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 تمهيد

صورة متردية عن حجم انتشار الفساد في سورية، وال توجد  ،1علنةاملعاملية التصنيفات بعض التقّدم 

منذ نحو سبع املستمرة على سورية ، ولكن الحرب بدقةبحوث ومعايير وطنية تحدد حجم انتشار الفساد 

سنوات، وما سبقها من تردي قيم اجتماعية، وانتشار مظاهر فاسدة صريحة الحضور وما اعتمدت عليه الحرب 

ا يدعو مم ،قطاعات الدولة مختلففي  أّن حجم انتشار الفساد في سورية كبير لقول لكل ذلك يدعو وما أفرزته، 

 .اإلعالم الوطني السوري من ذلكإلى التساؤل حول دور 

برزت نماذج تطبيقية كثيرة ملواد و  ،ر كبير لإلعالم في مكافحة الفساددو وجود إجماع على شبه يوجد 

وشكلت األنواع التي تنتمي إلى اإلعالم االستقصائي )الصحافة  ة كشفت ملفات فساد في شتى الدول،إعالمي

  في املقابل هنالك دور و .هاأشهر  2االستقصائية(
ً
اب، اإلرهاملفاهيم واملمارسات كـ بعضتزوير في لإلعالم أيضا

يات يليشاملو واألحزاب  نظمةاأل دول و الفي إفساد  أساسية تكمنانتشرت وسائل إعالم لها مهمة إذ  ،واالحتالل

صصتفراد، األ و 
ُ
 .ذلكموارد كبرى بغية تنفيذ  وخ

ي وتسخير إمكانات ، من تمويل دول3إّن أوضح املآس ي العاملية تتمثل بما يحظى به الفساد األخطر )اإلرهاب(

له بما تسبب في إفساد دول وإسقاط دول وتدمير موجوداتها ومواردها، وبرز اإلعالم كأحد حوامل )الفساد 

األول،  كل دولة القيام بتدبيرين هاّمين:من هنا تتوافر ضرورات تحّتم على  .4األخطر( وأحد وسائل تسويقه

 من حوامل الفساد العالمي، و حابعضه الذي يشكل  ،تحضير إعالمها الوطني ملواجهة اإلعالم الخارجي
ً
عه ردمال

خلخلة قيمها االجتماعية والتربوية وهويتها الثقافية على نظومتها األخالقية، وعندما يعمل عندما يستهدف م

تحضير إعالمها ملواجهة الفساد املحلي للمساهمة في الحفاظ على مواردها وأمنها الثاني، ومواردها واقتصادها.

ة لمانها، وحرمان املتربصين بها من فرص استثمار فاسديها املحليين بغية تحقيق أذية بنظامها واقتصادها وخلخوأ

 استقرارها واستنزاف مواردها.

                                                           
 أشهرها تصنيفات منظمة الشفافية العاملية. 1
، وأكثر من مقال ملتخصصين في هذا الشأن أريج )إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية(ورد في مناهج تدريبية لشبكة  2

شف ك أّن الصحافة االستقصائية هي )الصحافة القائمة على توثيق املعلومات والحقائق باتباع أسلوب منهجي وموضوعي بهدف

التطبيقات أشهر األنواع و املستور وإحداث تغيير للمنفعة العامة(، وشكلت التحقيقات الصحافية التي ارتبطت بفضيحة ووترغيت 

بسبب التجسس على  1971أجبرت الرئيس األميركي الجمهوري ريتشارد نيكسون على االستقالة عام ، فقد للصحافة االستقصائية

 نفوذه وعرقلته للقضاء، وقبيل ذلك تسببت باستقاالت مسؤولين أميركيين بارزين وتفاعالتالحزب الديمقراطي، واستغالل 

 قضائية حساسة.
ر له ممارسات جرمية لها عالقة مباشرة بالقتل والرشاوى والتهريب واستغالل  3

ّ
ه تسخ

ّ
مسّوغ تسمية )اإلرهاب( بالفساد األخطر، ألن

 موارد دولية ويترافق بأعلى درجات األذية بحق البشر واالقتصاد والقيم االجتماعية.النفوذ واستغالل املوارد، ويدّمر موجودات و 
أوضح النماذج بانتشار وسائل إعالم وصفحات تواصل اجتماعي ناطقة بشكل مباشر باسم تنظيمات إرهابية مشهورة، إضافة  4

 بشكل غير مباشر.إلى وجود مئات الوسائل اإلعالمية التي تسّوق لثقافة اإلرهاب وفساد القيم 
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وإذا كانت جميع الدول بحاجة إلى بناء إعالم قوي في الرقابة، وكشف الفساد والوقاية منه ومكافحته، 

 .هذا البناء اإلعالمي، ألّنها دفعت ضريبة الفساد الدولي والفساد املحليفإّن سورية بأمس الحاجة إلى تدابير 

وأمام تلك الحاجة السورية املاسة، وحالة االفتقاد ملؤلفات وأبحاث وعناوين وطنية سورية تتناول دور 

واقع اإلعالم السوري تجاه شؤون  :ومعرفة فهمكلبنة أولى بغية  امللفاإلعالم السوري تجاه الفساد، يأتي هذا 

مدى و  ،سات الحكومية بشأن مكافحة الفسادمع السياه تعامل يةكيف، و سياساته وإمكاناتهناحية لفساد، من ا

 آلياتو  ،العلمية في كشف الفساد ومكافحته املكانة اإلعالميةو ، ه بالشفافية واإلعالم االستقصائياهتمام

 " التعامل
ً
ملية التطبيقات العو ، ية من مخاطر الفساد والوقاية منهفي التوع هودور  ،ادمع مفهوم الفس "تنفيذيا

ته مدى تغطيو ، املحتوى ومصادر معلوماته ناحيةمن  أنجزها اإلعالم الوطني السوري في مكافحة الفساد التي

 تصّور لى إالوصول بهدف  ،ع باقي األجهزة الرقابية ونشاطهامواقع التعاون و ، لقطاعات التي تشهد حاالت فسادل

 ويواجه احول 
ً
لغزو اإلعالمي ما يجب أن يكون عليه اإلعالم الوطني السوري ليكشف ويكافح الفساد محليا

 .بفعالية أكبرالفاسد 

ا. هبر من مسؤولياته قبلمسؤوليات تجاه الفساد أك بداية األزمةعلى اإلعالم الوطني السوري منذ ترتب 

ملجتمع عات اانشغاله عن شتى تفاصيل الفساد في شتى قطا :هما حساستانارتبطت بهذا اإلعالم فرضيتان و 

 ذلكل انشغال القائمين عليه بالدوران في حلقة مفرغة تجاه تفعيل دور اإلعالم في مكافحة الفساد.و  ،والدولة

لوطني ا فراغ ببحث علمي تجاه دور اإلعالمبعض الواجب ملء و مسؤولية  الباحثين في الشأن اإلعالميترتب على ي

ف يتناول  في محاربةالسوري 
َّ
الفساد، يهدف إلى مسح الحالة املخجلة الناجمة عن االفتقاد ألي بحث أو مؤل

، وهذا ما توّضح عن طريق "البحث" تهالفساد ودوره الرقابي في مكافح عالقة اإلعالم الوطني السوري بشؤون

 معة دمشق، وشتى املكتبات السورية الخاصة(، التي ال في )مكتبة األسد الوطنية، وفي مكتبة كلية اإلعالم في جا

 في هذا الشأن.
ً
 تمتلك عناوين ومؤلفات وبحوثا

الكيفية( مساحة أكبر ملالحظات الباحث وتجربته وآرائه الشخصية -وإذ تتيح األبحاث العلمية )النوعية

(، فإّن الجانب امليدا 5في وصف واقع إعالمي
ً
 )ووظيفيا

ً
 عايشه ويعايشه عمليا

ً
ني في هذا البحث الذي شمل رصدا

لسياسة وسائل إعالم وطنية رئيسة تجاه شؤون الفساد، واالستعانة بطرق وأدوات بحثية متنوعة وتحليل 

، للوسائل 2217أيلول( من العام -آب-محتوى كامل املواد اإلعالمية املعنية بشؤون الفساد طوال شهور )تموز 

يتكّفل بتثبيت موضوعية ودقة توصيف دور اإلعالم السوري في مكافحة  الرئيسة املهتمة بتناول شؤون الفساد،

الفساد، وواقع هذا اإلعالم تجاه شؤون الفساد وشتى النتائج والخالصات، وتحويل أي فرضية مرتبطة بدور 

 ب التعامل معها مهما كانت صادمة.اإلعالم الوطني السوري في هذا الشأن إلى حقيقة تستوج

                                                           
 من عمله في الصحافة السورية وبعض  22التحقيقات الصحافّية التقليدية عبر  الكثير منللباحث تجربة في إعداد ونشر  5

ُ
عاما

 "ادضد الفس"التحقيقات الصحفية االستقصائية، وإعداده وإشرافه على تجربة يتيمة في اإلعالم السوري تمثلت بصفحة 

 في صحيفة تشرين.  2211-2211التخصصية بشؤون التوعية من الفساد وكشفه ومكافحته، ودامت تلك التجربة التخصصية من 
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الواقع اإلعالمي هي مقدمات لتصويبه وتطويره، وهذا خير دافع بحثي للوصول إلى ما إّن معرفة حقائق 

ويبقى الهدف املباشر هو مساعدة املهتمين من أصحاب  إعالٍم فّعاٍل في مواجهة الفساد،تستحقه سورية من 

إعالم يسهم مع باقي األجهزة الرقابية واملؤسساتية واملجتمعية في تخليص سورية من  صناعةالقرار اإلعالمي في 

 من حق )ضحايا الفساد( وعموم السوريين التزود باملعرفة العلمية  الفساد أو تقليصه إلى حدوده الدنيا.
ً
وأيضا

لحة أن يكون بمقاس املصاملتعلقة بدور إعالمهم الوطني؛ ذلك لتمكينهم من سبل الحكم على صياغة إعالم يجب 

 ملقتضيات املصلحة العامة.
ً
   الوطنية ووفقا
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ا
 مفهوم الفسادفي  -أول

 مفهوم الفساد على املستوى الدولي .4

ه يتعذر إيجاد تعريف عالمي شامل وموحد للفساد، ولكن يوجد إجماع 
ّ
رة جرمية شديدة ظاهعلى أن

لوحيد الذي توافقت عليه معظم الصك العالمي ا 6ية األمم املتحدة ملكافحة الفساداتفاقوتشكل  .الخطورة

 له، ولكن يتوضح دول ال
ً
 محددا

ً
 تهااألفعال التي جّرممفهومه بناًء على ، ومع ذلك لم تتضمن االتفاقية تعريفا

 الدول بشأن مكافحة تلك األفعال.واإلجراءات والتدابير وااللتزامات املوسعة التي طلبتها من  االتفاقية

وعد املوظف العمومي " ، منها:7تجريم جملة أفعالو  إنفاذ القوانينبة واجبات الدول حددت االتفاقي

بمزية غير مستحقة أو التماسه املزية أو قبولها بشكل مباشر أو غير مباشر لصالحه أو لصالح شخص آخر أو 

 ؛املوظفين العموميين الوطنيين ةرشو  ؛ناعه عن القيام بواجبه الرسميكيان آخر مقابل قيامه بفعل ما أو امت

اختالس املمتلكات أو تبديدها أو  ؛لية العموميةاملوظفين العموميين األجانب وموظفي املؤسسات الدو ة رشو 

 ؛عاإلثراء غير املشرو  ؛إساءة استغالل الوظائف ؛املتاجرة بالنفوذ ؛بها بشكل آخر من قبل موظف عموميتسري

ات إخفاء املمتلك ؛غسل العائدات اإلجرامية ؛املمتلكات في القطاع الخاصتالس اخ ؛الرشوة في القطاع الخاص

 تجريم الشخصيات االعتبارية في حدود ؛إخفاء العائدات الجرمية ؛إعاقة سير العدالة ؛ال جرميةاملتأتية من أفع

 ."مسؤوليتها عن األفعال الجرمية

وارد واستقرار املجتمعات وأمنها، وعلى ويزخر نص االتفاقية بالقلق الدولي من مخاطر الفساد على امل

منت وتض طية والقيم األخالقية والعدالة.التنمية املستدامة وسيادة القانون، وتقويضه ملؤسسات الديمقرا

 الجريمة 
ً
 ما يقلق الدول بشأن الصالت القائمة بين الفساد وشتى أشكال الجريمة، تحديدا

ً
ديباجتها أيضا

 ه:فقد عرفت الفساد بأن منظمة الشفافية العامليةأما  قتصادية بما فهها غسل األموال.املنظمة، والجريمة اال

 عًرف  .«ل السلطة من أجل املنفعة الخاصةاستغال»
ً
فة ة استعمال الوظيإساء» :الفساد بأنه الدولي البنكوأخيرا

 «.للكسب الخاص

 سورية ملفهوم الفسادالرسمية القارةة امل .6

فقتها مواذلك ب، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادالوارد في نص  املفهوم الدولة السوريةتبنت 

في حال -وتعّد اإلشارة هنا ضرورّية إلى أّن االتفاقية  لم تصّدقها حتى اآلن. هاولكن، 2223عام هها وتوقيعها عل

                                                           
، وعادة تحضر سورية مؤتمرات الدول األطراف 11/12/2221دخلت )اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد( حيز النفاذ بتاريخ  6

 في االتفاقية بصفة مراقب.
 تدابير مسؤولية الشخصيات االعتبارية عن املشاركة فيفصل الثالث من االتفاقية، ويتناول )التجريم وإنفاذ القانون(، و انظر ال 7

صة والوالية ت املتخصتشريعات املالحقة والحجز واملصادرة وحماية الشهود والخبراء والضحايا واملبلغين والسلطااألفعال املجّرمة، و 

 القضائية.
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ً
  -تصديقها سوريا

ُ
مر مكافحة الفساد ملؤتلزم الدولة بتقديم معلومات عن برامجها وتدابيرها وخططها بشأن ت

 .8الدول األطراف في االتفاقية

 لتي، امحمد الغفري  برئاسة القاض يتخصصة املسورية الجنة للااالستعانة بتقرير  هنا من املناسب

في توصيف وتحديد جرائم الفساد، واقتراح آليات الوقاية منه، وآليات مكافحته وتعزيز النزاهة  2211بحثت عام 

لتي ا التفاقية العربية ملكافحة الفسادا التعريف الوارد فيبست اللجنة في نص تقريرها اقتإذ . 9وإعمال الشفافية

ظاهرة إجرامية متعددة األشكال ذات آثار سلبية على القيم األخالقية والحياة السياسية »: جاء فهها أن الفساد

  «.والنواحي االقتصادية واالجتماعية

 كما أنه وحسب رأي اللجنة يكون ا
ً
حين يرتكبه موظف عام في معرض ممارسته الوظيفة  ،لفساد إداريا

حسوبية ملفي حاالت ا امكعام الفساد دون قصد جلب املنفعة العامة بقصد جلب املنفعة، وقد يرتكب املوظف ال

 واملحاباة اللتين قد تنتجا عل
ً
 خطيرة جدا

ً
ف ظأما غير ذلك من فساد، فيرتكب من غير مو ، ى املدى البعيد آثارا

 .10عام، أو من موظف عام، ولكن في غير معرض ممارسته الوظيفة العامة

أّن املشّرِّع السوري جّرم في قانون العقوبات األفعال التي تقع على اإلدارة  11وتذكر اللجنة في تقريرها

مها قانون العقوبات االقتصادي، وهي: الس ختا ،، صرف النفوذالرشوة العامة وتخلُّ بواجبات الوظيفة، كما جرَّ

ه كان قد صدر منذ عهد الوحدة بين سورية  .استثمار الوظيفة العامة، األموال العامة
ّ
كما تشير اللجنة إلى أن

بحسبانه  -آنذاك-« الكسب غير املشروع في اإلقليم السوري»لُيجّرِّم  11/1/1913تاريخ  /11قانون رقم /الومصر 

 من صور الفساد، ويستحدث ما سماه "إقرار ع
ً
يقّدمه املوظفون العاّمون وأعضاء  ن الذّمة املالية"صورة

ل 2221/ لعام 33وجّرم املرسوم التشريعي ذو الرقم / .املجالس النيابية التشريعية واملكلفون بخدمة عامة ، املعدَّ

سمى "هيئة مكاأغسل األموال وتمويل اإلرهاب، و 
ُ
 ذات صفٍة قضائيٍة ت

ً
 مستقلة

ً
فحة غسل األموال حدث هيئة

 ".يل اإلرهابوتمو 

في عدم اعتمادها هيكليات مؤسساتية أو قوانين تتوافق أو تتقارب  ،الدول  باقيمازالت سورية مختلفة عن 

 ثلممع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، أو تحمل اسم مكافحة الفساد، أو تعزيز النزاهة والشفافية، 

                                                           
 .11ص  1البند  13م املتحدة ملكافحة الفساد املادة اتفاقية األم 8
، على أن تنجز مهمتها طوال شهر واحد وتتقدم بمقترح 1/1/2211تاريخ  1232شكلها رئيس مجلس الوزراء األسبق بالقرار رقم  9

 إحداث بنية رقابية ملتابعة قضايا الفساد.
ر قانون بإحداث هيئة أو مجلس يحل محل الهيئة املركزية وجهاز تنشر بعض مقترحات لجنة مكافحة الفساد.. إصدا« الثورة»" 10

. 2211حزيران/يونيو  11، صحيفة الثورةالرقابة املالية"، 

http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=105345128020110610220526  
نشرت أكثر من وسيلة إعالمية محلية عن نص التقرير، ويمكن قراءة نسخة منه باستخدام الرابط: 11

http://www.chamtimes.com/?p=78972  

 

 

http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=105345128020110610220526
http://www.chamtimes.com/?p=78972
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يوجد في سورية هيكليات رقابية بقوانين وأنظمة و  .د"قانون مكافحة الفسا" أو "هيئة مكافحة الفساد"

وصالحيات تسمح لها بالرقابة واملساءلة واملحاسبة أي بكل الصالحيات التي يمكن تبويبها ضمن مكافحة الفساد 

 ،ولكن ال يتم استخدام هذه الصفة في التسميات والقوانين، فالهيئة األشهر هي الهيئة املركزية للرقابة والتفتيش

وزارة و  حزب البعث العربي االشتراكي، والقضاء، هاز املركزي للرقابة املالية، وهيكليات رقابية خاصة بـالجثّم 

وجرت منذ بضع سنوات  ، وكلها لها تسميات ال تدخل عبارة مكافحة الفساد فهها.الدفاع، ووزارة الداخلية

رت الخطوة عام وقانون مكافحة ال ،محاولة إلحداث هيئة تحمل اسم هيئة مكافحة الفساد
ّ
فساد، ولكن تعث

بسبب تباين الرأي بين مجلس الشعب والحكومة آنذاك، وبالكاد تطرقت بعض الوسائل اإلعالمية الوطنية  2212

لذلك التعثر، وسرعان ما حدث صمت إعالمي وحكومي بشأن مصير تلك الهيئة ومصير قانون مكافحة الفساد، 

 .12وقانون الكسب غير املشروع

 يي اإلعالم الوطني السوري مع مفهوم الفسادتعامل إدار  .8

عنى بشؤون اإلعالم السوري مرآة ألفكار القائمين على 
ُ
تشكل املؤتمرات والورشات والندوات التي ت

وتتكفل هذه األنشطة على قلتها بإيجاد  ذلك،دور اإلعالم في و  املؤسسات اإلعالمية بشأن الفساد ومكافحته

ملظاهر الفساد وأسلوب التعامل اإلعالمي مع الفساد؛ ذلك عن طريق  اإلعالميةبين فهم مدير املؤسسة رابط 

