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إتاحة المعلومات

مصر

يصف مواد وقوانني حرية تداول املعلومات في مصر بأنها "غير جادة 
قانون  إص��دار  في  الدولة  تباطؤ  ويفسر  فعالة"،  وغير  صاحلة  وغير 
يبيح تداول املعلومات قائال: "ألن القاعدة لدى حكومات مجتمعاتنا 
العربية هي الكتمان، وأن الشعب ليس من حقه أن يعرف، واالستثناء 
من  لكل  لسانه  يخرج  التكنولوجي  التطور  أن  يرى  كما  املعرفة"،  هو 
يضع قوانني تقف أمام احلرية.. في السطور القادمة يتحدث الفقيه 
عن  فرحات  ن��ور  محمد  الدكتور/  الدستور  فلسفة  وأستاذ  القانوني 

قوانني إتاحة املعلومات في مصر وخارجها، فإلى نص احلوار..

الفقيه الدستوري 
 د. محمد نور فرحات
لـ"اإلصالح االقتصادي":

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــون تداول املعلومات 
ال ميكن تطبيقه في ظل وجود »الطوارئ«

حوار:
دارين حسن
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اإلص�����الح االق���ت���ص���ادي: كيف 
وال��ق��وان��ني احلالية  امل����واد  ت���رى 
التي تتحدث عن حرية تداول 

املعلومات في مصر؟
ق��وان��ن غير ج���ادة وغ��ي��ر صاحلة 

وغير فعالة.

اإلص�������الح االق����ت����ص����ادي: ومب 
تفسر ذلك؟

ل��ي��س م��ن امل��ت��ص��ور ع��ل��ى اإلط���الق 
أن مي���ارس اإلن��س��ان ح��ري��ة ال��رأي 
ب��ط��ري��ق��ة ف��ع��ال��ة إال إذا  وال��ت��ع��ب��ي��ر 
كان له حق احلصول على املعلومة 
في  متوفر  غير  وه��ذا  الصحيحة، 
م�����واد ال���دس���ت���ور، وف����ي ن��ص��وص 
ال��ق��وان��ن ب��ص��ورة واض��ح��ة، فعلى 
سبيل املثال: املادتان 47 و48 من 
لم  أنهما  برغم  املصري،  الدستور 
ت��ش��ي��را ص��راح��ة إل���ى م��ب��دأ حرية 
تداول املعلومات، إال أنهما تؤكدان 
ضمنية،  ب��ط��ري��ق��ة  احل���ري���ة  ه����ذه 
حرية  أن  عن  تتحدث   47 ف��امل��ادة 
ال����رأي م��ك��ف��ول��ة، وأن ل��ك��ل إن��س��ان 
أو  ب��ال��ق��ول،  س���واء  التعبير،  ح��ري��ة 
الكتابة، أو التصوير، وبكافة وسائل 
القانون. في حدود  وذلك   التعبير، 

ارتباًطا  أكثر  فهي   48 امل���ادة  أم��ا 
فتتحدث  املعلومات،  تداول  بحرية 
على  وتنص  الصحافة،  حرية  عن 
ال��ص��ح��اف��ة وال��ط��ب��اع��ة  أن ح��ري��ة 
مكفولة،  اإلع��الم  ووسائل  والنشر 
محظورة،  الصحف  على  والرقابة 
إل��غ��اءه��ا  أو  وق��ف��ه��ا  أو  وإن���ذاره���ا 
ويجوز  محظور،  اإلداري  بالطريق 
أو  ال��ط��وارئ،  حالة  ف��ي  االستثناء 
في زمن احلرب، بأن تفرض على 
ال��ص��ح��ف وامل��ط��ب��وع��ات ووس��ائ��ل 
اإلعالم رقابة محدودة في األمور 
أو  ال��ع��ام��ة،  بالسلطة  تتصل  ال��ت��ي 
أغ��راض األم��ن القومي، وذل��ك كله 

وفًقا للقانون. 

