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ق���د ال ي���ك���ون م���ن امل��ب��ال��غ��ة ف���ي ال���ق���ول إن ح���ري���ة ت����داول 
امل��ع��ل��وم��ات ف��ي م��ص��ر ه��ي مب��ث��اب��ة احل���ل لكثير م��ن مشاكل 
والثقافية،  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  الوطن 
ألن ت����داول امل��ع��ل��وم��ات ب��ب��س��اط��ة ي��ع��ن��ي حت��ق��ي��ق امل��زي��د من 
من  مزيد  م��ن  ذل��ك  على  ينطوي  مب��ا  والشفافية،  اإلف��ص��اح 
القدرة على توصيف  السياسية وبالتالي مزيد من  املشاركة 
حللها. سياسات  من  ذل��ك  يستوجبه  وم��ا  املجتمع   مشكالت 

ومع ذلك فقانون حرية تداول املعلومات ال يصدر، رغم تعالي 
األص��وات من كل األط��راف غير احلكومية إلص��داره.. ورغم 
اإليجابيات  العديدة   التي ال حتصى إلقراره  بحيث   يكون  ملزًما 
لكل مسئول على الشفافية واإلفصاح عما حتويه خزائنه من 
معلومات، وإال فالعقوبات الرادعة تنتظره في حال مخالفة 
ن��ص��وص ه��ذا ال��ق��ان��ون، ال���ذي سيضع ف��ي االع��ت��ب��ار مصلحة 
 الوطن العليا، دون مزايدة على احلق اإلنساني في املعرفة.. 
ودوافعه،  التعطيل  أسباب  تلمس  نحاول  التحقيق  ه��ذا  في 
ون���رص���د آراء م��خ��ت��ل��ف األط�����راف م���ن إع��الم��ي��ني، ون��اش��ط��ي 
املجتمع املدني، وأكادمييني، وممثلي القطاع اخلاص، وأخيًرا 
ممثلي الدولة، حول تداعيات التعطيل، واآلثار التي ميكن أن 

تترتب على خروجه للنور...
حتقيق:
رمضان أبو إسماعيل

الدستور املصري يجيز احلق في تداول املعلومات

القــانــون ال يـــحمي هــذا احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق..وال يجرم تعطيله 

إتاحة المعلومات

مصر
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من  أنه  أحمد،  محمد  مكرم  الصحفين،  نقيب  يرى 
العجب العجاب أن جتد احلكومة في الوقت الذي تردد 
متسكها بالدميقراطية والشفافية، وحرصها على محاربة 
الفساد ومحاكمة كل من ينشر أخباًرا غير موثقة، جتدها 
في الوقت ذاته متتنع عن إصدار قانون للمعلومات يوفر 
للجميع -وعلى رأسهم الصحفيون- حق احلصول على 
هذا  إص��دار  عن  متتنع  احلكومة  أن  مؤكًدا  املعلومات، 
الدول -نامية  تتعامل عشرات  الذي  الوقت  القانون في 
واض��ح  تشريع  وف��ق  معلوماتها  م��ع  متقدمة-  أم  كانت 
يحدد املسئوليات ويضع العقوبات، ويحقق حرية تداول 

املعلومات مبا يحقق بدوره الشفافية ومحاربة الفساد.
ويشير إلى أن احلكومة سبق أن طرحت مشروع قانون 
للنقاش  2007، ومت طرحه  املعلومات في  ت��داول  حرية 
تضمنه  مل��ا  راف��ض��ة  فعل  ردة  واج���ه  أن��ه  إال  املجتمعي، 
ال��ق��ان��ون م���ن غ��م��وض غ��ي��ر م���ب���رر، وإص�����رار حكومي 
متحكمة  تكون  عليا  لهيئة  بإنشائه  األم��ور  تعقيد  على 
ف��ي امل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى م��س��ت��وي ال��دول��ة -وه���و م��ا يجعل 
هذا  ليس  األم��ر-  هذا  في  احلاكمة  هي  البيروقراطية 