لنظرية كما تتكفل املقاالت ا ت الرئيسة لإلعالم الوطني فهها.متابعة مداخالت ومشاركات القائمين على املؤسسا

لفهم مالمح ا والبرامج التي تتعامل مع مفهوم الفساد ومصطلحه، وتعتمدها وسائل إعالم وطنية رئيسة برسم

، وهذا يتطلب مناقشة كيفية فهم إداريي املؤسسات اإلعالمية للفساد ومكافحته، ظاهر الفساداإلعالمي مل

 عامل اإلعالمي مع مصطلح الفساد.وكيفية الت

 مكافحة الفسادملوضوع املؤسسات اإلعالمية  مقارةة .أ

لصحافيين بتغطية الجانب النظري ملفهوم يندر قيام وزارةِّ اإلعالم وإداريي املؤسسات اإلعالمية واتحاد ا

، وأوضح خطوة بحثت الدور اإلعالمي في 2217وحتى أيلول  2211الفساد من منظور إعالمي؛ ذلك منذ عام 

 بهذا الشأن وهي ورشة 
ً
 مباشرا

ً
)دور اإلعالم الستقصائي في تطوير أداء عمل مكافحة الفساد، حملت عنوانا

 .23/9/2211اتحاد الصحافيين في  امتها وزارة اإلعالم بالتعاون مع، وأقاملؤسسات ومكافحة الفساد(

                                                           

يمكن معرفة تفاصيل هامة بهذا الشأن من خالل االطالع على تقرير صحافي بعنوان )هيئة مكافحة فساد منتظرة والفساد ال  12

منذ « من أين لك هذا»ولجنة  1913ينتظر(، ظافر أحمد ويسرى املصري، "تعطيل لقانون مكافحة الكسب غير املشروع منذ 

   http://archive.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/273550.2212مبر تشرين الثاني/نوف 21، صحيفة تشرين"، !1977

http://archive.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/273550
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ته الفضائية السورية عن الورش
ّ
 ،ة في كلمات وأوراق عمل املشاركينويفّصل التقرير اإلعالمي الذي بث

كل ، وال تقل تجربة إدارة 13ويورد آراء القائمين على قرار املؤسسات اإلعالمية في الوزارة واملؤسسات التابعة لها

أربع سنوات في املوقع اإلداري ذاته من وزير أو مدير عام أو اإلعالمية حتى انعقاد الورشة عن منهم للمؤسسة 

 رئيس تحرير، ويمكن اعتماد تلك اآلراء كخالصة رسمية لفهم الفساد من منظور إعالمي تجسدها النقاط اآلتية:

، وكلما تطورت مؤسسة القانون تطورت مؤسسة ر الفسادة خلقت صورة جديدة من صو إن األزم -

 بحرفية  يبحثون الفساد؛ ألن الفاسدين 
ً
عن مواطن الضعف في أي قانون جديد وإن كان مصاغا

 ديدة للتحايل على هذه القوانين.عالية، ويفتشون عن أساليب ج

ن من مواجهة الفساد وامل -
ّ
 اية مجتمعنا وخدمته.فسدين وحمالتحلي اإلعالمي بالسلوك واألخالق يمك

 إلى إعالمي يطور نفسه ملواجهته.الفساد طور نفسه طوال األزمة فهو بحاجة  -

ضرورة ترسيخ صدقّية اإلعالم لدى الجمهور وعدم الرضوخ للضغوطات الخاصة؛ ذلك بوساطة  -

 .الكشف عن الفساد وتفعيل البعد االستقصائي ونشر الوعي األخالقي لدعم مكافحة الفساد

"حق املواطن في تجسدت خطوة ثانية بانعقاد مؤتمر  ،د ثالث سنوات من تلك الورشةهذا، وبع

، وقد خلت من أي صياغة مباشرة تتعلق بحّق املواطن بإعالم يكافح 23/1/2217وصدرت توصياته في اإلعالم"، 

فر صياغات غير مباشرة يمكن تفسيرها لصالح دور إعالمي مفيد بشأن مكافحة الفساد، ، ولكن تتو 14الفساد

"ضرورة إعادة النظر في القوانين اإلعالمية الناظمة للعمل اإلعالمي الوطني بالشكل الذي يتوافق وواقع  مثل

الوطني  لزم منح اإلعالمالحال الوطني ومقتضيات املرحلة والحاجات االجتماعية املتعاظمة للمعلومات، والتي تست

 ية والثقة واملسؤولية املهنية".في شقيه العام والخاص الفرصة ملمارسة أدواره كلها في مناخ من الحر 

كما تحدثت إحدى توصيات املؤتمر عن ضرورة دعوة وسائل اإلعالم املحلية لكشف الحقائق واملساعدة 

خدمية" بالشكل الصحيح عبر إعالم متخصص بتوجيه سياسات املؤسسات العامة "تعليمية واقتصادية و 

 عام واملجتمع الطالبي بشكل خاص.ومحايد ورفع حالة الوعي وحّسِّ االنتماء واملواطنة لدى املواطنين بشكل 

تاريخ ب "،الصحافة الستقصائية حاجة وطنية"عقد اتحاد الصحافيين ورشة بعنوان  ،في خطوة ثالثة

جة للصحافة االستقصائية في إعالمنا لـ "كشف مكامن الفساد وتسليط ، وأشار االتحاد إلى الحا31/7/2217

 اصل اإلدارية بمختلف املؤسسات".الضوء على مظاهره في املف

                                                           
"، ةألنه يحشد الناس ويوضح لهم الحقائق بكل مصداقي” الزعبي: دور اإلعالم في أوقات االزمات أكبر منه في أوقات السلم" 13

. 2211أيلول/سبتمبر  23، الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون 

http://www.ortas.gov.sy/index.php/www.syriasteps.com?d=21&id=159964  

  https://www.youtube.com/watch?v=P_iRRhAFIw8كما يمكن متابعة وقائع الندوة على يوتيوب:  
ة وكال"البيان الختامي للمؤتمر الوطني األول لإلعالم: العمل على صياغة مشروع إعالمي وطني بأطر واضحة وأهداف محددة"،  14

  https://www.sana.sy/?p=543886. 2217نيسان/أبريل  21، سانا

 

http://www.ortas.gov.sy/index.php/www.syriasteps.com?d=21&id=159964
https://www.youtube.com/watch?v=P_iRRhAFIw8
https://www.sana.sy/?p=543886
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 التعامل مع مصطلح الفساد .ب

ال تخلو وسيلة إعالمية سورية من نشر أو بث أنواع إعالمية يتكرر فهها مصطلح الفساد بين حين وآخر، 

الوطني إلى إنجاز أو تسويق بحوث ودراسات وبرامج متخصصة تفيد اإلحاطة النظرية ولكن يفتقر اإلعالم 

 إلى معرفة ونشر طرق الوقاية من اهر والحاالت التي يمكن وصفها بـالفسادوالعلمية باملظ
ً
، كما يفتقر أيضا

 وتجسدت بصفحة، 2211واندثرت عام  2211صحيفة تشرين عام  قامت بهاالفساد، باستثناء تجربة 

 كانت  ،"ضد الفساد"تخصصية اسمها 
ً
ملفات محددة وميدانية عن الفساد  -بشكل رئيس-تنشر أسبوعيا

 يين موضوعها الوقاية منوملفات رقابية، إضافة إلى مقاالت توعية بشأن مظاهر الفساد وزوايا رأي الختصاص

 الفساد.

مصطلح الفساد، هي مرحلة تشكيل يمكن توصيف مرحلة شهدت كثافة في التعامل اإلعالمي مع كما أنه 

عن طريق متابعات ، لجنة تحديد وتوصيف جرائم الفساد وآليات مكافحتها برئاسة القاض ي محمد الغفري 

فت ، إذ 2217وحتى  2211رية رئيسة ما بين وسائل إعالمية سو 
ّ
 وسائل اإلعالم طوال شهبعض كث

ً
رين تقريبا

اديميين واقتصاديين ومواطنين من شتى الشرائح االجتماعية، لقاءات مع متخصصين وأك، (2211)أيار وحزيران 

عالقة بالفساد وآليات  ومن جملة املضامين ما له، حينها )خطوات اإلصالح(تواكب ما سّماه اإلعالم الوطني 

مظاهر الفساد، وأسبابه اإلحاطة النظرية بـ -على ندرتها-املضامين اإلعالمية املعتمدة  افتقدت مكافحته.

 ادية واإلدارية واملجتمعية، وأدوار الجهات الرقابية بشأن مكافحته، وضوابط الوقاية منه، وآليات تعزيز االقتص

 يتم التعامل مع مصطلح الفساد بشكل عرض ي وغير ممنهج و  النزاهة والشفافية، واملساءلة.
ً
ه " يبدوغالبا

ّ
و كأن

 مصادفة إعالمية".

شأن بما نقله موقع )سيرياستيبس اإللكتروني( بتاريخ وتجسد نموذج من النماذج املعتمدة في هذا ال

عن صحيفة تشرين التي نشرت ندوة أقامتها مع أربعة متخصصين في االقتصاد، بعنوان )حوارات ، 23/1/2211

 ، وتضمنت مجموعة آراء بشأن الفساد أثارها املشاركون، وفق الصياغات اآلتية:15في الطريق نحو اإلصالح(

الكبرى في االقتصاد السوري، تكمن وراء كل املشكالت األخرى، ويوجد حكوميون مشكلة الفساد  -

، ويعت موئيل ص»، كنظرية مدون على نظريات التنمية بالفسادسابقون مقتنعون بأنَّ الفساَد ضروريٌّ

 !ةالتنميالقيام ب، أي ال بأس أن يكون هناك فساد في البلدان النامية حتى تستطيع «هنتنتغون 

ة من الناس وهذهالفساد يز  -
ّ
 .الثروات ال تدخل في االستثمار يد من الفقر ويؤدي إلى تركز الثروة بيد قل

 من الناتج املحلي اإلجمالي. %32متوسط حجم الفساد في البالد يصل إلى  -

                                                           
تناولت الندوة ما سّمته الصحيفة أسباب النقمة على السياسات االقتصادية السابقة ونقاط القوة والضعف فهها. "اقتصاديون  15

. 2211حزيران/يونيو  23، يسسيريا ستبيحللون أسباب /النقمة/ على سياسات الفريق االقتصادي لحكومة عطري؟!"، 

http://syriasteps.com/index.php?d=127&id=70403  

http://syriasteps.com/index.php?d=127&id=70403
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ال توجد منهجية واضحة لطريقة حساب الفساد، لنتمكن من ملسه فهها، لكن ما يمكن ملسه هو تأثير  -

دارة غير مرتبط بالفساد اإلنتاجية، فهناك سوء إدارة مرتبط بفساد مباشر، وسوء إسوء اإلدارة في 

 املادي.

لكن هذا ال يعني أن هذا  ،إن عالج الفساد يحتاج ملشاركة ومساءلة وأحزاب ومجتمع وشارع وغير ذلك -

، فالفساد في البلدان و يمحي الفساد، ففي إيطاليا 
ً
 على مستوى عال جدا

ً
قدمة املتأمريكا نجد فسادا

 ن فسادنا متخلف وفج وواضح وسهل.يكون بطرق حضارية ونح

الكبير يأخذ حصة أكبر من الفساد وأشخاصه ، صغيرالكبير و ال الفسادمن الضروري التفريق بين  -

حاجة والنخفاض األجور، أي يوجد فساد حاجة وفساد لقالئل، أما الصغير فحصته صغيرة وهو نتيجة ل

 بطر!

جهاز الدولة مستحيل ويجب تأمين اآلليات املجتمعية التي تسمح بدعم القوى محاربة الفساد ضمن  -

 النظيفة والشريفة بجهاز الدولة )اإلعالم واألحزاب والهيئات املجتمعية( للقضاء على الفساد.

 ال يجوز التسامح مع الفاسدين حينما يكون البلد في خطر. -

اك الكثير من الطرق ألن أموال الفساد هي يجب استرجاع أموال الفساد وأن نحاسب املفسدين وهن -

، وهناك رموز فساد يجب محاسبتها، ألن مكافحة الفساد ال تعني بة خارج االقتصاد الوطنيأموال مهر 

 باألمن الوطني وهو جريمة.ُيعّد إ ألن ذلكفقط إعفاء الفاسدين من مناصبهم، 
ً
 ضرارا

طابقة بحرفية النص بين الفضائية السورية هذا، وكأنموذج مشابه آخر تتوضح مادة إعالمية شبه مت

، ونسبت الوسيلتان في املادة 21/1/2211بتاريخ  ، و)صحيفة الثورة(23/1/1221بتاريخ  16()موقعها اإللكتروني

 آراء وفق اآلتي: وعاملين وآخرين من شتى املحافظاتملتخصصين 

 محاربة الفساد بكافة أشكاله ضرورّية، ألن التنمية -
ُ
عّد عملّية

ُ
مستحيلة في ظل تنامي الفساد الذي  ت

 يعطل املشروعات، ويمنع التطور، ويحد من فرص العمل، ويؤدي إلى تدهور املوارد والثروات الوطنية.

 كل مظاهر الفساد والخلل اإلداري.ال يمكن الرجوع عن اإلصالحات وفضح  -

 االدارة الرشيدة.ال بد من محاسبة املقصرين والحّد من الهدر وترشيد االنفاق وترسيخ أسس  -

إنَّ من يريد اإلصالح يقف إلى جانب اإلصالحات الرامية لبناء سورية؛ ذلك عن طريق التنبيه إلى مواقع  -

 الخلل والفساد الستئصاله من جذوره.

ضرورة محاربة التهرب الضريبي والهدر والفساد، بوساطة اإلصالح اإلداري واملالي والرقابي وتوظيف  -

 تحقيق التنمية املتوازنة. يدة فياملوارد الجد

 تناول النظرة الضيقة للبعض تجاه، إشارة إلى أزمة مفهوم الفساد ة تشرينصحيففي مقال صدر عن 

 أخطر منها وأشد في خسائرها املالية وأذيتها وال تصنفو ، املفهوم
ً
، وأفعاال

ً
صّنف بصفتها فسادا

ُ
 ت

ً
 تعرض أفعاال

                                                           
، الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون "خبراء وأكاديميون: برنامج اإلصالح الشامل يمض ي قدما ويرتكز على خبرات وكوادر محلية"،  16

 http://www.ortas.gov.sy/?d=13&id=74587. 2211حزيران/يونيو  23

http://www.ortas.gov.sy/?d=13&id=74587


   

الفساد مكافحة في السوري الوطني اإلعالم دور   13 

 

 بصفتها ف
ً
في سلعة ما من حيث نوعيتها أو سعرها، ويصنف الفعل بصفته يمكن لتاجر أن يغش »، إذ سادا

، ويمكن لقرار حكومي أن يستنزف مداخيل الناس ويجعل التّجار سادة السوق على حساب املستهلكين 
ً
فسادا

؟! املستنزفين وممن يسمون أصحاب الدخل املحدود، أليس من السذاجة عدم تصنيفه بصفته
ً
 17.«فسادا

في صحيفة الوحدة  وردمقال  ،نادرة التي موضوعها النظري بالكامل عن الفسادهذا، ومن املقاالت ال

على لقاء مع الدكتور خالد ، اعتمد 18بعنوان: "الفساد وأثره على املجتمع" "قضايا املواطنين"ضمن تبويب 

، املجتمعو من تأثيراته في الدولة تحدث فيه عن الفساد اإلداري وأسبابه ومقترحات لعالجه والتقليل ، الفارس

"ظاهرة الفساد ظاهرة مركبة تختلط فهها األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية  :ومّما ورد فهها أّن 

  .والسياسية، ومن جملة أسبابها عدم اتساق األنظمة ومتطلبات الحياة االجتماعية وضعف الرقابة"

 
ُ
ح الفساد، والخوض في فهم القائمين ُن معرفة التعامل اإلعالمي السوري مع مفهوم ومصطلكِّ َم وهكذا ت

 اد.لوطني السوري في مكافحة الفسعلى وسائله للفساد، وهذا يفيد كمدخل للخوض املوسع في إمكانات اإلعالم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2211كانون الثاني/يناير  23، صحيفة تشرينظافر أحمد، "أزمة مفهوم الفساد"،  17

 http://www.ortas.gov.sy/index.php?d=100282&id=140778  
. 2211أيار/مايو  1، 3211، العدد صحيفة الوحدةالفساد وأثره على املجتمع"، " 18

http://wehda.alwehda.gov.sy/node/379270  

http://www.ortas.gov.sy/index.php?d=100282&id=140778
http://wehda.alwehda.gov.sy/node/379270
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ا
 ومكافحته إمكانيات اإلعالم في كشف الفساد -ثانيا

سياسات لتقوم وسائل اإلعالم بدورها المكانات و اإل ستلزمات و من الضروري التأكيد على أهمية توفر امل

 من مكافحة الفسادفي 
ً
، وتحدد اإلمكانيات سوية الدور اإلعالمي تجاه الفساد، وال يمكن إلعالم أن يكون فعاال

 ول املعلومات.دون بيئة مناسبة لحرية تدا

 عامليةالرؤية ال .4

دور مباشر في هندسة الجمهور وتصنيع  لإلعالمأصبحت تأثيرات اإلعالم على املجتمع من املسلمات، ف

أمزجة الّناس واستنهاض الرأي العام وتحريك الجماهير، وتنميط الخريطة اإلدراكية ألفراد املجتمع، وتلبية 

ة كل طة واالستكشاف ومتابعالحاجات املعرفية للّناس وأبرزها املعلومات لفهم ما يدور في الواقع والبيئة املحي

وما من شك في أّن األجيال الجديدة باتت  في صناعة القيم والوعي والواقع.يراته كبيرة ، كذلك باتت تأثجديد

 الدينية.و  تنظر إلى اإلعالم كمصدر للقيم واألخالق ينافس في قوة مرجعيته مرجعية األسرة واملؤسسات التعليمية

على حقيقة الترابط  ،ير واملقاالت اإلعالمية التخصصيةالعديد من البحوث والدراسات والتقار تجمع 

ل ، كما تجمع على دور وسائق الحصول على املعلومات ونشرهاحمع قدرة اإلعالم في مكافحة الفساد بين  الوثيق 

 ؛نشر التوعية بشأن مخاطر الفساد وتأثيراتها االقتصادية واالجتماعية اإلعالم في مكافحة الفساد، وفق اآلتي:

مواكبة  ؛ي عام داعم لحمالت مكافحة الفسادالعمل لتشكيل رأ ؛نوتوعية األفراد بأهمية ازدراء الفاسدي

ي واملمارسات الفاسدة في كشف أخطاء األداء الحكومي واملؤسسات ؛إجراءات املؤسسات في محاربة الفساد

ات االهتمام بالنشر عن الدراسات والندو  ؛وتقييم عمل املؤسسات العامة ؛تمعالتوعية األخالقية في املج ؛املجتمع

فساد املثارة ايا المتابعة قض ؛م بتجارب دولية في مكافحة الفساداالهتما ؛ملؤتمرات املتخصصة بظاهرة الفساداو 

 نشر الشفافية. ؛حتى خواتيمها

ية اتفاق نصتفقد هاّم لإلعالم في مكافحة الفساد والتوعية ملخاطره، الدور العالمي ب اعترافويوجد 

اتخاذ كل دولة طرف في االتفاقية تدابير تعزيز الشفافية " على هامن 13 املادةفي األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

 على املعلومات، والقيام بأنشطة إعالمية تسهم في عدم 
ً
وعمليات اتخاذ القرار، وتيسير حصول الّناس فعليا

شرها تلقهها ونلفساد و التسامح مع الفساد، واحترام وتعزيز وحماية حرية الحصول على املعلومات املتعلقة با

 ."وتعميمها

وتناسب اإلشارة إلى أحد مالمح اإلقرار العربّي الرسمي بدور اإلعالم في مكافحة الفساد، وطبيعة النقاشات 

