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و التنسيق الداخيل

النارش:
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 4شارع أحمد باشا  -الدور السادس
جاردن سيتي  -القاهرة.
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إهداء
«اذا أردت الحق في المعرفة فعليك أن تنتج معرفتك وتنشرها وتشاركها مع اآلخرين»
هكذا قال المهندس «علي شعث» الذي رحل عن دنيانا بعد رحلة كفاح من أجل
تمكين الناس من حقهم في المعرفة والتعلم .وتمجيداً لذكراه ،تهديه مؤسسة
حرية الفكر و التعبير هذه الدراسة.

المحتوى
ملخص الدراسة
القسم األول
الحامية الدستورية لحرية تداول املعلومات
أوال :حرية تداول املعلومات يف تعديالت لجنة الخمسني عىل دستور .2012
ثانيا :دستور  2012والتوسع يف االستثناءات.
ثالثا :حرية تداول املعلومات يف ظل دستور .1971
رابعا :حرية تداول املعلومات يف ظل اإلعالن الدستوري الصادر يف  13فرباير .2011
خامسا :االستثناءات الواردة يف كل من دستور  1971ودستور .2012
سادسا :الرضورة االجتامعية كمعيار دستوري لالستثناء عىل حرية تداول املعلومات.
سابعا :استنتاج.

القسم الثاين
املعايري الدولية لحرية تداول املعلومات
أوال :حرية تداول املعلومات يف املواثيق الدولية الرئيسية.
ثانيا :حرية تداول املعلومات يف نظام األمم املتحدة.
ثالثا :حرية تداول املعلومات يف األنظمة اإلقليمية واملقارنة.
رابعا :مبادئ منظمة املادة  19املتعلقة بحرية تداول املعلومات.

القسم الثالث
املعلومات يف الترشيعات املرصية
أوال :الصحافة وحرية تداول املعلومات.
ثانيا :املطبوعات واالستثناءات واسعة النطاق عىل حرية تداولها.

ثالثا :قانون الطوارئ وتقنني قمع حرية تداول املعلومات.
رابعا :الوثائق الرسمية والتاريخية (عدم التوازن بني اإلتاحة والحجب).
خامسا :الحظر املطلق لتداول املعلومات املتعلقة بأنشطة الجهات العسكرية واألمنية.
سادسا :الحق يف الحصول عىل املعلومات والخصوصية يف القانون املرصي.
سابعا :املعلومات و"املعلومات" الكاذبة.
ثامنا :جلسات املحاكم وتحقيقات النيابة وجلسات الربملان.
تاسعا :التقنية وحرية تداول املعلومات.
عارشا :امللكية الفكرية والتشارك املعلومايت.
حادي عرش :معلومات اإلحصاء والتعداد والتعبئة العامة.
ثاين عرش :إدالء املوظف العام مبعلومات تتعلق بشئون وظيفته.
ثالث عرش :حق املستهلك يف الحصول عىل املعلومات.
رابع عرش :الجهاز املركزي للمحاسبات.
خامس عرش :الترشيعات االقتصادية بني الشفافية والفساد.

القسم الرابع
مفاهيم أساسية
• الرس.
• األمن القومي.

القسم الخامس
تطبيقات قضائية
القسم السادس
تجارب دولية
أوال :تجربة الهند.
ثانيا :تجربة األردن.
ثالثا :تجربة اليمن.
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ملخص الدراسة

يف إطار العمل عىل تعزيز الحق يف املعرفة ،من خالل أنشطة مؤسسة حرية الفكر والتعبري املختلفة؛ سواء
ما يتعلق منها برصد االنتهاكات ،أو تقديم الدعم القانوين ،أو إعداد الدراسات واألوراق البحثية املتعلقة
بهذا الصدد ،تتقدم املؤسسة بهذه الدراسة حول حرية تداول املعلومات يف مرص ،وبعض األنظمة القانونية
املقارنة ،مساهمة منها يف الجدل الذي يدور منذ سنوات وحتى اآلن بشأن هذه املسألة ،خاصة مع طرح
مرشوع لقانون حرية تداول املعلومات يف مرص ضمن ُحزمة القوانني والقرارات التي دخلت حيز النقاش بعد
ثورة  25يناير.
وتأيت أهمية الحق يف الوصول للمعلومات وتداولها من اعتباره أحد أهم آليات تعزيز ودعم مامرسة الحقوق
األخرى عىل اختالف أنواعها ،فهو عامل أسايس لتهيئة سياق وبيئة عامة تحرتم وتحمي وتؤدي الحقوق؛ سواء
كان ذلك عىل مستوى الفرد الطامح ألن يكون مواطنا كامال دون عنف أو متييز أو تهميش ،أو عىل مستوى
مجتمع طامح لتنمية إنسانية حقيقية ومناخ يحرتم الحريات ،ويقوم عىل أسس دميقراطية تحرتم معايري
الشفافية والحكم الرشيد .وأوجزت سارة جاجوانث يف كتابها (الحق يف املعرفة ..الحق يف الحياة) عن تأثري
وعالقة الحق يف املعرفة عىل باقي الحقوق األخرى  1بأنه:
• إما جزء ومكون أسايس متضمن يف مامرسة حقوق أخرى كحرية التعبري والحق يف محاكامت عادلة ..إلخ.
• أو يعزز ويحمي حقوق أخرى كالحقوق االجتامعية واالقتصادية.
• أو يدعم الدفاع عن الحق يف مامرسة الحقوق األخرى.
• أو مينع املزيد من االنتهاكات للحقوق األخرى بتوفري مجال الرقابة واملحاسبة املوضوعية واملنظمة.
تعرض الفقرات القادمة تفنيدا ملا أوجز عن أثر الحق يف املعرفة وحرية تداول املعلومات كآلية هامة وعملية،
لدعم وتعزيز حزمة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية من جانب ،وكمكون أسايس والزم لحزمة
الحقوق املدنية والسياسية .مام يوضح األهمية االسرتاتيجية واآلنية للدفع بكافة السياسات واإلجراءات التي
تحرتم وتحمي وتؤدي ذلك الحق ،من أجل تنمية إنسانية حقيقية ومناخ دميقراطي حر يف املرحلة املقبلة.
الحق يف املعرفة والوصول للمعلومات ..مكون أسايس من حزمة الحقوق السياسية واملدنية
يف دراسة دولية ضخمة (مسح القيم العاملي) شملت مسوح ميدانية يف عدد كبري من الدول؛ ومنها من الدول
العربية (األردن–مرص–الجزائر–املغرب) ،جاءت املنطقة العربية من أعىل الدول رفضا للحكم التسلطي،
Access To Information: an instrumental right for empowerment, Article 19 .july 2007.
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واألكرث تفضيال للنظام الدميقراطي ،وتقديرا ألهمية املعرفة يف تحقيق التنمية اإلنسانية كإحدى أهم الحاجات
املاسة للمجتمعات العربية يف الوقت الراهن ،وتحقيقا لتطورها وتقدمها  ،2وذلك ما جاء مؤكدا لتعليق تقرير
التنمية اإلنسانية العربية  ،2002الذي أكد عىل أن السمة الغالبة عىل مشهد الواقع العريب الراهن هي تغلغل
نواقص محددة يف البنية املجتمعية العربية ،تعوق بناء التنمية اإلنسانية وهي الحرية ،والقدرات اإلنسانية
الخاصة باملعرفة ومتكني املرأة.
ونستخلص من ذلك االرتباط الوثيق بني وضع الحق يف املعرفة وتداول املعلومات ،وحالة الدميقراطية والحكم
الرشيد يف الدول ،فدرجة احرتام وتأدية وحامية الحق يف املعرفة مؤرش هام لحالة الحقوق املدنية والسياسية
بشكل عام يف املجتمع ،ومؤرش ملدى متتع الدولة مبعايري ال ُحكم الرشيد والتزامها بالشفافية ومحاربة الفساد،
وهذا ما يؤكده التقرير الصادر عن منظمة الواليات املتحدة األمريكية لحرية التعبري يف  ،1999عندما أكد
عىل أن "الحق يف الحصول عىل املعلومات الرسمية هو أحد أسس الدميقراطية التمثيلية ،ففي نظام الحكم
الذي يعتمد عىل التمثيل يجب أن يستجيب من ميثل الشعب ملن ائتمنوه عىل متثيلهم ،وأعطوه سلطة اتخاذ
القرارات يف األمور العامة ،ويصبح للفرد الذي ف ّوض ممثله بالقيام بإدارة األمور العامة الحق يف تداول
املعلومات ،وهي املعلومات التي تستخدمها الحكومة وتنتجها باستخدام أموال دافعي الرضائب".
ويعترب الحق يف املعرفة الوجه اآلخر لحرية التعبري ،فحرية التعبري يف معناها املبارش هي حق األشخاص يف
أن يعربوا عن آرائهم وأفكارهم ،وهو ما يحتوي ضمنيا عىل حق متلقي هذه األفكار واآلراء واملعلومات يف
وجود سبل ومنافذ تتدفق من خاللها ،بعيدا عن التدخل من قبل الحكومة أو غريها من األفراد .فحرية التعبري
ال تقترص فقط عىل حرية األفراد يف التعبري عن آرائهم وإمنا تشمل أيضا حق تلقي اآلخرين لهذه اآلراء امل ُعرب
عنها يف حرية .3
أثر الحق يف املعرفة والوصول للمعلومات عىل تعزيز وحامية الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
إعامال ملبدأ "أن الحقوق كل غري قابل للتجزئة" فإن الحق يف املعرفة ال يعترب –وفقط– حقا يف حد ذاته ،ولكنه
أداة لتفعيل مامرسة حقوق أخرى ،فمن واجب الدولة أن تتيح ملواطنيها حق الوصول للمعلومات ،التي من
شأنها أن تؤثر عىل حياتهم ،ومن ثم تكون قد وفرت حق متتعهم بكافة الحقوق األخرى ،فتوافر وتداول
املعلومات يتيح إمكانية املعرفة املوضوعية الشاملة بأوضاع الحقوق األخرى ،وإمكانية الحكم عىل مدى وفاء
الدولة مبا التزمت به من معايري وأهداف أعلنتها يف موازناتها وخططها العامة ،وفشلها يف ضامن حرية وتداول
املعلومات يعني بشكل أو بآخر فشلها يف الوفاء بكافة الحقوق األخرى التي التزمت بأدائها وحاميتها.
ويظهر ذلك جليا عندما أشار املجلس االقتصادي االجتامعي يف تعليقه العام رقم ( 14الفقرة  ،)11يف تأكيده
عىل الحق يف الصحةعىل أهمية ضامنا لوصول للمعلومات –متضمنا الحق يف الوصول والبحث والنقل -الخاصة
 .2تقرير التنمية اإلنسانية العربية «نحو مجتمع املعرفة» ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ2003 ،
 .3ورقة بحثية «تأصيل الحق يف املعرفة كسالح قضايئ للدفاع عن حرية الرأي والتعبري» ،أحمد سيف اإلسالم ،مركز املساعدة القانونية لحقوق اإلنسان .
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بقضايا وموضوعات الصحة كإحدى أهم آليات حامية ودعم الحق يف الصحة.
الحق يف الوصول للمعلومات يدعم الحقوق االقتصادية واالجتامعية بثالث عمليات مرتابطة
توفري الوعي :أي الوعي بنطاق ومضامني الحقوق وأحقية اإلنسان يف التمتع بها ،فبدون ذلك الوعي لن تكون
هناك القدرة عىل إدراك وجود وتفعيل تلك الحقوق ومتتعه الكامل بها.
الرقابة :فالحق للوصول للمعلومات يشء حيوي يف مجال مراقبة أداء وإنجازات الحكومات فيام يخص
التزاماتها تجاه املجتمع ،فعىل املستوى الدويل يعترب التقرير الشامل والعام ،الذي يصدر كل خمس سنوات
–وفق العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية– ويستعرض ما قامت به الدول من إنجازات،
وما اتخذته من تدابري يف مجال دعم الحقوق االقتصادية واالجتامعية ،يساهم يف تكوين مؤرش دويل عام حول
أوضاع تلك الحقوق ،وال يعتمد فقط عىل رسد البيانات بقدر ما يقوم عىل تحليلها وتقييمها ،لرسم توجيهات
وسياسات عامة تدعم الدول األطراف يف تحقيق تقدم أفضل يف مجال حامية وتأدية واحرتام تلك الحقوق.
4

وتعترب أكرث أهمية عىل املستوى املحيل أيضا ،فعىل سبيل املثال من حق املواطن أن يكون ملام بكافة سياسات
وإجراءات الدولة يف مواجهة التمييز يف مجال الحق يف التعليم ،وذلك لن يأىت إال بحقه يف الوصول لكافة
املعلومات والبيانات املتعلقة بتلك السياسات ،وترسم مؤرشا واضحا ملدى كفاءة الدولة يف ذلك املجال ،لذا
فحق الوصول للمعلومات ميكن املواطن من أن يكون رقيبا ومحكم موضوعي عىل التزامات الدولة تجاه أداء
وحامية واحرتام الحقوق األخرى.
حق التقايض (املحاسبة) :فاملعلومات لها أهمية محورية يف دعم إمكانية التقايض فيام يخص دعم وتعزيز
الحقوق االقتصادية واالجتامعية ،حيث من الصعوبة إثبات االنتهاك أو التمييز يف مجال التمتع بالحق بغري أدلة
محددة وواضحة ،وبشكل خاص يف مجال الحقوق التي تستلزم التزامات إيجابية من قبل الدولة ومؤسساتها
املختلفة؛ كالحقوق البيئية والحق يف الصحة -عىل سبيل املثال -حيث ميكن أن يكون لها إحصاءات كمية
خاصة بانبعاثات الهواء واملاء وأثرها عىل األفراد ،وحق التقايض واملحاسبة الذي توفره حرية تداول ووصول
املعلومات له أكرب األثر يف مجال الدعم والدفاع اإليجايب املبارش عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
وتأيت هذه الدراسة يف مرحلة ينبغي فيها عىل الدولة املرصية أن تراجع وتعدل الكثري من األطر الترشيعية
واملامرسات اإلجرائية ،التي احتكرت بها عىل مدى العقود السابقة ما يزيد عىل  %80من املحتوى املعلومايت،
بأوجهه العسكرية واألمنية والسياسية والفكرية واالقتصادية والبحثية واالجتامعية  ،5وتتعامل الغالبية الساحقة
من مؤسسات الدولة وهيئاتها البريوقراطية واإلدارية باعتبار أن األصل يف األمور هو حجب املعلومات ال
اإلفصاح عنها وتداولها بحرية ،وأن املعلومات ملك للدولة وليس للمواطن أو املنشآت واملؤسسات املختلفة
حقوق فيها ،بل إن عىل اآلخرين أن يتلقوا فقط املعلومات التي ترى هي أنهم بحاجة إليها أو أنهم يستحقونها
أو ميكن أن تحقق لهم منفعة أو تدفع رضرا ،بعبارة أخرى اعتربت الدولة نفسها "الويل والويص عىل املواطنني
4. Access To Information: an instrumental right for empowerment, Article 19 .july 2007.
 -5عنف املعلومات يف مرص والعامل ،جامل غيطاس ،نهضة مرص ،طـ .2009، 1
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فيام يتعلق مبلكية وإدارة املحتوى املعلومايت املجتمعي ،وتوظيفه واستخدامه وطرق تداوله".
بدأت محاوالت إصدار ترشيع لتنظيم الحق يف الحصول عىل املعلومات تأخذ توجها أكرث جدية ،بعد قيام ثورة
الخامس والعرشين من يناير ،وقد لعب املجتمع املدين املرصي دورا جوهريا يف تقديم النصائح واإلرشادات
الحقوقية والقانونية للجهات التي تولّت إدارة هذه املحاوالت ،التي توقفت حتى لحظة إصدار هذه الدراسة
عند كونها مجرد محاوالت مل ينتج عنها أبدا صدور قانون بهذا الصدد.
كانت املحاولة األوىل تحت مظلة مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع ملجلس الوزراء ،ثم أتت املحاولة
الثانية من داخل املؤسسة الترشيعية املمثلة يف مجلس الشعب  ،2012وكانت األخرية مببادرة من وزارة
العدل ،بعد حل مجلس الشعب ونقل السلطة الترشيعية ملجلس الشورى.
كان الحارض الغائب يف جميع املحاوالت السابقة إلصدار قانون تداول املعلومات هي مؤسسات الدولة ،التي
قاتلت بإرصار من أجل توسيع نطاق االستثناءات الواردة عىل حق الجمهور يف الحصول املعلومات ،تحت
مزاعم عديدة منها ما يتعلق باألمن القومي ،ومنها ما يتعلق باملصالح الخارجية واالقتصادية ،وغريها من
املربرات التي ساقتها هذه الجهات رصاحة وضمنا بهدف إيقاف ما مينحه القانون من حقوق للجمهور عند
حدود معينة.
وبالتوازي مع محاوالت إصدار قانون لتنظيم الحق يف الحصول عىل املعلومات ،تهدف هذه الدراسة إىل تحليل
الترشيعات املرصية التي تتضمن مئات النصوص التي تقيد هذا الحق ،الذي ال ميكن الحديث عن الدميقراطية
دون أن تكون لدى السلطات املرصية إرادة سياسية لصيانته وضامنه.
يتناول القسم األول من الدراسة اإلطار الدستوري للحق يف الحصول عىل املعلومات يف الدساتري السابقة،
وأيضا يف النص الدستوري املقرتح للتعديالت الجاري إدخالها عىل دستور  ،2012أثناء إعداد هذه الطبعة
لإلصدار ،ويوضح هذا القسم العوار الذي يشوب هذه النصوص باملخالفة للمعايري املستقرة دوليا؛ سواء يف
نصوص القانون الدويل أو يف املامرسات الفضىل للحكومات الدميقراطية ،وأحكام املحاكم اإلقليمية والوطنية
التي تدعم حرية تداول املعلومات بوصفها ال تتجزأ عن حرية التعبري.
ويركز القسم الثاين من الدراسة عىل املعايري الدولية الخاصة بالحق يف الحصول عىل املعلومات؛ سواء املنصوص
عليها يف املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان؛ كالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،والعهد الدويل للحقوق
االقتصادية واالجتامعية ،وكذلك قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة بهذا الصدد ،وتوصيات املقرر الخاص
املعني بتعزيز حرية التعبري ،وأحكام املحاكم اإلقليمية بشأن هذا الحق؛ مثل أحكام املحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان ،ومحكمة الدولة األمريكية لحقوق اإلنسان ،واللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
وأيضا مبادئ منظمة املادة  19املعنية بالدفاع عن حرية التعبري بشأن الحق يف الحصول عىل املعلومات.
وتقدم املعايري املستخلصة من النصوص واألحكام الواردة يف هذا القسم إرشادات هامة للمهتمني؛ سواء من
الحكومات أو املنظامت غري الحكومية املعنية بالدفاع عن الحق يف الحصول عىل املعلومات ،يف اتجاه تعزيز
الشفافية ودولة القانون.
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يف القسم الثالث من الدراسة نتناول بالتحليل التفصييل الترشيعات املرصية والقيود التي تفرضها عىل حرية
تدفق املعلومات ،ومن أمثلة هذه الترشيعات؛ تلك املنظمة للصحافة واملطبوعات ،والقوانني االستثنائية
ومثاال لها؛ قانون الطوارىء والترشيعات املنظمة للمعلومات املتعلقة بأنشطة الجهات العسكرية واألمنية،
والتي تنظم حفظ الوثائق الرسمية والتاريخية مع تبيان التوازن بني معايري اإلتاحة ومعايري الحجب ،كام
يتطرق هذا القسم إىل املعلومات والبيانات الشخصية يف إطار دراسة الحامية القانونية للحق يف الخصوصية
يف الترشيع املرصي ،كا تتناول الدراسة نصوص قانون العقوبات التي تقيد الحق يف الحصول عىل املعلومات؛
سواء تلك التي تجرم نرش األخبار واملعلومات والبيانات الكاذبة إذا كان من شأنها اإلخالل بالسلم العام ،أو
التي متنح بعض الجهات الحق يف مبارشة أجزاء من أعاملها برسية كالنيابة العامة واملحاكم والربملان.
أيضا يتناول القسم الثالث من الدراسة الترشيعات املنظمة لجاهزين من أهم األجهزة التي يرتبط عملها
باملعلومات والشفافية وهام؛ الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والجهاز املركزي للمحاسبات ،لتوضيح
قصور هذه الترشيعات عن ضامن حق الجمهور يف الوصول للمعلومات.
ومن الترشيعات التي يتناولها القسم الثالث ،ذلك املرتبط بتنظيم حقوق امللكية الفكرية ،ويهدف إىل تبيان
التأثري السلبي لهذا الترشيع عىل التشارك املعلومايت والحق يف املعرفة ،وذلك بفرض قيود شديدة عىل استخدام
املحتويات املعرفية وعدم التوازن بني حقوق املؤلف املادية وحق الجمهور .كام يتناول الترشيعات املنظمة
للحق يف التقنية؛ كقانون تنظيم االتصاالت وغريه فيام يتعلق بالقيود التي تفرضها عىل حركة املعلومات بني
األفراد.
ينتهي القسم الثالث بالترشيعات املنظمة لألنشطة االقتصادية للوقوف عىل مدى تعزيز هذه الترشيعات
لسياسات الشفافية واإلفصاح التلقايئ ،ويف هذا الصدد نتناول بالتحليل الترشيع الخاص باملناقصات واملزايدات
الحكومية والترشيعات املنظمة لسوق األوراق املالية.
يعرض القسم الرابع من الدراسة مفهومني رئيسني من املفاهيم ذات الصلة بالحق يف الحصول عىل املعلومات؛
وهام (الرس) و (األمن القومي) ،باعتبارهام مربرين أساسيني لدى الحكومة املرصية لحجب املعلومات ،وذلك
عىل الرغم من غياب تعريفات دقيقة ملفهوم املعلومات الرسية وأيضا األمن القومي.
وينتقل القسم الخامس ألهم التطبيقات القضائية الصادرة من املحاكم املرصية يف قضية حرية تداول املعلومات
والقيود املفروضة عليها ،فيام يتناول القسم السادس بعض التجارب الدولية يف سن الترشيعات الخاصة بالحق
يف الحصول عىل املعلومات؛ ومنها تجارب الهند واألردن واليمن ،من حيث نقاط الضعف والقوة يف كل من
ترشيعات هذه الدول واملامرسات التي استتبعت سن هذه الترشيعات.

