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الن�ص الد�ستوري املقرتح ومالحظات �إي�ضاحية
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املعلومات»
ثانياً :مالحظات �إي�ضاحية عامة على الن�ص
�أوراق اخللفية للن�صو�ص الد�ستورية املقرتحة
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للمناق�شة
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�إىل املعلومات
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رمبا تكون هذه هى املرة الأوىل التي تقوم فيها م�ؤ�س�سات
بحثية مرموقة بتقدمي مقرتح بن�ص يدرج يف الد�ستور وي�ساعد علي
ت�سهيل الو�صول �إىل املعلومات وحفظ الوثائق .رمبا �ساعد علي ذلك
الأحداث التي تلت االحتجاجات ال�شعبية الوا�سعة التي اندلعت يف يناير
� ٢٠١١ضد �إدارة الرئي�س ح�سني مبارك و�أدت �إىل �إجباره علي التخلي
عن �سلطاته �إىل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ثم �إلغاء العمل بد�ستور
عام  ١٩٧١والتهي�ؤ لو�ضع د�ستور م�رصي جديد يواكب الرغبة الوطنية
يف بناء دولة مدنية دميقراطية جديدة تكون ال�سيادة فيها لل�شعب فع ًال
ال قوالً ،حقيقة ال جمازاً.
وللو�صول �إىل ن�ص د�ستوري منوذجي ،عقد مركز امل�رشوعات
الدولية اخلا�صة واملجموعة املتحدة بالتعاون مع مركز الدرا�سات
ال�سيا�سية بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية اجتماعا �ضم �أربعة ع�رش
خبريا يف القانون وال�سيا�سة والأمن القومي والت�رشيع والإعالم قدمت
خالله ،اثنتا ع�رشة م�سودة لن�صو�ص د�ستورية ،ثم جري عر�ض تلك
الن�صو�ص ومناق�شتها يف اجلل�سة العامة الأوىل من امل�ؤمتر املو�سع
الذي دعت �إليه املجموعة املتحدة ومركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة
بح�ضور  350م�شارك ًا وقدمت خالله مالحظات مهمة على الن�صو�ص
بالإ�ضافة �إىل ن�صو�ص� ،أخرى من بع�ض اخلرباء امل�شاركني.
و�إ�سهام ًا من املجموعة املتحدة ومركز امل�رشوعات الدولية
اخلا�صة يف النقا�ش العام الدائر حول الد�ستور اجلديد ،ي�سعدنا �أن نقدم
هذا اجلهد ليكون حتت نظر املجتمع امل�رصي واللجنة املعنية بو�ضع
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الد�ستور رمبا �ساعد يف طرح بع�ض الأفكار وتقدمي بع�ض الإ�ضاءات،
ف�أيا كان اخلالف حول طريقة ت�شكيل جلنة الد�ستور ف� ّإن اجلهد العلمي
يظل مطلوب ًا للمعاونة يف و�ضع �أول د�ستور مل�رص يواكب تطلعات
امل�رصيني.
	ال ميكن �أن نختم تلك ال�سطور بغري تقدمي ال�شكر ملركز الدرا�سات
ال�سيا�سية بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة ومركز
امل�رشوعات الدولية اخلا�صة علي ما قدماه من جهد فني ومايل لإخراج
هذا العمل ،ولزمالئي يف املجموعة املتحدة واخلرباء الذين قدموا الوقت
واجلهد للو�صول �إىل تلك الإ�سهامات الد�ستورية ف�ضل ال ينكر و�شكر
واجب.
واهلل من وراء الق�صد وهو يهدي �إىل �سواء ال�سبيل.
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جناد الربعي
املحامي بالنق�ض
الرئي�س التنفيذي للمجموعة املتحدة
املعادي يف � 9إبريل 2012

�أو ًال :الن�ص الد�ستوري املقرتح لدعم الو�صول �إىل املعلومات:
حرية املعلومات واملعرفة �شاملة البيانات والإح�صائيات
والوثائق حق مكفول للم�رصيني .وتلتزم الدولة بتمكني
مواطنيها من التمتع بهذا احلق .كما تلتزم ال�سلطة
التنفيذية وكل اجلهات العامة واجلهات اخلا�صة التى
حت�صل على مال عام بن�رش و�إتاحة ما لديها من معلومات
و�سجالت ووثائق للجمهور.
	�إذا ر�أى حائز املعلومات �أن �إتاحتها �أو بع�ضها ي�رض
مب�صالح الدولة العليا تعني عليها اللجوء �إىل املحكمة
الد�ستورية بطلب ال�سماح لها بعدم ن�رشها �أو الك�شف عنها،
وللمحكمة فى خالل  ٦٠يوم ُا من تاريخ تقدمي الطلب �أن
تقرر �إما ن�رشها و�إما منع ن�رشها ملدة حمددة ،وي�رسي
حكم املحكمة يف مواجهة الكافة.
	ال يجوز ن�رش �أو احل�صول علي املعلومات التي ت�ؤدي
�إىل الأ�رضار بحدود الدولة �أو بكيانها �أو بوحدة ترابها �أو
تعري�ضها خلطر احلرب �أو �إ�ضعاف قدرتها على مواجهة
هذا اخلطر� ،أو تنتهك احلق يف اخل�صو�صية" .ينظم القانون
طرق ا�ستعمال هذا احلق".
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ثاني ًا :مالحظات �إي�ضاحية عامة على الن�ص:
 .1يق�رص الن�ص احلق يف احل�صول علي املعلومات علي امل�رصيني،
فال يجوز لغريهم التمتع به و�إن جاز لهم �أن ي�ستعملوا املعلومات
املتاحة.
 .2يجعل الن�ص من احل�صول علي املعلومات حق ًا للمواطنني،
يقابله التزام للدولة بتمكني مواطنيها من التمتع بهذا احلق.
 .3يجعل الن�ص االلتزام بن�رش املعلومات والوثائق التزام ًا
د�ستوري ًا علي عاتق كل من الدولة والقطاع العام والقطاع
امل�شرتك والقطاع اخلا�ص فى حال ح�صوله على �أموال عامة.
وفى جميع الأحوال تقوم اجلهة احلكومية املعنية مبهمة �إتاحة
املعلومات.
 .4يعطي الن�ص حائز املعلومات احلق يف اللجوء �إىل املحكمة
الد�ستورية العليا لإعفائه من �إتاحة �أية معلومات ت�ؤدي �إىل
الإ�رضار بامل�صالح العليا للدولة .ويعطي الن�ص للمحكمة �سلطة
املوافقة على منع �إتاحة تلك املعلومات ملدة حمددة فقط.
 .5ال ي�ستخدم الن�ص تعبري الأمن القومي �أو النظام العام �أو غريها
من التعبريات امل�ستطرقة ولكنه يبني بيان ًا ح�رصي ًا املعلومات
التي يحق للجهة التي متلكها رف�ض ت�سليمها ملن يطلبها.
 .6يلزم الن�ص امل�رشع ب�أن يجعل غر�ض �أي قانون ي�صدره هو
تنظيم طرق ا�ستخدام احلق.

قدم اثنا ع�رش خبرياً وخبرية فى الندوة التى عقدتها املجموعة
املتحدة مب�شاركة مركز البحوث ال�سيا�سية بكلية االقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سية بجامعة القاهرة يوم � 20إبريل  2011وفى امل�ؤمتر الالحق
عليها فى الأول من يونيو  2011مقرتحات لن�صو�ص د�ستورية ميكن
من بينها الو�صول �إىل ن�ص متفق عليه وهى كما يلى( :مدرجة بالرتتيب
الأبجدى)

�أ�ستاذ دكتور� /أحمد �أبو بركة� ،أ�ستاذ القانون وع�ضو قيادى
بحزب العدالة واحلرية وع�ضو جمل�س ال�شعب دورة  2006عن
كتلة الإخوان امل�سلمني:
«احل�صول على املعلومات حق تكفله الدولة ،وتعمل الدولة
بوجه خا�ص على �إتاحة املعلومات والبيانات واالجتماعات الر�سمية
فى ي�رس وانتظام .وينظم القانون �آليات التمتع بهذا احلق».

�أ�ستاذ دكتور /جابر جاد ن�صار� ،أ�ستاذ القانون الد�ستورى بكلية
احلقوق جامعة القاهرة
«تلتزم الدولة بتحقيق حرية تداول املعلومات والبيانات
والإح�صاءات والوثائق الر�سمية وينظم قانون �أ�سا�سى كيفية ن�رشها
فى اجلريدة الر�سمية .وللجميع احلق فى الو�صول �إىل:
�أ� -أى معلومة حتت يد الدولة.
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الد�ستوري املقرتح
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ب � -أى معلومة حتت يد �أى �شخ�ص تكون مطلوبة من �أجل ممار�سة
�أو حماية �أى حق ،وينظم قانون �أ�سا�سى تفعيل هذا احلق مبا ال
يقيده �أو يحد من �إطالقه .وللحكومة �إذا ر�أت �أن ن�رش �شئ مما �سبق
ي�رض بالأمن القومى �أو م�صاحلها العليا �أن تلج�أ �إىل املحكمة
الد�ستورية العليا طالبة ال�سماح لها بعدم ن�رشها ،وللمحكمة فى
خالل  90يوم ًا �أن تقرر �إما ن�رشها و�إما منع ن�رشها ملدة حمددة
يجب �أال تتجاوز ثالث �سنوات».

�أ�ستاذ دكتور /جمال زهران� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة
قناة ال�سوي�س وع�ضو جمل�س ال�شعب دورة :2006
«لكل مواطن احلق فى احل�صول على املعلومات �أي ًا كان
م�صدرها ومكانها ،وذلك تفعي ًال للرقابة اجليدة على الإداء ال�سيا�سى
واالقت�صادى للحكومة وباقى م�ؤ�س�سات الدولة والقطاعات العامة
وامل�شرتكة واخلا�صة من �أجل التنمية .و�أن ي�صدر القانون لتفعيل هذا
احلق مبا يحول دون انتهاك اخل�صو�صية او انتهاك الأمن الع�سكرى
للدولة وحدودها ،وينظم طرق احل�صول على املعلومات والتظلم من
منعها ،و�أن يت�ضمن عقوبة رادعة للمنع».

�أ�ستاذ دكتور /ر�أفت ر�ضوان ،نائب رئي�س مركز معلومات جمل�س
الوزراء الأ�سبق:
«حرية املعلومات واملعرفة حق مكفول للم�رصيني وتبادر كل
اجلهات العامة واخلا�صة التى ت�ضطلع مبهام عامة بن�رش ما لديها من
معلومات و�سجالت ووثائق وعليها �أن تلبى �أى طلب منها بذلك فى �أقل
وقت ما مل يتعار�ض ذلك مع م�صلحة عامة ووفق ًا للقواعد التى يحددها
القانون».

«حرية املعلومات واملعرفة �شاملة البيانات والإح�صائيات
والوثائق حق مكفول للم�رصيني وتلتزم كل اجلهات العامة واخلا�صة
بن�رش و�إتاحة ما لديها من معلومات و�سجالت ووثائق ولكل مواطن
احلق فى كل وقت فى احل�صول على �أى من تلك املعلومات دون معوقات
وفى �أق�رص وقت مبا ال يتعار�ض مع الأمن الع�سكرى للدولة وانتهاك
للخ�صو�صية .وينظم القانون طرق احل�صول على تلك املعلومات بحرية
والتظلم من �أى �إجراء يتعار�ض مع ذلك احلق».

�أ�ستاذ دكتور فتحى فكرى� ،أ�ستاذ القانون الد�ستورى بجامعة
القاهرة:
«للمواطن احلق فى احل�صول على البيانات واملعلومات
والإح�صاءات من كل اجلهات ،مبا ال يهدد كيان الدولة داخليا وخارجيا
وال يهدد حريات الآخرين .وينظم القانون �إجراءات احل�صول على هذه
املعلومات».

�أ�ستاذة دكتورة /ليلى عبد املجيد ،عميد كلية الإعالم الأ�سبق:
«حق احل�صول على املعلومات وحرية تداولها وتبادلها حق
�إن�سانى �أ�سا�سى ،وتلتزم الدولة بتوفري املعلومات الكاملة وال�صحيحة
اخلا�صة بال�سيا�سات العامة و�أداء م�ؤ�س�ساتها ب�شفافية لكل املواطنني
�ضمان ًا للدميقراطية والرقابة ال�شعبية .والأ�صل فى ذلك الإتاحة،
وي�ستثنى من ذلك املعلومات التى ت�رض مب�صالح الدولة ال�سيا�سية
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واالقت�صادية واحلربية دون تو�سع ال مربر له فى �ضوء القانون� ،أو
املعلومات التى متثل انتهاك ًا للحق فى اخل�صو�صية .ويحدد القانون
طرق احل�صول على املعلومات بحرية من خالل �آلية تنظم ذلك وكيفية
التظلم من رف�ض �إعطائها».

�أ�ستاذ دكتور /حممود علم الدين� ،أ�ستاذ بكلية الإعالم جامعة
القاهرة:
«لكل مواطن �أو مقيم له م�صلحة احلق فى الو�صول �إىل
املعلومات وحرية تداولها كمرتكز �أ�سا�سى حلقوق الإن�سان االقت�صادية
واالجتماعية ،وحقوقه املدنية وال�سيا�سية والتى تت�ضمن احلق فى
املعرفة والتعليم واالت�صال والتقا�ضى وحماكمة عادلة والرقابة
على �أعمال ال�سلطة التنفيذية وامل�شاركة ال�سيا�سية وفى احرتام حياته
اخلا�صة والأ�رسية ،كمتطلب �أ�سا�سى حلريات االت�صال والإعالم والبحث
العلمى .وعلى الدولة توفري �ضمانات تتمثل فى الت�رشيعات والآليات
التنفيذية وامل�سئولني والبنية الأ�سا�سية لتفعيل هذا احلق مع مراعاة
مقت�ضيات حمددة ومنطقية ودقيقة تت�صل بعدم الإ�رضار بالأمن
القومى� ،رسية التحقيقات واملحاكمات ،خ�صو�صية الأفراد وباملراكز
املالية للم�ؤ�س�سات االقت�صادية واالفراد».

دكتورة /منى ذو الفقار ،ع�ضو املجل�س القومى حلقوق الإن�سان:
«تكفل الدولة حرية تداول املعلومات وحق كل مواطن فى
احل�صول على املعلومات املوجودة لدى الدولة �أو �أى �شخ�ص عام �أو
خا�ص .وينظم القانون �إجراءات احل�صول على هذه املعلومات».

«لكل مواطن �أو مقيم احلق فى الو�صول �إىل املعلومات �سواء
تلك التى حتتفظ بها الدولة �أو يحتفظ بها القطاع اخلا�ص �أو امل�شرتك
وتكون الزمة ل�ضمان الرقابة الفعالة على الأداء ال�سيا�سى �أو االقت�صادى
للحكومة �أو غريها من م�ؤ�س�سات الدولة �أو القطاع العام �أو امل�شرتك� ،أو
القطاع اخلا�ص امل�ؤثر فى عملية التنمية ،وي�شمل هذا حقه فى متابعة
جل�سات املجال�س املنتخبة ب�شكل كامل .ال يجوز احل�صول فقط على
املعلومات التى ميكن �أن ت�ؤدى �إىل اال�رضار بحدود الدولة �أو بكيانها �أو
بوحدة ترابها �أو ت�ؤدى �إىل تعري�ض الدولة خلطر احلرب� ،أو تنتهك احلق
فى اخل�صو�صية .يحدد القانون طرق احل�صول على املعلومات واجلهة
التى ميكن التظلم �أمامها من رف�ض �إعطاء املعلومات �أو �إعطائها غري
كاملة».

�أ�ستاذة دكتورة /هدى ميتكي�س ،مدير مركز البحوث والدرا�سات
ال�سيا�سية بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية جامعة القاهرة:
«لكل مواطن احلق فى احل�صول على املعلومات ،وذلك �ضمان ًا
للرقابة الفاعلة للأداء احلكومى وغريها من م�ؤ�س�سات الدولة والقطاع
العام �أو املت�رشك �أو اخلا�ص .مع ا�ستبعاد املعلومات التى ميكن
�أن ت�ؤدى �إىل الإ�رضار ب�أمن الدولة متمث ًال فى امل�سا�س بحدودها �أو
بكيانها �أو بوحدة ترابها� ،أو تلك املعلومات التى تنتهك خ�صو�صية
الفرد .ويحدد القانون طرق احل�صول على املعلومات واجلهة التى ميكن
التظلم �أمامها من رف�ض �إعطاء املعلومات �أو �إعطائها غري كاملة».
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امل�ست�شار /ه�شام حممد رءوف ،رئي�س حمكمة اجلنايات:
«لكل مواطن احلق فى احل�صول على املعلومات الالزمة
ل�ضمان الرقابة الفعالة على الأداء ال�سيا�سى �أو االقت�صادى للحكومة �أو
غريها من م�ؤ�س�سات الدولة �أو القطاع العام �أو القطاع اخلا�ص ،وي�شمل
هذا حقه فى متابعة جل�سات املجال�س املنتخبة ب�شكل كامل دون �أن
يتعار�ض ذلك مع الأمن القومى للبالد واحلق فى حرمة احلياة اخلا�صة.
يحدد القانون طرق احل�صول على املعلومات واجلهة التى ميكن التظلم
�أمامها من رف�ض �إعطاء املعلومات �أو �إعطائها غري كافية».

احلماية الد�ستورية للو�صول �إيل املعلومات � -أفكار للمناق�شة
(حمام بالنق�ض والرئي�س التنفيذي
ورقة �أعدها جناد الربعي
ٍ
للمجموعة املتحدة حمامون ،م�ست�شارون قانونيون) .حلوار اخلرباء
الذى عقد فى � 20إبريل 2011م.

تقدمي
علي الرغم من �أن الو�صول �إىل املعلومات قد جرى اعتباره حق ًا
�أ�سا�سي ًا من حقوق الإن�سان منذ �أن ن�صت عليه املادة التا�سعة ع�رشة
من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي جرى �إ�صداره يف العا�رش من
دي�سمرب عام � )1(148إال �أنه مل ي�أخذ مكانته امل�ستحقة يف �أغلب النظم
الد�ستورية حول العامل �إال يف نهايات القرن الع�رشين .وال يعني ذلك
�أن هذا احلق مل يكن حقا د�ستوريا قبل هذا التاريخ علي وجه الإطالق،
فال�سويد كمثال تعترب الدولة الرائدة يف العامل من حيث �إنزال حماية
د�ستورية علي احلق يف الو�صول �إىل املعلومات ،حيث �أ�شار �إليه الد�ستور
الذي و�ضع هناك عام  1766وقال �إن «الو�صول �إيل املعلومات الر�سمية
هو املجال الطبيعي حلق الو�صول �إىل املعلومات»( .)2ويف م�رص مل
تتطرق �أي من الد�ساتري امل�رصية املتعاقبة منذ عام � 1923إىل احلق
يف الو�صول �إىل املعلومات و�إن كان الد�ستور امل�رصي الذي �صدر عام
 .1ن�صت املادة  19من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان علي �أن لكل �شخ�ص احلق يف حرية
الر�أي والتعبري ،وي�شمل هذا احلق حرية اعتناق الآراء دون �أي تدخل ،وا�ستقاء الأنباء والأفكار
وتلقيها و�إذاعتها ب�أية و�سيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية.
 .2يتكون الد�ستور ال�سويدي من �أربعة قوانني �أ�سا�سية �أحدها ي�شري �إيل حرية ال�صحافة ،ومن
�أهم �أجزاء هذا القانون و�أكرثها طوال وتف�صيال هو املتعلق بالو�صول �إيل املعلومات.
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 1971قد ن�ص يف املادة  210على �أن «لل�صحفيني حق احل�صول علي
الأنباء واملعلومات�....إلخ» .على �أن هذا الن�ص ال�ضعيف �أُلغي ب�إلغاء
د�ستور  1971وجاء الإعالن الد�ستوري الذي �أ�صدره املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة خالي ًا من �أي �إ�شارة �إىل حق احل�صول على املعلومات.

