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حافظ أبو سعدة، األمني العام للمنظمة املصرية

ال��ص��ح��ف��ي��ن  أب�����و س����ع����دة أن  أوض�������ح ح����اف����ظ 
واإلعالمين يواجهون صعوبات جمة في الوصول 
على  واالط��الع  عليها،  واحلصول  املعلومات  إل��ى 
ال��وث��ائ��ق وال��ب��ي��ان��ات، وال���رج���وع مل��ص��ادر األخ��ب��ار 
الرسمية وغير الرسمية على السواء، حيث تتذرع 
احلديث عن  مثل  بأمور غامضة  غالًبا  السلطات 
أسرار رسمية، أو معلومات متس األمن القومي، 
الواقع  فبمراجعة  احملظورات.  قائمة  عن  فضاًل 
املصري جند أن النظام القانوني قد حفل بالعديد 
من القوانن التي جتافي مبدأ حرية احلصول على 
لسنة   121 رقم  القانون  أمثلتها  ومن  املعلومات، 
 ،1983 لسنة   22 رق��م  بالقانون  وامل��ع��دل   1975
 1979 لسنة   472 رقم  اجلمهورية  رئيس  وق��رار 
للدولة  الرسمية  ال��وث��ائ��ق  على  احمل��اف��ظ��ة  ب��ش��أن 
القانون  أي��ًض��ا  وه��ن��اك  نشرها.  أس��ل��وب  وتنظيم 
لسنة   35 رقم  والقانون   ،1954 لسنة   356 رقم 
1960 بشأن اإلحصاء والتعداد، وقانون العاملن 
وقانون   ،1978 لسنة   47 رق��م  بالدولة  املدنين 

املخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971. 
وأك����د أه��م��ي��ة ت��أس��ي��س حت��ال��ف م��ص��ري حل��ري��ة 
أس��اس��ي��ة،  مب��ه��ام  ليضطلع  وت��داول��ه��ا  امل��ع��ل��وم��ات 
أول�����ه�����ا: م���راج���ع���ة وت���ع���دي���ل ج���م���ي���ع ال���ق���وان���ن 
على  احل��ص��ول  عملية  تعرقل  التي  واإلج����راءات 
املعنية  الدولية  املواثيق  م��ع  لتتوافق  املعلومات، 
بحقوق اإلنسان واملوقعة ومصدق عليها من قبل 
 151 للمادة  طبًقا  لها  وملزمة  املصرية  احلكومة 

قانون  م��ش��روع  وث��ان��ي��ه��ا: صياغة  ال��دس��ت��ور،  م��ن 
الدولية  املعايير  يعكس  املعلومات  ت��داول  حلرية 
في املجتمعات الدميقراطية، وثالثها: تنقيح البنية 
عامة  والتعبير  ال��رأي  حلرية  املنظمة  التشريعية 
تعديالت  إدخ���ال  م��ع  خ��اص��ة،  الصحافة  وح��ري��ة 
الصحفين  ت��ع��اق��ب  ال��ت��ي  امل����واد  ع��ل��ى  تشريعية 
بالتعبير  املتصلة  ال��ق��وان��ن  س��ائ��ر  ف��ي  ب��احل��ب��س 
والنشر والطباعة، املوزعة في قوانن عديدة، من 
بينها قانون املطبوعات، وقانون العقوبات، وقانون 

الصحافة.  تنظيم 
أطلقها  التي  ال��دع��وة  بتفعيل  سعدة  أب��و  وط��ال��ب 
الرئيس مبارك في ثنايا برنامجه االنتخابي فيما 
يخص س��ن ق��ان��ون حل��ري��ة امل��ع��ل��وم��ات وت��داول��ه��ا، 
تفعيلها  على  العمل  يجب  الدعوة  هذه  أن  مؤكًدا 
ذل��ك  ف��ي  وي��ت��ك��ات��ف  التطبيق ،   م��وض��ع  ووض��ع��ه��ا 
املجتمع  ومنظمات  والبرملان  احلكومة  اجلميع: 
امل���دن���ي، ح��ي��ث الب����د م���ن وج����ود ق���ان���ون حل��ري��ة 
م��ا يسمى  وت��داول��ه��ا م��ن أج��ل تفعيل  امل��ع��ل��وم��ات 
بثالثية: الشفافية، ومكافحة الفساد، واملساءلة. 

