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  مصاحل الشعب
 1 بني سلطة النزاهة وسلطة االعالم

 
 

سهام الشجريي                           .د

     

وىو وليد جهد ذايت متكامل للمجتمع ومعرب عن ( كما يقول صموئيل ىنتنجتون ) الفكر االجتماعي منتج مجعي  
افًتضنا ان الدور الرقايب دلؤسسات الدولة فعال  ىدف اجتماعي مشًتك من حيث الرغبة يف عملية التغيَتوالبناء، ىذا اذا

. اجتماعيا يعرب عن الية جديدة حلماية الدولة واجملتمع من االبتزاز الضمٍت الذي يتعرض لو اجملتمع
ومع اقراران ان االعالم يعد ادلفصل الرئيسي يف تعديل النظام القيمي واشاعة القيم ادلضادة للفساد، اذ يسعى اىل ترويج 

ابلنزاىة لدى اجلمهور وديارس عملية احلصانة دلوظفي ادلؤسسات احلكومية من مغبة االنزالق حنو الفساد من خالل  الوعي
السعي لدور اعالمي رقايب حياول اجياد ارضية صلبة للنظام القيمي والسعي لتغيَت العادات القددية، ىذا اذا ما سلمنا ان 

:- ، ويبقى السؤال مفتوحا الفساد احلكومي ارث اجتماعي واقتصادي قدًن
 
ماعالقة االعالم ابلنزاىة؟ وىل صحيح ان مسؤولية االعالم ادلرئي وادلسموع وادلقروء يف رلتمع يقًتح نظاما للعدالة  -

. والنزاىة تتقاذفو عدة مفاىيم؟
د؟ ىل دور االعالم يتلخص يف مراقبة اداء الدولة وادلشروع التوعوي؟ ام مهمتو البحث عن بؤر الفسا -
ىل مهمة االعالم أتشَت مكامن اخللل يف مفاصل الدولة؟ أم يف تعزيز قيم الشفافية والنزاىة حملاربة الفساد ادلؤسسي  -

والفردي؟ 
ىل وظيفتو الكشف عن السلوكيات اخلاطئة يف عمل مؤسسات الدولة؟  -

                                   
 وردان عرب بريد ادلوقع   1
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الفساد ديكن ان يؤدي اىل خلق حاالت من  ان الدراسات احلديثة يف العالقة بُت الدور الرقايب لالعالم والنزاىة تؤكد ان
عدم الكفاءة وعدم ادلساواة وجتاوز القانون والقفز على الصالحيات وتعطيل خطط التنمية، وان دور النزاىة ديكنو ان 

 يقلل من سلاطر الولوج يف الفساد وىو وان مل يستطع ابزالة الفساد بقدر ما، لكنو يسعى اىل حتسُت فعالية وشرعية الدولة
بشكل عام، وىذا ىو البعد االول الذي نرتكز عليو يف ذلك، ويبدو االمر موضوعيا حينما نقول انو مل يكن ابدلقدور اوال 

ازالة الفساد بشكل كامل ولكن ديكننا اخذ خطوات لوضع حدود لتأثَته وختفيف االضرار اليت يسببها يف جسد الدولة 
من ضغوط اجتماعية ويؤدي اىل انتهاكات معيارية، كما ان ادلتغَتات  واجملتمع، الن الفساد سلوك حيفزه حافز انبع

اجملتمعية تسهم يف تفسَت مستوايت الفساد والتنبؤ هبا، ألن كلمة الفساد ذلا اتريخ، أذ تولدت من معان ودالالت سلتلفة 
جهود لضمان ثروة او سلطة : ىن ومتباينة على حنو استثنائي، ويؤكد فالسفة السياسة وجوده يف السياسة او يف الدولة، مبع

.  بوسائل غَت مشروعة، كسب شخصي على حساب اجلمهور
يقال فسد الشئ أي ) البعد الثاين يف العملية اننا جيب ان ندرك أبن الفساد لو معان سلتلفة وىو يقًتب من ادلعٌت الًتاثي