اإلص���������الح االق�����ت�����ص�����ادي: وه���ل 
ذكرت تلك املواد حق املواطن في 

احلصول على املعلومة؟
ال ل��م ت��ذك��ر ذل���ك. ل��ك��ن ه��ن��اك م��ادة 
املجال،  ه��ذا  أيًضا في  مهمة  أخ��رى 
عن  تتحدث  التي   ،210 امل��ادة  وه��ي 
على  احل��ص��ول  ح��ق  »للصحفين  أن 
ل��ألوض��اع  وامل��ع��ل��وم��ات طبًقا  األن��ب��اء 
سلطان  وال  ال��ق��ان��ون،  يحددها  التي 

عليهم في عملهم لغير القانون«.

وجود  لكن  االقتصادي:  اإلصالح 
للصحفيني  ل��م يسهل  امل���ادة  ه��ذه 
م���ه���م���ت���ه���م ف�����ي احل�����ص�����ول ع��ل��ى 

املعلومات، فبم تفسر ذلك؟
يفعل  ق���ان���ون  ي��ص��در  ل���م  اآلن  ح��ت��ى 
ه���ذه امل�����ادة، األم����ر اآلخ����ر أن ه��ذا 
وفقا  الصحفين  على  احلق مقصور 
غير  أم����ا  غ��ي��ره��م،  دون  ل��ل��دس��ت��ور 
ال��ص��ح��ف��ي��ن م���ن ال��ب��اح��ث��ن أو أه��ل 
ال���رأي، فال يوجد نص خ��اص يكفل 
ل��ه��م ح���ق احل���ص���ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ة، 
وامل��ش��ك��ل��ة اخل��ط��ي��رة ه��ي أن ك��ث��ي��ًرا 
الدستور  في  املوجودة  النصوص  من 
واخلاصة باحلقوق واحلريات العامة 
أن  شأنها  من  بعبارة صغيرة،  تنتهي 
تفرغ النص من مضمونه، وهي عبارة: 
أنفسنا  جند  حيث  للقانون«،  »طبقا 
أمام أمرين، إما قانون ال يصدر من 
األس��اس لتفعيل امل��ادة، أو أن يصدر 
وليس  وللحق  للحرية  مقيًدا  القانون 

منظًما لها.

اإلص�����الح االق���ت���ص���ادي: وم���ا هي 
القوانني التي ترى أنها تضع قيوًدا 

على حرية تداول املعلومات؟
أستعرضها  أن  أستطيع  ل��ن  بالطبع 
كثيرة،  نصوص  أنها  خاصة  جميًعا، 
س�����واء ف���ي ق���ان���ون امل���ط���ب���وع���ات أو 
النص  جتعل  والتي  العقوبات،  قانون 
الدستوري على حرية تداول املعلومات 

القاعدة لدى حكومات مجتمعاتنا 
العربية هي الكتمان.. وثورة 

التكنولوجيا تخرج لسانها للقوانني 
التي تقف في وجه احلرية

مصر
إتاحة المعلومات
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ا بال معنى. وإمنا من املمكن -على  نًصّ
سبيل املثال ال احلصر- أن أذكر لك 
كل  يلزم  املطبوعات  قانون  في  ا  نًصّ
من يقوم بطباعة أية مطبوعة -قبل 
يقدم  بأن  الطبع-  أن مي��ارس عملية 
إلى احملافظة،  إخطاًرا مكتوًبا بذلك 
وبالطبع هذا يعني أجهزة األمن التي 
تستعن بها احملافظة، فاملادة رقم 7 
أنه  من قانون املطبوعات تنص على 
ال يجوز ألحد أن يتولى بيع أو توزيع 
م��ط��ب��وع��ات ف��ي ال��ط��ري��ق ال��ع��ام، ول��و 
أو عارضة،  كان ذلك بطريقة مؤقتة 
إال ب��ع��د احل��ص��ول ع��ل��ى رخ��ص��ة من 
ال��داخ��ل��ي��ة. وه���ذا يعني أن أي  وزي���ر 
مطبوعة  ورق���ة  أي  مي��س��ك  ش��خ��ص 
أو  مسجد  باب  أمام  بتوزيعها  ويقوم 
جلرمية  مرتكًبا  بذلك  يعتبر  كنيسة 
وفًقا لنصوص قانون املطبوعات. كما 
املطبوعات  9 من قانون  املادة  توجد 
-محافظة  يجوز  أنه  إلى  تشير  التي 
على النظام العام- أن متنع مطبوعات 
ص��ادرة من اخل��ارج من ال��ت��داول في 
مصر، ويكون ذلك بقرار من مجلس 
الوزراء، أي أنه يحق له إن رأى شيًئا 
ما ميس النظام العام أن مينع تداوله.