تنق�سم تلك الورقة �إيل �أربعة �أق�سام:

 .1مربرات �إ�ضفاء حماية د�ستورية علي احلق يف الو�صول �إىل
املعلومات.
 .2الو�صول �إيل املعلومات يف القانون الد�ستوري املقارن.
 .3امل�شكالت التي تثار حول احلق يف الو�صول �إيل املعلومات -
الأمن القومي منوذجاً.
 .4نقد ن�ص املادة  210من د�ستور  1971وو�ضع ت�صور لن�ص
د�ستوري جديد.
	�إنني ال ميكن �أن �أنهي تلك الورقة بغري �أن �أتقدم بال�شكر �إيل
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة علي اجلهد الذي بذله والتعاون الذي
�أبداه من �أجل و�ضع ن�ص د�ستوري ي�ضمن الو�صول �إيل املعلومات،
وهو عمل رفيع ال يقوم به �إال من هو له �أهل ،كما �أتقدم بال�شكر �إيل
مركز الدرا�سات ال�سيا�سية بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية علي قبوله
ا�ست�ضافة املحفل العلمي الذي �سينعقد ملناق�شة تلك الورقة ،وال�شكر
مو�صول �إيل زمالئي يف املجموعة املتحدة خا�صة زميلتي املحامية
�سلمي كبي�ش علي جهدها يف جمع املادة الالزمة لهذه الورقة .واحلمد
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات.
					

جناد الربعي

					

املحامي بالنق�ض

					

املعادي يف � 13إبريل 2011

علي الرغم من اقتناعنا ب�أن احلق يف الو�صول �إيل املعلومات
هو حق من احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان ،وبالتايل ف�إن �إ�ضفاء احلماية
الد�ستورية عليه ال يتعني االختالف عليها� ،إال �أننا �سوف نناق�ش هنا
الأ�سباب التي جتعل من �إ�ضفاء احلماية الد�ستورية علي هذا احلق �أمراً
�رضوري ًا ومهماً .فاحلق يف الو�صول �إيل املعلومات هو مفتاح للو�صول
والتمتع بالكثري من احلقوق الأ�سا�سية الل�صيقة بال�شخ�صية ،كما �أن
حق الو�صول �إيل املعلومات هو حق متعدد الإبعاد من حيث قدرته علي
خدمة الكثري من امل�صالح الفردية واجلماعية.

 .1الو�صول �إىل املعلومات مهمة للم�شاركة ال�سيا�سية والعملية
الدميقراطية:
	ال ميكن امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية دون معلومات وا�ضحة،
وعلي ذلك ف� ّإن �إ�ضفاء حماية د�ستورية علي الو�صول �إيل املعلومات
هو �أمر الزم للتطور الدميقراطي لي�س يف م�رص وحدها ولكن يف �أي
مكان يف العامل .يف عام  1882قال «جيم�س مادي�سون» الرئي�س
الرابع للواليات املتحدة وامل�شارك يف كتابة �أول تعديالت يف الد�ستور
الأمريكي «�أن القول ب�إمكانية وجود حكومة �شعبية منتخبة دميقراطي ًا
بدون حق ال�شعب يف الو�صول �إيل املعلومات ما هو �إال مقدمة مهزلة �أو
م�أ�ساة� ،أو يف الغالب االثنان معا» و»ال�شعب الذي يهدف �أن يحكم نف�سه
بنف�سه البد و�أن ي�سلح نف�سه بالقوة التي متنحها املعرفة».
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وكما ذكرنا ف�إن حق الو�صول �إيل املعلومات يعترب �رشط ًا
م�سبق ًا ملمار�سة الكثري من احلقوق الأ�سا�سية كحرية التعبري وغريها،
ورمبا لهذا ال�سبب اقرتنت حريات التعبري باحلق يف الو�صول �إيل
املعلومات �سواء يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان علي النحو الذي
قدمناه �أو يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية الذي �صدر عن
الأمم املتحدة عام  1966والذي ن�صت الفقرة الثانية من املادة  19منه
على �أن «لكل �إن�سان حق يف حرية التعبري .وي�شمل هذا احلق حريته يف
التما�س خمتلف �رضوب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين
دومنا اعتبار للحدود� ،سواء على �شكل مكتوب �أو مطبوع �أو يف قالب
فني �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها».
يف الواليات املتحدة حاولت وزارة الدفاع هناك ن�رش �صور
لتوابيت اجلنود الأمريكيني ومرا�سم ت�أبينهم يف املطارات الع�سكرية عند
و�صولهم من العراق� ،إال �أن قدم الأ�ستاذ «رالف بجليرت» وهو �صحفي
�سابق و�أ�ستاذ للعلوم ال�سيا�سية حاليا طلب ًا للبنتاجون يطلب فيه ن�سخة
عن ال�صور املذكورة بهدف تو�ضيح خ�سائر احلرب لل�شعب الأمريكي.
رف�ض البنتاجون تقدمي هذه ال�صور ف�أقام رالف دعوى �أمام املحكمة
الفدرالية ،على �أنه �أثناء اجلل�سات عدل البنتاجون موقفة و�سمح بن�رش
� 700صورة مما جعل هذا احلدث يحظى بانتباه الإعالم.
ويف م�رص ف�إنه ال ميكن تقييم �أو�ضاع حقوق الإن�سان بغري
معرفة الكثري من املعلومات مثل �أعداد املعتقلني ،كما ال ميكن احلديث
عن مكافحة الف�ساد بغري معرفة طرق �إنفاق كثري من امل�ؤ�س�سات
ال�سيادية مليزانياتها ،وال ميكن امل�شاركة يف االنتخابات بغري معرفة
معلومات تف�صيلية عن الدوائر االنتخابية واحتياجاتها�... .إلخ.

لكي يتمكن ال�شعب من حماية حقوقه دون االعتماد على
الدولة لتمنحه هذا احلق يجب �أن ميتلك الأدوات الالزمة لتحقيق هذه
احلماية.علي �سبيل املثال احلق يف التعليم ،فهو حق ال ميكن �ضمانه
بغري معلومات حول عدد الأطفال يف �سن الدرا�سة وعدد املدار�س وعدد
املدر�سني ومرتباتهم وتخ�ص�صاتهم وغري ذلك من املعلومات التي
ت�ساعد على �أن �إتاحة التعليم لكل الراغبني فيه ،والأمر ذاته يتكرر يف
احلق يف ال�صحة والبيئة وغريها من احلقوق .ويف هذا املقام ننقل عن
اخلبري املعروف»توبي مندل» قوله «بالت�أكيد لن يعمل نظام حماية
حقوق الإن�سان ب�أكمله �إال بحق الو�صول �إيل املعلومات ،مبعنى �أنه حق
�إن�ساين �أ�سا�سي تعتمد عليه باقي احلقوق .لذلك فيعترب الو�صول �إىل
املعلومات واحداً من ال�رشوط ال�رضورية ملمار�سة جميع احلقوق التي
مينحها القانون وكذلك حلماية الفرد �ضد الأفعال ال�صادرة عن الدولة.

 .3املعلومات ملك ال�شعب يدفع ثمن جمعها وحفظها فمن حقه
الو�صول �إليها:
من املعلوم �أن املعلومات املحفوظة لدى ال�سلطات العامة هي
يف احلقيقة ملك للمواطنني واملقيمني بالدولة .حيث �إن تلك املعلومات
يتم جمعها وحفظها عرب موظفني عموميني يح�صلون على مرتباتهم
عن طريق ال�رضائب التي يدفعها املواطنني والر�سوم التي يدفعها
املقيمون يف الدولة لذلك فلهم التمتع بجميع احلقوق للو�صول �إىل
املعلومات .ومن املنتهي عنده �أن ا�ستعمال ال�شخ�ص حلقه يف امللكية
ال يجوز تقييده �إال �أن ترتب علي ا�ستعمال احلق �رضر �أ�شد ،وهو ما
يعرف يف القانون بنظرية التع�سف يف ا�ستعمال احلق .وقيا�سا علي
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ذلك ف�إن تقييد حرية مالك املعلومات يف الو�صول �إليها ال يكون �إال
لدفع �رضر �أ�شد �أو عندما ي�ؤدي و�صوله �إىل املعلومات الإ�رضار باملالك
الآخرين لها .كتبت اللجنة اال�سرتالية للإ�صالح «املعلومات التي
تقتنيها احلكومة تعترب م�صدراً قومياً .لي�س للحكومة احلالية �أو �أي
موظف عام اال�ستفادة من جمع �أو تكوين املعلومات .تعترب احلكومة
واملوظفون العموميون «�أمناء» على تلك املعلومات ل�صالح ال�شعب
اال�سرتايل» �أنه من املتفق عليه �أن املعلومات التي ميلكها �أو ينتجها
املوظفون العموميون �سواء كانوا معينني �أو منتخبني لي�س بهدف
اال�ستفادة ال�شخ�صية منها ولكن بهدف �إجناز واجبات عملهم ال�رشعية
وخدمة ال�شعب ول�ضمان �أف�ضل ا�ستفادة للم�ؤ�س�سات احلكومية ،وخدمة
من يقومون بتمويل تلك امل�ؤ�س�سات و�أجور املوظفني العموميني».

 .4الو�صول �إىل املعلومات �ضمان حلق مراقبة الأجهزة احلكومية:
يجب �أن يت�ضمن الد�ستور الآليات الالزمة لتنظيم ومراقبة
الأجهزة احلكومية ،تلك الآليات متثل مربراً جوهري ًا حلماية الد�ستور
حلرية ال�صحافة وال�صحافة اال�ستق�صائية ،وهي م�ؤ�س�سة تعترب رقيبة
علي الدميقراطية .ومن املتفق عليه �أن حرية املعلومات ت�شجع ال�شفافية
وتعوق الف�ساد �أو مبعنى �آخر ال�شفافية تت�ضمن املمار�سة ال�سليمة للأداء
اليومي .فحق املعلومات �أو الن�رش هو «�أ�شعة ال�شم�س التي تظهر على
ال�شعب» كما قال لوي�س براندي�س .د�ستورية الو�صول �إيل املعلومات
بهذا املعنى ال ترتبط بطبيعتها كحق و�إمنا كعن�رص �أ�سا�سي للحكم
يف �أي نظام دميقراطي .تهدف احلكومات �إىل خدمة ال�شعب واملقيمني
يف الدولة ،وبالتايل فمن حق ال�شعب مراقبة من يخدمه .يخدم حق
املعلومات يف الك�شف عن الف�ساد ويف بريطانيا وبعد �أربع �سنوات
من ال�رصاع علي الو�صول ايل املعلومات انك�شفت “ف�ضيحة نفقات

الو�صول �إىل املعلومات يف القانون الد�ستوري املقارن:
�سبق �أن قدمنا �أن ال�سويد تعترب البلد الأقدم يف �إقرار حق الو�صول
�إيل املعلومات تليها فنلندا ،ولكن من املهم �أن نقرر �أنه نتيجة �سقوط
الكثري من النظم ال�شمولية يف ثمانينيات القرن املا�ضي وت�سعينياته،
ف�إن الكثري من الدميقراطيات النا�شئة راحت وب�شكل م�ضطرد ت�ضمن
هذا احلق املفتاح �ضمن د�ساتريها و�سوف نعر�ض لبع�ض الن�صو�ص
الد�ستورية يف د�ساتري من نظم قانونية خمتلفة .و�سوف نعر�ض هنا
عدداً من الن�صو�ص الد�ستورية يف بع�ض الدميقراطيات من نظم قانونية
خمتلفة لبيان احلماية الد�ستورية للو�صول �إيل املعلومات يف تلك الدول.
على �أننا ن�ؤكد �أننا اخرتنا ما ا�ستطعنا �أن نقع عليه من تلك الن�صو�ص
الد�ستورية ،فرمبا كانت هناك ن�صو�ص �أف�ضل يف د�ساتري �أخري مل
نطلع عليها.
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النواب»� ،إذ مت الك�شف عن مئات الألوف من ال�سجالت املف�صلة التي
طالب فيها �أع�ضاء الربملان احل�صول على نفقات ومرتبات �إ�ضافية مما
�أدى �إىل انفجار الغ�ضب ال�شعبي ،فقد اكت�شف دافعو ال�رضائب يف النهاية
�أن النواب قد �أ�ساءوا ا�ستخدام حقهم يف املطالبة بالنفقات وبدال من
املطالبة بالنفقات التي �أنفقوها يف �أثناء �أدائهم لواجباتهم الربملانية
قاموا باملطالبة بنفقات �شخ�صية .من امل�ؤكد �أن الدول التي قامت
ب�إدخال مبد�أ حرية املعلومات تقدم حاالت غري حمدودة عن ا�ستفادة
الإعالم والأفراد من هذا احلق يف الك�شف عن الف�ساد .فال�سويد هي �أول
دولة يف العامل ت�رشع حق املعلومات وتقدم احلماية الد�ستورية لهذا
احلق كما �أ�سلفنا ،وفنلندا التي ورثت عنها هذا احلق هما �أقل دولتني يف
العامل يوجد بهما ف�ساد.
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دول �أوروبية:
يف �أوروبا اخرتنا عدداً من الدول بع�ضها يدخل �ضمن
الدميقراطيات النا�شئة وهي الكرثة الكثرية والبع�ض الآخر من
الدميقراطيات القدمية الرا�سخة وهي مناذج قليلة .فالدميقراطيات
ال�شابة هي التي �صنعت لها د�ساتري جديدة ،وبالتايل هي من اهتم
باحلق يف احل�صول علي املعلومات الذي �أ�صبح حق ًا م�ساعداً علي
التمتع بكل احلقوق ،بينما الدميقراطيات الرا�سخة ت�ضمن هذا احلق
عرب التطبيقات والأعراف امل�ستقرة ولي�س من خالل ن�صو�ص د�ستورية
وا�ضحة.

�ألبانيا

(:)3

تن�ص املادة  23من د�ستور �سنة  1998على:
� .1ضمان حق احل�صول على املعلومات.
 .2للجميع احلق مع احرتام �أحكام القانون يف احل�صول على معلومات
عن ن�شاط �أجهزة الدولة ،كما لهم احلق يف احل�صول على معلومات
عن الأ�شخا�ص الذين ميار�سون وظائف الدولة.
 .3للجميع �إمكانية متابعة اجتماعات الأجهزة املنتخبة ب�شكل
()4
جماعي.
 .3هي دولة تقع يف جنوب �رشق �أوروبا� .ألبانيا جمهورية دميقراطية برملانية من�ش�أة مبوجب
الد�ستور الذي مت جتديده يف عام .1988

4. Article 23 of the 1998 Constitution states:
1. The right to information is guaranteed.
2. Everyone has the right, in compliance with law, to get information about the activity
of state organs, as well as of persons who exercise state functions.
3. Everybody is given the possibility to follow the meetings of collectively elected
organs.
Constitution of Albania, 1998. http://www.ipls.org/services/kusht/contents.html

بلجيكا

(:)5

بلغاريا

(:)7

تن�ص املادة  41من الد�ستور البلغاري ل�سنة  1991على:
 .1للجميع احلق يف االطالع وا�ستقبال ونقل املعلومات .هذا احلق
ال جتوز ممار�سته �إن �سبب �رضراً حلقوق و�سمعة الإفراد� ،أو الأمن
القومي� ،أو النظام العام� ،أو ال�صحة العامة والأخالق.
 .2للمواطنني احل�صول على املعلومات عن �أجهزة الدولة والهيئات
يف �أي �أمر ميثل م�صلحة م�رشوعة لأي منهم وهي لي�ست �رساً من
�أ�رسار الدولة� أو غريها من التي ين�ص عليها القانون وال ي�ؤثر
()8
على حقوق الآخرين.
 .5بلجيكا هي دولة يف �أوروبا الغربية ،ع�ضو م�ؤ�س�س يف االحتاد الأوروبي ،بلجيكا دولة
د�ستورية .ونظامها ملكي �شعبي وهي دولة دميقراطية برملانية .ملكية د�ستورية.

6. Article 32 of the Constitution was amended in 1993 to include a right of access to
records held by the government:”Everyone has the right to consult any administrative
document and to have a copy made, except in the cases and conditions stipulated by
the laws, decrees, or rulings referred to in Article 134.” Constitution of Belgium, 1994.
http://www.uni-wuerzburg.de/law/be00000_.html.

 .7بلغاريا دولة تقع جنوب �رشقي �أوروبا .وان�ضمت �إىل الإحتاد الأوروبى يف �أول يناير . 2007
نظام احلكم جمهوري برملاين .بلغاريا هي جمهورية برملانية ،يتم انتخاب الرئي�س فيها
مبا�رشة كل خم�س �سنوات ،له احلق يف متديد رئا�سته مرة واحدة .الرئي�س هو �أعلى �سلطة
�سيا�سية يف البالد وهو قائد القوات امل�سلحة ،الربملان له احلق يف االعرتا�ض على قرارات
الرئي�س عند ح�صوله على الأغلبية� .أقيمت �أول انتخابات حرة عام .1990
8. The Bulgarian Constitution of 1991 Article 41 states:
1.Everyone shall be entitled to seek, receive and impart information. This right shall not
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عدلت املادة  32من الد�ستور يف �سنة  1993لت�شمل حق
الو�صول لل�سجالت املحفوظة لدى احلكومة ،وعلي النحو التايل «للجميع
احلق يف الإطالع علي �أي وثيقة �إدارية وعمل �صورة منها ما عدا يف
()6
احلاالت وال�رشوط التي ذكرها القانون».
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ا�ستونيا(:)9
تن�ص املادة  44من د�ستور ا�ستونيا على:
 .1لكل فرد احلق يف احل�صول على املعلومات امل�ستخدمة ب�شكل عام
بحرية.
 .2بناء على طلب المواطنين اال�ستونيين ،وبقدر ما ووفقا للإجراءات
التي يحددها القانون ،يتوجب على جميع �سلطات لدولة والحكومة
المحلية وموظفيها تقديم معلومات عن عملهم ،با�ستثناء
المعلومات التي يحظر القانون ك�شفها ،والمعلومات المخ�ص�صة
لال�ستخدام الداخلي فقط.
 .3يتمتع مواطنو ا�ستونيا بحق الو�صول �إىل املعلومات اخلا�صة بهم
والتي حتتجزها ال�سلطات احلكومية واملحلية والدولة ب�أر�شيف
الدولة واحلكومة املحلية ،وفق ًا للإجراءات التي يحددها القانون.
ويجوز تقييد هذا احلق يف القانون من �أجل حماية حقوق وحريات
الأ�شخا�ص الآخرين ،وال�رسية فيما يتعلق باال�صول العرقية
للأطفال ،وكذلك ملنع وقوع اجلرمية� ،أو يف �سبل القب�ض على
جمرم �أو لتو�ضيح احلقيقة يف ق�ضية املحكمة.
be exercised to the detriment of the rights and reputation of others, or to the detriment
of national security, public order, public health and morality.
2. Citizens shall be entitled to obtain information from state bodies and agencies on any
matter of legitimate interest to them which is not a state or other secret prescribed by
law and does not affect the rights of others. Constitution of the Republic of Bulgaria
of 13 July 1991. http://www.uni-wuerzburg.de/law/bu00t.html

 .9ا�ستونيا هي �إحدى جمهوريات البلطيق الثالث و�إحدى جمهوريات االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق.
ان�ضمت �إىل االحتاد الأوروبي عام  .2004ا�ستونيا هي دولة د�ستورية دميقراطية ،رئي�س
اجلمهورية هو �أعلى من�صب �سيا�سي ُينتخب من برملان الدولة واملجل�س الأحادي كل خم�س
�سنوات .احلكومة التي تت�شكل من  14وزير هي الذراع التنفيذية للرئي�س .احلكومة ُتعني من
الرئي�س بعد موافقة الربملان عليها ،الربملان يتكون من  101نائب ،الذين ينتخبون كل �أربع
�سنوات ب�شكل مبا�رش من ال�شعب ،املحكمة الق�ضائية العليا هي املحكمة الوطنية التي تتكون
بدورها من  17قا�ضي ًا ير�أ�سهم رئي�س الق�ضاة الذي يعني من الربملان.
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 احلقوق املن�صو�ص عليها، ما مل يحدد القانون على خالف ذلك.4
يف الفقرة الثانية والفقرة الثالثة يت�ساوى مواطني ا�ستونيا مع
.)10(مواطني الدول الأخرى وعدميي اجلن�سية املوجودين با�ستونيا

:)11(فنلندا
:2000  من د�ستور فنلندا ل�سنة12 ين�ص ق�سم
 حرية التعبري تنطوي على احلق يف التعبري. لكل فرد حرية التعبري.1
عن ن�رش وتلقي املعلومات والآراء وغريها من االت�صاالت دون منع
 وترد �أحكام �أكرث تف�صيال عن ممار�سة.م�سبق من قبل �أي �شخ�ص
 والأحكام ب�ش�أن القيود املتعلقة.حرية التعبري مذكورة يف القانون
بالربامج الت�صويرية ال�رضورية حلماية الأطفال قد و�ضعت من
.قبل القانون
10. Article 44 of the Estonian Constitution states:
1. Everyone shall have the right to freely receive information circulated for general use.
2. At the request of Estonian citizens, and to the extent and in accordance with
procedures determined by law, all state and local government authorities and their
officials shall be obligated to provide information on their work, with the exception
of information which is forbidden by law to be divulged, and information which is
intended for internal use only.
3.Estonian citizens shall have the right to become acquainted with information
about them held by state and local government authorities and in state and local
government archives, in accordance with procedures determined by law. This right
may be restricted by law in order to protect the rights and liberties of other persons,
and the secrecy of children’s ancestry, as well as to prevent a crime, or in the interests
of apprehending a criminal or to clarify the truth for a court case.
4. Unless otherwise determined by law, the rights specified in Paragraphs (2) and (3)
shall exist equally for Estonian citizens and citizens of other states and stateless
persons who are present in Estonia. Constitution of Estonia, http://www.uniwuerzburg.de/law/en00000_.html.