ة لكننا يف عادلنا الثالث صارت لو معان ، وهبذا يكون معٌت الفساد مضادا دلفهوم النزاه(تلف وعطب ومل يعد صاحلا
سلتلفة فالرشوة يف رلتمع ما قد تعٍت ىدية يف رلتمع اخر، والقائد السياسي او ادلسؤول احلكومي الذي يساعد اصدقائو 

وافراد عائلتو ومناصريو قد يبدو جديرا ابلثناء يف بعض اجملتمعات وفاسدا يف زلتمعات اخرى، وىنا البد ان نقول ان 
. وم الدور الرقايب لالعالم والنزاىة ابت متارجحا بُت ادلعيار الشخصي وادلعيار االجتماعي وادلعيار ادلهٍتمفو

واان ىنا كمراقبة، الديكنٍت ان اقدم تعريفا دقيقا او عميقا عن دور الثقافة وادلوروث االجتماعي الذي اخًتق مفهوم النزاىة 
ال اكتم االخرين سرا حينما اقول ان بعض االدوار الرقابية اليت ديارسها االعالم وجتاوز حدود االبتزاز االعالمي، اذ انٍت 

ابتت تشك يف نزاىتها الهنا قائمة على فكرة الثراء يف االستقصاء والبحث عن حجم اخلرق الذي تباركو فكرة حجم 
اي حتت حصار عناوين الصحف الغنيمة، فضاعت شفافية االعالم مبقصلة الدور االعالمي غَت النزيو، فبتنا نعيش يوم

. وتقارير الفضائيات عن الفساد االداري وادلايل وهتديدمها للمجتمع وخطراستمرارمها
( مؤسسات الدولة) والبعد الثالث الذي ديكن ان نقًتحو للفساد ىو يف ىذا االنتقال بُت حجم الفساد يف القطاع العام

سات الدولة، فغياب العدالة االجتماعية واالصالحات الدديقراطية وانتقال ادلمارسات الفاسدة للقطاع اخلاص اىل مؤس
والوضوح والشفافية يعٍت شيوع ظاىرة الفساد يف مؤسسات الدولة، ونظرا لشيوع الفساد واطراد بقائو على مدى الزمان، 

جبهد بشري ىادف واحتماالت عودتو بعد زوال، يسود اعتقاد ان ال سبيل اىل معاجلتو كأختالل وظيفي ديكن احلد منو 
. تقوده وسائل االعالم ادلختلفة

ان تطور مفهوم ادلوضوعية يف الدور الرقايب يف وسائل االعالم كان ينظر اليو كرد فعل على القطيعة الصحفية اليت هتدف 
حاالت  اىل االاثرة بدوافع شخصية، ولذلك يسعى االعالميون ان يكونوا غَت متحيزين ونزيهُت ومتوازنُت يف تعاطيهم مع
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الفساد ادلنتشرة يف مفاصل الدولة، غَت ان النزاىة واالنصاف ختتلف عن التوازن، فالتوازن يوحي ابن ىناك جانبُت فقط 
(. خرب وىو شئ اندر وذا قيمة وذا سبق وابنو جيب اعطائها قيمة متساوية من التغطية) أي

اسا اىل الدقة، وابلتايل يكونوا متجاوزين للحقائق العلمية والصحفيون الذين يسعون اىل التوازن ادلصطنع تفتقد تقاريرىم اس
واالقتصادية واخللل الثاين ىو الكتابة من وجهة نظر ضيقة غَت نزيهة وتقدًن صورة انقصة عن اخلرق او الفساد، ىذا االمر 

ىي السلطات االخرى ىو الذي جيعل من االعالمي ادلهٍت ادلشوش تنتفض منو نزاىتو وتسلب منو سلطتو الرابعة اليت تضا
وتفوقها احياان ومن اجل جتاوز االشكالية العالقاتية، بُت السياسة واالعالم يطرح البعض مايراه مساعدا لشيوع الشفافية 

:- يف وسائل االعالم ودورىا الرقايب واالقًتاب من مفهوم النزاىة قدر االمكان، فالبعض يقًتح
. نزاىة العالية اليت تساعدىا على اداء دورىا ابدلهنية ادلطلوبةان تتسلح مؤسسات االعالم ابدلهنية وال -1
ان تسهم احلكومة ومؤسساهتا التشريعية وادلؤسسات القضائية يف دعم االعالم من حيث االستقاللية وفتح االبواب  -2