فحسب ب��ل مت االع��ت��راض على ع��دم حت��دي��د امل��ش��روع 
املقترح ملفهوم األمن القومي واملصلحة الوطنية، وتركها 
عرضة للمط في حالة رغبة احلكومة في عدم اإلفصاح 

عن معلومة بعينها.
نقابته  ألعضاء  تعهد  أنه  إلى  الصحفين  نقيب  ويلفت 
ب��أن��ه س��وف يجتهد إلق���رار ق��ان��ون يحقق ح��ري��ة ت��داول 
تكوين  خ���الل  م��ن  وراءه  يسعى  م��ا  وه���ذا  امل��ع��ل��وم��ات، 
للضغط على احلكومة إلعادة صياغة  قوية  مجموعات 
مشروع قانون حرية تداول املعلومات، يكون األصل فيه 
اإلباحة وليس املنع، ويتسم بالسهولة والبساطة، ويتكون 
من عدة مواد بسيطة، ويحدد لكل محافظة مسئول عن 
املعلومات يرأسهم مسئول على مستوى الدولة كلهم في 
بإتاحة  القانون  تنفيذ  تكون مسئولة عن  هيئة مستقلة، 
ونشر املعلومات عدا التي تتعلق بأسرار القوات املسلحة 
املعلومات  القانون مسئولي  يلزم  بحيث  القومي،  واألمن 
ثالثة  ظ��رف  في  املطلوبة  املعلومات  بتوفير  يقوموا  أن 
األمور  لقاضي  اللجوء  الطالب  حق  من  فإنه  وإال  أي��ام، 

املستعجلة.

وأضاف أن حق تداول املعلومات موجود في قانون تنظيم 
الصحافة الصادر عام  1980، وأيضا في القانون رقم 
)96( لسنة  1993، لكن املشكلة احلقيقية أن املواد التي 
معطلة،  تكون  تكاد  املعلومات  ت��داول  حرية  على  تنص 
املعلومات،  يحجب  أو  يخفي  من  على  ج��زاًء  تضع  ول��م 
ولم  ورق،  على  ح��ب��ًرا  املعلومات  ت���داول  ص��ار  وبالتالي 
يحصل املواطن أو الصحفي على املعلومات الكافية له، 
لذلك البد من قانون جديد ينظم املسألة ليكون خطوة 
املواطنة  واح��ت��رام  باملجتمع  النهوض  لصالح  متقدمة 

وتأكيد ممارسة احلرية.
البرعي  جن��اد  احلقوقي  الناشط  يؤكد  جانبه،  وم��ن 
-م���دي���ر امل��ج��م��وع��ة امل��ت��ح��دة »م���ح���ام���ون م��س��ت��ش��ارون 
قانونيون«- أن إعاقة تداول املعلومات باتت تشكل عقبة 
غياب  ألن  أطيافهم؛  املواطنن مبختلف  أم��ام  أساسية 
املعلومات يهدد سير األمور كلها بشكل قومي، وأنه على 
الرغم من أن الدستور يجيز احلق في تداول املعلومات، 
نصوص  أي  يتضمن  ال  املصري  القانوني  البناء  أن  إال 
حتمي أو تنظم هذا احلق برغم أهميته البالغة، موضًحا 
أن الضرورة أصبحت ملحة لوجود قانون حرية تداول 
املعلومات، على أن يأتي هذا التشريع متوافًقا والرؤية 
سربته  ال��ذي  القانون  مشروع  صدمها  التي  املجتمعية 
بعض اجلهات احلكومية قبل 3 سنوات، ملا جاء به من 
مفاجآت غير سارة لكل املهتمن بالقضية؛ ألنه يكرس 

