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 ))قضايا الفساد اإلداري يف الصحافة العراقية((
 دراسة حتليلية يف جريدة املشرق أمنوذجا 

 31/6/2002لغاية  1/4/2002للمدة من 
                                  د.فريـــــد صـــــالح فيـــــاض

 ن
 

ــد  . م.م ــال مجي                                                             عيســى عي

 ن
ــــماـج ـــكــظ تـطــ ـــريت/ كـــ ـــيظالــ ــ مـآلداب/ قســ                    م اإلعــ

 ن
ًاملمذمت:ًأَلاً
ًمتٍيذ -1

تلعبببس ئلبببعالم ومنبببال ئافةبببع ومهبببفع ا تئدو اةابببع  ببب  ومتهبببت  مل   بببد اببب  
ومقضع ع ومللب ا ومت  تئوجه ومف ئاا ئوماجتاع نلى فت لئوء ا  خبام ومتهبت  مةب   

ابتاع  ب  تفبعئم تلبح ومفبعالت ئافةبع اضبع ع وم لبعت ومفعالت ا  خام نبت  سلبعم س تعت
% ابب  نجاببعم  ومفببعت  01ومتود  ئومالتشببد   بب  ومعببدوي ئومبب    هببم نمببى س  ببد ابب  

ومئطف  ومعدوا  باعفى ن  اعب    اعف ا نمى نشد  ال بعدوت تئالد اب  وما نوف با وملبفئ ا 
ئائ وألاد ، شعد عهتض ع ابعء بلبس نتل اتد  ومبات نلى ولت ععس ا   ومابعمغ    ا

ومفعجل ن  فجل وم لعت ومالتشبد   ب  ومببات ئفلبس افاابا ومشب ع  ا ومععما با وماعف با 
 . 8118بعم شف ن  وم لعت فئم ومععمل    تقد داع وملفئ  مععل 

ئودت عبت ،  فتم ومعدوي ومادتبا وم عم ا    اعالابا ومبتئم وأل  بد  لبعتو   ب  ومعبعمل
نلابببع ن  وخطبببد اضبببع ع ، دت   م هببببا بعمادتببببا وم عف بببااببب   ومفلببببا  ببب  وملبببفت   وألخ ببب

وم لبببعت ومالتشبببد   ببب  ومعبببدوي بعمفلببببا ملبببئنودوت ئومتببب   بببتل ومتفق بببي   ةبببع اببب  ومقضبببع ع 
 . وماتعلقا بئنود  ومتجعد 
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ئو  ئاعالف ئلعالم ومنال ئافةع ومهفع ا ال تقتهبد نلبى ومنبال ئومتئن با 
بببببم تتعببببت   مببببح نمببببى فشببببت ومببببدس  ومعببببعل  ئادوابببببا ستوء ومف ئاببببا ئوماخللببببعت وألخببببد 

ملئاببببئف ضببببت وم لببببعت ومتود  ومبببب   ابببب  شبببببفه س   ببببخت  نمببببى وففببببام ومبفببببعء سمق ابببب  
ملاجتاببع ئضببعف ومضببئوبط والخاا ببه ئوالاتهببعت ا ئوالجتاعن ببا ئة ببعس ومالببعءما اببع 
 وخببتام ئتئن ببع وم ببدئ  ئنببتل   ببعء  ومق ببعتوت ئ بببعد ومالببخئم   ئوفعببتول ومشبب ع  ا ئنببتل

 اببع ئوفببه وم لببعت ومتود   ببخت  نمببى اجببد  ومعقببئم ئاببدئس ومالببت اد    ،  ع ببا ومدئوتببس
ئ ننببنا وم قببا بعمف ئاببا ئ ن ببت ومبطعمببا ئوم قببد ئ عداببم ومفاببئ ئ جعببم والفتخعبببعت ئلبب لا 

ئاب  افبع تببت  ساا با ، ئتدلب   وما بعا ل وم علبت ، مئهئم وم علت   نمى ادو بن وملبلطا
  ببببن نلببببى تلببببح ومقضببببع ع متهبببببا ومهببببفع ا وماهببببتد وألئم ومت   ببببف ومناابببب  ئومتد 

ملجاةئد    اجبعم ومفهبئم نلبى وماعلئابعت ئوالطباا نلبى سابل ومقضبع ع ومتب  تبخ د 
ئ بب  ومعببدوي تفشببط ومعت ببت ابب  ومهببفف متشبب م اهببعتد دال لبب ا  ،نلببى ف ببع  وماببئوطف  

ماشببببدي ملاتلقبببب   ماتعبعببببا اضببببع ع اةاببببا ا ببببم اضببببع ع وم لببببعت ومتود  ئافةببببع هببببف  ا و
 . وم ئا ا ئومت  تفعئمت تلح ومقضع ع

ًأٌميتًانبحث -2
 قت سهبا  مح ومبلبت  9/4/8112اف  وفتالا ومفدس نلى ومعدوي ئوفتامه    

ا ببتوفع خهببببع م فببتوس ومل علببب ا ئوالاتهبببعت ا ئوألاف ببا ومتببب  تجتبب س ئلبببعالم ومنبببال 
فببئوم ومهببف ا ئاببت دو ببي  مببح وفتشببعد وم قببد ئتببتائد وأل، ئافةببع ومهببفع ا بشبب م خببع 

ئابببب  ومهببببفف ، ئاهببببد وألناببببعد ئلببببئء تئن ببببع وماببببتوخ م ئوفخ ببببع  اعببببتالت ومفاببببئ
 ،ومعدوا بببببا وماةابببببا ومتببببب  تفعئمبببببت وألفبببببتوس ئاجد بببببعت ومشبببببب  ومعدواببببب  ب بببببم ت عهببببب له

ئسهبببفت اهببتدو سلعلبب ع بعمفلبببا ملجاةببئد ومعدوابب  ئومعدببب  ماعد ببا اببع  جببد  توخببم 
اتعبعببا اضببع ع اةاببا ئالفببا تتعلببي بببعمئواع ومعببدوي ئابب  هببف  ا وماشببدي ئومتبب  تقببئل ب

 ،والاتهعت  ملشعس ومعدوا     ام وم لعت ومتود  ومالتشد   ب  وماخللبعت ومعدوا با
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ئ ا ببب  ا بببعة     بببا اتعبعتةبببع متلبببح ومقضبببع ع اببب  خبببام نجبببدوء تفل بببم اضبببائ  نببب  
ئاب و اب  شبعفه س   ،ائضئنعت وم لعت ومافشبئد   ب  ومهب فا وألئمبى مهبف  ا وماشبدي

 ا مفبببع  دهبببا افعلببببا ملتعبببدف نلبببى سابببل ومقضبببع ع ئومائضبببئنعت ئوماخللبببعت ومتببب   تببب
تفعئمتةع ومهف  ا ئابع اب  وببدن ومافعشبتوت ئومبتنئوت فبئم اضبع ع وم لبعت ومتود   ب  

 . ومعدوي ومت  سطلقتةع تلح ومهف  ا
ًمشكهتًانبحث -3

تعببت خطببئ  و تشببعف اشبب لا ومبفببس ئتفت ببتاع ابب  وألاببئد ومةعاببا ومتبب   جببس 
 .(0)ومبعفس س   قئل بةع  عت وخت عد ائضئا ومبفس نلى

ئوماقهبببئت بتفت بببت اشببب لا ومبفبببس ابببئ تضببب  ي فبببتئت ومائضبببئا بف بببس   بببئ  
اب  ائضبئنعت  ئم ة نلى ابع  بئف  ببه ومعفبئو  ،اقتهد نلى اع  د ت ومبعفس تفعئمه

 .(8)ال  د ت ومبعفس تفعئمةع
ئفةبببع تفطبببئ  نلبببى ئمببب مح  بببع  وملببباا ومدال لبببا ومتببب  تا بببن ومبفبببئس ومعلا بببا  

 .(2)اش لا افتت  تفتعج ما   تهت  مةع بعمتدولا ئومتفل م ا  جئوفبةع وماتعتت 
ئ بببت  ابب و ومبفببس م تفببعئم ومم ببعت وماتبعببا  بب  ومهببفع ا بشبب م نببعل ئجد ببت  
وماشبببدي بشببب م خبببع   ببب  ومتعبببعط  ئومتععابببم ابببع ابببعاد  وم لبببعت اللببب اع ئو  نفبببت  

م ببب   ،  بببا ومداعب بببا نمبببى جعفبببس ئا  بببا ومتئن ببباومئابببعالف وأللعلببب ا ملهبببفع ا اببب  ومئا
ومئواع  ش د نمى س  افعح فبئا اب  وموابئ  بشبب  طب عبا ومبتئد ومب   تلعببه ومهبفع ا 

 اع ئ ا   تلخ   اش لا ومبفس بعمتلبعخالت  ،    مح ومل عي ئات  فجعفه ئ عنل ته
 :ومت ا

 . اع فتئت واتاعل هف  ا وماشدي بائضئنعت وم لعت -0
 . ضئنعت ئوماخللعت ومت  تتفعئمةع ومهف  ا بخهئ  وم لعتاع طب عا ومائ  -8
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اع وبدن ومتنئوت ئومافعشتوت ومت  نبدت نفةع هف  ا وماشدي    لببعي وملبع   -2
 . مااعدلا وم لعت

 أٌذافًانبحث -4

 : يسعى ىذا البحث إلى تحقيق جممة من األىداف وأبرزىا
ئنعت تشببببخ   اجببببعالت والاتاببببعل ئومتد  ببببن  بببب  هببببف  ا وماشببببدي نلببببى ائضبببب -0

 . وم لعت
ئتفعئمتةبع هبف  ا  وم لبعت   تف ةبع ومت  ئوماجعالت ومئائف نلى وبدن ومائضئنعت -8