ي ظاهرة الفساد اإلداري ووسائل مكافحتها(،في هذا املجال، كما في أنموذج ندوة علمية حول 
ّ

 أقامها )تفش 

وضمن محاور الندوة: )دور اإلعالم في التوعية وإيضاح اآلثار  19ضائيةاملركز العربي للبحوث القانونية والق

ي ظاهرة الفساد(، وبرزت في معرض نقاش هذا املحور آراء حول "الخوف من اإلعالم الفاسد، 
ّ

السلبية لتفش 

                                                           
 .يتبع ملجلس وزراء العدل العرب، الجامعة العربية 19
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قة بحقوق اإلن
ّ
ان، سووجوب مراقبة اإلعالم وضبط مساره، وإشكاليات التوفيق بين دور اإلعالم والقوانين املتعل

 . 20ومدى مناسبة نشر األحكام القضائية في اإلعالم ببيانات املحكوم علههم أم من دونها..؟"

 بعنوان اإلعالم الجديدكما 
ً
، ومن جملة ما تضمنه اإلشارة إلى التأثير الكبير 21نشرت جامعة بغداد كتابا

ادات للفساد، وتعمل على تعزيز العللحمالت اإلعالمية في أنماط التفكير االجتماعية والسياسية، عندما تتصدى 

 والحياة االجتماعية بشكل عام. السلوكية الصحيحة في املجتمع، كنمط للتفكير 

 الدور األهم لإلعالم الستقصائي .6

يلعب اإلعالم االستقصائي، في حال توافرت له البيئة املناسبة من إمكانات وتشريعات، الدور األهم في 

ل في نظام املجتمع أو الفشل في النظام مكافحة الفساد الرتباطه 
َ
ل
َ
بالكشف عن الحقائق واملعلومات ومواطن الخ

أكدت وقد  بما يتعارض مع املصلحة العامة. العام التي تسعى جهات لها مصلحة في إخفائها عن الرأي العام

حافة فة أهمية الصمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو( بمناسبة اليوم العالمي للصحا

 .22االستقصائية في كشف النقاب عن الفساد السياس ي واالقتصادي وشتى املخالفات األخرى 

 ويتوضح دور الصحافة االستقصائية على أساس ممارسة وظيفتها في "تأمين حق املواطن باالنتفاع

نع القرار شاركة السياسية، وصبالتشريعات والقوانين التي تضمن حقوقه األساسية في الحياة، ومنها: حقه في امل

ومحاسبة السلطة التنفيذية، وكشف واقع الخلل والفساد، وتحفيز املواطن للتحرك من أجل تشكيل الرأي 

 .23"تابعة الوصول إلى كامل الحقيقةالعام الضاغط وتفعيل املحاسبة واملساءلة وم

ندة لإلصالح، وأحد مصادر وتوصف الصحافة االستقصائية بشكل عام بأنها: "الصحافة التي تضع أج

املعلومات املوثوقة واملوثقة التي يستطيع املواطن االعتماد علهها لكي يناقش ويحاور ويطالب بالشفافية والنزاهة 

 .24"ر االجتماعي وتحسين نوعية الحكمواملسؤولية من قبل جميع من هم في السلطة، وإنها قوة للتغيي

                                                           
، بمشاركة ممثل وزارة العدل السورية، ويورد التقرير 1/9/2211و  1نقاشات املشاركين في الندوة التي انعقدت في بيروت يومي  20

 الصادر عن الندوة تفاصيل موسعة.
، إشراف: موس ى جواد املوسوي )العراق: جامعة بغداد، الجديداإلعالم انتصار ابراهيم عبد الرزاق وصفد حسام الساموك،  21

 .13(، ص 2211
"عقول متبصرة في أوقات حرجة: دور وسائل اإلعالم في بناء مجتمعات سليمة  اليونيسكو،الوثيقة املفاهيمية الصادرة عن  22

 .2، ص 2217نيسان/أبريل  1وعادلة وشاملة للجميع"، 
. ويشير املؤلف إلى بحوث 31(، ص 2212)بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر،  انهيار اإلعالم حرية فيصباح ياسين،  23

 ومناقشات ندوة أقامتها املنظمة العربية ملكافحة الفساد بعنوان )املساءلة واملحاسبة: تشريعاتها وآلياتها في األقطار العربية(.

 22 ،مؤسسة النور للثقافة واإلعالمستقصائية في كشف الفساد"، آالء حسن حمودي العّزاوي، "الدور الرقابي للصحافة اال  24

  http://www.alnoor.se/article.asp?id=224738 . 2213تشرين الثاني/نوفمبر 

 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=224738
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 اإلعالم حامل الشفافية .8

وسيلة فّعالة في مكافحة الفساد وضمان سالمة العمل املؤسساتي، ألّنها تتكفل في جعل تعّد الشفافية 

، وتتيح للجهات الرقابية وللجمهور تقييم وعلنيةأداء أجهزة الحكم واإلدارة العامة والخاصة واضحة ومفهومة 

 ليمة تتوافق مع املصلحة العامة.الحقائق والوصول إلى أحكام س

د من الباحثين أوسع من معناها اللغوي )الوضوح(، لتصبح: توافر وتداول والشفافية وفق العدي

الشفافية عدّو الفساد، فـ"الشفافية أمر ضروري  كما تعد، ةاملعلومات بما يتيح الرقابة واملساءلة واملشارك

لسالمة الفعاليات الحكومية والقطاعات األخرى املهمة، وترتبط بسياسة االنفتاح على الجمهور من خالل 

  .25الوصول الفوري للمعلومات املوثوق بدقتها ويمكن لإلعالم أن يقوم بوظيفته في هذا الجانب"

 م الوطني السورياملعلومات والشفافية لدى اإلعال  .4

َعدُّ املعلومة مرتكز الفعل اإلعالمي في شتى مجاالت اإلعالم ومنها شؤون مكافحة الفساد، وعند معاينة 
ُ
ت

ى املنتشرة بشأن شت "سري "ثقافة تي تقيد العمل اإلعالمي، وترّسخ التعاميم الحكومية السورية العلنية ال

، فإذا كانت 26املعلومة التي تتعارض مع الشفافية "تقييد"إجراءات مؤسسات الدولة، يتوضح وجود بيئة 

 املعلومات شحيحة لدى وسائل اإلعالم، فكيف تكون املعلومات متاحة للّناس؟!

 التذكير هنا بأن قانون اإلعالم نص على "حق اإلعالمي في البحث عن املعلومات أّيا كان نوعها 
ً
وُيَعدُّ هاّما

ق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من والحصول علهها من أي جهة كانت وله الح

 .27دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع"

ه أطلق يد الحكومة في تقييد 28هذا، ومع أّن القانون حدد ما يحظر على الوسائل اإلعالمية نشره
ّ
، فإن

أنواع املعلومات التي يحق للجهات العامة املعلومة وفق النّص اآلتي: "يصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد 

 .29عدم الكشف عنها"

 على  عدم توفر الدراساتكما أنه رغم 
ً
املحلية في مجاالت واقع الشفافية في سورية، واقتصارها غالبا

مراكز ومنابر خارجية، فإّن البحوث واآلراء في هذا الشأن تقدّم صورة قاتمة عن )الشفافية السورية(، وإذ ال 

ه ال يمكن التغافل عن آخر تصنيف دولي  يناسب
ّ
االستعانة بتقييمات خارجية ليست بريئة من التسييس، فإن

                                                           
 .13سابق، ص  مرجعاإلعالم الجديد، انتصار ابراهيم عبد الرزاق وصفد حسام الساموك،  25
تفاصيل وافية عن تعاميم حكومية تحاصر العمل اإلعالمي الوطني وأمثلة لثقافة العمل املؤسساتي تحت بند سري، أوردها  26

، 2217 ،مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(تركيب مؤسساته"، –الباحث في بحثه "اإلعالم الوطني الرسمي بين الخطاب وفك

  https://goo.gl/DKBjwp(. 11-12ص )
 .2211لعام  123( الفقرة )أ( قانون اإلعالم الصادر باملرسوم التشريعي 9مادة) 27
 ( قانون اإلعالم، املرجع السابق.12مادة) 28
 ( فقرة )و( قانون اإلعالم، املرجع السابق.9مادة) 29

https://goo.gl/DKBjwp


   

الفساد مكافحة في السوري الوطني اإلعالم دور   17 

 

الذي عّد سورية ضمن أسوأ خمس دول في الشفافية وانتشار الفساد  30صدر عن منظمة الشفافية الدولية

ب قاش أو معالجة أو تصوي، ولم ينشر هذا التصنيف في وسائل اإلعالم الوطني، ولم يخضع ألي تفنيد أو ن31فهها

يضاف إلى ذلك أّن اإلعالم الوطني لم يجتهد في محاولة تكوين تصّور عن وضع سورية،  أو مناقشة ملدى تسييسه!

 يقي على خارطة الشفافية الدولية.من أجل تحديد موقعها الفعلي والحق

 بحق 
ً
الحصول على املعلومات وترتبط إمكانيات اإلعالم الوطني السوري في مكافحة الفساد أساسا

وتداولها ونشرها، وبمدى الشفافية في عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا يجعل اإلمكانيات 

.اإلعالمية محدودة، وهو ما يحدد سوّية اإل 
ً
 عالم االستقصائي في سورية أيضا

 اإلعالم الستقصائي السوري .5

تطوير أداء عمل املؤسسات ومكافحة الفساد"، التي أقامتها تكفلت ورشة "دور اإلعالم االستقصائي في 

، بتوضيح آراء القائمين على قرار املؤسسات 23/9/2211وزارة اإلعالم بالتعاون مع اتحاد الصحافيين في 

، ويمكن استخالص أهم تلك 32اإلعالمية في الوزارة واملؤسسات التابعة لها بشأن اإلعالم االستقصائي في سورية

 بمجموعة نقاط وفق اآلتي:اآلراء 

 ل غير متوافرة في الوقت الراهن.العمل بالصحافة االستقصائية إلى بيئة تشريعية وأدوات عميحتاج  -

 عن اإلعالم الوطنّي، وإن لم يعن -
ً
 في املراحل املاضية. اإلعالم االستقصائي ليس غريبا

ً
 به كثيرا

تقصائي، وتفعيل هذا االختصاص في الورشة تسعى إلى وضع حجر األساس ملمارسة اإلعالم االس -

 .املؤسسات اإلعالمية وتأسيس فرق عمل متخصصة بهذا النوع اإلعالمي

ضرورة حث املؤسسات على قبول اإلعالم االستقصائي ملا له من أهمية في كشف مظاهر الفساد،  -

 مكامنه لخدمة املجتمع وقضاياه. وتسليط الضوء على

 ي للصحافّي العامل بالصحافة االستقصائية لتسيير مهمته.ضرورة تقديم الدعم املادي واللوجست -

 حول 
ً
تحديات اإلعالم االستقصائي ودوره في  "كما أقام فرع حزب البعث في جامعة حلب ملتقى حواريا

، تفاصيله بتاريخ )
ً
(، ونقلت عن رئيس تحرير 9/11/2211محاربة الفساد"، وأوردت صحيفة الجماهير، إلكترونيا

ه تّم تشكيل وحدات استقصائية في املؤسسات اإلعالمية وكان من املنتظر أن تظهر صحيفة البعث ت
ّ
أكيده "أن

؛ ذلك نتيجة رؤية داخلية بأن 
ً
نتائج هذه الوحدات، إال أن املحصلة لم تكن بالشكل املطلوب وكانت هزيلة جدا

                                                           
، ولها  30

ً
فرع ومقرها الرئيس  122أشهر وأكبر منظمة عاملية غير حكومية تعنى بشؤون الشفافية ومؤشر مدركات الفساد دوليا

 عن تصنيف الدول في الفساد. 
ً
 سنويا

ً
 برلين، وتصدر تقريرا

 .2211د لعام ( عن تصنيف الدول ومؤشر مدركات الفسا21/1/2217الصادر بتاريخ ) منظمة الشفافية الدوليةتقرير  31

“Corruption Perceptions Index 2016”, Transparency International, 25 January 2017. 

 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  
 .2211أيلول/سبتمبر  29، وكالة سانا"دور اإلعالم االستقصائي في تطوير أداء عمل املؤسسات ومكافحة الفساد"،  32

http://www.sana.sy/?p=67881  

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.sana.sy/?p=67881
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تسويق خطط وبرامج االستقصاء أو الصحفي االستقصائي مزعج، وهذا نابع من توجه بأنه على الصحافة 

، ألنه يفقد اإلعالم والحكومة مصداقيتهما"
ً
 .33وأعمال الحكومة، وهذا األمر يس يء للحكومة ولإلعالم معا

 ،إحداث وحدة لإلعالم االستقصائي في كل مؤسسة إعالمية 2211طلبت في عام قد وكانت وزارة اإلعالم 

 اشر وكشف مواقع الفساد.ذلك لتسليط الضوء على القضايا التي تمس حياة املواطن بشكل مب

إنَّ ما سبق بحثه يستوجب التعمق أكثر في البيئة التي تحّدد إمكانيات اإلعالم الوطني السوري في كشف 

ة لسياسة اإلعالمية السوريإذن، ال بدَّ من اإلضاءة على ا .الفساد ومكافحته، وبالتالي سوية دوره في هذا الشأن

 ملكافحة الفساد.

  

                                                           
 . 2211تشرين الثاني/نوفمبر  9، صحيفة الجماهيرحسن العجيلي، "تحديات اإلعالم االستقصائي ودوره في محاربة الفساد"،  33

http://jamahir.alwehda.gov.sy/node/401221 

http://jamahir.alwehda.gov.sy/node/401221
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 ثالث
ا
 السياسة اإلعالمية الوطنية بشأن الفساد ومكافحته -ا

عنى في كشف الفساد ومكافحته، خارج اإلعالم الوطني، وهي تجارب غضة 
ُ
تعددت منابر السوريين التي ت

ات االجتماعي، وهي منابر تتبع لسياسوارتجالية وبسويات متباينة، واشتهرت ساحة عملها على وسائل التواصل 

 ال يمكن ربطها بهوية من هويات اإلعالم الوطني وال ترتبط بأي 
ً
 إعالميا

ً
فردية وفوضوية ومع أّنها تحمل لبوسا

 شكل يمكن رصده بسياسة إعالمية للدولة بشأن الفساد ومكافحته.

 
ّ
باالستناد إلى وسائل اإلعالم الوطنية،  وال يمكن رصد السياسة اإلعالمية للدولة السورية بهذا الشأن إال

وتتحدد تلك السياسة بما تعلنه الحكومات املتعاقبة من سياسة بشأن الفساد، ونقلها اإلعالم، ومن السياسة 

الوطني في كشف الفساد اإلعالمية للمؤسسات اإلعالمية بشأن الفساد، ومن التطبيقات العملية لإلعالم 

 ومكافحته.

 بشأن الفسادالسياسة الحكومية  .4

الهدر  ومكافحة تتكرر نصوص بصيغ شبه متطابقة تتضمن )املحاسبة، واملساءلة، ومكافحة الفساد،

فهي تتكرر  حكوميالبيان اللم ترد في  ن(، في بيانات شتى الحكومات السورية منذ سنوات طويلة، وإاملالي والزمني

واألحدث في هذا الشأن ورد في بيان  ت ووزراء.على لسان رؤساء حكوما في تصريحات حكومية، ينقلها اإلعالم

أتت أولوية "البناء املؤسساتي والتنمية اإلدارية ومكافحة و حددت ست أولويات لعملها، التي ، الحاليةحكومة ال

دعم الصمود، واملصالحة الوطنية، واالستجابة لالحتياجات اإلنسانية، وتنشيط الدورة االقتصادية بعد  الفساد

وحددت سياساتها االجتماعية وسياسات التنمية البشرية واإلدارية وفق بيانها في  توى املعيش ي".وتحسين املس

مجموعة مجاالت منها )اإلعالم( وأشارت إلى "تعزيز اإلعالم االستقصائي" من دون أن تتحدث عن أي مساهمة 

ية داري" عن "تبني استراتيجلإلعالم في مكافحة الفساد، ولكّنها تحدثت ضمن "سياستها في مجال اإلصالح اإل 

 .34وطنية ملكافحة الفساد اإلداري"

أوردت في بيانها تسع أولويات للعمل الحكومي وحددت "اإلصالح اإلداري التي سبقتها، كما أنَّ الحكومة 

ومكافحة الفساد"، كأولوية خامسة، وضمن أهم السياسات الحكومية لتحقيق األولويات حددت السياسة 

منت مجموعة محاور منها االعتماد على اإلعالم االستقصائي بحسبانه أحد أهم أشكال اإلعالم اإلعالمية، وتض

 .35ز العالقة مع املجتمعيعز تية في تسليط الضوء على مكامن الفساد والخلل و ملوأدواته الع

                                                           
  https://goo.gl/69m9FL، رئاسة مجلس الوزراء موقع"البيان الوزاري"،  34
 الرقابة-سفر( في املوقع الرسمي ملجلس الشعب ضمن تصنيف )العمل البرملاني-حجاب-وردت بيانات حكومات )الحلقي 35

ها في "البيان الوزاري للحكومة املشكلة باملرسوم رقم -البرملانية
ّ
برئاسة الدكتور  2211لعام  273مناقشة بيان الوزارة(، ووردت كل

، س الشعبموقع مجل"، 27/3/2211وائل الحلقي 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=14097&  

https://goo.gl/69m9FL
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=14097&
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تتحدث في بيانها عن أي دور (، فاستمرت ملدة شهرين ولم 1/3/2212 - 1/1/2212)بين أّما الحكومة 

لإلعالم في مكافحة الفساد، ولكن أوردت في بيانها النص اآلتي: "إن الفساد والشبكات التي تنظمه بالتواطؤ مع 

 لم تعد البالد قادرة على تحّمله، مما يضع أعباء 
ً
 كبيرا

ً
 اقتصاديا

ً
بعض املواقع في أجهزة الدولة، يسبب فاقدا

ة على إحداثها. إذ إن املوارد التي يستولي علهها الفساد كبيرة على عاتق هيئة مكافحة الفساد التي تعمل الحكوم

 من موارد الدولة لصالح االقتصاد الوطني واالستهالك الشعبي 
ً
 هاما

ً
بشكل غير مشروع يمكن أن تصبح موردا

في بيانها عن دور لإلعالم في لم تتحدث بدورها (، 1/1/2212-11/1/2211)بين حكومة الكما أنَّ  .36الواسع"

واشتهرت  ،د، ومحاسبة املسيئين واملقصرينلفساد، ولكن أوردت التزامها بمحاربة البيروقراطية والفساامكافحة 

  .37بتشكيلها لجنة توصيف الفساد وآليات مكافحته

السورية  األزمةمع بداية  املتزامنة-( 2211-2212خمسية الحادية عشرة )اإلشارة إلى الخطة ال من املهمو 

لتها
ّ
تضمنت تفصيالت عن "استراتيجية لإلصالح اإلداري"، ترتكز على استراتيجية للحكومة  والتي -التي عط

بغية تسريع عملية اإلصالح في مجال املساءلة ومحاربة الفساد وإنفاذ ، 2229اإللكترونية تّم إقرارها منذ 

"تطوير  الخطة برنامجكما ورد في نّص مسّودة  فعالية الحكومة في تنفيذ الخطط.القانون، باإلضافة إلى تحسين 

القطاع القضائي بما يضمن مساءلة نزيهة وعادلة للجميع ويحّد من الفساد"، وبرنامج "تعديل تشريعات وآلية 

وتحددت الجهات عمل الجهات الرقابية لتشمل الرقابة املسبقة على أداء املؤسسات والعاملين في الدولة"، 

هيئة لا ،الجهاز املركزي للرقابة املالية ،وزارة العدل "،انة العامةرئاسة مجلس الوزراء "األم: املعنية بالتنفيذ

ه )جهة رقابية( .املركزية للرقابة والتفتيش
ّ
 لإلعالم على أن

ً
 .38ولم يرد ضمن هذا البرنامج تصنيفا

 تجاه الفساد سياسة املؤسسات اإلعالمية .6

 ضمن )نتاجاتها( له
ً
عالقة تخصصية في شؤون الفساد  ال تعتمد وسائل اإلعالم الوطني السوري تبويبا

شرين صحيفة ت الصادرة عنالتخصصية،  "ضد الفساد"ستثناء تجربة يتيمة تجسدت بصفحة ومكافحته، با

الخوض في سياسة املؤسسات  امللفوإذ يقتض ي هذا  .2211وحتى منتصف  2211منذ منتصف  والتي استمرت

ه ال يمكن تجاهل توصيف صدر عن املجلس الوطني لإلعالم
ّ
بشأن  39اإلعالمية تجاه شؤون الفساد، فإن

، إذ يؤكد "أّن الحالة العامة للصحافة السورية تشهد تراجع 2212السياسات اإلعالمية لإلعالم املطبوع لعام 

"، وأّن "اإلعالم الرسمي يعمل من دون سياسة إعالمية خاصة مستوى املهنية والقصور في البحث عن املعلومة

 توجهات عامة تحددها الحكومة وجهات أخرى، وتنقلها وزارة اإلعالم إلى إدارات 
ً
بكل مؤسسة، معتمدا

                                                           
 املرجع السابق.  36
 املرجع السابق. 37
 .ة نص الخطة الخمسية الحادية عشرةمسود 38
ه يتولى تنظيم قطاع اإلعالم، ولكن تّم إلغاء املجلس  2211تّم إحداث املجلس الوطني لإلعالم عام  39

ّ
ونص قانون اإلعالم على أن

 ، لتقوم وزارة اإلعالم بكامل صالحياته.2211عام 
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، وكرر املجلس 41وأورد املجلس املالحظة ذاتها ضمن مالحظاته على اإلعالم التلفزيوني الوطني. 40التحرير"!

