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7/11/2012ريخ القبول:أت  27/9/2012ريخ التقديم:أت  

 المقدمة :
مععاننسلبنن كاسلة انننلنلةعلنن لل ع ننع لع ععنننسلمننالمعموننلديلعننن العلمالمعوننلمالاننا ل  نننلم م لم  
لمعولمقانننننننسلكوننننننن لما ننننننن   لم ملاةننننننن لمعفدضنننننننيلدمالاانننننننعللمعنننننننة لععل ننننننن لم ببنننننننع لمع دعنننننننس

ل،لدغاعبلعم اع لمع لماسلدمع   اثلمعباعب ل  لمعم  معلمعولمق ل.
دمننالمكننل لاننةالمت ننلم م لانن لاننعالنلمعفبننع لمت مل لمع نن لتحننك  لم نن لتانن لمع  نن اع ل

تحنك  لمعن دم للدمعم ببنع لل ة،للمقن لالن  لمعننلالمع نع  لدمعوانلااعلمعم  معلمعومع  لادم اا
مع ةدماسلمعولمقاسلمةعلع لالحكع لع ة اللمالمع  عد م لمعنعلدلاسلدمعحفنع لمعمععانسلغانللمعمانلدعسل
مع  لاند لكاعلةكعللمعمبن دعاالدمعمندافاالمعونعم اال ن لم ببنع لمع دعنسللمعولمقانسل،لدقن لت ل  انعل

عدمم لبعام ل  لمب ف ع لاةالمعاعالنلع يللطعالدمبعل،لمنالتامانعلمع ن كنع لمعباعبناسللع ن
دمنعلحننع كاعلمنال تانلم لبننلاوسللعااننعلمعونلمالالن  لمعوننند لمعمعضناسدماق حنع اسلمع ن ل ونل لم

  مععاننننسل،لاننننم  لم لبننننعالما  مععانننسلدلبننننالمعنننننا لمام   ننننسل نننن لكلاننننسلمعم  منننعلمعولمقنننن دل
ع نننيلت لانننعلمعولعحنننللمت ملانننسلمعفعبننن نلع نننيلمعملمةننن لمعل ابننناسلمعو انننعل ننن لل،لبننناطل معمبننناطلن
،ل اثلحنع بلةعنآلا نعللم  مععانسلدبنديل د انعلاعب لدماق حع  لع م  معلمعولمق معلاعطلمعب
،لد دقفن لد وط ن لمعمانعلاعلمع لمدانسل عمنعللمعونلمالعمع  لكاالالم حلمعم  معلمعولمق ع  ال لم

لعالمعك  مالمع ضعلاسلمعم ن مسل.ممعل و  لك  م لكوا م ل
دعو لتا لمعلاما لماة سلمعفبع لمت مل ل  لمعونلمالبنو اعلدمل انعلاعل ن ل مانعلمفعحن ل
م  انن نلمع ةدماننسل،ل ضننع سلمعننيل وننةللموعع  اننعلمدلمعبنناطلنلع ااننعل،لالحدحننع لكونن لما نن   ل

ع اانعلاالحناع لم ملاة ل.ل اثلكع  لل  دلطل  لمعفبع لاالحناع لباعبناسلملمدقنسلد  بن لل
                                                 

  /جامعة الموصل. اآلدابكلية قسم علم االجتماع / 
  /جامعة الموصل. اآلدابكلية قسم علم االجتماع / 
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مولد نننسلتالنننلدلمعنننيل ل نننسلقانننع لكوننن لمعننننع نلمعباعبنننااالك بنننالاللمننندمل لمعونننلمالمعمععانننسلعال منننسل
انن معاعل نن لكلنندآلالعل اننسل،لدمبنن ت  ل تغلمضننا لمعاالحنناسلعننالطلاننالبننلقسلتمنندم لمعاننوبلدمك

ل  لمعملحبلمت مل ل  لمال  سلمعلامةالمال  ب لمالمعمع لمعوع ل.لعكنع  معم نلمع ملاسل
لاننننننننننعالنلمعفبننننننننننع لمت مل للالحننننننننننيلمع نننننننننن اثل نننننننننن لاننننننننننةملمعك ننننننننننثلعننننننننننالدبنننننننننندي

،لمالال  ل   ا لمعودمم لمعةعملنسلدلميلمل انعللانةالمعانعالنلمعالطانلنلمع ن لتحنك  ل  لمعولمال
 اة لكعتضع سلمعيلمالعطللمالف  لم مل لدمعطع فاسلدمتلاعبلتملم لم  مععاسلم ملنلعكلانسل

لمعم  معلمعولمق ل.
 المبحث األول

 ار العام البحثاإلط
ل

 أواًل / مشكلة البحث :
 المعفبننع لمت مل لعنن لاااننلل نن لمعم  مننعلمعولمقنن لمننال ننلمبل،لدعةننالمعفبننع لك ةنن لةدلنن ل
اعالنلم  مععاسلاااللمنالالن  ل طنعللمنالمعننا لمعمل ل نسلمدلمعفعبن نل  ت تن ل ن لال انعلمعكلنعيل

 لمعمل ل سل نعي لل ع نع لعمنعلمنللما  معع لمعولمق ل،لد ل الل مال لم ببع  لدلام ل،لاةالمعنا
كنن لمعم  مننعلمعولمقنن لمننالت مننع لدمالنن  ا لكلع اننسلم ونن  نلت ننل لكاننة لدمضننحلع ننيلاالحنناسل
معفل لمعولمق لدادا  ل،لد و   لمت لكع لمامانع لكبنكبلالد ن لماق حنع اسلدمعباعبناسلدما  مععانسل

مال ن  لمعال نن لضنافع ل م منع للدمعلفباسلغاللمعمب نلنل،لة ل  آلم  مع ل و  لمع مواعلاسلدقا 
ل.(ل1)دملم نع لع 

(لعلن معل وننل لمعونلمال عننيل2003دعنن ل نعي لمانن لم  منع ل نن لا علانعلمع فةاةانسلعننع ل)
،لملوةبنننن لا ننننعلالع ننننيلعلم ل عمننننع ل نننن لمعم ببننننع لمعباعبنننناسغنننن دلدم نننن   لعبننننةل لال ننننيلملاانننن

                                                 

(للمعحع غل،لم م لةلدال الدل،للالنلععمسل علاالاسلع غ لمبل،لمنع لملادللعكللاكةسلمال للا ل  ل1)
لالل:لال)*(                www.alwahcom/alwah10/alwah10-9.htm-47k : 2007تعدمحل:للم  س

ل للق  لمعولمق  لمعوندكع  لل111قعلدا لطل1969عبلس ل، ل1د و ا    ل، لكت م  ل، لمع معا لمطكوس ،لل1997،
ل.ل135-116ي
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ع نندم الما  مننعع لع ننيلحننوا ل،لممننعلم نن ثللدعننع لمننالعنن  لم   اننسم ببننع  لمعكلاداننسلمعفدقاننسلدمع
د أ الم اننعلمعم  مننعلمعولمقنن لم دلكععل ا ننسل عننيل اننةا لكا ننسلم  مننسلع فبننع لاحننوبل حننللتكوننع ال

ع ننيلمعحننوا لما  مننعع لدماق حننع  ل نن لمعمنن دلمعملانندلل.لةننةعآلعنن لابنن طعلمعلاننع لمعنننعلدل ل
ننننعلدالمنننالةنننكحل منننعحللغننن لحنننلممسلمعوندكنننع لمعلم عنننسل  نننعالمعمننندافاالمعمالنننععفاالع ل)*(معولمقننن 

معفبننع لمت مل لمعمب اننل ل ننن لم ببننع لمع دعننسلمعولمقانننسللاننلم لعتاننعبلمعدعنننعيلمعم ببنن لع  دعنننسل
عبنناطلنلع ننيلماننة سلمعفبننع لمعولمقاننسلكبننكبلما نن   لم ملاةنن لدمعننة لم ننن لمع دعننسل دلاننعل نن لم

ةكاننلنلعبنن طسل،لعةنندالمالغاننعبل دللمع دعننسلمعدطلاننسل نن لتكوننع المعمال  فننسلتعطننيل لحننسلمت مل 
،لتحنكحلمون لمنال لمندمل لمع دعنسلمدلم ةانسلمعم  منعما    لع واا لملع واعلبندميلكعع حنليل ن

لمابنن لم ا اس،لدابننامعلمالاننةال وععننسلعمنعدمننسلمعفبننع لمت مل لمبنن لم ا اسمعحننودكسلكمةننعالدضننعل
ل  ط بلم ملنلل ااسلكوا نلعالمعناد لمتا ادعد اسلع     ل.

سلمعفبع لمت مل ل ن لمعونلمالددحندعاعلمعنيلمبن داع لالطانلنل،ل ن الد  لا ل فا لماة 
النعآلالانناسلمكنللنلمننالكننلد لالعحناسل  انن نلع فبنع للكمننعل ةنندالمان لالطنندلنلمنالبننعكن اعل،لاننةال
معالعحننناسل  م ننن ل ننن ل تانننللمعمدقنننيلمعنامننن لدم ال قننن ل  نننعالمعفبنننع ل،ل انننثلمالمل انننعللمعفبنننع ل

 م  منننعلمعولمقننن ل،لدمعو ننن لمعدمضنننحل)لكننن لمع اننن اعلد نننةدلالمعدمبنننوسل ننن لمعلبنننا لما  منننعع لع
معالفننن لت اعلنننع ل(لع  انننع لمعلبنننماسلمعمولانننسلكمةع  نننسلمعفبنننع ل،لقننن لا وننن لمنننالمعفبنننع لمدلكوننن ل
ممعلبننع  لمعبنن كاسلبنن دةع لم  مععاننع لمنكنندا ل،لداننن  علكععتععكاننسلمننالت ننلم لمعم  مننعلمعننيلماع نننلميل

ال)انطعلن(لمدلمول نسل)لمنالمانال  ةن لمعة نيل(ل.لكععفبع لةنامسلمنكدعنسلدعابن لمل دضنسلكعع كنعلل
 عل انننعللم ننن لانننةالمعمفنننعاا لمعبننن كاسلااننن  لمعموانننعللمعنامننن لدم ال قننن لع داافنننسلدامةنننالمالانننند ل

)لماالنن   لمعكلنننع  ل(لمع نن ل  ضنننمالما نن م لمعمونننعاالللكننععم  معلمعولمقننن لمعننيل ععنننسلمننال نننعا 
.لم مننللمعننة ل(ل1)محنن لل ضننعمل لمعنن مال  معملامننسلع بنن دآلما  مننعع لدمعضننعكطسلعنن لد ن ملنن ل

د بلمع ومنننال ننن لا وننن لمنننالمعفبنننع لمت مل لمانننة سلالطانننلنل بننن  المعك نننثلدمع   اننن ل،لد بننن 
ل. ةدلاعلمع علاالاسل

                                                 

ال  سلدمع  داللع وعم اال  ل(للمعوعل ل،لماعلعك لمعم ا ل  م ل،لمعالحع يلمعلفباسلعمل ةك ل لم  لمعبلقسلدما1)
ل1994م ببع لمع ةدمسل،للبععسلمع ب اللغاللملادلنل،لقب لما  مععل،لة اسلمآل مبل،ل عموسلكت م ل،ل

ل.لل2،ليل
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 ثانيًا / أهمية الدراسة :
 الماة سلمعفبنع لمت مل ل ة بنبل ععانع لتامانسلم  مان نل ن لمعم  منعلمعولمقن ل،لالحدحنع ل

(،ل ععفبنع ل2003مع  لال فاعلما    لم ملاة ل ن لمعونلمالكون لعنع ل)  لا لمعفدضيلم ملاسل
تحكحللكم عكسلمعبلطعالمعة لالاشلمق حع لمعم  معلمعولمق لدا مللمعكلاسلمع   اسلدافبن لمع انعنل
ما  مععاننسلمننالالنن  لمننعلافننل المننالقننا لم  مععاننسلمل ل ننسل انن علع ننيلمع ننلميلمعفننع شلدمع مننع ل

ا لمننالقننا لمعاننودللكععمبنن دعاسلمعوعمننسلدماع نن م لكأال قاننسلمعداافننسلمع نن لمعمننع لمواننعلم لع ل ننعحلكنن 
تحك  ل  لم عل  لماع كعللما  معع ل.ل ضع سلمعنيلمنعل نند لكن لمعمع انع لدمعولعحنللمت ملانسل
معفعبنن نلمننالعلق ننسلد وطانن لمعوم اننسلمعباعبنناسل نن لمعننك  لعننالمبننعلاعلمعحنن احلمدلت لماننلدعل

ل.لدطل لاال  لت لم لمعم  مع
دعنناسلت  لع ننيلالطنندلنلمعفبننع لمت مل لدمبنن ل م  لع ة اننللمننالمنندمل لمعوننلمالماق حننع اسللل
منننعلتانننعل لمعاننن لاالنننللمع ننننعلاللماق حنننع اسلمنننالمالمعفبنننع لمت مل لاة نننيلمعونننلمالالبنننع للمععانننسل

.لك اننثلتمبننيلمعوننلمالا  نن لمعملةنن لمع ننعل لعععماننع ل(ل1)(لم اننعلم ل داللبننلداع ل7-5  ننلمدحلكنناال)
ل.(ل2)ل(2008ال لمعفبع لمعمعع لدمت مل لال  لعع ل)  ل

 أاماننسلاننةالمع لمبننسل كننل لمننالةدلاننعل  ننعد لمول ننسلمعاننلديلدمعمبننككع لمع نن لت  لمعننيل
دحنند لمعفبننع لمت مل لمعننيلمبنن داع لقاعبنناسل نن لمعوننلمال نن لانن لما نن   لم ملاةنن ل،لدمعنن دلل

لعم ع ل.معالف لمعة لعوك  لباعبع لما    لم ملاة ل  لاةملم
دااآلمالمع لمبسلمعو ماسلمعم ومنسلمنالالن  لةانفاعلعمبنككع لانةالمعمانة سل،لامةنالمال
 حننن لمعنننيلدضنننعل طنننعلللانننل لابننن ل لمعاننن ل ننن لمع منننع لكنننلمم لعم انننسلعم علكنننسلمعفبنننع لمت مل ل
د   ننا لمالننعطلالع ننيلمعم  مننعلمعولمقنن ل،لدكعع ننعع ل مةننالمعمالططنناالدمعملفننةاالعكننلمم لمعدقعاننسل

 لمدلموعع  انعلمنالمال حنعللمعن مالد نند اللمع ان لمعنة لاان للغععكنع ل دال ن ددلل ا ننسلمنالمعفبنع
مالبنننناعالدلميلم  ةننننع لغاننننللمعمدضنننندعاسلدمع المالاننننسلغاننننللمعمبنننن ل نلمعننننيلمعندمعنننن لمعحنننن ا سل

لدمعملا لمعو م لمعحع بل.
                                                 

اعم  دال د لمعدضعل  لمعولمال،لدمعملادلل  لم  سلل ميلمع لاسل،لمعو  لمعلمكعل،لملة لل–(للل ع  لع لسلكاةلل1)
 .ل4،ليلل2007لاسل،لكت م ل،لل ميلمع لاسلع  لماسلمعكا

ل www.transparency.org.cpi.2008 -(للمال لل ل،لمن كسلمالمدقعلملامسلمعافع اسلمع دعاسل:2)
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 ثالثًا / أهداف البحث :
لالد لمعك ثلمعيل  ناالم ا ميلمآل اسل:

 مال اسلمعمب دعسلعالمل اعللاعالنلمعفبع لمت مل ل  لمعولمالدمع ن ل  م ن ل   ا لمعودمم لمع .1
لكععكلعيلما  معع لمعولمق لدمعلا م  لمال لعقضع لدب كاع ل.

 معطننسلمع  ننع لعننال دللباعبننع لما نن   لم ملاةنن ل نن ل فانن لاننعالنلمعفبننع لمت مل ل نن ل .2
 معولمال.