«ملخص الدراسة»

القسم األول
الحماية الدستورية لحرية تداول المعلومات

13

حرية تداول المعلومات (دراسة قانونية)

يف معرض مناقشة الحامية الدستورية لحرية تداول املعلومات ،يناقش هذا القسم حرية تداول املعلومات
يف ضوء نصوص النص الدستوري املقرتح للتعديالت الجاري إدخالها عىل دستور  ،2012وكذلك وضع حرية
تداول املعلومات يف دستور  2012الذي تم إيقاف العمل به مبوجب اإلعالن الدستوري الصادر يف يوليو
 ،2013وأيضً ا يف دستور  1971الذي أسقط بعد ثورة  25يناير ،وذلك يف محاولة للوصول ألهم املبادئ
الدستورية التي تضمنتها هذه النصوص أو التي قضت بها املحكمة الدستورية العليا بهذا الصدد.

أوال :حرية تداول املعلومات يف تعديالت لجنة الخمسني عىل دستور 2012

6

ظهر النص الخاص بحرية تداول املعلومات يف التعديالت الجاري إدخالها عىل دستور  2012أثناء إعداد هذه
الدراسة ،وقد ألزم النص الدولة بإتاحة املعلومات والوثائق والبيانات الرسمية للمواطنني ،دون أن يتطرق
النص للمعلومات التي بحيازة أشخاص القانون الخاص ،كالرشكات وغريها ،والتي يعترب جزء كبري منها واقعا
يف نطاق املعلومات الواجب إتاحتها للجمهور ،ويستثنى فقط ما يتعلق بخصوصية األفراد.
كذلك اقترصت اإلتاحة للمعلومات التي بحوزة جهات حكومية عىل املواطنني ،علام بأن حرية تداول
املعلومات بوصفها جزء ال يتجزأ من حرية التعبري ،يجب أن تكون متاحة لكل إنسان أينام وجد ودومنا اعتبار
للحدود  ، 7وفقا لإلطار التطبيقي لحرية التعبري .أيضا أحال النص تنظيم الحصول عىل املعلومات وضوابط
اإلتاحة والرسية للقانون دون أن يضع قيودا عىل القانون ذاته فيام يتعلق بحدود تدخله التنظيمي ،وذلك
للحد من فرض قيود قد تعوق الحق يف الحصول عىل املعلومات وتفرغه من مضمونه.

ثانيا :دستور  2012والتوسع يف االستثناءات
تضمنت املادة  47من دستور  2012الذي تم إيقاف العمل به مبوجب اإلعالن الدستوري الصادر يف 4
يوليو  2013عددا من القيود عىل حرية تداول املعلومات أهمها؛ خصوصية األفراد وحقوق اآلخرين ،واألمن
القومي ،وقد انتابت هذه القيود عدة إشكاليات تتعلق بإطار تطبيقها والتوسع فيها ،حيث أن مصطلح
«حقوق اآلخرين» دون تحديد ماهية هذه الحقوق عىل وجه التحديد ،عىل غرار «الحق يف الخصوصية» عىل
سبيل املثال ،كان من شأنه أن يؤدي إىل إعطاء ذريعة للجهات الحائزة للمعلومات أو البيانات أو اإلحصاءات
أو الوثائق الرسمية لالمتناع عن إتاحتها ،بزعم تعارض اإلتاحة مع حقوق اآلخرين.
كام نص دستور  2012عىل أن األمن القومي يعترب أحد االستثناءات الواردة عىل حرية تداول املعلومات،
وذلك دون وضع تعريف قانوين واضح ملا يسمى باألمن القومي ،والذي تخلو الترشيعات املرصية كافة من أي
 -6نصت املادة  50من املسودة قبل النهائية لتعديالت لجنة الخمسني عىل دستور  2012عىل أن «املعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق
الرسمية ملك للشعب .واإلفصاح عنها من مصادرها املختلفة ،حق تكفله الدولة لكل مواطن .وتلتزم الدولة بتوفريها وإتاحتها للمواطنني بشفافية.
كام تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فرتة العمل بها بدار الكتب والوثائق ،وحاميتها وتأمينها من الضياع أو التلف،
وترميمها ورقمنتها ،بجميع الوسائل واألدوات الحديثة .وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وقواعد الحصول عىل املعلومات)
وضوابط اإلتاحة والرسية (والتظلم من رفض إعطائها ويحدد عقوبة حجب املعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة عمدا).
 -7يراجع يف ذلك اإلطار التطبيقي لحرية التعبري والحق يف الحصول عىل املعلومات املنصوص عليها يف املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية
والسياسية.
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تعريفات أو تفصيالت ملضمون هذا االستثناء ،وهو ما يعترب مخالفا للمعايري الدولية لحرية تداول املعلومات،
والتي من بينها أن تكون االستثناءات يف أضيق الحدود ،وأن تكون واضحة مبا يُعجز القامئني عىل تنفيذ القانون
عن التوسع يف تفسريها.

ثالثا :حرية تداول املعلومات يف ظل دستور 1971
مل يخصص دستور  1971نصا خاصا لحرية تداول املعلومات ،كحق مستقل بذاته ،ومكفول لجميع املواطنني،
بل تضمن عددا من النصوص التي تحمي حرية تداول املعلومات بطريقة غري مبارشة ،من خالل الحامية
املكفولة لحرية الرأي والتعبري التي كان منصوص عليها يف املادة  ،47وأحيانا بطريقة مبارشة ولكن بتخصيص
الحرية لطائفة معينة ،كام كان الحال بالنسبة للصحفيني الذين كفل لهم الحق يف الحصول عىل املعلومات
مبوجب املادة .210
نص دستور  1971يف املادة  47منه عىل أن «حرية الرأي مكفولة ،ولكل إنسان التعبري عن رأيه ونرشه بالقول
ّ
أو الكتابة أو التصوير أو غري ذلك من وسائل التعبري يف حدود القانون ،والنقد الذايت والنقد الب ّناء ضامن
لسالمة البناء الوطني».
وبسبب عدم تضمن نص املادة  47لحرية تداول املعلومات بشكل رصيح ،اعترب كل من الفقه والقضاء يف مرص
أنها مكفولة وفقا لروح النص ،باعتبار حرية الرأي والتعبري هي أم الحريات جميعا ،ويف ذلك يقول الدكتور
فاروق عبد الرب إن «حرية التعبري هي الحرية األم بالنسبة لسائر الحريات الذهنية ،التي تتفرع كلها عن
حرية الرأي ،التي تبيح لإلنسان أن يُكوِن رأيا خاصا يف كل ما يجري تحت ناظريه من أحداث ،ويستوي أن
يكون الرأي مؤيدا للسلطة أو معارضا لها أو منتقدا لترصفاتها . »8
كام قضت املحكمة الدستورية يف أحد أحكامها بأن «الدستور ال يرمي من وراء ضامن حرية التعبري ،أن
تكون مدخال إىل توافق عام ،بل بصونها أن يكون كافال لتعدد اآلراء  Plurality of opinionsوإرسائها عىل
قاعدة من حيدة املعلومات  ،neutrality of informationليكون ضوء الحقيقة منارا لكل عمل ،ومحددا
لكل اتجاه ،ذلك أن حرية التعبري التي تؤمنها املادة ( )47من الدستور ،أبلغ ما تكون أثرا يف مجال اتصالها
بالشئون العامة .9
ويستفاد من الرأي الفقهي ،واالتجاه القضايئ السابقني ،أن حرية الرأي والتعبري تحتضن بداخلها ،حرية تداول
املعلومات ،وذلك قياسا عىل الوضع الوارد يف املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،التي تكفل حرية
تداول املعلومات من خالل الضامن األشمل لحرية الرأي والتعبري.
نصت املادة  210من دستور  1971عىل أن «للصحفيني حق الحصول عىل األنباء واملعلومات طبقا
كذلك ّ
لألوضاع التي يحددها القانون وال سلطان عليهم يف عملهم لغري القانون».
 -8الدكتور فارق عبد الرب – الحامية الدستورية للحقوق والحريات – ص  585وما بعده – طبعة دار النهضة العربية.
 -9حكم املحكمة الدستورية العليا -القضية رقم  6لسنة  15قضائية «دستورية» – جلسة .1995/4/15
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وهنا كفل الدستور الحق يف الحصول عىل املعلومات رصاحة ،إال أنه قرص مامرسة الحق عىل الصحفيني
وحدهم ،دون أن ميتد نطاق الحامية ليشمل بدوره الناس عامة.
نصت عىل أن
أيضا كفل دستور  1971حرية تداول املعلومات بشكل غري مبارش يف نص املادة ( )48التي ّ
«حرية الصحافة والطباعة والنرش ووسائل اإلعالم مكفولة ،والرقابة عىل الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها
أو إلغائها بالطريق اإلداري محظور.».....
وذلك انطالقا من أن حريات الصحافة واإلعالم والنرش ال ميكن تحقيقها إال بضامن حرية تداول املعلومات
وتدفقها ،باعتبار املعلومات هي رأس املال األسايس لكل هذه الوسائل .وال ميكن ضامن استقالليتها وقيامها
بدورها ،دون أن تتاح لها املعلومات التي تحوزها جهات حكومية أو جهات خاصة أو أشخاص طبيعيني.
نصت
وبذات املنطق نرى أن حرية تداول املعلومات يف دستور  1971ميكن استقاؤها من نص املادة  ،49التي ّ
عىل أن «تكفل الدولة للمواطنني حرية البحث العلمي واإلبداع األديب والفني والثقايف ،وتوفر وسائل التشجيع
الالزمة لتحقيق ذلك» ،وذلك قياسا عىل نص الفقرتني األوىل بند أ ،ب والثالثة من املادة  15من العهد الدويل
نصت عىل أن «تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن من حق كل فرد:
للحقوق االقتصادية واالجتامعية التي ّ
أ -أن يشارك يف الحياة الثقافية.
ب -أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.
 -3تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي.
إذ ال ميكن التمتع بحرية البحث العلمي ،واإلبداع ،دون أن تكون املعلومات متاحة ،باعتبارها حجر األساس
لكل نشاط بحثي أو إبداعي ،خاصة املعلومات التي تحوزها الجهات الحكومية.

رابعا :حرية تداول املعلومات يف ظل اإلعالن الدستوري الصادر يف  13فرباير 2011
تجاهل اإلعالن الدستوري الصادر بعد ثورة  25يناير النص بشكل مستقل عىل حرية تداول املعلومات ،وكرر
نصت الفقرة الثانية من املادة  12من اإلعالن الدستوري
ذات التوجه الذي كان عليه دستور  ،1971حيث ّ
لنص املادة  47من دستور  1971الساقط) عىل أن «حرية الرأي مكفولة ،ولكل إنسان التعبري عن
(املقابلة ّ
رأيه ونرشه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غري ذلك من وسائل التعبري يف حدود القانون ،والنقد الذايت
والنقد الب ّناء ضامن لسالمة البناء الوطني».
نصت املادة (( )13املقابلة لنص املادة  48من الدستور الساقط) عىل أن «حرية الصحافة والطباعة
كام ّ
والنرش و وسائل اإلعالم مكفولة ,والرقابة عىل الصحف محظورة ,وإنذارها أو وقفها أوإلغاؤها بالطريق
اإلداري محظور.»...
كذلك مل يتضمن اإلعالن الدستوري النص عىل حق الصحفيني يف الحصول عىل املعلومات كام كان الحال يف
دستور  ،1971وهو ما يعترب تراجعا يف االهتامم بحرية تداول املعلومات من ناحية إدراجها يف ترشيع أسايس
كاإلعالن الدستوري.
«الحماية الدستورية لحرية تداول المعلومات»
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خامسا :االستثناءات الواردة يف كل من دستور  1971ودستور 2012
 -1االستثناءات الخاصة
تضمن دستور  1971ودستور  2012حامية ل ُحرمة الحياة الخاصة وللمعلومات املتعلقة بها ،وكذلك حامية
األشخاص من اإلدالء أو االعرتاف مبعلومات تحت اإلكراه املادي أو املعنوي ،وباعتبار ذلك استثناء عىل حرية
تداول املعلومات .فسوف نستعرض ما تضمنه كال من الدستورين بهذا الصدد.
نصت املادة  45من دستور  1971عىل أن «لحياة املواطنني الخاصة ُحرمة يحميها القانون .وللمراسالت
ّ
الربيدية والربقية واملحادثات التليفونية وغريها من وسائل االتصال ُحرمة ،ورسيتها مكفولة ،وال تجوز
مصادرتها أواالطالع عليها أو رقابتها إال بأمر قضايئ مسبب ،وملدة محددة ووفقا ألحكام القانون» وهو ذات
نصت عليه املادة  11من اإلعالن الدستوري الحايل.
ما ّ
نصت املادة  42من دستور  1971الساقط عىل أن «كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي
كام ّ
قيد تجب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة اإلنسان ،وال يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا ،كام ال يجوز حجزه أو
حبسه يف غري األماكن الخاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت إنه صدر من مواطن تحت وطأة يشء مام تقدم أو التهديد بيشء منه يهدر وال يعود عليه.
والنص السابق يقابل نص املادة  36من دستور  ،2012ويستفاد من هذه النصوص جميعا أن هناك استثناءين
رئيسيني ،يتعلق أولهام بخصوصية األفراد وعدم جواز اقتحام مراسالتهم الربيدية ،أو محادثاتهم التليفونية،
أو غريها من وسائل االتصال إال يف حدود قانونية معينة ،ويتعلق الثاين بعدم جواز إجبار أحد عىل اإلدالء
مبعلومات معينة تحت وطأة اإليذاء البدين أو املعنوي ،ويف حالة حدوث ذلك ،ال يعتد بأي معلومات انتزعت
تحت هذه الظروف.
 -2االستثناءات العامة
بالتمعن يف نصوص املواد  210 ،47من دستور  ،1971واملادة  47من دستور  ،2012نجد أنها تنتهي بعبارة
«يف حدود القانون» ،أو تتضمن عبارة «وينظم القانون» وهذه العبارة تشري إىل أن مامرسة الحريات املنصوص
عليها يف هذه املواد ،سواء حرية الرأي والتعبري ،أو حق الصحفيني يف الحصول عىل املعلومات ،مقيدة بأن
تكون هذه املامرسة يف حدود القوانني والترشيعات األدىن يف املرتبة الترشيعية من الدستور.
ذلك القيد مل يرد يف جميع نصوص الدستور ،بل جاءت بعض الحريات األخرى غري مقيدة بعبارة «يف حدود
ينص عليها النص
القانون ،وجاء نوع ثالث من الحريات مقيد بقانون مع إلزام املرشع بضوابط معينة ّ
الدستوري ذاته».
من ثم نستنتج أن الحقوق والحريات الدستورية تنقسم إىل ثالث طوائف ،تأيت حرية تداول املعلومات
(كجزء من حرية الرأي والتعبري) ضمن طائفة الحريات التي ينظمها القانون ،و»التنظيم» هنا يقصد بها
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تدخل املرشع لضامن عدم تعارض مامرسة هذه الحرية مع حقوق وحريات أخرى يحميها الدستور ،أو األنواع
الترشيعية األدىن ،وإحالة تنظيم الحق إىل القانون ،بحيث يجب أن تأيت مامرسة األفراد يف حدود ما استقر
عليه الترشيع األدىن ،وتكمن اإلشكالية الرئيسية يف أن امل ُرشع املرصي استغل هذا التمكني الذي خ ّوله إياه
الدستور ،وأثقل حرية تداول املعلومات بنصوص عديدة ومتفرقة ،بل بقوانني كاملة ،كانت سببا رئيسيا يف
إعاقة هذا الحق األصيل ،وذلك عىل النحو الذي سوف نوضحه يف الجزء الخاص بحرية تداول املعلومات يف
الترشيعات املرصية.

سادسا :الرضورة االجتامعية كمعيار دستوري لالستثناء عىل حرية تداول املعلومات
إن خرق االستثناءات الواردة عىل حرية تداول املعلومات يف الترشيعات املرصية املختلفة ،يستتبعه التجريم
والعقاب ،عىل سبيل املثال القيود الواردة عىل تداول أنواع معينة من املطبوعات يف القانون رقم  20لسنة
 ،1936وكذلك القانون  162لسنة  1958املعروف باسم قانون الطوارئ ،والقانون رقم  356لسنة 1954
بشأن إنشاء دار الكتب والوثائق التاريخية ،والقانون رقم  121لسنة 1975بشأن املحافظة عىل الوثائق
الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نرشها ،وقانون املخابرات العامة رقم  100لسنة  ،1971والقانون رقم 313
لسنة  1956املعدل بالقانون  14لسنة  1967بحظر نرش أي أخبار عن القوات املسلحة ،كل هذه القوانني
وغريها تتضمن قيود ،يرتتب عىل تجاوزها ،تجريم املتجاوز وعقابه ،وهو ما يعني بالنسبة لهذه للدراسة أنه
ينبغي وزن التجريم الوارد يف هذه القوانني مبيزان «الرضورة والتناسب» ،كأساس دستوري ال يجوز االنحراف
عنه حال تنظيم هذه القيود ،وينبع مفهوم الرضورة والتناسب من أن النظام القانوين ،يقوم عىل التوازن
بني الحقوق والحريات من جهة وبني املصلحة العامة من جهة أخرى ،وهو ما يتحقق بالتناسب بني حامية
كل من االثنني ،وال يتحقق عندما تجور الحامية املقررة ألحدهام عىل اآلخرى ،وتتحدد الرضورة يف التجريم
يف ضوء الهدف منه ،وال ميكن السامح باملساس بالحقوق والحريات من خالل التجريم ،إال إذا اقتىض ذلك
حامية حقوق وحريات اآلخرين  ، 10ويف مجال حرية تداول املعلومات يعني مبدأ الرضورة والتناسب ،أي قيود
يفرضها القانون عىل حرية تداول املعلومات ،يجب أن تكون مربرة يف نطاق هذا املبدأ ،مبعنى أنه يجب أن
تكون هناك رضورة اجتامعية ملحة تستوجب تقييد هذه الحرية ،كأن يتعارض مامرستها مع حق األفراد يف
الخصوصية ،وذلك باعتبار الخصوصية حق يحميه القانون.
وقد سلك الفقه الدويل االتجاه ذاته ،حيث اتخذ منظري قوانني حرية تداول املعلومات معيارا أساسيا
لالستثناءات التي ترد عىل حرية تداول املعلومات وهو املسمى باالختبار ثاليث األقسام ،ويتكون من ثالثة
أجزاء:
 -1يجب أن يرتبط كشف املعلومات بالهدف الرشعي املذكور يف القانون.
 -2أن يكون الكشف عن املعلومات يرتتب عليه اإلرضار بحق يحميه القانون.
 -3كام يجب أن يكون الرضر الذي سوف يرتتب عىل اإلفصاح عن املعلومات أكرب من املصلحة العامة التي
 -10أحمد فتحي رسور – القانون الجنايئ الدستوري – دار الرشوق  – 2006ص  152وما بعدها.

«الحماية الدستورية لحرية تداول المعلومات»

18

حرية تداول المعلومات (دراسة قانونية)

سوف ترتتب عىل الحصول عىل املعلومات.

