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بقلم :مصباح قطب

قانون املعلومات املرتقب..

الكرتونية وظاهرة «تستيف» األوراق قد حتوله حب ًرا على ورق
الكاتب
الصحفي...
املستشار
االقتصادي
جلريدة املصري
اليوم

في زيارة لتركيا منذ سنوات ،عرضت السلطات
على الضيف املصري ،وكان د .مصطفى فهمي
إبراهيم ،األستاذ باألكادميية الطبية العسكرية،
أن يزور أحدث معمل لديهم في مجال الليزر،
وحينما رآه ق ��ال :ع�ن��دن��ا ف��ي م�ص��ر مثله من
م��دة .وع�ن��دم��ا أزاروه معمال آخ��ر للبيولوجي
قال :عندنا مثله من زم��ان .وفى زيارته ملعمل
ث��ال��ث ف��ي م�ج��ال ال�ه�ن��دس��ة ال��وراث �ي��ة ،ق��ال مبا
يشبه الضجر :شبيهه أقامته مصر مبك ًرا .
وهنا قال له مرافقه التركي بنبرة عتاب ورمبا
غضب :ما دام كل ما هو حديث سبقتم به في
املنطقة هكذا ،فما بالكم تعانون كل هذا التأخر؟
أردت بتلك القصة التي سمعتها من صاحبها
مباشرة أن أشير إل��ى تخوف يجب أخ��ذه في
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االع �ت �ب��ار ع�ن��د مناقشة قضية امل�ع�ل��وم��ات في
مصر ،ولدى املطالبة بسرعة عمل قانون إلتاحة
املعلومات أس��وة بعشرات ال��دول التي سبقتنا،
واتسا ًقا مع التزامات مصر بعد توقيعها على
االتفاقية الدولية للشفافية والنزاهة ومكافحة
الفساد .والتخوف الذي أحتدث عنه يتعلق مبا
أسميه الظاهرة الكرتونية ،أو ظاهرة « تستيف»
(تظبيط ظاهري) األوراق ،التي تنتشر في بالد
العالم النامي ،ومن بينها مصر.
وأقصد بذلك أن يتم إجناز كل ما هو مطلوب -أو
ما يتم املناداة به دول ًّيا أو محل ًّيا -شكل ًّيا دون أن
يتم تفعيله ،مع احلرص على أال يحدث بوجوده
أي تغيير أو فارق .وترجمة ذلك في حالتنا ،أن
تقوم احلكومة ب��إص��دار قانون للمعلومات في

الدورة البرملانية املقبلة ،وبعد انتخابات مجلس
الشعب احل��ال�ي��ة ،دون ح��دوث أي ت�ط��ور على
األرض بشأن إتاحة املعلومات دون مشقة ،وفى
الوقت واملكان املناسبني ،وباجلودة املعقولة.
وال أريد أن أذهب في التشاؤم إلى ما هو أبعد
ف��أق��ول :إن بعض ال�ت�ج��ارب تعلمنا أن الوضع
بعد ص��دور تشريع للمعلومات قد يكون أسوأ
من سابقه؛ ألنه مع القانون عادة ما يتم إقامة
أبنية بيروقراطية جديدة تنضم إلى ما هو قائم،
فتزيد األمور تعقي ًدا .أما األبعد من األبعد في
التشاؤم فقد يصل إلى التخوف من أن يتم النص
ف��ي دس �ت��ور م�ص��ري م�ع��دل ع�ل��ى ح��ري��ة إت��اح��ة
املعلومات وعدالة توزيعها (ال يوجد مثل ذلك
في الدستور احلالي) ،وال يتم ً
أيضا نقل ذلك