انيلمنالدطنأنلمانة سلمعفبنع لمت مل لدضعلكو لمآلعانع لدمعموعع نع لمعمبنعع نل ن لمع الف .3
   لمعدق لمع عضلل،لدمع  لمالعدمم لمل اعلالد طدلالمب نك  ل  لمعم  معلمعولمق ل.ل

 

 رابعًا  / مفاهيم البحث :
 ( Bureaucratic Corruption )الفساد اإلداري  -1

مبلمةمل  لنننعلمعنننيلمعمننن عد لمع تننند لعة منننسلمعفبنننع ل علننن لا مننن ل ننن لمولنننعالمعال ننن لدماضنننطلل
دمع  ننيل،لةمننعلملنن لاولنن ل ع ننعالمعضننلللكننع  لم لدمع مععننع لدانندللنننا لمعحنن حلعةنندالمعفبننع ل

.لةمنعل ن لقدعن ل ونععيل)لدمةمل ندعيلبنويل(ل1)ابعا ل  ل ع عالمعضنلللكمبنالنلمعم  منعلمتلبنعل 
ل.(ل2)ل  لم ل لعافب ل ااعلداا آلمع لثلدمعلب لدمهلللالا بلمعفبع ل(

مع تننننسلمالة ا اننننسل نننن ادللموننننعااللم النننن الدمعفضننننا سل نننن لت ميلكالمننننعلاولنننن لمعفبننننع ل نننن ل
ل.ل(ل3)( Bribe معمدايلع داافسلمعوعمسل،لد أ  لملم  ع لعة مسلمعلادنل)

دعل لمل نععلعلمالمعموليلمع تد ل عيلمعموليلمعو م ل،لامةللنعلمع ماان لكناال   نسلم  عانع ل
معنننعلدل ل عننيلمع كننعللمعبنن دآل عبنن م لل ةلاننسل   ا اننسلعمفانند لمعفبننع ل،لمةلاننةابلتلحننعللمعمننةاب

                                                 

للعبعالمعولبل،ل مل3(للمكالملادلل،لمعوّ مسلمك لمعفض ل مع لمع االم م لكالمةل ل،لعبعالمعولبل،لمعم   ل1)
 .لل1095،ليلل1956،لكالد ل،ل

 .لل205(للمعنلاالمعةلا ل،لبدلنلمعكنلنل،لمآلاسل2)

(3) Webester , N. , Third New International Dictionary, the lakes press . U.S.A, 1969, 

p. 539. لل 
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علنن معلالطنند لاننةملمعبنن دآلع ننيلمك نن م لم منندم لمدلمابنن ا يلع ااننعلكاننة لغاننللماننلدعلد نننع ل
ل.(ل1)ع ندمع لمعنعلدلاسلمعلبماسلمع  لافلضاعلمعلاع لمعباعب لمعنع  لع يلمدمطلا 

النن  لل ا نن لل(لعننالما  ننعالمعنننعلدل لمننالManhiemداوكننللعننعع لما  مننععل)لمعلاننعا ل
  لمعفبع لبن دةع لمل ل نع لعنالمعدم كنع لدمعندمعن لمعلبنماسلع ن دللمعونع لع  نانالمةعبنبلاالحناسل

ل.(ل2)مدلعع  اسلمدل مععاس
دانننلدلتحننن عبلمعمنننةابلمعنامننن ل)لمعبننن دة ل(ل المعفبنننع لاننندلدبنننا سلابننن ال م لمعداافنننسل

 لمننالالنن  لمل اننعآلمعوعمننسلمننالم نن ل  ناننالملفوننسلةم اننسلبنندميل نن لاننة لعع نن لمننع  لمدلمولنندل
(لدمعنة لعنليلمعفبنع للClaphanمعندمع لمعلبماسل.لدال لجل   لاةملما  عال ولايلمع ة دلل)ل

كألننن لمبننن ال م لمعبننن طسلمعوعمنننسلمنننالم ننن ل  نانننالتاننن ميلالعحنننسل،لدتةننن لمال   اننن لانننةملمعمفاننند ل
عع لاو منن لتبعبننع لع ننيلضننلدلنلمع ماانن لكنناالمننعلانندلعننع لدمننعلانندلالننعيل نن ل طننعللمعلمنندةجلمعم نن

ل.(ل3)ع ب طسلمعون لاسلعل لمعةسل اكل
دمننالمكننل لما  عاننع لمعفةلاننسل نن ل فبنناللمعفبننع لمت مل لمننعلةاننبلمعانن لتلحننعللمعمننةابل
ما  معع ل  لةدالمعفبع لعكعلنلعالم مدعسلمالماال  ا لمعةعملسل  لمعااعةن لما  مععانسل

يلعنالتبنكعبلمعفبنع لدمانعالالدماق حنع اسلدمعباعبناسلع م  منعل،لدع نيلانةملم بنعسلان  لمعةان
 مال لمعم  معل،لدا بل   ا اعل مال لمعكلعيلما  منعع لمعانعم لع نيلمع كنعللملن لال د ن ل دعنسل

ل(لل4)مدلم  معلق ا لمدل  اثلاال دل معمع لمالمعفبع 

                                                 

لمت مل ل  لمع د لمعلعماسل1) لمعفبع  ل، لع  ل) ة دل( لمعو  ل،لم م للضع ل ل،لل–( لماق حع اس كو لملوةعبع  
ل لمعم    لمع عل ل، لمعو   ل، لمعندماس لمع لع اس ل،لل28معم  س ل لدمع لع اس لمعندم لع ك دثلما  مععاس لمعملة  ،

 .لل16،ليلل1985معنعالنل،ل

(5) Bendor, Corruption , Instituation alization and political Development , V.1, l. 1, 

1974, p. 64.  

 لمبسل  لع  لما  مععلمع لع  ل،ل مللمعمحطفيلل-معالدم سل،لم م لاعبلل) ة دل(ل،لمال لميلدمعم  معل(لل3)
 .لل238،ليلل2002ع لاللدمع د اعل،لمعنعالنل،ل

ل4) لمت مل  لمعفبع  ل، ل) ة دل( لمعم م   ل بلاا ل، لكدم   ل ل،لل–( لمع عمواس لمعمطكدعع  ل مل ل، لمعمحععح عتس
 .لل19-18يل،لل2008متبةل لاسل،لمحلل،ل
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داوكللعالاةملما  عالمع ة دل)لعك لمعكعبطلعك لمعموطن ل(ل انثلاونليلمعفبنع لكدحنف ل
ت  لما  مننعع لمعمحننع بلع اننع نلمعننندنلمعلبننماسل مالنن لمع لاامننع لتبنن دبلمننالتبننععابلمابنن 

مت ملاننسل،لت لتالمعفبننع ل نن للاننلالانندلل ننعجلبنناعالكلننع  لقننع  لع ننيلمعو قننع لمابنن ت عاسلمع نن ل
 نن  لل نن لحنندللاننةملمعفبننع لدمضننمدلع  ل،لدمدضنندعع  لدتطلم نن لمع نن لابنن ت ل ااننعل دمننع لمننالال

ل.(ل1)معمال  فسلدالعحسلماق حع اسلدمعباعباسا د دالمعندنلدمعب طسلك دملكاعل
دكمد بلاةملمعك نثللونليلمعفبنع لمت مل ل  لم انع لكألن لمبن ت  لل نع لمت ملنلدمعونعم اال
 نننن لةع ننننسلت انننن نلمع دعننننسلدم ببننننع اعلع بنننن طع لمعلبننننماسلمعمالدعننننسلعانننن ل،لدمال ننننلميلكاننننعلعننننال

ماننننلدعسل،لدم نننن لاننننةملمعمحننننععحلمعوعمننننسل عننننيل  ناننننالمحننننععحلةم اننننسلداالحنننناسلكطلانننننسلغاننننلل
مابنن ت  لاننأ  لل ع ننع لعبنناعالااةنن لقننع  لع ننيلمعو قننع لمابنن ت عاسلمعمحننع كسلع اننع نلمعبنن طسل

ل.ملاسلدمعم ببع لمعوعمسلمعمال  فسلمعلبماسل مال لمع لاامع لمت 
 : ( Societyالمجتمع )  -2

ع نيل مععنسللم ل العفاسلمعم  معل ول لعتداع لمعم  نيلمدلمةعالما  مععل،لداط نالم نع للل
ل.(ل2)مالمعلعسلاةدلدالالعضواالعندملاالدلا لععمس

دمعم  مننعلمحننط  ع لانندلمدضنندعلع نن لما  مننععل،لداونن ل نن لمعدقنن للفبنن لمننالمعمفننعاا ل
معملة اننسل نن لع نن لما  مننععل،ل  ننيل الع نن لما  مننععلاوننليل نن لة اننللمننالم  اننعالكألنن لع نن ل

ل.(ل3)معم  مع
 نن لما  مننععل  للننعلل نن ل ونن  م ل نن لمعمفننعاا لمع نن لقنن ماعلدلاننلم لال كننعطلمفانند لمعم  مننعلكو

(لمعم  منعلكألن للHobhossادكاندسلاونليلمعكلد ابندلل)؛ل ةلمعم نع لع معيلما  مععل ن لانةم
،لدعانننعلمنننالمعلع انننسلمعباعبننناسلدمو نننليلكانننعلم مدعنننسلمنننالم  نننلم ل نطنننالكنونننسل تلم انننسلم ننن  ن

                                                 

لمع لع اسل1) لمعم  س لمعمحلاس، لمعنلاس ل   لع فبع  لمعكلع اس لكو لم كوع  ل) ة دل(، لمعكعبط لعك  لمعموط ، لعك  ل )
 .لل51،ليل1985معندماس،لمعو  لمع عل ،لمعملة لمعندم لع ك دثلما  مععاسلدمع لع اسل،لمعنعالنل،ل

 .ل446مةل ل،لمح للبعكال،ليلل(للمكالملادلل،لمعوّ مسلمك لمعفض ل مع لمع االم م لكا2)
،للل1975(للم ةدلل،ل كلماا ل) ة دل(ل،لمو  لمعو د لما  مععاسل،لمعاا سلمعمحلاسلمعوعمسلع ة عبل،لمعنعالنل،لل3)

 .لل516يل
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دم  ةننننع لما  مععاننننسلدم انننن ميلمعمانننن لةسلم مدعننننسلمننننالمعوننننع م لدمع نععانننن لدمعمنننننعااسلدمعنننننا ل
ل.(ل1)معم كع عسلمع  لتبعباعلمع االدمع تسلدمع علاخلدمعولحل

ممننعلمعوننعع لما  مننعع ل)لممانن ل دلةننعا ل(ل اننند ل المعم  مننعلعنناسلم ننل لم مدعننسلت ننلم ل
  ببل،لدملمعلادلماضعللبنالالنعيلةدل ناننسلمبن ن سلدحنفع لموالنسل،لد ن لمنن م اعلبن ط  ل

م الد مانننن العننننالمعم  موننننع لم الننننلدلدانننندلماضننننعلاننننعالنل لبننننعلاسل د نننن ل اننننثلاد نننن لع ننننيلت ننننلل
ل.(ل2)متلبعا

داوننليل) دمننعسلمعانند (لمعم  مننعلكألنن ل) مععننسلمننالمعلننعسلا وننعدلدالعنضننعيلعنن  لمننال
محننعع ا لمعةكننلدل،لمع نن ل اننم ل فننالمعننةم لد دم لمعلنندعل،لداحنندللاننةملمع ولاننيلمننالمعلع اننسل

  لع ننيلتبنعسلمع فععن لكنناالمعولعحنللمعمةدلنسلع م  مننعلدةعنآلكتانسل فننالمعكلع انسلمعداافانسل،لمعننع
ل.(ل3)لمعلدعلدمعكنعي(

دالالل)الكل لبكلبل(لع م  معلكأل ل)عكعلنلعالةع العضد لمدلملةبلعضند لاانك ل
.لداننندلكانننةمل(ل4)مع بننن لمع ننن ل،لدعلعحنننللمعم  منننعلدااأ ننن ل انننك للاع لانننعل ننن لمع بننن لمع ننن (ل

االمعم  منننعلد بننن لمعةنننع المعكنننعادعد  لمنننال انننثلمعكلنننعيلمعننن مال  ل،لمع ولانننيلا نننعد لمعممع  نننسلكننن
دا ةنن لكننأالمعم  مننعلةننععفل لمنناللع اننسلمعلاننأنلدمع ةننداال،لملط نننع لمنناللالاننسلمع لةاننبلمعوضنند ل
مع نن ل اننك لمعم  مننعلكعتلبننعالع ننيلمع كننعلل الم  ننلم ل مالنن لمعم  مننعلانن لكم عكننسلتعضننعيل مالنن ل

معلالاننسلانندلةاننعالم معبننآلم  نن ميلم عننيلمننالم مدعننسل بنن لمتلبننعال.ل ننععم  معل بننبلاننةال
ل.(ل5)ت لم ل،ل ندم لمعلدمكطلما  مععاسلكمن ضيلضلدلم لمع اعن

                                                 

(للمااا ل،ل الةال)كلد ابدل(ل،لمو  لع  لما  مععل،ل ل مسلمع ة دلل  بعالم م لمع بال،ل مللمعلاا ل1)
 .لل330،ليلل1980ع لالل،لكت م ل،ل

 .لل516(للم ةدلل،ل كلماا ل) ة دل(ل،لمح للبعكال،ليل2)

،للللللل1970(للغاثل،لم م لععطيل) ة دل(ل،لع  لما  مععل،ل مللمعمول سلمع عمواسل،لمتبةل لاسل،لمحلل،ل3)
 .ل192يل

دلمعمحلاسل،لمعنعالنل،ل(للمعالاعبل،لمحطفيل) ة دل(ل،لع  لما  مععلدم ملب ل،لمعة عبلمع عل ل،لمة كسلمال  4)
 .لل120،ليلل2006

 .لل94-90،ليلل1950(لل كلماا ل،لعك لمعف عحل،ل لمبع ل  لما  مععل،لم  سلمعلمكطسل،لكت م ل،ل5)



 

 
325 

)لام ن للايل  لم  لع م  معل  لةدلن لدع يلضديلمع وعلايلمعبعكنسلامةللعل اللاللجلك و
ةسل نعي لةاعال معع لمالمعكاللانطلدال  لكنوسل تلم انسلموالنسل،ل  ةمان ل نع نسلدعتنسلمان لل

ل عجلمع لمة لمعمع  لدمعمولد لمع علاال لع  فععن لدمعو قنع لما  مععانسل  نلم لمعم  منعل،لدال نن ل
اننةالمعو قننع لكنن دلاعللامننع لدم ببننع لم  مععاننسل ننند لكععلاننعطلما  مننعع لد  ناننالمعداننع يل

 نننن لما  مععانننسلضننننمال نننن د لدلطننننعالم نننن  لا ننننأ للما عكانننع لمدلبنننن كاع لمننننعلطكاوننننسلمعم تاننننلم لمع
لا ول لعاعلمعم  معل(ل.

 : ( Military occupationاالحتالل العسكري )  -3
 المحننط حلما نن   لاننأ  ل نن لمعمنن عد لمع تنند لكمولننيل نن لكععمةننعالا نن ل  نندا لدم نن  ل

ل.(ل1)د   لد    ل،لدةعآلل د لمعند ل  لمةعالمواالدماب  دمةلع ا ل،لدادللنا لمال  ع 
سل عننيلم نن   ل نن يلمننال دعننسلتالننلدلكععدبننع  لمعوبننةلاسل،لدمحننط  ع لانندل ال   ننأل دعنن

عماننا  اعلمدل لفاننةلمع  ممع اننعلمدلمابننن ا يلدعننالطلاننالمعتنن دلمعمبنن حلتةلمااننعلع ننيلمعالضنندعل
الا م نعللم لملانعع يل ق ا لمدلك  لمعلكععندنلمعوبةلاسلدضم لمعيلمع دعسلمعمت حكسل،لدمع كعلال  ي

مننالقاننع لاننلديلالعحننسل نن د ل ااننعلبنن طسلمع ةدمننسلمعاننلعاسلكأاننسلبنناع نل،لمننعلمننعلابنن  كعلةعننآل
ع نننك  لمدلع ملطننننسلمعم   نننسل،ل  حنننكحلمعنننندنلمعتع انننسلمعمااملنننسلع نننيلم ملنلمعملطننننسلللمعم   نننسل،ل
دكعع ننعع ل ننند لكنن دللمعبنن ط االمع اننلاواسلدمع لفاةاننسلعضننمعالمحننعع اعلمعالعحننسل،لدال ننالتدضننععل

ل.(ل2)معم   باعباسل مةلاعلمالمب ت  ل لدم لمعك  ل
داولنن لما نن   لماضننعل قعمننسلقنندم لعبننةلاسل نن لمل لت لكاننسل مةالننع لابنن ومعلاعلكنن دال
لضننعلملاننعل،لدالالطكننالاننةملمع ولاننيلع ننيلمع ننعا لمع نن ل ةنندال ااننعلمعننندم لمعوبننةلاسلم ملةنن نل
 نننندالمل لم عانننن نلمدلحنننن انسل،لدانننن ل ننننعا لابنننن ك  ل ااننننعلعلحننننللمعونننن ميلكولحننننللمعلضننننعل

ل.(ل3)دمعنكد 

                                                 

 .ل702مكالملادلل،لمح للبعكال،ليل(لل1)
بع لدمعلالل،ل،لمع  يلم د ل،لمع مللمعولكاسلع  لمل1(للمعةاعع ل،لعك لمعداعبل) ة دل(ل،لمدبدعسلمعباعبسل،لط2)

ل.ل83-82،ليلل1979كالد ل،ل
 .لل22،ليلل1968،ل مللمعلاضسلمعولكاسل،لمعنعالنل،ل3(للعطاسلمهللل،لم م ل،لمعنعمدسلمعباعب ل،لط3)



 326 

دق لعليل)مدلكلاعا ل(لما    لمعوبةل لمل ل)معلافدالمعتن دلمنالمابن ا يلع نيل ق نا ل
معو دلكنح لماب  دمةلع ان لكحنفسلم ق نسلع نيلت ل نع لمنالم  ندم ل،لدكناالمعفنلالكناالمعتن دل

ل.(ل1)لدما    لمالدمقوسل قعمسلمعم   للدعع لمالمت ملنل،لم مللمعة لالاند لك لمعتع  ل(
ع للانننالل عنننيلمع ولانننيلمت لم ننن لع  ننن   لم ملاةننن لع ونننلمالكعع كنننعلالم ننن لتانننةع لدال عمننن

ما    لمعوبنةل ل،ل انثلع نأ لمعنندم لم ملاةانسلدمعنندم لمعم  ععفنسلموانعل عنيلماع ن ميلع نيل
(لك  نسلممن  آل20/3/2003باع نلمعولمالدمل اعآلب مسلتلمضنا لد ن د المع دعانسلملنةل نعلاخل)

عن معللمعانعم ل،لمل اةنسلكنةعآلمكنع الما نعالم من لمعم  ن نلم بعبناسل،لدت ضنيلمعولمال ب  سلم
(لد كون ل9/4/2003اةملماع  ميلدمعو دمالمعمب حل عيل بنعطلمعلاع لمعباعبن لع ونلمال ن لاند ل)

 ف اننن لد اللانننبلم لبنننعالدمعم ببنننع لمعكلادانننسلع م  منننعلمعولمقننن ل،لداننندلمنننعل بنننكبل ننن ل ننن دثل
مععانننسل مالننن لمعكلنننعيلما  منننعع لع م  منننعلمعولمقننن لمنننالتكل انننعل  ماننن لمعة انننللمنننالمعمانننعة لما  
لماة سلمعفبع لمت مل ل.