 . وماشدي بت دودوت نعم ه

تفت ت سابل ومبتنئوت ئومافعشبتوت ومافقئمبا نببد جد بت  وماشبدي بخهبئ  ا ع فبا  -2
 . وم لعت

ًمىٍجًانبحثً -5
عابا ومتب   بتل افة  ومبفس ومعلا  ائ تلح وماجائنا ا  ومقئونبت ئوألفاابا ومع

ئضعةع ا  وجم ومئهئم نمى فقعالي اقبئما فئم ومائواد ائضبئا والاتابعل اب  اببم 
 .(4)ومبعف       اختلف اجعالت وماعد ا ومفلعف ا

ن  ن  وموعمب با ومعااببى اب  بفببئس ومنبال ئومببدس  ومعبعل تببتل  ب  نطببعد وماببفة  
ف نمبى تلبج م ئهب   م و  عت ا و ومبفس ا  ومبفئس ومئهب  ا ومتب  تةبت ،(5)ومئه  

س  نفةببببع تعببببد  ائضببببئا اببببع بطد قببببا ائضبببببئن ا  ،ملفقببببعالي ببتبببببعا وماببببفة  ومعلابببب 
 .(6)تا قا

ئواتضببببت اشبببب لا ومبفببببس ومتبببب  ففبببب  بهببببتت بف ةببببع ونتاببببعت ومبفببببس ومئهبببب   
ومتفل ل  "وم    قئل نلى ئهف اعاد  ا  ومائواد ملئهئم نمى سلبعس ا   وماعاد  

خا  ومفتعال  متعا اةع ئ مبح اب  وجبم تجا بع ومب عفبعت ئومعئوام ومت  تتف ل   ةع ئولت
نمى جعفس  مح واللبتععفا ببلبلئس تفل بم ومافتبئ  ئابئ وأل  بد  (7)ئتفا اةع ئتفل لةع "
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ئضعا بدفعدت ب دملئ  ئ ف  نلى وفبه "سلبلئس ملبفبس  ةبتف  ش ئنع ئوبدن تعد ف مه
ت فبببتت ومبفبببس ئاببب .(8)نمبببى ومئهبببف ومائضبببئن  ئوم اببب  ملافتبببئ  ومابببعاد ماتهبببعم "

)ومائضئا(   الا ملتفل م ئومت  تلتختل سلعلع بود  وم شف ن  ادو بن والاتابعل  ب  
ومافتبببئ  بعمائضبببئنعت ومتببب  ندضبببتةع هبببف  ا وماشبببدي   ابببع  تعلبببي بعم لبببعت ومابببعم  
ئومتود   اع ئتل تفت ت )وم  د (  ئفت  ملتفل م ئتعتببد ئاب  وأل  بد شب ئنع  ب  تفل بم 

  بببت  ببب  تفت بببت س  بببد وم البببعت ولبببتختواع  ببب  وم شبببف نابببع  قئمبببه ومافتبببئ  أل  تفعئمةبببع  
 .(9)ئ تل ومعت نلى ومدائن  وتةع ،ومافتئ 

ًجمالثًانبحثًَجمخمؼًً -6
 تخبب  ومبفببس اجببعم   دال لبب   ابب  ومناببعف  وماتا ببم ببب جدوء ومتدولببا  بب  وماببت  

ئوماجبببعم وما بببعف  وماتا بببم  ببب  جد بببت   21/6/8119موع بببا  0/4/8119ومناف بببا اببب  
 . دي ومعدوا ا ومالتقلاوماش

سابببع اجتابببع ومبفببببس   تا بببم  بببب  هبببف  ا وماشبببدي ومعدوا ببببا بئهببب ةع هببببف  ا 
 ،تئم ومعببعمل ئابب  ابب  ومهببفف وم ئا بباالببتقلا تهببتد  بب  بوببتوت ئتببئنا  بب  نببتت ابب  

تعتات نلى ومبعت   ومافلب  ئومبتئم  ئتفبد   ب  وموعمبس نلبى ومتبنول ومتابا ئتا بم نمبى 
 . .......... وم .اجعالت ومل علا ئوالاتهعت ئومت   تقت ل ختاا ملقعدئ تتفئا   

ف لبع  0 اع  تا م اجتاع ومبفس نلى ومالتئ  سمنابعف   ب   ا با سشبةد اب  
ئابببببت ونتابببببت ومبعفبببببس ومفهبببببد ومشبببببعام  8119فن بببببدو  اببببب   21ئموع بببببا  8119اببببب  

نبببتتو ئابببت ئجبببت  90ملهببب فا وألئمبببى ألنبببتوت وألشبببةد ومخعضبببعا ملتفل بببم ئومتببب  بلوبببت 
ن  ومنببتوت ومتبب  تفعئمببت اضببع ع وم لببعت ومتود   بب  ومهبب فا وألئمببى مهببف  ا  ومبعفببس

نببتتو  بب   06نببتتو  بب  شببةد س ببعد ئ 85نببتتو  بب  شببةد ف لببع  ئ 02وماشببدي ئبئواببع 
 . نتتو 54ئب مح   ئ  اجائا وألنتوت ومت  خضعت ملتفل م ا   ،شةد فن دو 

ًأسبابًً–ػىاصريًً–خصائصًًً–مفٍُمًًً–انفسادًاإلداريً:ًثاويا
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 انفسادًنغتًَاصطالحاً -1

.... . ومتلبف ئومعطبس ئوالضبطدوس ئومخلبم ئومجبتس ئومقفبط: يعني الفساد لغةة
جببببعئن : بطببببم ئ لببببت ومدجببببم: ئ قببببعم  لببببت وملفببببل  لببببعتو س  وفببببت  ئنطببببس ئ لببببت ومعقببببم

 .(01)وضطدبت ئستد ةع ومخلم ،ومهئوس ئومف اا ئ لتت وألائد
نتببتوم البب ا لببئوء  ببع  ابب و خببدئج ومشبب ء نبب  وال: ئ عفبب  وم لببعت وهببطافع  

ئ لبببببببتعام  ببببببب  ومبببببببف ة ئومببببببببت  ئوألشببببببب عء ومخعدجبببببببا نببببببب   ،ومخبببببببدئج الببببببب ا سئ    بببببببد
 .(00)واللتقعاا

نلعء  ولتختول وملبلطا ومععابا اب  : ويعني الفساد بالمدلول القانوني واإلداري
 .(08)وجم ومفهئم نلى ا علس خعها

 : وعرفتو موسوعة العموم االجتماعية بأنو
ئ شببتام  مببح بئضببئف  ،ومف ببئ  ومعببعل متفق ببي سدبببعف سئ افببع ع خعهببا"ولببتختول 

 .(02)نلى جا ع سفئوا ئدشعئ  ومالخئم   ومافل    سئ ومئطف    سئ ومل عل   
 : وعرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنو

 .(04)نلعء  ولتعاعم ومللطا ومائ لا متفق ي ا علس خعها
 : وعرفو آخرون بأنو

ومعبببعل متفق بببي سدببببعف سئ افبببع ع خعهبببا ئ شبببام جا بببع سفبببئوا  )ولبببتختول ومف بببئ 
 .(05)(دشعئ  ومالخئم   ومافل    سئ ومئطف    سئ ومل عل   

ببفبه لبئء ولبتوام  0997ئند ه ومبفح ومتئم     تقد د ومتفا ا ومهعتد نبعل 
 .(06)ومللطا ومععاا ا  وجم ومفهئم نلى ا علس شخه ا

ئنا ئولعا ا  ومااعدلعت ومل عل ا ئنائاع  ع  وم لعت  اهطلا  وط  اجا
ئوالاتهببببببعت ا ئومتود ببببببا وماشبببببببئاا ئوماد بببببببا ئ شببببببام الببببببعفه ئولببببببعا ابببببب  ومناببببببعم 
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ئومتهبببد عت ة بببد ومشبببدن ا  ةبببئ ابببعاد  اعقبببت  تتشبببعس سلببببعبةع ئتتفبببئا   عدابببع ئتشبببام 
 :(07)سفئونع اختل ا ا  سفاعط ومللئح ومشع   ئا 

 .   ا سئ ومختااوتجعد ومائاف ومععل ببناعم ومئا :الرشوة -0
باعفى ن   تهدف ومائاف ومععل    وماعم وم   ئجت تفت  بت  ئ ب   :االختالس -8

 . ف عنته بلبس ئا  ته نلى ونتبعد وفه االئح مه

ئ اةد ولتوام ومائاف مف ئ   ومئا       ومفعالت ومت   قئل  :استغالل النفوذ -2
ماهببببلفا بةببببع ومائاببببف ومف ببببئا  بعلببببتختول لببببلطته متفق ببببي اببببتف  خببببد ة ببببد و

 . ومععاا

اببئ نجبببعد وألشببخع  نلببى ت ببع ابببعمغ اعم ببه اع فببه بعمتةت ببت سئ ومعفببف  :االبتةةزاز -4
ئومتدا س   جبعد ومائاف ماقعئم بت ع ابعمغ فقت ا اقعبم ولتال ائوت اعل وماقعئم 

ال نتاع ومائاف ة د اطعبقا ملائوه عت  . بتجة ناع نمى توالد  ومائاف ئو 

 . اتد وماعم ومععل -5

 . ائوم ومععاا مو د اع خههت مهتئا ف وأل -6

 . ومتةدس ئومالعنت  نلى ومتةدس ا  ومضد با -7

 . ئت ض م  ئ  ومهات ئومقدبى    ومعقئت ئومتع  فعت ،ومئلعطا -8

 . تلد س وماعلئاعت -9

 . ومانوج ا    نهتود ومقدودوت ومتود ا تئ  ومتق ت بعمقئوف   -01

 . ااومااعم ومالتاد باع  لفي ضددو جل اع بعألائوم ومعع -00

ًخصائصًانفساد -2
 :(08)ىناك عدة خصائص لمفساد اإلداري منيا

 ، تخ  وم لعت ومتود  نش عال ئنفعهد اتعتت   هعس ومفعطا بةبع ئومتهبت  مةبع -0
 عمدشببئ  ئوالخببتاة ئومتنئ ببد ئوالبتببنون ئلببئء واللببتختول ومئوضببا م اببئوم ومععاببا 
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افعببببع  اببب  وجبببم  لبببس شبببخ  سئ تفق بببي سابببتوف خعهبببا ئ ببب مح ومافلبببئب ا ئوم
 . ئومتوعض  ن  سفشطا ة د اعفئف ا