إلى أرض الواقع في املمارسة .ما هو العمل إذن
إذا كنا سنسد كل املنافذ بهذا الشكل؟
لقد تعرفنا -في السنوات األخيرة بنحو خاص-
على أش�ك��ال ع��دة م��ن اإلظ�ل�ام املعلوماتي في
مصر ،وغياب للشفافية واإلفصاح في ميادين
اإلدارة وال�س�ي��اس��ة واالق �ت �ص��اد وال�ع�م��ل املالي
واإلع�لام واملؤسسات الرقابية وغير ذلك ،ولم
يعد ه�ن��اك ج��دي��د ي�ض��اف إال فيما يظهر من
مبتكرات تعتيمية أو أشكال مستحدثة للتحايل
وال �ت�لاع��ب ب��امل�ع�ل��وم��ات وتوظيفها ف��ي حتقيق
مصالح خاصة ،ومن أجل ذلك أود أن أضيف
إل��ى النقاشات ال�ت��ي دارت وت ��دور ح��ول حرية
املعلومات في مصر وج��وب البدء من املجتمع
امل ��دن ��ي ،مب�ع�ن��ى زي� ��ادة ع ��دد م��ؤس �س��ات��ه ال�ت��ي
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بعض التجارب تعلمنا أن الوضع بعد
صدور تشريع للمعلومات قد يكون
أسوأ من سابقه؛ ألنه مع القانون عادة
ما يتم إقامة أبنية بيروقراطية جديدة
تنضم إلى ما هو قائم ،فتزيد األمور
ً
تعقيدا.

طوعا بأعلى معايير الشفافية واإلفصاح
تلتزم
ً
واإلت��اح��ة املعلوماتية ،لكي ت�ق��دم ال�ن�م��وذج من
ن��اح�ي��ة ،وحت��رج القائمني على أم��ر السلطات
املختلفة السياسية والتنفيذية املتشبثني بالتكتم
والغموض واملدارة عن الشعب ،بل وعن األجهزة
الرقابية ذاتها ،التي تنص قوانينها على حقها في
تلقى املعلومات من اجلهات اخلاضعة لرقابتها
حني طلبها ذلك.
وكنت في فترة من الفترات قد اقترحت أن تنشأ
جلنة تطوعية م��ن من��اذج محترمة م��ن شيوخ
العمل العام في مصر ،لتراقب التزام األحزاب
ومؤسسات املجتمع املدني بالنزاهة واإلفصاح
والشفافية في ممارساتها ،وتعلن تقارير سنوية
إل ��ى ال� ��رأي ال��ع��ام ع��ن ذل� ��ك ،وت �ض��ع تصني ًفا
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متدرجا للمؤسسات .وطالبت ً
أيضا ب��أن تعلن
ً
أحزاب املعارضة ميزانياتها ومصادر إيراداتها
على جمهورها ،وتقارير جهاز احملاسبات عنها،
وال��ذمم املالية لقياداتها ،لتضرب املثل وتكون
القدوة وتخلق حالة في املجتمع يصبح ال مناص
معها من أن تلتزم أية سلطة قائمة بحد أدنى من
الشفافية واإلفصاح والكشف املعلوماتي والنشر
التلقائي للبيانات املهمة على اجلمهور.
لقد فوتت الصحف املستقلة الكبيرة اخلاصة
ف��رص��ة ح�ين رف�ض��ت رق��اب��ة ج�ه��از احملاسبات
ع�ل�ي�ه��ا ..أع ��رف أن معها احل��ق ال�ق��ان��ون��ي في
الرفض ،وبغض النظر عن األسباب القانونية
التي دعتها إلى ذل��ك ،فقد يكون من املفيد أن
تستعني مؤسسات قطاع خاص لها تأثير على
ال ��رأي ال �ع��ام كالصحافة مب��راج��ع ع��ام (جهاز
احملاسبات) جن ًبا إلى جنب مع املراجع اخلاص
الذي تستعني به من األصل ،مثلما تفعل البنوك
العامة وبعض املؤسسات العامة األخ��رى حني
تستعني مبراجع حسابات من القطاع اخلاص
جن ًبا إلى جنب مع اجلهاز املركزي للمحاسبات.
األم��ر ال�ث��ان��ي ال��ذي أدع��و إل�ي��ه أن ن�ب��دأ ً
أيضا
بتدريب رجال السلطة التنفيذية املعنيني بأمر
امل �ع �ل��وم��ات وال �ق��ائ �م�ين ع�ل��ى خ��زائ �ن �ه��ا ،ونضع
معايير الختيارهم ،ونضع سيرهم الذاتية على
مواقع اجلهات على اإلنترنت ،وأن نصمم قس ًما
خاصا لهم يبدءون به مهام أعمالهم .وغني عن
ً
البيان أن البيروقراطية املصرية التقليدية –
في عمومها -أبعد عن أن تؤمن بحرية إتاحة
املعلومات بقرون زمنية ،وفيها من يرى أن حجب
املعلومات ه��و أح��د أه��م م�ص��ادر ق��وت��ه ،وأح��د
أبرز أدواته القتناص الرزق من املتعاملني معه.
ويتخذ تأهيل القائمني على املعلومات قيمة
إضافية في ضوء اجتاه وزير التنمية اإلداري��ة
الس �ت �ح��داث منصب م��دي��ر امل�ع�ل��وم��ات ف��ي كل
مؤسسة حكومية ،أو مدير للموارد املعلوماتية
باملؤسسة ،أ ًّي��ا ما كان املسمى ..فبدون آليات
واض�ح��ة وم �ح��ددة إلج�ب��ار البيروقراطية على
ت��ق��دمي امل �ع �ل��وم��ات غ �ي��ر ال �س��ري��ة ل�ل�ج�م�ه��ور،
وبالسرعة املطلوبة ،لن يحدث تقدم حتى لو
صدر مائة قانون للمعلومات.