حق السلطة التنفيذية في حجب املعلومات.
ويلفت إلى أنه في مواجهة هذا املشروع الكارثي سارع 
بالتعاون مع كبار اخلبراء  الفاعلون في املجتمع املدني 
املعنين بقضية تداول املعلومات، لصياغة مشروع للرد 
مشروع  صياغة  متت  وبالفعل  احلكومة،  مشروع  على 
عشرات  بعد  املعلومات  ت���داول  حرية  لقانون  متكامل 
تتم  أن  املنتظر  من  كان  وبالفعل  التشاورية،  اجللسات 
املتحدة  املجموعة  من  املقترح  القانون  مناقشة مشروع 
ف��ي ال��ب��رمل��ان ال����دورة احل��ال��ي��ة، مت��ه��ي��ًدا إلق����راره لكونه 
أصبح حاجة مجتمعية، خاصة أن ما تطرحه احلكومة 
يترتب عليه  للغاية، مما  للتداول شحيًحا  من معلومات 
وفقدان  الالمباالة  من  حالة  وغلبة  الشائعات  انتشار 

الثقة بن املواطنن.
من  نسخة  بإرسال  قامت  املجموعة  إن  البرعي  ويقول 

مكرم محمد أحمد:  حق تداول املعلومات موجود بقانون 
تنظيم الصحافة الصادر عام  1980، لكن املشكلة أن املواد 

التي تنص على حرية تداول املعلومات تكاد تكون معطلة، 
ولم تضع جزاًء على من يخفي أو يحجب املعلومات.

جناد البرعي:  على الرغم من أن الدستور يجيز 
احلق في تداول املعلومات، إال أن البناء القانوني 

املصري ال يتضمن أي  نصوص حتمي أو تنظم هذا 
احلق برغم أهميته البالغة.

سعد هجرس:  ال ميكن حتقيق معدالت منو 
مرتفعة في ظل غياب الشفافية وعدم وجود 

قانون ينظم تداول املعلومات؛ ألن هذا التعتيم ال 
يخدم إال الفساد واملمارسات االحتكارية.

د. منار الشوربجي :   في كل مكان بالعالم كانت 
السرية والتعتيم هما املفتاح ألغلب األمراض 

السياسية من الفساد املالي والسياسي إلى القضاء 
على الدميقراطية ذاتها.

مصر
إتاحة المعلومات
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مشروع قانون حرية تداول املعلومات -الذي شارك في 
إلى  القانون-  وأس��ات��ذة  اخل��ب��راء  إع���داده مجموعة من 
شهاب  مفيد  الدكتور  بينهم  من  املسئولن،  من  العديد 
الذي  النيابية،  واملجالس  القانونية  للشئون  الدولة  وزير 
املجموعة  إل��ى  وأرس���ل  امل��ش��روع،  ب��ه��ذا  ترحيبه  أب���دى 
علًما  بشغف،  القانون  هذا  يتابع  أنه  فيه  يؤكد  خطاًبا 
القانون تتكون  التي قامت بصياغة مشروع  اللجنة  بأن 
من الدكتور املهندس رأفت رضوان، رئيس الهيئة العامة 
احملامي  السيد،  شوقي  محمد  والدكتور  األمية،  حملو 
عبد  ليلي  والدكتورة  الشورى،  مجلس  وعضو  بالنقض 
املجيد، أستاذ اإلعالم بجامعة القاهرة، واإلعالمي سيد 
علي نائب رئيس حترير األهرام، وأخيًرا، جناد البرعي 

احملامي بالنقض ورئيس املجموعة املتحدة.
تتمثل  القانون  مشروع  فلسفة  أن  إل��ى  البرعي  ويشير 
وتداولها،  املعلومات  على  احلصول  هو  األص��ل  أن  في 
فيه،  التوسع  يجب  ال  استثناًء  يشكل  التداول  منع  وأن 
وأن اجلهات املخاطبة بالقانون ملتزمة بأن تعن موظًفا 
اجلهات  بعض  وإل���زام  امل��ع��ل��وم��ات،  توفير  ع��ن  مسئوال 
بنشر تقارير دورية عن معلومات محددة، وإنشاء جلنة 
مستقلة تقوم على توفير املعلومات والعمل على نشرها، 
كما يقوم على وضع عقوبات جنائية على كل من يخالف 