 ببتل وم لببعت ومتود  نببعت   بب  نطببعد ابب  وملببد ا ئومخببئف ئو  وم شببف نبب  فببعالت  -8
ن  ن  ومهب قعت  ،وم لعت التخت     وموعمس نمى وم شبف نال نب  جبنء اب  ومفق قبا

وم ب د  مل لعت ت ئ  اعقبت  ئة بد ابعشبد  توبد   ببعد ومابئا    نلبى وماببعم نلبى 
 . ت ئوماوعاد وم لع

 عم لبببعت  ،اببب  خهبببعال  وم لبببعت نفهبببد وماخبببعطد  ومببب    هبببعفس سنابببعم وم لبببعت -2
  بببئ  اود بببع  ببب  ومائوابببف ئومابببدئف ومتببب    بببئ    ةبببع نفهبببد وماوبببعاد  ضبببع  ع 
 عمهبب قعت وم ب ببد  توببد   بببعد وماببئا    نلببى وماوببعاد    لاببع  بببد فجببل ومهبب قا 

لببببى وماوببببعاد  ال  وفتابببببعالت ئتعقببببتاع ئ ئفةببببع ة بببببد ابعشببببد   لاببببع نوت وماببببببعم ن
 .(09)ومش ئح فئمةع ت ئ  ضع  ا

 ن و  شبتدح  ب  ،ن  وم لعت ومتود  مل  عبت نابا  دت بع ببم سهببا نابا افاابع
وم لببعت نببعت  س  ببد ابب  شببخ   عم لببعت ومتود   تد ببن ابب  ومفعف ببا وم عل ببا نلببى نببت  

 :(81)سطدوف ا 
 .    ومئا   ومائاف ومععل وم    ب ع ختاعته التوا للطعته ئف ئ  - س

لببئوء اب   قببئل اببفةل بشبدوء خببتاعت مبب ة مببه  ،ومب     تعببعالئ  اببع اب و ومائاببف - س
ومفبببي  ببب  ومفهبببئم نل ةبببع سئ اببب   بببت ع اببببعمغ نضبببع  ا مخبببتاعت مبببه ومفبببي  ببب  

 . ومفهئم نل ةع

ن و ال  بببتل ومتععابببم  ببب  اضبببع ع وم لبببعت وم ب بببد   ،سابببع ومطبببدف وم عمبببس ابببئ ومئ  بببم - ت
لخئم ومف ئا  بم   ئ  افعح ئ  م ن  وماخللبا ابعشد  ب   اقتل ومدشئ  ئوما

.. ئابب و  ن ببت ابب  هببعئبا ا ع فببا .اقتاببا ومدشببئ  ئ خببد نبب  ومالببخئم ومف ببئا 
 .(80)وم لعت اتعتت وألطدوف ومت  تتععام اعه ااع  جعلةع نال ا اعقت 

 ػىاصرًانفسادًاإلداري -3
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 :(00)ةيمكن القول إن الفساد اإلداري ينطوي عمى مجموعة من العناصر التالي
 . للئح ة د لئ  اخعمف ملقعفئ  ئوملئوالا ئومتعل اعت ئوألخاي - س

 . وم عنم ةعمبع ائ ومائاف ومععل بعمف ئاا سئ شد عت اطعا وألناعم - س
 اببببتف وم لببببعت اببببئ تفق ببببي اهببببلفا خعهببببا ملائاببببف سئ م ئ ببببه نلببببى فلببببعس - ت

 . وماهلفا ومععاا  اع ات ت ئ  وماهلفا ومخعها اعت ا سئ ستب ا
مضبدود بعماهبعما والاتهبعت ا ئوالجتاعن با سئ ومل علب ا سئ خطد وم لعت ابئ و - س

 . وم قع  ا ملاجتاع
ًاألسبابًانُالؼيتًلوخشارًانفسادًيفًانذَلًانىاميتً -4

ن  اببعاد  وم لببعت ومتود   بب  ومببتئم ومفعا ببا شبببفةع شببب  س  اببعاد  وجتاعن ببا 
فاببع فت جببا اجائنببا ابب  وماببدئف ئومعئوابب م ومتبب  سخببد  التفببتس فت جببا نعاببم ئوفببت ئو 

 :(82) ا   نبدوناع نلى ومففئ ومتعم 
وفعببببتول ا بببببا ومقببببعفئ      بببب  س   لببببئت والنتقببببعت بببببب  ومقببببعفئ  مبببب ة اببببئ وملببببب م  -0

متفه م ومفقئي سئ فاع ا ومفعة  ل ة اةاع س  ت بئ  نلبى فبي سئ بعطبم وماةبل 
ئاب و والنتقبعت شببفه نطباي ) بت وم ببعد( ومب     ضبدبئ   ،س  ت ئ  ائ ع ال ضبع  ع

 . مفعالط بعمقعفئ   ت قت ومتئما ا بتةع اع ومفاعل ومععلند  و
نببتل ولببتقعما وألتوء ومف ببئا   عمتانببس ومبب   تاعدلببه ومف ئاببا لببئوء نبب  طد ببي  -8

س و  لببببلئح ومف ئاببببا  ،والفت ببببعم نلببببى وماجتاببببع من ببببعت  ومضببببدوالس ئومجبع ببببا ابببب ا
ئو  و  ، بب  و ولببتقعات ومف ئاببا ولببتقعل ومفببعة ، ببفع ة نلببى سخبباي ومفببعة ئابب اةل

 . تانبت سئ وفتعمت   فةع تشجعةل تلقعال ع نلى ومتانس والفت عم

ة عس ومفائ ج ئومقتئ   ئ  وخت عد ومق عتوت    ومتئم ومفعا ا  بتل طبقبع النتببعدوت  -2
ومئالء ئال تتاتع بعم  عء  ئواللتقعاا  ا  ومطب ع  س   خت   مح نمى ت د غ ااعاد 

 . وم لعت ئوفتععشةع
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ومالبببما   اقدوط ببا ئوماتا لببا  بب  ومداعبببا ومشببعب ا ئااعدلببا فببية ببعس ومااعدلببا ومت -4
 بببب  فاببئ وم لبببعت  هبببا سابببدو  ،ئفبب   ال  فعلبببس وماخطبب  ،ئفد ببا ومفقببت ئومتعب بببد

 . ئوفتشعد   هبا با نعالي ،طب ع ع
تداببم ومطبقببعت ومفع اببا  بب  اقعنببتاع ئ قهببت ببب مح بقببعءال م تببد  طئ لببا نلببى دسة  -5

ئفابئ  ،د ومب    بخت  بابدئد ومئابت نمبى ت بئ   ومشبلموألاب ،وم   د ا  وماخللعت
 . متاتت متشام وألبفعء ئوألاعدس ،شب ا وماهعما

 والنتابببعت نلبببى ومفلبببعبعت ومل علببب ا ئ قهبببت بببب مح تقبببت ل ومل علببب ا نلبببى ومقبببعفئ  -6
متهبا ومفلعبعت ومل عل ا ا  ومف ل ئوم  هبم  ب  اهب د ومضبعمع    ب  وم لبعت 

 . ن  طد ي ة  ومطدف نفةل
 عمهفع ا ومفد  ا  جئاد ومتفا ا     ئلع ومنال  ضبا  ،تق  ت فد ا ومهفع ا -7

وم لعت ومتود  ئ   ئلعه س ضع نتواا  فب  ومل علبا ومععابا ب مقبعء ومضبئء نلبى 
 .(84)سناعم ومف ئاا

ًأسبابًاوخشارًانفسادًيفًانؼراق -5
 وماافبببا ن  شببب ئا  قع بببا وم لبببعت  ببب  وماجتابببع ومعدواببب  تجبببد  بشببب م اتلبببعدا

 :(85)ئ عن   مح نمى

 . ةائ  ومقئوف   ئو تقعداع نمى ومش ع  ا - س
 . ومتعق ت    ومقئوف   ومضد ب ا ئومت  ال تلعنت نلى والات عم ومضد ب  - س
ضعف ومدوت  ومل علب ا ئنبتل ئضبئفةع )تشبعبح( دجبعم ومل علبا باجتابع دجبعم  - ت

 وألناعم.
 (.(ب افن )ومتدام ومتود  ئة عس ومتتا ي ومالتقم ال لبعس ل عل ا ) - س
وم قد ئومجةم ومب    عبل وماجتابع ئوماتبدو ل  ب  وماجتابع ومعدواب  بلببس ومفبدئس  - ج

 . ئومفهعد والاتهعت  طئ م وألات
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 .  لعت ومف ل ومقعالل نلى نتل ومتئون  ئوم هم ب   ومللطعت - ف
ضببعف ئلببعالم ومنببال  بب  توط ببا اضببع ع وم لببعت بلبببس خببئف ومهببف     ابب   - خ

ئ  وم لببعت  بب  ومعببدوي  ببتود ابب  ابببم شببب عت تعدضببةل نمببى والنتقببعم سئ ومقتببم م بب
 . افااا