 اال�ستقالل. جمهورية فنلندا هي بلد �شمايل يقع يف املنطقة الفينو�سكاندية يف �شمال �أوروبا.11
 نظام احلكم.1917  دي�سمرب6  واال�ستقالل عن رو�سيا يف1809  مار�س29 عن ال�سويد يف
.فيها جمهوري برملاين

:اليونان

)13(

) من الد�ستور على حق حمدود للو�صول �إىل3( ) فقرة10( تن�ص املادة
،املعلومات» يف حالة طلب معلومات تلتزم ال�سلطة املخت�صة بالإجابة
.»على النحو الذي ين�ص عليه القانون

:)(هولندا
) من الد�ستور علي �أن «على الأجهزة110( تن�ص املادة
احلكومية مراعاة ال�شفافية خالل ممار�سة مهامها الوظيفية وذلك طبقا
.)14(
»لن�صو�ص القانون

12. Section 12 of the 2000 Constitution states:
1. everyone has freedom of expression. Freedom of expression entails the
right to express, disseminate and receive information, opinions and other
communications without prior prevention by anyone. More detailed provisions on
the exercise of the freedom of expression are laid down by an Act. Provisions on
restrictions relating to pictorial programs that are necessary for the protection of
children may be laid down by an Act.
2. Documents and recordings in the possession of the authorities are public, unless
their publication has for compelling reasons been specifically restricted by an
Act.” Constitution of Finland, 2000, http://www.uni-wuerzburg.de/law/fi00000_.
html

1974  �ضمن الد�ستور اليوناين املعدل عام. اليونان هي دولة تقع يف جنوب �رشق �أوروبا.13
 الذي �أ�صبح من الآن، كما حدد �صالحيات رئي�س اجلمهورية،احلقوق املدنية للمواطنني
. �أي تتم تزكيته من جمل�س اجلمهورية،و�صاعدا يتم انتخابه ب�شكل غري مبا�رش من ال�شعب
14. Article 110 of the Constitution states:”In the exercise of their duties government
bodies shall observe the principle of transparency in accordance with rules to be
prescribed by Act of Parliament. “Unofficial translation. Official translation of Constitution of the Netherlands, 2002 at http://www.minbzk.nl/contents/pages/6156/grondwet_UK_6-02.pdf
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 ما مل، الوثائق وال�سجالت املوجودة يف حوزة ال�سلطات العامة.2
)12(
».يكن ن�رشها لأ�سباب ا�ضطرارية ُمنع بن�ص القانون

26

تن�ص املادة ( )25من الد�ستور على «للمواطنني احلق يف
احل�صول على �أى معلومات متاحة من هيئات الدولة علي النحو املحدد
()16
يف القانون».

الربتغال(:)17
تن�ص املادة ( )268من د�ستور �سنة  1989على:
 .1للمواطنني احلق– عند طلبهم -يف معرفة مدى تقدم الإجراءات
والأمور التي لهم فيها م�صلحة مبا�رشة ،كما لهم احلق يف معرفة
القرارات النهائية املتخذة يف حقهم وذلك من خالل اخلدمة
العامة.
 .2للمواطنني حق التمتع بحقهم يف الو�صول �إىل امللفات وال�سجالت
الإدارية .يخ�ضع هذا احلق لأحكام القانون مع الو�ضع يف االعتبار
الأمن الداخلي واخلارجي ،التحقيق يف اجلرائم واخل�صو�صية
للأفراد.
 .15ليتوانيا هي �أكرب دولة من دول البلطيق الثالث و�إحدى جمهوريات االحتاد ال�سوفياتي
ال�سابق� ،إال �إنها لي�ست من دول �رشقي �أوروبا فلتوانيا والتفيا و�إ�ستونيا هي من دول �أوروبا
ال�شمالية ،ولذلك �شعوب دول البلطيق خمتلفون ثقافي ًا ولغوي ًا وجغرافيا عن ال�شعوب يف
�أوروبا ال�رشقية.ان�ضمت ليتوانيا �إىل الأمم املتحدة عام  1991و�إىل االحتاد الأوروبي عام
 .2004نظام احلكم جمهوري برملاين .ليتوانيا �أعلنت ا�ستقاللها عام  ،1990رف�ض االحتاد
ال�سوفياتي الأمر يف البداية و�أر�سل قوات ع�سكرية �سوفياتية لفر�ض ال�سيطرة ولكنة مع تزايد
ال�ضغوطات الدولية ،اعرتف يف العام التايل باجلمهورية اجلديدة.

16. Article 25(5) of the Constitution states: “Citizens shall have the right to obtain any
available information which concerns them from State agencies in the manner
established by law.” Constitution of the Republic of Lithuania. 25 October 1992.
http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm

 .17الربتغال بلد يقع يف جنوب غرب �أوروبا يف �شبه اجلزيرة الإيبريية .نظام احلكم جمهوري
برملاين� .أعلنت ا�ستقاللها يف � 5أكتوبر .1910
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 ي�ضمن القانون حق �أى طرف ذي م�صلحة يف احلماية الق�ضائية.4
 مبا يف ذلك االعرتاف،الفعالة حلقوقه وم�صاحله املحمية قانونا
 احلق يف الطعن يف �أي عمل �إداري بغ�ض،بتلك احلقوق وامل�صالح
 و�ضع الأحكام الإدارية املقررة حتت،النظر عن �شكل هذا العمل
.التنفيذ واتخاذ التدابري الوقائية الالزمة
 للمواطنني احلق يف االعرتا�ض على �أى الئحة �إدارية لها �صالحية.5
.ًممكن �أن تق�ضي على �أى من حقوقهم وم�صاحلهم املحمية قانونا
لإعمال الفقرتني الأوىل والثانية يتحتم �أن يعدل القانون احلد.6
)18(
».الأق�صى التي تلتزم الإدارة بالرد خاللها
18. The Constitution has included a right of access to information since 1976. Article
268 of the1989 Constitution states:
1. Citizens are entitled to be informed by the Public Service, when they so require,
about the progress of proceedings in which they are directly interested and to know
the final decisions that are taken with respect to them.
2. Citizens shall also enjoy the right to have access to administrative records and
files, subject to the legal provisions with respect to internal and external security,
investigation of crime and personal privacy.
3. Administrative action shall be notified to interested parties in the manner prescribed
by law; it shall be based on stated and accessible substantial grounds when it
affects legally protected rights or interests.
4. Interested parties are guaranteed effective protection of the courts for their legally
protected rights or interests, including recognition of these rights or interests,
challenging any administrative action, regardless of its form, that affects these,
enforcing administrative acts that are legally due and adopting appropriate
protective measures.
5. Citizens are also entitled to object against administrative regulations that have
external validity and that are damaging to their legally protected rights or interests.
6. For the purposes of paragraphs 1 and 2, the law shall fix the maximum period within
which the Public Service must respond.” Constitution of the Portuguese Republic,
1997. http://www.parlamento.pt/leis/constituicao_ingles/IND_CRP_ING.htm

اقرتاح بن�صو�ص د�ستورية للو�صول �إىل املعلومات

 يجب �إخطار �أي طرف ذي م�صلحة ب�أي عمل �إداري علي النحو.3
 كما يجب �أن يكون م�ستنداً �إىل �أ�سباب �سائغة،املبني يف القانون
وميكن الو�صول �إليها يف حالة ت�أثريها على �أى من امل�صالح �أو
.ًاحلقوق املحمية قانونا
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تن�ص املادة  34من الد�ستور علي حق الو�صول �إىل املعلومات:
 .1للجميع حق الو�صول �إىل املعلومات وال يجوز تقلي�ص هذا احلق.
.2تلتزم ال�سلطات العامة – وفق ًا لدرجة اخت�صا�صها  -بالت�أكد من
تزويد املواطنني مبعلومات �صحيحة عن كل ما يتعلق بكل من
ال�شئون العامة وامل�صلحة اخلا�صة.
.3ال يجوز �أن يت�سبب حق الو�صول �إىل املعلومات يف �إ�ضعاف �أي من
التدابري املتخذة حلماية املواطنني �أو الأمن القومي.
.4يلتزم كل من الدولة والإعالم اخلا�ص بالت�أكد من �صحة املعلومات
()20
التي ت�صل للجمهور.

�أذربيجان

(:)21

تن�ص املادة  50من الد�ستور على:
 .19مولدوفيا دولة �أوروبية ذات نظام جمهوري ,تقع �رشقي �أوروبا بني �أوكرانيا ورومانيا.
يف  6مار�س من عام 1994م .نالت ا�ستقاللها التام.نظام احلكم جمهوري برملاين.

20. Article 34 of the Constitution provides for a right of access to information. It states:
1. Having access to any information of public interest is everybody’s right that may
not be curtailed.
2. According with their established level of competence, public authorities shall
3. Ensure that citizens are correctly informed both on public affairs and matters of
personal interest.
4. The right of access to information may not prejudice either the measures taken to
”protect citizens or national security.
5. The State and private media are obliged to ensure that correct information reaches
the public. Constitution of the Republic of Moldova, adopted on 29 July 1994. http://
xiv.parlament.md/en/legalfoundation/constitution/

� .21أذربيجان هي واحدة من �ست دول تركية م�ستقلة يف منطقة القوقاز يف �أورا�سيا .تقع يف
مفرتق الطرق بني �أوروبا ال�رشقية و�آ�سيا الغربية ،نظام احلكم جمهوري رئا�سى .اال�ستقالل
عن االحتاد ال�سوفيتي � 30أغ�سط�س .1991
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 حظر الرقابة على و�سائل الإعالم مبا فيها. حرية الإعالم مكفولة.2
)22(
».ال�صحافة

:دول �أ�سيوية
الفلبني

:)23(

كان حق احل�صول علي املعلومات مت�ضمن ًا يف د�ستور �سنة
 تن�ص املادة الثالثة من.1987  ومت التو�سع فيه يف د�ستور �سنة1973
 «االعرتاف بحق ال�شعب يف املعلومات:الق�سم ال�سابع من الد�ستور علي
 مكفول للمواطن حق الو�صول �إىل ال�سجالت.املتعلقة بال�ش�أن العام
 املعامالت �أو القرارات،والوثائق الر�سمية والأوراق املت�صلة بالعمل
الر�سمية كذلك بيانات البحث احلكومي امل�ستخدم ك�أ�سا�س ل�سيا�سة
)24(
. با�ستثناء احلاالت املن�صو�ص عليها يف القانون،التنمية
22. Article50 of Constitution states:
1. everyone is free to look for, acquire, transfer, prepare and distribute information.
2) The Freedom of mass media is guaranteed. State censorship in mass media,
including press is prohibited. Constitution of the Republic of Azerbaijan. http://www.
constitutional-court-az.org/index.php?nw=3&j=11

. هي جمهورية د�ستورية تقع يف جنوب �رشق �آ�سيا غرب املحيط الهادي، جمهورية الفلبني.23
الفلبني دولة رئا�سية وحدوية (با�ستثناء منطقة مندناو ذاتية احلكم �إىل حد كبري عن
 حيث ي�شغل الرئي�س من�صب رئي�س الدولة ورئي�س احلكومة والقائد العام،)احلكومة الوطنية
.للقوات امل�سلحة
24. The right to information was first included in the 1973 Constitution and was
expanded in the current 1987 Constitution. Article III, Section 7, states: “The right
of the people to information of matters of public concern shall be recognized.
Access to official records and documents, and papers pertaining to official acts,
transactions, or decisions as well as to government research data used as basis
for policy development, shall be afforded the citizen, subject to such limitations as
may be provided by law.” Constitution of Philippines, http://www.chanrobles.com/
philsupremelaw1.htm
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ين�ص الق�سم  48من الد�ستور علي «للأ�شخا�ص حق احل�صول
علي املعلومات �أو الأخبار من جهاز احلكومة �أو جهاز الدولة �أو الهيئات
العامة بهدف مراقبة �أداء العمل احلكومي �أو عمل الدولة ،يف حالة ت�أثري
()26
هذا العمل على بع�ض الأ�شخا�ص علي النحو الذي �سيحدده القانون».

�أوزباك�ستان

(:)27

تن�ص املادة ( )30من د�ستور  1992على« :على كل من �أجهزة
الدولة ،الهيئات العامة ،واملوظفني يجمهورية �أوزباك�ستان ال�سماح
لأي مواطن باحل�صول على امل�ستندات والقرارات و�أي مواد �أخرى،
()28
تتعلق بحقوقهم وم�صاحلهم.
 .25تايالند هي بلد يف جنوب �رشقي �آ�سيا ،تعترب �صالحيات امللك الر�سمي للبالد حمدودة،
ويعود ذلك �إىل الد�ستور الذي مت �إقراره بالإ�ضافة �إىل دوره ال�سيا�سي يعترب امللك حامي
البوذية يف تايالند ،ورمزا للوحدة الوطنية .يحظى امللك احلايل ب�شعبية كبرية وميلك �سلطة
روحية قوية ،ي�ستعملها �أحيانا عند حدوث �أزمات �سيا�سية كبرية .رئي�س الوزراء هو رئي�س
ال�سلطة التنفيذية ،يعينه امللك من بني �أع�ضاء الغرفة الثانية للربملان ،وغالبا ما يكون
زعيما للحزب الذي ميكن �أن ي�شكل �أغلبية يف احلكومة االئتالفية امل�شكلة.نظام احلكم ملكية
د�ستورية.
26. Section 48 (bis) of the Constitution states:“Persons shall have the right to receive
information or news from the government agency or state agency or public
enterprise in order to check the performance of the government official or state
official when such matter have or may have effects on the life of such persons as
the law provided.”Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2534 (1991), http://
www.parliament.go.th/files/library/b05-b.htm

� .27أوزبك�ستان هي �أكرب دولة �سكانا ،يف و�سط �آ�سيا (ترك�ستان) .عا�صمتها ط�شقند .ومن
�أهم مدنها �سمرقند .وهي �إحدي اجلمهوريات الإ�سالمية ذات الطبيعة الفيدرالية �ضمن
اجلمهوريات ال�سوفياتية ال�سابقة .ح�صلت �أوزبك�ستان على ا�ستقاللها عقب انهيار االحتاد
ال�سوفياتي عام  .1991وين�ص د�ستورها لعام  1992على �أن نظام الدولة علماين
دميقراطي ،و�أن حرية التعبري والعبادة وحكم القانون مكفولة.

28. Article 30 of the 1992 Constitution states: “All state bodies, public associations, and
officials of the Republic of Uzbekistan shall allow any citizen access to documents,
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جنوب �إفريقيا

:)29(

: على1996  من د�ستور جنوب �إفريقيا ل�سنة32 ين�ص الق�سم
:  للجميع احلق يف الو�صول �إىل.1
. �أي معلومة حتت يد الدولة.�أ
 �أي معلومة حتت يد �أي �شخ�ص تكون مطلوبة من �أجل ممار�سة.ب
.�أو حماية �أي حق
 كما، يجب �أن ي�سن الت�رشيع الوطني بحيث ي�سمح بتفعيل هذا احلق.2
يجب �أن ين�ص علي تدابري معقولة لتخفيف العبء الإداري واملايل
)30(
»علي الدولة

resolutions, and other materials, relating to their rights and interests.” Constitution
of the Republic of Uzbekistan, 1992. http://www.uta.edu/cpsees/UZBEKCON.htm

 كما يتم تنظيم، جنوب �إفريقيا من الدول الإفريقية القليلة التي مل ت�شهد انقالب ًا على احلكم.29
 بل واحدة،مما يجعل للبالد قوة م�ؤثرة يف املنطقة1994 االنتخابات احلرة والنزيهة منذ
 لكن مهام رئي�س، لنظام برملاين.من �أكرث الدميقراطيات ا�ستقراراً يف القارة الإفريقية
احلكومة ورئي�س الدولة يجتمعان حتت لواء “رئي�س جمهورية جنوب �إفريقيا” الذي ينتخب
.من طرف الربملان

30. Section 32 of the South African Constitution of 1996 states:
1. Everyone has the right of access to – (a) any information held by the state, and;
(b) any information that is held by another person and that is required for the
exercise or protection of any rights;
2. National legislation must be enacted to give effect to this
a. Right, and may provide for reasonable measures to alleviate the administrative
and financial burden on the state.” The Constitution of the Republic of South
Africa, Act 108 of 1996, http://www.polity.org.za/govdocs/constitution/saconst.
html
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تن�ص املادة  41من الد�ستور على:
 .1لكل مواطن احلق يف الو�صول للمعلومات املوجودة يف حيازة
الدولة �أو �أي جهاز �أو هيئة للدولة با�ستثناء �إذا كان ن�رش تلك
املعلومات ممكن �أن ي�سبب �رضر ب�أمن �أو �سيادة الدولة �أو التدخل
()32
يف �أى حق خا�ص لأي �شخ�ص.

