين من أدارة ىذه الجمسات بالتوعية واإلرشاد باإلضافة الى عمماء دين  

 المحرمات . عن واالبتعاد القوي اإليمان يتكون حتى الديني الوعي
 
 ما قبل وقوع جريمة الرشوة ، مرحمة في والمتمثل الوقائي الجانب عمى التركيز من بد فال -ٕ

 الصغر منذ التوعيةن ىناك جمسات توعية لمطمبة وأولياء األمور  بالمدارس لنشر تكو أن ك
وتوعيتيم من حين آلخر ىم تبصير بيا و  يقوم خطوة كلّ  في لو تعالى اهلل  بمراقبة المرء في

 من أجل  وة ،ــــمن عاقبة جريمة الرِّشىم تحذير و  بأضرار الرِّشوة عمى الفرد وعمى المجتمع
نماذج مما دمرتو ،   وخاصة عند عرض األسرة .  خالل من والوعي الديني  الضمير إحياء

نتيجة مخالفتيا ِلما قررتو الدولة ، أو بعرض  سواء في المنازل التي انيارت عمى أصحابيا
دة التي انتشرت سـالفا نماذج لألفراد الذين أصابتيم األمراض نتيجة تناول األدوية واألغذية

 .الرِّشوة بين الناس نتيجة لدفع 
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 أعطاء حقوق المواطن ، التزام العدل في توزيع ثروات البالد عمى جميع أفراد المجتمع -ٖ
 بحيث توفر المعيشة بما يتالءم مع مستوى الرواتب المستوى المعاشي لمموظفين وزيادةورفع 

وصول  عمى انتشارىا، بالقضاء الكفيمة والوسائل الرشوة مسببات لمنع كريم عيش متطمبات 
 .اآلخرين  عمى حساب ـردالحقوق إلى أىميا دون محاباِة ف

 
عند ثبوت الجــــريمة ،  العقوبات بأشد والمرتشي الراشي فرض العقوبات القانونية ومعاقبة -ٗ

 الرشوة كظاىرة يوقف ال رصد الجريمة فقط مجرد عند التوقف فإنالرشوة ،  أخذ عن ليتعظوا

والعزلة من دين ـــمحاسبة كافة المرتشين والفاس وفضح الراشي بمكان جريمتو ،اجتماعية 
يرى الباحثان أن  ، اجتماعيا يسقطوا حتى بيم والتشيير والمرتشين الفاسدين فضــــحو الوظيفة 

تكون  ىناك لوحة إعالنات ترفع أسماء المرتشين وصورىم وتاريخ فصميم من العمل 
 وأسباب الفصل  لجعميم عبرة لمن ال يعتبر. 

 
ظف المشكوك بنزاىتو وليس ىناك دليل مادي لينال العقوبة القانونية المستحقة نقل  المو  -٘

مكان عممو الحالي الى مكان ال مجال لممارسة الرشــوة ، وان يوضــع تحت بحقو من 
وىذه  المؤىمة والمدربة الكوادر وفيروتالرقابة  دور  يطشتنالبد من  ذلك  لتحقيقالمراقبو 

 الموظفين احتكاك لمنع عبر شبكو االنترنت  الحكومية المعامالت فيـــــذتنو ؤولية اإلدارة ســــم
 المعامالت في االلكترونية والحكومة والشفافية التقانة استخدام بالمواطنين ، أي

 
 :المصادر 

 القرأن الكريم 

مجمة المحجة ،العدد  ، الرشوة ظاىرة انتشار أسباب من (،ٖٕٔٓاحميد ،عبدالمطيف  )  -ٔ
ٖٜٖ 

www.almahajjafes.net 

http://www.almahajjafes.net/
http://www.almahajjafes.net/
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: األسالم أعتبر الرشوة آفة اجتماعية، ممف األسبوع مجمة ( ٕٙٔٓالبارودي،خالد ) -ٕ
 .الشروق

www.alchourouk.com/.../687        
،دار الفكر الرعية و الراعي إصالح في الشرعية لسياسةا:  (ٕٕٓٓالبيطار ،محمد خالد ) -ٖ

 بيروت

    (: بحث عن الرشوة ، األنترنت.ٕٙٔٓبرييي ) الثويني ،ىاتف -ٗ

https://vb.elmstba.com/t338994.htm 
 بيروت. ، ٔطالمعرفة ،  ، دار التعريفات (:2007 محمد) بن الجرجاني ، عمي -٘

عمى ،  الرشوة وخطرىا عمى المجتمع األسالمي(: ٕٛٓٓالجنابي ،أحمد عبدالستار كسار) -ٙ
 www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54067الموقع االلكتروني  

 مفساد  والرشوة عمى االقتصاد العربياألثار السمبية ل( :ٖٕٓٓالجيني ،عيد مسعود) -ٚ
 ،المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، المحور الخامس .