 . ة عس تئد اخللعت وماجتاع وماتف     ادوابا وم لعت - ت

ًَسائمًمكافحتًانفسادًاإلداري -6
ل علبببب ا )تتطلببببس ائوجةببببا وم لببببعت ومتود  ستبببببعا نلببببتدوت ج ا شببببعالا ات عالببببا 

تود ا ئاجتاع ا ئئاعال ا ئواتهعت ا  ل اعفئف ا ئنقعب ا    فةع ا وم  .(86)(اطعفئو 
 :(07)واىم وسائل مكافحة الفساد اإلداري ىي

: اافقا نال بعت وم لبعت ئجنوال بع ئاب  ئلب لا اب  سابل ئلبعالم ا ع فبا وم لبعت ومتب  اوآل
ئتعتابببت بشببب م سلبببعة نلبببى تجبببد ل  ،تلبببةل البببعااا  عنلبببا س  بببت   ببب  ومفبببت افبببه

ومقببببئوف   بعبببب  ساببببل هببببئد وم لببببعت ئاافقببببا ادت ب ةببببع بئولببببطا ومافققبببب   تفببببت 
 . نشدوف اضع  ومتفق ي

نال  ،ئا   لل ا تقئل نلبى ومبدتا ومعبعل اللبتفعما و تشبعف  بم نال بعت وم لبعت
 . ن  اععابا بع  وما لت    فقي ومدتا ومععل

 : وتعتمد فاعمية ىذه الوسيمة عمى
 . تجد ل و بد اتد اا   ا  هئد وم لعت ،ولت ععس ومفهئ  ومعقعب ا ومئطف ا - س

باافقببا جببدوالل وم لببعت ئاببتدتةل نلببى جاببع وألتمببا باببع    ببعء  ومافققبب   ومقببعالا   - س
 .      متوفتةل ا  ابم ومافع ل ف   نفعمتةل نم ةع

 .   عء  ومقضعء ئولتقام ته ئف عت  ئافع ومتب  د نل ه سئ ومتتخم    سناعمه  - ت
نببببتل تببببتخم وملببببلطعت وألخببببد   عمتف    ببببا سئ ومتشببببد ع ا  بببب  سناببببعم وماافقببببا  - س

 . ومجنوال ا ملا لت  
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ًدَرًَسائمًاإلػالوًيفًمكافحتًانفسادًاإلداري:ًثانثا
خعهبا ن و  ،ا  ومهعس س  فتخ م ئجئت وماجتاع ومفت س بتئ  ئلعالم ننال

 .(88)ستت تلح ومئلعالم تئداع بش م و جعب      مح وماجتاع
مقت سئمى سلعت   والتهعم ساا با اهبئ  ملبتئد ومب   تلعببه ئلبعالم ومنبال  ب  

ن  والتهببعم  دلبب  شببعئد وماببئوط  بعالفتاببعء نمببى ئطفببه ئفقببم وماجتاببع  ببدس  بعضببةل 
ئ فببتت    ببد ابب  ومبببعف    ئاببعالف ئلببعالم ومنببال ببفةببع  ،ومتببدوس ابب  ج ببم نمببى  خببد

بببتوء  ومببباأ س  فشببد وألخبببعد  ببل ومشببدف ئومت لبب د س  ت لبب د ومخبببد ئومتعل ببي نل ببه ئو 
 .(89)ومدس    ه ئفئمه

 غَظائفًَسائمًاإلػالوًبانىسبتًنهمجخم -1

 مفيوم " ىارولد الزويل" لموظائف المجتمعية - أ
 عبببت "اعدئمبببت النئ بببم" نبببعمل ومل علبببا ومشبببة د اببب  سئوالبببم ومعلابببعء ومببب    واتابببئو 
بعمئاببعالف وماجتاع ببا ماتهببعم ئفببتت  بباس ئاببعالف مئلببعالم ومنببال و تببد  ئجئتاببع 

 :(21)   جا ع وماجتاععت ا 
ئن عةببع لببئوء س ببع  توخببم ئ مببح ابب  خببام تجا ببع وماعلئاببعت ئت -مراقبةةة البيئةةة: -0

 ،فتبببى  بببتا   وماجتابببع اببب  ومت  بببف ابببع ومابببدئف وماتو بببد  ،وماجتابببع سل خعدجبببه
ئتلببببتختل ادوابببببا ومب الببببا  تفبببب  د اب ببببد ملفاببببعل متببببئ  د وماعد ببببا وماناببببا التخببببع  

 . ومقدودوت وماةاا مفاع ا وماجتاع ا  اضع ع وم لعت ومتود 

ن جبعت ومتبدوبط بب   سجبنوء وماجتابع  -:المجتمة  فةي االسةتجابة لمبيئةةترابط أجزاء  -8
 ،ا  خام دتئت س ععم وماجتاع تجع  ومب الا وماف طا  خت  نمى تطبئد ومبدس  ومعبعل

 ابببب  خببببام والتهببببعم  ببببتل ت ببببئ   ومببببدس  ومعببببعل ئبببببتئ  ومببببدس  ومعببببعل مبببب  تلببببتط ع 
 . ومف ئاا س  تقئل بتئداع
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 ط ومضبئء نلبى ئ   وماجتاع ومت اقدوط   تل تئف ت ومدس  ومععل ا  خام تلبل
ئ بببد  " النئ بببم " ن  خ بببد اببب   قبببئل بةببب   ومئا  بببا  ،ومقضبببع ع ومتببب  تةبببل وماجتابببع

 . ئوماتفت ئ     ئلعالم ومنال ،ومافددئ  ئومهف  ئ 
 ببع  ومبببعء ئوألاةببعت اببل ومبب     فقلببئ   -التةةراث االجتمةةاعي عبةةر األجيةةال: نقةةل -2

ومنببال تقببئل بببتئد ئسهبببفت ئلببعالم  ،ومتببدوس وم قببع   ئوالجتاببعن  نبببد وألج ببعم
و بد    ا و وماجعم ئات  طب  "النئ بم" نمبى ن  ئلبعالم ومنبال  ا ب  س  تهببا 

ئ فتس ومخلم ومئا    فت جا نبتل  ،"ة د ئا   ا" س  تفتس و عد  ضعد  ملاجتاع
ابببببتد  ئلبببببعالم ومنبببببال نلبببببى ندلبببببعم وماعلئابببببعت ب  بببببعء  سئ نبببببتل ولبببببتقبعم اببببب   

 .(20)وماعلئاعت ا  جعفس ومجاةئد باةعد 
 مفيوم ولبر شرام لموظائف المجتمعية  - ب

 ،اتل "ئمبد شدول "  اس ئاعالف نعاا  د  نفةع ضدئد ا ماتهعم ومجاعا د 
 :(28)ئخعها    اجعم ومتفا ا ومشعالا ئا 

نببببتوت ومتقببببعد د نبببب  وألخطببببعد ،ئ مببببح اللت شببببعف وم ببببعي -وظيفةةةةة المراقةةةةب: -0  ئو 
 . تود  ئاضع ع ومو ئوم د  ومت  تئوجه وماجتاع ا م اضع ع وم لعت وم

ئتتل ا  خام وماعلئاعت ومت  تت ا وتخع  ومقدودوت وماتعلقا  -الوظيفة السياسية: -8
هتود ومتشد ععت ،بعمل علا ئومقدودوت ومق عت ا  . ئو 

ئ مح ا  خام تعل ل س دوت وماجتابع وماةبعدوت ئوماعتقبتوت ومتب   قبتداع  -:التنشئة -2
 . وماجتاع

 لمجتمعية مفيوم "ليزي مولر" لموظائف ا - ت
 :(33)مولر" وجود تس  وظائف لوسائل اإلعالم في المجتم  وىي ليزييرى "

 ئا  ا ومخبعد ئومتنئت بعماعلئاعت ئادوابا ومب الا -0
 .ع    دئ ومدبط ئومت ل د  ةتف نمى تفل   فئن ا وماعلئاعت ئتئج ه ومفعة ما -8
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  د اعنببت  ومتفشبالا والجتاعن با ئابت ةع ومالبعنت   ب  تئف بت وماجتابع اب  خبام تبئ  -2
 . اشتد ا ملاعع  د ئومخبدوت ومجاعن ا

 . خلي وما م والجتاعن  ئ مح بتقت ل ومفائ ج وال جعب     ومشخئ  ومععاا -4

 . ومداعبا نلى اهعما وماجتاع ئساتو ه -5

 . ا عت  ومتو د والجتاعن     وماجتاع -6

 . ومتد  ه -7

 . ومتلئ ي -8

 . ومتعل ل -9

 دَرًانصحافتًيفًمكافحتًانفسادًاإلداريً -2

ئل ئلببعالم ومنببال ئخعهببا ومهببفع ا بختاببا ومفاببعل والاتهببعت  ابب  خببام تقبب
 .(24)ئوملع  م بعت  ععم تةع ،ئتدئج مةع ،تدل   وألئضعا والاتهعت ا ومقعالاا

ن  ومهبببببفع ا تلبببببتط ع ادواببببببا ومب البببببا ئتبخببببب  ئا  بببببا ومادوابببببس ئخلبببببي وما بببببم 
تفببب  د ومقبببعدئ والجتابببعن  ئومداعببببا نلبببى وماهبببعما ومععابببا ملاجتابببع ئ مبببح اببب  خبببام 

ئومف ئاببا نلببى فببت لببئوء ابب  خببام ومتفق قببعت ئومتقببعد د ئوألخبببعد ئومقهبب  ومخبد ببا 
جبدوء  ئوماقعالت ا  فشد اضبع ع اةابا نب  وم لبعت ومتود  ئوموب  ئنب  ومقبعالا   بةبع ئو 

ئواللت عت  ا  نفهبد وماهبتوا ا ئومخببد   ،اقعبات اع ومالخئم      وألجةن  ومداعب ا
 .(25)وماجعم    ومتب  د بة و