دول �أمريكا اجلنوبية:
(:)33
بريو
تن�ص املادة الثانية من الد�ستور على �أن «لأي �شخ�ص احلق يف:
طلب املعلومات الذي يحتاج �إليها دون �إبداء �أ�سباب ،واحل�صول على
تلك املعلومات من �أي جهة عامة يف خالل املدة املحددة يف القانون،
وبتكلفة معقولة .يحظر القانون �رصاحة الك�شف عن �أي معلومات ت�ؤثر
()34
على احلياة ال�شخ�صية �أو الأمن القومي».
� .31أوغندا دولة يف �رشق �إفريقيا الو�سطى .نظام احلكم جمهوري مت اال�ستقالل عن اململكة
املتحدة يف � 9أكتوبر � .1962أ�صبحت «�أوغندا» حممية بريطانية  ،1896-1894وبعد
احلرب العاملية الثانية ح�صلت على احلكم الذاتي ثم على اال�ستقالل الكامل .1962
32. Article 41 Constitution state: (1 Every citizen has a right of access to information in
the possession of the State or any other organ or agency of the State except
where the release of the information is likely to prejudice the security or sovereignty
of the State or interfere with the right to the privacy of any other person. (2) Parliament
shall make laws prescribing the classes of information referred to in clause (1(of this
article and the procedure for obtaining access to that information.” See Image Consult,
The State of the Right of Access to Information in Uganda, March 2004.

 .33جمهورية بريو هي دولة يف غرب �أمريكا اجلنوبية .بريو جمهورية رئا�سية دميقراطية
متثيلية .ت�سود عالقات بريو اخلارجية مع جريانها النزاعات احلدودية ،ومعظمها متت
ت�سويتها خالل القرن  .20ال يزال هناك خالف م�ستمر مع ت�شيلي على احلدود البحرية يف
املحيط الهادئ.

34. Article 2(5) of the Constitution state: “All persons have the right: […] To solicit
information that one needs without disclosing the reason, and to receive that
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كولومبيا

 «لكل فرد احلق يف الو�صول للوثائق: على47 تن�ص املادة
.»العامة يف ماعدا احلاالت التي ذكرها القانون
 علي حق احل�صول علي “البيانات �أمام15 كما تن�ص املادة
املحكمة” والتي ت�سمح للأفراد الو�صول �إيل معلومات عنهم حمجوزة
.لدى الأجهزة العامة �أو اخلا�صة
112  واملادة، معلومات املنتجات اال�ستهالكية78 وتنظم املادة
تعطي احلق للأطراف ال�سيا�سية يف» الو�صول للمعلومات والوثائق
.»الر�سمية
«لكل�شخ�ص احلقفىتقدي:�آلية لطلب املعلومات تن�صعلى23 املادة
�أو خا�صة وت�أمني قرار على �إىل ال�سلطات مل�صلحة عامة م االلتما�سات
)36(
».وجه ال�رسعة

information from any public entity within the period specified by law, at a reasonable
cost. Information that affects personal intimacy and that is expressly excluded by law
or for reasons of national security is not subject to disclosure.”Constitution of Peru,
1993. http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Peru/per93reforms05.html

 ح�صلت. تقع يف اجلزء ال�شمايل الغربي من قارة �أمريكا اجلنوبية، كولومبيا دولة جمهورية.35
 �أغ�سط�س7  ومت االعرتاف بها دوليا عام1840 يوليو20 على ا�ستقاللها عن �إ�سبانيا يف
.1819

36. The Constitution provides for a right of access to government records. Article 74
states “Every person has a right to access to public documents except in cases
established by law.” Article 15 provides a right of “habeas data” that allows individuals
to access information about themselves held by public and private bodies. Article
78 regulates consumer product information, and Article 112 allows political parties
the right of “access to official information and documentation”. Article 23 provides
for the mechanism to demand information, “Every person has the right to present
petitions to the authorities for the general or private interest and to secure their
prompt resolution.” Constitution of Colombia, 1991, http://confinder.richmond.edu/
Colombia_const2.html
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مت تعديل الد�ستور عام  1977لي�شمل حق الو�صول �إىل
املعلومات .حيث تن�ص املادة ( )6يف جزء منها على« :تلتزم الدولة
()38
ب�ضمان حق املعلومات».

مالحظات على احلماية الد�ستورية املقارنة:
من ا�ستعرا�ض الن�صو�ص ال�سابقة ميكن �أن نق�سم احلماية
الد�ستورية يف القانون الد�ستوري املقارن �إيل جمموعتني من حيث
مدي احلماية الد�ستورية ومن حيث من له التمتع باحلق .فمن حيث
احلماية الد�ستورية ميكن مالحظة �أن بع�ض الد�ساتري تن�ص لي�س فقط
علي حق الو�صول �إيل املعلومات ولكن �أي�ضا طريقة الو�صول �إيل هذا
احلق وكيفية ا�ستعماله والقيود الواردة عليه مبا ال يعطي القانون حرية
وا�سعة ت�ؤدي �إيل االنتقا�ص من هذا احلق الأ�سا�سي .بينما حتيل جمموعة
�أخري �إىل القانون بعد �أن تن�ص علي املبد�أ الأ�سا�سي اخلا�ص باحل�صول
علي املعلومات والقيود التي ترد عليه ،وبع�ضها كالد�ستور املك�سيكي
ي�ضع املبد�أ العام وال يحيل ب�ش�أنه �إيل القانون ولكنه يجعله التزام ًا
علي الدولة دون قيود ،والبع�ض ال يجعل من حق القانون االنتقا�ص من
املبد�أ بل تنظيمه فقط.
	�أما عمن له حق التمتع باحلق يف الو�صول �إىل املعلومات
 .37الواليات املك�سيكية املتحدة �أو املك�سيك هي دولة يف �أمريكا ال�شمالية ..نظام احلكم
جمهوري .اال�ستقالل عن �أ�سبانيا � 16سبتمرب .1810

38. The Constitution was amended in 1977 to include a right of freedom of information.
Article 6 says in part, “the right of information shall be guaranteed by the state”.
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.http://info4.juridicas.unam.
mx/ijure/fed/9/default.htm
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فيمكن مالحظة �أن بع�ض الد�ساتري تق�رص هذا احلق علي مواطنيها فقط،
والبع�ض الآخر يجعله حقا لكل املقيمني علي �أرا�ضي الدولة �أيا كان
�سبب �إقامتهم علي �أرا�ضيها .كما ميكن مالحظة �أن جميع الد�ساتري
بال ا�ستثناء تقريبا ت�ضع الأمن القومي – ب�أ�سماء خمتلفة – واحرتام
احلق يف اخل�صو�صية كقيد علي حرية الو�صول �إىل املعلومات ،والبع�ض
الآخر ي�ضيف �إليها الأخالق �أو ال�صحة �أو غريها كقيود على احلق يف
الو�صول �إىل املعلومات.

امل�شكالت التي تثار حول احلق يف الو�صول �إيل املعلومات –
الأمن القومي منوذج ًا:
قدمنا �أن هناك م�شكالت عدة تثار عن احلديث عن الو�صول �إيل
املعلومات رمبا كانت م�شكلة الأمن القومي هي �أهمها ،وبالتايل نرى
�أنه من املفرت�ض مناق�شتها بقدر من التف�صيل ونحن يف طريقنا �إيل
(.)39
تقدمي ن�ص د�ستوري ي�ضمن احلق يف الو�صول �إىل املعلومات
ظهر م�صطلح الأمن القومي ( )Security Nationalكنتيجة لقيام
الدولة القومية يف القرن ال�ساد�س ع�رش امليالدي ،ثم تلته م�صطلحات
�أخرى مثل امل�صلحة القومية والإرادة الوطنية وغريها من امل�صطلحات
التي تعلي من مفهوم الدولة القومية ،وحتاول �أن متنع من التدخل يف
�شئونها.
	�أول تعريف للأمن القومي كان يربط بني الفكرة وبني قدرة
الدولة على حماية �أرا�ضيها وقيمها الأ�سا�سية واجلوهرية من التهديدات
 .39للمزيد حول املو�ضوع ،املحامي بالنق�ض جناد الربعي «�إتاحة املعلومات وحماية الأمن
القومي  -جت�سري الفجوة» ورقة مقدمة �إىل املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان حول فكرة
الأمن القومي وت�أثريها علي حق الو�صول �إيل املعلومات.
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اخلارجية وبخا�صة الع�سكرية منها ،باعتبار �أن ت�أمني �أرا�ضي الدولة
�ضد العدوان اخلارجي وحماية مواطنيها �ضد حماوالت �إيقاع ال�رضر
بهم ومبمتلكاتهم ومعتقداتهم وقيمهم هو الأ�سا�س الذي بنيت عليه فكرة
الدولة القومية .ومع تطور مفهوم قدرة الدولة ات�سع مفهوم الأمن القومي
لريتبط بالقدرة ال�شاملة للدولة وامل�ؤثرة على حماية قيمها وم�صاحلها
من التهديدات اخلارجية والداخلية .وغالب ًا ما توجه هذه التهديدات
�إىل الأنظمة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية واملعتقدات ومن
بينها �صور ال�رصاع امل�سلح واالنقالبات الع�سكرية وخمططات تغيري
نظام احلكم و�أعمال اجلا�سو�سية والتخريب املادي واملعنوي و�أعمال
الإرهاب والن�شاط املناه�ض وال�ضغوط واملقاطعة االقت�صادية واحلرب
النف�سية والإعالم املوجة املعادي .ويري كثري من املراقبني �أن للأمن
القومي �أبعاداً �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وع�سكرية و�أيديولوجية
وجغرافية ولها كلها خ�صائ�صها التي تثبت ترابطها وتكاملها .وتري
الدكتورة �سحر املهدي �أن “البعد ال�سيا�سي يف فكرة الأمن القومي
يتكون من �شقني� :شق داخلي يتعلق بتما�سك اجلبهة الداخلية وبال�سالم
االجتماعي وتراجع القبلية والطائفية مبا يحقق دعم الوحدة الوطنية،
و�آخر خارجي يت�صل بتقدير �أطماع الدول العظمى والكربى والقوى
الإقليمية يف �أرا�ضي الدولة ومواردها ومدى تطابق �أو تعار�ض
م�صاحلها مع الدولة �سيا�سيا واقت�صادي ًا واجتماعياً .وف�ض ًال عن ذلك
كله ف�إن هناك اتفاق ًا علي �أن م�سائل االقت�صاد والدفاع والأمن كل ال
يتجز�أ ،وبالتايل ف�إن جمال الأمن القومي يتمدد يف هذا الفراغ لي�شكل
الإ�سرتاتيجية العليا الوطنية التي تعني بتنمية وا�ستخدام جميع موارد
الدولة لتحقيق �أهدافها ال�سيا�سية ،وكذلك �أهدافها يف النمو االقت�صادي
والتقدم التكنولوجي باعتبارهما الو�سيلتني الرئي�سينت واحلا�سمتني
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لتحقيق امل�صالح الأمنية للدولة وبناء قوة الردع الإ�سرتاتيجية وتنمية
التبادل التجاري وت�صدير العمالة والنقل الأفقي للتكنولوجيا وتوطينها
وبخا�صة التكنولوجيا العالية واحليوية .ويبقي البعد االجتماعي
لفكرة الأمن القومي والتي تقوم علي �أنه بغري �إقامة عدالة اجتماعية
واحلر�ص على تقريب الفوارق بني الطبقات وتطوير اخلدمات ف�إن الأمن
القومي يتعر�ض للخطر .فالظلم االجتماعي لطبقات معينة �أو تزايد
ن�سبة املواطنني حتت خط الفقر ي�ؤدي مبا�رشة �إىل تهديد داخلي للأمن
القومي ت�صعب �أحيانا ال�سيطرة عليه وبخا�صة يف ظل تفاقم م�شاكل
البطالة والإ�سكان وال�صحة والتعليم والت�أمينات االجتماعية .ويرتبط
هذا البعد كذلك بتعزيز الوحدة الوطنية كمطلب رئي�سي ل�سالمة الكتلة
احليوية للدولة”� .أما البعد الع�سكري للأمن القومي فيتحقق من خالل
بناء قوة ع�سكرية قادرة على تلبية احتياجات التوازن اال�سرتاتيجي
الع�سكري والردع الدفاعي على امل�ستوى الإقليمي حلماية الدولة من
العدوان اخلارجي بوا�سطة االحتفاظ بهذه القوة يف حالة ا�ستعداد قتايل
دائم وكفاءة قتالية عالية للدفاع عن حدود الدولة وعمقها .والقوة
الع�سكرية هي الأداة الرئي�سية يف ت�أييد ال�سيا�سة اخلارجية للدولة
و�صياغة دورها القيادي وبخا�صة على امل�ستوى الإقليمي ،وميتد البعد
الع�سكري �إىل �إعداد الدولة وال�شعب للدفاع ودعم املجهود احلربي يف
()40
زمن ال�رصاع امل�سلح ولتحقيق مطالب الردع يف فرتات ال�سلم.
و ُتعرف دائرة املعارف الربيطانية الأمن القومي ب�أنه «حماية
الدولة -الأمة من خطر القهر على يد قوة �أجنبية» ،بينما يقدم هرني
كي�سنجر( )41تعريفا للأمن القومي هو �أنه «الإجراءات املتخذة من قبل
 .40ميكن مراجعة «يف مفهوم الأمن القومي – �سحر املهدي»
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=22433

 .41هرني كي�سنجر هو وزير اخلارجية الأمريكي ذائع ال�صيت والذي �شغل من�صب م�ست�شار

وميكن �أن نعرف ر�ؤية فقه القانون اجلنائي امل�رصي للأمن
القومي من تعريفه لبع�ض اجلرائم الواردة يف قانون العقوبات مثل
جرائم التعبري التي يجري العقاب عليها ،لأنها ت�ؤدى �إىل تهديد الأمن
القومي ،حيث تعاقب املادة  77من قانون العقوبات بال�سجن �إذا ارتكبت
اجلرمية وقت ال�سلم �أو بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة �إذا ما ارتكبت اجلرمية
وقت احلرب« ،كل من �سعى لدى دولة �أجنبية �أو واحد ممن يعملون
مل�صلحتها �أو تخابر معها �أو معه وكان من �ش�أن ذلك الإ�رضار مبركز
م�رص احلربي �أو ال�سيا�سي �أو الدبلوما�سي �أو االقت�صادي» ،مبا ي�ؤكد �أن تلك
العنا�رص الأربعة ت�شكل معني الأمن القومي يف ذهن امل�رشع امل�رصي.
والإ�رضار باملركز احلربي يتحقق بكل فعل من �ش�أنه �أن ي�ؤثر يف ن�شاط
القوة الع�سكرية للبالد �سواء يف طرق اال�ستعداد �أو الطوارئ – دفاع ًا �أو
هجوم ًا �أو ال�سعي لإلغاء حتالف ع�سكري �أو �إلغاء �أو عرقلة اتفاق لتوريد
الرئي�س الأمريكي نيك�سون ل�شئون الأمن القومي و�أجرى تغيريات مهمة يف ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية وقام بابتداع �أمناط دبلوما�سية جديدة مثل دبلوما�سية البينح بوجن
والتي فتحت طريق العالقات ال�صينية  -الأمريكية ،وهو مهند�س اتفاقيات ف�صل القوات
عقب حرب �أكتوبر .1973
 .42روبرت مكمنارا – جوهر الأمن – ن�سخة متوافرة يف املكتبة لدي دون معلومات فهر�سة
مكتبية.
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املجتمع توخي ًا للحفاظ على حقه يف البقاء»� .أما روبرت مكنمارا وزير
الدفاع الأمريكي خالل حرب فيتنام فيقول «�إن الأمن يعني التطور
والتنمية� ،سواء منها االقت�صادية واالجتماعية �أو ال�سيا�سية يف ظل
حماية م�ضمونة .والأمن احلقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة
بامل�صادر التي تهدد خمتلف قدراتها ومواجهتها ،ملنح الفر�صة لتنمية
تلك القدرات تنمية حقيقية يف خمتلف املجاالت �سواء يف احلا�رض �أو
()42
يف امل�ستقبل».
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الأ�سلحة �أو �إ�ضعاف روح اجلنود .وفى ذلك تقول حمكمة جنايات القاهرة
يف اجلناية رقم � 716سنة  57ق�سم ق�رص النيل �ص �« 49أن التبليغ عن
حتركات القوات الع�سكرية �أو بيان مدى قدراتها على الدفاع �أو الهجوم �أو
الك�شف عن �أ�سلحتها �أو معداتها �أو عتادها �أو بع�ضا منها كل ذلك يعترب
�إ�رضاراً مبركز البالد احلربي ويهدد �أمنها القومي»� .أما الإ�رضار باملركز
ال�سيا�سي فرياد به كل فعل �أو تعبري مي�س ا�ستقالل الدولة و�سيا�ستها
اخلارجية مثال ذلك خذالن البالد يف منظمة �سيا�سية دولية �أو عرقلة
مفاو�ضات �سيا�سية �أو متكني دولة �أجنبية من اكت�ساب نفوذ �سيا�سي على
الدولة .وفى ذلك ذهب حكم حمكمة جنايات القاهرة امل�شار �إليه فيما
�سبق ،حال ا�ستعرا�ضه للمناق�شات التي دارت يف جمل�س النواب امل�رصي
قبيل �إقرار املادة  78مكرر عقوبات املقابلة للمادة  77احلالية �إىل �أن
عبارة مركز م�رص ال�سيا�سي ي�ساوى كيانها القانوين كدولة م�ستقلة ذات
�سيادة .وعن املركز الدبلوما�سي ف�إن الإ�رضار به يتحقق بكل ما ي�ؤدى �إىل
الأ�رضار بالتمثيل الدبلوما�سي بني م�رص ودولة �أخرى �سواء مبا ي�ؤدى
�إىل قطع العالقات ال�سيا�سية �أو انحراف �أحد املمثلني الدبلوما�سيني عن
�أداء واجبه )43(.يبقي الإ�رضار باملركز االقت�صادي والذي جري ا�ستحداثه
عند تعديل الباب الأول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات بالقانون
رقم � 112سنة  58ويراد به كل من �ش�أنه �أن يلحق ال�رضر بالنظام العام
االقت�صادي كنظام الرقابة على النقد وكل ما يت�صل بالإنتاج الزراعي �أو
()44
ال�صناعي والتجارة اخلارجية والتمويل».
 .43د .فتحي �رسور – الو�سيط يف قانون العقوبات الق�سم اخلا�ص �صـ 44
 .44امل�ست�شار حممود �إبراهيم �إ�سماعيل نائب رئي�س حمكمة النق�ض الأ�سبق – جرائم االعتداء
على �أمن الدولة من جهة اخلارج �سنة  59مطبوعة على الآلة الكاتبة �ص  – 24مذكرات
لطلبة دبلوم العلوم اجلنائية جامعة القاهرة.

ومن جانبنا ف�إننا نتفق مع الأ�ستاذ منذر �سليمان والذي يري
�أن �أدق تعريف ملفهوم الأمن القومي هو ما ورد يف �سورة قري�ش الآيتان
رب هذا البيت الذي �أطعمهم من جوع و�آمنهم
الثالثة والرابعة «فليعبدوا ّ
()46
من خوف».