 خامسًا / مناهج البحث :
 المنهج التاريخي : -1

دادلم  لمعملعا لمعك  اسل  لمعو د لما  مععاسل،لدةعآل المعم  انسل ن لمعمعضن لعانعل
لاخلقكنن لةنن لانن يلملمننعلانندلمال اننعللت لاننعل نن لمعو نن ل نن لمةعلننسلمعم  اننسل نن لمع عضننلل.لدمع ننع

ل.(2)مع دم ثلمعمعضاسلدمع أعايلكالاعلد فبالاع
دقنن ل نن لمابنن فع نلمننالاننةملمعمننلا لكننععل دعل عننيل لمبننسلاننعالنلمعفبننع لمت مل ل نن لمعوننلمال

(ل،ل ننن ل نن ل مننعل2003ملننةلك ماننسلمعنننلالمعواننلاالدحنندا ل عننيلما نن   لم ملاةنن لع وننلمالعننع ل)
ل.مع  ل    ثلعالاةالمعاعالنلمعد ع المع علاالاسل

ل
 ( : Inductive Methodالمنهج االستقرائي )  -2

                                                 
(2)  Oppwnheim, International law , Vol II , New York , free prss of Glencos, 1983,   

p. 167 .   

ل2) لبا  لغلابلم م  ل، لم م  ل . ل ل،ل( لمع عمواس لمعمول س ل مل ل، لما  معع  لمعك ث لد لفاة ل حما  ل، ) ة دل(
 .لل107،ليلل1983متبةل لاسل،لمحلل،ل
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ماب نلميلادلمعوم اسلمعملطناسلمع  لاب لكطلعالطلاناعلمع ومامنع لمنالدقنع عل   انسل،ل
ل.(ل1) اةملمعملا لاند لع يل  كعلمع   اع لع  دح لمعيل ة لة  ل
عك نننثلدمنننالالننن  لعم انننسل   اننن لللداننن مالعلنننعلمبننن ال م لمعمنننلا لمابننن نلم  ل ننن لانننةملم

ما  مننعع لعاننعالنلمعفبننع لمت مل ل،لمع دحنن ل عننيلعنن  لةكاننللمننالمعودممنن لدمعم تاننلم لمع   اننسل
دمع نن لامةننالمننالالنن  لمعننلكطلدمع ننأعايل امننعلكالاننعل   انن لتبننكعبلاانندللاننةالمعاننعالنلد دضنناحل

ل.لمع دم علمعةعملسلدلميلمل اعلاعلد لعم لماعالاعل  لمعم  معلمعولمق 
 

 المبحث الثاني
 لمحة تاريخية عن الفساد اإلداري في المجتمع العراقي 

عة للفا لاعالنلمعفبع لمت مل لد فعقماعل  لمعم  معلمعولمق لاك لماللن لآلمال ان لانةال
معاعالنلمل كطلكضلدلنل ا لال فا اعلمع علاالاسلمع  ل  نن لمعضنديلع نيلطكاو ن لد تالم ن لدمعودممن ل

 عالاةالمعاعالنلمل كطنسلكطكاونسلمعلانع لمعننع  ل ن لةن لمل  نسل علاالانسل  نيللمعمبككسلع ل،لةةعآ
دمال كعال لتاةععاعلمالمل  سلمعيلتاللدل.لةمنعلمال لمبنسلمعفبنع لمت مل للللةمنعلانند لمعن ة دلل
)ةعل لمعلاعا (ل ل كطلكضلدلنلع  لمعلاللمعنيلت للانع لباعبن ل بنبلماانلالمعالنعل  ل،ل ال

م  ا  لكعع كنعلاللاعمنع لباعبناع لغانلللبنم لعن لطكاو ن لمعالعحنسل.لداندللمعفبع لامةالل ا  لمد
ل.(ل2)غععكع لمعل ةدالع لتبكعك لدتلمعط لدل ع   لمعم اعكاسل  لمعباعقع لمعباعباسلمعمال  فس

دان ضننن ل لمبنننسلمعفبنننع لمت مل ل ننن لمعونننلمالمعل ننندعل عنننيلمعم تانننللم د لمعمبننن د لعنننال
كلعيلما  معع لمعولمق لمعة لع لا ةدالكاة لملن ا لدم ندم الاادللاةالمعاعالنلمعب كاسلدادلمع

،لك ل ول لال  لعند لطدا سلمالمع مال عيلت مع لمق حع اسلدباعباسلعلافسل،لدادلمعلال نال
 لعقضع لمدل ضعلكع لكاالداع يلم لبعالما  مععاسلمعفلعاسلمعمال  فسل،لدت نل  لمعة انللمنالمعننا ل

مت مل لكعع كعلانننعلدبنننع  لك ا نننسلع  نانننالم اننن ميلمدلع فبنننع لدمعبننن دةاع لمعمل ل نننسلدمعماننن وسل
معتعاننننع لمع نننن لاحننننكدلمعااننننعلكونننن لت ننننلم لمعم  مننننعل،لدمع نننن لال  نننناحلعانننن لدمقوانننن لما  مننننعع ل

                                                 

لدمعلالل،ل1) لمعم  ثلع طكععس ل مل لقعمدسلمع   ا لما  معع ل، ل د اال لجل، لد . ل اح ل) ة دل( ل، لمعبعع  ل )
 .ل96،ليلل1980كالد ل،ل

 .ل35ح للبعكال،ليل(للكدم  ل،ل بلاالمعم م  ل) ة دل(ل،لم2)
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معمضطلبل  ناناعلكععدبع  لمعمالدعسل،لم  معلاااللمعيلةعآل)لدكنل لمال ندا(ل.للدد ننع لعنةعآل
النلمعفبننع لمت مل ل نن لمعم  مننعلمعولمقنن لعكننللتلكوننسلا  نن  لمع   انن لمع ننعلاال لدما  مننعع لعاننع
ل  لم ل علاالاسلم كعالسلع يلمعل دلمآل  ل:

ل
 ( :1921الفساد اإلداري في فترة االحتالل األجنبي قبل عام ) -1

 العممعلبننننع لمعفبننننع لمت مل ل نننن لمعوننننلمال ننننةدللقداننننسل علاالاننننسلدم  مععاننننسلدباعبنننناسل
عننننيلمعوانننن لمعو مننننعل لعلنننن معلةعلنننن لمعداافننننسلمعوعمننننسلدمق حننننع اسلاونننند ل نننن ل علننننبلةكاننننللملاننننعلم

دمعملعحبلمع ةدماسل  لمعونلمال ن  للد ان لدلعمنالان  علتمندم لتة نللمعنيلمع ةدمنسلمعو معلانسل،ل
 اننثلعنن ل ةننالمع ةدمننسلمعملة اننسل نن لمعوانن لمعو مننعل لقننع لنلع ننيلضننكطلم مننالدمعم ع اننسلع ننيل

 ل ةنال بن طاعلمال  من لما دمنع لمدل نل عللتلدمحلدتمدم لمعمدمطلاال مال لمعم  منعلمعولمقن ل،لدعن
لمع اعلع يل بعبلمعفناللدمعمبةاا ل.ل(ل1)اععمع ل،لدع لاةالاماعل ال كعاسلمعضلم بلدمك

-1514دعةعآلامةالمعند لكأال  لنلما    لمعو معل لع ولمالمع ن لمم ن  لكناالعنعم ل)
عةفننننعينلمت ملاننننسلعنننن دل(ل،لقنننن ل مانننن  لكععفدضننننيلمت ملاننننسلمةلملونننن م لموننننعااللمعل ماننننسلدم1918

اعغ  لمعملعحنبلمع ةدمانسل،لدتحنكحلموانعللمعمنع لدمعو قنع لمعمحن  اسلمنعلمعبن طسلمعو معلانسل
اننن لم بنننعسل ننن لمع حننند لع نننيلمعملحنننبلمت مل ل ننن لمعم  منننعلمعولمقننن ل.لدل ا نننسلعضنننويل
لمعبنن طسلمعو معلاننسلدعنن  لد نند لقنندنلقعلدلاننسل ضننكطلتعمننع لدمحننععحلمعاننوبل،ل نن لمع  ننديلدمعونند ن
 عيلمعلدمكطلمعنك اسلمع  ل و لم ةم لاملع لع  فنعالع نيلم لدمحلدضنمعالمع نندالدمعمحنععحل بنبل

ل.ل(ل2) د اع ا 
ل–دكبنكبلضنوفاعلد فبنالاعلل–دةعل لمع ةدمسلمعملة انسل ن لمبنطلكد لالن  لانةالمعف نلنل

غانللما منسلكأقععامانعلبنددلك كعانسلمعضنلم بلد ننل لمع  انسل.لد ن لان لغانعبلبن طسلمع ةدمننسل
عدطلاسلملاعل لبن طسلمعننعلدالد ن لمعونليلمعوانع ل لكن ا  لعلانعل،لد  مان للفندةلمعنكع ن لمعولمقانسلم

                                                 

(للمع كاط ل،لم ا لعك لمعنع لل،لة اسلمع  كعيلمع عموسل،لم  سل ةلا لع و د لمت ملاسلدماق حع اسل،لمعم   ل1)
 .لل96،ليلل2005م د ل،لمعو  لم د ل،ل

،للللليلل1965(للمعدل  ل،لع  ل) ة دل(ل،ل لمبسل  لطكاوسلمعم  معلمعولمق ل،لمطكوسلمعوعل ل،لكت م ل،ل2)
 .لل123-124
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 نن لموانن لتل ننعيلمعوننلمالمعننيلمع نن لتحننك  ل انن لاننةالمعنكع نن ل  لننع عل ةنن لمعمنعطوننع لمعم  اننسل،ل
عانعلد نا لمع  د لمعانلعاسلد  كن لمعضنلم بلدمعلبند لمعنعلدلانسل،لد ن مد لموان لم عمنع لمع ن ل  مدل

.لدانعع لقنا ل(ل1)مت ملم لمعم  اسلمعنع مسلمآلال  لمعك  لدةألانعلم ببنع للبنماسلقع منسلكلفبناع
معكننن مدنلمنننالعحنننكاسلدم  نننلم لمعنننندنلدمعت كنننسلدمال حنننعللدمع فنننعاللل ننن لمع ونننعم  لمعلبنننماسلدغانننلل

ل.(ل2)معلبماسلكاالمعمدمطلاا
عولمقننن ل،لدتالنننة ل  ةننن لدم ننن لانننةالمعكلانننسلمعوحنننكاسل ت ت ننن ل ننن ل ننن لمعلبنننا لمعمننن ال لم

 لة ن لد العماع نن لدع قع نن لد فعع  نن لما  مععاننسل،ل كنن ا لمننال  ضننللمعلاننيلدمعكع اننسل،لمةملكاننعل
  لايلد  ك دال،لدكعع عع لغ  لمعوحكاع لمعنك اسلمعم لاسلمعولمقاسلد لضن لكلا انعلع نيللبنا اعل

وحنكاع لمع ن ا انسلمعممبنةسلد لةا اعل،لدكةعآلمب دعك لمعم ببع لمت ملانسلمعلبنماسلمنالقكن لمع
ك مننننع لمعبنننن طسلمعلبننننماسلدم ا اننننسلبنننندميلكبنننندميل،لةنننن ل داننننيل نننن لال مننننسلتق اننننسلضنننن ا سلمننننال
متقطنننععااالدمعلتبنننمععااال،لك انننثلمةنننلا لمنننالمعبننناطلنلع نننيل انننع لمع دعنننسلكةع نننسلاا ع ننن لةنننأ منل

ل.(ل3)ع م ع اسلع يلمب ململلاةملمعلاع لماب ت ع 
كع  لدمعودم  لمعم لفةنل  لمعك  لع لانفندملعلن ل ن د لمعنندملاالدمة للمالةعآل  الل بعيلمعن

مع ن ل  منن لمحننعع ا لكنن ل  عد داننعلمتننعانل نن لمعفبننع لمو منن االمننلنلع ننيلمعلانندنلدتالننلدلع ننيل
مع ا انن ل،لدعنن لاةننال مننسلتمننلل ةنندم لالامةننالمع  عانن لع انن لمنعكنن ل مننالمننعل،لدعننةعآلةننعال نن ل

ملع ننيلةنن لمعم ماننعلمت ملانسلدمعباعبنناسلدابنن فا دملمننالةنن ل مةنعالةددلمعلفنندةل نن لمعننك  لمالا حن دل
مدقننيلا  ننبلعانن لمعملفوننسلمعمع اننسلمدلمعاالحنناسل،لم مننللمعننة لااننللمونن لمع دمطنن لدمعلانندنل نن ل

ل.(ل4)عم اع لمبحلم لمض لد كعاسلمعضلم ب
(ل،لعنعليل1918دعل معل عيلما    لمعكلاطعل لم ن لما ن   لمعو منعل لع ونلمالعنع ل)

معولمقنن لمننالطتاننعالمال نن مبلم  لكنن لل ا ننسلمع ننلمكطلكالنن لدكنناالمعفبننع ل،لدلغنن لكونن للمعم  مننع
مع تااننلم لمع نن لطننلت لع ننيلم  انن نلمعباعبنناسلدمت ملاننسلمعولمقاننسلكونن لل انن لما نن   لمعو مننعل ل

                                                 

 .لل124(للمعمح لللفب ل،ليل1)
 .لل34،ليلل1990،ل،لكالد ،لم ببسلم ك عثلمعولكاس1م ،لج(للكطعطدل،ل لعل،لمعولمال،ل ل مسلعفايلمعل ل2)

،لكا لل44(للمحطفيل،لع لعالاعباال) ة دل(ل،لم مالمتلبعل لع يلمف لالطلال،لم  سلمع ةمسل،لمعو  ل3)
 .لل31،ليلل2007مع ةمسل،لكت م ل،ل

 .لل97-96(للمع كاط ل،لم ا لعك لمعنع لل) ة دل(ل،لمح للبعكال،ليل4)
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م نن ل نن حلتكنندمبلمعداننع يلتمننع لمال  ننيل  ننع لمعبننةعالدطكنننع ا ل،لدم  ننةمبلمعد اننعيلدمعم و منناال
،لعةننننالمعباعبننننع لمت ملاننننسلدمع واالننننع ل(ل1)معولمقنننن لع نننن الد ل نننن لمعم ننننع لمعنننندااف مننننالمعاننننوبل

معداافاسلع ل ال دلمالكو لمعموعااللمعالعط سلدغانللمعمدضندعاسل ن لمال انعللمعاناليلمعملعبنبل
  لمعمةعالمعملعببل،لمالكالانعل ل نسلمعندايلدمع أاان لمعباعبن لعبن طسلما ن   لمعكلاطنعل لمع ن ل

عااللمعمط دكنسلعن الد لمعفنل ل عنيلمان مالمعداافنسلمعوعمنسلع نيل بنعبلمونعاالل و ل ن لمن منسلمعمون
لمعةفعينلدمعماعلنلمت ملاسلدمعمالاسل.

دكععم حننننن سلت نننننل  لمعف نننننلنلمعما منننننسلمع ننننن لععاننننناعلمعونننننلمال  ننننن لما ننننن   لمعو منننننعل ل
دما نن   لمعكلاطننعل ل  ننيل أبنناسلمع ةنن لمعم ةنن ل،لم مدعننسلمننالقننا لمع ننلمثلما  مننعع لمع نن ل
طتنن لع ااننعلقننا لمعكنن مدنل،لدمننعل ضننمل اعلمننالماننعع لم  مععاننسلبننع  لمعم  مننعلمعولمقنن لقلدلننع ل
ع ا نل،لدمب مل لكنعاعاعلمن  لنل ن لت ةنعللد حنل ع لمعونلمقااال،ل ن لمل ن ن لكانة ل ن لا  ل عنيل

ل.ل(ل2)معم ببع لمت ملاسلدمعباعباسلمعولمقاس
 ( :1958-1921الفساد في فترة العهد الملكي ) -2

أببننن ل دعنننسلمعونننلمالمعم ةانننسلكوننن لا امنننسلمتمكلمطدلانننسلمعو معلانننسل ننن لمع نننلبلمعوععمانننسل 
(ل،لد ضنننمال1925م دعنننيل،ل انننثلتحنننكحلمعونننلمال) دعنننسلم ةانننسل بننن دلاس(لد نننال بننن دللعنننع ل)

مع بننن دللمعم ةننن لمكننن تاالل ابننناال:لتدعامنننعل،ل ضنننفعيلمبننن سل امنلمطانننسلمنننالالننن  للكنننطل نننأعايل
بنن طسلمع اننلاواسلمعمل الكننسل.لدكننةعآل نن للالاننع ل الضننععلمعنند ملنلع م  ننسلمعنند ملنلدكنع اننعلكمدم نننسلمع

ل.(ل3)معلاعك ل،لد علاامعلمع مع لمك تلمعفح لكاالمعب طع 
دمعلماللحديلمع ب دللمعمةةدللتد  ل ا ع للانع لكلعمنعل ل نعد لمالاةندالقلاكنع لمنال

المع امنلمطاننننسلد الحننننيلمعحنننناتسلمع ن ا اننننسلعدلامننننسلمع امنلمطاننننسلمع اكلمعاننننسلمعتلكاننننسل،ل نننن الاننننة

                                                 

 .ل345-344(للمعدل  ل،لع  ل) ة دل(ل،ل لمبسل  لطكاوسلمعم  معلمعولمق ل،ليل1)
 .لل256،ليلل2002(لللاا ل،لعك لمعداعبل ما ل،لمعولمالمعموعحلل،ل مللمعم دل،ل ماال،ل2)

لكت م ل،ل(لل بدل،لل ملل د االب طعال) ة3)  دل(ل،لمعحلمعلع يلمعب طسل  لمعولمالمعم ة ل،لمة كسلمعةل  ،
 .لل54،ليلل1984
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معبنن طع ل نن لمعلاننع لمعم ةنن لمعولمقنن ل،لعنن ل الننلجل عننيل انن لمع لفاننةلكبننكبلمال لم ننع لمع بنن دلاسل
ل.(ل1)مع  لمةل لمعم آلمالمعااملسلع يلمعب طع لمع  ث

