مصر
إتاحة المعلومات

بقلم :سعد هجرس

ترمومتر املعلومات ..لقياس درجة حرارة السياسة واالقتصاد

مواصفات القانون املطلوب ..مع احلذف واإلضافة
مدير حترير
العالم اليوم

أصبح وج��ود تشريع يكفل حرية احل�ص��ول على
املعلومات وتداولها أحد معايير تقدم الدول ،وأحد
ش��روط ت��واف��ر الدميقراطية م��ن ع��دم��ه ،وت��واف��ر
الشفافية ،التي هي بدورها أحد متطلبات النزاهة
في السياسة واالقتصاد على حد سواء.
بسن قوانني
وكثيرة هي الدول التي قامت بالفعل ّ
تكفل ح��ق امل��واط��ن -ول�ي��س الصحفي واإلع�لام��ي
فقط– في احلصول على املعلومات .وهي ال تنتمي
كلها إلى فئة العالم «املتقدم» وإمنا يوجد بينها دول
تنتمي إلى عاملنا الثالث ،في مقدمتها الهند التي
أص��درت ه��ذا القانون ع��ام  ،2005واعتبره كثير
م��ن احملللني وامل��راق�ب�ين أه��م تشريع ص��در هناك
منذ االستقالل .وفى أفريقيا توجد إحدى عشرة
دولة –حتى اآلن -سارت على هذا الطريق .ومن
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املؤسف أن تكون مصر –مهد احلضارة اإلنسانية
بأسرها– خارج هذه الدول حتى حلظة كتابة هذه
السطور .ومن املؤسف أكثر أن هذا القانون –رغم
أهميته القصوى– ال يزال خارج اهتمام األجندة
التشريعية املصرية.
ومن املؤسف أكثر وأكثر أنه ال يوجد بني أعضاء
احلكومة–حسب علمي– من لديهم حماس إلعطاء
أولوية ملشروع قانون يضمن حرية تدفق املعلومات
وح��ري��ة ت��داول�ه��ا ف��ي األج �ن��دة التشريعية لبرملان
!!2010
لكن اجلانب اإليجابي –نسب ًّيا– بهذا الصدد هو
تزايد الوعي داخل صفوف النخبة املصرية ،وداخل
املجتمع املصري عمو ًما ،بأهمية املعلومات –التي
تشمل كل البيانات واألرقام اإلحصائية التي متس

حياة أي مواطن مبا في ذلك تفاصيل احلالة املالية
لكافة املؤسسات وميزانياتها العمومية ،والسيرة
الذاتية لكل املسئولني عنها وعن الدولة بأسرها،
والذمة املالية لكل منهم ،وكافة التشريعات اخلاصة
بتنظيم أداء مختلف أجهزة الدولة لوظائفها واللوائح
وال� �ق ��رارات اإلداري� ��ة ال �ص��ادرة ل��ذل��ك ،والفلسفة
الكامنة وراء صدور هذه اللوائح والتنظيمات ،ليس
على املستوى الوطني فقط وإمنا على كل املستويات
ابتداء من مستوى القرية واحلي.
فبدون توافر هذه املعلومات ال يكون هناك أساس
موضوعي للمراقبة واملساءلة واحملاسبة ،وبدونها
ال ي�ك��ون ه�ن��اك معيار ملموس وم �ح��دد ملكافحة
الفساد ،وال تكون هناك بوصلة هادية ومرشدة
للسير في دهاليز الساحة السياسية واالقتصادية

واالجتماعية ،أو في كواليس عالم البيزنس الذي
يكون غار ًقا في الظالم ،في غيبة نور املعلومات
الساطع ،والذي ال ميكن بدونه شق طريق املنافسة
املتكافئة ،والتي هي بدورها شرط ضروري لعمل
«السوق» بصورة صحية ومكتملة.
وألن األم��ر على ه��ذه ال��درج��ة م��ن األه�م�ي��ة ،فإن
املسألة ح��ازت على اهتمام الكثير من املنظمات
الدولية ،ومن بينها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد التي نصت في الفقرة (ب) من مادتها 13
على «ضمان تيسير حصول الناس على املعلومات».
وألن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية
األمم املتحدة املشار إليها ،وصدقت عليها ،فقد
ك��ان من املتوقع أن متضي قد ًما إل��ى األم��ام ،وأن
تشرع فو ًرا في إصدار قانون يضمن حرية الوصول