ئ ا بببب  م نببببال ن   لببببةم ومفببببئود ومعببببعل ن و  ببببع  االئ ببببع ابببب  ابببببم ومقطببببعا 
ال  ومف بببعل ة بببد  ،ومخبببع  ئفبببدو  ببب  فقبببت ومفئابببا ببببتئ  س  خبببئف اببب  دتوت وم عبببم

مب و  بع  ئجبئت هبفع ا فبد   شب م  ،ومت اقدوط     ا لئ  نمبى ومتفلبة اب  ومبدس  ومعبعل
ط ببا ومتبب  ت تقببد نمببى ئلببعالم سخببد  متق  ببت فببعجن ادوابببا خعهببا  بب  ومببتئم ة ببد ومت اقدو

ئ بب مح فد ببا ومهببفع ا ومدلببا ا اببت الت ببئ   ع  ببا ن و  ببع   ،ومل علبب    ئومب دئاببدوط   
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    و طعم ع مل تهبا اضع ع وم لعت ضا   ومنال باعااه ادتبطع بعألفنوس ومل عل ا
وألخبببببعد وماةاببببا نال فبببب   بببببتست ومهببببفع ا وال طعم ببببا بعالفعتببببعي تببببتد ج ع نبببب  ومفاببببعل 

 .(26)ومل عل 
ئا  افع تبت  ساا ا ئلعءم ومنال    ا ع فا وم لعت ومتود  بئه ه انئتو 

توء اةابببببع ملاعلئابببببعت ف بببببس  ا ببببب  مئلبببببعالم ومنبببببال ئومهبببببفع ا خعهبببببا ومتبببببدئ   أل
واتهببعت  س ضببم فبب   ت ببئ  اببعتد  نلببى تلب ببا  ا ببا شببدئط ابب  ئلببعالم ننببال الببتقلا 

 .(27)ئمةع وفتشعد ئولع ،ئتئ د اعلئاعت ج ت 
ًحتهيمًانىخائج:ًرابؼا

سل دت نال با تفل بم اضبائ  ومهب فا وألئمبى مهبف  ا وماشبدي ومعدوا با بعبت 
دوت ومعلا بببا س  جبببد  تبئ بةبببع ئ بببي جبببتوئم خعهبببا سلببب دت نببب  اجائنبببا اببب  وماخشببب

 . ئومفتعال   ا   ومشعد  نم ةع ئ ي ومت 
ًمُضُػاثًانفسادًاإلداري -1

تئننت ائضئنعت وم لعت ومتود     ومه فا وألئمى مهبف  ا وماشبدي نلبى 
ت بببدود تئننبببت نلبببى نبببت  ائضبببئنعت سااةبببع )وم لبببعت ومابببعم ( ومببب   فهبببم نلبببى  95

)وم لبببعت والاتهبببعت ( %  ببب  فببب   جبببعء 4775سنلبببى اجابببئا ملت بببدودوت ئبفلببببا االئ بببا 
% ئجعء بعمادتبا وم عم ا )وم لعت 29بعمادتبا وم عف ا ا  اجائا ومت دودوت ئبفلبا االئ ا 

 . %478% ئجعء سخ دو )وم لعت ومل عل ( بفلبا االئ ا 672وألخاا ( بفلبا االئ ا 
هبببببعف )ئجببببعءت ائضببببئنعت )وم لببببعت وماببببعم ( تفببببت نفببببعئ   اختل ببببا افةببببع 

ف لبع   86ئجعء    ومتقد بد ومافشبئد  بئل  ،(اا ومئنودوت وم علت ... ومتجعد  ا.وملعنت 
)ئّفام وملعنت  ئن د ومتجبعد  البخئم ا وم لبعت ومابعم  ئومتود  ومالتشبد   ب   8119

 . (ومئنود  ببنتبعد  ومالخئم وألنلى   ةع
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%  ب  فب   4975ئفهم شةد س عد نلى سنلى فلببا ت بدودوت ئبفلببا االئ با 
% 8874ئبفلبببا االئ بببا  ومادتبببا وم عف ببا باجابببئا ومت ببدودوتفهببم شببةد فن ببدو  نلبببى 

  .(0%. وفاد ومجتئم دال )8870ئجعء شةد ف لع  بعمادتبا وألخ د  ئبفلبا االئ ا 
 (0جدول رقم )

 موضوعات الفساد اإلداري المنشورة في صحيفة المشرق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًأوُاعًانفسادًاإلداريًاملىشُرةًيفًجريذةًاملشرق -2
ت ببدود ئتئننببت ابب    91ا وم لببعت ومتود  نلببى اجاببئا ت ببدودوت فهببلت سفببئو

ومت دودوت نلى نت  سفئوا ف س جعء بعمادتبا وألئمى )وم لعت    ومعقبئت( ئفهبم سنلبى 
%  ببببببب  فببببببب   فهببببببم ) لبببببببعت ومالبببببببالئم   2070اجاببببببئا ملت بببببببدودوت ئبفلببببببببا االئ ببببببا 

جببعء )ولببتوام ئ  ،% م ببم افةاببع8878ئوالخببتاة( نلببى ومادتبببا وم عف ببا ئبفلبببا االئ ببا 
% ئجبعء ومتنئ بد بعمادتببا وألخ بد  0878ومف ئ  ومئا   ( بعمادتبا وم عم ا ئبفلببا االئ با 

 . %272ئبفلبا االئ ا 
ئفافبببا واتابببعل ومهبببف  ا )بعم لبببعت  ببب  ومعقبببئت ومتجعد بببا( ئ مبببح بلببببس  بببتا 

 8119س ببعد  2ال ببعت ئنود  ومتجببعد  ملعقببئت ومتجعد ببا ئا ببعم  مببح ومتقد ببد ومافشببئد  بب  
ئفهبم شبةد  (تفت نفئو  )ا  دوت سمقعء ابب  بفبي ومتجبعد ومب    ئدتئو ابئوت  علبت 
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%    ف   فهم شةد فن دو  نلبى 51س عد نلى سنلى فلبا ت دودوت ئبفلبا االئ ا 
% ئجعء شةد ف لبع  بعمادتببا وم عم با ئبفلببا االئ با 8778ومادتبا وم عف ا ئبفلبا االئ ا 

 . (8% وفاد ومجتئم دال )8878
 (0رقم )جدول 

 أنواع الفساد اإلداري المنشور في صحيفة المشرق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًانخيًحىاَنجًمُضُػاثًانفسادًاإلداريًاملسخخذمتًانصحفيتًانفىُن -3
وفتم )ومتقد د ومهف  ( ومادتبا وألئمى    توط ا ائضبئنعت وم لبعت ومتود  

ى %  ببب  فببب   فهبببم )ومخببببد( نلببب6478نلبببى بق بببا وم فبببئ  ومهبببف  ا ئبفلببببا االئ بببا 
% ئجعءت )ومقها ومخبد ا( بعمادتبا وم عم با ئبفلببا 0878ومادتبا وم عف ا ئبفلبا االئ ا 

%  قببت ئو بببت )ومتقببعد د ومهببف  ا( فالببا ا الببا ومفنواببا  بب  ومبدماببع  ب شببف 07االئ ببا 
ئواتات ومهف  ا بعمخبعد فئم اضع ع وم لعت  ،ال عت وم لعت ئخعها    ئنود  ومتجعد 

خعهبببا ئو  ولبببتجئوس ومبببئندوء  هببب عت ا بببم ومجبببت  ئومفتو بببا مابببع  تاتبببع ببببه ومخببببد اببب 
 . 8112بقضع ع  لعت ئتفهم ألئم اد     ومعدوي بعت نعل 

ئنلى التئ  وألشةد  قت فهم شةد س عد نلى ومادتبا وألئمى ئبفلببا االئ با 
 . (2% وفاد ومجتئم دال ) 0579% ئجعء شةد فن دو  بفلبا االئ ا 5874
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 (3جدول رقم )
 عمى مستوى الفنون الصحفية يبين الفساد

 المجموع القصة الخبرية الخبر التقرير الفنون
 ن ت ن ت ن ت ن ت األشير
 %0579 02 %8877 4 %0272 8 %0278 7 نيسان
 %5874 42 %5870 8 %2272 5 %5677 21 أيار

 %2077 86 %0478 8 %5274 8 2170 06 حزيران
 %011 88 %07 04 %0878 05 %6478 52 المجموع

مُاضغًوشرًمُضُػاثًانفسادًاإلداريًيفًانصفحتًاألَىلًيفًصحيفتً -4
ًاملشرقً

% 40( نلببى سنلببى فلبببا ت ببدودوت ئبفلبببا االئ ببا (سنلببى  ابب  )فهببم ائاببع )
% ئجعء 8874   ف   فهم ائاع ))سل م  ا  (( نلى ومادتبا وم عف ا ئبفلبه االئ ا 

%  بب  فبب   فهببم ائاببع 0579ائاببع ))سنلببى  لببعد(( بعمادتبببا وم عم ببا ئبفلبببه االئ ببا 
% ئفببد  واتاببعل ومهببف  ا بفشببد ائضببئنعت 0477))سلبب م  لببعد(( نلببى فلبببا االئ ببا 

وم لببعت ومتود  ابب  سنلببى  ابب   ئ مببح ببب   واتاببعل ومهببف  ا  عببد  ابب   ومائضببئنعت 
 . نلى ومدس  ومععل ا  خام ساا ا ا و ومائاع بعمفلبا ملقدوء

%  ببب  فببب   فهبببم شبببةد 5274ئجبببعء والاتابببعل بشبببةد س بببعد ئبفلببببا االئ بببا 
% ئجعء شبةد ف لبع  بعمادتببا وألخ بد  8976فن دو  نلى ومادتبا وم عف ا ئبفلبا االئ ا 

 . (4% وفاد ومجتئم دال )07 ئبفلبا االئ ا
 (4جدول رقم )