دع ننيلم ننللةعننآلكننل  لااملننسلمعم ننآلمع لفاةاننسلكمل نن لبنن طسلاالحنناسلكمد ننبلمع بنن دلل
قععسلمعد م لنل دالمع نا لكع غ كاسلمعكلعمعلاسل.لداةالمعااملنسلبنم  لعن لعناسل ن لع لفلم لكعال اعللدمك

مال اننعللل بننعيل عقنن االم غ كاننسلمعكلعمعلاننسل  بننبل،لكنن ل  ننعد لةعننآل عننيلمال اننعللل بننعيلد ملم ل
عابدملتعضعيل  لم  سلمعلدمبل.لدكععل ا سل حللمعم آلاةملماال اعللكف سلم  د نلمنالمعلالكنسل

،لممناللكطندملتلفبنا لكنععك طلمعم ةن لدباعبنع  ل.ل المال انعللمعل بنعيللمعباعباسل،ل عاا  لغععكنع ل
كت لمعلانللعنالم غ كانسلمعكلعمعلانسل،ل  ون لكنععد ملم لمعمولانسل عنيل ن لم  نسلمعلندمبلدمك نلميل

ل.(ل2)مل العكع ل  ا نلع  فاالم ععسللاعكاسلمدمعا لعاع
طسلمع حن االع نيل(لمنالمع بن دللع نيلمنلحلمعم نآلبن 65د دالةعنآللحن لمعمنع نللقن ل)

قلملم لم  سلمعد لميل،لكموليلع  لقعك اسل لفاةلاةالمعنلملم لمالكمدم ن  ل،لع منع لمال نةدللانةال
(لمننننالقكنننن لمعملنننن دبل1920معمبننننأعسل ونننند ل عننننيل اننننةا لتد لد ملنلعلمقاننننسل)لمع ةدمننننسلمعم ق ننننسل

عننننلملم لمعبنننعم لمعكلاطنننعل لد  ننن ل انننلم  ل.لدكانننةملمعنننليل نننن لم  نننسلمعننند لميلبننن طسل حننن مللم
مكعاننلنل،ل   دعنن لقلملم نن ل عننيل دحنناع لا ننالع م ننآلم الننةلكاننعلد ونن ا اعلمدلل ضنناعل.لمننالالننعل
  د لم  سلمعد لميلمالةانعالباعبن ل عنيل  ملنل لفاةانسل،لدمنالبن طسل لفاةانسلعمانا سلمعم  نسل

ااملننسلمعلاننعك ل)معبنن طسلمع اننلاواس(ل عننيلت منل لفاةاننسلتلم نلمعم ننآل.لداننةالمعبنن طع لمةل نن لمننالمع
ع ننيلم  ننسلمعنند لميل،لد  ةمنن ل نن لعم اننع ل وانناالمعنند لميلد ننالموننعااللاالحنناسلكوانن نلعننال

ل.(ل3)معةفعينلدمعل ماسلمت ملاس
د  ل اال  ط بلمع اعنلمعكلعمعلاسللاعمنع ل ونعا لع د انعلمعبن طع لع نيلتبنعسل ن لمع ندم ال

مع  ثل،لةعل لمعو قنسلكناال(لكاالمعب طع لHorizontal لدمعلقعكسلمعم كع عسلد الع قسلت ناسل)
(ل انننثل  نننسلمعم نننآلع نننيلقمنننسلانننل لمعبننن طسل،لدكوننن الللل Verticalانننةالمعاا نننع لعمد انننسل)ل

                                                 

متع  ل،لكت م ل،لسلمعة بلمع  ا سل،لد ملنل(للمبو ل،ل ع  لع ا ل،لمل لميلمعلاع لمعكلعمعل ل  لمعولمال،لب ب 1)
 .لل33-32،ليلل1975

،لملة ل لمبع لمعد  نلمعولكاسل،لل1لمط ل  لمعولمال،لط(لللاا ل،لعك لمعداعبل ما ل) ة دل(ل،لمع  د لمع امن2)
 .ل144-143،ليلل2006كالد ل،ل

 .ل114-113(للمبو ل،ل ع  لع ا ل،لمح للبعكال،ليل3)
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معد ملنل،لد  لم الاللم  سلمعلدمبل.لدكعتضع سلمعيلاامل  لع نيلمعند ملنل،ل   ن لااملنسلمعم نآل
ضننوع  لعبنن ط اامعل نن ل دملننبلع انن نل.لمةلمننلحل ننال  وانناالتعضننعيلع ننيلمعكلعمننعالكم  بننا لدمك

قعع ا ل.لةمعلملحلب طسل بن دلاسلع  حن االع نيلمعنندملاالدماع نلم لع اانعل،ل م  سلم عاعالدمك
لع دنلع يلمل  لب طسلمع ح االع يلمالدعع لمعندملاالمع  لان ل اعلم  سلمعد لميل.

د نن لمعدقنن لمعننة لةننعالم  ننسلمعلنندمبلعننع  م لعننال  لاننآلمعمبنن دعاسلمعباعبنناسلع نند ملنل،ل
الاننلنل نن ل  نن ل.لدعنن لاةننالضننويلمعم  ننسلمعلاننعك لكبننكبل حننل ع لمعبنن طسلمع لفاةاننسلغععنن لم 

  ببل،لك لمل كطلةعآلماضعلكطكاوسلمعبن طسلمع انلاواسلدمةدلع انعلدم  نع انعلعد ن مبلمعباعبناسل
مع  ا ننسل،لعنن دنلع ننيلطكاوننسلم  بنن لم عاننعالدمعنند ملنل نن لع ق امننعلكععم ننآلاضننعيلمعننيلةعننآل

ع نيللبنكسلمن  لنلمننالانادالمعوانع للدمن آلم ل لمعنةاالبنعل دملمعنند ملنلم  ندميلم  نسلمعلندمبل
طععمعلمع  م لك معاسلمحنعع ا ل.لداةنةمل  كوانسلمعند ملنلدضنويلم  نسلمعلندمبلت انعلمعنيل لةان ل
معب طسلمعفو اسل  لا لمعم آلداامل  لع يلمعبن طع لمعن  ثل ن لبناعالمل نلميلمعلانع لمعكلعمنعل ل

ال نالم ةانسلانك لمط ننسلال ال  نيلعنالمعم ةانسلمعمط ننسلبنددلكد ند لل،لم  اسلانةالمعانعالنلمعني
ل.(ل1)كلعمعالم اي

دلغن للننيلمع بنن دللع ننيلمبنن ن  لمعنضنعيلد اننع ال،ل المالمعدمقننعلم ننل لحنندلنلمتننعالنل،ل
مةل ن لمعنضعيلمبن ن ع لد انع اللتمنع لمعبن طسلمع لفاةانسلمعطعغانسل،لل ا نسلملن معجلمعن دللمعندااف ل

معبنن طسلمع لفاةاننسل.لد نن لم نن لاننةالمعاننلديلمعتاننللمبنن نلنلباعبنناع لعننعليلاسلمننعلع بنن طسلمعنضننع 
مع ةننع لكعبنن ململلمننالمالننعطللمع ا انن لمعنندااف ل،لددم انندملكحنندلنلل اكننسلضننتدطع لاالحنناسلقداننسل

ل.(ل2)مالتح عبلمعلفدة
 الكنننلد لبننن طسل لفاةانننسلطعغانننسل م ننن لم ننندللمعنننندنل ننن لمعم  منننعلمعم ةننن لمعولمقننن لت دل

 عنننيلل–معم م  ننسل ننن لمعولعحننللمعملاننن سلتاننتع لملعحنننبلد ملاننسلل–كننسلمعباعبننناسلكأعضننعيلمعلال
مب  معلل  ل اد ا لدحدا ل عيل  آلمعملعحبلع  ناالغعاع لعكنل ل ن لمعتععنبلعنالمحنععحل
ةم اننسل.لدعنن ل بنن ل لعضننداسلمعلالكننسلمعباعبنناسل عننيلموننعااللمدضنندعاسلم نن لمعةفننعينلدمعماننعلنل،لكنن ل

قك انسل.لدامةنالمعنند لمالمعلانع لمعم ةن لل–عع  انسلل–اللاالحناسلقعم لك ل نسلل ابنسلع نيلمونعا
                                                 

 .ل145(لللاا ل،لعك لمعداعبل ما ل) ة دل(ل،لمح للبعكال،ل1)
 .ل153،ليلل1974،لل،لكالد ،ل مللمعة بل5 ملم لمعولمقاسل،لج،ل علاخلمعدل(للمع بل ل،لعك لمعل مال2)
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 بنن ل ةنن لم مدعننسلحننتالنلمننالمعوننع   لمعمولد ننسل.لاضننعيل عننيلةعننآل دللع قننع لمعحنن مقسل
معاالحنناسل)لمعانن  ل(لم م  ننسل نن ل اننةا لمع  نننع ل نند لمعاالحنناع لمعلع ننةنل ةنن لانناليلكننعل ل

كننع لباعبنناع لحنندلاع لع  حنند لع ننيلقنندنل مننعل دعنن للفننلم لمننالمعم انن االمحنن لل لانن نل،لدلانن ل  ل
باعباسلداالنلدملة للبم لك عددل  نانالمبن ن  لمعنك  لعنالكلاطعلانعل.لدمنالم ن لمعدحند ل
 عننيلمعبنن طسلمدل معا اننعل،لعنن لا ننل  لانن ايلمعبعبننسلمننالمبنن ال م لمعواننع للتدا ل نن لمع نناشلالنن  ل

تعضنعيلمعلالكنسلمعباعبناسلدمت ملانسل  لنلمعوالالع لدمع   الع لتغلم للفواسلةم اسل.لةةعآلع نأل
 عننيلمبنن ت  لملعحننكا ل نن ل قعمننسلد د اننالمع  ننععيلمننعلمعاننادالكمننلحلمعم انن االمننلا لمةعبننبل

ل.(ل1)مق حع اسلدباعباس
عونن لبنناطلنلكلننيلق امننسل و منن لع ننيلع قننع لمعنلمكننسلدمعم بنندكاسلدمع كدلاننسلقنن ل نن   ل عننيل

لللالنبلباعبناسلم مللنسلدممعلبنسلع ومن لةكحلحالدلنللمدل نع سلباعبناسلعحنلاسل،لد ملنعلااندل
ل.(ل2)معباعب لدمعنع لنلع يل  ملنلمعك  ل،لدعاب لل دم ل ل اسلمدل ببلمحععحل  داسلموالس

 ععو قننع لمعنع مننسلع ننيلمعننن  لدمعانن  اسل،لامةننالمال ةننندال ميلالطاننللاف ننآلكنننععم  معلمةمل
دمعو معنسل ن لبن طسلقع منسل ال  ل ن لمع انع لمت مل لدمع دعنسل.ل ةانيلامةنالمل انعجلمعمدضندعاسل

ع يلمع كعلم لمعنلمكسلدحن  لمعن  ل دالمعةفنعينلدمعنن لنلع نيلمتكن معلدملمعنعنلمعمحن  سلمعوعمنسل
ل؟

منننالمعممةنننالدحنننيلمعباعبنننسلالننن  لمع ةننن لمعم ةننن لمعولمقننن لكألانننعلحنننلمعلمبننن مللكننناال
تعضنننعيلمعلالكنننسلمنننالم ننن لمعنننندنلدمعلفننندةلمعاالحننن لع نننيل بنننعبلقنننا لدممعلبنننع لعم انننسل  اننن نل
)ةععةفننعينلدمعال ننالدمعمكننع لن(ل،لمةلمالم  ننلم لةننعلدملانامنندال بننبلقلمكننسلمعنن  لدمعانن  اسلدمعحنن مقسل

ل.(ل3)د طكاالمعنعلدالد نع لع ع كعلم لمعاالحاسلدمعمح  اسلدمعملفواس

                                                 

 .لل145(لللاا ل،لعك لمعداعبل ما ل) ة دل(ل،لمح للبعكال،ليل1)

ل2) لم  مس لبدبادعد اع ل، ل) ة دل( لملبد  لمع ا ل، لم م  ل لمعوعليلل–( لم ببس ل، للمدة ع  لمعولمق  معم  مع
 .ل158،ليلل2008ع مطكدعع ل،لكالد ل،ل

 .لل56-55(للمع بدل،لل ملل د االب طعال) ة دل(ل،لي3)
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دع ننيلاننةملم بننعسلااملنن لماع كننعلم لمعوع  اننسلع ننيلمع واالننع ل نن لمع دعننسلمعكالدقلمطاننسل
 انن لمننالمعمنندافاالملعحننبل  ملاننسلعععاننسلقكنن لمل نننع ا لع مل عننسلمعد ملاننسل،لمعولمقاننسل،لمةل بنن  لمعو

ل.(ل1)دةعآلكفض لمل معيم ا لمعوع  اسل،لت للدمكطلمع  لكالا لدكاالتعضعيلمعلالكسلمعباعباس
مالمبنن ف ع لماع كننعلم لمعاالحنناسل نن لمعم ببننع لمت ملاننسلمعولمقاننسل،لعكننللعننال ننن مال

 ضننعلاسلقنننع لنلع ننيل ننأماال ننندالمعاننوبلمعولمقنن ل،لدانننةالمعلاننع لمعم ةنن لعممعلبننع لباعبنناسل
معممعلبننع لت  ل عننيلمعضننلللمعانن ا لكمكننع المت ملنلدمعةفننعينلدمعل ماننسلدمعمكننع لنل،لدمعننيل انن اعل
معولعحننللمعن ا ننسلمعمل كطننسلكععلالكننسلمعباعبنناسلمع عةمننسل فضننا لمحننعع ا لمعاالحنناسل نن لبنناعال

،ل و نيل(ل2)مل ةنعسل مانعلتدضنععلمعم  منعلمعولمقن لم  ةعللمعب طسلدمع لدنلم مللمعنة لت دل عني
معحوا لمعباعب ل،لععحنل لمعف نلنلمعم ةانسلتدضنععع لباعبناسلمبن  لع اسل لمد ن لكناالمت نلمطل ن ل
 تااللمعد ملم لد ةلمللتاالعحاعلد  ما لمع د  لل دل وطا لمع بن دللد نل لم  ةنع للمعول انسل.ل

تعاننسللاعاننسلمعمل  ننسلمعم ةاننسل نن لمل الننعبلبنن سل(لدع1925دملننةلمل الننعبلتد لم  ننسللاننعك لعننع ل)
(لد ملنلكضننننملاعل59(ل ننننأعايل)1958-1920عاننننللم  بننننع للاعكاننننع ل.لةمننننعلاننننا  لمعف ننننلنلمننننال)

(لادمع لم دبطلعمنللمعند ملنلمعدم ن نل،لكالمنعل لضن لم  ةنع ل233)مع ةدمسلمعم ق س(لل،لدكدمقعل)
(لادمننننع لمننننال3992 لكدمقننننعل)(لع ننننيلمعننننك 1/11/1952(لدعتعاننننسل)14/9/1924معول اننننسلملننننةل)

%(ل.لدالضو لمعك  لملةلعان لمعند ملنلمعبنوا اسلمع عع نسلعنع ل39(لادمع لدكلبكسل)10267 م سل)
(لادمننع لمننالم  ةننع ل3661(ل عننيل)1952(لدعتعاننسلمعنند ملنلمعبننوا اسلمع عع ننسلعاننلنلعننع ل)1939)

عننننيل ننننل  لمعدضننننعل.لكعتضننننع سل (ل3)(لادمننننع ل4891%(لمننننال  ل اننننعلمعكععتننننسل)73.5معول اننننسلمدل)
معباعب ل مال لمعك  ل،ل م  لمع ععنسلماق حنع اسلمعم ن ادلنلمنالالطندلنلمعمدقنيل،لمةلعن لمعكن سل
تغ كاسلبةعالمعولمال  لالديلباطلنلمعماعاخلدما  ةعلم لدغاعبل ةع  لمعفنليلع مندمطلاال.ل

منالل(لمالتلكوسلتالمعسلمعمبنعةال ن لمعنك  لةعلن ل  ةندا1956ةايل  حعيلمعبةعالعع ل)ل ة
تةدمالمعطاالمدلمعنحبلةدم لغل سلمدلغل  االدمال داللدم ةل،ل اثلانة  لمعن دللمعلمدة انسل

لعتععكاسلبةعالمعولمالال  ل  آلمعف لنل.ل
                                                 

 .لل56(للمعمح لللفب ل،ليل1)

 .لل146(لللاا ل،لعك لمعداعبل ما ل) ة دل(ل،لمح للبعكال،ليل2)

 .ل350-323(لل بدل،لل ملل د اال،لمح للبعكال،ليل3)
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 ضع سل عيلةعآلةعالمع كعسلدمعطوع لدمعبنةالمعبنع  ل ن لمعم  منعلمعولمقن لكن م اع ل ن ل  نآل
ععطاال ن لم انع لمعممطنلنلدكععنةكعبل ن لمعمل  سل،ل ععحلم يلمم دينلكععلعسلمعم طالسللد داا لك

م اننع لمع ننعلنل،لدانن لام  نندالمل اننيلمعفعقننسل،لكالمننعلعكننل لمعالنن مع لمعوعمننسل،لكمننعل ااننعلمعحنن اسل
دمع و اماننسلعننالمعمحنن للمعننل اسلع كنن سل نن لاننلديلمواانناسل وابننسل نن دلل نن ل  نننسلمفلغننسلمننال

ل.(ل1)معفنللدمع ا لدمعمل 
نننن لد انننع نلموننن ا لمعفننننللدعننن  لمبننن نلمللمعلانننع لدم ننن لانننةالمعمانننعاللمنننالمع فنننعد لمعطك

معباعبن لد ال نيلمعدمقننعلماق حنع  ل ن لمعوننلمال،ل وةنسلمل انعللاننعالنلمعفبنع لمت مل لكأاننةعع ل
معمال  فننسل نن لمفعحنن لمع دعننسلمعم ةاننسلمعولمقاننسل،ل اننثلمبنن  دة لمعلالكننسلمعباعبنناسلمع عةمننسلمننعل

المعودم نن لدد اننعيلمعم  مننعلع ننيل ننلدم لمعضننكعطلمعوبننةلااالدمعمنندمعاالعانن لدمننالاننل كطلكانن لمنن
معم  منننننعلمعولمقننننن لدقعمننننن لك بنننننالالاعلعمحنننننعع ا لمعالعحنننننسلكواننننن م لعنننننالماع كنننننعلم لمتلبنننننعلاسل

ل.لل(ل2)دمعدطلاس
 : (2003-1958الفساد في فترة العهد الجمهوري )  -3

(لةنننعالمعنضنننعيلع نننيلمعفبنننع لكةع نننسلتلمعطننن لمعباعبننناسل1958علننن معلقعمننن لمع ننندلنلعنننع ل)ل
دقلمطاننسلدماق حننع اسلم نن لمعمكننع الدم انن ميلم بعبنناسلمع نن لةعلنن ل بننويل عننيل  ناناننعل،لدمعكالل

داةمل  ل  لةم  لم اللدمضحلع يلم دل ت تن لمعفبنع لمت مل ل ن لكا نسلمعم  منعلمعولمقن لقكن ل
لمع دلنل.