 .45ي�ؤكد عامل ال�سيا�سة كولوزيدج (� )Kolodgeijرضورة تو�سيع نطاق مفهوم الأمن القومي
للتعامل مع التحديات املتنوعة لع�رصنا ويدعو �إىل ات�ساع املفهوم ليدخل �إيل “ حقل
درا�سات العلوم االجتماعية واالقت�صاد ،علم النف�س ،علم االجتماع ،وعلم درا�سة �أ�صول
الإن�سان”� .أما تراجر ( )Tragerفيعتقد �أن “�أهداف الأمن القومي ترمي �إىل �إيجاد ال�رشوط
ال�سيا�سية املحلية والعاملية املالئمة حلماية وتعزيز القيم الوطنية احليوية” .بينما
يرى وولفرز (� )Wolfersأن “الأمن القومي من ناحية مو�ضوعية هو انعدام التهديد
املوجة �ضد القيم املكت�سبة والرا�سخة ،ومن ناحية ذاتية ،هو انعدام اخلوف من �إمكانية
تعر�ض هذه القيم للتهديد �أو اخلطر” .ويعتمد كل من برت�سون ( )Petersonو�سيبنيٍو�س
( )Sepeniousعلى التعريف املعتمد من قبل جمل�س الأمن القومي” “احلفاظ التام على
امل�ؤ�س�سات والقيم اجلوهرية للمجتمع .للمزيد نحو �إعادة �صياغة مفهوم الأمن القومي
العربي ومرتكزاته – منذر �سليمان – اللجنة العربية حلقوق الإن�سان http://www.
htm.achr.nu/art381
 .46للمزيد عن تف�سري �سورة قري�ش ميكن مراجعة موقع جامع �شيخ الإ�سالم ابن تيمية
http://www.taimiah.org/Display.asp?f=part3000035-.htm.
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علي �أنه يف النهاية علينا االعرتاف ب�أن مفهوم الأمن القومي
هو مفهوم متغري وع�صي علي التعريف .ويقول الأكادميي الأمريكي
باري بوزان املهتم بدرا�سة �ش�ؤون الأمن القومي «يبقى هذا املفهوم
ع�صي ًا على ال�صياغة الدقيقة ،يكتنفه الغمو�ض لدى حماولة تعريفه،
لكنه يبقى بالغ الداللة ،لأن غياب التحديد الدقيق يوفر للنخبة ال�سيا�سية
والع�سكرية هام�ش ًا وا�سع ًا للتنظري اال�سرتاتيجي وال�ستخدام القوة»(.)45
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من كل ما تقدم ميكن �أن نقدم عدداً من املالحظات:
املالحظة الأوىل� :أن الهدف النهائي للأمن القومي هو احلفاظ
على �أمن الدولة ،و�أمن الدولة هنا يختلف عن �أمن احلكومة التي تدير
الدولة .يف النظم الدميقراطية تتغري احلكومات ب�شكل دوري ،حني تبقي
الدولة بحدودها الثابتة واملعروفة ،وتركيبتها ال�سكانية وجمالها
احليوي.
املالحظة الثانية :هي �أنه علي امل�ستوى النظري ف�إن هناك
مدر�ستني �أ�سا�سيتني يف حتديد مفهوم الأمن القومي:
املدر�سة الأوىل :هي «املدر�سة الع�سكرية» والتي ترى �أن الأمن
القومي هو الو�سيلة والهدف فيه هو القوة الع�سكرية ،و�أن تراكم
مزيد من القوة لدى الدولة و�سيلة من و�سائل حتقيق الأمن
القومي .فبدون هذه القوة الع�سكرية يكون الأمن القومي معر�ض ًا
ملخاطر �شديدة جداً .وتقوم الفكرة الأ�سا�سية لهذا االجتاه علي
حماية ال�سيادة ،وال ميكن حتقيقها بالتهاون �أو التخاذل ،فالبد
من القوة الع�سكرية ملواجهة �أي اعتداء خارجي على �أر�ض الدولة
و�سيادتها.
املدر�سة الثانية :فهي تلك التي تنظر �إيل الأمن القومي كمفهوم
قومي وظيفي ،مفهوم له بعد اجتماعي يتجاوب مع فكرة احلدود
الإقليمية للدولة يف مواجهة الآخرين.
املالحظة الثالثة� :أن هناك نهجني ميكن عرب انتهاجهما حتقيق
الأمن القومي ،النهج الأول :هو الدخول يف �رصاعات �سيا�سية ،والنهج
الثاين هو الدخول يف عملية �سالم .ويرى الأ�ستاذ الدكتور جمال زهران
�رضورة اجلمع بني ال�رصاع والتعاون ،فهناك �أمور ت�ستلزم ال�رصاع،

علي �أنه نتيجة تطور و�سائل االت�صال وتنوعها ف�إن هناك
�إتاحة ملعلومات مل يكن من املمكن الو�صول �إليها من قبل ،وهو ما
ي�ؤدي �إيل ثالث �سمات �أ�سا�سية �ألقت بظاللها علي فكرة الأمن القومي.
ال�سمة الأوىل :عدم قدرة الدولة على التحكم يف ان�سياب
املعلومات اخلارجية للداخل ،وهو ما �أ�سهم يف ك�رس احتكار الدولة
للمعلومات �أو علي الأقل توظيفها مل�صالح غري م�رشوعة عرب التحكم
يف وقت �إعالنها �أو اطالع اجلمهور عليها.
ال�سمة الثانية :االنت�شار الكبري للدميقراطية منذ منت�صف
الثمانينيات بعد ما حدث يف مو�سكو و�أوربا ال�رشقية ،الأمر الذي �أدى
�إيل �شيوع �أفكار الدميقراطية وحريات التعبري ،وهي �أفكار ال تكتمل
بغري �سهولة احل�صول علي املعلومات.
 .47د .جمال زهران – مفهوم الأمن القومي يف ع�رص املعلومات – ورقة غري من�شورة �ألقيت
يف ندوة بعنوان “حرية التعبري و�ضوابط الأمن القومي يف ع�رص ثورة االت�صاالت” عقدتها
جماعة تنمية الدميقراطية يف  16-15فرباير  –1999امل�ست�شار العلمي للندوة د .وحيد
عبد املجيد..
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و�أمور �أخرى ت�ستلزم الدخول يف حتالفات مع �آخرين� ،إال �أنه يرى يف
الوقت نف�سه ال ميكن �أبدا حتقيق امن الدولة �إال عن طريق ا�ستمرار درجة
من درجات ال�رصاع مع هذا الطرف �أو ذاك� .إال �أنه يرى �أن «املجتمع
يحتاج لتحقيق نوع من ال�سالم لتحقيق مزيد من تطوره» وبالتايل يرى
�أن «فكرة اجلمع بني ال�سالم وال�رصاع لتحقيق الأمن القومي ،هي فكرة
�صاحلة علي امل�ستوى اخلارجي يف التعامل مع الآخرين� ،سواء كانوا
�أعداء �أو �أ�صدقاء ،وهي �صاحلة كذلك يف الداخل ففي بع�ض املواقف
يكون ال�رصاع مطلوب ًا لتحريك البحرية الراكدة»(.)47
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ال�سمة الثالثة :القبول بفكرة التدخل الدويل من �أجل الدفاع عن
الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،الأمر الذي �أ�سقط ب�شكل �أو ب�آخر مفهوم
ال�سيادة الوطنية باملعني التقليدي ،و�أتاح لقوي كثرية �أن تتدخل يف
تلك ال�سيادة للدفاع عن مبادئ ومثل وقيم عليا �أو عن امل�ؤمنني بها،
�سواء �أكانت بتدخلها هذا تهدف �إيل حتقيق غايات نبيلة �آو غايات
()48
خبيثة.
وميكن �أن نعدد هنا خم�سة متغريات �أ�سا�سية تتعلق ب�سيطرة
ع�رص املعلومات على مفهوم الأمن القومي ،وت�ؤكد �أن احلاجة باتت
ملحة لإعادة �صياغة املفهوم ،ليمكن حل املع�ضلة التي باتت وا�ضحة
بني �سلطة الدولة ونفوذها و�سيادتها يف بع�ض الأحيان ،وبني
املعلومات و�أهميتها و�رضورة توفريها ،وطبيعة املعلومات املطلوب
 .48منذ ما يزيد على الثالثمائة والثمانني عاما ،كتب العالمة الهولندي ال�شهري جرو�سيو�س يف
م�ؤلفه ذائع ال�صيت «يف قانون احلرب وال�سلم» مقرراً حق الإمرباطور الروماين ق�سطنطني
يف حمل ال�سالح �ضد كل حاكم ميار�س على رعاياه فظائع ال ميكن �أن يتقبلها �أى �إن�سان
عادل  ،وكذا حق الأباطرة الرومان الآخرين يف حمل ال�سالح �أو التهديد بحمله �ضد الفر�س
الذين ال يكفون عن ا�ضطهاد امل�سيحيني ب�سبب دينهم» للمزيد د .ح�سام �أحمد حممد هنداوى،
التدخل الدويل الإن�ساين ،دار النه�ضة العربية� ،1997-1996 ،ص  .5كما يلزم التنويه �أنه
قد ثبت �أن «فكرة االهتمام العاملي مبعاملة �أي حكومة لرعاياها داخل حدودها ،فكرة من
ال�صعب قبولها من جانب حكومات كثرية ،وهكذا كثرياً ما ُدمغ النقد الذي تقوم به الدول
الأخرى واملنظمات غري احلكومية النتهاكات حقوق الإن�سان ب�أنه تدخل غري مقبول يف
ال�شئون الداخلية وانتهاك لل�سيادة الوطنية ،وذلك بالرغم من �أن هذه االعرتا�ضات لي�س
لها �أ�سا�س من القانون الدويل الذي �أعطى دوراً مهم ًا – عن طريق املعاهدات الدولية
والإعالنات – للدول الأخرى ،وكذلك «لكل فرد ولكل ع�ضو يف املجتمع»على امل�ستويني
الوطني والدويل يف حماية و�إعالء حقوق الإن�سان ،وعلى كل حال فال يجب �أن نتعجب
�إذا ما تعار�ضت اللغة الدولية حلقوق الإن�سان �أحيان ًا مع م�صالح الدول الفردية �إذ �إننا
نعي�ش يف عامل من الدول امل�ستقلة» نيل هيك�س ،املنظور الدويل حلقوق الإن�سان يف النظرية
والتطبيق ،بحث من�شور فى «املعايري الدولية و�ضمانات حماية حقوق الإن�سان يف الد�ستور
والت�رشيعات امل�رصية» �ص .23

 .1العالقة بني ع�رص املعلومات و�سلطة الدولة :من املعروف �أن
�سلطات الدولة قد تعر�ضت �إيل الإ�ضعاف نتيجة عوامل متعددة
من �أبرزها �سيادة قيم ومثل الدفاع عن الدميقراطية وحقوق
الإن�سان ،وعدم ال�سماح للدولة حتت زعم ال�سيادة بانتهاك املواثيق
واالتفاقات الدولية التي تعطي مواطنيها حقوق ًا �أ�سا�سية ،ف�ض ًال
عن مبادئ حرية التجارة و�ضمان املناف�سة املتكافئة ،وغريها
من امل�سائل التي �أدت فعليا �إيل التقليل من مفهوم ال�سيادة الوطنية
�إيل حد كبري( .)49فمن امل�ؤكد �أن قدرة الدولة على ممار�سة ال�سلطات
بال حدود �أو قيود على مواطنيها ،خ�صو�صا يف املجتمعات غري
الدميقراطية� ،آخذة يف االنح�سار يف ظل فقدان الت�أثري التدريجي
على املواطنني يف ظل الثورة املعلوماتية ،وما �أثبتناه من �إقرار
مبد�أ التدخل الدويل مل�ساندة الدميقراطية.
	.2العالقة بني ع�رص املعلومات و�سيادة الدولة :من املنتهي عنده
�أن لكل دولة نوعني من ال�سيادة ،ال�سيادة قانونية ،وال�سيادة
ال�سيا�سية .ويق�صد بال�سيادة القانونية قدرة الدولة على ممار�سة
�سلطاتها يف مواجهة الآخرين ممار�سة قانونية ،مبعني �أن هناك
حدوداً جغرافية معينة للدولة ال يجب للآخرين �أن يتجاوزوها،
 .49علي �سبيل املثال ميكن �أخذ عمالة الأطفال باعتبارها منوذجاً ،فالكثري من الدول امل�صدرة
تقبل قيام الدول امل�ستوردة بالتفتي�ش علي م�صانعها للت�أكد من عدم ا�ستخدام �أطفال يف
علمية الإنتاج ،وال يرجع ذلك �إيل الرغبة فقط يف توفري جو �صحي للأطفال ولكن �إيل
�ضمان املناف�سة العادلة ،فالأطفال يتقا�ضون رواتب �أقل ويقبلون العمل يف ظروف عمل
�أ�سو�أ  ،وهو ما يجعل ثمن ال�سلع التي ي�ستخدم الأطفال يف �صنعها �أرخ�ص.
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�إتاحتها ،وكيفية ا�ستخدامها �ضد الدولة ذاتها يف واقع دويل يجنح �إيل
عدم االعرتاف الكامل بنظرية �سيادة الدولة علي �شعبها ،ويعلي من
قيمة الإتفاقيات الدولية عن القوانني الوطنية .وهذه املتغريات هي:
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وهناك قوانني يف الدولة ال يجب علي الآخرين خمالفتها�.. .إلخ.
�أما ال�سيادة ال�سيا�سية فتعني قدرات الدولة علي حماية �سيادتها
القانونية بكل طرق احلماية املمكنة .ويف حال عدم توافر ال�سيادة
ال�سيا�سية للدولة ف�إنها تتعر�ض ملا يطلق عليه الدكتور جمال
زهران «التجاوز املعلوماتي للحدود القومية» ،مبعني �إنها قد
تتعر�ض لفي�ضان من املعلومات التي ي�ؤدي فيما لو مل يح�سن
�ضبطه �إيل تفكك الدولة ذاتها.
 .3ع�رص املعلومات وحقوق املواطن :واملتغري الثالث والذي ي�ؤثر
يف مفهوم الأمن القومي هو االنقالب الذي حدث يف حق املواطن
يف تلقي املعلومات وتداولها دون �أي اعتبار للحدود والذي اعترب
كر�س ع�رص املعلومات حقوق
حق ًا من احلقوق الطبيعية ،فقد ّ
املواطن يف االت�صال واملعرفة وتلقي املعلومات كحقوق �أ�سا�سية،
ومل تعد الدولة و�أجهزتها و�سلطتها قادرة علي منعها �أو احلد
منها �أو ال�سيطرة عليها ،وهو ما دفع �إيل �إعادة ت�شكيل مفهوم
الأمن القومي .فعلي �سبيل املثال مل تعد الدول غري الدميقراطية
قادرة على حما�رصة منظمات حقوق الإن�سان رغم عدم االعرتاف
بالكثري منها يف ظل ثورة املعلومات ،كما تقل�صت قدرتها علي
االعتداء على احلريات ال�شخ�صية للمواطنني �أو حتى التهديد بها.
ففي ظل ثورة املعلومات ات�سعت دائرة حقوق املواطن ،ومل يعد
يف و�سع الدولة احلد منها حتى ولو مل تعرتف بها ر�سمياً .وقد
�أ�سهم التجاوز املعلوماتي حلدود الدولة يف تقريب ال�شعوب،
وبالتايل خلق �آليات ت�ضامن عاملية �ضد �سلطة الدولة ،وميكن �أخذ
احلمالت الدولية التي نظمت حول العامل �ضد التدخل الأمريكي
يف العراق كمثال� ،إذ ا�ستطاعت اجلماعات املعار�ضة للحرب من

 .4ثورة املعلومات و�صنع القرار ال�سيا�سي� :أدى تعدد و�سائل تدفق
املعلومات يف الداخل �إىل انت�شار الأفكار وتبادلها بني ال�شعوب،
و�إظهار اجتاهات الر�أي العام للتعاون على ر�سم �سيا�سات الدول
الكربى �إزاء الدول الأقل �ش�أناً ،خا�صة املناطق ال�ساخنة� .أي�ضا،
ف�إن كثرياً من جماعات ال�ضغط الداخلية لها ت�أثري ب�شكل مبا�رش
�أو غري مبا�رش على عملية �صنع القرار ،وهي ت�ستخدم املعلومات
نق ًال �أو حجب ًا للو�صول �إيل ما تبتغيه .وميكن القول �إن املعلومات
وتدفقها ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش على طريقة اختيار
القادة ال�سيا�سيني للعديد من القرارات.
 .5ثورة املعلومات والتمويل اخلارجي :تبقي فكرة التمويل اخلارجي
للأبحاث العملية ،ونوع املعلومات التي ت�ستخدم فيها ،وايل �أي
ح ٍد تفيد اجلهات التي تقوم بالتمويل .ويري البع�ض �أنه ميكن
عن طريق متويل �أبحاث تت�ضمن معلومات عادية معرفة �أح�شاء
املجتمع واجتاهاته وهو ما يعني الدول التي متول علي ر�سم
ا�سرتاتيجياتها جتاه الدول الأقل �ش�أناً ،دون �أن يعطي الأخرية
ميزة حجب بع�ض املعلومات حتى ميكن �أن حتد من ال�ضغوط علي
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تنظيم مظاهرات احتجاج يف ذات التوقيت حول العامل با�ستخدام
�شبكة املعلومات الدولية ،كما ميكن �أخذ حمالت الت�ضامن مع
الن�شطاء احلقوقيني الذين يتعر�ضون لل�ضغط عليهم كمثال ،حيث
�أدي ان�سياب املعلومات و�سهولة و�سائل االت�صال �إيل توفري حماية
دولية لهم .وعلي ذلك فقد �أ�صبح من املتعذر – يف الواقع العملي
– تقييد حقوق املواطنني يف املعرفة وتداول املعلومات مع تطور
الو�سائل احلديث يف االت�صال ،حتى ولو كان هذا التقييد حتت
دعاوي حماية الأمن القومي.
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قراراتها� ،أو ي�ؤثر علي قدراتها التفاو�ضية .ويقول الدكتور جمال
زهران« :ال ي�صح �إن يقال �أن املعلومات �ستعرف حتماً ،و�أن م�س�ألة
الأبحاث حت�صيل حا�صل ،فهناك من الأبحاث ما يتعلق بطبيعة
ال�شخ�صية وطبيعة االجتاهات التي ال ميكن الك�شف عنها �إال �إذا
�أجريت �أبحاث فعلية وميدانية»( ،)50علي �أننا نرى �أنه البد من
التفرقة بني �أمرين ،الأمر الأول :املعلومات املعروفة واملتداولة،
واملعلومات املكتومة يف ال�صدور ،فتحليل املعلومات املتداولة �أو
حتى حتليل معلومات �سوف ت�سقط يف علم اجلمهور هو �أمر ال غبار
عليه ،ولكن امل�شكلة رمبا تن�ش�أ فيما يعرف باملعلومات املكتومة
من قبيل كيف يفكر اجلمهور يف مو�ضوع معني ،ما هو رد الفعل
�إزاء ق�ضية حمددة ،وبالتايل ف�إن ا�ستطالعات الر�أي فيما لو مل
يتم التعامل معها بحذر �أو علي الأقل بانتباه �شديد قد ت�ؤدي �إيل
الإ�رضار بالأمن القومي.
 .50د .جمال زهران مرجع �سابق الإ�شارة �إليه و�أنقل عنه هنا قوله « �أ�صبح التمويل الأجنبي
�سمة يف العامل ،وقد �أ�رشت �إىل منوذج الواليات املتحدة الأمريكية ،باعتبارها �أنها اليوم
هي ال�سيد والقائد والنموذج ما �إىل ذلك .فالإن�سان الذي يعدد والءاته يف الداخل الواليات
املتحدة الأمريكية ،وت�صبح له عالقات باخلارج ويدافع عن م�صالح دول �أخرى يف داخل
�أمريكا ،فهذا �إن�سان له و�ضع معني فري�صد من داخل الدولة ،ويتابع .ثم انه يك�شف للر�أي
العام ،فهو يف النهاية احلكم ،ولذلك فقد �أ�صبح من املتاح واملباح داخل الواليات املتحدة
ت�أثري بع�ض الدول على االنتخابات بتمويل �أجنبي �أو �أندوني�سي وبع�ض دول �آ�سيا ملحاولة
�إجناح �شخ�ص معني يتفق مع م�صاحلها ،ولكن هذا يحدث ب�ضوابط .الق�ضية هنا �أنه تتم
حماوالت ل�رشاء �أدمغة معنوية حتت ا�سم « ثورة املعلومات» وبالتايل تطويع هذه الأدمغة
مبا يتفق مع امل�صالح الأجنبية .وتدفق املعلومات من اخلارج �إىل الداخل ي�ستلزم �ضوابط
كثرية جداً منها ال�شفافية يف �إعالن كل �شئ .وال غبار على بع�ض النا�س ،ف�إن �أ�ساتذة كباراً
جداً يف العلوم ال�سيا�سية وغريها من فروع العلم ي�أتون يف مقدمات الكتب وي�شريون �إىل
�أن هذا من متويل م�ؤ�س�سة �أجنبية ما� ،أو وكالة خمابرات� ،أو �أجهزة معينة .فالغبار على من
ميار�س حقه يف �أن يكون معلوم له اجتاهات ،ويك�شف معلومات وي�ستخرج ا�ستنتاجات،
فالبد �أن يخ�ضع ل�ضوابط ،وهذا كله ي�ؤثر بال �شك ،على الأمن القومي.