ليس املهم
فقط إصدار
قانون يضمن
حرية تداول
املعلومات
واحلصول
عليها ..األهم
أن يكون
القانون الصادر
دميقراطيا
ًّ
وأن يحقق
األهداف
املطلوبة ،وال
يكون مجرد
"سد خانة".
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بدون توافر
املعلومات ال
يكون هناك
أساس موضوعي
للمراقبة
واملساءلة
واحملاسبة،
وبدونها ال يكون
هناك معيار
ملموس ومحدد
ملكافحة الفساد،
وال تكون
هناك بوصلة
هادية ومرشدة
للسير في
دهاليز الساحة
السياسية
واالقتصادية
واالجتماعية.

إلى املعلومات واحلصول عليها وتداولها .لكن هذا
لم يحدث لألسف الشديد حتى اآلن ،ونرجو أال
يطول التأجيل والتسويف.
لكن ليس املهم فقط إصدار هذا القانون املنشود.
األه��م أن يكون القانون الصادر دميقراطيا ،وأن
يحقق األه ��داف املطلوبة ،وال يكون مجرد «سد
خانة».
قوسا جلملة اعتراضية بهذه املناسبة،
وأفتح هنا ً
حيث نظمت مكتبة اإلسكندرية منذ عامني مؤمت ًرا
ملناقشة هذه املسألة ،وأثناء مناقشتنا للموضوع مت
توزيع مشروع قانون لتداول املعلومات على احلضور،
مشروعا بالغ السوء لدرجة أن أغلبنا أطلق
وكان
ً
عليه اسم «قانون منع تداول املعلومات» ،وعندما
متت مواجهة هذا املشروع املتخلف بانتقادات حادة
ت�ب��رأت منه جميع اجل�ه��ات احلكومية امل��وج��ودة،
وال�ت��ي م��ن املفترض أن إح��داه��ا ه��ي التي أعدته
ووزعته علينا.
ون �غ �ل��ق ق ��وس اجل �م �ل��ة االع �ت��راض �ي��ة ل �ن �ع��ود إل��ى
التأكيد على أن العبرة ليست بصدور أي قانون
وال �س�لام ،وإمن ��ا ال�ع�ب��رة ب��أن ي�ك��ون ه��ذا القانون
ملب ًيا لالحتياجات الضرورية .وهذا أمر ال يتحقق
بالتمنيات وإمنا جتسده معايير أساسية.
أوالً :يصبح ه��ذا القانون بال مخالب وال أنياب،
واضحا
نصا
ً
وج��وده مثل عدمه ،إذا لم يتضمن ً
ومحد ًدا يعاقب املوظف العمومي –وزي ًرا كان أم
خفي ًرا– إذا امتنع عن تقدمي املعلومات املطلوبة
ملن يسعى للحصول عليها .وأن تكون هذه العقوبة
رادع��ة ،بحيث ميكن أن تصل إل��ى حد العزل من
ال��وظ�ي�ف��ة العمومية ف��ي ح ��االت بعينها وظ��روف
محددة.
ث��ان � ًي��ا :أن ي �ك��ون احل �ظ��ر امل� �ف ��روض ع �ل��ى بعض
املعلومات هو االستثناء وليس القاعدة ،وأن تكون
أسباب احلظر ومجاالته محددة وقاطعة ،بعي ًدا
ع��ن التعبيرات واالص�ط�لاح��ات الفضفاضة ،من
قبيل «املصلحة العليا» أو «األمن القومي» أو «السلم
األهلي» أو «السالم االجتماعي».
ث��ال � ًث��ا :أن ي�ك��ون «وق ��ت» احل �ص��ول ع�ل��ى املعلومة