دع يلاةملم بعسل عيلمعلاع لمع مادل ل دلاع ل  لعت  لدممعلبنع  لع نضنعيلع نيلمعفبنع ل
 ل،ل اثلكع لل دلم ل عيلمع منع لباعبنسلمق حنع اسلمال  فنسل نةلاع لعنالمعباعبنسلماق حنع اسلمت ملل

ع وانن لمعم ةنن ل.لمةلتعتننيلمعم ببننع لماق حننع اسلمعبننعكنسل،لدكننع لل عننيلكلننعيلم ببننع لمق حننع اسل
  انن نلكةفننعيم لدطلاننسل،لكوننن لمال نن ل قحننعيلمعم الححنناالدمعمالاننناالمعننةاالعم نندملمننعلمعلانننع ل

 ننندا لمنننالدانننع فا ل،لدتع نننالعنننال طكاننالباعبنننسلمع الطننناطلدمع منننع لم دعانننع ل ننن لمعم ةنن لدتاللل

                                                 

،لمة كسل مللمعفةللع لاللدمع د اعل،لل2(للمع د  ل،لعع  ل عكلل،لمعفبع لمت مل لد طكانع  ل  لمعولمال،لط1)
 .لل55يلل،ل2009معل يل،لمعولمال،ل

لمعولمال2) لم اثلدم  لماي، لكا لد ، ل ل)ل–( لمع مال اس لد طدلم   لمعالعل اس ل  لع قع   ل،ل1975-1915 لمبس )
 .لل1989،لمع مللمعولكاسلع مدبدعع ل،لكالد ل،لل1 ل مسلعك لمعم ا ل بابلمعناب ل،لج
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باعبننن  لمابننن  معلاسلد دبننناعلمعالننن مع لما  مععانننسلعحنننععحلمعننن الد لمعم ننن د نلدضنننكطلتبنننوعلل
معبننن علمابننن ا ةاسلم بعبننناسلكننن ع لمنننالمع دعنننسل.لد ننندالةعنننآلانننا لمعونننلمالمع ماننندل لكألام ننن ل

دلةم لا عللمق حنع اسلدم  مععانسلدمبنوسلدكوان نلم من ل،ل م  ن لمعم و  نل   سلت  مثل دلاسلةكلل
ل.ل(1)  لقعلدالمتح حلمع لمع ل،لدقدملاالمع أما لماا لمة ل،لد أما لمعلفط

(لانننا لمعم  منننعلمعولمقننن ل  ننندا ل ةلانننسل،ل نننعي لكوننن لقانننع لمعنانننع نل1968دكوننن ل ننندلنل)
لبنعلا سلما عكانسلةنعالعانعلمعفضن لمعةكانلل ن لمعباعباسلك اا سلع نلم تالم لم  مععاسلد ضنعلاسلدمك

 ن يلمو ا لمعفبع لمت مل ل عيلت ليلمب داع اعلال  لعنن لمعبنكوالع لدمع معلالنع لمنالمعننلال
لمعوالاال.

 ن لعم  لمعم ببسلمعباعباسلع يل  ناالماب ن  لدمع  لانللمعباعبن لمعةعمن لع م  منعل
باعبنناسلمع نن لةعلنن لمفلدضننسلع انن لالنن  لمعولمقنن ل،لدت معنن لةنن لتاننةع لمع كواننسلماق حننع اسلدمع

معوانند لمابنن ومعلاسلدمعل واننسل،لدةلبنن لمعنننا لدمعممعلبننع لمع امنلمطاننسلدمعاننوكاسل،لدكننع ل ل عننيل
 لمانننسلمعنطنننللد حنننلاو لد   ا ننن ل ننن لاننن يلمعم نننعا ل،لدلانننل لمع نع نننسلدمع لكانننسلدمع و نننا لكننناالللل

فاننيلمعفنندملالمعطكناننسلد  لاننللمعمننلتنلمعمنندمطلاال،لدلاننل لمكننع ال ةننع  لمعفننليلما  مععاننسلد ال
منننالمعناننند لما  مععانننسلمعكععانننسلمع ننن لةعلننن لمفلدضنننسلع اانننعلدمبنننعدم اعلمنننعلمعل ننن ل ننن لمع نننندال
دمعدم كع ل.لد نن لمعمةعببلمعة النلع طكنسلمعومععاسلدمعف  اسلد م و لعنال ندقانعللمعمانلدعسل

معومن لدلانعطع لمعفنلمبلدمبن  معلل.لدتالالم ل فن  لمعمندمطلاالع نيل  نانالمع ندم الكنااللانعطع ل
م دقع لمع لنل  لممعلبسللاعطع لمعفنلمبلدمع نلداحلدمتكن معلمع ن ل طندللاالحناع ا لد  ان لمنال

ل.(ل2)ةفعيم ا ل  لت ميلماع لمعوم لدمتل عج
دكونن ل ننل لمع حننعللماق حننع  لع ننيلمعوننلمال نن ل  ننلنلمع بننوالع لمننالمعنننلالمعمعضنن ل

ناعلمعولمالتكنعالعنن لمعبنكوالع لدمع معلالنع لمنالمعننلالمعوانلاالك ت لمعمةعببلمع لمداسلمع  ل ن
كعع لم عل،لممعلت دل عيل حعع لمو ا لمع ضال لمعمع  لدكعع نعع لدعن لضنتدطلمبن ملنلتحنعك ل
ت نلم لمع لانا لما  منعع لةع نسل،لدةننعالع وع  نسلمعولمقانسلمعلحنابلم ةكننللمنالانةالمعضنتدطل نناال

                                                 

 .لل149-148(لللاا ل،لعك لمعداعبل ما ل)مع ة دل(ل،لمعمح للمعبعكال،ليل1)

ل2) ل ل( لمعمدح ، ل عموس لمطعكع ل، لمعباعب  لما  معع لع   ل، ل) ة دل( لم م  ل  بعا ل، ،للللللللللل1984مع با
 .ل246-245يل
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مع ع للمعنة ل نل لع نيلمعونلمالالنةمآلدمعنة لانم لةن للععل لمعلععل لمال لميلاةملمع حعل
اننن يل،ل انننثلتبنننا لمع حنننعلل ننن ل نننل  لمع ععنننسلمعموعاننناسلعمواننن لم بنننللمعولمقانننسلدالحدحنننع ل
م بننللمعومععاننسلدمعمنندافاالمعننةاال مانن  للدم ننكا لكعع كننع لمعلبننك لمنعللننسلكعال فننععلمع ننع لمعننة ل

(ل،لدمعنة لدعن ل1990المعولمقانسلكون لعنع ل)اا   لتبوعللمعكضنع علدمعبن علمابن ا ةاسل ن لمعبندل
 ع ع لمق حع اسلمب ملنل  لم لم بلنلمعولمقاسلع لاب طعللبلم بلنل  كا اعل ن لغععنبلم  انعال
ل ا ننسلعنن  لد نند لمنندمل لمواانناسلةع اننسلع  كاننسلمكبننطلم ط كننع لمعونناشلم بعبنناسل،لدكعع ننعع لكنن تل

معمدافاالعدعمع لمت ملانسلدمعنعلدلانسلدانععللمعدم علم ال ق لدمع ال لاضويل  لا اع ل  لمل ع 
معننلد االمت مل لد وننن لم بننععابلمعم كوننسل نن لبنناعقع لمعومنن لمعلبننم لةل ا ننسلمكعاننلنلعضننويل
معمب ددلمعموعا لع مدافاال،لدكطكاونسلمع نع ل ن المنعل ن ل و ان ال ن لم بنلنلمعولمقانسلمنال ندم  ل

دلاننننسلقنننن لمم نننن لعااننننم لموانننن لمعم ببننننع لمانننن وسلع بنننن دآلمعمالننننععيلع موننننعااللم ال قاننننسلدمعنعل
ما  مععاسلم اللدلم  لمعمن ملسلدم ببنع لمعومن لمعلبنم لدمعم ببنع لمع  علانسل،لدع نيلم نلل
ةعآلك تلعللاا ل لم  لمعلادنلدماال  سلدمع  دالل  لموا لمعم ببع لمع ةدماسلكون لمالةعلن ل

ملانعلكن ت ل  فانيل ن لموان ل(لم ن د نلدق ا نسل ن م ل،لغانلل1990  لمعبلدم لمع  لبكن لعع ل)
م ببننع لمعومنن لمعلبننم لمعولمقنن ل  نن لضننتطلمع ع ننسلمعمع اننسلدملونن م ل د اننعلمعنن ال لدمع ننلدم ل
كاالانلم حلمعم  منعلمعولمقن ل،لدااندللطكننع لطفا انسلتالنة ل بن  دةلع نيلمعملنع علماق حنع اسل

ةن لانةملم دل عنيلمالال  لم  ةعللمعب علدمعكضع علمع  علاسلدمع  ة لدمعمضعلكسل ن لتبنوعلاعل،ل
 انع نلموعلننعنلت نلم لمعم  مننعلمعولمقنن لدع نيلةع ننسلم حننو نل،لدع نيلم ننللةعننآلكن ت لموانن لم بننلل
معولمقانننسلك اا نننسلت لم انننعلعمالععفنننسلمعمونننعااللما  مععانننسلدمعنعلدلانننسلكطلاننننسلغانننللمكعانننلنل،لدةعنننآل

عع لل ا نسلعون  لت كنععا لكع  ع اثلمعم  مدعسلدةةللم م  سلعالم  لم لمعةاالمل ندملمعب  لما  من
معب دآلمعنعلدل لمعح احل،لدةأالم بنلنل ند  ل  لم انعلمالافو ندملم ن لان ايلم  نلم لمعمالنععفاال

.لدم الطللمالةعآلمالمعبن دآلمت مل لمعمالنععيلع ننعلدالمالنةلااناعل ن ل(ل1)ع موعااللما  مععاس
اللتننعع لمةملق لننعلمالمع لاننا لم ببننع لغعاننسل نن لم اماننسل،لتالدانن لمع و ننا لدمعنضننعيل،لللللللدل

ما  منننعع لاو مننن لع نننيلانننع االمعم ببننن االمع منننع معلة انننع ل،ل نننع دعيل ومننن لع نننيل لاننن سلمعفنننل ل

                                                 

(لل بمععا ل،للكا للومعال،لمع لم  لماق حع اسل  لمعولمال،للبععسل ة دلمالغاللملادلنل،لقب لع  لما  مععل،ل1)
 .لل211-209،ليلل1992ة اسلمآل مبل،ل عموسلكت م ل،ل
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عننن م ال  ميل دلالمعم دقنننعل ننن لمعم  منننعل،لدمع علانننسل ومننن لع نننيل كععمبنننعامسلطكونننع لمنننعلم بنننلنلدمك
تالنة لكنعع لم علعنالت ميلل  نعالمع الدلاللمعو  لكاالت لم لمعم  منعل.لكان لمالانةالمعم ببنع 

كونن لداع فاننعل،لدطتنن لمعنننا لمع مواعلاننسلع ننيلت نندميلمعومنن ل ااننعل،ل فنن لمانن مالمع و ننا لكنن تلعل
لبمعلمدللاا ل فا لمع لدسلمعالحدحاسلدعن لما فعقع لمع لع اسلكاالكو لمعم لبناالدمعط كنسل

ع ننن لمعموعاننناسل،لمع ننن لانننلم لملانننعلمعل نننعحل،لدمعنننكو لمنننالمعم لبننناالكننن تلا انننللع لانننسلكبنننديل ع
د حننننليلمعبننننععسلمع لمبنننناسل نننن لمع نننن اثلعننننالت نننندم لمعبنننندالدم ن كع نننن ل،ل ضنننن  لعننننال نننن ل ل

.لدمننعلا نن ثل نن لمعمانن مالمع لكنند لا نن ثلماضننعل نن لمعمانن مالمعنضننع  ل،ل(ل1)معمالل ننع لمع و اماننس
معبندال ن ال لانةملمعمان مالمع اند لد وطن ل طكانالمعلحنديلمعنعلدلانسلمع ن ل منسل  ن لك ت لقا ل

ل.(ل2)ممالدمم  ةع لمعمدمطلاا
 المبحث الثالث

 دور االحتالل األمريكي في تنامي مشكلة الفساد اإلداري
ل(2003كو )

مةملةعلنن لاننعالنلمعفبننع لمت مل لاننع وسل نن لمعوننلمالقكنن ل  ننلنلما نن   لم ملاةنن ل،ل ننعال
عل  لتكوع اعلمع  ا نلكو لما    لادلملف  اعلدمم  م اعلمالم  نلم لدمعم ببنع لمعالعحنسلتا لم

ل–دمع ةدماننننسل عننننيلكلاننننسلمع دعننننسلمعولمقاننننسلدلالكاننننعلمعباعبنننناسل،لد  دعاننننعل عننننيلك اااننننسل)لباعبنننناسل
مق حع اسل(ل،ل اثل ع لمع  اثلعال نع سلمعفبع ل،لكو لمالكع لمعفبنع لان  ة ل ن لل–م  مععاسل
لمعلعسلدع قع ا لما  مععاسل.ب دآل

(لعا بننن ل ععنننسلمعفبنننع لمعمد ننند نل ننن ل2003 نننن ل نننعيلما ننن   لم ملاةننن لع ونننلمالعنننع ل)
معو قع لمع دعاسلمع  ا سل،لمالال  لمب ال م لمعندنلمعوبةلاسلدمعااملسلمعباعباسلمنالقكن لمعنطنبل

عاننسلدكوانن م لعننالقننلملم لم ملاةنن ل  ننعال  نن دلمعنن د لمعلعماننسل)معوننلما(لالننعلجل طننعللمعاننلعاسلمع دل

                                                 

ملالل:ل .لمعالا نل،لاولبل) ة دل(ل،لمع لماسلما  مععاسل  لمعولمال،لم  سلل ميلمع لاسل،لمعو  لللم د ل،للل(1)
 .ل8-4،ليلل2004ملة لل ميلمع لاسلع  لماسلمعكالاسل،لكت م ل،ل

ل298(لل بال،لم مد لامع ل،لمعلبالمعنام لدالطعبلم  مسلماق حع اسل،لم  سلمعمب نك لمعولك ل،لمعو  لللل2)
 .لل31،ليلل2003،لملة ل لمبع لمعد  نلمعولكاسل،لكالد ل،ل
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م  نننسلم منننال.لدعنننةعآل دم نننن ل دم نننعلمعفبنننع لمنننعلد ننند لبننن طسلما ننن   لم ملاةننن ل،لمةلكوننن ل
(لتحننك  ل ماننعلمعمنندمل ل2003لابننعالل9بنناطل اعلع ننيلملمةنن لم الننعةلمعنننلملل نن لمعوننلمال نن ل)

فبنع ل  انع لماق حع اسلمعلتبمععاسلدمعلن اسل   ل حليلمت ملنلمعم لانسلع  ن   ل،ل انثلاانللمع
ك بنننننعينلمبننننن ومع لبنننننن طسلما ننننن   لع كلننننننيلمعم ببننننناسل،لدبنننننلقسلمعم  داننننننع لمعلن انننننسلع كلنننننندآل
دمعمحننعليلمعولمقاننسل،لدلاننبلم  داننع لمعالنن االمعتننةم  لدمتلاننع  لدمعنن دم  ل،لد نن ماللمعمكننعل ل
مع ةدماننننسلةع ننننسل)كعبنننن  لعيلد ملنلمعننننلفط(ل،لةمننننعلعمنننن  لقنننندم لما نننن   لع ننننيل  ع ننننسلمعفلحننننسل

قاالع وكننننثلكننننععلمد لمع ضننننعلاسلدمع نع اننننسلع  دعننننسلمعولمقاننننسل نننن لم اننننع لم دعننننيلع  نننن   ل،لع بننننعلل
ل.(ل1)مب ا  سل ضوعيلمع دعسلمعولمقاسلدكلا اعلم بعباس

 ضنننع سل عنننيلةعنننآل ننن الم بنننععل م نننلنلمعفبنننع ل ننن لمعونننلمالقننن للم نننالماضنننعللانننأنلمعم ببنننع ل
سلما ننن   لع نننيلمبننن ن عاسلقننننلملم لمع ةدمانننسلكوننن لل اننن لمعلانننع لمعبنننعكال،لمةلعننن ل دم نننالبننن ط