سابعا :استنتاج
يتضح من املالحظات السابقة أن املرشع التأسييس (الدستوري) أرص يف التجارب الدستورية السابقة كافة عىل
تقييد حرية تداول املعلومات والبيانات واإلحصائات والوثائق ،وذلك باملخالفة للمعايري الدولية التي تلزم
بأن تكون االستثناءات الواردة عىل الحق يف الحصول عىل املعلومات يف أضيق الحدود.
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أوال :حرية تداول املعلومات يف املواثيق الدولية الرئيسية
 -1اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

12,11

تعترب املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان األساس القانوين األول لحرية تداول املعلومات ،حيث
تضمنت الحامية املكفولة لحرية الرأي والتعبري ،املنصوص عليها يف املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان ،الحق يف حرية تداول املعلومات ،وذلك يف ثالثة نطاقات رئيسية .النطاق األول ملامرسة هذا الحق
هو الحق يف التامس املعلومات؛ سواء أخذت هذه املعلومات صيغة األنباء ،أم أخذت صيغة األفكار ،أما
النطاق الثاين؛ فهو الحق يف تلقي املعلومات ،أي استالمها من الغري ،والثالث؛ هو الحق يف نقل املعلومات أي
نرشها أو إذاعتها.
وقد جاء النص غري مقيد ملامرسة هذا الحق بنطاق مكاين معني ،بل أنه أكد عىل عدم اعتبار الحدود ،كذلك مل
يقرص النطاقات الثالثة ملامرسة الحق عىل العالقة بني األفراد والجهات الحكومية ،بل جاء عاما بحيث يشمل
حق األفراد يف استقاء املعلومات واملعرفة سواء كانت لدى جهات حكومية ،أو غري حكومية أو أفراد.
أهم ما مييز نصا ملادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،يف معرض حامية تداول املعلومات ،أنه مل يقيد
مامرسة هذا الحق بأي قيود ،وهو ما تجاوزته املواثيق الدولية التي تلته عىل النحو القادم.
 -2العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

14,13

أقرت املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الحق يف املعرفة وحرية تداول املعلومات،
بطريقة مشابهة ملا جاءت به املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،من حيث نطاق مامرسة الحق،
وعدم اعتبار الحدود الجغرافية ،أو نوع الوسيلة املستخدمة ،إال أن نص املادة  19من العهد الدويل قيد
 -11اعتمد ونرش عىل املأل مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  217ألف (د )3-املؤرخ يف  10كانون األول/ديسمرب .1948
 -12نص املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبري ،ويشمل هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء دون
مضايقة ،ويف التامس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين ،بأي وسيلة ودومنا اعتبار للحدود».
 -13اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  2200ألف (د )21-املؤرخ يف 16كانون/ديسمرب ،1966تاريخ
بدءالنفاذ23 :آذار/مارس  ،1976وفقا للامدة .49
 -14نص املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية « .1لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة .2.لكل إنسان حق يف حرية التعبري.
ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ،ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود ،سواء عىل شكل مكتوب أو
مطبوع أو يف قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها .3.تستتبع مامرسة الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة واجبات ومسئوليات خاصة.
وعىل ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ،ولكن رشيطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون رضورية:
(أ) الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم.
(ب) لحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
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مامرسة هذا الحق بعدة قيود:
القيد األول احرتام حقوق اآلخرين.
القيد الثاين احرتام ُسمعة اآلخرين.
القيد الثالث حامية األمن القومي.
القيد الرابع حامية النظام العام.
القيد الخامس حامية الصحة العامة.
القيد السادس حامية اآلداب العامة.
وقد حدد نص املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية نطاقا واضحا لتطبيق االستثناءات
السابقة ،وهو أن تكون منصوص عليها مبوجب قانون ،وأن تكون رضورية.
إال أن نص املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يؤخذ عليه أنه كرر نفس اإلشكالية التي
تنتاب ترشيعات الكثري من الدول الدميقراطية واالستبدادية عىل السواء ،وهو أنه مل يضع تعريفات واضحة
لالستثناءات الواردة عىل حرية تداول املعلومات،لكل من األمن القومي والنظام العام واآلداب العامة.
 -3العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية

16,15

أكدت الفقرتني األوىل بند أ ،ب والثالثة من املادة 15من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية عىل
الحق يف املعرفة واستقاء املعلومات ،ولكن بصيغة مختلفة عن تلك التي وردت يف كل من اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،حيث جاءت الصيغة هنا ملموسة ومحددة أكرث،
ويبني ذلك من تأكيد املادة  15عىل حق كل فرد يف املشاركة يف الحياة الثقافية ،والتمتع بفوائد التقدم العلمي
والتكنولوجي ،وهو ما يدخل يف نطاق طلب املعرفة والتامس املعلومات ،كذلك إلزام الدول األطراف يف هذا
العهد مبوجب الفقرة الثالثة منه ،باحرتام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي ،ومن
البديهي أن هذين املجالني ال ميكن الولوج إليهام دون أن يكون الحق يف املعرفة وحرية تداول املعلومات،
املكفولتان من جانب الدول األطراف يف هذا العهد والتي من بينها مرص؛ بشكل خاص مع امتالك الحكومات
للمصادر األساسية للمعلومات وسيطرتها عىل وسائل نرشها وإتاحتها.
 -15اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  2200ألف (د )21-املؤرخ يف  16كانون األول/ديسمرب ،1966
تاريخ بدء النفاذ 3 :كانون الثاين/يناير  ،1976وفقا للامدة .27
 -16املادة  15من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية «تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن من حق كل فرد:
(أ) أن يشارك يف الحياة الثقافية.
(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.
(ج) أن يفيد من حامية املصالح املعنوية واملادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أديب من صنعه.
 .2تراعي الدول األطراف يف هذا العهد ،يف التدابري التي ستتخذها بغية ضامن املامرسة الكاملة لهذا الحق ،أن تشمل تلك التدابري التي تتطلبها صيانة العلم
والثقافة وإمناؤها وإشاعتهام.
 .3تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي.
 .4تقر الدول األطراف يف هذا العهد بالفوائد التي تجني من تشجيع وإمناء االتصال والتعاون الدوليني يف ميداين العلم والثقافة.
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ثانيا :حرية تداول املعلومات يف نظام األمم املتحدة
 -1الجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة
اعرتفت منظمة األمم املتحدة مبكرا بحرية تداول املعلومات كحق من حقوق اإلنسان ،وذلك مبوجب القرار
رقم  1/59الذي تبنته الجمعية العامة عام  1946يف انعقادها األول ،والذي نص عىل أن «حرية املعلومات
حق أسايس من حقوق اإلنسان ،وأنها املحك لكل الحريات األخرى التي تتبناها منظمة األمم املتحدة».
 -2املقرر الخاص لحرية الرأي والتعبري باألمم املتحدة
أنشأ مكتب املقرر الخاص لحرية الرأي والتعبري بقرار من مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان عام ،1993
والذي تتلخص مهمته يف توضيح املحتوى الحقيقي لحرية الرأي والتعبري املنصوص عليها يف العديد من
املواثيق الدولية ،وقد أكد املقرر الخاص لحرية والرأي والتعبري عىل حرية تداول املعلومات كحق أسايس من
حقوق اإلنسان ،وجزء ال يتجزأ من حرية والرأي والتعبري يف كل التقارير السنوية الصادرة عنه ،وقد أصدرت
مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان القرار رقم  42لسنة  ،1998والذي أكدت مبوجبه عىل املقرر الخاص
أن يتوسع ويطور من تعليقاته وتوصياته عىل الحق يف التامس وتلقي ونقل املعلومات.
يف تقريره لعام  ، 171998أكد املقرر الخاص عىل أن حرية الرأي والتعبري تتضمن حرية الحصول عىل املعلومات،
وأن الحق يف التامس وتلقي ونقل املعلومات يفرض عىل الدول التزاما إيجابيا خاصة إذا تعلق األمر باملعلومات
التي لدى األجهزة الحكومية .وقد رحبت مفوضية حقوق اإلنسان بهذه التوصية أميا ترحيب  .18كذلك أكد
املقرر الخاص يف هذا التقرير عىل عدة جوانب فيام يتعلق بالحق يف املعرفة وحرية تداول املعلومات أهمها:
أ– إن حرية الصحافة خطوة حيوية لضامن التدفق الحر للمعلومات ،وحرية الرأي والتعبري ،وأنه من الواجبات
األساسية عىل الدولة أن تكون هي الضامن لها ،وأن كل حق يحمل يف طياته مسئولية ،وأن كل حرية تحمل
يف طياتها التزام ،وأن الصحافة مؤثر قوى؛ سواء تعلق األمر بالخري أو بالرش ،وأنه يجب أن يرتك للصحافة
ذاتها تقرير ماهي مسئوليتها وماهي واجباتها ،حيث إنه أينام تكون حرية الصحافة مستهدفة أو مقلّصة ،ال
يستطيع الناس التعبري عن اختالفهم من خالل املناظرات املفتوحة.
ب -إن املقرر الخاص لحرية الرأي والتعبري مستمر يف تلقي الشكاوى املتعلقة بالتحيز يف البث واإلذاعة ،الذي
يقيد بشدة ،أو ينتهك حرية التامس وتلقي ونقل املعلومات.
ج.............. -د ...................-إلخ.

17. Report of the Special Rapporteur, Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. E/
CN.4/1998/40, 28 January 1998, para. 14.
18, Toby Mandel - Freedom of Information: A Comparative Legal Survey. CHAPTER 1- International Standards and Trends.
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كذلك أكد املقرر الخاص يف تقريره لعام  192000عىل حرية تداول املعلومات واملعرفة ،بوصفها ليست فقط
دعامة أساسية من دعائم الدميقراطية ،ولكنها أيضا أساس املشاركة والتنمية.
توسع املقرر الخاص يف األمم املتحدة بشكل كبري يف رشحه حول حرية املعلومات ،يف تقريره السنوي إىل
اللجنة عام  ،2002حيث أشار إىل أهميتها األساسية ليس بالنسبة إىل الدميقراطية والحرية فحسب ،بل للحق
باملشاركة وتحقيق حق التنمية .كام أكد قلقه بشأن توجه الحكومات واملؤسسات الحكومية نحو منع الناس
من الحصول عىل املعلومات التي من حقهم الحصول عليها.

ثالثا :حرية تداول املعلومات يف األنظمة اإلقليمية واملقارنة
 -1حرية تداول املعلومات يف نظام منظمة الدول األمريكية
نصت املادة  13من امليثاق األمرييك لحقوق اإلنسان املسمى مبيثاق «سان جوزيه»  20عىل أن:
«كل شخص يتمتع بالحق يف حرية الفكر والتعبري ،وهذا الحق يشمل الحق يف التامس وتلقي ونقل املعلومات
واألفكار أيا كان نوعها ،ودومنا اعتبار للحدود ،وسواء كانت شفوية ،أو مكتوبة أو مطبوعة ،أو يف قالب فني،
أو من خالل أي وسيلة أخرى يختارها الفرد».
الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة السابقة ال يجوز أن تخضع لرقابة سابقة ،ولكنها تخضع للمسئولية الالحقة
التي يجب أن ينصعليها رصاحة مبوجب القانون ،وبالقدر الالزم لضامن:
 -1احرتام ُسمعة اآلخرين.
 -2حامية األمن القومي والنظام العام والصحة العامة واألخالق.........
ويتضح من نص املادة 13سالفة الذكر أنها وضعت تنظيام ملامرسة الحق مبنع فرض رقابة مسبقة عىل إتيان
الفعل ،وبرتتيب املسئولية القانونية الالحقة عىل إتيان الفعل يف حق الفاعل إذا أىت أمرا من شأنه اإلخالل
بسمعة اآلخرين ،أو باألمن القومي أو النظام العام....
ُ
وقد فرست محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان نص املادة  13من امليثاق األمرييك لحقوق اإلنسان عام
 1985مبوجب آلية الرأي االستشاري الذي تتمتع به  ، 21بأن  22هؤالء املخاطبني بنص املادة  13من امليثاق
األمرييك لحقوق اإلنسان ال يتمتعون فقط بحرية التعبري عن آرائهم الخاصة ،بل أيضا يتمتعون بحرية التامس
وتلقي ونقل املعلومات واألفكار أيا كان نوعها ،وأن حرية الرأي والتعبري تتطلب من ناحية أوىل أال مينع أحد
19. Report of the Special Rapporteur, Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, UN Doc. E/
CN.4/2000/63, 18 January 2000, para. 42.
 -20تم تبني امليثاق األمرييك لحقوق اإلنسان من الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية يف مدينة سان جوزيه بدولة سرييالنكا عام  ،1969ودخل حيز
التنفيذ يف  18يوليو .1978
 -21آلية الرأي االستشاري يف محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان هي آلية شبيهة بالفتاوى التي تصدرها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والترشيع
مبجلس الدولة املرصي.
22. Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, Advisory Opinion
OC-5/85, 13 November 1985, para. 30.
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من التعبري عن رأيه الخاص بشكل تعسفي ،ومن ناحية أخرى فهي تعني حق األفراد يف تلقي املعلومات أيا
كانت.
كام قررت محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان أنه «من املهم بالنسبة للمواطن العادي أن يعرف آراء
اآلخرين ،وأن يتمتع بالحق يف إتاحة املعلومات بشكل عام ،وخصوصا الحق يف نقل آراءه لآلخرين ..وقد
انتهت املحكمة إىل أن املجتمع غري امل ُطلِع ليس مجتمع حر».
 -2حرية تداول املعلومات يف نظام املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
أُنشئت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ضمن اآلليات التي وضعها «مجلس أوروبا» لحامية حقوق
اإلنسان ،ومجلس أوروبا هو منظمة حكومية تحتضن  43دولة أوروبية ،تهدف إىل الرتويج ملبادئ حقوق
اإلنسان والتعليم والثقافة ،وتعترب من إحدى أهم الوثائق القانونية التي أصدرها مجلس أوروبا «امليثاق
نصفي املادة العارشة منه عىل أن «لكل إنسان
األورويب لحامية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية» ،والذي ّ
الحق يف حرية التعبري .هذا الحق يشمل حرية اعتناق اآلراء وتلقي وتقديم املعلومات واألفكار دون تدخل
من السلطة العامة ،وبرصف النظر عن الحدود الدولية».
وقد فسرّ ت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان حرية تداول املعلومات يف العديد من أحكامها ،وعىل سبيل
املثال ،الحكم الصادر يف الدعوى املقامة من إحدى منظامت حقوق اإلنسان ضد دولة هنجاريا  ، 23الصادر
يف  14أبريل  ،2009وتتلخص وقائع هذه الدعوى يف قيام أحد أعضاء الربملان بدولة هنجاريا بتقديم شكوى
إىل املحكمة الدستورية تتعلق بقانون املخدرات املطروح أمامها قبل دخوله حيز التنفيذ ،وقد علمت إحدى
منظامت حقوق اإلنسان الهنجارية بهذه الشكوى ،فتقدمت إىل املحكمة الدستورية للحصول عىل نسخة من
مرشوع القانون سالف الذكر ،وقد رفضت املحكمة هذا الطلب ،وقد أسست رفضها عىل أساس أن اإلفصاح
عن أي معلومات يتطلب إذن مسبق من مقدم هذه املعلومات والوثائق ،وقد قضت املحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان بأن هذا القرار يعترب عائق أمام منظامت حقوق اإلنسان ،فيام يتعلق بحقها يف الحصول عىل
املعلومات املنصوص عليه يف املادة  10من امليثاق األورويب لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية الالزم لتمكينها
من القيام بدورها كمراقب لحالة حقوق اإلنسان.
 -3حرية تداول املعلومات يف النظام اإلفريقي لحامية حقوق اإلنسان
تبنت اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إعالن مبادئ حرية التعبري يف دورة انعقادها الثانية
والثالثني عام  ،2002وقد أيّد هذا اإلعالن بوضوح الحق يف إتاحة املعلومات مقررا اآليت:
 .1إن الجهات العامة ال تحتفظ باملعلومات لنفسها ،بل كنائب عن الصالح العام ،وكل فرد يتمتع بالحق يف
إتاحة املعلومات.
23. http://right2info.org/cases/cases#european-court-of-human
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 .2سيتم ضامن حق الحصول عىل املعلومات مـن قبل القانون مبوجب املبادئ اآلتية:
• يحق للجميع الحصول عىل املعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة.
• يحق للجميع الحصول عىل املعلومات التي تحتفظ بها جهات خاصة ،إذا كان ذلك األمر رضوريا ملامرسة
أي حق أو حاميتــه.
• سيكون أي رفض لكشف املعلومات خاضعا للتقدم بالتامس إىل أي جهة مستقلة و/أوإىل املحاكم.
• سيكون مطلوبا من الجهات العامة ،حتى يف حال عــدم وجـود أي طلب لـذلك ،نرش املعلومات الهامة
بشكل فاعل والتي تعترب ذات أهمية للمصلحة العامة.
• لـن يكون أي شخص عرضة ألي عقوبات لنرشه معلومات عن حسن نية حول تجاوز ما أو ما من شأنه
الكشف عن تهديد خطري للصحة أو السالمة العامة أو سالمــة البيئة ،إال إذا كان فرض عقوبات يخـدم
مصلحة مرشوعة ويعترب أمرا رضوريا يف أي مجتمع دميقراطي.
• يتم تعديل القوانني املتعلقــة بالخصوصية إذا اقتضت الرضورة ذلك لاللتزام مببادئ حـــرية املعلومات.
 .3يتمتع الجميع بحق الحصول عىل معلوماتهم الشخصية ،وتحديثها ،وبطريقة مــا تصحيحها ،سواء أكانت
تحتفظ بها جهات عامة أم خاصة.
24
كام تنص املادة  9من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب عىل أن:
 .1من حق كل فرد أن يحصل عىل املعلومات.
 .2يحق لكل إنسان أن يعرب عن أفكاره وينرشها يف إطار القوانني واللوائح.
والفقرة األوىل من املادة التاسعة من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب التي تكفل حق األفراد يف
تلقي املعلومات مل ت ُحيل تنظيم مامرسة هذا الحق إىل القوانني املحلية ،كام مل تقيد النفاذ إليه بقيود محددة،
عىل عكس ما ورد يف الفقرة الثانية من ذات املادة ،التي نظمت حرية التعبري مبا يتفق مع القوانني واللوائح
التي تصدرها الدول األطراف يف امليثاق.