نصوص القانون، تصل للسجن املشدد.
حترير  -مدير  هجرس  سعد  الصحفي  الكاتب  وي��رى 
جريدة العالم اليوم- أن احلاجة أصبحت ماسة إلقرار 
القانون ال ميكن  املعلومات، فبدون  تداول  قانون حرية 
اتباع آليات املساءلة واحلوكمة والشفافية واإلفصاح في 
التعامل مع مختلف القضايا احلياتية، مشيًرا إلى إن ال 
توجد دولة في العالم ال يوجد بها قانون لتنظيم تداول 
املعلومات، وأنه من املؤسف أن 11 دولة إفريقية يوجد 
بها تشريع لتنظيم تداول املعلومات، وأنه ال يوجد إعالم 
محاسبة  املنطقي  غير  من  وأن��ه  املعلومات،  ب��دون  واع 
اإلعالمين على األخبار املجهلة في ظل غياب الشفافية 

واإلفصاح.
مرتفعة في  إن��ه ال ميكن حتقيق معدالت منو  وي��ق��ول: 
ت��داول  ينظم  قانون  وج��ود  وع��دم  الشفافية  غياب  ظل 
ال��ف��س��اد  ي��خ��دم إال  ال��ت��ع��ت��ي��م ال  امل��ع��ل��وم��ات؛ ألن ه���ذا 

أيًضا  ينطبق  األم��ر  هذا  وأن  االحتكارية،  واملمارسات 
مع  ت��اري��خ مصر  أن  إل��ى  الفتا  السياسي،  امل��ج��ال  على 
مشروعات قانون حرية تداول املعلومات هو تاريخ حافل 
حكومية  هيئة  طرحت  أن  سبق  قد  وأن��ه  باإلخفاقات، 
مبكتبة  ندوة  خالل  للنقاش  املعلومات  لقانون  مشروًعا 
بالغ  مشروًعا  كان  ألنه  طرحته  ما  وليتها  اإلسكندرية، 
ال��س��وء، ل��ذل��ك ك��ان م��ث��ار استعجاب ك��ل احل��ض��ور مبن 
فيهم أعضاء بارزون في احلكومة، مما أدى إلى سحب 
املدني  املجتمع  ف��ي  الفاعلن  بعض  وحت���رك  امل��ش��روع 

لصياغة مشروع بديل.
وي��ش��ي��ر ه���ج���رس إل����ى أن األزم�����ة ل��ي��س��ت ف���ي وج���ود 
في  التشريع  يتم صياغة  أن  أسهل  م��ا  ألن��ه  امل��ش��روع؛ 
ساعات معدودة، وللحكومة جتارب عديدة في صياغة 
تشريعات وإقرارها في ساعات، لكن األزمة تكمن في 
املواصفات، التي ينبغي أن يتسم بها هذا التشريع الهام، 
من دميقراطية وقدرة على توفير أكبر قدر من احلماية 
للحق في تداول املعلومات. ويؤكد أنه باستعراض أجندة 
أنه ال وجود ملشروع  البرملان في دورت��ه احلالية يتضح 

يعني  اآلن، وهذا ال  إلى  املعلومات  ت��داول  قانون حرية 
أن  ينبغي  بل  احلكومي،  املوقف  بهذا  نرضي  أن  أب��دا 
تتحرك مؤسسات املجتمع املدني وشركاؤها من القطاع 
اخلاص، لتشكيل جماعات ضغط إللزام احلكومة على 
تغيير موقفها بوضع املشروع على أجندة البرملان. الفًتا 
إلى أنه يجب وضع تشريعات جادة تؤسس لنظام قانوني 
واضح املعالم يلزم اجلانب احلكومي بتوفير املعلومات، 
ويرتب عقوبات رادعة في حال عدم التنفيذ تصل للعزل 