معم ببنننع لمع ةدمانننسلمعلعاننن سلكوننن لما ننن   ل،ل نننن ل ننن ل ةنننداالم  نننسلمع ةننن لمال ننننعع لع  مننن ل
ل.(ل2)مب دعاسلمل  سلمع  د ل  لمعلاع لمعباعب لمعولمق 

دع ننيلمعننلغ لمننالضننلدلنلد نند لكلننيلم ببنناسلم  اننسلت ننلميلعم اننسلمع  نند لكحنندلنلمدل
 لانننةالمعم ببنننع لال وننن للع نننةنل الكوننن لمدم ننننسلمعملننن دبلمعمننن ل لعبننن طسلكننأاللدل،ل المالقنننلملم

ما    لدمحع ق  لع ااعل.لةمعللم المعب طع لمع لفاةانسل ن لمعند ملم لمعمال  فنسلمب انعلدالمنال
بنن طسلما نن   لاندمنندالع ننيلمع د انن لدمت ملنلمعفو اننسلع انن دالمع لفاةاننسل نن لمعم  مننعلمعولمقنن ل،ل

عع لكعع  ال ل  لمعاأالمعولمق لممعلمكو لمو لمعانفع اسلمع ن لاف نل لمال ومن لدكةعآلمد  دململطكع
  لا اعل  آلمعم ببع ل،لدع ان لقان  ل بن لم ا ا اعلد ننع لعنلمطلمعناند لدمعم ن  م لمع ن لتد ن اعل
ما    ل،لع نيلمعنلغ لمنالم نعدا لكون لمعننددلمعباعبناسلمع ن ل ومن لضنمالانةالمعم ببنع ل

ناننند لمعمفلدضنننسلع اننن ل،لدكنننةعآلعننن ل ومننن لقنننددلما ننن   لع نننيل ا نننع لمنننالمعالنننلدجلعنننال م نننلنلمع
                                                 

لمعفةلاسل د لمعفبع ل1) ل عيلمعل دن لك ثلمن   لمعولمال   لما    ل، ل ععس ل لمبس ل د اال، لبعع  لمعل ف ل، ل )
 .ل817،ليلل2004دمع ة لمعحععحل  لمعك  لمعولكاسل،لملة ل لمبع لمعد  نلمعولكاسل،لكالد ل،ل

لم2) لع م ا  ل لب طع ل( لتح ل اع لمع   لدمعنلملم  لمعولما ل   لمال نعع  لمع ة  لم  س لطكاوس ل د  لمعمو دمع  ا
 (ل،لملالل:2003لابعالل9ما    لم ملاة لكو ل)

معل لمبسل طكاناسلع ععسلمعولمال،ل مللل–معنلاا ل،ل اع لعك لمع طايلبوا ل،لما    ل  لمعنعلدالمع دع لل-
ل.ل140-119،ليلل2007معلاضسلمعولكاسل،لمعنعالنل،ل
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لاننعيل لاامننع لم ببنناسل  م ننعلكطننعكعلقننعلدل ل مل اننعلمعاننلعاسلمعةع اننسلت ملنللاننع لمع ةنن ل نن ل دمك
معف نننلنلمال نععانننسلكوننن لل اننن لمعلانننع لمعبنننعكال  نننيل مةلننن لمنننالملمقكنننسلمع  نننعد م لغانننللمعنعلدلانننسل

ل.(ل1) د عا لمعفبع ل  ل  آلمعم ببع
دع ننيلضنننديلمنننعلبنننكالل ننن لمالما ننن   لم ملاةنن لمع مننن ل م نننسلمنننالمعدبنننع  لدمآلعانننع ل

ل:معم  معلمعولمق لمالال  لمآل  للمت ملاسلدمعباعباسلةلب لكم م اعل نع سلمعفبع ل  
م بننو لمعننن دم علمعل ابنناسلع فبنننع لمت مل ل نن لمعونننلمال نن لاننن لبنن طسلما ننن   لمننالالننن  لل-1

ع اسلدمت ملاسلمعل ااسل  لمعمدمقعلمع بعبسلمالمعم ببنع لمع ةدمانسلدمعو مانسل حفاسلمعةدم للمعنا
معولمقاسل،لاةالمع حفاسلمك  ت لمالال  ل ح مللمع عة لمعم ل ل  لمعونلمال)كند لكلامنل(لقعلدلن ل
معبنننناصلمعحننننا ل)م   ننننعثلمعكوننننث(لمعننننة لتقحننننيلت ننننلم م لدلالكننننع لدطلاننننسلمننننالقطععننننع لمعحنننن سل

ضعيلةمعلانم لانةملمعننلمللماضنعل بنلاحلمعنندم لمعمبن  سلدقنددلم منالدمع عموع لدمعال مع لدمعن
معنن مال  لمعولمقاننسل،لم مننللمعننة لت دل عننيل لمننعالمعم  مننعلمعولمقنن ل   اننع لمننالمعةنندم للمت ملاننسل
مع ننن لمم  ةننن لدلمةمننن لالكنننلم لع مانننسلمم نننع نلانننةالمعالكنننلم للانننللمعاانننعلكعبننن ململلمنننالمعملاننندلل

قنننسلكننناالمع دعنننسلمعملة انننسلدمعمننندمطلاالمعمبننن فا االمنننالمعالننن مع لمعكالدقلمطننن ل،لدمنننال مدانننسلمعو 
.لدم  لاةالمعالكلم ل م ن ل بنبل(ل2)مع ةدماسلع يلملاعلالكلم لدطلاسلدال اليلمع  بلمع عة 
(لمع ن ل   ن  لكأان ميلconformityدحيلمعوعع ل)لدكنل لمال ندا(للمنطلمعاالحناع لمع دم نانسل)

عسلع  نانننناللتانننن م اعل،لدانننن لكننننةعآل ةنننندالعلعحننننللمعم  منننعلمع نع اننننسلد و منننن لمعدبننننع  لمعماننننلدل
،لدعةنناللغمنع لعننالةعننآلد ن لمعم  مننعلمعولمقنن ل(ل3)ضنعكطسلع ل ننلميلدمعفبنع ل مالنن لت انن نلمع دعنس

لفبنن لد دالمنننن مع لمدلمكننللم لم لدمنننع لمنننالاننةالمعالكنننلم لدمعةننندم للمعدطلاننسلكننن ععددلدةلم نننعل
لباعباسل.

                                                 

 .لل821-820(للمعل ف ل،لبعع ل د اال،لمح للبعكال،ليل1)

،لملة لل303(للمعلكاو ل،ل عض ل،لل ع  لد  معاع لما    لع يلمعولمال،لم  سلمعمب نك لمعولك ل،لمعو  ل2)
 .لل114،ليلل2004 لمبع لمعد  نلمعولكاسل،لكالد ل،ل

اع لع  لمع لامسل،ل مللمعالدالع لاللدمع د اعل،لعمعال،لم ل ال،ل(للمعدلاةع ل،لععا لعدم ل) ة دل(ل،للالل3)
 .لل150،ليلل2008
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عةنننندم للمعناع اننننسلدمت ملاننننسلمعولمقاننننسلدعنننن ل ة ننننيلبنننن طع لما نننن   لم ملاةنننن لك حننننفاسلم
قحعياعلباعباع لدمالاع ل،لك لعمن  ل عنيلمبن ا ميللالكنسلتالنلدلمنالمعةندم للمعو مانسلدمت ملانسل دمك
معولمقاسلكاة لمكعاللمدلغاللمكعانللمنالالن  لعم انع لماغ انع لدمعالطنيلدمع حنفاسلمع بن اسل

عم  مننننعلمعولمقنننن لكونننن لعننننع لللع و انننن لمننننالاننننةالمعةفننننعيم ل نننن لانننن لمعفننننلمبلم ملنننن لمعننننة لاننننا الم
(ل224(ل،لدقنن لتاننعل لمت حننع اع لمعلبننماسل نن لاننةملمعحنن  ل عننيلمغ اننع لتة ننللمننال)2003)

(لتبننننن عةم ل عموانننننع لكننننناالعنننننعم ل217(لقضنننننعنلدم نننننعماالد)210طكاكنننننع لعلمقانننننع لمال حعحننننناع لدل)
ل.(ل1)ل(2003-2007)

عن مال  لمعمونلد االةمعلام  لعم اع لماغ اع لم نع لمعضنكعطلمعوبنةلااالدقنددلم منالم
كععل ماسلدمعالكلنلدمعةفعينلمعمالاسلدمعو ماسل،لم مللمعة لمكو لمعدبع  لمعمبنعع نلع نيلملنعلمعفبنع ل
د ناانن ال،ل اننثلعنن ل نن مةالبنن طسلما نن   لمننال  نن  لقنندم لتملاننسلملننعالنل نن مةالمننال   انن ل

معدبنننع  لمعلقعكانننسلل بنننعلعل م نننلنلمعفبنننع لدم بنننععاعل ننن لمعم ببنننع لمع ةدمانننسلمعولمقانننسل،لدعننن ل وننن 
دمعنعلدلاننسلةم للفننعل نن لمع نن لمننالانندماللمال ننلميلمعنندااف لدمعماننة  لمع نن لتال نن لكننعع دم ال
م مل ل  لعمد لتل عيلمعولمال،لكبكبلغاعبلدبع  لمعل علدمعونعبلمع  ل   لمنال نأ اللانعالنل

ل.(ل2)معفبع لمت مل 
عنننالانننلم حلمالانننسلةكانننلنل منننعلسللت نننل  لمع ن كنننع لمعباعبننناسلمع نننع نلمع ننن لمنننللكانننعلمعونننلمال-2

ب دةاع لمل اع اسلدحدعاسلم ن كسل  لمعلت ل،لغاللم ا سلمالاع ل،لد انوللكنلنيلةكانللتمنع لةن ل
م الحيلمدلحع بلالكلنلمدلحع بلمكع التال قاسلقدامسل،لعةلاعلةةاسل ن ل م نانعلد  نةعناعل

ةنن لمعمعضنن لد و ناننعلعلمنند لةنن لبنن طسل ةمنن لمعوننلمالع ننن  لعاننعلدا اننعلمع م ننيلد ننةملاعل نن لمع 
كع انن ميلمع  انن نلمع نن لا م اننعلمعلاننع لمعباعبنن لمع ننعع ل  ننيلعنندلةعلنن لغاننللحنن ا سل.لدم نن ل
اةالمعالم حل  ما لكحفسلما  دم اسلمعاالحاسلمع ن ل  و ان لابن ةدالبن دةع لم لعقضنع لكناال ناال

                                                 

 (للع م ا لمالمع فعحا ل د لاعالنلمب ا ميلمعةفعيم لمعولمقاسل،لملالل:1)

لمعو  لل- لمع ا لمعضع عل  لمعولمال،لم  سلمعمب نك لمعولك ل، ،لملة ل لمبع لل343مع  ا  ل،ل بمععا ل،
ل.لل68-53،ليلل2007،لكالد ل،لمعد  نلمعولكاسل

،لملة لمعمبعللع ك دثلل14مع عام ل،للح حل،لمعوند لمعولمقاسل   لالطلمعلعلل،لم  سلمعمل نيل،لمعو  لل-
لل.ل80-73،ليلل2006دمع لمبع ل،لكت م ل،ل

 .لل823(لللمعل ف ل،لبعع ل د اال،ل لمبسل ععسلمعولمال   لما    ل،لمح للبعكال،ليل2)
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  منننعل،لداالنننللملبننن عمع لمنننعلمعانننلديلدمعمبننن   م لمعباعبننناسلدما  مععانننسلمع ننن ل طنننلتلع نننيلمعم
داتالدالدايا لدمدمقفا لكمعلا فنالمنعلمحنعع ا ل،لدانةالمعحنفسل  ون لمعفبنع لمكع نع ل ن للانلل
معااليلمعة لامعلب لدعةالعل معلامعلب لمآلاللدالا أللادلكععاةددلدالع  لك معانسلمعنندملاال

ل.(ل1)دموعقكسلمعفعع االكأا لمعوندكع 
ع ننن ل ك ةنننللدبنننع  لغانننللمانننلدعسلدم ننن لانننةالمعاالحننناسلمعم ن كنننسل ننن لمآللميلدمعمدمقنننيلدم

ع دحننند ل عنننيلتاننن م اعلدطمد ع انننعل لطكنننالع اانننعلحنننفسلمعاالحننناسل)لماك ةعلانننسلمدلمال اع انننسل
Innovation(لمع  ل م  لم ن لحندللمعبن دآلمعمل نليل بنبللت ل)لدكنل لمال ندا(ل،ل انثلل

سلمعنننيل   نننألانننةالمعاالحننناسلمال اع انننسلمنننالم ننن لمعم ع انننسلع نننيلمم اع م انننعلد ندقانننعلمعمانننلدع
م عدعننسلمك نن معلدبننع  لغاننللماننلدعسل مةلاننعلمننال  ناننالمعل ننعحل،لالحدحننع لعلنن معل اننوللاننةال
معاالحنناسلكننأالمع تااننلم لمع  انن نلمع نن ل  حنن ل نن ل  ملم لمعومنن لمعلبننماسل اننة لالطننلم لع ننيل

ل.(ل2)محعع اعلدع يلمب ململلكنعياعل  لمعمدمقعلمت ملاسلع وم لمعلبم 
ةكانننلم لمننالمعمدمقننعلمت ملاننسلمعدبننطيلدمعمنندافاالمعنننةااللدع ننيلاننةملم بننعسلد نن لعلعنن  م ل

مبنن طععدملكبنن دةا لمال اننع  لمابنن فع نلمننالمعلاننع لمعباعبنن لقكنن لما نن   ل،ل مةلنندملةننةعآلمننال
مت ننن  لمنننال طكانننالم دممنننللدمعوندكنننع لمع  اننن نلع ننناا ل دالمالا  فننن لمعننناا لم ننن لمنننالالننن  ل

عب لمع  ا ل،لدادلمعلبنمحلعانعلما  فنعالكعم اع م انعل ن اما لعفلد لمعطععسلدمعدايلع لاع لمعبا
معبعكنسلدمعيل واا لملع واعلمعمع اسلمالال  لممعلب اعلع فبع لدما  انع لع نيلمعننعلدالكمال  نيل

دمنعلافلضن لمنالعطنعيللتاةعع لعمدمةكسلم ط كع لمعدمقعلمعمواا لمعم  ادلل ن لمعم  منعلمعولمقن 
ل.(ل3)معكنعيلضمالم اط للما  معع ل م  لع دلمتلبعالع أماالمب ململال  

بننننعا لما نننن   ل نننن ل  كانننن لكونننن لمعلمننننعةجللغاننننللمعةفنننن ينلمننننالمعةنننندم للمت ملاننننسل مالنننن لل-3
معم ببنننع لمع ةدمانننسلمعولمقانننسل،ل انننثل  بننن لانننةالمعلمنننعةجلكعاب بننن  لدمعنننل  لعننننا لمعم  منننعل

 ا نسل ونعع لمعفبنع لمعبنع  لمعفعب نل،لدعةالةعآلمعل  لالاطلحلكععمنعك لقامع لدممعلبنع ل  ملانسلك
                                                 

 .لل287-284،لع  ل) ة دل(ل،ل لمبسل  لطكاوسلمعم  معلمعولمق ل،لمح للبعكال،ليل(للمعدل  ل1)

(للعد ل،لمعبا ل) ة دل(ل،لمع لامسل  لم  معلم تالل،لملادلم لمعمة كسلمعمحلاسل،لمتبةل لاسل،للمحلل،ل2)
 .لل102-101،ليلل2001

 .لل40،لمح للبعكال،ليل(للمحطفيل،لع لعالاعباال) ة دل(ل،لم مالمتلبعل لع يلمف لالطلال3)
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  لمع اع لمت مل لالااسلمع حفاسلدمع اماشلمالقك لمعنانع م لمت ملانسلمعو انعل،لعنةعآل ان ل نند ل
طععنسلم دممنللمع ن ل حن للمنالمعنانع م ل كعام  ع لمعنال لع دبع  لمع ن لانلانعلمعلانع لمعلبنم لدمك

قانننع لمعننيل ل ننسل لبنناا لمعانن يلم بعبنن لمت ملاننسلد   نن  لكععموننعااللما  مععاننسلمع  ممننع للد الاننع ل 
معننة ل بننويل  ننآلمعدبننع  لعك دغنن ل    نند ل  ننآلمعممعلبننع لدمعدبننع  لمعلاعماننسلمعننيلتانن ميل نن ل

ل.(ل1)ةم اع
د  م  لاةالمعلمعةجل ن لمعمدانيلمعنة لاالضنعلعناند لمعنلد االمت مل لالضندعع لم  م نع ل،ل

.لدمال(ل2)مت ملانسل ن لحندلنلمكنععغل اانعد  لمعكالدقلمط لمعة لافنلطل ن ل قنسلملمعنعنلمت نلميم ل
 فانن لم نن لاننةالمعلمننعةجلمعطندبنناسل نن لمال  ننيلمعم ببننع لمت ملاننسلبننعع لع ننيل منند لد لانن ل
معننننندملاالدمع اننننلاوع لمت ملانننننسلدق نننن لمنننننال مةعلاننننسل   اننننن اعلكمننننعلا لعبنننننبلد ع ننننع لمعم  منننننعلل

بع لمت مل ل  لمعنطنععلمعونع لمعموعحلل،لداةملمع لا لمت مل لاوط ل م وع ل ناناع لعممعلبع لمعف
،لداال الكا سلملعبكسلع  ونان م لمت ملانسلداون  لمعمبنعالنلمعةعم نسلع نلد االمت مل ل،ل انثل اانصل
مع ونا م لمت ملاسلمعفلحسلع مدايلمعمل ليلعة لاك  لمعمدمطلاالدافنل لع ناا ل  نعلمعلانعد ل