 مشابه
ً
 لسابقه في تقريره عن واقع اإلعالم الوطني عام توصيفا

ً
 .2213ا

، إذ 2217وحتى  2213عام بعد يه الوطني اكتشاف أي تطور يذكر عل وال يمكن ملتتبع شؤون اإلعالم

 .42استمر "الواقع اإلعالمي على ما هو عليه في الكيفية نفسها للخطاب واألساليب واملحتوى"

إحداث وحدة لإلعالم االستقصائي في كل مؤسسة إعالمية )حكومية(  2211طلبت وزارة اإلعالم في عام 

وكشف مواقع الفساد، ولكن بقيت هذه  ملواطن بشكل مباشر لتسليط الضوء على القضايا التي تمس حياة ا

 الخطوة معلقة ومن دون تأثير يذكر بدليل سوية املحتوى اإلعالمي ما بعد العام املذكور.

 للطباعة والنشرإعالم مؤسسة الوحدة  .أ

يمكن بين حين وآخر متابعة مادة ما عن ملف فساد في الصحيفتين الرئيستين الصادرتين عن مؤسسة 

 الثورة(، أو متابعة حالة ما من مظاهر الفساد.-الوحدة )تشرين

ويتكفل رصد موسع لنماذج تطبيقية )مواد منشورة( في الصحيفتين املذكورتين وبنسخ طبق األصل عن 

(، ومضامين مشابهة في موقعين آخرين thawra) ( وtishreen.news.syذاتها في صحيفتههما اإللكترونيتين )املواد 

ة املحتوى اإلعالمي املعني بشؤون الفساد؛ 
ّ
للصحيفتين ذاتههما )تشرين أونالين(، )ثورة أونالين(، باستخالص قل

ة، وال يوجد تقدير ألهمية الدور الذي يمكن بل إّن غالبية املواد املنشورة منسوبة إلى مصادر حكومية رسمي

 عن املزاج الحكومي.لإلعالم املطبوع واإللكتروني ممارسته في كشف الفساد ومك
ً
 افحته بعيدا

 في كشف 
ً
 في املصادر غير الحكومية التي تلعب دورا

ً
وال بد من اإلشارة إلى حاالت إعالمية تشهد تنويعا

 ضمن ما تس معلومة على عالقة بشؤون الفساد ويتم
ً
 (.ميه الصحف في تبويبها )تحقيقاتالتعامل معها صحافّيا

، 2217وفي حدود متابعات الباحث لسنوات، ورصد يومي لعشرات )التحقيقات( املنشورة طوال عام 

ه بالكاد يتم تغطية أساسيات عناصر التغطية الصحافّية التقليدية للحدث )األسئلة املشهورة: من؟ أين؟ 
ّ
فإن

ى؟ كيف؟ ملاذا؟( فأهم عنصر في التغطية االستقصائية )ملاذا؟( تتغافل عنه تحقيقات الصحافة ماذا؟ مت

 عندما يؤدي الجواب إلى كشف أدوار أشخاص في مناصب حكومية متباينة في أهميتها، وليس 
ً
السورية، تحديدا

عالمي، وهو مي لهذا النوع اإل بين التحقيقات املنشورة ما يمكن تصنيفه ضمن )اإلعالم االستقصائي( باملعنى العل

 .43األشهر واألقدر على تجسيد الدور اإلعالمي تجاه كشف الفساد ومكافحته

                                                           
 .23-22، ص 2212التقرير السنوي عن واقع اإلعالم الوطني  40
 .11املرجع السابق، ص  41
 .22إلعالم الوطني بين الخطاب وفك وتركيب مؤسساته"، مرجع سابق، ص ظافر أحمد، "ا 42
افة إعالميون من أجل صح-يقول مارك هنتر، أستاذ اإلعالم في جامعة باريس، وأنسياد، وكبير املشرفين على مدربي شبكة )أريج 43

كان الباحث أحد املتدربين فهها: الصحافة االستقصائية ليست فقط صحافة  2223استقصائية عربية( في دورة تدريبية عام 
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فاإلعالم االستقصائي )مفقود أو شبه مفقود( في سورية حسب النتاجات اإلعالمية وحسب ما أكدته 

 وزارة اإلعالم ومديرو املؤسسات اإلعالمية ورؤساء تحرير الوسائل اإلعالمية التابعة للوزارة، في أثناء ورشة 
ً
أيضا

، وسبق اإلضاءة علهها 2211فساد(، عام )دور اإلعالم االستقصائي في تطوير أداء عمل املؤسسات ومكافحة ال

 ف .44امللففي هذا 
ً
ه مقّل جدا

ّ
ي تناول شؤون لها عالقة ويوضح رصد محتوى )وسائل إعالم مؤسسة الوحدة( أن

 بالفساد.

 صحيفة الوطن املطبوعة واإللكترونية .ب

تتشابه سياسة صحيفة الوطن تجاه شؤون الفساد مع سياسات الصحف الحكومية من حيث مضمون 

املواد املنشورة وتبويبها، ولكن تختلف عنها بعدم وجود النوع اإلعالمي املشهور )التحقيق( ضمن تبويب 

 الصحيفة، فعندما تتعامل مع شؤون الفساد يرد ذلك ضمن األخبار والتقارير الصحافّية.

( يؤكد 
ً
 وإلكترونيا

ً
دة عن أّنها بعيإّن تغييب النوع اإلعالمي )التحقيق( عن تبويب صحيفة الوطن )ورقيا

)اإلعالم االستقصائي( وال يدخل هذا النوع ضمن سياستها اإلعالمية، ويقتصر دورها تجاه شؤون الفساد بنشر 

 .األحداث التي تعلن عنها املؤسسات الرسمية بهذا الشأن

 وكالة سانا .ج

 ما ندر 
ّ
عندما تنشر ال تدخل أخبار وتقارير كشف الفساد ومكافحته ضمن اهتمامات وكالة )سانا( إال

وتبث بعض األخبار التي تسّوقها الحكومة بشكل متقطع عن صرف عاملين من الخدمة ألسباب تمس بالنزاهة، 

، وأخبار عن حاالت مشابهة، وهذا 45أو إلقاء القبض على عصابات سرقة وتزوير عملة أو تزوير أختام وتواقيع

ا( بما يخص شؤون الفساد، فال تتناول أي نوع من الجانب )الخبري( هو الوحيد الذي تقوم بتغطيته وكالة )سان

، أّن  أنواع )اإلعالم االستقصائي(.
ً
إلى  322)سانا( تغذي اإلعالم السوري باملحتوى الرئيس لألخبار من وكالة علما

، حسب إحصاءات أوردها املجلس الوطني في تقرير له عام  312
ً
 يومّيا

ً
 وتقريرا

ً
، ويقتصر نشاطها على 2213خبرا

 مسؤولين حزبيين...(.-محافظات-ية األنشطة الحكومية )وزاراتتغط

                                                           

الخامس للتغطية التقليدية )ملاذا( يتحّول إلى عنصر "كيف" في االستقصاء وال يتم تطوير تقليدية جيدة التنفيذ، ولكن العنصر 

. املقولة ذاتها موجودة في الصفحة 
ً
 أيضا

ً
 فقط، بل ونوعيا

ً
من دليل أريج للصحافة  13العناصر األخرى )من، ماذا، أين، متى( كميا

 .2229العربية االستقصائية الصادر بدعم من اليونسكو، 
 ، مرجع سابق.وكالة سانا"دور اإلعالم االستقصائي في تطوير أداء عمل املؤسسات ومكافحة الفساد"،   44
 وفق أنموذج عينة من األخبار وفق اآلتي: 45

ً
 سياسة وكالة سانا تجاه شؤون الفساد تقتصر على التعامل خبريا

. 2217/سبتمبر أيلول  7، وكالة سانا"القبض على عصابة لسرقة أثاث الشالههات بطرطوس"، 

http://www.sana.sy/?p=622441 

. 2211تشرين الثاني/نوفمبر  7، وكالة سانا"إلقاء القبض على عصابة نصب وسلب واحتيال في السويداء"، 

http://www.sana.sy/?p=293508 

. 2217نيسان/أبريل  1 ،وكالة ساناأشخاص تقوم بجرائم خطف وسلب في الالذقية"،  1"إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من 

https://www.sana.sy/?p=534264  

http://www.sana.sy/?p=622441
http://www.sana.sy/?p=293508
https://www.sana.sy/?p=534264
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 الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون  .د

 عند 
ً
 بشكل مقل جدا

ّ
ال تهتم برامج ونتاجات الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون بشؤون الفساد إال

ورشات عمل أو ندوات االهتمام بمادة منشورة في الصحافة السورية على عالقة بهذا الشأن أو عند تغطية 

تتطرق إلى شؤون الفساد، إضافة إلى بعض الحوارات التي تتحدث عن مظاهر الفساد أو سبل مكافحته كما 

 في مدة وجيزة من عام 
ً
 .2211حدث بشكل مكثف نسبيا

ويمكن متابعة الدورة البرامجية لقنوات الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، للتثبت من عدم وجود أي 

 بكشف الفساد ومكافحتهعمل ت
ً
 أو محتوى متخصصا

ً
 إعالميا

ً
، أّن أسماء 46خصص ي وممنهج يجسد نوعا

ً
، علما

 ما يتعلق بالفساد، ولكن لدى التدقيق في مضمونها 
ً
 بإمكانية أن تتناول شأنا

ً
بعض البرامج قد توحي ضمنا

وال برامج الفضائية السورية طومتابعة حلقاتها ومحتواها يتوضح عدم عالقتها بالشأن املذكور، ويتكفل رصد 

منه بالداللة على محتواها البعيد عن التوعية بشؤون الفساد أو كشف الفساد  1/11حتى  2217العام 

، وال تتضمن ما له عالقة بشأن من شؤون 48وتتوضح سياسة مشابهة من برامج إذاعة دمشق. 47ومكافحته

للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون فهي لها هوية وسياسة  القنوات التلفزيونية. أما باقي 2217الفساد طوال عام 

محددة بعيدة عن االهتمام بشؤون الفساد: )اإلخبارية السورية، وسورية دراما، والفضائية التربوية، ونور 

ه تّم عام 
ّ
 أن

ً
 إلغاء محطتين أرضيتين )البرنامج العام، القناة الثانية(، وفضائية تالقي. 2211الشام(، علما

لك الحال في سياسات اإلذاعات التابعة للهيئة )صوت الشباب، وسوريانا، وأمواج، وأوغاريت، وكذ

 عام 
ً
ه تّم إلغاء إذاعة صوت الشعب أيضا

ّ
 أن

ً
 .2211وزنوبيا، والكرمة...(، علما

أّما املوقع اإللكتروني للهيئة فيشكل خلطة من سياسةِّ شتى وسائل اإلعالم الرسمية وفضائيات الهيئة 

ه يشمل عدة مواقع بموقع، فيتضمن نسخة من نتاجات ومضامين كل فضائية وكل إذاعة، إضافة وإذا
ّ
عاتها، ألن

إلى ما يتضمنه من مختارات وردت في الصحف الرسمية وبعض األقالم في اإلعالم املطبوع واإللكتروني، وتقود 

 عالقة بكشف الفساد ومكافحته، أو عملية التدقيق في محتواه إلى التثبت من االفتقاد لسياسة إعالمية لها 

 مهتمة باإلعالم االستقصائي.

 قناة سما الفضائية .ه

، صةلخاا إعالم غير حكومية، وهي قناة سمايمكن الركون إلى نتيجة مماثلة لسابقاتها في سياسة وسيلة 

أّما موقعها اإللكتروني فهو صورة عن نتاجاتها  والتي ال تدخل شؤون الفساد ومكافحته ضمن اهتماماتها،

                                                           
دقيق ت والبحث في أسماء البرامج املعتمدة فهها والتيمكن االستعانة باملواقع الرسمية لوسائل اإلعالم الوطني على شبكة اإلنترن 46

 في الدورة البرامجية لها.
  http://www.ortas.gov.sy/index.php?d=programs&prog_cat=35&a=list، الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون  47
  http://www.ortas.gov.sy/index.php?d=100456 ،الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون  48

http://www.ortas.gov.sy/index.php?d=programs&prog_cat=35&a=list
http://www.ortas.gov.sy/index.php?d=100456
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الشأن ب ضافة لعنايتهاإ، ب من الصحافة املحلية وغيرهاالكاملة، إضافة إلى مختارات من مقاالت لشتى الكتا

 .49السياس ي

 باقي وسائل اإلعالم الوطنية .و

، اشتهر حضور بعض اإلذاعات الخاصة لدى أوساط الجمهور ومنها بطريقة بث متلفز )ساليد
ً
( أيضا

ولكنها كغيرها ال تهتم بأي سياسة لها عالقة بكشف الفساد ومكافحته، إذ إّن هويتها )شبابية منوعة خفيفة(، 

ومع أّنها تنجز بعض البرامج )الناقدة في الشأن املحلي( ألداء مؤسسات حكومية، فإّن نقدها مسقوف بحدود ما 

ؤولين للشكاوى، من دون طريقة إعالمية منظمة لكشف يتجرأ املواطنون عليه من عرض لشكاواهم، وتفنيد مس

شتى وسائل اإلعالم الوطنية األخرى من أن في حين  (، نينار، املدينة، الخبر.fmالفساد، كما في قنوات )شام

ليست بالتأثير الذي يستحق الذكر ، )صحف إلكترونية، وصحف ومجالت، وإذاعات...(، عامة وخاصة وحزبية

 مكافحته.و  في مجال كشف الفساد

 تقييم رسمي جريء .8

تجاهل اإلعالم الوطني رأي )املجلس الوطني لإلعالم( بشأن السياسات اإلعالمية؛ ذلك قبل إلغاء املجلس 

، وهذا ما يثبت وجود سياسة إعالمية وطنية تقض ي بتجاهل أي رأي يخالف أو يعارض األداء التنفيذي هوبعد

)املجلس الوطني لإلعالم( الذي وفق قانون اإلعالم يرتبط بمجلس لإلعالم الوطني حتى لو كان هذا الرأي من 

الوزراء، وتصدر تشكيلة أعضائه بمرسوم، وحدد قانون اإلعالم صالحياته ومهامه ومن أهمها "إبداء الرأي في 

 .50كل ما يتعلق برسم السياسات اإلعالمية، ووضع األسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع اإلعالم..."

 ذلك الرأي الخاص بالسياسات  وال يمكن
ً
للبحث العلمي أن يتجاهل رأي املجلس املذكور، تحديدا

(، وصدر الثاني بتاريخ 3/1/2213)صدر األول بتاريخ  51اإلعالمية الوطنية، كما اعتمدها في تقريرين

 (، ونوجز ملخص آرائه في النقاط اآلتية:31/3/2211)

هي استمراره بشكل عام في سعيه لدعم العمل الحكومي  2213السياسة الغالبة لإلعالم الوطني عام  -

، وبمبالغات وكالم إنشائي، 
ً
 دوريا

ً
عبر امتداح كل خطوة تقوم بها الحكومة، حتى لو كانت اجتماعا

 وتحول اإلعالم إلى عمل عالقات عامة وإعالنات للوزير أو املسؤول أو املدير.

عبر السكوت  ستمرار أخطاء العمل الحكومي، ولو غياب النقد عن اإلعالم هو فساد منهي، يسهم في ا -

، فمن وظائف اإلعالم اإلشارة إلى مكامن الخلل في العمل الحكومي، وانتقاد التقصير، التواطؤ معهو  عنه

 في أوقات الحربوكشف الفساد، وهي مهم
ً
ولكن اإلعالم الوطني بشكل عام، واإلعالم  .ة ضرورية جدا

                                                           
  tv.net/index.php-https://sama، قناة سما الفضائية 49
، وتفصيالت موسعة عن ارتباط املجلس وشروط 2211لعام  123اإلعالم الصادر باملرسوم التشريعي  من قانون  22املادة  50

 من القانون. 27وحتى  19عضويته ومهامه وموارده... في املواد 
  http://www.nmc.sy/nmc/public/read/31رابط التقرير األّول على موقع )املجلس الوطني لإلعالم( قبل إلغاء املجلس:  51

ولكن يتعذر الوصول إلههما بعد إقفال املوقع، ويحتفظ  http://www.nmc.sy/nmc/public/read/128ورابط التقرير الثاني: 

 الباحث بنسخة ورقية عن التقرير األول من طباعة دار البعث، ونسخة إلكترونية عن التقرير الثاني.

https://sama-tv.net/index.php
http://www.nmc.sy/nmc/public/read/31
http://www.nmc.sy/nmc/public/read/128
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، ابتعدا عن ممارسة نقد األداء الحكومي، وتخلفا عن مواجهة 2213الرسمي بشكل خاص في العام 

ا النظر عن مواقع الخلل؛ ذلك إما ألنهما ال يعرفان معنى النقد الحقيقي الذي يدفع  األخطاء، وغضَّ

لألفضل، ويعالج الخلل، أو ألنهما يظنان أن النقد ما هو إال حرب على الحكومة إذا جرى انتقادها، أو 

على املكاسب التي يحّصلها اإلعالمي أو املدير من مداهنة الحكومة، وامتداح هذا الوزير ألنهما يخافان 

 .أو ذاك

لم يوّصف اإلعالم الوطني دوره بدقة تجاه العمل الحكومي، ولم يعمل وفق استراتيجية إعالمية مهنية  -

 واضحة، ويحتاج إلى سياسات مهنية وا
ً
 ،هم أدائه بنفس، وهو غير قادر على تقويضحة كي يصبح مؤثرا

ذلك لغياب املعايير وأدوات التقويم املهنية في صميم تكوينه املؤسساتي، وهو متهاون بتطوير كفاءته، 

 تر باألصول املهنية اإلعالمية.ومسته

 وتراجع تواتر صدورها وعدد نسخها.تقلصت صفحات املطبوعات  -

ي ويكشف الفساد بطريقة تصب ف يحتاج الوطن والحكومة إلعالم منهي استقصائي يض يء على األخطاء -

 .تقوية العمل الحكومي، وإصالح الخلل، وتفعيل املنجز الحكومي في كل املجاالت

-  
ً
 إعالميا

ً
حمل بعض الحوارات التلفزيونية آراء انتقادية، ولكنها كانت عشوائية، وال تشكل مسارا

، وبعض البرامج اإلذاعية املتخصصة بالتواصل مع املستمعين وبح
ً
ن ث مشاكلهم مع املسؤوليمدروسا

كانت معقولة، أما اإلذاعات الخاصة فقد أسهم بعضها في إضاءة العمل الحكومي، وفي انتقاده بطريقة 

 أكثر مهنية من اإلعالم الرسمي ولكن بشكل ارتجالي.