. د من دوره الرقايبللكتابة حبرية والكف عن جتيَت الصوت االعالمي لصاحلها او تكميم االفواه او هتديد االعالمي للح
. ان تشرع القوانُت ادلطلوبة من اجلهات التشريعية لضمان حيادية ومهنية ونزاىة عمل االعالم -3
على ادلؤسسات االعالمية وىيئات التحرير وحراس البوابة يف وسائل االعالم ادلختلفة عليها ان دتارس دور الرقيب  -4

الذايت على مؤسسات االعالم وكوادرىا من النفعُت ومن ذوي النظرة القاصرة يف فهم الدور الرقايب لالعالم والذي يشك 
. يف نزاىتو

لتشريعي مع ادلؤسسات االعالمية على توفَت مساحة من االجواء للعمل بشفافية وان ان يعمل الطرفان التنفيذي وا -5
. حيًتم مبدأ فصل السلطات

وادلالحظة اليت ديكن للمراقب ادلدقق ان يؤشرىا على الدور الرقايب دلؤسسة النزاىة اننا مل نلحظ طيلة سنوات عملها 
فساد وحتقيق الشفافية يف البالد اليت الزالت تصنف عادليا ابالكثر ادلاضية اجنازا ملموسا وذا اتثَت يف رلمل مكافحة ال

:- فسادا ومرد ذلك اسباب كبَتة
. غرابة األليات اليت تعتمد يف اختيار وانتقاء موظفيها :-االول
. شبحية نظامها الداخلي :-اثنيا
. قلة عدد موظفيها :-اثلثا
. حتقيقية والقضائيةغموض واجباهتا فهي تًتاوح بُت االدارية وال :-رابعا

ضعف صالحياهتا واليت ظلت مشلولة وال تتناسب مع قيمها القانونية ووضعها الدستوري الذي وضعها يف  :-خامسا
. مرتبة ومنعها حصانة االستجواب واحملاسبة لكل عناوين الدولة العراقية

س النواب مع ديوان الرقابة ادلالية مع دوائر ىناك من يؤكد ان تقاطع اعمال ىيئة النزاىة مع جلنة النزاىة يف رلل :-سادسا
ادلفتشية يف دوائر الدولة مع رللس القضاء رمبا سرب الكثَت من القضااي اىل خارج كواليس ىذه ادلؤسسات فمنح االخرين 
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فرصة الضغط السياسي او اذلروب من مالحقة كثَت من ادلفسدين فضال عن تعرض نشاطها اىل التجاذابت السياسية 
. بيةواحلز

كل ىذه االسباب عطلت من اداء ىيئة النزاىة وجعلت البعض يصفها ابهنا بندقية بيد مواطن بال اطالقات او بدن بال 
اطراف، ان عدم اقرار قانون للنزاىة وديوان الرقابة ادلالية وادلفتشية العامة وعدم اقرار قانون االحزاب السياسية ومصادر 

ية االنتخابية، وعدم تنفيذ كثَت من اجراءات القبض القضائي الصادرة حبق ادلفسدين دتويلها  وعدم اصدار قانون الدعا
وعدم تفعيل قانون من اين لك ىذا؟ وعدم اقرار قانون حرية التعبَت لالعالم والصحافة، رمبا، شل من حركة االعالم 

، تفًت مهتو يف مالحقة حاالت الفساد واضعف من حرية الوصول اىل ادلعلومة وجعل ادلواطن اوال واالعالمي كمواطن اثنيا
يف مؤسسات الدولة وىذا االمر جعل من شعار النزاىة كهدف دلؤسسات الدولة العراقية يدخل يف اطار احلرب 

. االعالمية
: ان تطوير اداء عمل النزاىة يف الدولة العراقية اجلديدة يفًتض القيام اباليت

ن من رئيس اجلمهورية، رئيس الوزراء، رئيس رللس القضاء االعلى، رئيس تشكيل رللس اعلى للنزاىة والشفافية يتكو -
رللس النواب، رئيس ىيئة النزاىة، رئيس ديوان الرقابة ادلالية، ختول ىذه اجلهات صالحياهتا للمدعي العام ابلنزاىة يف 