الد�ستور هو القانون الأعلى للبالد وهو الذي ي�شكل الإطار
املرجعي للعالقة ما بني النظام احلاكم وبني املواطنني الذين يعي�شون
علي �أر�ض الدولة بحدودها اجلغرافية ،ومتي �صدر الد�ستور �أي ًا كان �شكله
�أو طريقة �إ�صداره اعترب قانون ًا للحكام �أكرث منه قانون ًا للمحكومني ،و�إذ
كان من امل�ستقر عليه �أن القانون – �أي قانون – هو تنظيم لل�سلوك
العام للمواطنني يف الدولة ،فان الد�ستور بوجه خا�ص هو تنظيم ل�سلوك
م�ؤ�س�سات الدولة �سواء يف العالقات بني بع�ضها البع�ض �أو بينها وبني
املواطنني )51(.وب�شكل عام ووفق لق�ضاء م�ستقر للمحكمة الد�ستورية
ف�إنه يتعني عند �صياغة الد�ستور �أو بع�ض ًا من ن�صو�صه مراعاة عدد من
املبادئ منها:
� .1أن الد�ستور وثيقة تقدمية ال ت�صد عن التطور �آفاقه الرحبة ،فال
يكون ن�سيجها �إال تناغما مع روح الع�رص وما يكون كاف ًال للتقدم
يف مرحلة بذاتها ،يكون حري ًا باالتباع مبا ال يناق�ض �أحكام ًا
()52
ت�ضمنها الد�ستور.
�	.2أن الد�ستور ال يعمل يف فراغ وال ينظم جمرد قواعد �آمرة ال تبديل
فيها �إال من خالل تعديلها وفقا للأو�ضاع التي ين�ص عليها – �إذ
هو وثيقة تقدمية ناب�ضة باحلياة تعمل من �أجل تطوير مظاهرها
()53
يف بيئة بذاتها متخذة من اخل�ضوع للقانون �إطاراً لها.
 .51حكم املحكمة الد�ستورية العليا جل�سة  1990/5/19دعوى رقم  37ل�سنة  9ق.
 .52حكم املحكمة الد�ستورية العليا بجل�سة  1997/2/1يف الق�ضية رقم  7ل�سنة  16ق
د�ستورية – اجلريدة الر�سمية العدد  7تابع يف .1997/2/13
 .53حكم املحكمة الد�ستورية العليا بجل�سة  1994/2/5يف الق�ضية رقم  23ل�سنة  15ق
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نقد ن�ص املادة  210من د�ستور  1971وو�ضع ت�صور لن�ص
د�ستوري جديد عن الن�صو�ص الد�ستورية و�صياغتها:
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 .3يجب مراعاة تكامل ن�صو�ص الد�ستور ،فالأ�صل يف الن�صو�ص
الد�ستورية �أنها ت�ؤخذ باعتبارها متكاملة ،و�أن املعاين التي تتولد
عنها يتعني �أن تكون مرتابطة فيما بينها مبا يرد عنها التنافر
�أو التعار�ض .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن هذه الن�صو�ص �إمنا تعمل يف
�إطار وحدة ع�ضوية جتعل من �أحكامها ن�سيج ًا مت�آلف ًا متما�سك ًا
مبا م�ؤداه �أن يكون لكل ن�ص منها م�ضمون حمدد ي�ستقل به عن
غريه من الن�صو�ص ا�ستقالال ال يعزلها عن بع�ضها البع�ض ،و�إمنا
يقيم منها يف جمموعها ذلك البنيان الذي يعك�س ما ارت�أته الإرادة
ال�شعبية �أقوم لدعم م�صاحلها يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية.
 .4يجب �أن تكون ن�صو�ص الد�ستور وا�ضحة جلية تعني علي �أن حتمل
مقا�صدها مبراعاة �أن الد�ستور وثيقة تقدمية ال ترد مفاهيمها �إىل
حقبة ما�ضية و�إمنا متثل القواعد التي يقوم عليها والتي �صاغتها
الإرادة ال�شعبية انطالقة �إىل تغيري ال ي�صد عن التطور �آفاقه
()54
الرحبة
�	.5أن الن�صو�ص الد�ستورية يجب �أن ت�صاغ ب�شكل ي�ساعد علي فهمها
على �ضوء قيم اعلي غايتها حترير الوطن واملواطن �سيا�سي ًا
واقت�صادياً ،كما يجب �أن تكون وا�ضحة بحيث ال ميكن قهرها
لإخ�ضاعها لفل�سفة بذاتها تعار�ض تطويعها لآفاق جديدة تريد
اجلماعة بلوغها ،فال يكون الد�ستور كاف ًال لها بل حائ ًال دون
()55
�ضمانها.
د�ستورية جمموعة �أحكام الد�ستورية العليا اجلزء ال�ساد�س �ص .100
 .54حكم املحكمة الد�ستورية العليا بجل�سة  1992/1/4يف الدعوى رقم  22ل�سنة  8ق
د�ستورية جمموعة �أحكام املحكمة الد�ستورية العليا اجلزء اخلام�س املجلد الأول �ص .100
 .55حكم املحكمة الد�ستورية العليا بجل�سة  1997/2/1يف الق�ضية  7ل�سنة 16ق د�ستورية

اجلريدة الر�سمية العدد  7تابع يف .1997/2/13
 .56حكم املحكمة الد�ستورية العليا بجل�سة  1994/2/5الق�ضية  23ل�سنة 15ق د�ستورية
اجلريدة الر�سمية العدد  8يف .1994/2/24

اقرتاح بن�صو�ص د�ستورية للو�صول �إىل املعلومات

 .6يجب �أن يراعي يف �صياغات الد�ستور �أنه ميثل �أ�صال للت�رشيعات
وكلما كان مواكبا لتطور النظم الدميقراطية ،هادف ًا �إىل حماية
احلرية الفردية ودعم انطالقها �إىل �آفاق مفتوحة تكون بذاتها
عا�صم ًا من جموح ال�سلطة �أو انحرافها – �ضمانة رئي�سية لإنفاذ
الإرادة ال�شعبية يف توجهها نحو مثلها الأعلى وبوجه خا�ص يف
جمال �إر�سائها نظاما للحكم ال يقوم على هيمنة ال�سلطة وانفرادها،
بل يعمل على توزيعها يف �إطار دميقراطي بني الأفرع املختلفة
التي تبا�رشها ل�ضمان توازنها وتبادل الرقابة فيما بينها وعلى
�أن يكون بعنا�رصه م�ستجيبا للتطور ،ملتزما �إرادة اجلماهري
مقررا م�سئولية القائمني بالعمل العام �أمامها مبلورا لطاقاتها
وملكاتها ،ومقيدا مبا يحول دون اقتحام احلدود املنطقية حلقوقها
الثابتة وحلرياتها الأ�صلية ،رادعا باجلزاء كل �إخالل بها .،وكان
الد�ستور فوق هذا يوىل االعتبار الأول مل�صالح اجلماعة مبا ي�صون
مقوماتها ويكفل �إمناء قيمتها االجتماعية واخللقية ،بالغ ًا من
خالل �ضمانها ما يكون يف تقديره حمقق ًا للتكافل بني �أفرادها
نابذا انغالقها كاف ًال الرعاية للحقائق العلمية عام ًال على االرتقاء
بالفنون على تباين �ألوانها ،مقيم ًا حرية الإبداع على دعائمها
وكان الد�ستور باحلقوق التي يقررها والقيود التي يفر�ضها –
و�أيا كان مداها �أو نطاقها – ال يعمل يف فراغ وال ينظم جمرد
قواعد �آمرة ال تبديل فيها �إال من خالل تعديلها وفقا للأو�ضاع
()56
التي ين�ص عليها.
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 .7يجب مراعاة الأ�صول الفكرية والعقائدية للمجتمع مبختلف طبقاته
و�أعراقه ودياناته ،فمن املعلوم �أن لكل جمتمع من املجتمعات
ال�سيا�سية ،مهما اختلفت درجته من احل�ضارة� ،أيديولوجية خا�صة
ي�ستمدها من امل�ؤثرات التاريخية واالقت�صادية واالجتماعية
والدينية والفل�سفية التي ت�سيطر عليه .و�أمام ذلك ف�إن النظام
ال�سيا�سي الذي يحكم جمتمع ًا معي ًنا ي�ستلهم يف �أحكامه وتنظيماته
الأيديولوجية التي تقوم عليها الدولة ،فكل نظام د�ستوري يدين
لفكر مذهبي معني ي�ؤثر يف فهمه لل�سلطة وت�صوره يف مهمة
ال�سلطات العامة وتعدد تبع ًا لذلك نظم احلكم يف الدول املختلفة
فالنظام ال�سيا�سي الذي ي�صلح يف بلد معني قد ال ي�صلح يف بلد
�آخر يف الوقت نف�سه بل �إنه قد ال يوافق البلد نف�سه لو تغريت
الظروف .فعندما ينظم الد�ستور ال�سلطة �أو احلرية فانه يعك�س
البناء االقت�صادي واالجتماعي للدولة.
ويف �ضوء القواعد ال�سابقة ،فقد ا�ستقر الفقه الد�ستوري علي عدد
من املبادئ التي يتعني مراعاتها عند القيام بعملية �صياغة الد�ستور �أو
�أي ن�ص فيه طبقا لقواعد اللغة العربية وعلي النحو التايل:
• البد و�أن تكون الألفاظ �سهلة ومب�سطة وذات داللة واحدة م�صاغة
وفق ًا لقواعد اللغة العربية ومعانيها وا�ضحة التطبيق ،ذلك �أن
ال�صياغة املبهمة للن�صو�ص حتتمل �أكرث من تف�سري ،مما ي�صعب
تطبيقها اوتطبيقها بطرق متباينة وت�صدر ب�ش�أنها �أحكاما متباينة
وت�صبح و�سيلة للتمييز بني النا�س دون �سبب م�رشوع ،وهو الأمر
الذي يت�أبى عليه الد�ستور.
• االبتعاد عن الألفاظ ذات املعنى اال�صطالحي والتي حتتمل خالفا
بينها وبني املعنى اللغوي واملعني الدارج للفظ كلما كان ذلك
ممكناً.

• ا�ستخدام �ألفاظ حمددة ت�صاغ بطريقة ال تدع جما ًال لل�شك �أو
التف�سريات املتعددة ،مما ي�سهل االهتداء بها عند �صياغة م�رشوعات
القوانني.

نقد ن�ص املادة  210من الد�ستور امل�رصي ال�سابق ،وجتاهل
الإعالن الد�ستوري لهذا احلق:
ميكن القول �إنه منذ عام  1923وحتى عام  1980تاريخ
تعديل د�ستور  1971مل تكن هناك �أية حماية د�ستورية حلق الو�صول
�إيل املعلومات ،وبالتايل �سيظل ن�ص املادة  210مهما كان وكانت
عيوبه بداية اهتمام امل�رشع الد�ستوري امل�رصي بهذا احلق املفتاح.
وفق ًا لن�ص املادة  210من الد�ستور امل�رصي  -الذي �صدر
يف  1971والغي فور �سقوط الرئي�س مبارك و�إحالته لكل �سلطاته �إيل
املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة – ف�إنه "لل�صحفيني حق احل�صول على
الأنباء واملعلومات طبق ًا للأو�ضاع التي يحددها القانون .وال �سلطان
عليهم يف عملهم لغري القانون" .وميكن �أن يالحظ علي هذا الن�ص ما
يلي:
�	.1أنه يت�ضمن �إخال ًال مببد�أ امل�ساواة ،فهو يقر حق احل�صول علي
املعلومات لل�صحفيني وفقط دون غريهم من امل�رصيني ،وحتى
بني �أرباب الأقالم ،فهو يفرق بني ه�ؤالء املقيدين يف نقابة
ال�صحفيني وغريهم ممن يعملون يف مهنة ال�صحافة لكنهم غري
مقيدين يف نقابة ال�صحفيني ل�سبب �أو لآخر.
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• االبتعاد عن الإغراق يف التفا�صيل واالكتفاء بو�ضع القواعد العامة
دون ما ي�سمح للقانون ب�إفراغ الن�ص الد�ستوري من م�ضمونه �أو
�إرهاقه بحجة تنظيمه.
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�	.2أنه جعل احل�صول علي املعلومات طبق ًا للأو�ضاع التي يحددها
القانون ،وكلمة الأو�ضاع تعني �أن القانون هو الذي يحدد نوع
املعلومات التي ميكن احل�صول عليها واجلهات التي ميكن �أن
تقدم معلومات واجلهات التي لن تقدم معلومات ،فالد�ستور تخلي
عن واجبه و�أعطي للقانون احلق يف ان يفرغ حق الو�صول �إيل
املعلومات من م�ضمونه ولي�س �أن ينظمه فقط ،فلو كان التنظيم
هو الهدف لقال الن�ص «وينظم القانون ا�ستعمال احلق» �أو ا�ستخدم
عبارات قريبة من ذلك.

علي �أن الأخطر من ذلك �أن الإعالن الد�ستوري الذي �أ�صدره
املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يف مار�س  2011جاء خاليا متام ًا
من �ضمان حق الو�صول �إىل املعلومات علي الرغم من حماولته �إ�ضفاء
حماية د�ستورية �أكرب على كثري من احلقوق واحلريات العامة.

54

نحو اقرتاح بن�ص د�ستوري للو�صول �إىل املعلومات:

�	.3إن الن�ص مل ي�ضع طريق ًا لطلب املعلومات وال �ألزم ال�سلطة التنفيذية
ب�أن ترد يف وقت منا�سب.

يف تقديرنا �أن الن�ص الد�ستوري املقرتح يتعني عليه �أن يراعي ما يلي:
• �أن يكون �ضامن ًا بذاته للحق يف الو�صول �إىل املعلومات.
• �أن يجعل حق احل�صول علي املعلومات للمواطنني واملقيمني علي
�أر�ض الوطن.
• �أن يقيد �سلطة القانون يف التنظيم �إىل درجة ال ي�ستطيع معها
التالعب ل�سلب احلق الد�ستوري من م�ضمونه.

• �أن ي�ضمن الو�صول �إيل املعلومات فيما يخ�ص معلومات القطاع
اخلا�ص والقطاع امل�شرتك.

ومن هنا ف�إننا نقرتح هذا الن�ص

(:)57

لكل مواطن �أو مقيم احلق يف الو�صول �إيل املعلومات
�سواء تلك التي حتتفظ بها الدولة �أو يحتفظ بها القطاع
اخلا�ص �أو امل�شرتك وتكون الزمه ل�ضمان الرقابة الفعالة
علي الأداء ال�سيا�سي �أو االقت�صادي للحكومة �أو غريها من
م�ؤ�س�سات الدولة �أو القطاع العام �أو امل�شرتك� ،أو القطاع
اخلا�ص امل�ؤثر يف عملية التنمية ،وي�شمل هذا حقه يف
متابعة جل�سات املجال�س املنتخبة ب�شكل كامل.
	ال يجوز احل�صول فقط علي املعلومات التي ميكن �أن
ت�ؤدي �إيل الإ�رضار بحدود الدولة �أو بكيانها �أو بوحدة
ترابها �أو ت�ؤدي �إيل تعري�ض الدولة خلطر احلرب� ،أو تنتهك
احلق يف اخل�صو�صية.
يحدد القانون طرق احل�صول علي املعلومات واجلهة
التي ميكن التظلم �أمامها من رف�ض �إعطاء املعلومات �أو
�إعطائها غري كاملة.
 .57مت اقرتاح هذا الن�ص فى بداية ور�شة اخلرباء املنعقدة فى � 20إبريل  2011بكلية االقت�صاد
والعلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة.
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• �أن ي�ضع تعريف ًا للأمن القومي ،ويحمي احلق يف اخل�صو�صية ،مع
تخفي�ض هذه احلماية فيما يتعلق بال�شخ�صيات الر�سمية.
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د .حممود علم الدين �أ�ستاذ ال�صحافة ووكيل كلية الإعالم جامعة
القاهرة
�شهد العقدان املا�ضيان انفجاراً يف القوانني الناظمة للحق
يف احل�صول على املعلومات يف �أمريكا لالتينية وعرب العامل .ووفقا
للتقرير ،كان هناك  13بلداً فقط يف جميع �أنحاء العامل لديها قوانني
تنظم احلق يف احل�صول على املعلومات عام  ،1990والآن تعرتف 80
دولة من خالل ت�رشيعات بحق اجلمهور يف املعرفة.

 .1م�صطلحات ومفاهيم
• "الو�صول �إىل املعلومات" تعني ال�سيا�سات والتطبيق والقوانني
والإجراءات التي ت�ساعد على �ضمان االنفتاح يف �إدارة ال�ش�ؤون
العامة.
• "حرية الو�صول �إىل املعلومات" هو حق �إن�ساين يف الو�صول الآمن
�إىل املعلومات التى حتتفظ بها اجلهة العامة وواجب هذه اجلهة يف
توفري هذه املعلومات له.
• "حق الو�صول �إىل البيانات ال�شخ�صية" هو حق الإن�سان يف الو�صول
الآمن �إىل البيانات ال�شخ�صية التي حتتفظ بها الهيئات العامة �أو
اخلا�صة عنه.
• "احلق الأفقي" هو حق ميار�سه �شخ�ص �رشعي ب�صفته اخلا�صة �ضد
�شخ�ص �رشعي �آخر ب�صفته اخلا�صة ،احلق الذي ميار�سه فرد �ضد
�رشكة مث ًال وهو عك�س»احلق العمودي» الذي ميكن ممار�سته �ضد
جهة عامة من نوع ما.
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حق الو�صول �إىل املعلومات (مفاهيم وم�صطلحات و�إ�شكاليات)
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• "مبد�أ الك�شف الأق�صى عن املعلومات" هو افرتا�ض �أن جميع
امل�ستندات التي حتتفظ بها جهة عامة ما مفتوحة للجمهور.
• "احلق الإجرائي" هو حق يتعلق ب�إطالق �إجراء �أو عملية �أثر مما
يتعلق بنتيجة هذا الإجراء �أو تلك العملية .فاحلق يف حماكمة عادلة
هو حق �إجرائي� -إذ ال يفرت�ض نتيجة معينة لهذه املحاكمة� .أما
حق عدم التعر�ض للتعذيب فجوهري – �أي �أنه يتطلب نتيجة معينة-
وهي �أال يتعر�ض الفرد للتعذيب.