رابعا :مبادئ منظمة املادة  19املتعلقة بحرية تداول املعلومات
عملت منظمة املادة  19عىل بلورة عدد من املبادئ املتعلقة بحرية تداول املعلومات ،كمعايري أساسية
ميكن االسرتشاد بها حال صياغة الترشيعات املنظمة لحرية تداول املعلومات ،من حيث حدود اإلتاحة،
واالستثناءات ،ودور الحكومة يف تعزيز الحق يف الحصول عىل املعلومات ،وتستند هذه املبادئ إىل قوانني
وقواعد إقليمية ودولية ،تط ِّور مامرسة الدولة (كام ُع رِّب عنها من بني أمور أخرى يف القوانني الوطنية وأحكام
املحاكم الوطنية) ،إضافة إىل املبادئ العامة للقانون التي تعرتف بها دول عديدة .كام تستند هذه املبادئ
نتيجة دراسات طويلة وتحاليل واستشارات ت ُرشف منظمة املا ّدة  19عليها -إىل الخربة الواسعة والعملالشامل مع منظامت حقوقية يف عدد من بلدان العامل .وقد تبنى املقرر الخاص لحرية الرأي والتعبري باألمم
املتحدة هذه املبادئ يف تقريره لعام  ،2000كام ص ّدق عليها املقرر الخاص لحرية الرأي والتعبري التابع ملنظمة
الدول األمريكية يف تقريره لعام .1999
 -24متت إجازته من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم  18يف نريويب (كينيا) يونيو .1981
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املبدأ األول :اإلفصاح املطلق عن املعلومات
يستند هذا املبدأ إىل أن القاعدة العامة هي أن لكل فرد الحق يف الحصول عىل املعلومات التي تحوزها
الجهات الحكومية ،إال إذا كانت هذه املعلومات واردة ضمن نطاق االستثناءات املقيدة لهذا الحق ،كام
يفرتض مبدأ اإلفصاح املطلق أنه ليس بالرضورة أن يتمتع طالب املعلومات بحيثية معينة أو اهتامم معني
باملعلومات حتى ميكنه الحصول عليها ،وأن عىل الحكومة إذا رفضت اإلفصاح عن معلومات معينة أن تربر
رفضها بطريقة واضحة يف كل مرحلة من مراحل إجراءات طلب الحصول عىل املعلومات.
ويوجب هذا املبدأ أيضا رضورة أن تفرس «املعلومات» و «الجهات الحكومية» أوسع تفسري ممكن ،بحيث
تشمل املعلومات جميع الوثائق التي تحتفظ الجهة الحكومية بها ،برصف النظر عن الحالة التي تُحفظ فيها
(وثيقة ،رشيط ،تسجيالت إليكرتونية ...إلخ) ،وأيا كان مصدرها (إذا كانت مقدمة من قبل جهة حكومية أو
من قبل أية هيئة أخرى).
كام يجب تفسري الجهات الحكومية بحيث تشمل املستويات املحل ّية والهيئات املنتخبة والهيئات املعينة،
إضافة إىل رشكات القطاع العام ،والهيئات غري اإلدارية ،والهيئات القضائية وغريها من الجهات التي من
املمكن أن تحوز معلومات يرتتب عىل اإلفصاح عنها تحقيق املصلحة العامة.
كام تضمن هذا املبدأ رضورة وضع عقوبات رادعة ضد االمتناع عن اإلفصاح الوجويب عن املعلومات أو
اإلتالف العمدي للوثائق ،وكذلك إلزام الجهات الحكومية بأن تخصص مصادر مالية كافية واهتامما يضمن
حفظ الوثائق العامة عىل نحو مناسب .إضافة إىل ذلك ،ومن أجل منع أي محاولة للتالعب يف هذه الوثائق
أو التعديل فيها ،تلتزم الجهات الحكومية بالكشف عن هذه الوثائق نفسها وليس كشف املعلومات التي
تتضمنها فقط.
املبدأ الثاين :وجوب النرش
تلتزم الجهات الحكومية مبوجب هذا املبدأ ليس فقط باإلفصاح عن املعلومات عند طلبها ،ولكن أيضا بالنرش
الروتيني والتلقايئ ألصناف معينة من املعلومات عىل سبيل املثال:
• معلومات إدارية حول سبل عمل الجهة الحكومية ،تتضمن التكاليف ،واألهداف ،والحسابات املدققة،
والقواعد ،واإلنجازات ...إلخ ،خاصة عندما تكون الجهة الحكومية تقوم بتقديم خدمات مبارشة للشعب.
كل طلب أو شكوى أو عمل مبارش ميكن أن يرى املواطنني أنه عىل عالقة بالجهة الحكومية.
• معلومات حول ّ
• توجيهات تتعلّق بإجراءات يستطيع األفراد عىل أساسها املشاركة يف السياسة العا ّمة ومشاريع القوانني.
• أنواع املعلومات التي تحتفظ الجهات الحكومية بها والحاالت التي تُحفظ بها.
• مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤث ّران يف الشعب ،مع إظهار أسباب اتخاذ القرار وخلفية املواد امله ّمة التي
استعملت لصياغته.
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املبدأ الثالث :الرتويج للحكومة املنفتحة
واملقصود بهذا املبدأ أن هناك التزا ًما يقع عىل الجهات الحكومية برضورة الرتويج لثقافة اإلفصاح عن
املعلومات ،والرتويج ألهداف الترشيع املتعلق بحرية تداول املعلومات ،من خالل استخدام الوسائل األرسع
واألكرث انتشارا يف الوصول إىل الجامهري.
كام تلتزم الجهات الحكومية مبكافحة ثقافة الرسية الرائجة بني املوظفني العموميني ،من خالل تدريبهم عىل
ثقافة اإلفصاح عن املعلومات ،وضوابط الرسية ومقتضياتها.
املبدأ الرابع :نطاق االستثناءات املحدود
يقيض هذا املبدأ بأنه عىل الجهات الحكومية أن تستجيب لجميع الطلبات الفردية للحصول عىل املعلومات،
إال إذا ارتأت الجهة أن هذه املعلومات تقع ضمن نطاق االستثناءات املحدود .وال ميكن رفض كشف املعلومات
إال إذا أثبتت الجهة الحكومية أن املعلومات املطلوبة تتوافق مع املعيار املسمى بـ(االختبار الصارم الثاليث
األقسام) ،والذي يتضمن اآليت:
 يجب أن يرتبط اإلفصاح عن املعلومات بالهدف الرشعي املذكور يف القانون. أن يكون اإلفصاح عن املعلومات ضارا ً بالهدف من إبقاء هذه املعلومات رسية. أن يكون الرضر املرتتب عن اإلفصاح يفوق املصلحة العامة التي قد تتحقق منه.املبدأ الخامس :إجراءات تسهيل الوصول إىل املعلومات
تتضمن تلك اإلجراءات أن تقوم الجهة الحكومية باتخاذ كل ما من شأنه تسهيل االطالع عن املعلومات،
مبا يتضمنه ذلك من مساعدة طالب املعلومات يف صياغة طلبه بشكل واضح إذا كان غامضا أو مفرطا يف
الرصاحة ،كام تتضمن تسهيل الحصول عىل املعلومات لألميني ،ولذوي اإلعاقة ،واملتحدثون بلغات تختلف عن
لغة الوثيقة املطلوبة.
كذلك يجب وضع نظام يتضمن استئناف رفض طلب اإلفصاح عن املعلومات ،لدى جهة مستقلة عن الجهة
الحكومية التي رفضت اإلفصاح ،وكذلك حق النفاذ إىل القضاء للطعن عىل قرارات رفض اإلفصاح عن املعلومات.
املبدأ السادس :التكاليف
يجب أال تكون التكلفة املالية للوصول إىل املعلومات ،التي تحتفظ الجهات الحكومية بها ،باهظة عىل نحو
يردع الناس عن التقدم بطلبات للوصول إىل املعلومات .وبحيث ال تتخطى التكلفة الفعلية لنسخ املعلومات.
املبدأ السابع :االجتامعات املفتوحة للعامة
تتض ّمن حريّة االطالع حق األفراد يف معرفة العمل الذي تقوم الحكومة به نياب ًة عنه كام يحق له املشاركة
يف عمليات اتخاذ القرار .لذلك عىل الترشيع املتعلّق بحرية تداول املعلومات أن يستند إىل وجوب فتح
اجتامعات الجهات الحكومية املعينة واملنتخبة أمام الجمهور.
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املبدأ الثامن :أسبقية الكشف
ويقيض هذا املبدأ برضورة أن تفرس جميع القوانني الوطنية والقرارات اإلدارية يف ضوء الترشيع املتعلق
بحرية تداول املعلومات ،ويف حالة تعذر التوفيق ،يجب أن تخضع جميع الترشيعات والقرارات السابقة عىل
ترشيع حرية تداول املعلومات إىل املبادئ الواردة يف هذا الترشيع سواء املتعلقة باإلفصاح أو باالستثناءات.
إضافة إىل ذلك ،يجب حامية املوظفني من العقوبات يف حال إفصاحهم عن أي معلومات وفقا ملبادئ حرية
تداول املعلومات ،وضمن حدود املعقول وبحسن ن ّية ،حتى ولو اتضح بعد ذلك أن هذه املعلومات ليست
محال لإلفصاح.
املبدأ التاسع :حامية املُبلِغ باملعلومات
يجب حامية األفراد من أي عقوبات قانونية أو إدارية أو تأديبية لكونهم أفشوا معلومات حول مخالفات،
تتعلق باقرتاف جرم أو عدم االلتزام بالقانون أو عدم إحقاق الحق ،أو تلقي رشوة أو يف حال عدم األمانة
واإلساءة يف استعامل السلطة أو حاالت التهديد الخطري للصحة أو للسالمة أو للبيئة ...إلخ.
كذلك يقيض هذا املبدأ بأنه يجب أن يستفيد املبلغني من الحامية ما داموا يعملون بحسن نية ،وبنا ًء عىل
اعتقاد مربر بأ ّن املعلومات كانت صحيحة إىل ح ّد كبري ،وأنها كشفت دالئل حول مخالفة محددة للقانون.
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أوال :الصحافة وحرية تداول املعلومات
ت ُعد الصحافة إحدى أهم وسائل الحصول عىل املعلومات ونقلها وتداولها ،وقد شكّلت عىل مدار عقود طويلة
الوسيلة األكرث فاعلية يف إحاطة الرأي العام علام مبا يحدث يف املجتمع ،من خالل نرش املعلومات واإلحصاءات
واألخبار.
ويعرف جانب من الفقه القانوين املرصي حق الصحفي يف الحصول عىل املعلومات بأنه «متكني الصحفي من
مصادر األخبار واملعلومات واإلحصاءات واالستفسار عنها ،واالطالع عىل كافة الوثائق الرسمية غري املحظورة،
وذلك دون عائق يحول بينه وبني حرية تدفق املعلومات أو يحول دون تكافؤ الفرص بينه وبني زمالئه يف
جميع الصحف» . 25
ويستمد الصحفي حقه يف الحصول عىل املعلومات ونرشها من حق اإلنسان يف املعرفة ،إذ متثل الصحافة
الجرس بني الجمهور وبني األحداثوالوقائع التي تقع يف األماكن املختلفة  ،26وينظم الصحافة يف مرص القانون
رقم  96لسنة  ،1996الذي يعرف الصحف بأنها املطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد
واملجالت ووكاالت األنباء.
ويف ذات الوقت الذي يتيح فيه هذا القانون حرية الحصول عىل املعلومات للصحفيني ،فإنه يقيد هذه الحرية
بإثقالها بنصوص أخرى تفرغ نصوص اإلتاحة من مضمونها.
نص قانون تنظيم الصحافة يف مادته الثالثة عىل أن:
ّ
«تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقالل ،وتستهدف تهيئة املناخ الحر لنمو املجتمع وارتقائه باملعرفة
املستنرية ،وباإلسهام يف االهتداء إىل الحلول األفضل يف كل ما يتعلق مبصالح الوطن وصالح املواطنني».
كام يكفل هذا القانون مبوجب املادة الثامنة منه حق الصحفي يف الحصول عىل املعلومات واإلحصاءات
واألخبار ،لكن هذا الحق مقيّد بأن تكون هذه املعلومات مباح نرشها ،وبالتايل يف حالة حظر نرشها ألي سبب
ال يستطيع الصحفي الحصول عليها ،وتلزم هذه املادة جميع الوزارات والهيئات الحكومية بإنشاء مكتب
لالتصال الصحفي تتلخص مهمته يف مد الصحفيني واملراسلني باملعلومات التي يطلبونها.
وتستمر فلسفة اإلتاحة (املقيدة) يف املادة التاسعة من قانون تنظيم الصحافة ،التي تحظر فرض أي قيود
تعوق حرية تدفق املعلومات ،كام تحظر منح بعض الصحف دون غريها فرصا أعىل يف الحصول عىل املعلومات،
إال أنها تقيد ذلك بعدم اإلخالل مبقتضيات (األمن القومي ،والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا) ،وهي
مصطلحات مطاطة تحتمل الكثري من التفسريات ،مام ميكن الجهات التنفيذية من تقييد حق الصحفيني يف
الحصول عىل املعلومات إذا ما رأت أن حصول الصحفي عىل املعلومات من شأنه اإلرضار بهذه األمور.
 -25د .أرشف رمضان عبد الحميد – حرية الصحافة – دراسة تحليلية يف الترشيع املرصي والقانون املقارن – دار النهضة العربية  – 2004ص . 244
 -26د .حمدي حمودة – حق الصحفي يف الحصول عىل املعلومات ومدى تأثريه عىل حق الجامهري يف املعرفة واإلعالم – دار النهضة العربية  2010ص . 24
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نصت عليه املادة العارشة ،التي تق ّيد حق الصحفي يف الحصول عىل إجابة فيام يتعلق
وهو القيد ذاته الذي ّ
مبا يستفرس عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار ،بأال تكون هذه املعلومات واإلحصاءات واألخبار رسية
بطبيعتها أو وفقا للقانون ،وذلك دون أن يكون هناك معايري واضحة ومحددة ملقتضيات الرسية.
وفيام يتعلق بإصدار الصحف ،فقد وضع قانون تنظيم الصحافة مبوجب نص املادة  45منه ،سلطة منح
الرتخيص بإصدارها يف يد املجلس األعىل للصحافة ،الذي ميلك رفض طلب الرتخيص بإصدار الصحيفة بقرار
مسبب ،وال يكون أمام صاحب الطلب املرفوض إال اللجوء إىل القضاء اإلداري ،للطعن عىل قرار رفض طلبه
خالل ثالثني يوما من تاريخ إخطاره بالرفض.
كذلك تحظر املادة  50من القانون ذاته إصدار الصحف أو االشرتاك يف إصدارها أو ملكيتها للممنوعني قانونا
من مبارشة حقوقهم السياسية ،وهو قيد ينطوي عىل درجة كبرية من عدم املوضوعية التي تنتمي إىل فلسفة
قانونية معادية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
وفضال عن القيود املتقدمة فهناك قيود أخرى أشد وطأة تتعلق بالرشوط املالية والشكل القانوين الذي يفرضه
هذا القانون عىل الصحف ،حيث تقيض املادة  52بأن تأخذ الصحف شكل تعاونيات أورشكات مساهمة،
يكون رأساملها يف حالة الصحف اليومية ال يقل عن مليون جنيه مرصي ومائتي وخمسني ألف جنيه يف
حالة الصحف األسبوعية ،ومائة ألف جنيه للصحف الشهرية ،وهي كلها مبالغ باهظة ،اليستطيع أدائها
إال من يتمتع مبركز مايل مرموق ،وبذلك ال ميكن ملن ال ميلك هذه املبالغ املالية إصدار صحيفة ،كام أنه ال
ميكن لألشخاص الطبيعيني إصدار الصحف ،وإمنا فقط األشخاص االعتباريني عىل غرار الرشكات املساهمة
والتعاونيات واألحزاب السياسية والنقابات ،وهناك رأي أن الحكمة من حرمان األفراد من إصدار الصحف
تتعلق بأن ظروف املجتمع مل تتطور بعد بالدرجة التي تسمح بإباحة متلك األفراد للصحف  ،27وهو رأي مناف
للواقع ،إذ أن الدساتري التي سبقت انقالب يوليو  1952كانت تكفل لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني عىل حد
سواء الحق يف إصدار الصحف ،وكذلك قانون املطبوعات رقم  20لسنة  1936الذي ال زال معموال به ،والذي
سوف نستعرض عالقته بحرية تداول املعلومات يف فقرة منفصلة.
يتضح من االستعراض السابق لعالقة قانون تنظيم الصحافة رقم  96لسنة  1996بحرية تداول املعلومات ،أنه
يتضمن العديد من القيود التي تحد من قدرة الصحفيني عىل الوصول للمعلومات ،ومن ثم قدرة املجتمع
عىل الوصول إليها باعتبار أن الصحافة تشكل إحدى أهم همزات الوصل بينهام.
وتأخذ هذه القيود شكلني رئيسيني يتعلق أولهام ،بوضع قيود عىل الصحفيني أنفسهم ،ويتعلق الثاين ،بالصعوبات
القانونية أمام حرية إصدار الصحف .ويف الحالتني تنعكس هذه القيود عىل حرية تداول املعلومات مبا يحد
منها ويصعب مامرسة األفراد لها.
 -27يف عرض هذا الرأي د .فتحي فكري – دراسة تحليلية لبعض جوانب قانون سلطة الصحافة – دار النهضة العربية – القاهرة  1987ص . 16
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كذلك فإن تبعية وكاالت األنباء للحكومة يؤثر سلبا عىل حرية تداول املعلومات ،وذلك باعتبارها مصدرا
أساسيا من مصادر الصحف يف الحصول عىل املعلومات ،حيث يصعب يف العرص الراهن أن تعتمد صحيفة يف
استقاء األخبار عىل أدواتها الذاتية فقط ،ولذلك تلجأ الصحف إىل وكاالت األنباء ،واستقالل هذه الوكاالت إمنا
يرتبط مبدى دميقراطية أنظمة الحكم التي تنتمي إليها ،ففي حني تتمتع الوكاالت العاملية لألنباء باالستقالل
املايل واإلداري ،نجد أن الوكاالت املحلية واإلقليمية ال تتمتع بهذا االستقالل ،وبالنسبة للوضع يف مرص ،فإن
وكالة أنباء الرشق األوسط منذ نشأتها وحتى اآلن تابعة للدولة ،وتؤثر هذه التبعية عىل قدرة الوكالة عىل
االنتشار ،وذلك ألنها ناطقة باسم الحكومة املرصية ،ومن ثم فهي تعرب عن وجهة نظر الحكومة ،تنرش ما
تسمح به ومتنع ماال تسمح به ،وهو ما يتعارض مع حرية تداول املعلومات ،كإحدى الحريات األساسية التي
بدونها تسقط حرية الصحافة يف براثن السيطرة الحكومية وعدم االستقالل .28