كومية واحلزبية، وىذا االمر اصدار اوامر القبض الفورية على ادلفسدين ااي كانت مواقعهم السياسية والتشريعية واحل
  :-يتطلب

. هتيئة مساحة اكرب حلجم زلاربة الفساد يف وسائل االعالم ادلختلفة   -1
. فصل اجمللس االعلى للنزاىة عن ادلؤسسات االخرى   -2
اء تشكيل حزام النزاىة او اخلط الساخن عرب النت او اجهزة النقال او من خالل الشكاوى ادلرفوعة من خالل اعض -3

. رللس النواب ليتم التحقيق فيها من قبل ادلدعي العام كل ضمن زلافظتو
ان يصار اىل تقدًن احلوافز التشجيعية للناشطُت يف رلال زلاربة الفساد، مؤسسات، افراد، قانونيُت، اعالميُت،  -4

. مواطنُت
 اعالانت مرئية ومسموعة ومقروءة تبٍت نظام تعليمي وتربوي من خالل اعادة النظر يف ادلناىج الدراسية وتقدًن -5

. حتارب الفساد
. تعزيز دور منظمات اجملتمع ادلدين يف زلاربة الفساد   -6
. اعتماد اسس الكفاءة والنزاىة يف اشغال الوظائف العامة يف دوائر ىيئة النزاىة ويفضل ان يكونوا قضاة درجة اوىل -7

م الشاعة قيم النزاىة ال خنفي من ان اخلطاب االعالمي الرقايب كثَتا اننا وحنن نقدم او نستعرض امهية دور وسائل االعال
. ما خيضع اىل اللعبة السياسية حيث استخدم التشهَت ضمن الصراعات السياسية حبجة رفع شعار النزاىة
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مع مصاحل  ان وسائل االعالم العراقية مل تصل حىت االن اىل مرحلة النضج واجلدية االعالمية والتعاطي بوطنية ومهنية
البالد ومع ملفات الفساد لذلك من الصعب ان حنكم على اداء ىيئة النزاىة ابلسلبية حلداثة التجربة والن ىناك معطيات 

كثَتة تعيق عمل ىذه ادلؤسسة، كما ان اخلطاب االعالمي لالعالم العراقي تشوبو احملسوبية وادلزاجية والشللية، ولذلك 
و تلك دون اخرى فمثال يذكر حجم الفساد يف وزارة التجارة دون ان يذكر حجم الفساد نرى تسليطا على ىذه الوزارة ا

يف وزارة الداخلية والدفاع اال ما ندر، وال حنتاج اىل تعليق حُت نقول ان سطوة الوزارتُت امنيا وسياسيا رمبا اطول ذراعا من 
. سطوة الوزارات االخرى

م بسبب غياب الوطنية والشفافية وادلهنية كما اسلفنا والشعور والبد ان نضيف ايضا، ان حال مؤسسات االعال
ابدلسؤولية وفقدان احلصانة وتدىور ادلستوى ادلعيشي للصحفي او االعالمي جتعلو راشيا ومرتشيا يف نفس الوقت، كما ان 

عملية الفساد امرا مربرا غياب احلس الوطٍت للسياسي العراقي للعراق اجلديد وادلافيا السياسية اليت تقف ورائو جعلت من 
الهنا مدعاة لرضا وقبول رئيس ىذه الكتلة او ىذا احلزب عنو، الهنا مدعاة لتمويل ىذه ادلؤسسة احلزبية او ىذه ادلؤسسة 

. االعالمية، ولذلك اصبح الفساد يف احلكم قاعدة عند الالوطٍت واالصالح استثناءا عند الوطٍت او عند ادلواطن
دولة يف العامل فكرة ( 159)مؤسسة رغم اهنا استثناءا يف العراق وال نعرف مرجعيتها التارخيية من بُت واخَتا ان النزاىة ك

جيدة لكنها ال تعد صاحلة للتطبيق اال اذا وجدت االرادة السياسية لتطبيقها وقانون قوي حيميها وبيئة رلتمعية جاىزة 
. عاطى مع انبل مهمة انسانية اال وىي مصاحل الفرد واجملتمعدلمارسة دورىا واعالم نزيو وشفاف ومهٍت قادر على ان يت
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