اإلصالح االقتصادي: ما املقصود 
بالنظام العام في الدستور؟

هي كلمة مرنة ليس لها معنى محدد، 
بتطبيق  ي��ق��وم  م��ن  لتقدير  وت��خ��ض��ع 
في  محدد  معنى  لها  فليس  القانون، 
القانون، ولكن أساتذة القانون يعرفونه 
والقيم  األف��ك��ار  مجموعة  أن���ه  ع��ل��ى 
االجتماعي  للنظام  أسًسا  متثل  التي 
واالقتصادي واألخالقي للدولة، وهذا 
بل  ال��ت��ف��س��ي��رات،  م��ن  بعديد  يرتبط 
األخطر من ذلك أنه برغم أن قانون 
تنظيم الصحافة، وهو قانون رقم 96 
لسنة 1996، نص صراحة على حرية 
النص  هذا  أن  إال  املعلومات،  ت��داول 
ليس له أية داللة قانونية في الواقع.

اإلصالح االقتصادي: كيف؟
 نص القانون على حق الصحفي في 
لم  لكنه  امل��ع��ل��وم��ات،  على  احل��ص��ول 
يرتب أي جزاء على اجلهة التي متتنع 
للصحفين،  املعلومات  إع��ط��اء  ع��ن 
ولكن على عكس ذلك، توجد نصوص 
متناثرة متنع بعض مصادر املعلومات 
بأية معلومة، مثل قانون  من اإلدالء 
الذي  ال��دول��ة،  في  املدنين  العاملن 
ال��ع��ام إذا  امل��وظ��ف  يوقع ج��زاء على 
دون  للصحفين  معلومات  بأي  أدلى 

احلصول على تصاريح بذلك.

اإلص���������الح االق�����ت�����ص�����ادي: ومب 
ت��ف��س��ر ال��ت��ن��اق��ض ف���ي ال��ق��وان��ني 
ت��داول  حرية  عن  تتحدث  التي 

املعلومات؟
ت��داول  بحرية  ت��ؤم��ن  ال  ال��دول��ة  ألن 
حكومات  لدى  فالقاعدة  املعلومات، 
مجتمعاتنا العربية هي الكتمان، وأن 
ال��ش��ع��ب ل��ي��س م��ن ح��ق��ه أن ي��ع��رف، 
واالس��ت��ث��ن��اء ه���و امل��ع��رف��ة. ف��ال��ذي��ن 
أص����دروا ت��ل��ك ال��ق��وان��ن أص��دروه��ا 
ق��ب��ل أن ت��ن��ف��ج��ر ث����ورة امل��ع��ل��وم��ات، 
بشبكة  تسمى  م��ا  تظهر  أن  وق��ب��ل 
امل��ع��ل��وم��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي متكن من 
أي���ة معلومة  ي��ري��د احل���ص���ول ع��ل��ى 
م��ن احل��ص��ول عليها، وش��اه��دن��ا ما 
الوثائق  تسريب  م��ن  م��ؤخ��ًرا  ح��دث 
ويكيليكس.  موقع  عبر  واملعلومات 
التكنولوجي  التقدم  أن  يعني  وه��ذا 
ال���ي���وم ي���خ���رج ل��س��ان��ه وي��س��خ��ر من 
 م��ث��ل ه���ذه ال��ن��ص��وص ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة.
بل إن هناك مادة من قانون العقوبات 
معنى  بكل  تشريعية  فضيحة  تعتبر 
الكلمة، وهي املادة 102 مكرر، والتي 
»تعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن 
مائتي  وال جت����اوز  ج��ن��ي��ًه��ا  خ��م��س��ن 
أو  أخ��ب��اًرا  أذاع عمًدا  من  كل  جنيه 
بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة 
ك��ان من  إذا  ب��ث دع��اي��ات مثيرة،  أو 