ثانيا :املطبوعات واالستثناءات واسعة النطاق عىل حرية تداولها
يعد قانون املطبوعات رقم  20لسنة  1936من أقدم القوانني التي تعوق حرية تدفق املعلومات ،ذلك القانون
الذي صدر عام  1936ليلغي قانون املطبوعات رقم  98لسنة  ،1931وتقوم فلسفة القانون عىل وضع نظام
عقايب للحد من حركة املطبوعات ،وضامن السيطرة عليها سواء داخل مرص ،أو املطبوعات القادمة من الخارج،
واملقصود بكلمة «مطبوعات» يف تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للامدة األوىل منه كل الكتابات والرسوم أو
الصور الشمسية .ووفقا لها التعريف فإن املطبوعات تشمل الصحف والكتب والدوريات والقصص املصورة،
وما إىل ذلك من وسائل نقل وتداول املعلومات املطبوعة.
وتحظر املادة السابعة من هذا القانون بيع أو توزيع املطبوعات يف الطريق العام أو يف أي محل عمومي ،إال
بعد الحصول عىل ترخيص بذلك من وزارة الداخلية ،وهو ما يشري إىل توجه هذا الترشيع ناحية تقييد حركة
املطبوعات ،كأحد وسائل تداول املعلومات.
كذلك ألزمت املادة الثامنة من قانون املطبوعات كل من ميارس مهنة متعلقة بتداول املطبوعات يف مكان عام
أن يقيد اسمه يف املحافظة أو املديرية التي يتبعها.
وأعطت املادة التاسعة ملجلس الوزراء سلطة منع بعض املطبوعات الصادرة يف الخارج من التداول يف مرص،
بدعوى الحفاظ عىل النظام العام ،دون أن يحدد القانون ما هو املقصود بالنظام العام عىل وجه التحديد ،ثم
أضاف املرشع تعديال باإلضافة عىل هذه املادة مبوجب القانون رقم  199لسنة  1983التي قضت مبنع إعادة
طبع وتداول املطبوعات الصادر قرارا مبنعها مرة أخرى داخل البالد .
 -28د .جابر جاد نصار – حرية الصحافة – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية –  – 2007الطبعة الثالثة ص  159وما بعدها .
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ومنحت املادة العارشة ملجلس الوزراء أيضا منع تداول املطبوعات التي تحوي مواد جنسية أو التي تتعرض
لألديان ،وهذا النص غاية يف تقييد الحق يف تداول املعلومات ،باعتباره املدخل الرئييس لتمكني األفراد من
مامرسة حقهم يف الحصول عىل املعرفة ،والقيد هنا مرتبط أيضا بفلسفة ترشيعية لديها قامئة مسبقة من
املحرمات مثل الدين والجنس ،وهي موضوعات يتم التعامل معها بدرجة أعىل من االنفتاح يف بلدان متعددة.
ومبوجب املادة الحادية والعرشين من هذا القانون لوزير الداخلية سلطة منع عدد معني من أي جريدة
تصدر خارج مرص من الدخول والتداول بدعوى مقتضيات الحفاظ عىل النظام العام.
نصت املادة الثانية والعرشين عىل جواز تعطيل الصحف التي تصدر يف مرص بلغة أجنبية بقرار من
كام ّ
مجلس الوزراء ،بعد إنذارها عن طريق وزارة الداخلية ،وسلطة التعطيل هنا أيضا جاءت تحت ذريعة
الحفاظ عىل النظام العام.
نصت املادة
وقد أقر هذا القانون عددا من العقوبات الجنائية عىل مخالفة بعض النصوص السابقة ،حيث ّ
 26عىل معاقبة كل من يخالف أحكام املواد  9و 10و 21و 22بالحبس ملدة ستة أشهر والغرامة من  20جنيها
نصت املادة الثالثون عىل ضبط املطبوعات أو أعداد
وحتى مائتي جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كام ّ
الجريدة ضبطا إداريا يف حالة مخالفة أحكام تلك املواد ،وكذلك يف حالة مخالفة أحكام املواد  4و 7و 11و12
و 13و 14و 17و 19من هذا القانون.
ويُالحظ أن كافة القيود الواردة عىل تداول املطبوعات مبوجب هذا القانون تدخل دائرة االستثناءات التي مل
يحاول املرشع املرصي تعريفها تعريفا دقيقا حتى اآلن مثل؛ (النظام العام ،إثارة الشهوات ،التعرض لألديان
بشكل ميسء) ،إذ أن هذه املحاذير جميعها ميكن تفسريها تفسريا مطاطا ،مام يجعلها عائقا أمام تداول
املعلومات التي تحتويها أنواع معينة من املطبوعات ،فالنظام العام من وجهة نظر السلطة له مفهوم يختلف
بالرضورة عن مفهوم املواطنني عنه.
كذلك فإن إثارة الشهوات كوصف ملا قد تحتويه بعض املطبوعات ،ال توجد رضورة اجتامعية حقيقية تقتيض
منع هذا النوع من املطبوعات من التداول ،فقط بعض التوجهات االجتامعية املحافظة هي السند لهذا املنع،
وهو ذامتا ينطبق عىل منع املطبوعات التي تتعرض لألديان بدعوى أنها تيسء لها ،إذ أن األديان بوصفها أحد
مكونات البناء الفوقي للمجتمع ،فإنها بالرضورة تخضع لتعدد اآلراء واختالفها ،ومن ثم فإن هذا القيد ميكن
تفسريه تفسريات متعددة قد يؤدي بعضها إىل منع تداول نوع معني من املطبوعات التي تتعرض لألديان ،بل
وتجريم هذا التداول .وهو ما يعوق بالرضورة حرية تدفق املعلومات من منابعها املختلفة.
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ثالثا :قانون الطوارئ وتقنني قمع حرية تداول املعلومات
قانون الطوارئ هو قانون استثنايئ ،يعاين املجتمع املرصي منه منذ إصداره عام  1958وحتى اآلن ،وهو
بطبيعته يشكل أحد القوانني املق ّيدة لحرية تداول املعلومات ،إذ ينطوي عىل بعض النصوص التي تعطي
لرئيس الجمهورية سلطات مطلقة يف انتهاك حرية تداول املعلومات ،وأبرز هذه النصوص هو نص املادة
الثالثة التي تعطي لرئيس الجمهورية سلطة إصدار أوامر شفوية أو كتابية مبراقبة جميع أنواع الرسائل التي
يتم تداولها بني األفراد ،كام ميلك سلطة إصدار أوامر شفوية أو كتابية مبراقبة الصحف والنرشات واملطبوعات
واملحررات والرسوم وكافة وسائل التعبري األخرى ،وكذلك كافة وسائل الدعاية واإلعالن أيا كان نوعها وضبطها
ومصادرتها وتعطيلها وإغالق أماكن طبعها.
وعىل الرغم من أن هذا القانون هو قانون استثنايئ ،إال أنه معمول به منذ عام  1958حتى اآلن ،وهو من
أكرث القوانني املعيقة لحرية تداول املعلومات ،حيث كثريا ما اعتمدت عليه الحكومة املرصية يف التنصل من
التزاماتها الدولية فيام يتعلق بإتاحة املعلومات للجمهور ،وعدم وضع عوائق أمام حق الجمهور يف مامرسة
هذه الحرية.
ومن أبرز تطبيقات حالة الطوارئ يف مجال حرية تداول املعلومات ،األمر الجمهوري رقم  1لسنة ، 1967
الذي صدر استنادا للامدة الثالثة من القانون رقم  162لسنة  ،1958بشأن حالة الطوارئ يوم  5يونيو 1967
املعروف بنكسة  ،291967عندما قامت القوات اإلرسائيلية باحتالل جزء من األرايض املرصية.
مبوجب هذا األمر فرضت رقابة عامة يف جميع أنحاء البالد ومياهها اإلقليمية عىل الكتابات واملطبوعات
والصور والطرود التي ترد إىل مرص ،أو ترسل منها إىل الخارج ،أو متر بها أو تتداول داخل البالد ،وكذلك جميع
الرسائل التليغرافية والتليفونية السلكية والالسلكية وعىل جميع األخبار أواملعلومات ،أو غريها من املواد
املعدة لإلذاعة الالسلكية ،وعىل جميع القطع الثمينة ،وأفالم السينام واألسطوانات الفوتوغرافية وغريها من
الرسائل الناقلة لألصوات أو للصور.
وقد استثنى هذا األمر الجمهوري جميع املواد والرسائل التي ترسل من وإىل الحكومة املرصية ،كام عني رقيبا
عاما ملتابعة تنفيذ هذا األمر ،عن طريق فحص ومراقبة جميع املواد والرسائل واألخبار التي ترسي عليها
أحكام الرقابة ،كام أعطى سلطة تأخري تسليمها ووقفها ومحو جميع ما فيها ومصادرتها وإعدامها والترصف
فيها عىل أي وجه ،كام أعطى هذا األمر للرقيب سلطة تعطيل الجرائد واملطبوعات الدورية إما نهائيا أو
بصفة مؤقتة ،وكذلك ضبط آالت الطبع وأدواته ،واالستيالء عىل األماكن التي استخدمت يف الشئون التي
تقع مخالفة ألحكام الرقابة ،ومصادرة أي جهاز يصلح إلرسال أو تلقي الرسائل؛ سواء كان بواسطة التلغراف
الالسليك ،أو التليفون الالسليك ،أو بواسطة إشارات مرئية أو بأي وسيلة أخرى.
يف ذات الوقت أعفي هذا األمر الجمهوري الطرود والرسائل الربيدية والتليغرافية والالسلكية ،الصادرة من
 -29األمر الجمهوري رقم  1لسنــة  - 1967نرش يف الجريدة الرسمية  -العدد ( 63مكرر) بتاريخ 1967 \ 06 \ 05
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مراكز القوات املرصية ،من الخضوع لهذه الرقابة ،وكذلك الرسائل والطرود وغريها الواردة ألفراد هذه القوات
بالطريق الذي ترسمه لها السلطات العسكرية املختصة.
نص عىل أنه
وقد أقر هذا األمر عقوبة بالحبس سنة وغرامة مائة جنيه ،لكل من يخالف أحد أحكامه ،كام ّ
ال ترتتب أي مسئولية وال تقبل أي دعوى عىل الحكومة املرصية أو إحدى مصالحها ،أو موظفيها ،أو الرقيب
العام ،أو أي موظف تابع له أو أي رشكة أو أي فرد ،بسبب أي إجراء اتخذ تنفيذا ألعامل الرقابة ويف حدود
اختصاصها ،وهو ما حصن هذا القرار من الرقابة القضائية لسنوات عديدة.
ويف عام  ،1974وبعد انتهاء الحرب بني مرص وإرسائيل ،صدر األمر الجمهوري رقم  69لسنة  ،301974بتعديل
األمر السابق وذلك بإلغاء الرقابة عىل املكاملات التليفونية والرسائل التليغرافية السلكية والالسلكية فقط،
دون باقي املواد التي فرضت عليها الرقابة.
ويف عام  ،1983حكمت املحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية  31نص املادة الثامنة من األمر الجمهوري
رقم  1لسنة  ،1967التي تحصن أعامل الرقابة من الطعن عليها أمام القضاء.
وباإلمعان يف نصوص األمر الصادر عام  1967نجد أنه صدر وفقا لفلسفة القانون رقم  162لسنة  1985بشأن
حالة الطوارئ ،ليقنن الرقابة عىل حرية تداول املعلومات باألساس ،وهو من أكرث الترشيعات التي نالت من
حرية تداول املعلومات يف مرص لسنوات عديدة ،أُعيقت فيها هذه الحرية يف وسائلها املطبوعة واملسموعة
واملرئية كافة ،ومل يصدر حتى اآلن ترشيع يلغي رصاحة هذا األمر الجمهوري ،فقط صدر أمر جمهوري آخر
بتعديله كام سبق وأن أرشنا.
فضال عام تقدم ،فإن هذه األوامر الجمهورية التي صدرت ،لتعلن مبنتهى الوضوح وضع عوائق أمام تدفق
املعلومات ،استنادا إىل وجود ظروف استثنائية متر بها البالد ،تعرب أيضا عن الطريقة التي تتعامل بها السلطة
مع الظروف االستثنائية فيام يتعلق باملوقف من تداول املعلومات أثناء تلك الظروف ،إذ يستند ذلك التوجه
إىل نظرية احتكار الدولة للمعلومات ،وتحكمها يف ما ميكن وما ال ميكن اإلفصاح عنه يف ظل ظروف استثنائية
معينة ،بدءا من السيطرة عىل مصادرة املعلومات ،وانتهاء إىل قمع وسائل نرشها وإذاعتها ،وهذا التوجه له
ما يسانده يف الفقه القانوين املرصي ،املعزز ببنية ترشيعية تساعد عىل إعاقة تدفق املعلومات.
يف مقابل الرأي السابق هناك رأيا آخر يرى أنه يف أوقات الطوارئ واألزمات والحروب ،سيكون من الطبيعي
دامئا أن تلجأ السلطات الحاكمة إىل اتخاذ إجراءات تراها رضورية يف وقتها ،من أجل االستجابة للخطر
املاثل أثناء األزمة ،ويف أغلب هذه األوقات تحظى السلطات بتأييد شعبي لتلك اإلجراءات دافعه األسايس
هو الخوف من األزمة .لكن تجارب الدول الدميقراطية والسلطوية عىل حد سواء تربهن لنا عىل أن أوقات
 - 30األمر الجمهوري رقم  69لسنــة  - 1974نرش بتاريخ 1974 \ 09 \ 23
 -31املحكمة الدستورية العليا  -الطعن رقم  - 7لسنــة  - 2تاريخ الجلسة  - 1983 \ 02 \ 05مكتب فني  - 2الجزء  -1ص.86
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األزمات والطوارئ هي األوقات التي يتوجب فيها أكرث من أي ظرف آخر عىل وسائل اإلعالم وأصحاب الرأي
أن يكشفوا ما لديهم من حقائق ،وأن يصدقوا بآراء قد ال ترغب أغلبية املواطنني والسلطات الحاكمة والنخب
املوالية لها يف سامعها أو تصديقها .32
واستمرار حالة الطوارئ يف مرص يعني أن حرية تداول املعلومات مهددة بصدور مثل هذا األمر ،يف شكل
ترشيع آخر أو قرار جمهوري من املمكن أن يفرض ذات العقبات أمام تدفق املعلومات .وهو ما يستلزم إلغاء
القانون رقم 162لسنة  1958ابتداء ومن ثم إلغاء كافة الترشيعات والقرارات التي ترتبت عليه.

رابعا :الوثائق الرسمية والتاريخية (عدم التوازن بني اإلتاحة والحجب)
تعترب الوثائق الرسمية للدولة هي املصدر األكرث انتظاما لتدفق املعلومات ،فضال عن ارتباط املعلومات التي
تحتويها مثل هذه الوثائق بحياة املواطنني ومصائرهم ،وهناك أزمة تتعلق بالفلسفة التي قامت وال تزال
تقوم عليها الترشيعات املنظمة لحفظ الوثائق واالطالع عليها ،حيث اعتمد املرشع املرصي عىل مدار النصف
الثاين من القرن العرشين وحتى اآلن فلسفة قانونية مضمونها األسايس هو ضامن فرض الرسية عىل بعض
الوثائق ،عىل حساب ترسيخ مبدأ إتاحة الوثائق للجمهور يك يتمكن من االطالع عليها يف إطار مامرسة األفراد
لحقهم يف املعرفة ،مام أضعف الدور الحقيقي لدار الوثائق ككيان يفرتض فيه أن يلعب دور (منصة اجتامعية
لتسهيل املعرفة واالطالع) .وليك نقف بشكل موضوعي عىل حقيقة أن الترشيعات املنظمة الستعامل الوثائق
وحفظها تشوبها الكثري من القيود والعوائق -التي تحد من حق الجمهور يف املعرفة ،وتفتح الباب أمام بعض
الجهات الحكومية يك تتنصل من التزاماتها القانونية تجاه إحاطة املجتمع مبا لديها من وثائق ،باعتبار أن
الجمهور هو املالك الحقيقي لهذه الوثائق -فسوف نستعرض تتبعا تاريخيا مخترصا للترشيعات والقرارات
الهامة التي تنظم حفظ الوثائق وكيفية استعاملها .33
ينظم االطالع عىل الوثائق الرسمية للدولة وحفظها عددا من القوانني والقرارات ،بداية من القانون رقم 356
نص هذا القانون عىل أنها تقوم بجمع الوثائق التي
لسنة  ،341954بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية التي ّ
تعد مادة لتاريخ مرص وما يتصل به يف جميع العصور ،وبحفظها وتيسري دراستها والعمل عىل نرشها ،وقد
حددت املادة الرابعة من هذا القانون املصادر التي تعترب وثائقها نواة للمجموعات التي تضمها الدار وهي
الوثائق التي تحوزها الجهات اآلتية:
( )1أقسام املحفوظات التاريخية بالقرص الجمهوري.
( )2دار املحفوظات بالقلعة.
( )3مجلس الوزراء.
( )4وزارة الخارجية.
 -32حسام بهجت – دفاعا الثورة ...دفاعا عن (الخطوط الحمراء) جريدة الرشوق املرصية  5يونيو .2011
 -33مذكرة قانونية مقدمة من بعض املنظامت الحقوقية املرصية إىل الحكومة ،بشأن إبداء الرأي يف قانون املحافظة عىل الوثائق – يونيو .2011
 -34القانون رقم  356لسنــة  1954بشأن إنشاء دار الوثائق القومية والتاريخية – نرش بالجريدة الرسمية بتاريخ .1954 \ 06 \ 24
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( )5وزارة العدل.
( )6وزارة األوقاف.
( )7األزهر.
ونصت املادة العارشة عىل تشكيل لجنة دامئة للمحفوظات بكل وزارة ،يصدر بتشكيلها قرار من الوزير
ّ
املختص ،لترشف عىل صيانة الوثائق الصادرة عن الوزارة وتنظيمها وعمل سجالت لها ،ولتكون هذه اللجنة
هي حلقة الوصل بني الوزارة وبني الدار.
إال أن القانون ذاته ومبوجب الفقرة الثانية من املادة الرابعة أعطى لكل من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية
ووزارة العدل ووزارة األوقاف واألزهر ،الحق يف عدم تسليم ما لديها من وثائق إىل الدار إذا كان لهذه الوثائق
صفة الرسية ،وهو ما أفقد القانون الغرض منه ،وهو أن تكون دار وثائق منصة معلوماتية يستطيع الجمهور
اللجوء إليها لالطالع عىل الوثائق الرسمية التي تصدرها الجهات الحكومية ،خاصة أن النص مل يحدد عىل األقل
معايري محددة ملقتضيات هذه الرسية ،ومن ثم فإن هذه الجهات متلك عدم تسليم مالديها من وثائق بدعوى
أنها رسية ،مع عدم وجود محددات واضحة لذلك ،وهو ما يخالف القواعد األولية يف نظرية الترشيع ذاتها،
التي تقيض بأن االستثناء يجب أن يكون يف أضيق الحدود ،وأن يكون محددا تحديدا جليا يف كل جوانبه.
أيضا هناك القانون رقم  121لسنة  351975بشأن املحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب
نرشها ،وقد قضت املادة األوىل من هذا القانون بأن يضع رئيس الجمهورية بقرار منه نظاما للمحافظة عىل
الوثائق واملستندات الرسمية للدولة ،ويُبني هذا النظام أسلوب نرش واستعامل الوثائق واملستندات الرسمية
التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة ،أو باألمن القومي والتي ال ينص الدستور أو القانون عىل نرشها فور
صدورها أو إقرارها ،ويجوز أن يتضمن هذا النظام النص عىل منع نرش بعض هذه الوثائق ملدة ال تتجاوز
خمسني عاما ،إذا ما اقتضت املصلحة العامة ذلك.كام قضت املادة الثانية بأنه ال يجوز ملن أطلع ،بحكم عمله
أو مسئوليته أو حصل عىل وثائق أو مستندات غري منشورة من املشار إليها باملادة األوىل أو عىل صور منها ،أن
يقوم بنرشها أو ينرش فحواها كله أو بعضه ،إال بترصيح خاص مبجلس الوزراء وبناء عىل عرض الوزير املختص.
نصت املادة  2مكرر من ذات القانون عىل أنه «ال يجوز ملن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته عىل
أيضا ّ
معلومات ،لها صفة الرسية تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو األمن القومي ،أن يقوم بنرشها أو إذاعتها إذا
كان من شأن ذلك اإلرضار بأمن البالد أو مركزها الحريب أو السيايس أو الدبلومايس أو االقتصادي؛ سواء أكانت
هذه املعلومات عن وقائع بارشها هو أو غريه ممن قاموا بأعباء السلطة العامة أو الصفة النيابية العامة ،أو
وصلت إىل علمه بحكم عمله فيام تقدم ،وذلك ما مل متض عرشون سنة عىل حدوث ما أذيع أو نرش إال بترصيح
خاص ،يصدر من مجلس الوزراء بناء عىل عرض الوزير املختص» . 36
وقد تضمنت املادة الثالثة عقوبات للمخالفني تقيض بالحبس وبغرامة ال تزيد عىل ألف جنيه أو بإحدى هاتني
 -35القانون رقم  121لسنــة  1975بشأن املحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نرشها -.نرش بالجريدة الرسمية بتاريخ .1975 \ 09 \ 25
 -36أضيفت هذه املادة مبوجب القانون رقم  22لسنــة  – 1983نرش بالجريدة الرسمية بتاريخ .1983 \ 05 \ 07
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العقوبتني ،لكل من خالف أحكام املادة الثانية ،وأوجب الحكم بغرامة إضافية عىل الجاين إذا عادت عليه
منفعة أو ربح من جرميته ،وذلك بقيمة مساوية لقيمة ما عاد إليه من املنفعة أو الربح مع مصادرة جميع
املواد محل الجرمية يف جميع األحوال.
وقد عربت املذكرة اإليضاحية ملرشوع القانون سالف البيان عن التوجه الحقيقي للترشيع ،ناحية إعاقة حرية
تداول املعلومات بشكل جيل ،حيث جاء يف تلك املذكرة أنه لوحظ يف الفرتة األخرية اتجاه بعض الكتاب
والنارشين واملؤلفني الذين يتعرضون لتاريخ مرص وأحداث ما قبل ثورة  23يوليو وما بعدها .إىل االستعانة
ببعض الوثائق واملستندات الرسمية التي تتعلق مبا يتناولونه من موضوعات والتي تتصل مع ذلك بالسياسة
العليا للدولة أو أمنها القومي أو سالمتها العامة ،وملا كان توفري الثقة فيام يكتب عن مرص وتاريخها أمرا
واجبا ،وملا كانت معاونة هؤالء الكتاب والنارشين عىل االستيثاق لدقة وصحة ما يكتبونه أمرا واجبا كذلك،
فقد ارتأى توفيقا بني اعتبارات حرية النرش والكتابة التي كفلها الدستور واعتبارات االحتياط لتاريخ مرص
وأمنها القومي ،ووضع تنظيم يكفل حامية هذه االعتبارات كلها ،ومينع نرش أي يشء من هذه الوثائق
واملستندات إال بترصيح خاص ،يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء عىل عرض الوزير املختص .37
جدير بالذكر أنه أثناء مناقشة مرشوع القانون رقم  121لسنة  1975مبجلس الشعب اعرتض ،أحد النواب
عىل منع نرش الوثائق التي تتعلق بالسياسة العليا للدولة قائال «املالحظ أن السياسة العليا يف كل دولة تكون
معلنة ،وهي ليست باألمر الرسي ،ألنها متثل الخطوط العريضة لسياسة الدولة ،إال أن األمن القومي هو الذي
يكون أمرا رسيا وغري معلن ..يضاف إىل هذا أن السياسة العليا للدولة يضعها رئيس الجمهورية ،باالتفاق مع
مجلس الوزراء واألجهزة السياسية املختصة ومن ثم فهي ليست باألمر الرسي بل هي أمر معلن» .38
ونرى من جانبنا أن مصطلح األمن القومي أيضا يرضب بجذوره يف أنشطة الدولة السياسية والعسكرية
واالجتامعية واالقتصادية والعلميةكافة ،ومن ثم يصبح من املستحيل عمليا تطبيقه دون انتهاك حق األفراد
يف تداول املعلومات واالطالع عىل الوثائق التي تحويها ،وهو ما يستوجب إعادة النظر يف تعريف ما هو
املقصود باألمن القومي بشكل دقيق أو استبداله مبصطلح أكرث دقة وأقل شططا يف عدم الوضوح.
وتكمن اإلشكالية أيضا يف هذا القانون ،أنه حرم الجمهور من االطالع عىل هذا النوع من الوثائق إىل فرتة تصل
إىل عرشين عاما ،وهي فرتة غاية يف اإلفراط يف مدى طولها ،ويرتتب عليها حرمان أجيال بأكملها من االطالع
عىل هذه الوثائق ،فضال عن أن رضورات الرسية ال ميكن معالجتها فقط مبعيار الزمن ،الذي يعتمد باألساس
عىل تجاوز الزمن ألهمية الوثيقة بغض النظر عن حق الجمهور يف االطالع عليها ،ومن ثم تتحول وظيفة
الترشيع من وظيفة اجتامعية تنظم مامرسة حق الجمهور يف املعرفة كأصل عام ،إىل قيد هدفه حامية مصالح
قد تكون بعيدة عن املصلحة العامة األوىل بالرعاية.
 -37املذكرة اإليضاحية للقانون رقم  121لسنة .1975
 -38مضبطة الجلسة السبعني ملجلس الشعب املنعقدة يف .1975/7/28
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وتنفيذا للتفويض الذي أعطاه القانون رقم  121لسنة  1975لرئيس الجمهورية ،فقد صدر القرار رقم 472
نصت املادة
لسنة  ،1979بشأن نظام املحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نرشها واستعاملها ،الذي ّ
األوىل من هذا القرار عىل «أن الوثائق واملستندات واملكاتبات التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو باألمن
القومي رسية ال يجوز نرشها أو إذاعتها كلها أو بعضها ،كام ال يجوز تداولها أو االطالع عليها إال ملن تستوجب
طبيعة عمله ،ذلك ما مل تكن مام ينص الدستور أو القانون عىل نرشها فور صدورها» .39
وألزمت املادة الثانية جميع الجهات من وزارات أو هيئات أو مؤسسات سياسية كانت أو دبلوماسية أو
اقتصادية أو حربية أو دينية أو غريها ،عند إصدار أو استصدار وثائق أو مستندات أو مكاتبات ،تتعلق
بالسياسات العليا أو باألمن القومي ،أن تقوم بالتدوين عليها بالحظر ومنع التداول أو االطالع ،إال بالنسبة
ملن يناط بهم العمل دون غريهم.
وطبقا للامدة الثالثة أُنيط برئيس كل جهة وضع النظام الذي يكفل حفظ رسية الوثائق املشار إليها .وأوجبت
املادة الرابعة أن يكون حفظ الوثائق واملستندات املشار إليها بجهاتها ملدة ال تتجاوز خمسة عرش عاما ،تنقل
بعدها إىل دار الوثائق القومية ،لتحفظ يف األماكن التي تعد لهذا الغرض ،وتظل محتفظة برسيتها ملدة خمسة
عرش عاما أخرى .وبعد مرور املدة املنصوص عليها يف املادة الرابعة.
كذلك أوجبت املادة الخامسة تشكيل لجنة بدار الوثائق القومية من مديرها وعضوية اثنني من العاملني
الفنيني بها ،ومتثل فيها الجهة املصدر للوثيقة أو املستند للنظر يف الوثائق التي مضت عليها ثالثون سنة
فأكرث ،لتقرير إباحة االطالع عليها أو استمرار رسيتها ومنع تداولها ملدة أخرى ال تتجاوز عرشين سنة تالية،
وبرشط أال تتجاوز مدة حظر االطالع أو النرش خمسني سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدار الوثيقة أو املستند.
وقرار رئيس الجمهورية سالف البيان ساقط قطعا يف هوة عدم الدستورية لألسباب اآلتية:
 -1عدم وجود مقتض للتفويض.
نصت عليه املادة  108من دستور  ،1971الذي صدر القرار أثناء
 -2صدور القرار غري محدد املدة وفقا ملا ّ
نصت عىل أن «لرئيس الجمهورية عند الرضورة ويف األحوال االستثنائية ،وبناء عىل تفويض
العمل به التي ّ
من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه ،أن يصدر قرارات لها قوة القانون ،ويجب أن يكون التفويض ملدة
محددة ،وأن ت ُبني موضوعات هذه القرارات واألسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات عىل مجلس
الشعب يف أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ،فإذا مل تعرض أو عرضت ومل يوافق املجلس عليها زال ما كان
لها من قوة القانون».
 -3صدر هذا القرار ونرش يف الجريدة الرسمية دون عرضه عىل مجلس الشعب ،باملخالفة للنص الدستوري
سالف البيان.
 -39قرار رئيس الجمهورية رقم  472لسنة  1979بشأن نظام املحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نرشها واستعاملها – نرش بالجريدة الرسمية
بتاريخ .1979 \ 11 \ 29
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 -4من ناحية املوضوع فقد توسعت املادة األوىل يف نطاق الحظر ،مبا يجاوز الحظر الوارد يف املادة الثانية من
القانون  121لسنة  ،1975حيث اعتربت الوثائق واملستندات واملكاتبات التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة
أو باألمن القومي رسية ،ال يجوز نرشها أو إذاعتها كلها أو بعضها ،كام ال يجوز تداولها أو االطالع عليها ،إال
ملن تستوجب طبيعة عمله ذلك ،وذلك ما مل تكن مام ينص الدستور أو القانون عىل نرشها فور صدورها ،وهو
ما يتجاوز نطاق املصدر الترشيعي لهذا القرار املتمثل يف القانون  121لسنة  ،1975فمن ناحية أضفى هذا
القرار طابع الرسية عىل الوثائق واملستندات واملكاتبات كافة التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة وباألمن
القومي ،التي مل ينص الدستور أو القانون عىل نرشها فور صدورها ،وهذه الوثائق ال تعترب رسية إىل هذه
الدرجة بحسب األصل ،وفقا للقانون  121لسنة  ،1975ألنه ال يوجد ارتباط سببي بني املوقف السلبي الذي
يتخذه الدستور أو القانون بالنسبة لنرش أو عدم نرش الوثائق واملستندات وبني إضفاء طابع الرسية عليها.
ومن ناحية ثانية حظرت هذه املادة نرش الوثائق واملستندات املشار إليها كلها أو بعضها ،أو تداولها أو
االطالع عليها ،إال ملن تستوجب طبيعة عمله ذلك ،وذلك عىل الرغم من أن املادة الثانية من القانون 121
لسنة  1975حظرت فقط نرش الوثائق واملستندات التي مل يصدر ترصيح بنرشها من مجلس الوزراء ،وهو ما
جعل من االستثناء بالحظر قاعدة عامة.
فضال عن القوانني والقرارات املنظمة للوثائق ،فهناك بعض القرارات الوزارية الخاصة باملحفوظات ،كقرار
وزير املالية رقم  270لسنة  2009بإصدار الئحة محفوظات الحكومة ،واملقصود مبحفوظات الحكومة وفقا
للامدة األوىل من هذه الالئحة جميع السجالت والدفاتر واملستندات واألوراق واالستامرات بأنواعها وأرقامها
املختلفة ،املستعملة يف مجال عمل وحدات الجهاز اإلداري للدولة ،ووحدات اإلدارة املحلية والهيئات العامة،
وغريها من األشخاص االعتبارية العامة.
وقد حددت املادة الثانية هدف الالئحة وسائر لوائح الحفظ األخرى ،بأنها ضامن بقاء أنواع املحفوظات
املبينة بالجداول امللحقة بها ،وما قد يستجد عليها وترتيبها وصيانتها ،وتنظيم تداولها والعمل فيها طيلة
املدد املقررة لحفظها بالجهات املختلفة ،مبا يكفل رسعة االهتداء إىل ما تدعو الحاجة للرجوع إليه منها،
وإعادته إىل أماكن حفظه يف سهولة ويرس.
وألزمت املادة الثالثة من الالئحة أمني غرفة املحفوظات أال يسلم شيئا منها إال بناء عىل طلب رسمي،
موضح به نوع املحفوظات املطلوبة والغرض من طلبها ،ويشفع هذا الطلب بإذن كتايب من الرئيس املختص
بالتسليم ،ويتضح من هذا النص أن الوثائق املودعة يف أرشيفات الحفظ ودار املحفوظات العمومية ميكن
االطالع عليها فقط من قبل املوظفني العاملني بالدولة ،وأن االطالع غري متاح للجمهور بوجه عام ،وهو ما
أكدته املادة التاسعة والعرشون بأن يجوز ألي موظف مختص بإذن كتايب من الرئيس املختص االطالع لرضورة
مصلحية عىل أي سجل أو دفرت أو ورقة من املحفوظات وأخذ صورة أو مستخرج منها ،وكذلك للقضاة وأعضاء
النيابة االطالع عىل املحفوظات متى ندبوا لذلك رسميا ،وأنه ميتنع عىل األفراد االطالع عىل املحفوظات أو
الدخول إىل غرف الحفظ.
تعود جذور اإلشكاليات التي عرضناها سابقا إىل الغياب الطويل لقانون مستقل ينظم مامرسة حرية تداول
املعلومات وحق الجمهور يف املعرفة ،كأصل عام ميكن إحاطته ببعض االستثناءات إن اقتىض األمر ،ومن ثم
«المعلومات في التشريعات المصرية»