 نننلميم لع نننناا ل،لدم نننن لاننننةالمنعكننن لمع الفاننننيلمننننالموعلننننع ا ل ننن لمعنننن دم للمعلبننننماسلد كبنننناطلمت
مال لم ننننع لمعداافانننننسلمننننالقكننننن لمعمنننندافاالمعمل نننننل االالانعك اننننعل  نننننلميم ل وععننننسلع  ننننن لملانننننعل
دموعع  اننعلكععاننة لمعحنن احلمننالقكنن لمعمنندافاالمعلنن اااالكبننكبلعنن  ل نن ددلمعمبننعيعسلمعنعلدلاننسل

 مكنعانلدعن  لتمع ل فا ل عا لمعفبع لكاة لالاعع ل مال لم ببع لمعومن لمعلبنماسلدبناطلنلمع
معما ل عيلمع   ان لدمع طنداللمت مل لمنالقكن لغععكانسلمعمندافاال،لم منللمعنة لبنعا ل ن لطتانعال
معفبع لكاة للد ال ل  لمع وعم  لمت ملاسلمعادماسلمعلمعمدمطلاالمعولمقااال.لداةملمنعلافبنللعلنعل

المعم  ننعد االع نننيلكنننعيلمعة اننللمننالمعنضننعاعلدمت ننلميم لمعنعلدلاننسلمع نن لم الننة لك ننالمعمنندافا
معمع لمعوع ل كلم لع يلدلالدع  لموعع  اعلكععاة لمعح احل،لدالحدحنع لعلن معلا و نالمع  نانال

                                                 

(للعطف ل،لط و ل كلماا ل) ة دل(ل،ل لمبع ل  لع  لما  مععلمع لع  ل،ل مللغلابلع طكععسلدمعلاللدمع د اعل1)
 .لل57،ليلل2008،لمعنعالنل،ل

ل،ل2) لمعنعالن ل، لمال  دلمعمحلاس لمة كس لم دعيل، لمعطكوس ل  لمعم  معل، لمع لامس ل، ل) ة دل( لععليل،لم م  ل )
 .لل775ل،ليل1975
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عمبنن دعاالم لفنننةاالت الننندملك نننلم  لمعفبنننع لمت مل لداننن  ل اانننعللم منننللدةنننأالمعم ننندلطاالاننن لمنننال
ل.(ل1)معمب دعاالم ق لمل كسلداافاس

معنن دم للنن دعلةم نن لعم علكننسلمعفبننع لمت مل لعنن دللقكنن لما نن   لم ملاةنن لةننعالالننعآلع ننيل-4
معو اننن لمنننالمنننداف لمعنطنننععلع ةننندم ل.لغانننللمالمع نننع  لع  حننن  لعانننةملمعلننندعلمنننالمعفبنننع لقننن ل
 ضعي لكو لما    ل،ل ف لا لغانعبل دعنسلمعم ببنع لدبن طسلمعننعلدالا لم نعلمع نع  لمعنةم  ل

 امنناشلدمتقحننعيلمعطننع ف ل،لدبننطدنلعم علكننسلمعفبننع ل  نن لدطننأنلمع ا انن لكععن نن لدماال طننعيلدمع
م  ننن مبلدمعما ااننناع لدمع ةننن   لمعطع فانننسلدمعوانننع لاسلع نننيلمت ملم لمع ةدمانننسل ننن لم ببنننع ل
مع دعننسلمعولمقاننسل،لم مننللمعننة لم ننن لمعم  مننعلم نن لتانن ل حننعلع  لمعةم اننسلضنن لمعفبننع ل،لدالعحننسل

ايلمعمنندافاالا وعاانندالكععلبننكسلمعننيلقطننععلعننلا لمننالمعمنندافاالمع نن  ل،لد نن لا اع لتحننكحلانن ل
منعلانةالمعانعالنلدا النةدالمدقنيلمعم فنلجل  عاانعل دالمعمبنعامسل ن لم عكا انعلدمعنضنعيلع ااننعل
منننالالننن  ل كننن بلمعبننن طع لمعنعلدلانننسلمعمال حنننسل ننن لانننةملمعم نننع ل،لعانانننلا لكوننن  لقننن لنلم  اننن نل

دمال ننننلميللم ملانننسلدمعنعلدلانننسلمعمانننة سلمنننالقكننن لما ننن   ل ننن لمعبننناطلنلع نننيل نننعا لمعفبنننع 
معم فانننناسل نننن لمعم  مننننعلمعولمقنننن ل،لبننننامعلدمالعلعحننننلاعلعنننن لانننن  لمال اننننعلا لع ننننيلتبننننسلمعةفننننعينل

لدماال حعيلدمعل ماسل.
اننةالمعاننلديلغنن  ل ععننسلمالنندم ل كننل  لمعننيلمعبننطحلمعاالحنناع لماب بنن ماسل،لمدل

ل(لمع ننن لال   مننن Retreatismةمنننعلعكنننللعلانننعل)لدكنننل لمال ننندا(لكععاالحننناع ل)مالبننن عكاسل
معمبنن دعاسل نن لم الننعةلمعنننلملم ل،لدكعع ننعع ل ةنندالملا مماننسلمننالمبنن دعاع لمعم  مننعلدمننعل ن ضننا ل
ملم نن ل طنندللمعم  مننعل،لدمالمل اننعللم نن لاننةالمعاالحنناع لمالا مماننسل نن لمعم  مننعلمعولمقنن لقنن ل
دع لماععللمت كعطلدمعاأسلمالموعع سلماة سلمعفبع لاألاعل  لةعآلانأالمعالنديلمنالمدم انسل

ة سل،لد ونن لمننالاننةالمعاالحنناع لمالا مماننسلةم لضننلللةكاننللع ننيلمعم  مننعلعنناسلاننةالمعمانن

                                                 

 (للمال لل ل:لةكسل،لب  لمكلماا لعطديل،ل لم  لمعفبع لمت مل ل  لمعولمال:1)

http://www.ahewar.org. 
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كبكبلع  ل وعطااعلع فبع لمت مل لك لكبكبلغاعبلق ل اعلع يلموعع نسل نعا لمعفبنع لمت مل ل
ل.(ل1)دمع تعض لعلاع

الانننآلمالمالطنننلل دللقعمننن لكننن لبننن طع لما ننن   لم ملاةننن ل ننن ل لنننعم لمانننة سلمعفبنننع لل-5
معوننلمالانندلمبننعام اعل نن ل فةاننآلكلننيلدااعةنن لقاننع م لم ببننع لمع دعننسلمعولمقاننسل،لمت مل ل نن ل

دمك   لةدم للقاع اسلك ا سل  ل  كاعلمالالعلجلمعولمالع   لم  لمعنانع م لمت ملانسلمعبنعكنسلمع ن ل
  لمب كوع اعلمالقك لقلملم لب طسلما    لمدل لدل حفا اعلدمغ اععاعلكوم اع لق  لملامنسل.ل

معةنندم للمت ملاننسلمع  انن نلةعلنن ل ف ننن لعموننعااللمعالكننلنلدمعةفننعينل،ل ضننع سلمعننيلضننويلدم نن لاننةال
ال حننناعلع ومننن لمت مل لدمعننننعلدل ل،لدقننن لمبننن ال  لاننن ايلملعحنننكا لعممعلبنننسلتعمنننع ل ل ما انننعلدمك
  علاسلةععبمبلنلكاالم ببع لمع دعسلمعولمقاسلدمعالةع لم  لكاسل،لممعل بكبلكا لل ن يلةكانلل

ل.(ل2)الحيلتعع نلماعلاعلماعمعلل  لمعولمامالمعمع لمعم
دعننن لان حنننللم منننللع نننيللانننللعلعحنننلل  ملانننسل عبننن نلمنننالالنننعلجلمعونننلمال،لكننن لمال ععنننسل
معفدضننننيلمع مواعلانننننسلمع ننننن لبنننننع  لمعم  منننننعلمعولمقنننن ل،لدغانننننعبلاعانننننع لمعم عبنننننكسلدمعمبنننننعيعسلل

ملعحننبلمالاننسلاللمعنعلدلانسل،لانن و لعلعحننللمل لم اننسلمننال مالنن لمعم  منعلمعولمقنن لع نفنن لع نني
ابنن  ندلاعلمننالالنن  لمال مننعيل عننيلت نن مبلطع فاننسل انن علل عننسلمع لننع للدمعحننلمعع لكنناالاننلم حل

ل.(ل3)معم  معلمعولمق ل،لد و م لع يل د اعلمعفليلك ا لمال ةع  لمعفليلع دلمع ماع
دعونن لالاننللم ننع لع ننيلةعننآلمالااننعللمعالطاننللمعننة لع ننالك اننع لمعاننلطسلمعولمقاننسلكونن ل

(ل،لمةلقعم لمعب طسلمعباعباسلمع  ا نلك انةا ل انع لمعانلطسل2003لاع لمعبعكالعع ل)بندطلمع
ع ننيلتبننسلغاننللحنن ا سل،ل اننثل النن لاننةملمع اننع لمعالطاننللمعة اننللمننالمعوبننةلااالدمعمنن لااال
معننةاالةننعالقبنن لمننلا لمننالمعم ننلماالمدلمعمانن ك لكانن لمدلمننالمعمفحنندعاالمننالداننع فا ل بننكعبل

لميم لمعةكاننلنل نن للدم ننبل اننع لمعاننلطسلانن علمعة اننللمننالمعمنندمطلاالقعلدلاننسل،لدةننةعآل ننعالمتغنن
ع يلمالاللمطلكاةملمع اع لمعالطاللعناسلكن م عل معانسلمعم  منعلد نأماالبن مسلدممنالمعمندمطلاال

                                                 

 .ل824(للمعل ف ل،لبعع ل د اال،لمح للبعكال،ليل1)
علدمالمعمدقعلملادلنلعكللاكةسلمال لل ،لل(للحععحل،لعك لمع ما ل،ل  اثلمعفبع لمت مل ل  لمعولمال،لمنععس2)

     Net.www.IRAQ gate,netماعة لدل ل:ل

 .لل42محطفيل،لع لعالاعباال) ة دل(ل،لم مالمتلبعل لع يلمف لالطلال،لمح للبعكال،ليل(لل3)
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،لدعةالك م علمع حد لع يلمعلم بلمعم   ل،لدع ل ةالالعآلموعااللتال قانسلمدلتملانسلع  بن ا ل
معمل ننل االتلفبننا لحننعلدملةنندم للتملاننسلد دعنندملمبنن دعاع ل نن ل اننع لمعاننلطسل،ل  ننيلمالكونن ل

  ملاننسل بعبننسلع ننيلمعننلغ لمننالمل ةننعكا لع بنن دةاع لمعمالععفننسلع نننعلدال،ل حننعللمعم نن ل) عمااننعل
 لممااع(لالطكالع يل اع لمعانلطسلدكنعق لم  ان نلدمعم ببنع لمت ملانسلمع ن ل انة  ل ن لان ل

عم اع للابلمع دعنسلمنعلعم انع للانبلع م  منعللما    لم ملاة ل،لدع يلاةملمعل دل اعكة 
.لداننةالمعلمننعةجلمعمل ل نسلمننالم  ننلم لامةنالمالاط ننالع ااننعل)كععلمنعةجلمعم مننل ن(ل بننبل(ل1)لفبن 

لالاسلمعوعع لما  معع ل)لدكل لمال دا(ل،ل اثلااالل ااعلمالمعاالحاسلمعم منل نل نل  لقنا ل
لانعلقامننع ل  ان نلك ا نسلبندميلع نيلحننوا لمعم  منعلمعنة لاوناشل ان لمعانناليل،لعةلن لا ن لكن ا لع

معدبع  لمعم بباسلمدلم ا ميلمع نع اسل.ل ععااليلمعم مل لام ن لمع  ن  لمعحنعلالعننا لم  مون ل
كانن يل كنن ا اعل،ل انندلاننلدلمالمعبنن طسلمعباعبنناسلدقننا لمعم  مننعلقنن ل لم نن لمننال  ناننالطمد ع نن ل

مننننالمعم  منننعل،لداننننأ  لكدبننننع   للدتا م ننن لدتانننن ل ل ندقننن ل،ل ال انننن لمعفلحنننسلمعملعبننننكسلع ل ننننع 
معالعحسلدتا م  لمعاالحاسلكاة لع ل لع    لمعدمقعلما  معع لدماع  ميلع نيلتمندم لد نندال

.لداةملمعال  لمع ندال ل ن لحنما لكلانسلمع دعنسلمعولمقانسل،لدعن لع ن ل(ل2)معمدمطلاالد  عد لمعنعلدا
ل نع لماعمانعل ن ل  نانالم منال،لكلاد لم أح ل ااعل،لدم   لعاعلتععقاعلعالمعناع لكداع فاعلدم

دمل نننننع لمانننننعلاعلمع لمانننننسلماق حنننننع اسل،لد الننننند لمع  م نننننسلمعباعبننننناسل،لت لقانننننع ل دعنننننسلمعننننننعلدال
دمعم ببننننع ل،لد اننننةا لمعم  مننننعلمع نننن اثلمعننننة ل بنننن م لملنننن لاننننلعا اعلكدحننننفاعل م نننن لمتلم نل

لمعم  مواسلمعوعمسل.
ع فبنننع ل،لد  ننند لمعفبنننع لدع نننيلضنننديلةعنننآل نننن ل  دعننن لمعوم انننسلمعباعبننناسل عنننيل عضنننلسل

مت مل ل عنننيلحننندلل وكالانننسلعنننالمعباعبنننسل،ل ععباعبنننسلغنننة لمعفبنننع لمت مل لمالعننن ل ةنننالاننن ل
معمد  لغاللمعمكعاللع لعكللغاعبلمعمدقيلمعباعب لمع عب لعانةالمعانعالنلكون  لم النعةلمعننلملم ل

                                                 

(للمعاا  ل،للكعحلم ا لم م ل،لمآل عللما  مععاسلالااعللب طسلمع دعسل  لمعولمال،للبععسل ة دلمالغاللملادلنل1)
ل.لل164،ليلل2005 مبل،ل عموسلكت م ل،ل،لقب لما  مععل،لة اسلمآل

ل،للللللل2) لمعمدح  ل، لمعوعع  لمع و ا  لمطعكع ل، لما  معع  لمعمحط ح لملاطعل ل، ل) ة دل( لال ا  لموا ل، لعمل ل )
 .لل82-81،ليلل1990
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ع فبنع ل،لدعكنلللمعباعباسلمعحع كسل،لدعن  ل نن اللمعمدقنيلمعم ببن لكم عكونسلدم عبنكسلمعمنل ةكاا
ل.(ل1) ن ا لمع كلاللدمع  داالمعم ايلع دمقعلمعباعب للفب 

مالمعل ا سلمعم ن مسل م  ل نانسلعكل لعلاعل نعلاللمفدضاسلمعل ماسلمعوعمسل ن لمعونلمال،ل
(لمن الم لععمنع لددةان لد ملنل80-70(لد انلم ل،لدمنعلكناال)20دمع  لتاعل ل عيلم  ننسلتة نللمنال)

ك ا لمعفبع لمت مل لدمعمعع ل،ل  لمنعكن لد ند لتة نللمنال  نثلبنةعالمعونلمالدمب اعلاالقضع اع ل
معننةاالاواانندال نن ل نننللمنن قعل،لدةنن لاننةملال ننعلع ععننسلمع نن مع لمعباعبنن لمعننة لاواانن لمعوننلمال،ل
 ععفبننع لمت مل لانندلملوةننعسلع فبننع لمعباعبنن لمعننة لقننع ل عننيلم  مننعلتحننكحلاوننعل لمننال امنناشل

د فةاآللمد اعلدمن لكع اعلاةملمنال علنبل،لدمنال علنبلاالنلل نن لت دلمعاداسلمعدطلاسلمعولمقاسل،ل
معفبنننننع لمت مل ل عنننننيل ومانننننالمعحنننننلمعلمعباعبننننن لع نننننيلمعبننننن طسل ننننن لاننننن لمالنبنننننعمع لمع نننننع نل
ع ماننعلةاال نن لمعوم اننسلمعباعبنناسل نند لمعنضننعاعلم بعبنناسلمع نن ل انن لمعمنندمطالمعولمقنن ل،لممننعلقننع ل

ل.(ل2)عمد لمعم  معلمعولمق ل عيل  ادللمعدضعلم مل لدمتلبعل ل  
دممنننعلاوطننن لم اننن م لمنننالم  عنننسلع نننيل فاننن لمعفبنننع ل ننن لمعكلنننعيلمعباعبننن لمعولمقننن ل،لاننندل

(ل،لدان لملامنسلغانلل ةدمانسل،لمنلانعلFund For peace حن مللحنل دالمعبن  لمعونععم ل)
(ل دعنننسل،لتانننعل ل اننن لمعنننيل76(ل،لضننن ل)2009دمانننلطال،لم انننلم لبنننلداع لع ننن د لمعفعاننن سلعنننع ل)

،ل انثلمبن ل  لمعملامنسلمعمنةةدلنل ن ل(ل3)    لمعولمالمعمل كنسلمع علانسل ن لقع منسلمعن د لمعفعان سم
اننةملمع حننلايلع ننيلم مدعننسلمننالمعموننعااللتكل اننعل،لعنن  لقنن لنلمع ةدمننسلمعملة اننسلمعولمقاننسلع ننيل
 ننل لبنن ط اعلع ننيل لمكاننعلمعنندطل لد ننأماال نن د اعل،لدعنن  ل م واننعلكععاننلعاسلمع  مننسلع  ةنن ل،ل

 سل عننيل فانن لمعفبننع لدملونن م ل نن مد لمعبنن طسل ااننعل،لدمننعلاننل كطلكاننعلمننالغاننعبلمدلضننويل ضننع
ل.(ل4)معولقاسلدمع الاسلمع ع نلمعلا لمعنعلدلاسل ااعل،لد ا ا لد   اعلدمب نلملاعلكعالنبعمع 