من الوظيفة واحلبس.
وت��ؤك��د ال��دك��ت��ورة م��ن��ار ال��ش��ورب��ج��ي -أس��ت��اذ العلوم 
حرية  م��وض��وع  أن  األم��ري��ك��ي��ة-  ب��اجل��ام��ع��ة  السياسية 
أكثر  يعد من  قانون بشأنها  وإص��دار  املعلومات  ت��داول 
املوضوعات على اإلطالق ارتباًطا مبكافحة الفساد؛ ألن 
الفساد بطبيعته ال ميكنه أن يعيش في النور، وبالتالي 
فإنه  لذلك  ال��ل��دود،  خصمه  هي  املعلومات  حرية  ف��إن 
في كل مكان بالعالم كانت السرية والتعتيم هما املفتاح 
ألغلب األمراض السياسية من الفساد املالي والسياسي 

إلى القضاء على الدميقراطية ذاتها.

د. شريف دالور:   إقرار حرية تداول املعلومات 
يعني زيادة في حجم االستثمارات، سواء األجنبية 

أو الوطنية منها؛ ألن املستثمر ال يطمئن على 
استثماراته في سوق تغيب عنه الشفافية واإلفصاح.

د. عالية سليمان:   املجتمع املصري ليس بحاجة إلى املزيد من 
القوانني، بل في حاجة إلى تفعيل ثقافة الشفافية واإلفصاح 

في مختلف مجاالت احلياة، ألنه من املمكن أن يصدر قانون 
حرية تداول املعلومات وال يترتب عليه التداول الذي ننشده.

عادل العزبي:  البد من إلزام اجلهات التي 
تستأثر باملعلومات باإلفصاح عما لديها، وذلك لن 

يتأتى إال بتشريع قانون يرتب نوعيات مختلفة 
من العقوبات املالية في حالة تعمد إخفاء معلومة.

د. ماجد عثمان:   إقرار قانون حلرية تداول 
املعلومات أمر في منتهى األهمية، ملا ميكن أن 

يترتب عليه من حلول جلزء كبير من املشكالت 
التي تعانيها مصر اآلن.

مصر
إتاحة المعلومات
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أم��وًرا  هناك  أن  لها-  دراس��ة  -في  الشوربجي  وتوضح 
ثالثة ينبغي أن يضعها هذا القانون في االعتبار، أولها، 
أن يتوسع في تعريف املعلومات املسموح بتداولها، وثانيها، 
حت��دي��د األش��خ��اص ال��ذي��ن ي��ح��ق ل��ه��م احل��ص��ول عليها، 
حجب  أساسها  على  يتم  التي  واملعايير  القيود  وثالثها، 
املعلومات. مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بطبيعة املعلومات، 
العام،  باملجال  له عالقة  ما  كل  تعريفها  يشمل  أن  البد 
بتحديد  يتعلق  وفيما  احلكومية،  الوثائق  ذل��ك  في  مبا 
األشخاص، البد أن يكون احلق في املعلومات مكفوال لكل 
املواطنن، أما القيود، فإنه البد أن تكون هناك اعتبارات 
املعلومات، وألن  اإلف��راج عن  القومي متنع  باألمن  تتعلق 
التجربة تدلل على أن هذا املفهوم يستخدم كذريعة في 
يد احلكومات حلجب املعلومات، البد أن يعرف القانون 

هذه املصطلحات تعريًفا دقيًقا.
بن  العالقة  تستقيم  لكي  الضروري  من  أنه  إلى  وتلفت 
احلكومات واألف��راد أن يصبح من حق طالب املعلومات 
-وفقا للقانون- أن يلجأ للقضاء إذا ما رفضت احلكومة 
رفضها  أن  تثبت  ب��أن  مطالبة  احل��ك��وم��ة  لتكون  طلبه، 
اإلفصاح عن هذه املعلومات يستمد من خطورة ذلك على 
القومي، مطالبة املجتمع املدني بضرورة مواصلة  األمن 
الضغط على احلكومة لالستجابة لهذه الضغوط بإقرار 
قانون حرية تداول املعلومات في أقرب وقت، خاصة أن 
التجارب الدولية تذهب إلى أن الشعوب ال حتصل على 
حرية املعلومات برضا احلكومات، بل مبمارسة ضغوط 