41

حرية تداول المعلومات (دراسة قانونية)

أدى غياب مثل هذا القانون إىل تحويل الدور الرئييس للقوانني والقرارات املنظمة لحفظ الوثائق ،وتنظيم
اطالع الجمهور عليها من قوانني وقرارات ،يفرتض فيها متكني الجمهور من االطالع عىل محتويات الوثائق
واملحفوظات الرسمية ،من خالل وضع مجموعة من النظم التي تسهل عىل الجمهور استخدامها ،إىل قوانني
وقرارات تحمل العديد من النصوص التي تسمح للجهات الحكومية من التنصل من التزامها القانوين بإتاحة
ما لديها من وثائق ،فضال عن استثناء عدد من الجهات من الخضوع للقوانني ،وهو ما ال يتوافق مع املعايري
الدولية املتعلقة بإتاحة املعرفة ،التي تقول بعدم جواز استثناء أي جهة حكومية أو رسمية من الخضوع
ألحكام القانون ،ونأمل أن يصدر قانون حرية تداول املعلومات (قيد املناقشة أثناء كتابة هذه الدراسة)،
متجاوزا لإلشكاليات التي تعرتي القوانني والقرارات واللوائح سالفة البيان.
يف ضوء املناقشات الجارية حول إعداد مرشوع قانون جديد للوثائق فإننا نرى أن هذا القانون ينبغي أن
ينطوي عىل اتجاهني رئيسيني:
 االتجاه األوليجب أن يكون قانون املحافظة عىل الوثائق ،قانونا هدفه الرئييس إعادة االعتبار لدار الكتب والوثائق
القومية ،بوصفها بيت للخربة األرشيفية ،مع وضع القواعد املنظمة للدار ،وكيفية حصول الدار عىل الوثائق
من األشخاص الطبيعيني واالعتباريني ،وكذلك وضع قواعد تسهيل اطالع الجمهور عىل الوثائق ،مبا يتضمنه
ذلك من إقرار نظام معني لفهرسة الوثائق وتحديد الرسوم الالزمة لالطالع والنسخ ،ووضع العقوبات الالزمة
لردع جرائم اإلتالف املتعمد للوثائق ورسقتها ،وإلزام جميع الجهات الرسمية بتقديم ما لديها من وثائق إىل
الدار وفق ضوابط معينة تراعي حق الجمهور يف املعرفة.
 االتجاه الثاينيجب أن يؤكد قانون املحافظة عىل الوثائق وبشكل قاطع ،حق الجمهور يف الحصول عىل املعلومات كأصل
عام ال يجوز تقييده أو وضع عوائق أمام مامرسته ،وعدم إخضاع االطالع عىل الوثائق إىل رشوط ،كوجوب
أن يتمتع طالب االطالع بحيثية معينة (عىل سبيل املثال أن يكون باحث يف مجال الوثائق التي يريد االطالع
عليها ...إلخ) ،وأن هدف الدار هو أن تكون هناك منصة معرفية تعمل عىل تجميع أكرب قدر من الوثائق،
لتدفع بعجلة املعرفة إىل األمام ،ومتكن الجمهور من االطالع عىل مضمون هذه الوثائق ،ومن ثم يجب أن
ترتك االستثناءات عىل الحق يف املعرفة والحصول عىل املعلومات من خالل االطالع عىل الوثائق التي تحوزها
الدار إىل قانون حرية تداول املعلومات ،الذي يفرتض فيه أن يضع هذه االستثناءات وفقا للمعايري الدولية
املستقاة من قواعد القانون الدويل العام والفقه القضايئ الدويل واإلقليمي بهذا الصدد .

خامسا :الحظر املطلق لتداول املعلومات املتعلقة بأنشطة الجهات العسكرية واألمنية
هناك عدد من القوانني الخاصة التي تحظر اإلفصاح عن تداول املعلومات املتعلقة بالقوات املسلحة وبعض
األجهزة األمنية؛ كاملخابرات العامة ،فضال عن بعض النصوص الواردة يف قانون العقوبات ،بوصفه القانون
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العقايب العام ،ومن مطالعة تلك النصوص والقوانني ،يتبني أن املرشع قد توسع يف حظر تداول هذا النوع
من املعلومات بني األفراد ،حتى وإن سبق أن تم نرشها بواسطة الجهة حائزة املعلومات أوأحد املسئولني يف
القوات املسلحة.
يعترب من أبرز القوانني التي تحظر نرش املعلومات العسكرية القانون رقم  313لسنة  401956املعدل بالقانون
14لسنة  ،1967بحظر نرش أي أخبار عن القوات املسلحة ،حيث حظر هذا القانون مبوجب املادة األوىل نرش
أو إذاعة أي معلومات أو أخبار عن القوات املسلحة وتشكيالتها ،وتحركاتها ،وعددها ،وأفرادها ،وبصفة عامة
كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية واالسرتاتيجية ،بأي طريق من طرق النرش أو اإلذاعة ،إال بعد الحصول عىل
موافقة كتابية من مدير إدارة املخابرات الحربية ،أو من يقوم بعمله يف حالة غيابه؛ سواء بالنسبة ملؤلف
نصت املادة الثانية من
أو واضع املادة املنشورة أو املذاعة ،أو بالنسبة للمسئول عن نرشها أو إذاعتها ،وقد ّ
ذات القانون عىل معاقبة كل من يقوم مبخالفة هذا الحظر بالحبس من ستة أشهر إىل خمس سنوات وبغرامة
من  100جنيه إىل  500جنيه،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،وذلك إذا ارتكبت الجرمية يف زمن السلم وبالسجن
إذا ارتكبت يف زمن الحرب.
وقد جاء يف املذكرة اإليضاحية لهذا القانون تربير من وجهة نظر الحكومة مفاده ،أنه ال يخفي ما لتشكيالت
الجيش وتجهيزاته وعتاده من أهمية بالغة من ناحية أمن الدولة وسالمتها يف الداخل والخارج ،مام يقتيض
إحاطتها دامئا بسياج من الرسية التامة والحيلولة دون ترسب أنبائها ،إىل الجهات التي تفيد منها يف النيل
من صالح البالد .وقد تضاعفت هذه األهمية يف العهد الحارض بصفة خاصة نظرا ملا نيط بالقوات املسلحة
من االشرتاك يف الدفاع عن البالد العربية ،إىل جانب الدفاع عن مرص ضد العدو املشرتك -بحيث أصبح األمر
يستدعي جعل نرش أو إذاعة أي أخبار عن الجيش وتشكيالته وتحركاته وعتاده ،وكل ما يتعلق بالنواحي
العسكرية واالسرتاتيجية بصفة عامة ،منوطا بالحصول عىل موافقة القيادة العامة للقوات املسلحة ،باعتبارها
الجهة املختصة التي تستطيع تقدير ما من شأن نرشه أو إذاعته أن يرض أو ال يرض بصالح األغراض العسكرية.
إال أن املرشع يف هذا القانون وتعديالته قد ارتكب خطأ ترشيعي ال يغتفر يف نظر القانونيني ،حني أصدر
القانون رقم  14لسنة  1967بتعديل القانون رقم  313لسنة  ،1956يف حني يتضح من مراجعة الجريدة
نص يف املادة  11منه عىل إلغاء القانون
الرسمية أنه يف عام  1957صدر القانون رقم  112لسنة  ،1957الذي ّ
رقم  313لسنة  ،1956وبالتايل فإن تعديل قانون تم إلغاءه مبوجب قانون آخر ينطبق عليه القاعدة القانونية
األصولية بأن «الساقط ال يعود».
ومن ناحية املوضوع ،فقد ذهب بعض الفقه القانوين يف مرص إىل التفرقة بني األخبار واملعلومات املتعلقة
بالقوات املسلحة ،حيث ذهب البعض للقول بأن األخبار هي الروايات التي يتناقلها الناس عن كل ما ميس
الشئون العسكرية واالسرتاتيجية ،وذلك كانسحاب الجيش من منطقة معينة أو حدوث موقعة حربية يف مكان
 -40القانون رقم  313لسنــة  1956بشأن حظر نرش أية أخبار عن القوات املسلحة -نرش بالجريدة الرسمية بتاريخ .1956 \ 08 \ 18

«المعلومات في التشريعات المصرية»

43

حرية تداول المعلومات (دراسة قانونية)

معني ،أما املعلومات فهي كل ما يتعلق بتشكيالت القوات املسلحة وتحركاتها وعتادها ومتوينها وأفرادها .41
ويذهب الرأي الراجح يف الفقه إىل أن األخبار واملعلومات مرتادفني ،مع اعتبار أن لفظ «معلومات» يستخدم
عادة عىل املستوى الرسمي ،بينام يستخدم لفظ «األخبار عىل املستوى اإلعالمي» .42
وباإلضافة إىل القانون سالف البيان فقد تضمن قانون العقوبات رقم  58لسنة  431937عددا من النصوص
التي تجرم نرش أو تداول نوع معني من املعلومات ،وهو ما يسميه القانون «أرسار الدفاع عن البالد».
وقد قسم القانون العقوبات وفقا لظروف نرش أو إفشاء املعلومات ،ووفقا أيضا للغرض من إفشائها ،حيث
خصصت املادة  80عقوبة اإلعدام لكل من يقوم بتسليم دولة أجنبية ،أو ألحد ممن يعملون ملصلحتها ،أو
يفيش إليها بأي صورة وعىل أي وجه وبأي وسيلة رسا من أرسار الدفاع عن البالد ،أو توصل بأي طريقة إىل
الحصول عىل رس من هذه األرسار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو ألحد ممن يعملون ملصلحتها.
ومل يقترص القانون عىل تجريم اإلفشاء للمعلومات املصحوب بقصد جنايئ أو غرض غري منزه عن حسن النية،
بل جرم أيضا مبوجب نصاملادة( 80أ) الحصول بأي وسيلة غري مرشوعة عىل رس من أرسار الدفاع عن البالد،
ومل يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو ألحد ممن يعملون ملصلحتها .ومل يحدد النص ما هو املقصود
بالوسائل غري املرشوعة.
أيضا جرم ذات النص كل إذاعة بأي طريقة للمعلومات التي تعترب رسا من أرسار الدفاع عن البالد ،واستخدام
أي وسيلة من وسائل الرتاسل بقصد عىل الحصول عىل رس من أرسار الدفاع عن البالد أو تسليمه أو إذاعته.
وقد حدد النص عقوبة هذه الجرمية بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن خمس سنوات وبغرامة
ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز خمسامئة جنيه ،وذلك إذا وقعت الجرمية يف زمن السلم ،أما إذا وقعت يف
زمن الحرب فتكون العقوبة السجن.
كام عاقبت املادة( 80ب) من القانون ذاته كل من قام بهذه األفعال إذا كان مكلّف بخدمة عامة أو ذات
صفة نيابية بالسجن يف زمن السلم و بالسجن املشدد يف زمن الحرب.
أما املادة ( 80ج) فقد عاقبت بالسجن كل من أذاع عمدا يف زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة
أو مغرضة ،أو عمد إىل دعاية مثرية ،وكان من شأن ذلك كله إلحاق الرضر باالستعدادات الحربية للدفاع..