 يبين مواض  نشر موضوعات الفساد اإلداري في الصفحة األولى
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موق  
 مجموعال أسفل يسار أسفل يمين أعمى يسار أعمى يمين النشر

   ت   ت   ت   ت   ت األشير
 %07 05 32,8 4 %02 5 %00,4 3 %8,3 3 نيسان

 05 أيار
69,5
% 5 35,7% 00 48% 5 38,4% 47 53,4% 

00,0 8 حزيران
% 

6 40,9% 8 30% 4 32,8% 06 09,6% 

0 %40 36 المجموع
4 05,9% 05 08,8

% 03 04,7% 88 022% 

ًػاثًانفسادًاملُضُػاثًاإلخراجيتًاملرافمتًملُضُ -5
تئننبببت ومئلبببعالم ومخدوج بببا ومادو قبببا مائضبببئنعت وم لبببعت البببتئ عت نبببت   قبببت 

% 2675فهم ولتختول )س  د ا  ئل لا نخدوج ا( نلى ومادتبا وألئمى ئبفلبا االئ ا 
ئ بببتم  مبببح نلبببى واتابببعل ومهبببف  ا بجببب س ومقبببدوء اببب  خبببام ولبببتختول اعفشببب تعت ابببع 

شخه ا سئ اعبد  مف ة ومائضئنعت ئا عم نفعئ   دال لا سئ  دن ا سئ ب ضع ا هئد  
تفبت نفبئو  اعفشب ت ))اشبعت   اا با بب    8119س بعد  07 مح ومتقد د ومافشبئد  ب  

دالبب ة مجفببا ومفنواببا ئوملببئتوف (( اببع نفببعئ   دال لبب ا مببف ة ومتقد ببد )هبببعف وملببعنت  
ت    ملاشدي .... افعح افعنعت  ب د  مت  سنضعء ومبدماع  بع  سجئبا ئن د ومتجعد  مل

ئنفببئو  دال لبب   خببد مببف ة ومتقد ببد )ومعببنوئ  ملاشببدي .. وأللبباللا ومتبب  ئجةببت  ( ع  ببا
 (ملببئن د تتعلببي بعملبب د "وماتفجد"ئومففطببا "وماتع فببا" ئتفئ ببم ابببعمغ اعم ببا نمببى ومخببعدج

ضببع ا نمببى وماعفشبب ت ئومعفببعئ   ومدال لببا تببل نضببع ا هببئد شخهبب ت   وفببتااع مببئن د  ئو 
 . دال ة ا الا ومفنواا هبعف وملعنت (ومتجعد  ومالتجئس ئوألخد  م

% 8472ئفهببببلت نلببببى ومادتبببببا وم عف ببببا )ومعفببببعئ   ومدال لبببب ا( ئبفلبببببا االئ ببببا 
ئتقعلات ومادتبا وم عم با بب   )وماعفشب ت( ئ)ومعفبعئ   وم دن با( ئومتب  فهبلت  بم افةبع 

% 078% ئجبببعء )وم بببعد ت د( بعمادتببببا وألخ بببد  ئبفلببببا االئ بببا 478نلبببى فلببببه االئ بببا 
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ا م شببةد  قببت فهببم شببةد س ببعد نلببى سنلببى اجاببئا ملت ببدودوت ئبفلبببا االئ ببا ئبعمفلببب
ئجبببعء شبببةد ف لبببع  بعمادتببببا وألخ بببد   %2174% ئفهبببم شبببةد فن بببدو  نلبببى 4776

 (.5% وفاد ومجتئم دال )88ئبفلبا االئ ا 
 (5جدول الرقم )

 يبين الوسائل اإلخراجية المرافقة لموضوع الفساد اإلداري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًاثًانخيًيخؼهكًبٍاًمُضُػاثًانفساداملؤسس -6
تفئنببت وماخللببعت ومتبب  تعلببي بةببع ائضببئا وم لببعت ئساةببدت فتببعال  ومتفل ببم ن  
والاتاببعل ئتد ببن بعمتدجببا وأللببعة نلببى ئنود  ومتجببعد  ومتبب  فهببلت نلببى سنلببى اجاببئا 

% ئ بببت  ابب و والاتاببعل بلبببس ومفالببا ومتبب  شببفتةع ا الببا 6478ملت ببدودوت ئبفلبببه االئ ببا 
نلى ئنود  ومتجبعد  ئست   مبح  8119   ومبدماع  ومعدوا     بتو ا شةد ف لع  ومفنواا 

نمببى ولببتجئوس ئن ببد ومتجببعد   بب  ومبدماببع  ئومببتنئ  نمببى لببفس وم قببا افببه بلبببس وم لببعت 
ومالتشبببد   ببب  ئنودتبببه ئست   مبببح نمبببى تقبببت ل ولبببتقعمته ئادئببببه بطبببعالد  ئاببب   بببل ندجبببعا 

  س بببعد ئفن بببدو  ئجبببعء بعمادتببببا وم عف بببا اببب  ومطبببعالد  ئتقت ابببه نمبببى ومافبببع ل خبببام شبببةد 
وماخللببببعت ومف ئا ببببا  الببببا )سخببببد ( ئابببب  تتعلببببي )باخللببببعت سخببببد (  بببب  ومف ئاببببا 

وم عف ببا ئنود  ومببف ط ئومتدب ببا ئومببت عا  % ئجببعء بعمادتبببا574ئفهببلت نلببى فلبببه االئ ببا 
 . % م م افةع470ئافااعت ة د ف ئا ا سخد  ئبفلبا االئ ا 
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% ئفهببببلت نلببببى 2)ئنود  وم ةدبببببعء( ئبفلبببببا االئ ببببا  ئجببببعء بعمادتبببببا ومدوبعببببا
ومادتببببا ومخعالبببا )ئنود  ومفقبببم ئومتوخل بببا ئومهبببفا ئومتعلببب ل ومعبببعم  ئا البببا ومفببب  ئا البببا 

 ،% م ببم افةببع072ومتقعنببت ئاجلببة ومف ببل والفتقببعم  ئومتلببج م ومعقببعد ( ئبفلبببا االئ ببا 
  فهببم شببةد %  بب  فبب 5176ئجببعء شببةد س ببعد ببببنلى فلبببا ت ببدودوت ئبفلبببه االئ ببا 

% ئجعءت ومادتبا وم عم ا مشةد ف لع  2075فن دو  نلى ومادتبا وم عف ا ئبفلبه االئ ا 
 . (6% ئ اع ائضا بعمجتئم دال )0779بفلبا االئ ا 

 (6جدول رقم )
 المؤسسات التي يتعمق بيا موضوعات الفساد

 المجموع حزيران أيار نيسان األشير
 ن ت ن ت ن ت ن ت المؤسسات

 %3 0 %4,3 0 %0,7 0 - - يرباءالك وزارة
 %4,0 3 %8,6 0 %0,7 0 - - وزارة النفط
 %4,0 3 %4,3 0 %0,7 0 %7,7 0 وزارة التربية
 %0,3 0 - - - - %7,7 0 وزارة النقل
 %64,8 47 %57 03 %80,0 32 %30 4 وزارة التجارة
 %4,0 3 - - %0,7 0 %05,3 0 وزارة الدفاع
 %0,3 0 - - %0,7 0   وزارة الداخمية
 %0,3 0 %4,3 0 - - - - وزارة الصحة
 %0,3 0 %4,3 0 - - - - وزارة التعميم
 %0,3 0 %4,3 0 - - - - ىيئة الحج
 %0,3 0 %4,3 0 - - - - ىيئة التقاعد
مجمس الحكم 

 %0,3 0 %4,3 0 - - - - االنتقالي

 %0,3 0 - - %0,7 0 - -التسجيل 
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 العقاري
منظمات غير 

 %4,0 3 - - - - %03 3 حكومية

 %5,4 4 %4,3 0 %0,7 0 %05,3 0 أخرى
 %022 73 %30,5 03 %52,6 37 %07,9 03 المجموع

ًاحملافظاثًانخيًحىاَهلاًمُضُعًانفساد -7
ئومتد  بببببن جببببببعء  ساةبببببدت وماخشببببببدوت ومالتخلهبببببا ابببببب  ومتفل بببببم ن  والاتاببببببعل
ئ ببت  اب و  %20بافع اا )وما فبى( ئومتب  فهبلت نلبى وماد بن وألئم ئبفلببه االئ با 

والاتاعل بلبس ائضبئنعت وم لبعت  ب  ومعقبئت ومخعهبا بعمبطعابا ومتائ ف با  ب  افع ابا 
وما فى ئومت  بلببةع تعد  ئن د ومتجعد  نمى ومتئا ف    لج  وملاعئ  وماد ن  نلبى 

ئجبعء والاتابعل بعمادتببا وم عف با بهبئد   ، اا ومتفق ي ابم س   طلي لدوفه ب  عما اعم به
عت وم لعت تئ  ومتد  ن نلى افع اا بع فةع ئفهلت نلى فلبا االئ با نعاا بائضئن

% 778% ئ بت  بعمادتبا وم عم ا افع اا )ت عمى( ئومت  فهبلت نلبى فلببا االئ با 89
تفبببت نفبببئو  )وتةبببعل دالببب ة اجلبببة  8119ف لبببع   7ئا ببعم  مبببح ومخببببد ومافشبببئد  ببب  

بم( بعمادتبا ومدوبعبا ئفهلت افع اا )بع .(ال عد ت فعد 051افع اا ت عمى بعختاة 
% ئجببعءت افع اببا ) ببدباء( ئ)ومبهببد ( بعمادتبببا وألخ ببد  ئبفلبببا 276ئبفلبببا االئ ببا 