واملعلومات  البيانات  تداول  حرية  أن  على  مؤكًدا 
من الثوابت األساسية ألي نظام دميقراطي، كما 
أج��ل ممارسة  م��ن  امل��واط��ن��ن  أدوات  أه��م  تشكل 
كامل حقوق املواطنة ، والكشف عن مواطن اخللل 
مما  الفساد،  فرص  من  يقلل  ثم  ومن  والتجاوز، 
املستدامة  للتنمية  مناسبة  بيئة  خلق  في  يسهم 

وتكافؤ الفرص والعدالة.

كتب: محمد الشرقاوي
ترتبط األهمية األساسية حلرية التعبير باحلق في احلصول على املعلومات، والذي يجب أن يتمتع به الصحفيون ووسائل 
اإلعالم، فحق الوصول إلى املعلومات هو حجر األساس في ضمان حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة، حيث ال ميكن 

ترسيخ احلق في حرية التعبير دون تفعيل احلق في الوصول إلى املعلومات.
أو حتى  أو صور  أرقام وإحصائيات  أو  التي قد تكون في صورة وثائق  املعلومات،  بالبحث عن  إلى احلقيقة يبدأ  والوصول 
مت  شخصية  أحكام  من  وال  مسبقة،  آراء  أو  أفكار  من  يبدأ  ال  احلقيقة  عن  فالبحث  األصلية،  مصادرها  من  أخبار  مجرد 
تكوينها مسبًقا بناء على افتراضات وهمية، وبالتالي فمن حق الصحفيني ووسائل اإلعالم احلصول على املعلومات، ويترتب 
على  حق اإلعالم في املعرفة واحلصول على املعلومات، مسئولية نقل هذه احلقوق إلى عموم اجلمهور لتمكينه من الرقابة 

املجتمعية على ممارسة املؤسسات، واملشاركة في وضع السياسات ومساءلة املسئولني.  
وفي هذا التقرير نحاول رصد آراء عدد من املشتغلني باإلعالم والصحافة حول حق وسائل اإلعالم في تداول املعلومات..

ممدوح نخلة،  رئيس مركز الكلمة حلقوق اإلنسان
يشير ممدوح نخلة إلى أن القانون يجب أن يؤكد 
على حرية تداول املعلومات ويعطي لإلعالمين 
والصحفين احلق في استيفاء كافة املعلومات 
من مصادرها األصلية، دون اللجوء إلى أساليب 
إلى مصادر  والتكهن، واإلشارة  بالغيب،  الرجم 
القانون مبا  طائلة  الوقوع حتت  مجهلة خشية 
يضمن في النهاية انسياب املعلومات وتداولها، 
دون احلاجة إلطالق اإلشاعات كما حدث في 

اآلونة األخيرة. 
إلى  يساهم  املعلومات  حجب  أن  إل��ى  ويشير 
البلبلة والفنت في املجتمع،  إثارة  حد كبير في 
اخلطورة،  غاية  في  أخبار  إط��الق  إلى  ويدعو 

وت��ص��ورات غ��ي��ر واق��ع��ي��ة ع��ن احل���دث، وتلجأ 
الصحفين  م��ح��اك��م��ة  إل���ى  ب��ع��ده��ا  احل��ك��وم��ة 
وإدخال نفسها في دوامة احلجر على احلريات 

ومحاربتها. 
ويطالب احلكومة بضرورة اإلسراع في عرض 
املعلومات"  وت��داول  الشفافية  "قانون  مشروع 
احلالية؛  البرملانية  ال���دورة  ف��ي  ال��ب��رمل��ان  على 
ل��ض��م��ان ال��ش��ف��اف��ي��ة ف���ي ت���دف���ق امل��ع��ل��وم��ات، 
والنزاهة في النشر، وتقليل حاالت اإلثارة، مبا 
ميكن الصحفي من احلصول على أية معلومات 
مناسبة، األمر الذي يصب في النهاية في اجتاه 

مكافحة الفساد وفضحه.