 -41هذا الرأي منشور يف كتاب د محمد عبد اللطيف عبد العال – مرجع سابق ص .118
 -42املرجع السابق ص .119
 -43قانون العقوبات رقم  58لسنــة  -1937نرش بالجريدة الرسمية بتاريخ .1937 \ 08 \ 05
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وجاءت املادة  )6( 80بعقوبة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن  100جنيه
وال تجاوز  500جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل مرصي أذاع عمدا يف الخارج أخبارا أو بيانات أوإشاعات
كاذبة حول األوضاع الداخلية للبالد ،إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة املالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها..
وقد حددت املادة  85من قانون العقوبات بأنها:
( )1املعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية واالقتصادية والصناعية ،التي بحكم طبيعتها ال يعلمها إال
األشخاص الذين لهم صفة يف ذلك ،ويجب مراعاة ملصلحة الدفاع عن البالد أن تبقى رسا عىل من عدا هؤالء
األشخاص.
( )2األشياء واملكاتبات واملحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميامت والصور ،وغريها من األشياء التي
يجب ملصلحة الدفاع عن البالد ،أال يعلم بها إال من يناط بهم حفظها أو استعاملها ،والتي يجب أن تبقى رسا
عىل من عداهم خشية أن تؤدي إىل إفشاء معلومات مام أشري إليه يف الفقرة السابقة.
( )3األخبار واملعلومات املتعلقة بالقوات املسلحة وتشكيالتها وتحركاتها وعتادها ومتوينها وأفرادها ،وبصفة
عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية واالسرتاتيجية ،ومل يكن قد صدر إذن كتايب من القيادة العامة
للقوات املسلحة بنرشه أو إذاعته.
( )4األخبار واملعلومات املتعلقة بالتدابري واإلجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم املنصوص عليها يف هذا
الباب ،أو تحقيقها ،أو محاكمة مرتكبيها ،ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتوىل املحاكمة أن تأذن بإذاعة ما
تراه من مجرياتها.
ومتثل النصوص السابقة املنظومة الترشيعية الرئيسية التي تتعامل مع املعلومات املتعلقة باملؤسسة
العسكرية ،وتتوافر أركان الجرائم املنصوص عليها يف املواد سالفة البيان مبجرد إذاعة املعلومة الواردة ،ضمن
نطاق املادة  85من قانون العقوبات ،دون اشرتاط حدوث رضر وبرصف النظر عن نطاق إذاعة وانتشار
44
املعلومة ،إذ أن الهدف من الحظر هو منع وصول املعلومة إىل أيدي من أراد املرشع حجبها عنهم
وال يشرتط توافر صفة معينة فيمن يقوم بنرش أو إذاعة هذه املعلومات ،بل تقع املسئولية عىل أي فرد بغض
النظر عن صفته .45
ومن ضمن غرائب القانون فيام يتعلق بالتعامل مع هذا النوع من املعلومات ،أنه يجرم نرشها وإذاعتها،
حتى ولو كانت قد نرشت أو أذيعت من قبل ،ولو كان ذلك مبعرفة أحد الجهات املسئولة عن إصدار أو تلقي
هذه املعلومات ،وهناك خالف فقهي حول هذه املسألة ،إذ يرى جانب من الفقه أنه إذا أذيعت املعلومة
أو نرشت فأحاط بها عدد كبري من الناس ،فأنه بذلك ال تكون هذه املعلومة رسا وتزول عنها صفة الرسية .46
يف حني يرى جانب آخر من الفقه أن الخطورة عىل أمن البالد ال تنشأ من مجرد خروج املعلومة من مستودعها
وتداولها بني األفراد ،وإمنا تحدث بإذاعة املعلومة ونرشها ،وأنه يكفي ملرشوعية العقوبة يف هذه الحالة أن
 -44د .محمد هشام أبو الفتوح ،الحامية الجنائية ألرسار الدولة من تأثري النرش ،دراسة يف قانون العقوبات والقوانني األخرى ،دار النهضة العربية1996 ،
ص .21
 -45د .أحمد فتحي رسور ،الوسيط يف رشح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،ط  – 4القاهرة  – 1991ص .63
 -46د .محمد هشام أبو الفتوح ،املرجع السابق ،ص  ،24ص .25
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تكون الغاية منها حمل األفراد عىل عدم التورط يف نقل املعلومات التي ترض بأمن البالد إىل الغري .47
أيضا وضع املرشع املرصي نظاما قانونيا ألحد األجهزة األمنية وهو جهاز املخابرات العامة ،الذي يتبع رئيس
الجمهورية مبارشة ،وذلك مبوجب نص املادة األوىل من القانون رقم  100لسنة  ،1971املعدل بالقانون رقم
 1لسنة  ،1989بشأن املخابرات العامة  ،48وقد حظر املرشع تداول أي معلومات متعلقة بنشاط هذا الجهاز،
الذي يقوم نشاطه األسايس عىل الحصول عىل املعلومات املتعلقة بأي نشاط داخيل أو خارجي ،له تأثري مبارش
أو غري مبارش عىل توجهات الدولة السياسية أو العسكرية أو االقتصادية أو األمنية أو االجتامعية.
وفيام يتعلق مبا يعترب معلومات رسية ال يجوز إفشائها أو اإلفصاح عنها ،فقد حددت املادة مادة  70مكرر
(ب) ذلك ،بأنه كل األخبار واملعلومات والبيانات والوثائق املتعلقة باملخابرات العامة ونشاطها وأسلوب
عملها ووسائله وأفرادها ،وكل ما له مساس بشئونها ومهامها يف املحافظة عىل سالمة وأمن الدولة وحفظ
كيان نظامها السيايس ،ما مل يكن قد صدر إذن كتايب من رئيس املخابرات العامة بنرشه أو إذاعته.
نصت املادة  70مكرر (جـ) استثناء من أحكام القانون رقم  121لسنة  ،1975بشأن املحافظة عىل
كام ّ
الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نرشها يحظر نرش أو إذاعة أو إفشاء أي أخبار أو معلومات أو
نص عليه يف املادة السابقة ،سواء كان ذلك يف صورة مذكرات
بيانات أو وثائق تتعلق باملخابرات العامة ،مام ّ
أو مصنفات أدبية أو فنية أو عىل أي صورة أو بأي وسيلة كانت ،إال بعد الحصول مقدما عىل إذن كتايب من
رئيس املخابرات العامة.
ويرسي هذا الحظر عىل مؤلف أو واضع أو طابع أو موزع أو عارض املادة املنشورة أو املذاعة ،وعىل املسئول
عن نرشها أو إذاعتها .ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالعقوبات املنصوص عليها يف املادتني ( 80أ) و80
(ب) من قانون العقوبات بحسب األحوال .وإذا عاد عىل الجاين منفعة أو ربح من الجرمية حكم عليه بغرامة
إضافية مساوية ملثل ما عاد عليه من منفعة أو ربح .ويحكم يف جميع األحوال مبصادرة املواد محل الجرمية.
وقد جاء بتقرير اللجنة املشرتكة من لجنة الدفاع واألمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون
الدستورية والترشيعية مبجلس الشعب عن مرشوع تعديل بعض أحكام القانون ،رقم  100لسنة  ،1971أن
الحكمة من اعتبار أرسار املخابرات العامة من أرسار الدفاع املنصوص عليها يف املادة  85من قانون العقوبات،
حيث جاء فيه «عىل ضوء ما لوحظ يف الفرتة األخرية من تعدد طرق التعرض لطبيعة عمل املخابرات العامة
ونشاطها وأفرادها يف الداخل والخارج؛ سواء كان ذلك بإصدار الكتب أو منشورات أو مقاالت منشورة أو
مذاعة ،مام عرض أرسارها لالنتهاك والتداول وأرض باملصلحة العليا للبالد .ونظرا ملا تبني من التطبيق العميل
ألحكام املواد  70مكرر (ب) و 70مكرر (ج) و 70مكرر (د) من قانون املخابرات العامة املشار إليه من
 -47د .محمد عبد اللطيف عبد العال – الحظر والرقابة عىل النرش يف القانون الجنايئ املرصي (دراسة تأصيلية تحليلية) دار النهضة العربية – 1998ص.85
 -48القانون رقم  100لسنــة 1971بشأن املخابرات العامة -نرش بالجريدة الرسمية بتاريخ .1971 \ 11 \ 11
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وجود قصور بها ،فقد تقدمت الحكومة مبرشوع القانون رقم  1لسنة  1989بقصد عالج ذلك القصور ،وإسباغ
الحامية الجنائية عىل األرسار الخاصة بعمل جهاز املخابرات العامة ،وتغليظ العقوبات الحالية لتصبح رادعة
بهدف املحافظة عىل سالمة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السيايس» .49
ويتبني من االستعراض السابق لتعامل املرشع مع املعلومات املتعلقة بنشاط هذا الجهاز أنه منح األخري
سلطة مطلقة يف إضفاء طابع الرسية عىل كافة األخبار واملعلومات والبيانات التي تتعلق بعمل املخابرات،
سواء أخذت شكل محررات متهيدية أم وثائق رسمية.
املشرتك يف هذه الترشيعات التي تنظم التعامل مع املعلومات املتعلقة باملؤسسة العسكرية أو ما شابهها،
أن صفة الرسية ال تنزع عن املعلومة حتى لو أذيعت أو نرشت مرات عديدة ،وقد تبنى القضاء املرصي
هذا االتجاه يف أحكام عديدة ،فعىل سبيل املثال؛ قضت املحكمة العسكرية العليا يف الجناية رقم  7لسنة
 1990أمن دولة عسكرية عليا بإدانة مؤلف كتاب «نساء يف بالط صالح نرص» ،إلفشائه وإذاعته أرسارا خاصة
باملخابرات العامة مل يأذن له بنرشها ،وكان مؤلفه قد دفع بأن ما تضمنه الكتاب سبق نرشه وتداوله يف كتب
وصحف ونرشات وقضايا متداولة يف املحاكم منذ عام  1967وحتى نرشه ،وأنه أعاد نرش هذه املعلومات ذاتها
ودون إضافة جديدة إليها ،إال أن املحكمة العسكرية قضت بأن نرش املتهم ملعلومات قد أذيعت من قبل
سببا ال يبيح للمتهم نرشها ،وقررت بأنها صاحبة التقدير يف كون املعلومات رسا أم ال ،وهي تراها رسا رغم
سبق نرشها يف كتب وتداولها يف الصحف ما دامت املخابرات العامة تراها كذلك ،وبناء عليه أصدرت املحكمة
حكمها بالحبس ستة أشهر مع اإليقاف للمؤلف وأحد النارشين ،وصاحب املطبعة ،وتغرميهم متضامنني سبعة
عرش ألف ومائة وتسعة وعرشون جنيه ومصادرة كافة املطبوعات واملواد موضوع الدعوى.
أيضا اعترب تناول مباحثات وزير الدفاع املرصي وقائد قوات التحالف أثناء الحرب عىل العراق عام 1990
عىل صفحات جريدة الشعب ،يف العدد الصادر يف  11ديسمرب  ،1990وطلب القوات األمريكية لتسهيالت منالقوات املرصية -نرشا ألخبار تتعلق بالقوات املسلحة ،كام اعترب أن ما نرشته جريدة الحقيقة يف1990/5/26
عن وجود طوارئ باملستشفى العسكري باإلسكندرية لوجود حاالت كولريا ،وعن سفر وزير الدفاع إىل الصني
للحصول عىل أسلحة جديدة يف ،1990/6/23وعن تحرك سفينة عسكرية من ميناء السويس تحمل شحنة
أسلحة إىل األردن يف  ،1990/7/14نرشا ملعلومات عسكرية ،كام اعترب ما نرشته جريدة الوفد عام  1992عن
حادث تصادم أتوبيس نقل عام بشجرة بطريق بلبيس ،وكان من بني املصابني  14ضابطا بالقوات املسلحة،
50
نرشا ملعلومات تتعلق بالقوات املسلحة!!!

 -49مضبطة الجلسة الثانية عرش ملجلس الشعب املنعقدة يف  25ديسمرب  1988ص  670و.671
 -50املنظمة املرصية لحقوق اإلنسان – التقرير الثاين حول حرية الرأي والتعبري يف مرص – أفواه مكممة  1995من ص 29إىل ص.34
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سادسا :الحق يف الحصول عىل املعلومات والخصوصية يف القانون املرصي
تنوعت أشكال الحامية التي خصصها قانون العقوبات للحياة الخاصة لألفراد ،وللمعلومات اللصيقة
بخصوصياتهم التي اعتربها املرشع خارج نطاق الحق يف الحصول عىل املعلومات.
فخصص حامية خاصة ملراسالت األشخاص ،حني قضت بعقوبة الحبس والغرامة التي ال تزيد عن خمسامئة
جنيه والعزل من الوظيفة ملوظف الحكومة أو البوستة ،الذي يقوم بإخفاء أو فتح املكاتبات الخاصة باملتعاملني
مع البوستة أو يقوم بتسهيل ذلك للغري ،وهو ذات ينطبق عىل التلغرافات.
النص أن وقوع الجرمية مقيد بصفة مرتكبها ،وهو أن يكون موظفا عموميا؛ سواء ارتكب
ويتبني من هذا ّ
الجرمية بنفسه أو سهل آلخر القيام بها .51
كذلك حظر قانون العقوبات حظرا مطلقا نرش أي معلومات أو أخبار متعلقة بالتحقيقات أو املرافعات يف
دعاوى الطالق أو التفريق أو الزنا ،وقد جاء هذا الحظر دون أن يتوقف عىل قرار من سلطة التحقيق أو
املحاكمة ،وبالتايل ال يؤثر إذا تذرع النـــارش بعدم العلم ،انطالقــا من قاعدة أن العلم بالقانـون مفرتض
للكافة .52
وقد رأى بعض الفقهاء أن الحكمة من حظر النرش يف هذه الدعاوى ،أنها ذات طبيعة شديدة الخصوصية،
وينطوي نرش ما يجرى فيها من تحقيقات أو مرافعات عىل طرح خصوصيات األفراد عىل الجمهور ،حيث ال
توجد مصلحة عامة ميكن أن تتحقق من وراء النرش .53
وعاقبت املادة  309مكرر من قانون العقوبات ،بالحبس ومصادرة األجهزة واألدوات املستخدمة ومحو
التسجيالت املتحصلة من الجرمية ،كل من ارتكب إحدى صور االعتداء عىل ُحرمة الحياة الخاصة للمواطنني
قسمها هذا النصإىل نوعني:
التي ّ
 -1اسرتاق السمع أو التسجيل أو النقل عن طريق أي جهاز ملحادثات جرت يف مكان خاص أو عن طريق
التليفون.
 -2التقاط صورة لشخص يف مكان خاص.
نصت الفقرة الثانية عىل مرشوعية هذه األفعال
إال أن هذه الجرمية تضمنت سببا من أسباب اإلباحة ،حيث ّ
إذا حدثت أثناء اجتامع عىل مرأى ومسمع من الحارضين برشط رضائهم.
نصت املادة  309مكرر (أ) عىل أن:
كذلك ّ
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو س ّهل إذاعة أو استعمل ولو يف غري عالنية تسجيال أو مستندا متحصال عليه
بإحدى الطرق املبينة باملادة السابقة أو كان بغري رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من األمور التي تم التحصل عليها
 -51املادة  154من قانون العقوبات املرصي.
 -52املادة (193ب) من قانون العقوبات املرصي.
 -53د .محمد عبد اللطيف عبد العال – املرجع السابق.
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بإحدى الطرق املشار إليها لحمل شخص عىل القيام بعمل أو االمتناع عنه.
ويعاقب بالسجن املوظف العام الذي يرتكب أحد األفعال املبينة بهذه املادة اعتامدا عىل سلطة وظيفته.
ويحكم يف جميع األحوال مبصادرة األجهزة وغريها مام يكون قد استخدم يف الجرمية أو تحصل عنها ،كام يحكم
مبحو التسجيالت املتحصلة عن الجرمية أو إعدامها.
واملادتني  309مكرر و  309مكرر (أ) اقترص نطاق الحامية املقرر بهام عىل املحادثات التي تسجل عن طريق
جهاز من األجهزة أيا كان نوعه ،وكذلك الصور ،ومع التطور التكنولوجي لوسائل االطالع عىل وحفظ وتداول
املعلومات ،نجد أن هذه النصوص ينتابها قصور شديد خاصة يف مواجهة نظم حفظ املعلومات املوجودة لدى
األجهزة الحكومية ،ورشكات االتصاالت وغريها من األجهزة التي تحتفظ بقواعد بيانات لألفراد ،والتي غالبا ما
يتم اقتحامها من قبل األجهزة األمنية والسلطات املختلفة ،كالوضع يف مرص ،وعىل الرغم من معالجة قانون
االتصاالت لهذه املسألة وتوفري حامية لخصوصية بيانات األفراد التي لدى األجهزة والرشكات ،إال أن قانون
العقوبات يشوبه النقصان يف معالجة هذه األمور باعتباره القانون العقايب العام.
ويثور التساؤل حني ترتبط املعلومات الخاصة باألفراد بشئون املصلحة العامة ،ويذهب جانب من الفقه
القانوين يف هذا الصدد إىل أنه إذا تعلق األمر الخاص باملصلحة العامة ويؤثر فيها ،فإنه يجوز التعرض
للمعلومات املتصلة بالحياة الخاصة بالقدر الالزم لهذا االرتباط ،وإباحة التداول والنرش تنحرص يف األعامل
التي يأتيها املوظف دون اآلراء واملحادثات التي جرت يف مكان خاص أو عن طريق التليفون ،مهام كانت
طبيعة الحديث .54
نصت عىل أنه «ال يجوز
وهو ما جاء يف منت املادة  21من قانون تنظيم الصحافة رقم  96لسنة  ،1996التي ّ
للصحفي أو غريه أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنني ،كام ال يجوز له أن يتناول مسلك املشتغل بالعمل
العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة ،أو املكلف بخدمة عامة ،إال إذا كان التناول وثيق الصلة بأعاملهم
ومستهدفا املصلحة العامة».
أيضا ألزم قانون العقوبات طائفة من الناس بالحفاظ عىل رسية املعلومات التي يتلقونها بحكم وظائفهم،
نصت عليهم املادة  ،310التي حددت بعض الوظائف عىل سبيل املثال كاألطباء والصيادلة والجراحني
وهم من ّ
والقوابل ،بأن عىل هؤالء عدم إفشاء األرسار التي تودع لديهم مبقتىض وظائفهم إال يف األحوال التي يلزمهم
فيها القانون بذلك ،وقد حددت املادة عقابا ملخالف ذلك الحظر بالحبس ستة أشهر وغرامة ال تزيد عن
خمسامئة جنيه.
وهو نفس ما اتجه إليه قانون اإلجراءات الجنائية يف املادة  75منه ،حيث اعترب إجراءات التحقيق والنتائج
التي تسفر عنها من األرسار ،وألزم قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخرباء
وغريهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحرضونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم بعدم إفشائها ،وقد أسندت تلك
 -54د.محمود نجيب حسني – رشح قانون العقوبات – القسم الخاص – ص .681
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املادة العقاب عىل مخالفتها إىل املادة  310من قانون العقوبات سالفة البيان.
كذلك ألزمت املادة  58من قانون اإلجراءات الجنائية مأموري الضبط القضايئ بالحفاظ عىل أرسار املهنة عام
يصل إىل علمهم ،بسبب التفتيش من معلومات عن األشياء واألوراق املضبوطة.
ونصت املادة  1/146من القانون رقم  157لسنة  ،1981بشان الرضائب عىل الدخل عىل أن كل شخص يكون
ّ
له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن يف ربط أو تحصيل الرضائب املنصوص عليها يف هذا القانون ،أو
يف الفصل فيام يتعلق بها من منازعات ملزم مبراعاة رس املهنة.
وحظرت املادة الخامسة من القرار بقانون رقم  205لسنة  ،1990يف شأن رسية الحسابات بالبنوك ،عىل رؤساء
وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها ،أو العاملني بها إعطاء أو كشف أي معلومات أو بيانات عن عمالء
البنوك ،أوحساباتهم أو ودائعهم أو األمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معامالتهم ،أو متكني الغري من االطالع
عليها يف غري الحاالت التي يبيح فيها القانون ذلك .55
ومن األنظمة القانونية املستحدثة يف الترشيع املرصي هو قانون تنظيم االتصاالت رقم  12لسنة  ،2003الذي
أفرد حامية للحق يف خصوصية املعلومات والبيانات الخاصة مبستخدمي االتصاالت مبوجب املادة  73منه،
والتي عاقبت بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسني
ألف جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من قام أثناء تأدية وظيفته يف مجال االتصاالت أو بسببها بإحدى
األفعال اآلتية:
 -1إذاعة أو نرش أو تسجيل ملضمون رسالة اتصاالت أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوين يف ذلك.
 -2إخفاء أو تغيري أو إعاقة أو تحوير أي رسالة اتصاالت أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
 -3االمتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصاالت بعد تكليفه بإرسالها.
 -4إفشاء أي معلومات خاصة مبستخدمي شبكات االتصال أو عام يجرونه أو ما يتلقونه من اتصاالت ،وذلك
دون وجه حق.
إال أن الحامية املقررة للحق يف الخصوصية مقيدة ،حيث إنه وفقا لنص املادة  67من قانون االتصاالت،
للسلطات املختصة يف الدولة أن تخضع إلدارتها جميع خدمات وشبكات اتصاالت أي مشغل أو مقدم خدمة،
وأن تستدعي العاملني لديه القامئني عىل تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات ،وذلك يف حالة حدوث
كارثة طبيعية أو بيئية أو يف الحاالت التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا ألحكام القانون رقم  87لسنة ،1960
وأي حاالت أخرى تتعلق باألمن القومي.