املطلوبة محد ًدا ومناس ًبا ،فال معنى للحصول على
املعلومات بعد فوات األوان وانتفاء احلاجة.
راب � ًع��ا :أن تكون «تكلفة» احل�ص��ول على املعلومة
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املطلوبة «معقولة»؛ ألن املغاالة في تقدير الرسوم
ال�لازم��ة ميكن أن ت�ك��ون «م��ان�ع��ة» أو «تعجيزية»،
وبالتالي تسفر في الواقع عن تفريغ القانون من
مضمونه.
خامسا :أن تكون وسيلة احلصول على املعلومة
ً
املطلوبة سهلة وبعيدة عن التعقيدات البيروقراطية
املرهقة التي تستنزف الوقت واجلهد واألعصاب.
�ادس��ا :أن ت�ك��ون املعلومات ح��دي�ث��ة ،ف�لا معنى
س� ً
لتوفير معلومات قدمية وجودها كعدمه .ورغم أن
إصدار قانون يحمى هذه املبادئ يعتبر خطوة هائلة
لتحقيق الشفافية ،في السياسة واالقتصاد ،فإن
القانون وحده ال يكفي ،بل تلزم احلاجة معه إلى
«حذف» و«إضافة».
أما احلذف فيتعلق بتشريعات قائمة حتظر تداول
املعلومات وتضع قيو ًدا عليها ،منها على سبيل املثال
القانون رقم  12لسنة  1999بتعديل بعض أحكام
ال�ق��ان��ون رق��م  87لسنة  1960ف��ي ش��أن التعبئة
العامة الذي ينص في املادة  35على معاقبة كل من
يقوم بإفشاء البيانات واملعلومات اخلاصة بالتعبئة
باحلبس وبغرامة ال تقل عن  2500جنيه وال تزيد
على  5000جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني.
واملادة  36من نفس القانون التي تعاقب كل مشتغل
في شئون التعبئة أفشى أس��را ًرا خاصة بوحدات
اجلهاز اإلداري للدولة أو األفراد أو شركات القطاع
العام أو شركات قطاع األعمال العام أو شركات
القطاع اخلاص ،مما يتصل بأداء واجبهم ،باحلبس
وبغرامة ال تقل ع��ن  2500جنيه وال تزيد على
 5000جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني.
وك��ذل��ك ال �ق��ان��ون رق ��م  35ل�س�ن��ة  1960ب�ش��أن
اإلحصاء والتعداد ال��ذي يشدد على أن البيانات
الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية وال
يجوز إطالع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها
أو إبالغه شيئا منها ...إال مبقتضى إذن مكتوب
من ذوي الشأن.
وتنص املادة الرابعة معدلة بالقانون  28لسنة 1982
على أن يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال
تزيد على ستة أشهر ،وبغرامة ال تقل عن مائة
جنيه وال تزيد على  500جنيه ،أو بإحدى هاتني
العقوبتني كل من أخل بسرية البيانات اإلحصائية
أو أفشى بيا ًنا من البيانات الفردية ،أو س� ًّرا من

أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب
العمل التي يكون قد أطلع عليها مبناسبة عمله في
اإلحصاء أو التعداد.
وإض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،تقضي امل ��ادة  77م��ن قانون
العاملني املدنيني بالدولة رقم  47لسنة  1978بأن
يحظر على العامل أن يفضي بأي تصريح أو بيان
عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك
مصرحا له بذلك كتابة
من طرق النشر ،إال إذا كان
ً
من الرئيس املختص .كما يحظر عليه أن يفشي
األم��ور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت
سرية بطبيعتها أو مبوجب تعليمات تقضي بذلك،
ويظل ه��ذا الكتمان قائ ًما حتى بعد ت��رك العامل
للخدمة!!
وه��ذه امل��ادة األخ�ي��رة ه��ي التي احتكمت إليها –
مثال -إح��دى اجل��ام�ع��ات املصرية حملاسبة أحد
أساتذتها ألنه كتب مقاال في صحيفة قومية ينتقد
فيه شأ ًنا جزئ ًّيا وتفصيل ًّيا وإدار ًّي ��ا ال خطر منه
على اإلطالق في إحدى كليات هذه اجلامعة ،حيث
كان ينبغي على هذا «البروفيسور» أن يحصل على
تصريح من رئيس اجلامعة قبل أن يكتب املقال!!
وغني عن البيان أن هناك ظرو ًفا تستدعي فرض
احل�ظ��ر على معلومات معينة ،لكن ه��ذا احلظر
يجب أن يكون هو االستثناء ال القاعدة ،وأن يكون
محد ًدا بقانون واضح وغير مطاط .وهو ما يعني
في التحليل األخير مراجعة كثير من التشريعات
القائمة وغربلتها لتقليص املمنوعات واحملظورات
إلى احلدود املنطقية واملعقولة.
أما «اإلضافة» فتتعلق بالتشريعات املتعلقة بحماية
الشهود واملبلغني .فهؤالء مصدر مهم للمعلومات
في حاالت كثيرة ،والقوانني املوجودة حال ًيا ال تكفل
حماية حقيقية لهؤالء الشهود واملبلغني ،واملطلوب
إذن سن تشريع جديد مكمل لقانون حرية تداول
املعلومات بهذا ال �ص��دد .اإلض��اف��ة الثانية تتعلق
بآليات منع تعارض املصالح ،حيث اآلليات احلالية
قاصرة وغير مؤثرة فعل ًّيا ،نظ ًرا لعوامل متعددة،
من بينها أن اإلفصاح عن الذمة املالية للموظف
العمومي أو املرشح لشغل منصب عمومي ،حكومي
ً
ً
ومحاطا بالغموض ،وهو
مشوشا
أو نيابي ،ما زال
ما يجب وض��ع حد له بتشريع قاطع يضمن منع
كافة أشكال تعارض املصالح وما ينجم عنها من

ت��رب��ح غ�ي��ر م �ش��روع.وه �ن��اك ف��ي جت ��ارب ال�ب�ل��دان
األخ��رى من��اذج متعددة ميكن االستفادة منها في
هذا الصدد ،ومنها على سبيل املثال آلية الصندوق
األعمى  Blind Trustاملعمول بها في الواليات
امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة ،وال �ت��ي حت��دث�ن��ا عنها م ��را ًرا
وتكرا ًرا من قبل.
باختصار  ..نحن ال نعيد اختراع العجلة ،وليس في
املسألة ألغاز أو معضالت.
ك��ل م��ا نحتاجه ه��و إرادة سياسية ل��وض��ع مصر
على خريطة البلدان «الشفافة» التي تتيح حرية
الوصول إلى املعلومات ،واحلصول عليها ،وتداولها،
سواء في القطاع احلكومي أو في القطاع اخلاص
واألهلي ،ليس بهدف «الفضول» أو «التطفل» على
ما ال يعنينا ،وإمنا باعتبار أن احلصول على هذه
املعلومات حق من حقوق اإلنسان ،هدفه املراقبة
وامل �س��اءل��ة واحمل��اس �ب��ة؛ م��ن أج��ل تنقية األج ��واء
وم �ح��ارب��ة ال �ف �س��اد ،وض �م��ان ت�ك��اف��ؤ ال �ف��رص في
السياسة واالقتصاد على حد سواء.

من املؤسف أن
قانون حرية
تداول املعلومات
واحلصول عليها
ال يزال خارج
اهتمام األجندة
التشريعية
املصرية..
لكن اجلانب
اإليجابي
نسبيا هو تزايد
ًّ
الوعي داخل
صفوف النخبة
املصرية وداخل
املجتمع املصري
عموما بأهمية
املعلومات.
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