إتاحة المعلومات
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أك���د ال��دك��ت��ور س��ام��ي ع��ب��د ال��ع��زي��ز أن "ق��ان��ون 
بقوة على  املعلومات" مطروح  وت��داول  الشفافية 
أج��ن��دة احل���زب ال��وط��ن��ي خ��الل ال��ف��ت��رة املقبلة، 
وذلك من منطلق إميان احلزب وقياداته بأهمية 
الذين  اإلعالمين  بعض  القانون في سد حجج 
مغرضة  وش��ائ��ع��ات  م��ب��ت��ورة  معلومات  مي���ررون 

بحجة عدم صدور القانون.
إط��ار قانون  القانون في  وأض��اف، سيأتي ه��ذا 
االت���ص���االت اجل���دي���د وإع�����ادة ه��ي��ك��ل��ة اإلع���الم 

من  احل��زب  يتبناه  قانون  كمشروع  واستقالليته 
خالل استطالع آراء املعنين للخروج بأول مسودة 
للمشروع لوضعها في إطار تشريعي، مشيًرا إلى 
أنه لم يحدد بعد الفترة الزمنية لالنتهاء من هذا 

املشروع. 
أنه حق دستوري،  وحول أهمية املشروع أوضح 
سيمكن وسيلة اإلعالم سواء مرئية أو مسموعة 
أو مقروءة من ممارسة صالحياتها كأداة للرقابة، 

إلى جانب أنه سيقضي على الشائعات. 

 الدكتور سامي عبد العزيز، عضو أمانة اإلعالم باحلزب الوطني

فريدة النقاش،  رئيس حترير جريدة األهالي
تشير فريدة النقاش إلى وجود أكثر من مشروع 
فهناك  املعلومات،  ت��داول  حرية  لتقييد  قانون 
م��ش��روع ق��ان��ون ال��ب��ث امل��رئ��ي وامل��س��م��وع، وآخ��ر 
ال��ذي ط��رح في  ب��ت��داول املعلومات، وه��و  خ��اص 
ومبراجعته  ال��وط��ن��ي،  للحزب  ال��س��ادس  امل��ؤمت��ر 
وإن��ش��ائ��ي، وال نلمس  م��ش��روع غامض  أن��ه  جن��د 
تناضل  التي  وتداولها  املعلومة  فيه قضية حرية 
من أجلها مؤسسات املجتمع املدني، مضيفة أن 

لإلرهاب  جديد  قانون  سن  إلى  تتجه  احلكومة 
والذي سيفرض بدوره قيوًدا عدة على احلريات. 
مع  التعامل  م��ن  ح���ذًرا  ه��ن��اك  أن  على  م��ش��ددة 
منحهم  يتم  وال  للصحف  املمثلن  الصحفين 
امل��ع��ل��وم��ات ال���ت���ي ي���ري���دون احل���ص���ول ع��ل��ي��ه��ا، 
حلرية  املصري  التحالف  تأسيس  أهمية  مؤكدة 
قانون  مشروع  إلى  وصوالً  وتداولها،  املعلومات 

مقترح في هذا الصدد. 

العبد على حاجة الساحة  الدكتور عاطف  يدلل 
اإلعالمية إلى قانون تداول املعلومات للحد من 
اإلشاعات التي ظهرت في الفترة األخيرة، والتي 
قامت الدنيا لها ولم تقعد، خاصة عندما يتعلق 
األمر بأحد الوزراء أو ال��وزارات، ووقت انطالق 
إشاعة صحة الرئيس، وغيرها من القضايا التي 
أثيرت في املجتمع املصري بشكل غير مسبوق. 
قد  والصحفين  اإلع��الم��ي��ن  أن  إل��ى  وي��ذه��ب   
املعلومة  على  احلصول  في  إمكانية  يجدون  ال 
السليمة م��ن أج��ه��زة ال��دول��ة ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 

يبدو  فإنه  وبالتالي  معينة،  إشاعة  فيه  تتداول 
حائًرا بن أن ينشر اخلبر أو املعلومة التي حصل 
الوقوع  النشر خشية  أن ميتنع عن  وبن  عليها، 
الترويج إلشاعة كاذبة، وبالتالي من  في مشكلة 
املمكن في هذه احلالة حجب نشر خبًر مهم عن 
القارئ. ووجود القانون سوف يسهل هذه العملية 
إلى  للرجوع  املستمر  االحتياج  حالة  في  خاصة 
مستندات  ع��ل��ى  للحصول  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر 
تؤكد ذلك اخلبر املنشور أو تلك اإلحصائية أو 

الدراسة. 