 .وبهاعالم وتقليدها، فاكتسبت عيمارست املواقع اإللكترونية في الكثير من األحيان النقل عن وسائل اإل  -

 ه الفساد لم تعد مخفية،وهكذا فإّن الصورة النظرية عن واقع اإلعالم الوطني السوري ودوره املتردي تجا

 طوال عام  وستتكفل مواده اإلعالمية العملية
ً
في تظهير الهوة بينه وبين  2217املعنية بشؤون الفساد، تحديدا

النماذج اإلعالمية الدولية، من هنا تبرز أهمية عرض بعض األنواع اإلعالمية الدولية، بما يكشف مدى اإلمكانات 

 والتقص ي واالهتمام والجرأة والجدية فهها مقارنة باملحتوى اإلعالمي الوطني السوري.
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 را
ا
 نماذج إعالمية عملية في كشف الفساد ومكافحته -بعا

 
ُ
 في شتى وسائل اإلعالم على صعيد معظم دول العالم، ولكن تربع اإلعالم ت

ً
 يوميا

ً
جسد أخبار الفساد سيال

 في السنوات األخيرة في واجهة اإلعالم املهتم بشؤون الفساد، وظهرت له منظمات غير 
ً
االستقصائي، تحديدا

لدول برة لواتحادات وهيئات دولية تعنى بهذا النوع، وأمكن لبعض تلك الهيئات أن تصبح بأدوارها عاحكومية 

 .2211 يف الذي لعب الدور الرئيس في تحقيقات وثائق بنما د الدولي للصحافيين االستقصائيينكاالتحاوالحدود، 

جودة الم االستقصائّي، وتظهر بإعالم في شتى الدول بتقارير وتحقيقات تنتمي إلى اإلعاشتهرت وسائل و 

تتناسب مع الوقت الذي استغرقته مراحل إنجازها، والجهود املهنية املبذولة والنفقات التي توظف خدمة لها، 

 للجمهور والرأي العام.
ً
 إضافة إلى جرأة الطرح وحساسية املضمون بما يجعلها هاّمة جدا

 نماذج إعالمية دولية .4

إعالمية عملية التغافل عن الشهرة العاملية لتحقيقات صحيفة يصعب عند الحديث عن تجارب 

، وشهرة تقارير وتحقيقات صحيفتي )الغارديان(، و)ديلي تلغراف(، 52)واشنطن بوست( بشأن )فضيحة ووترغيت(

(، 2221-1931( البريطانية بشأن أشهر صفقة سالح بريطاني تّم بيعه للسعودية )صفقة اليمامة bbc) والـ

كبيرة لبندر بن سلطان السفير السعودي األسبق لدى الواليات املتحدة األميركية ومهندس  ي رشاو وفضيحة 

 بمفهوم ، زخرت وسائل إعالم كثيرةكما  ..53الصفقة
ً
بآالف من األنواع اإلعالمية املعنية بشؤون الفساد ارتباطا

، وتجسدت 2211نواع اشتهرت عام الفساد املعتمد في )اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد(، وأحدث تلك األ 

، إذ سعت عشرات من وكاالت األنباء 54بتحقيقات وتسريبات )وثائق بنما( التي نشرتها وسائل إعالم عديدة

ووسائل إعالمية في جهود مشتركة إلى تحويل وثائق بنما املسربة إلى تحقيقات إعالمية تسببت في بعض 

 قيقات وتقارير هامة، وأحدها له عالقة بالشأن السوري، وهي:يمكن اإلشارة إلى مجموعة من تحو  التداعيات.

                                                           
بسبب التجسس على الحزب  1971أجبرت الفضيحة الرئيس األميركي الجمهوري ريتشارد نيكسون على االستقالة عام  52

 استغالل نفوذه وعرقلته للقضاء.الديمقراطي، و 
. 2212شباط/فبراير  1، عربي BBCموقع الجارديان: صفقة اليمامة واألموال السرية"، " 53

http://www.bbc.com/arabic/inthepress/2010/02/100205_press_tc2 

 حجم الرشاوى لبندر بن سلطان في الصفقة. 2229كشف عام  BBC Arabicوكان برنامج بانوراما في تلفزيون 

https://www.youtube.com/watch?v=k0t4LflLLBI  
.  2211نيسان/أبريل  3، موقع لكمتوم لو، "وثائق بنما: انتصار عالمي للصحافة االستقصائية على سلطة املال ودوائر النفوذ"،  54

http://lakome2.com/politique/media/13042.html  

http://www.bbc.com/arabic/inthepress/2010/02/100205_press_tc2
https://www.youtube.com/watch?v=k0t4LflLLBI
http://lakome2.com/politique/media/13042.html
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تحقيق استقصائي في غاية األهمية للغارديان البريطانية يكشف عن صفقات سالح بأكثر من مليار  -

وتّم تهريب معظم األسلحة إلى  ،دوالر بين دول )أوروبا الشرقية( والسعودية وتركيا واإلمارات واألردن

 55)املعارضة السورية(!

تحقيق تلفزيوني شديد التأثير في دالالته على فساد القيم االجتماعية في اليمن عرضه التلفزيون األملاني  -

(DW  ويكشف ظاهرة العبودية في اليمن وكيف تحتكر عائالت من طبقة األسياد العبيد ،)عربي

 !56وتتوارثهم من جيل إلى جيل

عن برنامج "إسرائيل" السري  2217ه في حزيران تحقيق أنجزته صحيفة )فورن بوليس ي( األميركية نشرت -

 .57لترحيل طالبي لجوء فينتهي بهم املطاف إلى مناطق حروب ونزاعات

( والغارديان، عن قيام شركة )رولز رويس( التي تصنع محركات الطيارات املدنية bbc)ـ تحقيق ل -

 .58والعسكرية بتقديم رش ى للحصول على عقود في الهند

 ةنماذج إعالمية عرةي .6

 األنواع اإلعالمية املهتمة بشؤون الفساد في أكثر من وسيلة إعالمية عربية، وأنجزت بعض 
ً
تطورت أيضا

الوسائل تحقيقات استقصائية احترافية في شؤون كشف الفساد في لبنان، ومصر، واألردن، وبعض البلدان 

 عرض عينة منها:
ً
 األخرى، وُيَعدُّ هاّما

لكورنيت( وكيف وصل هذا السالح الخطير من ليبيا بعد وقوع أسلحة تحقيق تلفزيوني بعنوان )رحلة ا -

ها بقتل استخدم، والذي في شمالي سيناءاإلرهابي داعش تنظيم الدولة بيد التنظيمات املسلحة، إلى يد 

املئات من الجيش املصري، وتطلب التحقيق من الصحافيين وائل ممدوح وسيد تركي إلى تتبع مسارات 

إلى )أوروبا وليبيا والتنقل في مناطق مصرية( وتّم االستعانة بمنظمة مهتمة بتتبع مسار السالح والسفر 

 .59األسلحة في السوق السوداء

يتم نشرها  ،عارة في األردن عن طريق إعالنات مزيفة عن فرص عملظاهرة استدراج الفتيات إلى الد -

في جرائد إعالنية، وتّم توثيق التحرش بالفتيات وعروض استدراجهن للدعارة عن طريق كاميرا سرية 

                                                           
ت املواقع ومنها "الكشف عن صفقات سالح بأكثر من مليار دوالر بين أوروبا الشرقية تفاصيل متطابقة منشورة في عشرا 55

  https://goo.gl/DLEa4J. 2211تموز/يوليو  32، 66موقع رصيف والشرق األوسط"، 
حقيق استقصائي يثبت استمرار العبودية باملعنى عرضه التلفزيون األملاني في برنامج السلطة الخامسة، ""أسياد وعبيد، ت 56

. 2211تشرين الثاني/نوفمبر  11، موقع يوتيوبالحرفي في دول عربية"، 

https://www.youtube.com/watch?v=D6h7BOUB1ro 
. 2217حزيران/يونيو  23، عربي BBC"برنامج إسرائيل "السري" لترحيل طالبي لجوء"،  57

http://www.bbc.com/arabic/live/40428557  
تشرين  1، عربي BBC"تحقيق لبي بي س ي والغارديان يكشف أن شركة رولز رويس "قدمت رش ى للحصول على عقود في الهند""،  58

 http://www.bbc.com/arabic/business-37829768. 2211الثاني/نوفمبر 
 1، موقع يوتيوبيٌق استقصائي يتتبع مسارات وصول أسلحة متطورة إلى داعش في سيناء"، ""رحلة الكورنيت" .. تحق 59

  P3XbgFzfo-https://www.youtube.com/watch?v=h. 2217شباط/فبراير 

https://goo.gl/DLEa4J
https://www.youtube.com/watch?v=D6h7BOUB1ro
http://www.bbc.com/arabic/live/40428557
http://www.bbc.com/arabic/business-37829768
https://www.youtube.com/watch?v=h-P3XbgFzfo
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، 60لصالح الوحدة االستقصائية لـ )راديو البلد وموقع عمان نت( التي حققت في هذه الظاهرة الخطيرة

 .2211وتّم بثه ونشره في عام 

على الحدود التونسية الليبية استغرق من اإلعالمية  تحقيق تلفزيوني استقصائي عن قاع الفساد -

 ملدة عام بثه التلفزيون األملاني )
ً
 استقصائيا

ً
( عربي بتاريخ DWالتونسية مريم الناصري تحقيقا

، ويوثق التزوير إلخراج قافالت نفط وتهريبها، وتهريب السالح والوقود 61بعنوان )الساتر( 22/1/2217

الساتر الحدودي الترابي، ويتسبب في خسارة باهظة للخزينة التونسية، واأللبسة وشتى املواد عبر 

وانتشار الفساد )والّرش ى( لدى جانب من قوات األمن التي عهد إلهها حماية الحدود، وربط بين ذلك 

بن قردان التونسية الحدودية، والتحقيق من إنتاج شبكة "إعالميون مدينة الفساد بانتشار اإلرهاب في 

 ".2217أريج -افة استقصائية عربيةمن أجل صح

تحقيق صحافّي مصري فائز بجائزة االتحاد األوروبي للتحقيقات الصحافّية، بعنوان: "جثث األبناء جسر  -

ألحمد شلبي، ويكشف كوارث الهجرة غير الشرعية من إحدى املناطق  62العبور إلى الجنة األوروبية"

 :دى الطرق التي يتبعها املهاجرونلسلطات مصرية( وإحاملصرية إلى أوروبا، وتترافق العملية برِّش ى )

 إتالف كل ما يثبت شخصياتهم وادعاء أّنهم سوريون فارون من الحرب!

وتكثر شتى األنواع اإلعالمية في اإلعالم العربي املعنية بشؤون مكافحة الفساد، ولكن بشكل عام فإن 

 يمكن
ً
 ، فماذا عنركون إلى قبوله في الدول العربيةال التجارب العربية محدودة في هذا الشأن وليست نهجا

 وري في كشف الفساد ومكافحته؟التطبيقات العملية لإلعالم الوطني الس

  

                                                           
. 2211أيار/مايو  19، وقع يوتيوبم"مطلوب فتاة "إعالنات مضللة تستدرج فتيات للدعارة""،  60

https://www.youtube.com/watch?v=Bw2C0pPVU5s  
 . 2217حزيران/يونيو،  22، موقع يوتيوب"اختراق الفساد: "الساتر" تحقيق استقصائي من تونس"،  61

https://www.youtube.com/watch?v=Qp1Ylx0t0ZA  
"، «الجنة األوروبية»أحمد شلبي، "ملفات وتقارير غرق مراكب الهجرة غير الشرعية يكشف: جثث األبناء.. تأشيرة العبور لـ 62

  http://www.asrar7days.com/Reports/232430.html، موقع أسرار األسبوع

https://www.youtube.com/watch?v=Bw2C0pPVU5s
https://www.youtube.com/watch?v=Qp1Ylx0t0ZA
http://www.asrar7days.com/Reports/232430.html
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 خامس
ا
 تحليل ملحتوى األنواع اإلعالمية املهتمة بالفساد -ا

يصعب رصد جميع وسائل اإلعالم الوطني للوصول إلى املحتوى املهتم بشؤون الفساد، لذلك تّم أثناء 

، نيواملسموع واملطبوع واإللكترو نوع الوسيلة بحيث تشمل اإلعالم املرئي ة الرصد مراعاة املعايير اآلتية:محاول

وسائل  ،لتي ال نظير لها في القطاع الخاصباستثناء وكالة سانا الحكومية وا خاصة(أو ملكية الوسيلة )حكومية 

 داخل سوريةاإلعالم األشهر واأل 
ً
وسائل لها نتاجات إعالمية متنوعة االهتمام، قد تدخل ، عرق واألكثر انتشارا

 هتماماتها.شؤون الفساد ضمن ا

 توافرت هذه املعايير في وسائل إعالمية رئيسة في سورية، هي:

الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، ملكيتها حكومية، وفهها مجموعة قنوات مرئية وإذاعية وموقع  -

عالمي لنتاجات الهيئة، وبعد استبعاد القنوات املتشابهة والقنوات إلكتروني يتطابق مع املحتوى اإل 

ورة اهتمامه بقنوات الهيئة املذك امللفذات الهوية الدينية والسياسية والترفههية والشبابية اختصر 

 على: )الفضائية السورية، وإذاعة دمشق، واملوقع اإللكتروني للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون(. 

 الفضائية التلفزيونية )ملكية خاصة(، وموقعها اإللكتروني.قناة سما  -

 إذاعة شام إف إم )ملكية خاصة(، وموقعها اإللكتروني. -

 صحيفة الوطن )ملكية خاصة(، وموقعها اإللكتروني.  -

 صحيفة تشرين )ملكية حكومية(، وموقعها اإللكتروني )تشرين نيوز(.  -

 صحيفة الثورة )ملكية حكومية(، موقعها اإللكتروني )الثورة(.  -

 املوقع اإللكتروني لوكالة سانا )ملكية حكومية(. -

ها سبعة مواقع إلكترونية ضمن-ثالث صحف ورقية-إذاعتين –فضائيتين )ولوية برصد األ وبذلك تحددت 

وكية، للوسائل ذاتها على صفحاتها الفيسب ، إضافة إلى بعض املتابعة لبعض النتاجات اإلعالمية(موقع وكالة سانا

 وعلى اليوتيوب.

كما أنه عن طريق متابعة البحث لهذه الوسائل بشكل عشوائي ورصد محتوياتها بشكل عام من دون 

ة إيجاد سياسة معتمدة لديها تخص االهتمام بشؤون تفرغ طوال السنوات السبع املاضية، تتوضح صعوب

ه في حال وجود نتاج له عالقة ، وبالتالي صعالفساد ومكافحته
ّ
وبة مواكبة محتوى من هذا النوع، وهذا يعني أن

، وسقوطه من هذه اإلحاطة 
ً
 عابرا

ً
مباشرة بشؤون الفساد لم يتم رصده طوال السنوات املذكورة يكون نتاجا

غير من ابه ال يالبحثية ليس بذي قيمة تذكر، ألّن وجوده ال يثري الدور اإلعالمي الوطني في مكافحة الفساد وغي

 نتائج بحث ُيعنى بذلك الدور.

تدل اإلحاالت التي وردت في تحليل "سياسة املؤسسات اإلعالمية" تجاه شؤون الفساد عدم وجود سياسة 

مهتمة بكشف الفساد ومكافحته لدى أهم وسائل اإلعالم الوطني، وبعد متابعة ملضامين وبرامج الفضائية 
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دمشق، وإذاعة شام إف إم، ومواقعها اإللكترونية تّم استبعادها من عينة السورية، وفضائية سما، وإذاعة 

 )تحليل املحتوى( الفتقادها ملحتوى إعالمي له عالقة مباشرة بكشف الفساد ومكافحته.

الثورة(، واملواقع اإللكترونية -تشرين-هذا، ولدى متابعة املحتوى اإلعالمي في اإلعالم املطبوع )الوطن

كن إيجاد نتاجات في تلك الصحف مهتمة بشؤون الفساد وتتوافر بشكل نسبي، وهذا ما للصحف ذاتها، أم

فرض انتقاء اإلعالم املطبوع فقط لتحليل جزئي في محتواه اإلعالمي املعني بمكافحة الفساد، ولكن تّم تحليل 

 ماها فيين واملواد ذاتضاممحتواه عبر مواقعه اإللكترونية املتطابقة مع الصحف املطبوعة، وتقّدم السياسة وامل

 يتعلق بالفساد وبالصيغة نفسها.

 مدة عينة رصد املحتوى  .4

، وهي 2217تّم رصد األعداد اليومية للصحف املذكورة )النسخة اإللكترونية( ملدة ثالثة شهور من العام 

هور وهي شإلحاطة بسوية الدور الحقيقي لإلعالم في مجال كشف الفساد ومكافحته، بهدف اأيلول(، -آب-)تموز 

أنسب من غيرها للعمل اإلعالمي من حيث نشاط مؤسسات الدولة التعاقدية وأعمالها التنفيذية، وحيويتها 

اإلعالمية في هذا الشأن كونها أتت مباشرة بعد اإلعالن الرسمي عن املشروع الوطني لإلصالح اإلداري في سورية 

 جملة ما تضمنه )مكافحة الفساد(. ( ومن22/1/2217)

 عينة املحتوى املرصود ومعايير النتقاءوصف  .6

 تّم الحرص عند رصد املحتوى اإلعالمي املرتبط بشؤون الفساد على مراعاة اآلتي:

انتقاء النوع اإلعالمي الذي يتوضح من عنوانه ومضمونه وجود العالقة املباشرة له بشؤون الفساد،  -

-سرقات -أضرار باملال العام -دره -تجاوزات -تزوير -وترد في عناوينه ومضمونه كلمات )فساد

-تعديات على األمالك العامة وأمالك الدولة -مخالفات بناء -غش -تهريب -سلب -نهب -اختالسات

ظاهرة( أحيلت إلى جهة رقابية أو قضائية، أو تدخلت –ابتزاز...(، أو يدور حول )ملف -تزوير-خطف

 فهها جهة رقابية أو قضائية نتيجة مخالفة أو تجاوز. 