قوية ترغم احلكومات.
االقتصادي-  -اخلبير  دالور  شريف  الدكتور  وي��ق��ول 
تداول  حرية  قانون  إلص��دار  للغاية  مواتية  الظروف  إن 
لكشف  ال��ت��وازن  من  ن��وع  ليكون ضمانة خللق  املعلومات 
تعقبه  عاتقها  على  أخذت  احلكومة  أن  خاصة  الفساد، 
إلى  امل��ؤش��رات تذهب  ف��إن  ثم  وم��ن  املتاحة،  السبل  بكل 
املعلومات  ق��ان��ون  م��ش��روع  يتم وض��ع  أن  املمكن  م��ن  أن��ه 
األمر  لكن هذا  دورت��ه احلالية،  البرملان في  أجندة  على 
يثير عدًدا من التساؤالت، أولها عن شكل القانون الذي 
البرملان، وثانيها  إليه احلكومة وسوف يوافق عليه  متيل 
يتمثل في مدى توافق رؤية احلكومة مع متطلبات الواقع 
ورغ��ب��ات امل��ج��ت��م��ع، وث��ال��ث��ه��ا ح���ول األس��ب��اب ال��ت��ي متنع 
احلكومة من اإلفصاح عن نيتها بشكل واضح حيال هذا 

احلديثة أصبحت املعلومات ليست فقط مصدًرا للتيسير 
على املواطنن في العلم باألمور الضرورية التي تهمهم، 
بل أصبحت أداة للحكم الرشيد ومصدًرا للثروة إذا ما 
مت استغاللها على النحو املطلوب، فامتالك املعلومات 
الدول، موضحة  تنافسية في اقتصاديات  أصبح ميزة 
أنه على احلكومة أن تسعى لتهيئة املناخ العام إلدراك 
حرية تداول املعلومات دون احلاجة إلى إقرار قانون قد 

يترتب عليه املزيد من حجب املعلومات.
احلكومي  السعي  بضرورة  سليمان  عالية  د.  وتطالب 
إلت��اح��ة امل��ع��ل��وم��ات ألك��ب��ر ق���در مم��ك��ن م��ن امل��واط��ن��ن، 
بالتعقيد  تتسم  ال  آليات  في ظل  ذلك  يتم  أن  وضمان 
وارتفاع التكلفة، ونشر الوعي بأهمية احلق في املعلومة 
والشراكة  والشفافية  الرشيد  احلكم  ضمانات  كأحد 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى امل��ص��داق��ي��ة ب��ن امل���واط���ن وامل��ؤس��س��ات 
واحلكومات، حتى يتحول احلق إلى ثقافة تكفل حتققها 
ب�����إرادة خ��ال��ص��ة وب��ق��ن��اع��ات ت��ام��ة م��ن ال��ق��ائ��م��ن على 
املعلومة،  استخدام  من  والتمكن  احلق،  هذا  ممارسة 
وليس فقط إتاحتها، حتى تنتقل املعلومة من وظيفتها 

املعرفية وتتحول إلى أداة لتحقيق االستفادة.
فيما يرى عادل العزبي -نائب أول شعبة املستثمرين 
املصرية  الثقافة  أن  التجارية-  للغرف  العام  باالحتاد 
ثقافة  املواطن  ل��دى  ليس  وبالتالي  اإلخ��ف��اء،  إل��ى  متيل 
وثائق،  أو  وقائع  أو  معلومات  من  لديه  عما  اإلفصاح 
بل ال يتورع عن نشر اإلشاعات واألكاذيب، التي تخدم 
أهدافه وتتفق ومعتقداته، مشيًرا إلى أنه على مستوى 
املواطن العادي أو موظف الدولة أو املتعاملن في القطاع 
اخلاص، الكل يتفنن في إخفاء كل ما لديه من معلومات 
مقوالت  حتت  بعمله،  منها  يتعلق  ما  خاصة  وبيانات، 
تاريخية جاهلة ال تستند إلى علم وال إلى منطق سليم.