الدكتورة ماجي احللواني،  العميد السابق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة

الدكتور عاطف العبد، أستاذ الرأي العام

الدكتورة ماجي احللواني تشير إلى حدوث الكثير 
من البلبلة جراء نشر بعض األخبار املجهلة، مبا 
يفتح املجال أمام الكثير من التكهنات حول بعض 
األوضاع، والسياسات املطروحة على الساحة في 
مصر، ويجعل اإلثارة هي سيدة املوقف، وتتراوح 
عمليات التجاوب معها بن التأييد الكامل لكل ما 
ينشر واالستياء منه، وهذا راجع عندها إلى عدم 

وجود شفافية في احلصول على املعلومات. 
وت��ط��ال��ب ب��خ��روج ق��ان��ون ت����داول امل��ع��ل��وم��ات من 

الثالجة ألسباب عدة: من بينها انتشار الشائعات 
غير مسبوقة مبا  ب��ص��ورة  امل��ص��ري  املجتمع  ف��ي 
في  الفساد  على  والتستر  الفوضى،  إل��ى  ي��ؤدي 
بعض املصالح احلكومية، نتيجة حجب املعلومات 
من  كثير  -ف���ي  ي��س��اه��م حجبها  ال��ت��ي  ال��دق��ي��ق��ة 
األحيان- إلى عدم تطبيق القانون على املفسدين، 
وك��ث��رة ع���دد ق��ض��اي��ا ال��س��ب وال��ق��ذف والتشهير 
نتيجة غياب  امل��ص��ري��ة،  ف��ي احمل��اك��م  امل��ت��داول��ة 

املعلومات الدقيقة واحملجوبة في نفس الوقت. 

ماجدة موريس، نائب رئيس حترير اجلمهورية
أك���دت م��اج��دة م��وري��س أن ع��دم ص���دور قانون 
السيئة  العالقة  ميثل  وتداولها  املعلومات  حلرية 
فالصحفي  عام،  بوجه  والصحافة  احلكومة  بن 
يتحول إلى مخبر لكي يحصل على املعلومة، التي 
طائلة  حتت  فيقع  أيًضا،  صحيحة  تكون  ال  قد 

القانون. 

ون��اش��دت ب��ض��رورة س��ن ه��ذا ال��ق��ان��ون ألن عدم 
ويجعلها  الصحافة،  مهنة  إل��ى  ي��س��يء  ص���دوره 
مهنة ال تلتزم بشفافية املعلومات، وبالتالي يكون 
هناك قدر من التضليل بصدد ما ينشر. مشيرة 
فإننا  املعلومات  ق��ان��ون  غيبة  ظ��ل  ف��ي  أن��ه  إل��ى 

نفتقد املعلومة فيما يتعلق مستقبلنا. 

 حسني عبد الرازق أمني،  عام حزب التجمع
خ��روج  أهمية  على  ال���رازق  عبد  حسن  يؤكد 
املنظومة  سير  ف��ي  أهمية  م��ن  ل��ه  مل��ا  ال��ق��ان��ون 
في  الصحفي  حلق  طبًقا  وتقدمها  اإلعالمية، 
تداول  في  يساهم  مبا  املعلومة  على  احلصول 
املجتمع،  في  طبيعية  بصورة  املعلومات  وتدفق 
نوًعا من  املستقبل  الذي يحقق في  األمر  وهو 
اإلصالح في مجال اإلعالم كمقدمة لإلصالح 

السياسي في مصر على جميع املستويات. 

وي��ط��ال��ب م��ج��ل��س ال��ش��ع��ب ب���ض���رورة اإلس���راع 
ف���ي إق�����رار ال���ق���ان���ون ف���ي ال���دول���ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة 
مصر،  في  اإلعالمية  العملية  لدفع  احلالية؛ 
الفساد  والتأكيد على قيمة اإلعالم في كشف 
وقطع  الدولة،  قطاعات  بعض  في  املستشري 
املنشورة  األخبار  ألن  الشائعات؛  على  الطريق 
مدعومة  حقائق  تكون  سوف  احلالة  هذه  في 

باملستندات.

مصر
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