 الرشوة ،عمى الموقع االلكتروني مفيوم (: ٕٓٔٓربحي ، أسراء)  -ٛ

 www.mawdoo3.com 

، مجمة نايف العربية  العدالة أخالقيات رجال(:ٕٙٓٓالشيخمي ، عبد القادر عبد الحافظ ) -ٜ
 لمعموم األمنية ، القضاء والعدالة ، الجزء الثاني ،الرياض .

فمسطين  ،األولى  الطبعة، توالممارسا المفاىيم– اإلدارة(: ٕٕٓٓ ) وآخرون ماجد الفرا، -ٓٔ
. 
 

، المكتب الجامعي ، المكتب الجامعي ٔٔ، ط، ط  (، الفساد والعولمة تزامن التوأمو(، الفساد والعولمة تزامن التوأمو22000055))  ، عامر،، عامر،  الكبيسيالكبيسي -ٔٔ
 .رياضرياضالحديث، الالحديث، ال

 

 -حمول أسباب تعريف -الرشوة وظاىرة وقضية جريمة: (ٕٙٓٓالرحمن) عبد تيشوري، -ٕٔ
  اإللكتروني. الموقع عمى منشور مقال

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=64649 

http://www.alchourouk.com/.../687
http://www.alchourouk.com/.../687
https://vb.elmstba.com/t338994.htm
https://vb.elmstba.com/t338994.htm
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54067
http://www.mawdoo3.com/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=64649
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،ممخص رسالة ماجستير  كمية  وسبل مكافحتياالرشوة أسابيا (: ٕٔٔٓحمادة، عمي) -ٖٔ
 الحقوق ،جامعو حمب ،سورية

القرآن في  ودور المسمم المجتمع في الرشوة أثر ( :ٕٓٔٓ، بشير حميد عبد ) دليميال-ٕٔ
     p?25044www.adelamer.com/vb/showthread.phالتعامل معيا . 

التوحيد  مجمة في، مقال منشور  الرشوة أسبابيا وعالجيا: ( ٕٙٔٓالدق ، صالح نجيب )-ٖٔ
 عمى موقع،

http://www.alukah.net/sharia/0/104646 
،  ٖٖسات عربية ، م ( ، الفساد كعواممو وسبل  التصدي لو، دراٜٜٚٔعايش ،حسني ،) -ٗٔ
 ٔٔع.

المجمد األول ،  وسمم عميو اهلل صمى الرسول وصايا : (ٜٔٛٔالعفيفي ، طو عبداهلل  ) -٘ٔ
 ، القاىرة ،دار التراث العربي . ٓٔ-ٔجزء

(:منيج البحث التربوي ، دار ٜٜٓٔداود،عزيز حنا ،عبد الرحمن ، أنور حسين ) -ٙٔ
 الحكمة ، بغداد.

طرق المكافحة  -لرشوة كظاىرة اجرامية ) األسباب ا ( :ٕٓٔٓ،)برىان جالل ،شعبان  -ٚٔ
) .topic-http://burhanshaban.hooxs.com/t25 

 ( ، نحو نيضة جديدة لميسار في العالم العربي ، بيروت ٕٗٔٓكريم مروه ) -ٛٔ

www.daralsaqi.com   
عمى الموقع  منشور مقال ، الدولية الرشوة جريمة( : ٕٕٓٓالعبودي ،محسن محمد ) -ٜٔ

 www.Ahram.org.eq األلكتروني 

عمى الموقع  ( :جريمة الرشوة في القانون العراقي منشورٕٙٔٓمصطفى،محمد ميدي ) -ٕٓ
  aliraq.net/threads/95214-www.dorar األلكتروني 

( : القياس والتقويم في التربية وعمم النفس ،دار ٕٓٓٓممحم ، سامي محمد) -ٕٔ
 المسيرة ،عمان.

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?25044
http://www.alukah.net/sharia/0/104646
http://www.alukah.net/sharia/0/104646
http://burhanshaban.hooxs.com/t25-topic
http://www.daralsaqi.com/
http://www.daralsaqi.com/
http://www.ahram.org.eq/
http://www.dorar-aliraq.net/threads/95214
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