ل
                                                 

 .ل825(للمعل ف ل،لبعع ل د اال،لمح للبعكال،ليل1)
،لكا للمع ةمسل،لل44نل  لم  سلمع ةمسل،لمعو  ل(للدقع علل دنلمالوةعبع لما  مععاسلع فبع لمت مل ل،لملادلل2)

 .ل193-190،ليلل2007كت م ل،لل
لمعك  مالمعولكاسل  لمعم الم لمعبلداسلع  د لمعفعا سلال  لم عدم ل)3) لمعالدل ل،لةعك ل، ل (ل،ل2005-2007(

 .لل208-207،ليلل2008،لملة ل لمبع لمعد  نلمعولكاسل،لكالد ل،لل348،لمعو  لم  سلمعمب نك لمعولك 

 .لل208(للمعمح لللفب ل،ليل4)
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 )*(( 1جدول رقم )

 2007يوضح موقع العراق والبلدان العربية في مؤشر الدول الفاشلة لعام 
 المرتبة عربياً  المرتبة دولياً  العالمة الدولة

 1 1 113.7 السودان

 2 2 111.4 العراق

 3 3 111.1 الصومال

 4 24 93.2 اليمن

 5 28 92.4 لبنان

 6 36 89.2 مصر

 7 40 88.6 سوريا

 8 45 86.7 موريتانيا

 9 71 80.3 جيبوتي

 10 82 76.6 األردن

 11 83 76.5 السعودية

 12 86 76 المغرب

 13 89 75.9 الجزائر

 14 115 69.3 ليبيا

 15 122 65.6 تونس

 16 124 62.1 الكويت

 17 134 57 البحرين

 18 137 53.6 قطر

 19 138 51.6 اإلمارات العربية

 20 146 45.5 ُعمان

ل
لنننننننننننننننن

ل.للل213-212)*(لللن  لعال:لمعالدل ل،لةعك ل،لمح للبعكال،ليل
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 المبحث الرابع
 صة البحثخال

 أواًل / استنتاجات البحث :
مالمع   اننن لمعمدضننندع لعانننعالنلمعفبنننع لمت مل ل ننن لمعونننلمالاةانننيلعلنننعلد ننند لم تانننلاال
تبعبنااال ننل كطلموامننعل م نسلمننالمعودممنن لما  مععاننسلدمعباعبناسلدمع نع اننسلدماق حننع اسلبننعام ل

ةننال  الاحننناعلع نننيل نن ل فاننن لاننعالنلمعفبنننع لمت مل لكاننة لالطانننلل ننن لمعم  مننعلمعولمقننن ل،لام
لمعل دلمآل  ل:

 اننثلعننعشلمعم  مننعلمعولمقنن لالنن  لمعنننلالالبناااا االجتماااعي العراقااي مياار المتااوازن :  -1
معواننلاال ععننسلمننالمع فةاةننع لما  مععاننسلمعمبنن ملنلعنن لاواانناعلت لم  مننعلمالننلل ننلميلمع ننلدبل

معم فعقمننسل،لدم نن لاننةالدمع نندلم لمعمبنن ملنلدمالن كننع لمعوبننةلاسلمعم ةننللنلدم  مننع لماق حننع اسل
معموننعد لمع فةاةاننسلمعاننعم سلعنن ل بننمحلع م  مننعلمعولمقنن لمالاكلنن لملبننعقع لم دم لننسلعةنن لااننا لكلننعي ل

لم  مععاع لقداع لقع لم لع يلضكطلد لاا للاعطع لت لم لمعم  معل.
 ل  لمالع  لمبن نلمللمعوم انسلمعباعبناسل ن لمعونلمالدعن  للضند اعلكانة لحن احلالن  ل

ت دل عنيلق نسلمعندع لمعباعبن لعن دلتعضنعيلمعلالنبلمعباعبناسلمع عةمنسل ن لمعننك  ل،لقنلالةعمن ل،ل
دع  لمول سلمآلعاع لدمعلا لمت ملاسلمع  ل   لمالال عاعلممعلبسلمعب طسل،لدما  ننعلل عنيلععمن ل
معالكننلنلدمعةفننعينلمعباعبنناسلت ملنلانن دالمع دعننسل.لدانندلمننعلت دل عننيلغاننعبلمعم ببننع لمعباعبنناسل

مع بنن دلاسلمعحنن ا سلمع نن ل ننند لع ننيلتبننعسلمعفحنن لكنناالمعبنن طع لد د اواننعلكاننة لدمعنعلدلاننسلدل
عننننع  ل،لدت دلكعع ننننعع ل عننننيلغاننننعبلمع ننننع  لمعننننةم  لعم علكننننسلمعفبننننع لمت مل ل.لدكععمنعكنننن لعوكنننن ل
معوع م لدمع نععا لما  مععاسلدبلاعلاعل ن لمعم  موناالمعلافن لدمع ضنل لمعولمقن لع نيل ن لبندميل

مننندلانننعالنلمعفبنننع لمت مل ل،ل انننثلمل كطننن لانننةالمعونننع م لدمع نععاننن لكو قنننع ل،ل دلم لمامنننع ل ننن لل
معطع فاننسلدمعنك اننسل نن لمعم  مننعلمعولمقنن ل،لداننةملمننعل ونن ل  ننلميم لمعومنن لمت مل ل نن لمعم ببننع ل

لمعلبماسلمعولمقاسل ند لع يلتبعسلمعم بدكاسلدمعم عكعنلدمعمح  سلمعالعحسل.
 نننن لمع دعننننسلمعولمقاننننسل،ل ونننن لمغ ننننبلمعوم اننننع ل ضننننع سل عننننيلغاننننعبلمعفوععاننننسلماق حننننع اسل

ماق حنع اسل ن  لد ننالحنفنع ل  علانسلماننكداسلمدللع  نسلعننالعم انع لبمبنلنلا  نن ل اانعلمعفبننع ل
معمننعع ل انن م لدمبننوع ل،لدانندلمننعلملوةننسلكحنندلنلمدلكننأاللدلع ننيلمبنن ددلكلاننسلماق حننع لمعنندطل ل،ل
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ع ل لفاننننةلمعماننننعلاعل اننننثلت ننننللضننننويلمع الطنننناطلماق حننننع  لع  دعننننسلع ننننيلمنننن دلبنننناللعم انننن
ماق حع اسلمال اسل،لدع يلل عحلعم اع لمتل عجلكةع سلتاةعع لمال اسلتاللدل.لةةعآلمل نكطل
غاعبلمعفوععاسلماق حع اسل  لمعولمالمعلمانة  لدعدممن لتالنلدلم ن لمل فنععلمون ا لمع ال نيل

 فانن لاننعالنلدمعكطععننسلدمع انن لدم ماننسل نن لمعم  مننعلمعولمقنن ل،لدمع نن لاننة  لعننعم  ل عبننمع ل نن ل
معفبننننع لمت مل ل،لةعننننآلمالق ننننسلمعنننندع لمع ضننننعل لا نننن لم  مننننسلمدلم  مننننسلكععلانننندنل،لةمننننعلمال

لضويلم  دللدمعلدم بلا  لم لعبكسلطل اع لمعلم  اع لاعالنلمعفبع ل.
 اثلبنعا لغانعبللمعومن لمعم ببن لع  دعنسلمعولمقانسلكبنكبلما ن   لاالحتالل األمريكي :  -2

لاعل نن ل تااننللد ن انن لمونن ا لمعفبننع لمت مل لمعننة لمب اننلدلكاننة لةكاننلل عننيل ننن مالمع دعننسلعنن دل
دم  دال  ل ماعلمفعح لمع دعسلمعولمقانسلمنالتع نيلمعانل لمعباعبن لمعم م ن لكععلالكنسل عنيلتبنف ل
معاننل لمعم م نن لكحننتعللمعمنندافاالدمت ملانناال،لدكعع ننعع ل دم ننن ل دم ننعلمعفبننع لمننعلد نند لبنن طسل

(ل،ل2003علع ننننيلملةنننن لم الننننعةلمعنننننلملل نننن لمعوننننلمال نننن ل)للابننننعالما نننن   ل،لمةلكونننن لبنننناطل ا
تحننك  ل ماننعلمعمنندمل لماق حننع اسلدمعلن اننسل  نن ل حننليل  مل اننعلمعم لاننسل،ل ننن لااننللمعفبننع ل
  انننع لك بنننعينلمبننن ومع لبننن طسلما ننن   لع كلنننيلمعم ببننناسل،لدبنننلقسلمعم  دانننع لمعلن انننسلع كلننندآل

 ملانننسلدمعباعبننناسلمعالعط نننسلدمعكواننن نلعنننالمعمونننعااللدمعمحنننعليل،ل ضنننع سل عنننيلم النننعةلمعننننلملم لمت
معنعلدلاننسلدم ال قاننسل،لكحنندلنلتبننفل لعننالطننل لموانن لمعلمننعةجلدمعةفننعيم لمت ملاننسلمعل ااننسلعننال
مدمقعلمعوم لدمتل عجل،لداادلللمعةجل  ملاسلغاللل اانسلدغانللقنع لنلع نيل  من لمبن دعاسل  ملنل

لون م لم ال قن ل)مع مواعلانس(ل ن لم النعةلمعننلملم لمعم ببع لمعلبماسل،لدكعع عع لعن   ل ععنسلما
مت ملاننسلدمعباعبنناسل،لدت ننل لكاننة لةكاننللع ننيلملالفننع لةفعاننسلمت ملنلمعباعبنناسلع ننك  ل نن ل ننن ا ل

لمعال مع لع مدمطلاالد اع نلمتل عجلد لماسلماعلاعلمع لماسلماق حع اسل.
(ل لانعيللانع ل2003 ل)دةعالمالمالل ع لمع  ند لمعباعبن لمعنة لانا المعونلمالكون لعنع

دااف ل  ل طعللمعب طسلمع لفاةاسلقنع  لع نيلمعندايم لمعباعبناسل،لدمنال ن لماع منع لع نيل د انعل
معفليلك ا لمال ةع  لمعفنليل،ل نععم  معلمعولمقن لمعنة لالنلجلمنالمع د اانع لمعانمدعاسلع  ن بل

ل ماسلمعداافاسل.معدم  ل،لدم  للمطع لاالللمالمعدايم لمعباعباسلمكو   لعالمعةفعينلدمعل
ل
ل



 

 
351 

 ثانيًا / أهم الوصيات والمعالجات :
مالموعع ننسلاننعالنلموننن نلم نن لمعفبننع لمت مل لالامةننالمالانن  لكونن نلتاننع لالعحننسلمننعلطكاوننسل
داننلديلمعم  مننعلمعولمقنن لمعننة ل لبننال ل انن ل ننةدللمعفبننع لمت مل لعنننلالةعمنن لمننالمعنن مال.لدعةننال

لططسل ام لمال  يلم عا لمع اعنل:معموعع سل   عجل عيلع نل  لميم لدباعبع لمال
موعع ننسلمعال نن ل نن للاننع لكمع ةنندم لدعنناسلمننالتبننف  ل،لمالموعع ننسلمعفبننع ل كنن تلمننالقمننسلمعاننل ل .1

عع نلحاعغسلمع ب دللمعولمق لكمعلا نالمعمح  سلمعوعمسلدعناسلمحنععحل ل انسلمدلطع فانسل معب طسلدمك
لالكنسل ةلندقلمطلمنالةد لمعل مانسلل،لدم العةلمعالطدم لمع امنلمطانسلتقعمنسلبن طسلباعبناسلانلعاسل ضن 

دمعةفننعينلمت ملاننسل،لدم نن لاننةالمعالطنندم لامةننالمال اننة ل ماانن م لع اننةا لم ببننع لتملاننسلدقعلدلاننسل
لافع سلد وععسل ةدالك ا  لعالمعم ببع لدم  ا نلمع  لاة  اعلب طع لما    لم ملاة ل.

ععنا لدمعموعااللما  مععانسلم حنا سلالكت لع يلمعم ببع لمع الاسلمع أةا لع يلتاماسلماع  م لك .2
مننالالنن  ل وننععا لمعنننلاالمعةننلا لدمعبننلسلمعلكداننسلدمعبنن يلمعحننععحل،لدمع كننعللمعداافننسلتمعلننسل نن لعلننال
معمبنن د لمت مل لدع انن لماع نن م لكاننعلدت ميلعم اننعل نن لت بنناللد نن ل،لدعنن  لم الننعةلمعداافننسلدبننا سل

 ع ةببلمعمع  ل.

ماع نن م لكنننا لدتال قاننع لمعداافننسلد لماننسلمعاننودللكععمحنن  سللمعناننع لك دعاننسلمعمنندافاالكأاماننسل .3
معوعمسلدكععدايلع داافسل،لدةعآلمالال  لعن ل دلم ل  لاكانسلمدبنماسلمدلبنلداسلع ل ننعيلكععمبن ددل
مت مل لع مدافاال،ل ضع سل عيلدضعللمعةجلقاع اسللمدة اسل،لت لمالاةدالمعمبن دعدالتلفبنا لان ل

مةلا نبلع ناا لماع ن م لكأال قانع لمعداافنسلقكن لمالانأملدملمعمندافاالكانعل،للمعن دنل  لاةملمعم نع ل،
  المعمدافاالغععكع لمعلا الةدالمعل بعيلق دنلعا ل  لتعمععا ل.

معك يل  ل حن حلم  ان نلمت ملانسلدمال انعللتان لمعةفنعينلدماملنعيل ن لمعملعحنبلللمع بعبنسل،ل .4
ع اننع لدمعنن دم للمت ملاننسلمع نن ل وننعل لمننالمل فننععلدمع مننع لباعبننسلمع نن داللمعنندااف ل،لدالعحننسل نن لم

مونن ا لمعفبننع لل ا ننسلعكنننعيللفننسلمعانناليلمت مل ل ااننعلعمنن نلطدا ننسلةعع مننعلآلدمعضننلم بل،ل اننثل
الكتنن ل انن اعلعم اننع لمع نن داللمعنندااف لكنناالمعوننعم اال نن لاننةالم  انن نلمننعلعنن  لمتالنن  لكةفننعينل

 م  ميلمعدااف ل.

اننسلكمةع  ننسلمعفبننع لمت مل لم نن لمفدضنناسلمعل ماننسلمعوعمننسلدمل اننعل و انن لقنن لنلمعم ببننع لمعمول .5
مبننن ن عاسلةعم نننسلعنننالبننناطلنلم  ننن مبلدمعم ببنننع لمع ةدمانننسلمع لفاةانننسل،لد اننن اعلمعنانننع لك لمبنننع ل
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ك  اننننسلدمبنننن اسلمننننعلمع عموننننع لدم ببننننع لمعك ننننثلمعو منننن ل نننند لطكاوننننسلماننننة سلمعفبننننع لمت مل ل
دالاننةالمع ننلم  ل،ل  ننيلامةننالم عكوننسل نن نلاننةالمعماننة سلدلبننك اعلدطكاوننسلم اننالعيلمعننةاالال ةكنن

 دموعع  اعلكاة لمدضدع لدع م ل.

 اننننع نلمعنننندع لكننننع ال الدمعنننننا لما  مععاننننسلم حننننا سلمعلعكوننننسلمننننالمعنننن االمتبنننن م ل،لعنننن دل .6
معمنندمطلاال،لدةعننآلملننةلمعبننلدم لم دعننيلمننالمعطفدعننسلد نن لمعملم نن لمع و اماننسلم دعننيل نن لمعمنن ملسل

ع ل،لدقك لمالا اللجلمعط بلدا ال دالم عا لمعومن ل،لدةعنآل المع و امنع لمع الانسلد  يلمع عمو
 د ا اواعلع دلمعم  معلاال الدعاع ل الاع لقداع لض لمعفبع لللمت مل ل.ل

 فوا لمعل لمعم  مو لع يل لم  لمعفبع لمت مل ل،لدةعآلمالال  لم دلم ماسلدل نعلمعمبن ددل .7
مننعل،لد كحنناللمعمنندمطلاالدمعمنندافاالد لماننسل امانن ل نن ل  لمآلمولننيلمعفةننل لدمع نننع  ل  ننلم لمعم  

معمب دعاسلدمع ليلع يلمعمح  سلمعوعمنسل،لد ندعا ا لكمنن مللالطندلنلمعفبنع ل،لدمنال ن ل اا نسلت نلم ل
 معم  معلعمدم اسلمعفبع لدم علك  ل.

لم  لمعفبننع لمع ننلم  لمعفبننع لمت مل للاننلم لعمننعل م ننع لكنن ل ننلضننلدلنل ننثلمعمنندمطلاالعنكنن بلعننالل .8
م  ننننسلمت مل لمنننالطنننعكعلمعبنننلاسلدمعة منننعالدمع ننن ل حنننوبلكعع نننعع لمنننال مةعلانننسلمعةانننيلعلانننعلدل

بل  عطنننسلاننناع   لدع اننن اعلمعمننندمطالحنننع بلمعمحننن  سلع نننيلمع ك انننغلد نننلمل ةكاانننعلقعلدلانننع ل،لممنننع
ضنننع اسلع ننند اللمةكنننللقننن للمنننالمع معانننسلمعلك معانننسلالعحنننس   منننسلع ننن مكاللدقع انننسللدمك لم انننسلم ماننن نلدمك

لمعحع للعالت لااليلمل ةبلع ب دآلمت مل لمعمالععيلع نعلدال.لل لمدلمعااد لض لمع ا ا ع اعا
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Abstract 

         Than we have known that Iraq is witnessing many negative social 

secretions were the product of a state of chaos and collapse suffered by 

the Iraqi state institutions after the US occupation And the absence of 

political processes of development and modernization in the Iraqi 

society. 
 