تحقيقات( الرتباطها بملفات ومظاهر وأحداث فساد -لقاءات-تقارير-انتقاء أنواع إعالمية متنوعة )أخبار -

 انية، والتغافل عن زوايا الرأي.ميد

تّم إجراء تحليل كمي، وتحليل كيفي للمواد املرصودة، بما يضمن الوصول إلى نتائج واضحة وإغناء  -

ف قيل؟ وبقدر يكفي ليقدم داللة على سوية اإلعالم جوانب املوضوع، مع مراعاة: ماذا قيل؟ وكي

 الوصول إلى معرفة )ما لم يقال؟( أي ما هي مظاهر الفساد 
ً
الوطني تجاه شؤون الفساد، والغاية أيضا

 )القطاعات( التي لم يتم التطرق إلهها وتجاهلها اإلعالم الوطني السوري؟

 هنا توضيح أّن تحليل املحتوى لم يشمل
ً
إحصاءات عدد كلمات محددة تخص شؤون الفساد  وُيعّد هاّما

وكم وردت في كامل نصوص املواد التي تّم تحليلها؛ بل اقتصرت اإلحصاءات على موضوع الظاهرة التي تعاملت 

معها املادة الصحافّية فقط، فعلى سبيل املثال لم يتم حساب عدد املرات التي وردت فهها كلمة )غش( أو 
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تّم إحصاء عدد املرات التي تّم فهها تناول هذه املظاهر وكذلك باقي مظاهر الفساد التي )تهريب( أو )تزوير(، بل 

 معها.تّم رصد التعامل اإلعالمي 

ولم يتم التحليل الكامل في الشكل الذي عرضت به املواد التي تّم رصدها، واملساحات التي شغلتها، 

ه عن طريق املتابعة اليوميوالطريقة التفصيلية التي تجسد االهتمام بها وطريقة الع
ّ
ة، رض والصور املرافقة، ألن

 يتم وضع عنوان 
ً
فإّن املواد املعنية بشؤون الفساد تعامل مثل غيرها من مواد معنية بشتى املحتويات، وغالبا

يشير إلهها على الصفحة األولى من الصحيفة املطبوعة عندما تنشرها، في حين موقعها ضمن املواقع اإللكترونية 

تّم ما ك نشورة، ومن دون أّي إبراز خاص.صحف يرد بشكل روتيني ومشابه لطريقة باقي املواد الصحفية امللل

تركيز تحليل املحتوى بما يحيط بنوعية املعلومات املتداولة )املنشورة( بشأن الفساد، والتفصيل األوسع شمل 

 عات الدولة.اهر املثارة على قطاأنواع مصادر املعلومات، إضافة إلى توزع الظو 

 نتائج تحليل محتوى مواد شؤون الفساد .8

تحقيقات( التي موضوعها )ظواهر وأحداث -لقاءات وحوارات-تقارير-لم يتجاوز إجمالي املواد )أخبار

( الـ 
ً
 وإلكترونيا

ً
مادة منشورة خالل ثالث  113لها عالقة بالفساد( ونشرتها الصحف الثالث )ًطباعّيا

مادة في  12، مادة في صحيفة تشرين 21، مادة في صحيفة الوطن 71: شهور، موزعة وفق اآلتي

 صحيفة الثورة.

 

 فئة مصادر املعلومات .أ

تتكفل مناقشة مصادر املعلومات في تقدير الجهود اإلعالمية في كشف الفساد ومكافحته، وتقدير سوية 

الليته داء الحكومي ومدى استقعلى األ دور اإلعالم الوطني في الرقابة على أداء الدولة بشتى مكوناتها، ومدى رقابته 

وتّم إحصاء كامل مصادر املعلومات الواردة في املواد املنشورة  ، وفعالية دوره الرقابي.الحكوميالقرار عن 

 مصادر للمعلومات فقط، وأمكن تصنيفها وفق اآلتي: 221مادة على  113واعتمدت الـ 

 من وزراء و  121 -
ً
 وواضحا

ً
 معّرفا

ً
 حكومّيا

ً
من  %19مسؤولين وإداريين حكوميين، وهذا يعني أّن مصدرا

مصادر املعلومات في شؤون الفساد هي مصادر حكومية، وعندما تشكل املصادر الحكومية الرسمية 

من مؤسسات وإداريين الحصة الكبرى للمعلومات املهتمة بشؤون الفساد، فهذا يعني ارتباط الدور 

ملؤسسات الحكومية ووفق سوية الرغبة الحكومية في اإلعالمي في شؤون الفساد بشروط تناسب ا

 اإلفصاح عن مظاهر الفساد املتداولة.

 إليه، أو بصيغة عرض وقائع من دون نسبها إلى أي مصدر، وبذلك تكون  19 -
ً
 أو مشارا

ً
 مجهوال

ً
مصدرا

 من مصادر املعلومات مجهولة. 23,9%

 إلى وثائق وتقا 21 -
ً
 منسوبا

ً
مات ، أي نسبة االعتماد على معلو وكتب حكوميةرير تفتيشية وشكاوى مصدرا

 من إجمالي املصادر. %11,7شؤون الفساد املنسوبة إلى وثائق ال تتجاوز 
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فقط من إجمالي  %3,9مصادر من املجتمع األهلي ترجع إلى مواطنين ال صفة رسمية لهم، بنسبة  3 -

 مصادر املعلومات.

نسبة االعتماد على القطاع  %1,1كات(، أي مصادر منسوبة إلى جهات قطاع خاص مصرح عنها )شر 3 -

 .(1) كما يوضحه الجدول  الخاص الرسمي في معلومات شؤون الفساد.

 

 نسبة اعتمادها من إجمالي املصادر عدد مرات نسب املعلومات إليها نوع املصادر

 %19 121 حكومية معّرفة في التسمية والصفة

 %23,9 19 مصادر مجهولة أو مشار إليها

 %11,7 21 منسوةة لوثائق مصادر 

 %3,9 3 مجتمع أهلي

 %1,1 3 قطاع خاص

 فئة مصادر املعلومات: (4جدول )ال

 

 فئة مصادر الجهات الرقابية واملتخصصة بمكافحة الفساد .ب

 ينتسب إلى  21مصادر هي إجمالي مصادر املواد املنشورة تّم إحصاء  221يتبّين أنه من أصل 
ً
مصدرا

، وتقارير وكتب صادرة عن هذه معنيين لدى جهات 
ً
رقابية وقضائية ومصادر تنتسب إلى وزارة الداخلية أيضا

 وفق اآلتي:
ً
 لقلتها نذكرها تفصيال

ً
 الجهات، ونظرا

ل الجهاز وكي-عددها عشرة مصادر وهي: )رئيسة الهيئة املركزية للرقابة والتفتيش  مصادر أجهزة رقابية: -

فتيشية تّم سبعة تقارير ت-ول في الهيئة املركزية للرقابة والتفتيش مصدر مسؤ -املركزي للرقابة املالية 

 اإلشارة إلهها أو ذكر نشر نتائج جزئية منها...(.

املحامي العام في -بلغت ثمانية مصادر وهي: )محكمة الجنايات في دمشق  مصادر عدلية وقضائية: -

صاءات القضايا املحققة في إح-كتاب من جهات متخصصة إلى املحامي العام -وزير العدل -دمشق 

 مصدران قضائيان(.-رد شرعي ملفتي دمشق -الضابطة الجمركية 

رطة ش-قيادة شرطة السويداء -وبلغت ثمانية مصادر وهي: )قائد شرطة  مصادر تتبع لوزارة الداخلية: -

مصدر في قيادة شرطة  -وزير الداخلية -إدارة مكافحة املخدرات -فرع مكافحة املخدرات -حمص 

  مصدر في فرع األمن الجنائي بحمص(.-افظة حمص مح

وتبين من مصادر الجهات الرقابية واملتخصصة في مكافحة الفساد وجود مصادر معرف بها بلغت تسع 

 أو بوثائق صادرة عنها( بلغت 
ً
وهذا  مصدر فقط. 17مصادر فقط، ومصادر مجهولة ومشار إلهها )تلميحا

وجود مصادر رقابية وقضائية وداخلية تصّرح لإلعالم الوطني بصفتها  يؤدي إلى حقيقة إعالمية تتجسد بندرة

الهامة  قي األجهزة الرقابيةولم يرد في مصادر املعلومات أي مصدر ينتسب إلى با الوظيفية وتعّرف عن نفسها.

مجلس الشعب فيما يتعلق بدوره ، لعامةأجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات واملؤسسات والشركات ا وهي:
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 ،حة غسيل األموال وتمويل اإلرهابهيئة مكاف، ت الفساد والكسب غير املشروعالرقابي ضمن شتى مجاال 

 إدارة التفتيش القضائي.

 فئة املوضوع .ج

مرة فقط تسمية )فساد( في وصف الظاهرة التي تناولتها  13اعتمدت املواد كافة في الصحف الثالث 

اقي املظاهر الفاسدة كانت ترد من دون وصفها بالفساد، وتوزعت تلك املظاهر واألحداث وامللفات املواد، ولكن ب

 ضمن ما تّم تصنيفه في )فئة املوضوع( وفق اآلتي:

مرة تعاملت املواد املنشورة مع ظاهرة الغش في املواد الغذائية واملواصفات العقدية وإغالق منشآت  22 -

، وهي أكثر وحدة من وحدات موضوع الفساد نشرت عنها املنتج فات وفسادبسبب مخالفة املواص

 الصحف الثالث.

مواد  –أجهزة –مخدرات  –وقود  –مرة ظاهرة التهريب لـ )مواد بناء  21تناولت الصحف الثالث  -

 (، وهي ثاني أبرز ظاهرة من مظاهر الفساد تّم النشر عنها..غذائية.

وتجاوزات وتعديات على أمالك عامة وخطوط طاقة...، كثالث أبرز مرة تّم تناول مخالفات البناء  19 -

 مظهر فساد تعاملت معه الصحف الثالث.

 عن حاالت التزوير والتالعب )وكاالت  17تّم النشر  -
ً
، (..وثائق – ذهب – بيانات –بطاقات  –مرة أيضا

 كرابع أبرز مظهر من مظاهر الفساد تّم التركيز عليه.

أمور متنوعة مثارة لدى جهات تفتيشية وقضائية قيد التحقيق أو صدرت فهها مرة عن  17تّم النشر  -

  نتائج رقابية معتمدة ونهائية، كخامس أبرز مظهر تّم التركيز عليه.

مرات تّم تناول مظاهر )السرقة والنهب واالختالس وتقاض ي عموالت زائدة والنصب واالحتيال( كأبرز  12 -

 تركيز عليه.سادس مظهر من مظاهر الفساد تم ال

 مرات تّم تناول ظاهرة الهدر املالي والخسائر املالية وسوء االستثمار، كسابع مظهر تّم التركيز عليه. 9 -

 مرات تّم التعامل مع ظاهرة الخطف كثامن مظهر تّم االهتمام به. 1 -

 تّم التعامل مّرتين مع ظاهرة التهرب الضريبي، كمظهر في ذيل اهتمامات الصحف. -

رة بإشارات غير موسعة إلى مظاهر أخرى وحاالت مخالفة ومتنوعة تنجم عن وجودها م 11تعاملت  -

-توزيع دواء  عرقلة-أخطاء-أداء ضعف-رشوة-ابتزاز-أضرار مالية ومعنوية )كخلل مسابقة توظيف

 .(2)كما هو وارد في الجدول  ..(..أداء مخاتير خلل -مرخصمعمل غير 
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 عنها(فئة املوضوع )مظاهر الفساد املنشور 

 عدد حالت التعامل معه املوضوع
 ترتيب الهتمام بالظاهرة

 )من األهم فاألقل أهمية(

 1 22 غش ومخالفات أسعار ومواصفات

 2 21 تهريب

 3 19 مخالفات سكن وتعديات على أمالك

 1 17 تزوير وتالعب

 1 17 ملفات تفتيشية وقضائية

 1 12 سرقة ونهب واختالس

 7 9 هدر وخسائر

 3 1 خطف

 9 2 تهرب ضريبي

 12 11 مظاهر أخرى 

 (6) جدول ال

 فئة القطاع .د

مراعاة وجود أكثر من جهة معنية باملظهر الفاسد ذاته،  ،تّم في تبويب القطاع املعني باملعلومة املنشورة

اع من ضمن كل قط يمكن تبويبهاأو امللف املنشور، فعند نشر )حالة تزوير بيانات مالية( على سبيل املثال، 

ب ظروف كل الجمارك...( وحس-وزارة املالية-قطاعات الجهات املعنية بالتعامل مع هذه الحالة، )وزارة الداخلية

ه يمكن في حال الحالة...، و
ّ
نشر عن حالة غش غذائي في مطاعم معنية محافظة دمشق بالرقابة علهها، فإن

بب اختصاصات املحافظة في هذا الشأن، وضمن التجارة تصنيف هذه الحالة ضمن قطاع اإلدارة املحلية، بس

 وهكذا.
ً
 الداخلية وشؤون األسواق أيضا

 وقد تكفل تحليل محتوى املواد املرصودة بالوصول إلى معرفة تراتبية التركيز على القطاعات وفق اآلتي:

  وشتى السلع(أكثر انشغال إعالمي باملظاهر الفاسدة شمل قطاع )التجارة الداخلية وشؤون األسواق ،

 مرة. 33إذ تّم تناول شؤون هذا القطاع 

  تدخل في اختصاصات وزارة الداخلية )شرطة 
ً
-أمن جنائي-ثاني أكثر انشغال إعالمي شمل شؤونا

 مرة. 21مكافحة املخدرات...(، إذ تّم تناول تلك الشؤون 

 .مرة  21..(، إذ تّم النشر ثالث انشغال إعالمي شمل شؤون القطاع املالي )الجمارك والتأمين واملصارف

 عن شؤون هذا القطاع.

  مرة. 21يعادله االنشغال املتركز على شؤون قطاع اإلدارة املحلية واإلسكان فتّم النشر عنها 

  ،مرات. 9خامس انشغال شمل قطاع الصحة وشؤون األدوية 

  مرات. 1سادس انشغال في شؤون زراعية وفالحية والري واملياه 

  تشمل جميع القطاعات سابع انشغال شمل 
ً
مرات، وتناول شؤون اإليجارات، واستثمار  1شؤونا

 املقرات العامة وتخصيص السيارات للمسؤولين واإلداريين.
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  مرات فقط. 1ثامن انشغال شمل قطاع التعليم 

  مرات فقط. 3تاسع انشغال شمل قطاع الكهرباء والطاقة 

 مّرتين، واألشغال مرة واحدة والنقل مرة  عاشر باقي االنشغاالت الهامشية شمل قطاع الصناعة

 .(3)كما في الجدول . واحدة

 فئة القطاعات املنشور عنها

 ترتيب النشغال اإلعالمي بالقطاع عدد الحالت املنشورة ضمن القطاع القطاع

التجارة الداخلية وشتى شؤون 

 األسواق
 األول  33

 الثاني 21 وزارة الداخلية

 الثالث 21 القطاع املالي

 الرابع 21 اإلدارة املحلية واإلسكان

 الخامس 9 الصحة وشؤون األدوية

 السادس 1 شؤون زراعية وفالحية وري ومياه

 السابع 1 شتى القطاعات

 الثامن 1 قطاع التعليم

 التاسع 3 قطاع الكهرةاء والطاقة

 (8جدول )ال

 فئة النوع اإلعالمي .ه

واالستقصائي( النوع اإلعالمي األهم في شؤون الفساد عادة، ولكن في يشغل التحقيق بنوعيه )التقليدي 

فصحيفة  .عينة الرصد التي تّم تحليل محتواها يتوضح الفقر الشديد في هذا النوع لدى اإلعالم الوطني السوري

ليدي قالوطن )املطبوعة واإللكترونية( ال تتضمن في تبويبها التحقيقات وال تتعامل مع هذا النوع بشقيه الت

 تقارير لقاءات...(.-واالستقصائي، وتكتفي بباقي األنواع اإلعالمية )أخبار

 في حين نشرت صحيفة تشرين طوال مدة الرصد ثالثة تحقيقات تقليدية فقط، وهي:

 !
ً
سيارة.. ومدير عام لديه سيارة  13وزير لديه  السيارات الحكومية... امتيازات تهدر ماليين الليرات سنويا

 .63مة يتي« شام»

  شـقة سكنيـة في السـويداء بدل إيجـار  31 ..!تتكـشف خفايـاه« بتراب الفلوس»مسـلسل العقـارات املؤجـرة

 وإيجـار الـفندق السـياحي  23الــواحـدة 
ً
  922ليـرة شهـريا

ً
 .64ألـف لـيرة سـنويا

                                                           
! وزير لديه  63

ً
« شام»سيارة.. ومدير عام لديه سيارة  13بادية الونوس، "السيارات الحكومية... امتيازات تهدر ماليين الليرات سنويا

  http://tishreen.news.sy/?p=102768 .2217تموز/يوليو  32، صحيفة تشرينيتيمة"، 
شـقة سكنيـة في السـويداء بدل إيجـار الــواحـدة  31تتكـشف خفايـاه..! « بتراب الفلوس»سهى الحناوي، "مسـلسل العقـارات املؤجـرة  64

 وإيجـار الـفندق السـياحي  23
ً
"، أل 922ليـرة شهـريا

ً
 . 2217آب/أغسطس  17، صحيفة تشرينـف لـيرة سـنويا

http://tishreen.news.sy/?p=106061  

http://tishreen.news.sy/?p=102768
http://tishreen.news.sy/?p=106061
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  م السكر فساد بطعــ والتفتيش..للـرقابة « ورية للتجارةالس»إحالة قضية سكر «... التعتيم»بعد محـاوالت

 .65في طرطوس والتبريرات علقم

، وهي:
ً
 ونشرت صحيفة الثورة أربعة تحقيقات تقليدية أيضا

 في مسابقة مـلء شـواغر الهيئـة التدريسية 
ً
 .66يحدث في جامعة تشرين... الخلــل ال يزال مستمرا

 13 67مليار ليرة خسـائر فوات إنتاج معمل زجاج الفلوت حتى اآلن. 

  على صدور قرار االستمالك... مجلــس مدينــة حمــاة يتحـــرك للتنفيـــــذ... حكايـا فسـاد في   48بعد 
ً
عاما

 .68التخصيص والتســليم تفضحهــا التقاريـــر التفتيشــية والرقابيــة

 ئمها/ اكالتنظيمات اإلرهابية تغّير أسماءها وتتابع جر  ق الهرم.."الثورة" تفتح ملف شركات التسوي

 . (1)الجدول  .69مؤسسوها في بلدنا واجهة ألشخاص في الخارج

 فئة النوع اإلعالمي

 عدد مرات استخدامه النوع اإلعالمي

 7 تحقيقات تقليدية

 2 تحقيقات استقصائية

 121 أخبار وتقارير ولقاءات

  (4)جدول ال

 قطاعات وظواهر خارج التغطية .و

شؤون الفساد بإثبات االهتمام الهامش ي بشؤون الفساد التي لها تتكفل املدة التي تّم بها رصد محتوى 

تّم التعامل بهذه الهامشية مع قطاعات كهذه  اإذو طاع الصناعة، واألشغال، والنقل، عالقة بقطاعات مهمة كق

                                                           
للـرقابة والتفتيش.. فساد بطعــم السكر في « السورية للتجارة»إحالة قضية سكر «... التعتيم»أيهم إبراهيم، "بعد محـاوالت  65

 http://.news.sy/?p=113091 .2217أيلول/سبتمبر  29، صحيفة تشرينطرطوس والتبريرات علقم"، 
 في مسابقة مـلء شـواغر الهيئـة التدريسية"، ان سعد، "عدن 66

ً
 ،صحيفة الثورةيحدث في جامعة تشرين... الخلــل ال يزال مستمرا

  319720170906203956http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=97813 .2217أيلول/سبتمبر  7
مليار ليرة خسـائر فوات  13سنوات على توقيعه.. القانون لم يستطع أن يطال أبطاله!..  1هالل عون، "بعد مرور أكثر من  67

.  2217أيلول/سبتمبر  32، صحيفة الثورةانتاج معمل زجاج الفلوت حتى اآلن"، 

http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=57810075620170729201956  
ــذ.. حكايـا فسـاد ف 13أيدا املولي، "بعد  68  على صدور قرار االستمالك.. مجلــس مدينــة حمــاة يتحـــرك للتنفيـــ

ً
ي التخصيص عاما

 .2217آب/أغسطس  17، صحيفة الثورةوالتســليم تفضحهــا التقاريـــر التفتيشــية والرقابيــة"، 

 http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=54589126220170816204145   
تفتح ملف شركات التسويق الهرمي..كالتنظيمات اإلرهابية تغّير أسماءها وتتابع جرائمها.. مؤسسوها في « الثورة "»  هالل عون، 69

 .2217أيلول/سبتمبر  12، صحيفة الثورةبلدنا.. واجهة ألشخاص في الخارج"، 

 http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=54574901520170909204501   

 

http://tishreen.news.sy/?p=113091
http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=97813319720170906203956
http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=57810075620170729201956
http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=54589126220170816204145
http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=54574901520170909204501
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فإّن قطاعات شديدة األهمية لم تشهد أي تعامل مع شؤون الفساد فهها طوال مدة الرصد، كالشؤون املتعلقة 

 وعة قطاعات ووزارات وفق اآلتي:بمجم

 .وزارة السياحة وشؤون القطاع السياحي 

 .وزارة الثقافة والقطاع الثقافي والفني واآلثار 

 .وزارة اإلعالم والشؤون اإلدارية واملالية في املؤسسات اإلعالمية الحكومية 

 .وزارة األوقاف وشتى الشؤون الوقفية 

  (.معاهد..–مدرسين  – التربوي )مدارسوزارة التربية وشتى شؤون القطاع. 