شأن ذلك تكدير األمن العام أو إلقاء 
الرعب بن الناس، أو إحلاق الضرر 
العقوبة  وت��ك��ون  ال��ع��ام��ة«،  باملصلحة 
مائة  ع��ن  تقل  ال  وغ��رام��ة  »السجن 
جنيه وال جتاوز خمسمائة جنيه إذا 
وقعت اجل��رمي��ة ف��ي زم��ن احل��رب«، 
عليها  املنصوص  بالعقوبات  ويعاقب 
ف��ي ال��ف��ق��رة األول����ى وه���ي »احل��ب��س 
ب��ال��ذات أو  أو السجن  كل من ح��از 
ب��ال��واس��ط��ة أو أح����رز م���ح���ررات أو 
نص  مم��ا  شيًئا  تتضمن  مطبوعات 
كانت  إذا  امل��ذك��ورة  الفقرة  في  عليه 
معدة للتوزيع أو الطالع الغير عليها«.

اإلصالح االقتصادي: هل تتوقع 
ص������دور ق����ان����ون ح���ري���ة ت�����داول 

املعلومات قريًبا؟
أذكر جيًدا أنهم عندما شكلوا جلنة 
لتنقية قانون العقوبات من النصوص 
ال��ت��ي ت��ع��اق��ب ب��احل��ب��س ف��ي ج��رائ��م 
نقابة  وك��ن��ت ممثل  وال��ن��ش��ر،  ال���رأي 
وك��ان  اللجنة،  ه��ذه  ف��ي  الصحفين 
بها ممثل عن وزارة العدل وآخر من 
ال��داخ��ل��ي��ة، ومم��ث��ل ع��ن هيئة األم��ن 
األعلى  املجلس  القومي، وممثل عن 
»فلترة«  عمل  استطعنا  للصحافة، 
النصوص، وجعلنا صياغاتها  لبعض 
أك���ث���ر ان���ض���ب���اًط���ا ف��ح��ذف��ن��ا ك��ل��م��ة 
النصوص،  م��ن  كثير  م��ن  »مغرضة« 
واس��ت��ب��دل��ن��ا »إغ�����راء« ب���»حت��ري��ض«، 
جرائم  في  احلبس  عقوبة  وحذفنا 
السب والقذف، سواء وقعت بواسطة 
لنا  يقال  وك��ان  غيرها،  أو  الصحف 
م��ن امل��س��ئ��ول��ن إن���ه ق��ري��ًب��ا سيصدر 
ق���ان���ون ح���ري���ة ت������داول امل��ع��ل��وم��ات، 
التقينا  وبعدها  إع��داده.  وأنه جارى 
الدولة  -وزي��ر  شهاب  مفيد  الدكتور 
وصرح  والنيابية-  القانونية  للشئون 
أكثر من مرة أن قانون حرية تداول 
املعلومات جاهز للدفع به إلى مجلس 
الشعب، لكن إلى اآلن ليس هناك أي 

حديث أو بادرة عن القانون، حتى إن 
التشريعات التي حتدث عنها الرئيس 
يأت  لم  البرملانية  ال��دورة  افتتاح  في 
فيها حديث عن أي تشريعات تتعلق 

باحلريات العامة.

رأيك  في  االقتصادي:  اإلص��الح 
ِل�����م ال���ت���ب���اط���ؤ ف����ي إص�������دار ه���ذا 

القانون؟
ألن الدولة باختصار تخشى احلرية، 
وتخشى تقنينها في نصوص قانونية 
واضحة، ومن يريد أن يباشر حريته 
ومي��ارس��ه��ا  عليها  يحصل  أن  عليه 
القانوني  النص  عن  النظر  بصرف 

ويتحمل تبعات ذلك.