ويؤكد أن ثقافة اإلخفاء السائدة بن املصرين تنعكس 
آث���اره���ا ال��س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى اس��ت��ب��ي��ان��ات ال����رأي وال��ب��ح��وث 
سواء  الواقع،  عن  معبرة  غير  تخرج  التي  اإلحصائية، 
غير  لكونها  االجتماعي؛  أو  السياسي  أو  االقتصادي 
القناعات احلقيقية لدى اجلمهور، وهذا  مستمدة من 
ب��دوره ي��ؤدي إلى سياسات غير مجدية وق��رارات غير 
ظل  في  أن��ه  إل��ى  الفًتا  احلقيقية،  احلاجة  عن  معبرة 
سيادة هذه الثقافة البد من إلزام اجلهات التي تستأثر 

املوضوع لوضعه في بؤرة االهتمام املجتمعي.
هذا  مناقشة  يصاحب  س��وف  امل��ؤك��د  م��ن  أن��ه  ويضيف 
ال��ق��ان��ون خ��الف��ات ع��دي��دة ح��ول ال��ق��ي��ود ال��ت��ي ستحاول 
احلكومة وضعها على اإلتاحة والتداول للمعلومات، وذلك 
القومي  لألمن  مانعة  جامعة  تعريفات  على  النص  بعدم 
واملصلحة العامة، ليترك األمر لتفسيرات القائمن على 
ثم فإن اخلالف شيء طبيعي؛ ألن  القانون، ومن  تنفيذ 
القانون ليس أبدي، وما يصلح اليوم رمبا ال يصلح غًدا، 
ومن ثم ال مانع أبًدا من إقرار قانون بقيود على اإلتاحة، 
ليكون مجرد بداية يتم البناء عليها، خاصة أن األجهزة 
التنفيذية غير مستعدة، مبا هي عليه اآلن، لوضع نظام 

واضح حلرية تداول املعلومات.
ويتمني د. دالور أن يأتي القانون املنتظر بسيًطا وواضًحا 
يتم  أن  املمكن  م��ن  التي  املعلومات  لشكل  تفصيله  ف��ي 
تداولها ومحتواها، وفي حالة املنع البد من التحديد حتى 
تتضح األم��ور، فيتم تعريف األمن القومي مثال بدقة ال 
القانون  لكي يحقق  التفسير،  بوجود خالف على  تسمح 
حرية حقيقية لتداول املعلومات مبا يعنيه ذلك من شفافية 
وإفصاح وقدرة على املساءلة، مؤكًدا أن إقرار هذا القانون 
ترتبط به آثار اقتصادية إيجابية للغاية؛ ألن إقرار حرية 
تداول املعلومات يعني زيادة في حجم االستثمارات سواء 
الوطنية منها؛ ألن املستثمر ال يطمئن على  أو  األجنبية 
واإلف��ص��اح،  الشفافية  عنه  تغيب  س��وق  في  استثماراته 
ورمبا يفسر هذا الوضع التجاء العديد من رجال األعمال 