 .2ما �أهمية حق الو�صول اىل املعلومات:
«�أن احلكومة ال�شعبية من دون معلومات عن ال�شعب عموما� ،أو من
دون الو�سائل حليازتها ،ماهي �إال مقدمة مل�رسحية هزلية �ساخرة �أو
مل�أ�ساة �أو رمبا لكليهما معا� .سوف تتحكم املعرفة باجلهل �إىل الأبد،
وال�شعب الذي �أن يحكم ،عليه �أن ي�سلح نف�سه بالقوة التي متنحه �إياها
املعرفة»(� .)58إن حق الو�صول �إىل املعلومات مهم لعدة �أ�سباب� ،أهمها
�إ�سهام هذا احلق فيما يلي:
• خلق جمتمع منفتح ودميقراطي.
• (تقلي�ص الفقر) حتقيق �أهداف الألفية للتنمية.
• مواجهة الف�ساد وزيادة ال�شفافية.

� .3أحدث النماذج:
	�إعالن بري�سبان حول احلق يف احل�صول على املعلومات مايو
 2010يقول:
 .58جيم�س مادي�سون يف ر�سالة اىل و.ت.باري يف �4آب� /أغ�سط�س .1822

• و�إذ ت�ؤكد من جديد �أن احلق يف املعلومات هو جزء ال يتجز�أ من احلق
يف حرية التعبري ،و�أن ك ًال من الأ�س�س الأ�سا�سية للدميقراطية وجميع
احلقوق واحلريات الأخرى.
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• "نحن امل�شاركني يف م�ؤمتر اليون�سكو باليوم العاملي حلرية ال�صحافة
يف بري�سبان ،ا�سرتاليا3 ،مايو � : 2010إذ ي�شري �إىل املادة  19من
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والتي تن�ص على" :لكل �شخ�ص
احلق يف حرية التعبري والر�أي ،وي�شمل هذا احلق حريته يف اعتناق
الآراء دون م�ضايقة ،ويف التما�س وتلقي ونقل املعلومات والأفكار
من خالل و�سائل الإعالم وبغ�ض النظر للحدود ".م�شرياً �إىل �أن
"�إعالن الألفية �ألقى ال�ضوء على احلكم الر�شيد باعتباره حمور التنمية
والق�ضاء على الفقر ،والإقرار ب�أن حرية ال�صحافة واحلق يف املعرفة
�رضورية لتعزيز الدميقراطية و�ضمان احرتام جميع حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية وت�أكيداً للمبادئ الواردة يف �إعالين ويندهوك
واملا اتا و�صنعاء و�سانتياغو و�صوفيا والتي حتدد اخلطوط ،وتعددية
و�سائل الإعالم امل�ستقلة باعتبارها حجر الزاوية يف املجتمعات
الدميقراطية والتنمية .و�إذ ت�ؤكد من جديد املبادئ والتو�صيات
الواردة يف �إعالن الدوحة من 3مايو  2009على �إمكانات و�سائل
الإعالم للحوار والتفاهم املتبادل وامل�صاحلة ،و�إعالن مابوتو � 3آيار
 /مايو  2008على تعزيز حرية التعبري والو�صول �إىل املعلومات
ومتكني النا�س ،و�إذ ت�شري �إىل جنيف ( )2003و تون�س ( )2005مراحل
القمة العاملية ملجتمع املعلومات ،الذي �أكد من جديد حرية التعبري
وحرية الو�صول �إىل املعلومات بو�صفها �أ�س�س ًا جوهرية للمجتمعات
معرفة �شاملة.
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• و�إذ تقرر �أن تعريف احلق يف املعلومات باعتباره حق كل فرد يف
احل�صول على املعلومات التي حتتفظ بها الهيئات العامة على جميع
امل�ستويات ،املحلية والوطنية والدولية.
• و�إذ ت�ؤكد �أن احلق يف املعلومات �أمر حا�سم التخاذ قرارات م�ستنرية،
للم�شاركة يف احلياة الدميقراطية لر�صد الإجراءات العامة ،وتعزيز
ال�شفافية وامل�ساءلة ،وميثل �أداة قوية ملكافحة الف�ساد ،م�شددا على
فعال يف حتقيق متكني ال�شعب ،وتعزيز
�أن احلق يف االعالم هو دور ّ
ثقة املجتمع املدين ،وتعزيز امل�ساواه بني جميع الفئات يف املجتمع،
مبا يف ذلك الن�ساء وال�شعوب الأ�صلية ،م�شرياً �إىل �أن حت�سني الو�صول
�إىل املعلومات ي�سهم يف تعزيز الأ�سواق ،وزيادة اال�ستثمار ،واحلد من
ال�ضعف املايل ،وتعزيز فعالية م�ساعدات التنمية ،و�إدراك ًا لإمكانات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،عندما تكون متاحة جلميع
النا�س ،مبن فيهم الن�ساء وال�شعوب الأ�صلية ،الرتحيب باالعرتاف
العاملي املتزايد للحق يف املعلومات ،والذي يرد يف البيانات
واالتفاقيات الدولية والأحكام الق�ضائية ،وكذلك يف اجتاه مهم
م�ؤخراً على اعتماد قوانني احلق يف املعلومات على امل�ستوى الوطني،
و�إذ تدرك �أن غالبية الدول يف العامل التزال مل تعتمد ت�رشيعات
النفاذ هذا احلق الأ�سا�سي ،القلق من �أن حتى عندما مت تبنيها يف
القوانني واملعلومات ،وتنفيذها يواجه حتديات كبرية ،مبا يف ذلك
املقاومة ال�سيا�سية والبريوقراطية ،تكرمي ال�صحفيني والإعالميني
الذين ي�ساهمون يف حرية ال�صحافة واحلق يف املعلومات من خالل
عملهم ،وغالب ًا ما يخاطرون بحياتهم ب�شجاعة يف هذه العملية،
يدين الرتهيب واالعتداءات واالعتقاالت واالغتياالت التي يواجها
ال�صحفيون والإعالميون يف جميع �أنحاء العامل ،والتي تنتهك

ندعو الدول الأع�ضاء:
• على �سن الت�رشيعات التي تكفل احلق يف املعلومات وفقا ملبد�أ
معرتف بها دوليا الك�شف الأق�صى ،ينبغي لهذا القانون �أن ين�ص على
ا�ستثناءات حمدودة ،وااللتزامات ا�ستباقية للك�شف عن املعلومات،
و�إجراءات وا�ضحة وب�سيطة لتقدمي طلبات ،ونظام رقابة م�ستقل
وفعال ،والتدابري الرتويجية الكافية ،ل�ضمان التنفيذ الفعال للحق
ّ
يف املعلومات من خالل تخ�صي�ص ما يكفي من املوارد املالية
والب�رشية من �أجل الهياكل والنظم الالزمة لنجاح تنفيذ الت�رشيعات،
ل�ضمان �أن التو�سع يف البيئة القانونية يت�سق مع ويدعم احلق
يف املعلومات مبا يف ذلك عن طريق حماية حرية التعبري وحرية
ال�صحافة ،من خالل �إن�شاء �أنظمة الك�شف عن الأخرى ،وجلب قواعد
ال�رسية تتما�شى مع مبد�أ الك�شف الأق�صى ،لتعزيز الوعي العام حول
احلق يف املعلومات ،وتطوير قدرات كل فرد يف ممار�سة هذا احلق،
مع الرتكيز بوجه خا�ص على الفئات املحرومة وال�ضعيفة ،مب فيهم
الن�ساء وجمموعات الأقليات وال�شعوب الأ�صلية واملعوقون ،لتمكني
الو�صول غري املقيد للمعلومات ذات ال�صلة بانتهاكات حقوق الإن�سان
مبا يف ذلك املعلومات يف املحفوظات احلالية والتاريخية.
• لت�سخري قوة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لأعمال احلق يف
املعلومات ،وتعزيز التعددية يف تعزيز تدفق املعلومات لردم الهوة
الرقمية واملعرفية عن طريق التغلب على م�ستويات منخف�ضة ملحو
الأمية و�ضعف االت�صال مع �شبكة االنرتنت ،واتاحة املعلومات
باللغات املحلية ويف �شكل ميكن �أن يكون ب�سهولة مفهومة من قبل
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حقوقهم الأ�سا�سية ب�شكل كبري خا�صة حق كل فرد يف احل�صول على
جمموعة متنوعة من املعلومات والأفكار.
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جهات خمتلفة ،حث املنظمات الدولية على اعتماد حق واجب النفاذ
وفعال ل�سيا�سات املعلومات ،ا�ستنادا �إىل مبد�أ الك�شف الأق�صى ،لإعطاء
ّ
الت�أكيد جمددا على النقا�ش العام حول دور ال�صحافة وو�سائل الإعالم
امل�ستقلة يف خلق الثقافة التعددية الدميقراطية ،من خالل ال�صحافة
�أن يكون �شفافاً ،وذات م�صداقية ،وذات ال�صلة مع درجة من امل�ساءلة
التي ت�أ�س�ست على مبادئ التنظيم الذاتي التي �ستبني اجلمهور الثقة يف
ال�صحافة وو�سائل الإعالم امل�ستقلة على �أن تدر�س بالت�شاور مع جميع
�أ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة ،والأ�شكال اجلديدة لتقدمي امل�ساعدة
�إىل و�سائل الإعالم ،مبا يف ذلك دعم االبتكار وتطوير و�سائل الإعالم
وت�شجيع ال�صحافة احلقيقية والإخالقية ،وتعزيز قيم اخلدمة العامة
يف ال�صحافة مع �ضمان تقدمي امل�ساعدة لدعم اال�ستقالل واحلرية
ال�صحافية ،لتعزيز و�سائل الإعالم ملحو الأمية والتوعية حول احلق
يف املعلومات ،مبا يف ذلك من خالل دمج هذه املوا�ضيع يف املناهج
املدر�سية ومناهج التعليم العايل ،وبرامج التدريب للخدمات املدنية.

ندعو اجلمعيات املهنية وو�سائل الإعالم و�صناعة الإعالم:
• لرفع م�ستوى الوعي حول حرية التعبري واحلق يف املعلومات.
• لتعزيز ودعم ال�صحافة اال�ستق�صائية ،وزيادة الوعي حول الدور
الذي تقوم به من �أجل احلق يف املعلومات يف جمال ال�صحافة.
• لتنفيذ ا�سرتاتيجيات مبتكرة ترمي �إىل توجيه املعلومات ذات ال�صلة
�إىل املهم�شني واملمثلة متثي ًال ناق�صاً ،وتعزيز التنوع يف مكان العمل.
• للم�ساهمة يف ن�رش املمار�سات اجليدة واخلربات التي تعر�ض �صلة
مبا�رشة بني احلق يف املعلومات وال�صحافة والدميقراطية ونوعية
حياة النا�س.

• لتعزيز احلوار املجتمعى بني �أرباب العمل والعاملني يف و�سائل
الإعالم التي تهدف �إىل خلق �رشاكات من �أجل تعزيز التم�سك
باملعايري الأخالقية وخلق ال�شفافية وامل�صداقية و�أهميتها يف توفري
املعلومات.
• احرتام حرية تكوين اجلمعيات ومعايري العمل الأ�سا�سية ،العمل على
حت�سني ال�سالمة وظروف العمل لل�صحفيني وغريهم من العاملني يف
و�سائل الإعالم وتوفري فر�ص التدريب الكايف.
• لت�شجيع وتعزيز �أ�شكال التنظيم الذاتي و�أ�شكال جديدة من �إعادة
النظر يف �أداء و�سائل الإعالم لتعزيز ودعم ال�صحافة الأخالقية،
وذلك بهدف بناء ثقة اجلمهور.

ندعو اليون�سكو:
• لتوعية الدول الأع�ضاء وال�سلطات العامة واملجتمع املدين والأفراد
حول حرية التعبري واحلق يف املعلومات كما ي�ؤكد �أهميتها يف
جمتمع دميقراطي.
• لتقدمي امل�ساعدة والت�شجيع على ت�ضافر اجلهود بني اجلهات ذات
ال�صلة لو�ضع وتنفيذ القوانني وال�سيا�سات التي تعزز حرية التعبري
واحلق يف املعلومات مع �إيالء اهتمام خا�ص الحتياجات الدول
اجلزرية ال�صغرية.
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• لتوفري القيادة يف دعم مبادئ ال�شفافية وامل�ساءلة عن طريق اعتماد
�سيا�سات ب�ش�أن الأف�صاح عن املعلومات يف �صناعة و�سائل االعالم
خا�صة فيما يتعلق مبلكية و�إيرادات الإعالم من الإعالنات الر�سمية
وغريها من �أ�شكال التمويل.
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• لدعم املبادرات الرامية �إىل تعزيز املعايري املهنية والأخالقية
يف جمال ال�صحافة وت�شجيع اتباع نهج جديد يف و�سائل الإعالم
للم�ساءلة على �أ�سا�س مبادئ التنظيم الذاتي.
• لت�شجيع التدفق احلر للمعلومات والأفكار من خالل �شبكة الإنرتنت،
و�إدانة الرقابة وغريها من انتهاكات حرية الإنرتنت يف التعبري.
• لدعم اجلهود الرامية �إىل زيادة ثقافة الإعالم واملعلومات والتوعية
حول احلق يف املعلومات من خالل �إدراجها يف م�ستويات خمتلفة
من نظم التعليم والتدريب.
• لتعزيز البحث والتوثيق وتقا�سم املمار�سات اجليدة والتنفيذ يف
جمال احلق يف املعلومات.
• ل�ضمان �إدراج حرية التعبري وحرية ال�صحافة واحلق يف املعلومات،
ومعاجلة الق�ضايا ذات ال�صلة يف جميع �أنحاء هذا الإعالن،
واملوا�ضيع الرئي�سية يف جدول �أعمال التنمية ،وت�سهيل املناق�شة
واتباع نهج من�سق ب�ش�أن هذه امل�سائل بني وكاالت الأمم املتحدة
وغريها من �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني.
• �إىل اعتماد �إطار اليون�سكو لإنفاذ احلق يف املعلومات فيما يتعلق
بعملياتها اخلا�صة ،وت�شجيع اعتماد �سيا�سات مماثلة من قبل
وكاالت �أخرى تابعة للأمم املتحدة.
• �أن يبلغ هذا الإعالن الدول الأع�ضاء وغريها من املنظمات الدولية
والإقليمية للنظر فيها.

• الأمن القومي.
• ثورة املعلومات.
• �سقوط ال�سيادة الإعالمية للدولة.
• املواطن �صحفيا و�إعالمياً.
• بحوث ا�ستطالعات الر�أي العام.
• البنية الأ�سا�سية للمعلومات.
• �آليات توفري املعلومات.
• مهارات التعامل مع املعلومات.
• احلكومة االلكرتونية.
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قامت عليه املحامية �سلمي كبي�ش – املجموعة املتحدة:

يعر�ض هذا التقرير �إىل مناق�شات ور�شة اخلرباء التي عقدت
بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية جامعة القاهرة من �أجل و�ضع
ن�ص د�ستوري للو�صول �إىل املعلومات ،وقد �شارك فيها �أربعة ع�رش
�أ�ستاذا للقانون الد�ستوري وممثلون للقطاع اخلا�ص و�أ�ساتذة من كلية
()59
الإعالم وخبري يف املعلومات.
• قامت د /هدى متكي�س( )60يف البداية ب�إعطاء نبذة عن عمل
مركز البحوث والدرا�سات ال�سيا�سية وعن دوره يف ت�شجيع �إجراء
الأبحاث يف جماالت علم ال�سيا�سة وكذلك الدرا�سات والبحوث
ب�ش�أن امل�شكالت ال�سيا�سية ذات الأهمية الوطنية والقومية ،ثم
قامت بتو�ضيح �أهمية قانون املعلومات و�أهمية وجود ن�ص
د�ستوري ين�ص على هذا احلق خ�صو�ص ًا بعد التحوالت الدميقراطية
التي حدثت يف الآونة الأخرية بعد ثورة  25يناير لتدعيم ال�شفافية
والدميقراطية.
• وقام �أ /جناد الربعي( )61بتقدمي ورقته ،حيث �أو�ضح فكرة الندوة
وهي حماولة �صياغة مادة متفق عليها لت�أخذ حم ًال يف الد�ستور
القادم .ثم بد�أ بتقدمي �رشح ملربرات �إ�ضفاء حماية د�ستورية على
 .59ملحق رقم  1ك�شف امل�شاركني.
 .60د /هدى ميتكي�س� ،أ�ستاذ بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة ومدير مركز
البحوث والدرا�سات ال�سيا�سية.

 .61أ /نجاد البرعى ،المحامى بالنقض والرئيس التنفيذى بالمجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون.
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تقرير عن مناق�شات اجتماع اخلرباء ملناق�شة الو�ضع
الد�ستوري للمعلومات يف م�رص
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احلق يف الو�صول �إىل املعلومات والتي تتلخ�ص يف� :أو ًال �أهمية هذا
احلق يف العملية الدميقراطية ،فكيف ل�شخ�ص �أن ي�شارك يف العملية
الدميقراطية وهو ال تتوافر عنده املعلومات الكافية لتمكنه من
ذلك .ثانياً :دور احلق يف املعلومات ك�أداة ال�ستعمال حقوق �أخرى.
ثالثاً :فكرة امللكية فال�شعب ميتلك املعلومات املحفوظة لدى الدولة
لأنه ممول لها عن طريق ال�رضائب والر�سوم التي يقوم بدفعها
ويتم انفاقها ك�رضائب للموظفني وما �إىل ذلك .فلذلك له كل حقوق
امللكية علي املعلومات ولكن تنتهي تلك احلقوق �إذا جتاوزت حدود
احلق ليم�س بحقوق �أخرى مبا يحقق فكرة التع�سف يف ا�ستخدام
احلق .و�أخريا يعترب الو�صول �إىل املعلومات �ضمانة ملراقبة الأجهزة
احلكومية ولتدعيم ال�شفافية .ثم انتقل باحلديث ملناق�شة الو�صول
�إىل املعلومات يف القانون الد�ستوري املقارن فذكر عدة �أمثلة لعدة
ن�صو�ص د�ستورية لدول خمتلفة فمث ًال يف �ألبانيا يت�ضح يف الن�ص
الد�ستوري اخلا�ص باملعلومات �أن يتكرر به كلمة «للجميع» �أي �أنه
من حق �أي �شخ�ص �أن يح�صل على املعلومات التى يريدها .وكذلك
ين�ص الد�ستور الألباين على احلق يف مراقبة اجتماع اجلماعات
املنتخبة� .أما يف ا�ستونيا فيت�صف الن�ص الد�ستوري بالطول
واالرتباك حيث �أن امل�رشوع يبد�أ با�ستخدام كلمة «لكل فرد» ثم
قام با�ستخدام «املواطنني اال�ستونيني» مما يثري االرتباك وعدم
و�ضوح احلق يف احل�صول يف املعلومات �إذا كان لكل مقيم داخل
دولة ا�ستونيا �أو للمواطنني اال�ستونبيني فقط .ويف د�ستور اليونان
كمثال للدميوقراطية القدمية يحيل فيه الن�ص �إىل القانون لو�ضع
�رشوط احل�صول �إىل املعلومات والإجراءات ولي�س لتنظيم هذا