البيروقراطية املصرية التقليدية –
في عمومها -أبعد عن أن تؤمن بحرية
إتاحة املعلومات بقرون زمنية ،وفيها
من يرى أن حجب املعلومات هو أحد
أهم مصادر قوته ،وأحد أبرز أدواته
القتناص الرزق من املتعاملني معه.

بدون آليات واضحة ومحددة إلجبار
البيروقراطية على تقدمي املعلومات
غير السرية للجمهور ،وبالسرعة
املطلوبة ،لن يحدث تقدم حتى لو
صدر مائة قانون للمعلومات.

ولعل بعض القصة التي رواه��ا اخلبير التربوي
ال��دك �ت��ور ك �م��ال م�غ�ي��ث ،ال���ذي ي�ع�م��ل ف��ي أح��د
األجهزة املهمة بوزارة التربية والتعليم والتابعة
للوزير مباشرة ،إذ طلب بيا ًنا معينًا وحصل على
موافقة من الوزير –شخص ًّيا -على إتاحته له،
وعندما نزلت املوافقة ال��وزاري��ة إلى الدهاليز،
إلى أن انتهت عند السيد املسئول عن املعلومات
بالوزارة ،فأشر على الطلب« :تتم إتاحة املعلومات
املوجودة على موقع الوزارة على اإلنترنت للسيد
الدكتور الباحث مع التحية»! ..أي عبث ،وأي
كوميديا سوداء؟
ب �ق �ي��ت أ م���ور أ خ� ��رى ،ف �م��ن األ ه �م �ي��ة مب�ك��ان
االستعداد قبل صدور القانون املرتقب ومع
صدوره بأجهزة وأدوات حلوكمة املعلومات،

و ض �م��ان س�لا م�ت�ه��ا ،وذ ل ��ك ح�ت��ى ال ت�ت�لا ع��ب
ا ل�ب�ي��رو ق��را ط�ي��ة ب�ع�م�ل�ي��ات اإل ت��ا ح��ة فتعطينا
معلومات مشوهة أو مبتورة ،أو انقضى عمرها
اال ف�ت��را ض��ي أو مغشوشة ،ونستعد بأجهزة
أ خ��رى لتدعيم منع ا خ�ت��راق اخلصوصيات.
فاملعلومات ليست في حوزة احلكومة فقط،
ل �ك �ن �ه��ا ل���دى ا ل��ب��ن��وك وا ل� �ش ��ر ك ��ات ا خل��ا ص��ة
والنوادي واملخازن الكبيرة ،ولدى املتعاملني
بالتجارة اإللكترونية ،وكل من تتاح له فرصة
احلصول على «سي في» واف من شخص أو
أشخاص ألي غرض كان ،ولذلك يجب ً
أيضا
أن يكون املجتمع املدني واع ًيا بكيفية مراقبة
التزام تلك اجلهات باإلتاحة وباحلفاظ على
اخلصوصية ومراعاة حوكمة املعلومات.
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