% ئجببعء 2870ئفهببم شببةد س ببعد نلببى سنلببى فلبببا االئ ببا  .% م ببم افةاببع078االئ با 
 ،%89% ئجعء شةد ف لع  بعمادتبا وألخ د  ئبفلببا االئ با 2879شةد فن دو  بفلبا 
 . (7) وفاد ومجتئم دال

 (7جدول رقم )
 المحافظات التي تناوليا موضوع الفساد
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ًاملصادرًاملؼخمذةًيفًاسخماءًاملؼهُماثًػهًانفساد -8
تئننت وماهعتد وماعتات     ولتقعء وماعلئاعت ن  وم لعت ب   نبت  اهبعتد 

 ئابب  تالمببا نلببى ن  ا الببا ،%4575  بب  ومادتبببا وألئمببى فلببت )ا الببا ومفنواببا( بئواببع 
ومفنوابببا اببب  ومتببب  فشبببتت ومبدمابببع  اللبببتجئوس ومبببئندوء ئخعهبببا ئن بببد ومتجبببعد  ومابببتةل 

ساببع وماهببتد وم ببعف  ابب  وماهببعتد وماعتاببت   بب  ولببتقعء وماعلئاببعت اببئ  ،بقضببع ع  لببعت
% ئ شبببب د  مببببح نمببببى ن  8272)سنضببببعء ومبدماببببع ( ئومبببب   فهببببم نلببببى فلبببببا االئ ببببا 

وء   بعفئو ابل وماهبتد وم بعف  اللبتقعء )سنضعء ومبدماع ( ال اب  ابعائو بعلبتجئوس ومبئند 
% ئفهببلت 07ئفهببلت )ومهببفع ا( نلببى ومادتبببا وم عم ببا ئبفلبببا االئ ببا  ،وماعلئاببعت

% م بم 570)وماهعتد وألاف ا ئوماهعتد وألخبد ( نلبى ومادتببا ومدوبعبا ئبفلببا االئ با 
ا % ئ عفبت فهب4افةاع ئجعء    ومادتبا وألخ د  )توالد  وما ت  ومععل( ئبفلبا االئ با 

%  ببب  فببب    عفبببت 8875% ئشبببةد فن بببدو   عف بببع بفلببببا 5176شبببةد س بببعد ابببع فلببببته 
 . (8وفاد ومجتئم دال ) .%8179فه س شةد ف لع  ائ وألخ د ئبفلبا 

فافبا ئاب  خببام ومجبتوئم وملببعبقا ن  شبةد س ببعد فهبم نلببى سنلبى اجاببئا 
  ف بببس ملت ببدودوت ئسنلبببى فلببببه االئ بببا ئفهبببئم شبببةد فن بببدو  نلبببى ومادتببببا وم عف بببا اببب

اجاببئا ومت ببدودوت ئومفلبببا وماالئ ببا ئ ببع  شببةد ف لببع   خببدو ئ بب  ومادتبببا وم عم ببا بعمفلبببا 
 . ماجائا ومت دودوت ئومفلبا وماالئ ا
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ئا و  عئت نمى وفه شةد س عد شةت  شف اض ا وم لعت    ئنود  ومتجعد  ئطلبس 
فن ببدو  تببل ومبدماببع  ولببتجئوس ئن ببد ومتجببعد  ئولببتقعمته ئادئبببه خببعدج ومبلببت ئ بب  شببةد 

 . نفعما ومئن د نمى ومقضعء ئتئا  ه  ل نخاء لب له ب  عما
 (8جدول رقم )

 يبين المصادر المعتمدة في استقاء المعمومات عن الفساد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًانذػُاثًَاملىاشذاثًاملمرتحتًػربًمُضُػاثًانفساد -9
ت فهببلت تفئنببت ومببتنئوت ئومافعشببتوت وماقتدفببا نبببد ائضببئنعت وم لببعت  قبب

تنببئ  نفعمببا وما لببت   نمببى ومقضببعء بعمادتبببا وألئمببى ئببببنلى اجاببئا ملت ببدودوت ئبفلبببه 
%  بب  فبب   فهببلت ومببتنئ  ئومافعشببت  نمببى ت ع ببم ومببتئد ومداببعب  ملبدماببع  2670االئ ببا 

% ساع ومادتبا وم عم با  قبت فهبم نل ةبع ومبتنئ  8677نلى ومادتبا وم عف ا ئبفلبه االئ ا 
%    ف   جعء طلس نجدوء ومتعبت م 08ومئندوء ئبفلبه االئ ا ملفس وم قا ا  بع  
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% ساببع ومببتنئ  مافببع لبب د وماتةابب   بعم لببعت سئ وم شببف نبب  08ومببئنود  بفلبببا االئ ببا 
وفابببد  .% م بببم افةبببع874سلببباعالةل  قبببت فهبببلت نلبببى ومادتببببا وألخ بببد  ئبفلببببه االئ بببا 

 (.9ومجتئم دال )
 (9جدول رقم )
 حة عبر موضوعات الفساديبين الدعوات والمناشدات المقتر 

 النسبة المئوية التكرار الدعوات والمناشدات
 %0,4 0 الكشف عن أسماء الفاسدين

 %36,0 32 اإلحالة إلى القضاء
 %0,4 0 من  السفر

 %06,7 00 تفعيل الدور الرقابي لمبرلمان
 %08 05 سحب الثقة

 %00 02 إجراء تعديل وزاري
 %022 83 المجموع
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ًخراجيتًملُضُػاثًانفسادًيفًانصفحتًاألَىلًاملساحتًاإل -11
ساةبببدت وماخشبببدوت ومالتخلهبببا اببب  ومتفل بببم نمبببى توط بببا ائضبببئنعت وم لبببعت 

% ئ بببب   مفبببع واتابببعل ومهبببف  ا بعمتوط بببا 5474ومتود  ببببب  د اببب   ا بببا سنابببت  نمبببى 
ومقببدوء ببببتي ومت عهببب م فببئم اضببع ع وم لبببعت  بالببعفا نخدوج ببا  ب ببد  الاتاعاةبببع ببب نال

 . ئضع سدبعا سئ خالا سنات  ا  سهم  اعف ا  ب   ا و والاتاعلئنفت 
ئجعء بعمادتبا وم عف ا ا  ومالعفعت ومخدوج ا مائضئنعت وم لعت ائ ومتوط ا 

 . %80نلى  اس سنات  ئبفلبه االئ ا 
ساببع ومادتبببا وم عم ببا  ةببئ ومتوط ببا نلببى الببعفا نخدوج ببا ناببئت   ئبفلبببه االئ ببا 

وفاببد  ،%774ومئوفببت بعمادتبببا وألخ ببد  ئبفلبببه االئ ببا  %  بب  فبب   جببعء ومعاببئت0778
 . (01ومجتئم دال )

 (02جدول رقم )
 المساحة اإلخراجية لموضوعات الفساد اإلداري في الصفحة األولى

 النسبة المئوية التكرار المساحة اإلخراجية
 %7,4 6 عمود واحد
 %07,0 04 عمودين

 %00 07 ثالثة أعمدة
 %54,4 44 أعمدة 3أكثر من 

 %022 80 المجموع
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ًالسخىخاجاث:ًخامسا
فةةي ضةةوء النتةةائج التةةي توصةةل إلييةةا البحةةث يمكةةن اسةةتنباط مجموعةةة مةةن 

 -: االستنتاجات وعمى وفق اآلتي
ومتد  ببن نلببى ائضببئنعت وم لببعت وماببعم  بعنتبعداببع ومائضببئا وأللببعة  بب  اضببع ع  -0

مت بئ  اضبع ع  لبعت ئجا ع ائضئنعت وم لعت ومتود  ا  بعأللعة تعبئت  ،وم لعت
 . اعم 

ومتد  ن    ومتوط ا ومهف  ا نلى وم لعت    ومعقئت ومتجعد ا ئومت  تبت  بفئن عت  -8
دت البا ئسلبععد نعم ببا م  بئ  وم ببدي بب   لبعد وماببئوت ومدت البا ئوماببئوت ومج بت  بج ببئس 

 . وما لت  

ومتد  بببن نلبببى  ببب  ومتقد بببد ومهبببف   بعنتببببعد  وفبببت وم فبببئ  ومهبببف  ا ومببب    وطببب   -2
 . ائوض ع نلى س ام ئجهوم

وملع  ومئوضا مهف  ا وماشدي م ضا اضع ع وم لبعت ومتود  ئ شب ةع اب  خبام  -4
 . فشد ومائضئنعت ن و فهم ائاع سنلى  ا   نلى سنلى فلبا ت دودوت ساع  

ومتب  ت نلى ولتختول س  د ا  ئل له سخدوج ه ادو قه مقضع ع وم لبعت ومتود  مب بع   -5
 ساا ا ومائضئا.

ماخللببعت ومعدوا ببا ومتبب   تعلببي بةببع ائضببئا وم لببعت ومتود  ئخعهببا   اببع ناةببعد و -6
  تعلي بعقئت ومبطعاا ومتائ ف ا بااةد ومتقه د ئوالتوفه.

ومتد  بببن نلبببى ومافع ابببعت ومتببب  تفعئمتةبببع ائوضببب ع وم لبببعت ومتود  ئجبببعء ومتد  بببن  -7
 ب  وأل  د نلى افع اا وما فى ئومت  فهم   ةبع  بتا اضبع ع نلبى ئن بد ومتجبعد  

 . ا   ومافع اا    ل عي شخهفه خعدطا وم لعت
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والنتابببعت نلبببى اهبببعتد نبببت   ببب  ولبببتقعء وماعلئابببعت نببب  اضبببع ع وم لبببعت ومتود   -8
ئجببعء والنتاببعت بعمتدجببا وألئمببى نلببى اهببعتد ا الببه ومفنواببا  بب  ومبدماببع  ومعدوابب  
ئابب   بببل سنضببعء  ببب  ومبدماببع  مب بببع  ساا ببا ئوطببباا ابب   وماهبببعتد نلببى اضبببع ع 

 .وم لعت

ومتب  ببت نلببى ومببتنئوت ئومافعشببتوت وماقتدفببا نبببد ائضببئنعت وم لببعت ئابب  سااةببع  -9
نفعمببا وما لببت   نمببى ومقضببعء ئت ع ببم ومببتئد ومداببعب  ملبدماببع  ئومببتنئ  نمببى لببفس 

 وم قا ا  بع  ومئندوء وم علت  .