وتعترب �سلطة الدولة قد تعر�ضت لإ�ضعاف ،حيث �إنها تربم
االتفاقيات واملعاهدات الدولية وبذلك فهي تعلن قبولها لتدخل
املجتمع الدويل من �أجل حقوق الإن�سان .و�أخريا قام �أ /جناد بعر�ض
الن�ص الد�ستوري الذي يقرتحه والذي ين�ص على حق �أي �شخ�ص
احل�صول املعلومات �سواء كان مواطن ًا �أو مقيم ًا واحلق يف احل�صول
على املعلومات من القطاع اخلا�ص ل�ضمان ال�شفافية والق�ضاء على
الف�ساد ،ا�ستخدام �أقل تعريف للأمن القومي (كتعريف جغرايف) ويلتزم
القانون بتحديد طرق احل�صول على املعلومات فقط �أي التنظيم
الإداري.
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احلق .ولكن يف د�ستور الربتغال ال يتكلم الن�ص عن احلق مبا�رشة
ولكن يتكلم عن طرق و�سبل الو�صول �إليه .ذكر الن�ص الد�ستوري يف
مولدوفيا �أنه ال يجوز تقلي�ص حق الو�صول �إىل املعلومات� .أما يف
الفلبني فاحلق يف املعلومات ي�صل �إىل �سيا�سة التنمية يف الدولة.
وي�سمح د�ستور �أوزبك�ستان لأي مواطن احل�صول على املعلومات.
�أما بالن�سبة لد�ستور جنوب �إفريقيا والذي يعترب مثال ممتاز ميكن
االرتكاز عليه خ�صو�ص ًا وهي دولة �إفريقية فين�ص على حق الو�صول
علي �أي معلومة حتت يد الدولة بل وحتت يد �أي �شخ�ص لتحمي حق
املواطنني كما و�ضع امل�رشع يف الن�ص قيداً بو�ضع م�رص ال�سيا�سي
�أو احلربي �أو االقت�صادي ،ويت�سم تعريف الأمن القومي بعدم القوة
ويعترب يف قوله تعاىل تعريف ًا للأمن االقت�صادي»:فليعبدوا رب هذا
البيت ،الذي �أطعمهم من جوع و�آمنهم من خوف».
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• قام �أ.د /ح�سام عي�سى( )62ب�أي�ضاح نقطة مكملة وهي واجب
توفري املعلومات ،ففي ق�ضايا الف�ساد املتعلقة باجلهاز الإداري
للمحا�سبات ينغلق باب الك�شف على �إدارات معينة ،ولذلك يجب
جترمي كل موظف ميتنع عن توفري تلك املعلومات.
• قام �أ.د /عاطف البنا( )63مبناق�شة العنا�رص التي يجب تواجدها يف
الن�ص املقرتح كمن له احلق يف احل�صول على املعلومات وماهي
املعلومات التي ممكن احل�صول عليها ،وكذلك تو�ضيح دور القانون
يف الن�ص الد�ستوري كما و�ضح �أهمية �أن تكون مواد الد�ستور
خمت�رصة .و�أ�ضاف �أن حق الو�صول �إىل املعلومات التي توجد
حتت يد القطاع اخلا�ص �سيكون حم ًال لكثري من املوانع وال�ضوابط.
ثم �أبدى حتفظه علي فكرة �إعطاء «املقيم» احلق يف احل�صول على
املعلوملت .وو�ضح �أن الهدف من حق احل�صول �إىل املعلومات
هو �ضمان املراقبة على ال�سلطات العامة �أما بالن�سبة للقطاع
اخلا�ص فال يجوز اتخاذ حق احل�صول يف املعلومات كو�سيلة
ل�ضمان مراقبته ولكن ميكن ذلك عن طريق هيئات الرقابة الإدارية
واملعنية ولكنه ال يجوز �أن يكون حق ًا مطروح ًا لكل �شخ�ص وال
حتى لو�سائل الإعالم.
• وعقب �أ.د /ح�سام عي�سى �أن حق الو�صول للمعلومات املوجودة
حتت يد القطاع اخلا�ص يف ال�رشكات يجب �أن تطرح املعلومات
لي�س للم�ساهمني فقط ولكن للكافة ،فمقاومة الف�ساد املوجود
بالقطاع اخلا�ص ت�أتي عن طريق الو�صول �إىل املعلومات والتي
 .62د /ح�سام عي�سى� ،أ�ستاذ القانون بكلية احلقوق جامعة عني �شم�س.
 .63د /حممود عاطف البنا ،فقيه د�ستوري م�رصي ،و�أ�ستاذ القانون الد�ستوري بكلية احلقوق جامعة القاهرة.

• وفى مداخلة للدكتور /ر�أفت ر�ضوان(� )64أو�ضح �أن يف بع�ض الدول
التي ال ت�ضع قوانني حلق املعلومات تنقلب فيها �إيل احلجب
التام .ففي تون�س مثال كان املطلوب �إ�صدار قانون ليتيح حرية
املعلومات ولكنه �أ�صبح قانون ًا لتقييد تلك احلرية� ،أما يف م�رص
فخرجت احلكومة مب�رشوع قانون كان مبثابة بالون اختبار ،حيث
�إن الأ�صل فيه هو عدم �إتاحة حرية املعلومات .ثم قام ب�رشح
تف�صيلي لت�سعة مبادئ ممكن االختيار بينها حلق احل�صول على
املعلومات وهي:
�أوالً :االلتزام بن�رش املعلومات :فالأ�صل هو جترمي �أي �شخ�ص يقوم
بحجب �أي معلومات يف القطاع العام وهو مبد�أ حاكم ال
يحتاج �إىل خ�صخ�صة ،كما �أن الأ�صل �أن تلتزم ال�سلطات
العامة بن�رش املعلومات فال يلزم تقدمي طلب للح�صول
عليها ،كما �أن لل�شعب احلق يف ملكية املعلومات لي�س من
منطلق متويله للحكومة عن طريق ال�رضائب و�إمنا من منطلق
ال�سيادة ،فال�شعب ميتلك ال�سيادة على تلك املعلومات.
 .64د /ر�أفت ر�ضوان ،رئي�س مركز معلومات جمل�س الوزراء الأ�سبق ،ال�سكرتري العام لالحتاد
العربي للمعلومات.
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ميكن �إتاحتها عن طريق الهيئات الإدارية العامة ،كما �أكد وجوب
وجود تعريف جيد لق�ضية الأمن القومي .و�أ�شار �إىل �أنه من
ال�صعب �أن تدخل القوات امل�سلحة احلق يف املعلومات يف الد�ستور
للمحافظة على احتكارها للمعلومات علي مر التاريخ ،كما �أبدى
حتفظه على �أحقية املقيم فى احل�صول على املعلومات.
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ثانياً :حد الك�شف �إىل �أق�صاه :تلتزم الدولة بن�رش املعلومات �إىل
احلد الأق�صى فال يجوز �أن تن�رش جزءاً من املعلومات وتقوم
بحجب البع�ض الآخر.
ثالثاً :الأولوية للك�شف :عند حدوث �أي تعار�ض بني قانون
املعلومات و�أي قانون �آخر فتكون الأولوية للك�شف عن
املعلومات �إال يف �أحوال ا�ستثنائية حمدودة ويتجلى �أي�ضا
يف هذا املبد�أ �أهمية �إيجاد تعريف حمدد للأمن القومي حتى
ال يتم التو�سع فيه وال يرتك جما ًال للت�أويل والتف�سري .كذلك
يجب �أن يتعلق احلق يف املعلومات بحق م�رشوع فيجب �أال
يهدد الك�شف بحدوث �رضر كبري و�أال يكون ذلك ال�رضر �أكرب
من امل�صلحة العامة ،كما �أنه ال يجوز �إغالق �آي جهة من
اجلهات للح�صول على املعلومات.
رابعاً :عمليات ت�سهيل احل�صول على املعلومات.
خام�ساً :يجب �أن يتحقق يف نظر طلب احل�صول على املعلومات
ال�رسعة والنزاهة والت�ضامن :الت�ضامن يتحقق من اجلهة
احلكومية عن طريق معرفتها ملكان احل�صول على تلك
املعلومات.
�ساد�ساً :التكاليف :حتى ال تكون مانع ًا يعيق احل�صول على
املعلومات.
�سابعاً :حتديد ما يتم ن�رشه هل نحن ب�صدد البيانات �أو املعلومات
�أو الوثائق ،كما يجب متابعة اجتماعات الهيئات املنتخبة

ثامناً :تعزيز احلكومة املفتوحة.
تا�سعاً :حماية املبلغني عن الف�ساد.
و�أخرياً� :أو�ضح �أ .د /ر�أفت ر�ضوان موافقته بخ�صو�ص حق
احل�صول على املعلومات املوجودة حتت يد القطاع اخلا�ص
الذي يح�صل على مال عام كال�رشكات التي تقوم بتنفيذ
م�رشوعات للدولة واحلق ينح�رص يف املعلومات العامة
فقط.
• بد�أ �أ .د /جابر ن�صار( )65كالمه بتو�ضيح مدي �أهمية حق احل�صول
على املعلومات يف �أي �إ�صالح ت�رشيعي وال ينح�رص احلق يف
احل�صول على املعلومات وتبادلها ون�رشها فقط و�إمنا تفاعل
الدولة مع املعلومات .و�أكد �أهمية اخت�صار الن�ص الد�ستوري
وت�ضمنه للحقوق الأ�سا�سية التي يجب �أال تكون حمال للعبث .كما
تف�ضل بذكر ن�ص يف د�ستور  54وهو يفيد ب�أن يف الأحوال التي
يحيل فيها امل�رشع الد�ستوري �إىل امل�رشع حق ًا لتنظيمه فال يجوز
تقييد هذا احلق �أو حتديد مداه� .أما عن م�س�ألة �إمكانية احل�صول على
املعلومات حتت يد القطاع اخلا�ص فر�أى �أن هذا احلق ميثل �ضمانة
مهمة لل�سيطرة على ف�ساد القطاع اخلا�ص ،فاملعلومات املتعلقة
 .65د /جابر جاد ن�صار� ،أ�ستاذ القانون الد�ستورى بكلية احلقوق جامعة القاهرة.
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فهم نواب ال�شعب امل�رصي فكيف ال ي�ستطيع ال�شعب الو�صول
�إىل املعلومات املو�ضحة ملا يجري يف تلك االجتماعات،
كما �أن لل�شعب احلق يف االطالع على الأحاديث العامة
واملكاملات املتعلقة بال�ش�أن العام.
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بتعامله مع الدولة بيع و�رشاء الأرا�ضي مثال يجب �أن تن�رش ،فهي
ال تعترب معلومات خا�صة بل هي معلومات تهم ال�شعب .كما يجب
�أال ي�أخذ مو�ضوع القطاع اخلا�ص ب�صفة �شخ�صية� .أما بالن�سبة
ملو�ضوع القوات امل�سلحة الذي متت �إثارته فر�أى �أنه يجب خ�ضوع
القوات امل�سلحة ملبادئ حرية املعلومات وال�شفافية ،فال�شعب
امل�رصي مل يقدم له ك�شف ح�ساب عن �صفقات الأ�سلحة منذ د�ستور
 .84و�أخرياً قام �أ .د /جابر ن�صار ب�رسد ما يجب �أن ي�ضمنه الن�ص
الد�ستوري املقرتح وهو:
�أوالً :يجب �أن ي�ضمن تدفق املعلومات يجب �أن يكون الن�رش التزام ًا
على عاتق الدولة،
ثانياً :تفاعل املعلومات مع املجتمع فال يعترب احلق م�ؤ�س�س ًا �إال
بتفاعل م�ؤ�س�سات الدولة.
ثالثاً :حتديد مفهوم الأمن القومي ،حيث فقدت تعبريات الأمن
القومي معناها.
رابعاً� :آلية يلج�أ �إليها يف حالة اخلالف مع احلكومة يف حالة
خمالفتها للأمن القومي.
• قام امل�ست�شار /ه�شام ر�ؤوف( )66بطرح ت�سا�ؤل وهو هل �إتاحة حق
الو�صول للمعلومات املوجودة حتت يد القطاع اخلا�ص ممكن �أن
ميثل تعدي ًا على حق املناف�سة ،كما تف�ضل بطرح ت�سا�ؤل �آخر ،وهو
ماذا عن الوثائق امل�صنفة كوثائق �رسية �إذا قام الن�ص ب�إطالقها.
 .66امل�ست�شار /ه�شام حممد ر�ؤوف ،رئي�س حمكمة ا�ستئناف طنطا ورئي�س حمكمة جنايات �شربا اخليمة.

• اتفق د� /أحمد �أبو بركة( )67مع مربر ملكية ال�شعب للمعلومات من
منطلق ال�سيادة فحجب املعلومات يعترب م�صادرة لل�سيادة كما
اتفق مع مربر الدميقراطية فكيف يل �أن احدد خياراتي و�أنا ال
�أملك املعلومات .بالن�سبة ملو�ضوع الأمن القومي يجب �أن ي�أتي
يف الت�رشيع �آليات حمددة ،كما �أنه و�ضح �أن الأ�صل يف املعلومات
الإتاحة وال يجوز احلجب والقيد �إال بن�ص.
• تف�ضل �أ.د /جمال زهران( )68مو�ضح ًا �أن طريقة احل�صول على
املعلومات تبني مدى تقدم الدول� ،أما احلق نف�سه فهو حق �إن�ساين
مفروغ منه ،كما �أكد �رضورة معاقبة من يحول دون احل�صول على
املعلومات للمواطن و�رضورة �إعداد جمتمع دميقراطي بعد 25
يناير .وتف�ضل مبناق�شة نقطة مهمة بواقع خربته الربملانية وهي
عدم �إتاحة الأجهزة الرقابية املعلومات الكافية لأع�ضاء الربملان.
كما �أنه قام بتدعيم فكرة �إخ�ضاع القطاع اخلا�ص للمراقبة فيجب
الإف�صاح عن القرو�ض ومرتبات البنوك ،كما يجب الإف�صاح عن
عقود تخ�صي�ص الأرا�ضي ،حيث �إنها تكون مو�ضع ًا لكثري من
التالعب .كما �أكد �رضورة و�ضوح الن�ص يف الد�ستور وتوقيع
 .67د� /أحمد �أبو بركة ،ع�ضو جمل�س ال�شعب ال�سابق .دورة  2006وامل�ست�شار القانونى حلزب
احلرية والعدالة.
 .68د /جمال زهران� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وع�ضو جمل�س ال�شعب ال�سابق.

اقرتاح بن�صو�ص د�ستورية للو�صول �إىل املعلومات

كما كان له حتفظ على لفظ «و�صول» ويجب ا�ستبدالها «باحل�صول»
كما كان له حتفظ ب�ش�أن حتديد الأمن القومي بق�رصه يف احلدود
اجلغرافية وحدود الدولة ,فالقمح مثال يعترب من �شئون الأمن
القومي.
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عقوبة �صارمة على من يخالفه .ال ي�ستثنى من حق الو�صول �إىل
املعلومات �إال املعلومات التي تخ�ص احلياة ال�شخ�صية للأفراد
فقط.
• ا�ستعر�ض �أ.د /حممود علم الدين( )69م�شكلة اخللل املوجود يف
مهارات املعلومات عند ال�صحفيني وكذلك عن غياب البنية
املعلوماتية يف م�رص( .)70فاقرتح العمل على �أر�شيف يدوي دقيق
للمعلومات ثم حتويله �إىل �أر�شيف الكرتوين و�رضب مثل بتجربة
الهند .كما �أكد احلق يف املعلومات لأي مواطن عادي كذلك �أكد
وجوب ح�سم تعريف الأمن القومي .كما و�ضح دور ثورة املعلومات
يف �إ�سقاط ال�سيادة الإعالمية للدولة .مت طرح �أي�ضا ت�سا�ؤل من
قبله وهو عن ماهية اال�ستطالعات وما �إذا كانت متثل خرق ًا
للأمن القومي وهل �سيختلف الو�ضع �إذا كان متويلها عن طريق
جهة �أجنبية .كما ذكر �أهمية التكلفة و�أهمية حق تداول املعلومات
ك�أ�سا�س لبناء احلكومة الكرتونية.
• قام �أ /عادل العزبي( )71بعر�ض بع�ض الأمثلة وجتربة �أمريكا يف
�إتاحة املعلومات املف�صلة .كما تعر�ض �إىل اجلريدة الر�سمية
وم�شكلة الأعداد املكررة مما تت�سبب يف حجب املعلومات يف بع�ض
الأحيان.
• و�أو�ضحت �أ.د /ليلي عبد املجيد(� )72أن الأ�سا�س يف م�رص هو حجب
 .69د /حممود علم الدين� ،أ�ستاذ ال�صحافة ووكيل كلية الإعالم جامعة القاهرة.
 .70ملحق رقم  3الورقة املقدمة من د /حممود علم الدين.
� .71أ /عادل العزبى ،نائب �أول ال�شعبة العامة للم�ستثمرين باالحتاد العام للغرف التجارية،
ورئي�س العمل باحتاد ال�صناعات امل�رصية.
 .72د /ليلى عبد املجيد ،عميد كلية الإعالم الأ�سبق.

قدم �أثنا ع�رش م�شاركا ن�صو�صا د�ستورية متنوعة على �ضوء
املناق�شات ميكن من بينها الو�صول �إىل ن�ص متفق عليه.

اقرتاح بن�صو�ص د�ستورية للو�صول �إىل املعلومات

املعلومات ،ويرجع ذلك �إىل الوعي العام ،فحرية املعلومات هي
حق �إن�ساين ثم �أكدت �أهمية حتديد مفهوم الأمن القومي وتقدمي
م�سودة قانون املعلومات مع الن�ص الد�ستوري .كما اقرتحت
�إعادة النظر يف قوانني بع�ض الهيئات مثل قانون اخلربات ،اجلهاز
الإداري للتعبئة والإح�صاء .كما اقرتحت �إعادة النظر �أي�ضا يف
ن�صو�ص حرية الإعالم و الثقافة.
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(بالرتتيب الأبجدى)
م

اال�سم

ال�صفة

1

�أ .د� /أحمد �أبو بركة

2
3

�أ.د .ثروت بدوى
�أ .د /جابر جاد ن�صار

ع�ضو جمل�س ال�شعب ال�سابق دورة 2006
وامل�ست�شار القانونى حلزب احلرية والعدالة
�أ�ستاذ القانون الد�ستورى
�أ�ستاذ القانون الد�ستورى بكلية احلقوق جامعة القاهرة

4

�أ .د /جمال زهران

�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وع�ضو جمل�س ال�شعب ال�سابق

5

�أ .د /ح�سام عي�سى

�أ�ستاذ القانون بكلية احلقوق جامعة عني �شم�س

6

�أ .د /ر�أفت ر�ضوان

رئي�س مركز معلومات جمل�س الوزراء الأ�سبق،
ال�سكرتري العام لالحتاد العربي للمعلومات.

7

�أ /عادل العزبى

8

�أ .د /عاطف البنا

9
10
11

�أ .د /ليلى عبد املجيد
�أ .د /حممود علم الدين
�أ /جناد الربعى

نائب �أول ال�شعبة العامة للم�ستثمرين باالحتاد
العام للغرف التجارية ،ورئي�س العمل باحتاد
ال�صناعات امل�رصية
فقيه د�ستوري م�رصي ،و�أ�ستاذ القانون
الد�ستوري بجامعة القاهرة
عميد كلية الإعالم الأ�سبق
�أ�ستاذ ال�صحافة ووكيل كلية الإعالم جامعة القاهرة.
حمام بالنق�ض – الرئي�س التنفيذي للمجموعة املتحدة
ٍ

12

امل�ست�شار /ه�شام حممد رئي�س حمكمة اجلنايات
ر�ؤوف
�أ�ستاذ بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية
�أ .د /هدى متكي�س
بجامعة القاهرة

13
14

�أ /يا�رس ا�سماعيل ح�سن

م�ست�شار وزير ال�صناعة والتجارة

اقرتاح بن�صو�ص د�ستورية للو�صول �إىل املعلومات

ك�شف ح�ضور ال�سادة امل�شاركني بور�شة اخلرباء فى
� 19إبريل 2011م
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