إلى استثمار أمواله في اخلارج.
بينما ترى الدكتورة عالية سليمان -الشريك الرئيسي 
إدارة  وع��ض��و مجلس  ل��الس��ت��ش��ارات،   AIT ف��ي ش��رك��ة 
اجلمعية املصرية لشباب األعمال- أن املجتمع املصري 
ب��ل املجتمع في  ال��ق��وان��ن،  امل��زي��د م��ن  إل��ى  ليس بحاجة 
حاجة إلى تفعيل ثقافة الشفافية واإلفصاح في مختلف 
حرية  قانون  يصدر  أن  املمكن  من  ألنه  احلياة  مجاالت 
ننشده؛  الذي  التداول  عليه  يترتب  وال  املعلومات  ت��داول 
ألن ثقافة املجتمع ال تقوي رغبات األفراد في احلصول 
على املعلومات، وذلك على الرغم من أن هذه املعلومات 
تؤدي وظيفة مهمة للغاية في حياة األفراد، حيث تختصر 

املعلومة املسافات واألزمنة لتصل إلى حلول للمشاكل.
االتصاالت  وسائل  على  االعتماد  زي��ادة  مع  أن��ه  وتؤكد 

إال  يتأتى  لن  وذل��ك  لديها،  عما  باإلفصاح  باملعلومات 
بتشريع قانون يرتب نوعيات مختلفة من العقوبات املالية 
في حالة تعمد إخفاء معلومة حتتاجها دراسة معينة، أو 

إجراء معن سواء إعالمًيّا أو علمًيّا أو إحصائًيّا.
ويشدد العزبي على أنه من هنا تبرز احلاجة املاسة إلى 
أهمية وجود تشريع خاص بحرية تداول املعلومات أو 
اإلفصاح عن املعلومات حتى ميكن مجاراة ما يحدث في 
العالم من تطور وتقدم في املجاالت املختلفة، موضًحا 
تصرفاتها  ف��ي  تستند  ب��أن مصر  ال��ق��ول  أن��ه ال ميكن 
بداية  بل مازالت في  الشفافية واإلفصاح،  إلى قواعد 
هذه املرحلة، لكن األمل معقود على عدد من منظمات 
املجتمع املدني، التي متتلك القدرة على إحداث تغيير 
واإلفصاح،  الشفافية  قواعد  اجتاه حتري  في  إيجابي 
مبا ينطوي عليه ذلك من تغيير في ثقافة التعامل مع 
املعلومات، ورمبا يستغرق ذلك من 3 - 5 سنوات من 

اجلهد املتواصل.
املعلومات  مركز  -مدير  عثمان  ماجد  الدكتور  أم��ا 
بأن  ال����وزراء- فيعترف  ال��ق��رار مبجلس  ات��خ��اذ  ودع��م 
منتهى  في  أم��ر  املعلومات  ت��داول  قانون حلرية  إق��رار 
ح��ل��ول جلزء  م��ن  عليه  يترتب  أن  مل��ا ميكن  األه��م��ي��ة، 
مشيرا  اآلن،  مصر  تعانيها  التي  املشكالت  من  كبير 
إلى أن القيادة السياسية على قناعة تامة بجدوى هذا 
القانون؛ لذا كان حرص الرئيس مبارك على تضمينه 
في برنامجه االنتخابي )2005-2011(، وبالتالي من 
املؤكد أن يشهد البرملان في دورته احلالية مناقشة هذا 
القانون إلصداره قبل نهاية مدة االنتخابات الرئاسية.

وي��ق��ول د. ع��ث��م��ان: »ل��ك��ي ي��ؤت��ي ق��ان��ون ح��ري��ة ت���داول 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ث��م��ار امل��رج��وة منه الب��د أن ي��أت��ي ضمن 
حزمة من اإلج��راءات، وتشمل خلق ثقافة لدى الناس 
واملسئولن لإلفصاح وعدم استخدام املعلومات كمصدر 
للسلطة أو النفوذ، ورمبا تكون هذه القناعات هي الدافع 
وراء سعي مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار إلصدار 
تقارير دورية عن حالة املعلومات في مصر، وأن العدد 
األول سوف يتناول الفجوة املعلوماتية في مصر، خاصة 
أن حرية احلصول على املعلومات واإلتاحة واحدة من 
احلقوق األساسية لإلنسان، التي أقرتها األمم املتحدة 

منذ األربعينيات«.
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