ئتل ومتد  ن نلى ا   ، مائضئنعت وم لعت ومتود  والاتاعل بعمالعفا ومخدوج ا -01
ئ مح بن عت  توط ا ومالعفا ومخدوج ا نمبى س  بد اب  سدبعبا سنابت   ومائضئنعت

 ملتقعد د ومخعها بعم لعت ومتود .
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ً:اهلُامشًَاملصادر
                                                      

 .281،  8110لعا  طع ع، بفئس ومنال، تود ومفةضا ومعدب ا،  ت. (0)
ومبفبببس ومعلاببب ، )ب بببدئت، اخللبببا لبببع ت نلببباعن م هببب ف ، ائونبببت سلعلببب ا  ببب   (8)

 .029،(،   0994ومدلعما، 
 .69،  0999لا د افات فل  ، بفئس ومنال، ومقعاد ، نعمل وم تس،  (2)
افاببت نب ببتوت ئ خببدئ ، افةج ببا ومبفببس ومعلابب ، ومقئونببت ئومادوفببم ئومتطب قببعت،  (4)

 .25،  0999ومطبعا وم عف ا، ناع ، تود ئوالم ملطبعنا ئومفشد، 
جدوخابع ئتفل لةبع، ط  - دج وم عام، بفئس ومنال ئومدس  ومععل ت. (5) ، 0تها اةع ئو 

 .080،   8110اهد، تود ومفشد ملجعاععت وماهد ا، 
ابعت  فعاببع  ومة تبب ، سلببة ئائونببت ومبفبس ومعلابب ، تدولببا اطبئنببا بببعمدئف ئ،  ت. (6)

 .84،  0988بوتوت، 
، ومقببعاد ، وما تبببا 2ن ، طنبببت ومبعلببط افاببت فلبب ، سهببئم ومبفببس والجتاببع ت. (7)

 .019،   0970والفجلئ اهد ه، 
جاببببعم ن ببببب  ئ خبببببدئ ، سلببببة ومبفبببببس والجتابببببعن ، ومقببببعاد  تود وم  بببببد ومعدبببببب ،  (8)

0968  ،270. 
ت. افاببببت نبببببت ومفا ببببت،ومبفس ومعلابببب   بببب  ومتدولببببعت ومناا ببببا، ومقببببعاد ، نببببعمل  (9)

 .822،   8111وم تس، 
ئلببببببعالم  –  ببببببعد   –ومتود  ئومابببببعم ، سلبببببببعبه  فبببببئوف لببببببعمل  فعببببببع ، وم لببببببعت ت. (01)

ا ع فتببه، بفبببس افشببئد  ببب  اجلببا ومشبببد عا ئومقببعفئ ، جعاعبببا وماببعدوت ومعدب بببا 
 .84،  8118،  فع د22، ومعتت88وملفه –وماتفت ،  ل ا ومقعفئ  

 .297ومدةس وأله ةعف     وما دتوت،    (00)
 0997تقد د ومتفا ا ومبشد ا ن  ومبفح ومتئم  نعل  (08)

Report – 1-2"world bank" 

 .85فئوف لعمل  فعع ، وم لعت ومتود  )اهتد لبي   د (،    ت. (02)
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 8117افااا ومش ع  ا ومتئم ا، تقد د وم لعت ومععما  مععل  (04)
 www.berc.iraq.comجعلل افات وم اب ، وم لعت ومتود     ومعدوي  ت. (05)
ت. لببب ف دوشبببت ومجبببعبد، ت.  عابببم هببب د،   بببف ئوجبببه وملبببال وم لبببعت ومتود ،  (06)

 .88،  8115بفس ة د افشئد،
  بعد ، اجلبا تدولبعت  –سلبعبه  –تعد  ه  –ومقعض  دف ل فل  ومع  ل ، وم لعت  (07)

 .80،  8119، بوتوت، 82اعفئف ا، ب ت ومف اا، ومعتت 
 .86- 85)اهتد لبي   د (،    فئوف لعمل  فعع ، وم لعت ومتود  (08)
ومتقد ببد ومهببعتد نبب  ومفببتئ  ومال ا ببا ومتبب  نقببتتةع توالببد  ومتعببعئ  وم فبب  ملتفا بببا  (09)

ومتعبعببا م اببل وماتفبببت  بعفببئو  )وم لبببعت  بب  ومف ئابببا( تدجاببا ومبببت تئد فببعتد سببببئ 
 .20-21،  0989ش فا، نهتود ومافااا ومعدب ا ملتدب ا ومتود ا، 

 .82ع ، وم لعت ومتود  )اهتد لبي   د (،   فئوف لعمل  فع (81)
اضع ع واتهبعت ا نعما با، بفبس افشبئد نلبى والفتدفبت ائابع )نلبال وئ  ال ب (  (80)

 .07/5/8116بتعد   
موبببببا وماهبببببعما،تود  -مببببئوء ت تبببببئد فلببببف   ومافابببببت  ببببببئوت ، وم لببببعت ومتود   (88)

 .04،  8118وماطبئنعت ومجعاع ا، ومل فتد ا 
ئاببببع  028،  8116ئ ببببت ، نبببب  وم لببببعت ئلببببف فه، تود ومشببببدئي،  ةابببب  ا ت. (82)

 بعتاع.
ومفبببي  ببب  ومبببباأ، تئد ئلبببعالم ومنبببال ومجاعا د بببا  ببب  ومتفا بببا والاتهبببعت ا،  (84)

تدولعت تفائ ا، ومبفح ومتئم ، تقد د بفئس ومتفا ا، وماال با وألدتف با ومةعشبا ا، 
 .7،  8115، 0ناع ، وألال ا ملفشد ئومتئن ع، ط

.خضببد نبببعة نطببئو ، تئد اخللببعت وماجتاببع وماببتف   بب  ا ع فببا وم لببعت، ت (85)
بفببس ة ببد افشببئد، ا الببا ومفنواببا، وماببختاد وألئم ما ع فببا وم لببعت  بب  ومعببدوي، 

 .01،  8119بوتوت، تشد   وم عف  
تدولبببا  ببب  ابببت  ائوءابببا ومتشبببد ععت  –ت.لبببل اع  نببببت ومابببفعل، ابببعاد  وم لبببعت  (86)

 .07ال وماتفت  ما ع فا وم لعت،  ومعدب ا ألف عل وت عا ا وأل

http://www.berc.iraq.com/
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  بعد ، اجلبا تدولبعت  –سلبعبه  –تعد  ه  –ومقعض  دف ل فل  ومع  ل ، وم لعت  (87)
 .86 -85،  8119، بوتوت، 82اعفئف ا، ب ت ومف اا، ومعتت 

ت. فلببب  نابببعت ا بببعئ ، ت.م لبببى فلببب   وملببب ت، والتهبببعم ئفاد عتبببه وماععهبببد ،  (88)
 .7،   0998، 0 ومتود وماهد ا وملبفعف ا، ط

افات اف د فجعس، ومنال ئومتفا ا ومشعالا، تود وم جبد ملفشبد ئومتئن بع، ط  ت. (89)
 .020،  0998، 0، ط 0

م لببى فلبب   وملبب ت، والتهببعم ئفاد عتببه وماععهبببد ،  فلبب  ناببعت ا ببعئ ، ت. ت. (21)
 .70،   8116، 6ومتود وماهد ا وملبفعف ا، ط 

 .78، )اهتد لبي   د (0   ومل ت، ط فل  ناعت ا عئ ، ت.م لى فل ت. (20)
ت. فلببب  نابببعت ا بببعئ ، ت.م لبببى فلببب   وملببب ت، والتهبببعم ئفاد عتبببه وماععهبببد ،  (28)

 .74،   8119، 9ومتود وماهد ا وملبفعف ا، ط
 8116، 6فل  ناعت ا عئ ، ت.م ل  فل   ومل ت، والتهبعم ئفاد عتبه، ط  ت. (22)

 .75)اهتد لبي   د (  
 8119م لببببى فلبببب   وملبببب ت، والتهببببعم ئفاد عتببببه،  ، ت.فلبببب  ناببببعت ا ببببعئ  ت. (24)

 .78)اهتد لبي   د (،  
نلب  فلبب   طئ فببه، ئ خببدئ ، وتجعابعت ومالببتةل    ئومهببف     ننوء اببعاد   ت. (25)

وموبب   بب  وماببئوت ومو وال ببا، بفببس اقببتل نمببى فببتئ  وموبب  ومتجببعد  ئفاع ببا فقببئي 
د افشبئد( بوبتوت اد بن بفبئس وملبئي ئفاع با ومالبتةلح )بفبس ة ب –ومالبتةلح 

8118  ،84. 
وأللبببببعس، ومعئوابببببس، ئومهببببباف،  –وم لببببعت ئومف بببببل  –و دابببببع   –لببببئنو  دئن  (26)

تدجاا  خوت لدئج ، وألال ا ملفشد ئومتئن ع، وماال ا وألدتف ا ومةعشا ا، نابع ، 
 .895،   8112، 0ط 

ت ا، ومفبببي  ببب  ومبببباأ، تئد ئلبببعالم ومنبببال ومجاعا د بببا  ببب  ومتفا بببا والاتهبببع (27)
 ، )اهتد لبي   د (.02،  8115تدولعت تفائ ا، 