 الخاص، وشؤون الجمعيات األهلية. وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وشتى شؤون قطاع العمل 

  ة الخارجية واالستيراد والتصدير.وزارة االقتصاد وشتى شؤون التجار 

 .وزارة النفط وشتى شؤون الثروة املعدنية 

  نظم املعلومات.وزارة االتصاالت والتقانة وشتى شؤون 

 .وزارة التنمية اإلدارية وشتى شؤون اإلصالح اإلداري 

 ى الشؤون البيئية وقضايا التلوث.وزارة البيئة وشت 

 لقطاع العدلي( أحيلت إلى القضاء.وزارة العدل، باستثناء بعض اإلشارات إلى قضايا )من خارج ا 

 .وزارة املصالحة الوطنية 

 شؤون الكسب غير املشروع. 

  الفساد داخل األجهزة الرقابية ذاتها وخلل أدائها.شؤون 

 .ما من قضايا تمس فساد مسؤولين أو كبار الفاسدين 

 .شؤون االحتكار 

 .سوق صرف العمالت 

 بحدود ما تعلنه 
ّ
 التطرق إلهها إال

ً
عّد هامة اإلشارة إلى شؤون وقطاعات ال يسمح قانون اإلعالم أساسا

ُ
وت

 .70لشؤون، كشؤون الدفاع وشؤون القضاءالجهات الحكومية املعنية بتلك ا

والنتيجة التي تكفلت املواد املنشورة طوال مّدة الرصد بالوصول إلهها تقّدم صورة شبه متطابقة عن 

منشورات وسياسات واهتمامات وسائل اإلعالم الوطني تجاه شؤون الفساد طيلة سنوات سابقة وشهور تلت 

  صد؛ ذلك في حدود متابعات الباحث.مدة الر 

                                                           
 .1و  3، البندان 12)قانون اإلعالم(، الفصل الثالث، املادة  2211للعام  123املرسوم  70
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ا
 العالقة اإلعالمية باألجهزة الرقابية والتفتيشية -ثامنا

تتكفل سياسات شتى وسائل اإلعالم الوطني التي تتجاهل سياسة كشف الفساد ومكافحته، بإثبات 

ة في اعتماد اإلعالم الوطني 
ّ
ضعف الحضور اإلعالمي ألعمال األجهزة الرقابية املتخصصة بمكافحة الفساد، وقل

ونتائج أعمال تلك األجهزة وندرة مصادر املعلومات املنسوبة إلى متخصصين بمكافحة الفساد، وبالتالي على أعمال 

 ضعف العالقة بين اإلعالم الوطني وتلك األجهزة.

ه عن طريق رصد محتوى 
ّ
هذا، ومع وجود اهتمام نادر لدى اإلعالم املطبوع تجاه شؤون الفساد، فإن

حالة ضمن شؤون  123عها اإللكترونية، توّضح تناولها طوال ثالثة شهور لـ صحف الوطن وتشرين والثورة ومواق

 حالة منها فقط منسوبة إلى ملفات رقابية وتفتيشية وقضائية. 17الفساد، 

 أجهزة رقابية خارج التغطية .4

، والتركيز على النصف الثاني 2211إنَّ تتبع مختلف مضامين النتاج اإلعالمي الوطني السوري بعد عام 

 الشهور التي تلت اإلعالن الرسمي عن محور مكافحة الفساد ضمن )املشروع الوطني 2217عام  من
ً
، تحديدا

مادة إعالمية مهتمة بشؤون  113(، وبما يتسق مع نتائج تحليل محتوى 22/1/2217-لإلصالح اإلداري في سورية

مات في شؤون الفساد منسوبة إلى الفساد، كّل ذلك يمكن على أساسه أن ُيالحظ االفتقاد التام ملصادر معلو 

 أجهزة رقابية في غاية األهمية، كاألجهزة اآلتية:

 :تتبع ملصرف سورية املركزي، وأحدثت باملرسوم  هيئة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

 بعشرات أو مئات 2221لعام  33التشريعي رقم 
ً
، ويتضمن بعض تقاريرها الرسمية انشغالها سنويا

تي تحقق بها، وتتقص ى عنها، ولدى وحداتها نشاط على الصعيد املحلي ونشاط على الصعيد القضايا ال

، ولكن ال يوجد لها حضور إعالمي يمكن مالحظته في مضامين شتى وسائل اإلعالم الوطنية 
ً
الدولي أيضا

ه تّم إحداث الهيئة منذ نحو 
ّ
. 13مع أن

ً
 عاما

 :االت الفساد في دوره الرقابي ضمن مج يمتلك مجلس الشعب صالحيات كبيرة مجلس الشعب

، وإضافة إلى شتى الصالحيات املمنوحة للمجلس، فإّن نظامه الداخلي ينّص والكسب غير املشروع

 على صالحياته في تشكيل لجان للتحقيق في أمر معين، ويلزم السلطة التنفيذية والقضائية أن 
ً
أيضا

ائق والبيانات واملعلومات التي تطلبها، وإذا ظهر تسهل مهمة التحقيق وأن تقدم للجان التحقيق الوث

أثناء التحقيق وقوع جرائم تحال األوراق إلى وزير العدل من قبل رئيس املجلس إلجراء املقتض ى 

القانوني، وإذا ظهر أثناء التحقيق وقوع مخالفات مسلكية تحال األوراق إلى السلطة التنفيذية من قبل 

 .71رئيس املجلس

                                                           
 .2211تموز/يوليو  23، موقع مجلس الشعب، 73وحتى  71النظام الداخلي ملجلس الشعب، لجان التحقيق، املواد  71

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=558& 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=558&
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أساس االستناد إلى أداء اإلعالم الوطني تجاه مجلس الشعب يصعب الوصول إلى منتج كما أنه على 

 إعالمي يتعلق بدور وأعمال ميدانية )تحقيقية( ملجلس الشعب تجاه مكافحة الفساد.

  :َعدُّ إحدى إدارات وزارة العدل، ولديها صالحيات عمل شديدة األهمية في إدارة التفتيش القضائي
ُ
ت

حاكم والقضاة ومحاسبتهم ومكافحة الفساد ضمن القطاع العدلي، وال يوجد اهتمام الرقابة على امل

 .2211إعالمي يذكر بأعمال هذه اإلدارة، ويصعب إيجاد محتوى إعالمي بهذا الشأن منذ 

 بهذا الشأن تقرير صحافّي نشرته صحيفة تشرين بتاريخ 
ً
هذا، ومن املواد اإلعالمية القليلة جدا

ه بات باإلمكان صدور تضمن ت 23/9/2213
ّ
 لوزير العدل عن تسريع عمل إدارة التفتيش القضائي، وأن

ً
صريحا

 النتـائج التفتيشية الخاصة بعمل اإلدارة املذكورة خـالل شهر.

كما تضمن لقاء مع رئيس إدارة التفتيش القضائي أشار فيه إلى قضاة يحاكمهم مجلس القضاء األعلى، 

، تتعلق بآلية عمل التفتيش القضائي وكيفية محاسبة القضاة واملحاكم، وتفصيالت من الّنادر أن تعرض 
ً
إعالميا

 72وملاذا ال نسمع بإعفاء قضاة وعزل قضاة وصرفهم من الخدمة؟

 نقلته عن وكالة سانا التي تناولت فيه لقاء  23/3/2211ونشرت صحيفة تشرين بتاريخ 
ً
 مختصرا

ً
تقريرا

رئيس إدارة التفتيش القضائي( تضمن إحصائية عن قضايا -قضائيةالتلفزيون السوري بـ )رئيس اللجنة ال

 
ً
 .73مرتبطة باألحداث وتفصيالت مقتضبة جدا

 :باقي األجهزة الرقابية 

أجهزة الرقابة الداخلية التي ترتبط بالهيئة املركزية للرقابة والتفتيش، وتنتشر في شتى الوزارات  -

 في املنتج اإلعالمي الوطني. واملؤسسات والشركات العام، فنشاطها ضعيف الحضور 

عالمي ، ويتعذر إيجاد محتوى إفي جهات حزبية ونقابية وغيرها شتى األجهزة الرقابية التي لها تخصصاتها -

 مهتم بنشاط هذه األجهزة.

ولها طرقها الخاصة بكيفية التعامل مع قضايا  إعالمي سرية: وهي ليست محل بحث جهات رقابية -

م الوطني، وعندما ترد معلومة لها عالقة بتلك الجهات في بعض املحتوى ينشرها ويتعامل معها اإلعال 

فات أو بص "إحدى الجهات الرقابية"، أو "جهة متخصصة"تم تجهيلها واإلشارة إلهها بصفة اإلعالمي، في

                                                           
، شرينصحيفة ت"التفتيش القضــائي ســـري... وزيـــر العــدل: سـّرعنا في العمـل ويمـكن أن تصـــدر النتـائج التفتيشية خـالل شهر"،  72

 http://archive.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/298488. 2213أيلول/سبتمبر  23
  1122"عدد القضايا تجاوز  73

ً
 تاما

ً
، رينصحيفة تشوال سلطة ألحد علهها"، ... املقطرن: اللجنة القضائية مستقلة بعملها استقالال

  http://archive.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/237783. 2211آب/أغسطس  23

http://archive.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/298488
http://archive.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/237783
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مشابهة، كما في أنموذج الخبر الذي وزعته وكالة سانا على معظم وسائل اإلعالم الوطني بتاريخ 

 .74ألف حبة كبتاغون في ريف حمص الجنوبي( 122بعنوان )الجهات املختصة تضبط ، 23/1/2211

 حضور رقابي جزئي في نتاجات وسائل اإلعالم الوطني .6

 من مالحظة أداء اإلعالم الوطني تجاه الفساد طوال مدة رصد عينة تحليل املحتوى، ومن 
ً
يمكن انطالقا

لعمل الصحافي في سورية تأكيد حقيقة عدم قيام املفتشين االستناد إلى التجربة العملية للباحث ومتابعته ل

 و)الرقابيين( بالتصريح للصحافيين وتقديم معلومات لهم تخّص شؤون الفساد.

 ما ندر عندما تنشر بعض وسائل 
ّ
ه ال يوجد تعامل إعالمي مع نتائج عمل األجهزة التفتيشية، إال

ّ
كما أن

 عن نتائج عمل الجهاز املر 
ً
، أو يتم تناول بعض امللفات 75كزي للرقابة املالية في نهاية بعض األعواماإلعالم أحيانا

 ال تنتج عن 
ً
املثارة لدى التفتيش ونشر نتائج بعض التحقيقات والتوصيات واملقترحات التفتيشية، وهي غالبا

 
ً
ن طريق إداريين ع تزويد الجهات الرقابية لإلعالميين باملعلومات؛ بل تصلهم املعلومات والنتائج التفتيشية غالبا

 وموظفين ومواطنين معنيين بملفات مثارة أو صدرت نتائج التحقيقات بها.

 وجود توضيح أو رد من شتى األجهزة الرقابية والتفتيشية مع محتوى 
ً
هذا، ومن الحاالت القليلة جدا

ئة املركزية الهي –املثالعلى سبيل –إعالمي، أو التفاعل العلني بين تلك الجهات ووسائل اإلعالم الوطني، إذ تقوم 

للرقابة والتفتيش )الهيئة األهم في مجال مكافحة الفساد( بالتعامل مع محتوى إعالمي والتحقيق بامللف الذي 

 أثاره، من دون أن تبدي صيغة علنية إعالمية بأّنها تحقق أو تفتش في ذلك امللف.

( املكتب الصحافي لديها، 1/11/2213 كذلك فإّن الهيئة املذكورة أحدثت منذ بضع سنوات فقط )بتاريخ

 إلى صفحة )ضد الفساد( التخصصية التي كانت تنشرها 
ً
 مرسال

ً
وكانت أول مراسلة له مع وسائل إعالم وطنية رّدا

 على زاوية للباحث عنوانها: )رقابة من دون إعالم(، وتّم في الرد إبالغ 
ً
صحيفة تشرين، وتضمن الرد تعليقا

ب الصحافّي وجهوزيته للتعاون مع الصحافيين، وتسهيل حصولهم على املعلومات الصحيفة عن إحداث املكت

  .76بما ال يتعارض مع نظام قانون الهيئة واالستعداد للرّد على أي موضوع يخص الهيئة
ً
كما أرسل املكتب الحقا

وشهدت تجربة تلك الصفحة املتخصصة حالة  عدة ردود وتوضيحات بشأن أكثر من محتوى إعالمي تّم نشره.

                                                           
. 2211كانون الثاني/يناير  23، وكالة ساناألف حبة كبتاغون في ريف حمص الجنوبي"،  122"الجهات املختصة تضبط  74

https://www.sana.sy/?p=327501  
تشرين الثاني/نوفمبر  3، تشرينصحيفة ، يعـرضهـا الجهاز املركزي للرقابة املالية" 2211"أبرز التجاوزات في الوزارات لعام  75

2213 .http://archive.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/301503 
تشرين الثاني/نوفمبر  21، 11372، صفحة ضد الفساد، العدد صحيفة تشرينمكتب صحافّي للهيئة املركزية للرقابة والتفتيش،  76

2213. 

https://www.sana.sy/?p=327501
http://archive.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/301503
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نادرة عندما قام بعض املفتشين ومن دون ذكر أسمائهم بالنشر فهها عن مشكالت وروتين وآليات عمل التفتيش 

 .77وصعوبات العمل التحقيقي التفتيش ي والوالدة الصعبة للتقرير التفتيش ي

 اإلعالم الذاتي لألجهزة الرقابية .8

 في مكافحة الفساد، وهي:تشمل هذه اإلحاطة أهم األ 
ً
 جهزة الرقابية الرئيسة واألكثر تخصصا

 الهيئة املركزية للرقابة والتفتيش .أ

تعتمد الهيئة املركزية للرقابة والتفتيش على نشاط إعالمي ذاتي يتجسد بموقعها اإللكتروني الذي 

 يشمل )منجزات الهيئة(، وتفصيالت 78أحدثته منذ بضع سنوات
ً
 وإحصائيات عن القضايا التي، ويتضمن تبويبا

وتفصيالت أخرى، وإجمالي املبالغ املستردة والتي يستوجب استردادها الناجمة عن القضايا  2211اعتمدتها عام 

التي عالجتها وتعالجها الهيئة، وتعاميم وقرارات الصرف من الخدمة وقرارات العودة عن صرف العاملين وقرارات 

 ية وتفصيالت أخرى.الحجز على أموال، ومكتبة قانون

 الجهاز املركزي للرقابة املالية .ب

يعتمد الجهاز املركزي للرقابة املالية إعالمه الذاتي الذي يقتصر على موقعه اإللكتروني بتبويب يشمل 

 .79شتى نشاطاته ونظامه وقانونه وخالصات عمل )إحصائية(، ومكتبة الرقابة املالية

 اإلرهابهيئة مكافحة غسيل األموال وتمويل  .ج

يقتصر حضورها اإلعالمي الخجول في حدود إمكانات إعالمية محدودة ملصرف سورية املركزي تتمثل بما 

يرد بشأنها في موقعه اإللكتروني الرسمي، وما يصدر عن املصرف من تقارير سنوية تتضمن بعض أنشطتها، 

فيه أّن الهيئة املذكورة حققت في ، وورد 2211كأنموذج التقرير السنوي الصادر عن املصرف والخاص بالعام 

حالة، واستكملت التحقيق في العديد من الحاالت الواردة طوال السنوات، إضافة إلى تفصيالت عن شؤون  211

 .80في غاية األهمية

 مجلس الشعب .د

 بعنوان )دور مجلس الشعب في مكافحة الفساد(، ليس 
ً
يوجد لديه موقع إلكتروني يتضمن في تبويبه بندا

( ألحد األعضاء يومها ) فيه سوى 
ً
( عن الفساد ومن ضمنها ما أسماه مقترحات 2221دراسة نظرية )قديمة نسبيا

 أولية لدور املجلس في مجال مكافحة الفساد.

                                                           
 ،صحيفة تشرينحدى تلك املقاالت ماراثون التقرير التفتيش ي، إ 77

http://archive.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/23557531/07/2011  
78  http://www.casi.gov.sy/node15/arabic/ 
79  http://www.coca.gov.sy/ 
 .32-21، ص 2211، تموز/يوليو مصرف سورية املركزي "، 2211"التقرير السنوي ألعمال مصرف سورية املركزي لعام  80

http://f.cb.gov.sy/bede8657929b44ca5618a391f5cd3d17bf47db6eca948fa9.pdf 

http://archive.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/23557531/07/2011
http://www.casi.gov.sy/node15/arabic/
http://www.coca.gov.sy/
http://f.cb.gov.sy/bede8657929b44ca5618a391f5cd3d17bf47db6eca948fa9.pdf
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وفي عينة من النشاط اإلعالمي الذاتّي الذي يمارسه مجلس الشعب على موقعه الرسمي ورد تقرير له 

(، ويتضمن في 2212السنة األولى من الدور التشريعي األول لعام  بعنوان )أهم إنجازات مجلس الشعب خالل

قانون إحداث محاكم  -مشروع قانون منها )قانون العقوبات االقتصادية  21مجال العملية التشريعية إقراره 

ا هقانون مكافحة اإلرهاب..(، وأعاد إلى الحكومة مشاريع قوانين بسبب مخالفت-بدائية استئنافية في املحافظات 

 -مشروع قانون الكسب غير املشروع -ألحكام الدستور منها: )مشروع قانون إحداث هيئة مكافحة الفساد

مشروع قانون إدارة الرقابة والتفتيش(، ولكن لم يتضمن أّي بند أو عرض مللف تحقيقي أو رقابي في شؤون 

 .81مكافحة الفساد

 إلى أداء مجلس الشعب في إعالمه
ً
الذاتي إلى منتج إعالمي يتعلق بدور وأعمال  ويصعب الوصول استنادا

 ميدانية )تحقيقية( ملجلس الشعب تجاه مكافحة الفساد.

 إدارة التفتيش القضائي .ه

، ويتضمن 82يوجد لديها نشاط إعالمي ذاتي )ثانوي( الحضور على املوقع الرسمي اإللكتروني لوزارة العدل

 يتناول )التشريع السوري، واملراسيم
ً
التشريعية ومراسيم العفو، وتعاميم وزارة العدل، وشتى  املوقع تبويبا

 نشاطات الوزارة...(.