اإلص����الح االق���ت���ص���ادي: م��ا رأي��ك 
ف��ي م��ا ي����ردده ال��ب��ع��ض ب��أن��ه »م��ن 
حق الدولة أن حتافظ على سرية 

بعض وثائقها«؟
الوثائق صنفان: أولها خاص باملسائل 
للجيش  التسليح  وميزانية  العسكرية 
تكون سرية  أن  بد  وتلك ال  املصري، 
ال يطلع عليها اجلمهور؛ ألنها خاصة 
بأمن الوطن. وهناك وثائق أخرى على 
مثل خطة  املؤقتة،  السرية  من  درجة 
املؤسسات  في  االقتصادي  اإلص��الح 
املالية املصرية، وذلك حتى ال حتدث 
املصرفية.  األس��واق  في  اضطرابات 
أنه  إال  التصنيف  ه��ذا  وج��ود  وبرغم 

غير معمول به في مصر. صحيح نحن 
لدينا قدر من االنفتاح، إمنا أصحاب 
الرأي يعتمدون علي اجلهد الشخصي 
ف��ي احل��ص��ول علي امل��ع��ل��وم��ات، وقد 

يكون مصيًبا أو غير مصيب.

اإلصالح االقتصادي: ما تصورك 
ل��ق��ان��ون ت����داول امل��ع��ل��وم��ات ال��ذي 

يجب إقراره؟
اآلتية:  امل��ب��ادئ  على  يرتكز  أن  يجب 
امل��ع��ل��وم��ة اإلت��اح��ة  »أن األص����ل ف���ي 
السرية«  وال��ع��الن��ي��ة، واالس��ت��ث��ن��اء ه��و 
ب��ق��رار واض���ح وص��ري��ح ي��ق��رر سرية 
امل��ع��ل��وم��ة وأس���ب���اب ذل����ك، أم���ا األم��ر 
الثاني فهو »حق املواطن باحًثا كان أو 
صحفًيّا أو صاحب رأي، في احلصول 
واضحة«،  آلليات  وفًقا  املعلومة  على 
الصحفي  يتقدم  حينما  أن��ه  وأي��ًض��ا 
بطلب للحصول على املعلومة إلى من 
يطلب،  إم��داده مبا  يتم  املعلومة  بيده 
املعلومة  بيده  من  وامتنع  ح��دث  وإذا 
غير  املعلومة  الصحفي  إع��ط��اء  ع��ن 
السرية، فإنه يعاقب وفًقا لنص عقابي 
واض��ح، وف��ي ح��ال نشر الصحفي أو 
صاحب الرأي معلومات خاطئة تضر 
بآخرين، واستطاع أن يثبت أنه تقدم 
املعلومة  على  للحصول  رسمي  بطلب 
يُ��رف��ع عنه  إج��اب��ة، ساعتها  يتلق  ول��م 

العقاب.

هناك  هل  االقتصادي:  اإلص��الح 
حرية  ق��ان��ون  لتطبيق  إم��ك��ان��ي��ة 
ت���داول امل��ع��ل��وم��ات ف��ي ظ��ل وج��ود 

قانون الطوارئ؟
متناقضة.  ال��ق��ان��ون��ن  روح  ألن  ال، 
احلكومة  من  القانوني  التعهد  وبرغم 
في  إال  ال��ط��وارئ  قانون  تطبيق  بعدم 
مجال اإلره��اب أو املخدرات، لكن ال 
ال��ط��وارئ يضع  شك أن وج��ود قانون 
قيوًدا شديدة الوطأة على حق املواطن 

في احلصول على املعلومة.

 »طبقا للقانون« عبارة تفرغ النصوص 
من مضمونها.. وال يوجد معني محدد 

ملصطلح »األمن العام«

مصر
إتاحة المعلومات