وينشر املوقع املذكور في بعض األحيان تعاميم تتعلق بإدارة التفتيش القضائي وترتبط بأعمالها 

القضائي املرتبط بتقرير رئيس إدارة التفتيش  13/3/2211تاريخ  21ومالحظاتها، كما في أنموذج التعميم رقم 

بخصوص عدد من املالحظات املبينة أثناء التفتيش على محاكم االستئناف املدني بدمشق والديوان التابع لها 

 
ً
 وقضائيا

ً
كذلك فإّن وزارة العدل تنشر الصحيفة القانونية اإللكترونية املهتمة بنشر الوعي القانوني . 83إداريا

 .84بشتى أشكاله

 باقي األجهزة الرقابية .ز

 أجهزة الرق 
ً
 خاصا

ً
 إعالميا

ً
ابة الداخلية التي ترتبط بالهيئة املركزية للرقابة والتفتيش: ال تمتلك نشاطا

بها بحكم وجودها في كل وحدات القطاع العام وال يعنى بنشاطها على املواقع اإللكترونية لشتى وحدات 

 القطاع العام.

                                                           
موقع مجلس "، 1122 – 2212( من الدور التشريعي الحالي )األول( 2212"أهم إنجازات مجلس الشعب خالل السنة األولى ) 81

  &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=14056. 2211شباط/فبراير  11، الشعب
82 http://www.moj.gov.sy/ 
 موقع وزارة العدل: 83

-54-07-24-05-http://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=203:2015

d=11:circularsmoj&Itemid=1950&cati  
84  http://jle.gov.sy/ 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=14056&
http://www.moj.gov.sy/
http://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=203:2015-05-24-07-54-50&catid=11:circularsmoj&Itemid=19
http://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=203:2015-05-24-07-54-50&catid=11:circularsmoj&Itemid=19
http://jle.gov.sy/
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 عالمي إ، ويتعذر إيجاد محتوى في جهات حزبية ونقابية وغيرها شتى األجهزة الرقابية التي لها تخصصاتها

 مهتم بنشاط هذه األجهزة.

 .لها 
ً
 ذاتّيا

ً
 علنّيا

ً
 جهات رقابية سرية: ال نشاط إعالمّيا

 محاولة توطيد عالقة التفتيش باإلعالم .4

ادرت وطنية، وبال توجد تجربة يعتد بها تجسد التعاون اإلعالمي بين األجهزة الرقابية وأي وسيلة إعالم 

إلى محاولة القيام بحملة إعالمية تهدف إلى تفعيل عمل الهيئة في  2211الهيئة املركزية للرقابة والتفتيش عام 

مجال مكافحة الفساد، عن طريق شرح آلية عمل الهيئة، وحث املواطنين والعاملين على التعاون معها وإبالغها 

 ب في عمل مؤسسات الدولة.عن املخالفات اإلدارية واملالية التي ترتك

 إلى وزير اإلعالم حينها، من أجل املوافقة على تكليف الهيئة العامة لإلذاعة 
ً
وقد أرسل رئيس الهيئة كتابا

 وبالتنسيق مع رئاسة الهيئة املركزية 
ً
والتلفزيون لتنفيذ الحملة اإلعالمية املذكورة على الشاشات الوطنية مجانا

املقترح(، -وعّممت يومها وزارة اإلعالم ذلك )املطلب .85لوغانات" وكل ما يلزم لعرضهاللرقابة والتفتيش إلنجاز "س

على إدارات املؤسسات اإلعالمية التابعة لها، ولم تحدث تلك الحملة اإلعالمية ولم تتم معرفة األسباب والظروف 

 التي أدت إلى عدم إنجازها.

ها تفتيش تؤكد في كلمة ترحيبية مثبتة على موقعوفي تفصيل متصل، فإّن الهيئة املركزية للرقابة وال

، )حرص الهيئة على توطيد الروابط مع وسائل اإلعالم بأنواعها من أجل 2211تشرين الثاني  1الرسمي تاريخها 

تطوير برنامج التثقيف والتوعية وتحسين الخدمات املقدمة وتفعيل نظام الشكاوى والبحث عن الوسائل لحل 

 . 86املشكالت(

  

                                                           
بشأن حملة إعالمية لشرح  12/1/2211تاريخ  17/31/33/3كتاب رئيس الهيئة املركزية للرقابة والتفتيش إلى وزير اإلعالم برقم  85

 آلية عمل الهيئة املركزية للرقابة والتفتيش.
. 2211تشرين الثاني/نوفمبر  1، موقــع الهيئة املركزية للرقابة والتفتيش"كلمة ترحيبية"،  86

http://www.casi.gov.sy/node15/arabic/index.php?node=5518&cat=14725& 

http://www.casi.gov.sy/node15/arabic/index.php?node=5518&cat=14725&
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 تاس
ا
 خالصات -عا

 خالصات بشأن إمكانات اإلعالم .4

لإلعالم الوطني السوري ملواجهة اإلعالم الخارجي الذي في بعض منه يشكل مناسب ال يوجد تحضير  .أ

 من حوامل الفساد العالمي، ويتم تجاهل تعزيز اإلعالم الوطني باإلمكانات التي تؤهله لردع اإلعالم 
ً
حامال

  الخارجي الذي في قسم منه يستهدف
ً
املنظومة األخالقية للسوريين، ويخلخل القيم السورية اجتماعيا

 والهوية الثقافية السورية وموارد سورية االقتصادية والبشرية.
ً
 وتربويا

يلعب دوره الرقابي في الحفاظ على  لكي م الوطني ملواجهة الفساد املحليلإلعال جيد  إعدادال يوجد  .ب

 ادية واالجتماعية والثقافية والبشرية. املوارد الوطنية بشتى مكوناتها االقتص

اإلعالم الوطني السوري بعيد عن املكانة اإلعالمية التي يشغلها اإلعالم العالمي في كشف الفساد  .ج

ومكافحته، والهوة كبيرة بين التطبيقات الدولية العملية لوسائل اإلعالم في مكافحة الفساد، وتطبيقات 

 ذا الشأن.وتجارب اإلعالم الوطني السوري في ه

ال توجد إرادة وجدية بشأن إنشاء إعالم استقصائي وطني سوري بمقدوره ممارسة الدور الرقابي  .د

وكشف الفساد ومكافحته أكثر من اإلعالم التقليدي، وال تتوافر البيئة التشريعية وأدوات العمل التي 

 تناسب اإلعالم االستقصائي. 

 ي كشف الفساد ومكافحته.ال يوجد اهتمام بتحضير كادر إعالمي متخصص ف .ه

 خالصات بشأن السياسات اإلعالمية .6

 ضمن )نتاجاتها( له عالقة تخصصية بشؤون الفساد  .أ
ً
ال تعتمد وسائل اإلعالم الوطني السوري تبويبا

 ومكافحته.

املؤسسات الحكومية هي عين اإلعالم الوطني الحكومي في كشف الفساد ومكافحته، وإّن املعالجة  .ب

 وليس بما  العملية اإلعالمية
ً
لشؤون الفساد مسقوفة بما ترغب تلك املؤسسات التعامل معه إعالميا

 يقتضيه الواجب اإلعالمي تجاه املجتمع والدولة.

ال وجود ألدلة مقنعة يظهرها اإلعالم الوطني بشأن تجسيد أولوية )البناء املؤسساتي والتنمية اإلدارية  .ج

 كأولوية رابعة للعمل الحكومي. ومكافحة الفساد( كما تحددت في بيان الحكومة 

ال يواكب اإلعالم الوطني السوري إجراءات املؤسسات في محاربة الفساد، ووضوح حالة من الضعف  .د

الكبير في السياسات اإلعالمية التي تهدف إلى كشف أخطاء األداء الحكومي واملؤسساتي واملمارسات 

ة أّن السياسة اإلعالمية للمؤسسات اإلعالمية الفاسدة في املجتمع، ويصبح من املسلمات في هذه الحال

 بغية اإلشباع البديل للجمهور! 
ً
 بشأن الفساد ال تحقق حتى )حالة التنفيس( الذي عادة تستعمل عامليا

األجهزة الرقابية واملتخصصة  مختلفتعاون بين اإلعالم الوطني السوري و ال يالحظ ضعف أو غياب .ه

 ما ندر. فبمكافحة الفساد، 
ّ
 نشاط معظم األجهزة الرقابية ال يأخذ طريقه إلى منابر اإلعالم الوطني إال
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ال يهتم اإلعالم الوطنّي السورّي بنشر التوعية بشأن مخاطر الفساد وتأثيراته االقتصادية واالجتماعية،  .و

 ي املجتمع.وتوعية األفراد بأهمية ازدراء الفاسدين، وما من برامج إعالمية للتوعية األخالقية ف

ال يعمل اإلعالم الوطني لتشكيل رأي عام داعم لحمالت مكافحة الفساد، رغم عدم وجودها على أرض  .ز

 الواقع، ولم يقّدم أّي جهود للضغط اإلعالمي أو للتحفيز بما يسهم في حمالت ملكافحة الفساد. 

ية اد وال باتفاقات دولال يهتم اإلعالم الوطني السوري بعرض ومناقشة تجارب دولية في مكافحة الفس .ح

 خاصة بتدابير مكافحة الفساد، وال بالبحث في مفهوم الفساد. 

سبة واملحاال توجد سياسة إعالمية وطنية محلية تعنى بشؤون نشر الشفافية وتعزيز آليات النزاهة  .ط

 ، وحّتى في قضايا الفساد املثارة ال توجد متابعة ومواكبة لها حتى خواتيمها.واملساءلة

 بشأن املحتوى اإلعالمي خالصات .8

لم يتأثر اإلعالم الوطني السوري بش يء يستحق الذكر بعد اإلعالن الرسمي عن )املشروع الوطني  .أ

لإلصالح اإلداري في سورية(، ومن جملة ما تضمنه هذا املشروع مكافحة الفساد(، إذ لم يتوضح أي 

 تفعيل لسياسة رقابية إعالمية تخص شؤون الفساد. 

اإلعالم الوطني السوري تتم برغبة حكومية  واملتداولة فيإّن معظم املعلومات املتعلقة بمظاهر الفساد  .ب

 وهي ال تحرج املؤسسات والجهات الحكومية. 

 في مصادر معلومات اإلعالم الوطني  .ج
ً
 متدنيا

ً
تشغل )الوثائق( واملجتمع األهلي والقطاع الخاص موقعا

 بشأن الفساد.

ة في مصادر املعلومات التي يتداولها اإلعالم منسوبة إلى متخصصين بمكافحة ُيالحظ وجود ضعف  .د
ّ
أو قل

 الفساد.

 يوجد فقر إعالمي وطني شديد في التحقيقات التقليدية واالستقصائية املهتمة بشؤون الفساد. .ه

 ُيالحظ وجود اهتمام جزئي لإلعالم الوطني بمظاهر قليلة من مظاهر الفساد ولدى قطاعات قليلة من .و

 قطاعات الدولة وما من تغطية لشؤون قطاعات ووزارات عديدة في مجال مكافحة الفساد وانتشاره.

إنَّ شؤون الفساد التي يتعامل معها اإلعالم الوطني ال تعدو في مجملها أن تكون حاالت ال تحمل العمق  .ز

تي الفاسدة الفي توصيف األفعال الفاسدة وتجريمها؛ ذلك في ضوء التسليم بصحة وصف األفعال 

جّرمتها )اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد( وحجم التوافق العالمي علهها، وتلك األفعال هي: )رشو 

رشو املوظفين العموميين األجانب وموظفي املؤسسات الدولية -املوظفين العموميين الوطنيين 

املتاجرة -بل موظف عمومي اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من ق-العمومية 

كات اختالس املمتل-الرشوة في القطاع الخاص -اإلثراء غير املشروع -إساءة استغالل الوظائف -بالنفوذ 

ر إعاقة سي-إخفاء املمتلكات املتأتية من أفعال جرمية -غسل العائدات اإلجرامية -في القطاع الخاص 

مسؤوليتها عن األفعال  ت االعتبارية في حدودتجريم الشخصيا-إخفاء العائدات الجرمية -العدالة 

 (.الجرمية
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ا
 مقترحات -عاشرا

ها امللف يأتي ضمن غايات هذا 
ّ
الوصول إلى مقترحات يمكن وضعها في خدمة أصحاب القرار اإلعالمي عل

، ويمكن تصورها وفق اآلتي:
ً
 أو جزئيا

ً
 تشكل قيمة مضافة لإلعالم الوطني في حال االستفادة منها كليا

ومستلزماتها التنفيذية ملواجهة اإلعالم الخارجي الذي في املناسبة سياسات الير اإلعالم الوطني بتحض .1

 من حوامل الفساد العالمي؛ ذلك ليسهم اإلعالم الوطني في حماية املنظومة 
ً
بعض منه يشكل حامال

 األخالقية والثقافية للسوريين.

ارسة دوره الرقابي في الحفاظ على املوارد الوطنية تحضير اإلعالم الوطني ملواجهة الفساد املحلي، ومم .2

بشتى مكوناتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبشرية، وأن تعتمد وسائل اإلعالم الوطني السوري 

 بشؤون الفساد ومكافحته.
ً
 ضمن )نتاجاتها وبرامجها( متخصصا

ً
 تبويبا

فساد بتوصيف متطابق أو مشابه على األقل أن يتعامل اإلعالم الوطني السوري مع حاالت ومظاهر ال .3

مع التوصيف العالمي لألفعال الفاسدة، كما هو وارد في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد التي 

 وقعت علهها سورية. 

 من االكتفاء بحالة  .1
ً
االهتمام بإنشاء إعالم استقصائي وطني سوري، وأن يشهد تطبيقات عملية له بدال

 من التنظير الرسمي عن ضرورة االهتمام به بين حين وآخر. 

أن ينّوع اإلعالم الوطني السوري معلوماته بشأن مظاهر وملفات الفساد بما يقتضيه الواجب اإلعالمي  .1

مع، وهذا يستوجب التخلص من االرتهان لرغبة املؤسسات الحكومية ومزاجها تجاه تجاه الدولة واملجت

كشف ملفات وحاالت الفساد، وإثارة ملفات ومظاهر عن الفساد حتى لو تعارضت مع رغبة تلك 

 املؤسسات، ولكن ضمن سقف قانون اإلعالم الحالي أو أي تطوير إيجابي مستقبلي يشمله. 

 األجهزة الرقابية، وهذا املواكبة اإلعالمية إلجرا .1
ً
ءات املؤسسات الحكومية في محاربة الفساد، تحديدا

 يسهم في صناعة ثقة الجمهور بالدولة.

زيادة االهتمام اإلعالمي بكشف أخطاء األداء الحكومي واملؤسساتي واملمارسات الفاسدة في شتى  .7

 مكونات املجتمع.

ري وباقي األجهزة الرقابية بما يؤدي إلى تفعيل وضع صيغة وآليات للتعاون بين اإلعالم الوطني السو  .3

األداء في كشف الفساد ومكافحته، واستثمار نشاط وأعمال ونتائج عمل شتى األجهزة الرقابية فهي 

 تشكل مواد إعالمية في غاية األهمية ضمن شؤون مكافحة الفساد. 

امج صادية واالجتماعية وإطالق بر االهتمام اإلعالمي بنشر التوعية بشأن مخاطر الفساد وتأثيراته االقت .9

 وسياسات تنفيذية للتوعية األخالقية في املجتمع عن طريق اإلعالم.

ممارسة اإلعالم وسائل ضغط رقابية بغية املساهمة في تشكيل رأي عام يمكن أن يلزم املؤسسات  .12

 الحكومية بحمالت ملكافحة الفساد ودعمها. 
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ية في مكافحة الفساد وشتى االتفاقات الدولية واإلقليمية إيالء االهتمام اإلعالمي بالتجارب العامل .11

 الخاصة بتدابير مكافحة الفساد ووضعها موضع النقاش.

اعتماد سياسة إعالمية وطنية محلية تعنى بشؤون نشر الشفافية وتعزيز آليات النزاهة واملحاسبة  .12

 واملساءلة.

 الجوانب املتعلقة بشؤون الفساد، االهتمام اإلعالمي بكل املشروعات والبرامج اإلصالحية،  .13
ً
تحديدا

ووضعها في دائرة النقاش بوتائر معقولة تتكفل أن يشكل اإلعالم حوامل لتلك املشروعات والبرامج 

 بعد أن يسهم في كشف ثغراتها والتحفيز للتعديل بها.

 فساد. اعتماد الوثائق كمصدر أساٍس للمعلومات في محتوى املواد اإلعالمية املهتمة بشؤون ال .11

إيالء التحقيق اإلعالمي )التقليدي واالستقصائي( االهتمام املطلوب ليكون إحدى الواجهات اإلعالمية  .11

 ملواصفات هذا النوع اإلعالمي وقدراته في هذا الشأن. 
ً
 في كشف الفساد ومكافحته، نظرا

الستعانة وا ء،مفتشين وقضاة وخبرااالنفتاح اإلعالمي على املتخصصين في شؤون مكافحة الفساد من  .11

 املتكررة بتلك الكفاءات للخوض بشتى شؤون الفساد ومناقشتها.

 توسيع االهتمام اإلعالمي بشتى مظاهر الفساد وفي شتى وزارات وقطاعات الدولة ومكوناتها. .17

 وبشكل تخصص ي لكشف الفساد ومكافحته. .13
ً
 رفد اإلعالم الوطني بإمكانات مادية وبشرية توظف حصرا

ية وحكومية لتحرير املعلومة من شتى القيود التي تكّبلها، طاملا بقيت تحت سقف تركيز جهود إعالم .19

 القوانين.  
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 أسئلة ختامية

إلعالم الوطني وتفعيل افي إثارة أسئلة هامة، ووضع أجوبة لها، ألّن القصد هو خدمة  امللفتكفل هذا 

دوره، ولكن تقتض ي األمانة العلمية عند البحث في دور اإلعالم الوطني السوري تجاه الفساد ومكافحته، عدم 

الجواب عنها بل إثارتها، وحتى لو بقيت بال أجوبة فإّنها لغاية  امللفالتغافل عن أسئلة ليس من مهمات هذا 

 تحفيزية وتصلح للتفكر بها، وهي:

 انتشار الفساد في مؤسسات اإلعالم الوطني السوري ذاتها؟  ما حجم -

، في شتى مؤسسات  -
ً
هل تختلف أشكال ومظاهر الفساد التي يتناولها ويواكبها اإلعالم الوطني، جزئيا

 وقطاعات الدولة عن األشكال واملظاهر ذاتها في مؤسسات القطاع اإلعالمي؟

ري بشتى مؤسساته ووسائله، تختلف عن البيئة التي هل البيئة التي يعمل بها اإلعالم الوطني السو  -

 تعمل بها شتى مؤسسات الدولة ومكونات املجتمع، وتسهم في شتى األشكال واملظاهر الفاسدة؟

ما مدى الدقة في تحميل مسؤولية تقصير اإلعالم الوطني في كشف الفساد ومكافحته على اإلعالم  -

 وضع سياساته؟!  ذاته، من دون تحميل املسؤولية للمسؤولين عن

ألسنا أمام أحد ضروب الطوباوية عندما نتصّور أّن حكومة تحدد موازنة ونفقات وإمكانات كل وسيلة  -

 إعالمية تابعة لها وعلهها أن تسمح لهذه الوسيلة بأن تحارب الفساد في القطاع الحكومي؟!

رون إمكاناتهم لخدمة  -
ّ
 الفاسدين في املجتمع؟هل القطاع اإلعالمي بريء من إعالميين فاسدين يسخ

وهكذا ال بد من طرح إشكالية ترتبط بظروف اإلعالم الوطني السوري وواقعه ودوره تجاه الفساد 

وتتجسد باآلتي: عندما يقتصر دور اإلعالم في كشف اليسير من مظاهر الفساد ومن دون تعّمق، ويتجاهل شؤون 

 طية على الفساد؟الفساد في شتى القطاعات فهل دوره هنا كشف للفساد أم تغ
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