 -55د طارق رسور – جرائم النرش واإلعالم – الكتاب األول األحكام املوضوعية – دار النهضة العربية  2008ص 820وما بعدها.
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سابعا :املعلومات و «املعلومات» الكاذبة
جرم قانون العقوبات املرصي نرش املعلومات غري الصحيحة أو «الكاذبة» يف حاالت معينة ،ضمن ما وصفه
الفقه بجرائم العدوان عىل الحقيقة ،واختلفت اآلراء حول تأثري هذا التجريم عىل حرية تداول املعلومات،
لذلك وجب أن يتعرض هذا الجزء من الدراسة إىل تعامل القانون مع نرش األخبار أو املعلومات الكاذبة ،ومن
أبرز الصور التي تصدى لها القانون الجنايئ يف مرص لنرش املعلومات واألخبار الكاذبة املادة  188من قانون
نصت عىل أن «يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه
العقوبات ،التي ّ
وال تزيد عن عرشون ألف جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من نرش بسوء قصد بإحدى الطرق املتقدم
ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إىل الغري ،إذا كان من
شأن ذلك تكدير السلم ،أو إثارة الفزع بني الناس ،أو إلحاق الرضر باملصلحة العامة».
ويتبني من النص سالف البيان اشرتاط توافر عدة عنارص لوقوع الجرمية:
 -1وقوع النرش بإحدى طرق العالنية املنصوص عليها يف املادة  171من قانون العقوبات.
وعدم وجود إحدى صور العالنية يؤدى إىل انتفاء الركن املادي لقيام هذه الجرمية ،وتتحقق العالنية بأي
وسيلة كانت يراد بها إبالغ محتوى املعلومات الكاذبة إىل علم الجمهور.
 -2أن ينصب النرش عىل أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو عىل أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا
إىل الغري.
واملقصود بأنها «كاذبة» أنها تخالف الحقيقة سواء بشكل كيل أو بشكل جزيئ ،والقاعدة أن القانون ال يعتد
إال بالكذب املوضوعي ،أي الذي يتصل بالعنارص املوضوعية واملادية للواقعة ،وتطبيقا لذلك قضت محكمة
فرنسية بأن ترصيحات مدير الرشطة تشكل جرمية أخبار كاذبة ،إذا كانت العنارص التي جمعها رجال الرشطة
عن الواقعة وقت اإلدالء بهذه الترصيحات ال تؤيدها ،وكانت وقائع تلك القضية ترجع إىل انفجار سيارة
كانت تقف يف شارع دراجون  Dragonيف مرسيليا ،وقد أسفر هذا الحادث عن وفاة شخصني من ركابها ،وقد
رصح مدير الرشطة بأن للحادث عالقة بالدوائر اليمينية يف مدينتي فوكليس ومارسيليا ،وأشار بأصابع االتهام
إىل جامعة محلية يهودية تقطن يف شارع دراجون ،يف حني مل تكن التحريات التي جمعها رجال الرشطة عن
الواقعة وقت إدالئه بهذه الترصيحات تؤدى إىل هذا االتهام .56
 -3أن يكون من شأن ما نرش تكدير السلم أو إثارة الفزع بني الناس أو إلحاق الرضر باملصلحة العامة.
يكفي أن يكون من شأن املعلومات واألخبار املنشورة تكدير السلم ،أو إثارة الفزع ،أو اإلرضار باملصلحة
العامة ،حتى وإن مل يحدث التكدير أو اإلثارة أو اإلرضار ،وهو ما يعترب توسعا من املرشع يف القيد ،باملقارنة
بالوضع الوارد يف املادة  27من قانون الصحافة الفرنيس التي تقتيض التكدير الفعيل للسلم العام،أو األرضار
الفعيل باملصلحة العامة حتى تقع الجرمية .مام يعد تقييدا لحرية تداول املعلومات خاصة يف بلد كمرص
يتطلب الحصول عىل املعلومة الحقيقية فيها جهادا مريرا.
 -4إرادة العلنية ووقوع النرش كأثر لهذه اإلرادة.
يشرتط لوقوع جرمية نرش األخبار الكاذبة اتجاه إرادة الفاعل إىل إذاعة الخرب بإحدى طرق العالنية املنصوص
56. Boussin- op.cit, p .247 et 247 .
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عليها يف املادة  171من قانون العقوبات ،وهذه اإلرادة تستخلص من الظروف املحيطة بواقعة النرش .57
 -5علم الفاعل بأنه ينرش خربا أو معلومة كاذبة.
يقع عىل سلطة االتهام عبء إثبات بأن الفاعل عىل علم بأن الخرب كاذب ،أو أن الورقة مزورة ،أو مصطنعة،
أو منسوبة كذبا إىل الغري ،وذلك يف اللحظة التي قام فيها بالنرش.
 -6قصد اإلساءة أو اإلرضار بالغري.
وقد استقر الفقه والقضاء يف مرص عىل أن سوء نية الفاعل تستخلص من إثبات علمه بكذب الخرب ،واتجاهه
إىل إذاعته ونرشه ،ووقوع اإلذاعة والنرش كأثر لهذه اإلرادة ،وال عربة أمام القضاء املرصي بالبواعث وراء نرش
أو إذاعة الخرب ،فاألمر سواء ،برصف النظر عن رشف املقصد ،أو قصد اإلساءة.
ويتبني مام سبق أن غاية النص ليس توفري الحامية «للحقيقة» كقيمة يف حد ذاتها ،بل أن غايته الحقيقية
هي حامية أمن املجتمع ،يف حني أن الترشيعات املرصية متتلئ بالعديد من النصوص التي تفي بهذا الغرض،
كذلك فإن املعلومات بطبيعتها نسبية كأي يشء آخر ،خاصة لذا اختلطت بالرأي الشخيص لنارشها ،وتحليله
لها ،وبالتايل فان التوسع يف نطاق التجريم وفقا لنص املادة  188من قانون العقوبات كام سبق أن وضحنا،
يجعل من هذا النص عائقا أمام حرية تداول املعلومات ،خاصة يف مجال كالصحافة ،حيث يصعب نظرا لضيق
الوقت التحقق من صحة كل خرب يف أحيان كثرية ،خاصة إذا وضعنا يف االعتبار صعوبة الحصول عىل املعلومات
وعدم كفالة القانون لهذا الحق بشكل جاد يف بلد كمرص.
ومن القوانني املستحدثة التي حظرت نرش املعلومات الكاذبة أو املضللة ،قانون حامية املستهلك رقم 67
لسنة  ،2006والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم  886لسنة  ،2006حيث اعتربت
املادة  16من الالئحة التنفيذية سالفة البيان أنه يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب املورد أو
املعلن يؤدي إىل خلق انطباع غري حقيقي أو مضلل لدي املستهلك ،أو يؤدي إىل وقوعه يف خلط أو غلط ،وهو
نصت عليه املادة  17من ذات الالئحة ببعض التفصيل والتوضيح للعنارص التي قد تعترب محال لإلدالء
ذات ما ّ
مبعلومات كاذبة وهي:
 -1طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العنارص التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها.
 -2مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صالحيتها أو رشوط
استعاملها أو محاذير هذا االستعامل.
 -3جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
 -4نوع الخدمة ومكان تقدميها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية؛ سواء انصبت عىل نوعيتها أو الفوائد
من وراء استخدامها.
 -5رشوط وإجراءات التعاقد مبا يف ذلك خدمة ما بعد البيع والضامن والثمن وكيفية سداده.
 -6الجوائز أو الشهادات أو عالمات الجودة.

 -57د .محمد عبد اللطيف – جرائم النرش املرضة باملصلحة العامة – دار النهضة العربية –  1999ص.76
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 -7العالمات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
 -8خصائص املنتج والنتائج املتوقعة من استخدامه.
كام ألزمت املادة الثامنة عرش مورد السلعة املستعملة بتقديم املعلومات الكافية عن حالتها ،وعن مدى
وجود عيوب فيها ومدى حاجتها لإلصالح قبل استعاملها ،وذلك عىل نحو ال يؤدي إىل خلق انطباع غري حقيقي
أو مضلل لدى املستهلك أو يوقعه يف خلط أو غلط ،ويحقق متطلبات الصحة والسالمة.
أما يف مجال سوق األوراق املالية ،فإن األمر يصبح خطريا إذا تعلق بنرش معلومات كاذبة ،إذ يرى املتخصصون
أنه يزعزع استقرار السوق ،ولذلك نظّم قانون سوق رأس املال رقم  95لسنة  1992حامية قانونية لرضورة
صحة املعلومات ،التي يتم اإلدالء بها يف هذا املجال ،حيث عاقبت املادة  63من القانون سالف البيان بالحبس
ملدة ال تزيد عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف جنيه وال تزيد عن مائة ألف جنيه ،أو
بإحدى هاتني العقوبتني ،لكل من أثبت عمدا يف نرشات االكتتاب أو أوراق التأسيس أو الرتخيص ،أو غري ذلك
من التقارير أو الوثائق أو اإلعالنات املتعلقة بالرشكة بيانات غري صحيحة أو مخالفة ألحكام القانون ،أو غري
يف هذه البيانات بعد اعتامدها من الهيئة العامة للرقابة املالية أو عرضها عليها ،كام عاقب بذات العقوبة
كل من أصدر عمدا بيانات غري صحيحة عن األوراق املالية التي تتلقى االكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقي
االكتتاب ،أو ز ّور يف سجالت الرشكة أو أثبت فيها عمدا وقائع غري صحيحة أو عرض تقارير عىل الجمعية
العامة للرشكة تتضمن بيانات كاذبة.

ثامنا :جلسات املحاكم وتحقيقات النيابة وجلسات الربملان
مل تفلت جلسات املحاكم وتحقيقات النيابة وجلسات مجلس الشعب من القيود الواردة عىل حرية تداول
املعلومات ،حيث حظرت املادة  189من قانون العقوبات نرش ما يجري يف الدعاوى املدنية والجنائية التي
تقرر املحكمة سامعها يف جلسة رسية ،ومل تحدد املادة مقتضيات الرسية التي تعطي السلطة للمحكمة يك
تقرر فرض الرسية عىل جلسات معينة.
والتجريم هنا غري مرتبط بنرش معلومات كاذبة كام هو الحال يف املادة  188من قانون العقوبات ،بل أن
الجرمية تقع مبخالفة قرار حظر النرش؛ سواء كانت املعلومات املنشورة صحيحة أو كاذبة ،وكان النرش بإحدى
طرق العالنية املنصوص عليها يف املادة  ،171مام يعطي املحكمة سلطة واسعة يف تقدير ذلك وهو ما يخالف
املبدأ الذي يقيض برضورة أن يكون نطاق االستثناءات يف أضيق الحدود.
كام تضمنت هذه املادة سببا لإلباحة ،حيث قضت يف الفقرة الثانية بأنهال عقاب عىل مجرد نرش موضوع
الشكوى أو عىل مجرد نرش الحكم ،ومع ذلك ففي الدعاوى التي ال يجوز فيها إقامة الدليل عىل األمور املدعى
بها يعاقب عىل إعالن الشكوى ،أو عىل نرش الحكم بالعقوبات املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه
املادة ،مامل يكن نرش الحكم أو الشكوى قد حصل بناء عىل طلب الشايك أو بإذنه.
وهذا النص ميثل أحد االستثناءات عىل مبدأ علنية املحاكامت ،ذلك املبدأ الذي يرتكز عىل أن األحكام القضائية
تصدر باسم الشعب ،ومن ثم يكون ألي فرد الحق يف حضور جلسات املحاكمة لسامع املرافعات ومراقبة أداء
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العدالة ،واالطمئنان عىل حسن أدائها ،فيتولد لديه الشعور بالثقة يف قضاته ،ويدفعه ذلك الحرتام القانون،
ومن هذا املنطلق ال يجوز منع الصحفيني من التواجد املعارص لسري إجراءات الجلسة باعتبارهم جزءا من
الشعب ،وألنهم مندوبون له عند غيابه ،وينتج عن ذلك حقهم يف نقل املرافعات للجمهور بواسطة الصحف،
ويكشف هذا النقل من جهة أخرى عن األيديولوجية الدميقراطية يف القانون .58
كذلك أعطت املادة  190من قانون العقوبات للمحكمة سلطة حظر نرش املرافعات القضائية واألحكام كلها
أو بعضها ،يف بعض أنواع الدعاوى التي ترى املحكمة ،أن يف نرشها إخالال بالنظام العام أو اآلداب العامة،
وهذا الحظر أيضا يعترب استثناء عىل القاعدة العامة التي تقيض بعالنية إجراءات املحاكمة ،فضال عن أن
مصطلحات النظام العام واآلداب العامة ،مصطلحات نسبية ،يتغري مفهومها من زمان آلخر ،ووفقا لطبيعة
النظام السيايس السائد ،فاآلداب العامة عىل سبيل املثال بحكم كونها جزءا من النظام العام تستمد بعض
خصائصها من هذا النظام .فقواعد اآلداب العامة قواعد نسبية متغرية تختلف باختالف املكان والزمان من
مجتمع إىل آخر ومن جيل إىل جيل يف املجتمع الواحد .فام يعد مخالفا لآلداب يف مجتمع ما ،قد ال يكون
مخالفا لها يف مجتمع آخر .وما يع ّد غري مقبول يف املجتمع يف حقبة زمنية قد يغدو مقبوال يف حقبة الحقة،
وبالتايل فإن اعتبارات حظر النرش الواردة يف هذه املادة يشوبها الغلو يف نطاق االستثناء ،وأيضا الغلو يف متكني
املحكمة من قرارات حظر النرش دون أدىن رقابة عليها يف ذلك.
وقد قررت املادة  190عقابا ملن يخالف قرار الحظر بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة
آالف جنيه وال تزيد عن عرشة آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني.
أيضا عاقبت املادة  191من ذات القانون نرش ما يجري يف املداوالت الرسية باملحاكم ،وكذلك النرش بدون
أمانة أو بسوء قصد لوقائع الجلسات العلنية للمحاكم بذات العقوبات الواردة يف املادة  ،190ولتطبيق
هذا النص عىل املداوالت الرسية ،يجب أن تنعقد املداولة صحيحة قانونا وفقا لنص املادة  167من قانون
املرافعات املدنية والتجارية ،التي تنص عىل أن «ال يجوز أن يشرتك يف املداولة غري القضاة الذين سمعوا
املرافعة  ،»...وهذه القاعدة القانونية من القواعد اآلمرة التي تتعلق بالنظام العام ،ومن ثم فإن عدم انعقاد
املداولة بهذا الشكل املنصوص عليه يف املادة  167يؤدى إىل بطالن تشكيل غرفة املداولة ،ومن ثم ال يرتتب
اإلثم الجنايئ عىل نرش ما تم تداوله يف هذه املداولة الباطلة.
ويرى أغلب الفقه القانوين يف مرص أن الحكمة من حظر نرش ما يتم تداوله يف املداولة الرسية يعود إىل كفالة
الحرية التامة للقضاة يف إبداء آرائهم ،فال يخشون رقابة أو تعليقا من الخصوم أو الرأي العام ،هذا باإلضافة
إىل أن اطالع الجمهور عىل الخالف يف الرأي يحط من كرامة املحكمة ويضعف من قوة حكمها .59
ونرى نحن أن للمحكمة الحق يف االحتفاظ برسية املداوالت ،ولكن ليس لألسباب التي يتبناها جمهور
 -58د .محمد مأمون سالمة – اإلجراءات الجنائية يف الترشيع املرصي – الجزء الثاين – ص.89
 -59د .محمود نجيب حسني – املرجع السابق.
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الفقهاء ،ولكن لسبب آخر هو أن القايض ليس له أن يفصح عن رأيه أو يظهر اتجاها معينا للحكم ،قبل
النطق بالحكم يف الدعوى ،وبالتايل يكون ما يجري يف املداوالت هو الفرصة الوحيدة أمام القضاة للمناقشة
واالختالف واالتفاق حول موضوع الدعوى دون أن يبدو من أحدهم توجهه يف موضوع الدعوى.
كذلك تعاقب الفقرة الثانية من ذات املادة عىل نرش وقائع الجلسات العلنية ،إذا كان النرش بدون أمانة أو
بسوء قصد ،وهذه الفقرة تشوبها شبهة عدم الدستورية ،حيث ال يوجد يف القانون تعريف ملا هو املقصود
باألمانة ،حتى ميكن الوقوف عىل مقابلها ،وهو نفس ما ينطبق عىل سوء القصد ،إذ كان باألحرى تجريم نرش
املعلومات الكاذبة عن عمد ،وليس إطالق العنان لهذه املصطلحات التي قد يسقط يف شباكها برئ ،مثلام هي
قيد خطري عىل حرية تداول املعلومات.
كذلك حظرت املادة  192من قانون العقوبات حظر نرش ما يجري بالجلسات الرسية ملجلس الشعب ،أو نرش
ما يجري يف جلساته العلنية بدون أمانة أو بدون قصد ،واألصل يف جلسات مجلس الشعب أنها علنية ،إال أن
نصت عىل جواز انعقادها رسا بناء عىل طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة،
املادة  106من دستور ّ 1971
أو بناء عىل طلب رئيس املجلس أو عرشين من أعضائه ،فإذا انتهى املجلس إىل املوافقة أصدر قرارا بذلك.
وهذا النص فضال عن سنده الدستوري املتمثل يف املادة  106من دستور  1971يشوبهام العوار املطلق ،إذ أن
الربملان هو نائب الشعب ،ومن ثم ال يجوز للنائب أن يحجب شيئا عن مصدر اإلنابة ،وفيام يتعلق بالنرش
بدون أمانة أو بسوء قصد لوقائع الجلسات العلنية ،فأيضا سوء القصد وعدم األمانة مصطلحات مطاطة وغري
معرفة قانونا ،وهو يسهل التفسري الواسع للنص ،مبا ينتقص من حرية الحصول عىل املعلومات املتعلقة مبا
يدور داخل أروقة الربملان.
أما فيام يتعلق بالتحقيقات التي تجريها سلطة التحقيق فقد املادة ( 193أ) من قانون العقوبات نرش أي
أخبار بشأن التحقيقات الجنائية التي تجريها سلطة التحقيق ،إذا كانت األخرية قد قررت إجراءه يف غيبة
الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة يشء منه مراعاة للنظام العام أو اآلداب العامة أو لظهور الحقيقة.
وهذا النص يعترب من أشد النصوص التي تعوق حرية تداول املعلومات ،خاصة إذا كانت تلك التحقيقات
تتعلق بشأن عام ،أو بقضية محل اهتامم جامهريي.
وتكمن اإلشكالية الكربى يف النصوص من  189وحتى  ،193أن جميع قرارات حظر النرش التي تصدر من
املحاكم أو سلطات التحقيق ،تعترب قرارات قضائية ،وليست قرارات إدارية ،ومن ثم ال يجوز الطعن عليها
أمام القضاء اإلداري ،وهو ما يحصن قرارات حظر النرش من الرقابة عليها ،وهو ما يشدد القيد عىل الحق يف
الحصول عىل املعلومات.
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تاسعا :التقنية وحرية تداول املعلومات
استمر املرشع املرصي لعقود طويلة يعتمد فقط عىل نص املادة  171من قانون العقوبات التي توضح الوسائل
املختلفة للنرش واإلذاعة ،أو التي يسميها الفقه والقضاء يف مرص (طرق العلنية) ،وقد جاءت هذه املادة عامة
لتشمل كافة الطرق والوسائل التي تتحول بها املعلومات من الحيازة الفردية إىل الحيازة الجامعية ،ابتداء
من القول والصياح جهرا واإلمياء ،والكتابة والرسم والتصوير ،مرورا بالوسائل امليكانيكية ،وانتهاء بالوسائل
السلكية والالسلكية وما قد يستجد يف املستقبل.
ومع التطور التقني الذي أحدث ثورة يف الفرص املتاحة أمام تدفق املعلومات عرب املكاملات التليفونية
واإلنرتنت ،والراديو ،والساتاليت وغريها من وسائل االتصال ،تحولت هذه التقنيات إىل وسائط جبارة لتداول
املعلومات بني البرش ،وقد تدخلت الدول مبحاوالت أولية للمعالجة الترشيعية لهذا التطور ،إال أن هذا
التدخل انتقص من حرية تداول املعلومات عرب هذه الوسائل التقنية بشكل كبري يف بلدان عديدة .اتخذت
الحكومة من ستار تنظيم مامرسة الحريات الرقمية ذريعة لتقييدها بدعاوى مختلفة ،منها ما يتعلق باألمن
القومي ،ومنها ما يتعلق بالسلم العام ،وغريها من الدعاوى التي يعتربها البعض واهية ،إذا ما قورنت
املصلحة العامة التي سوف تتحقق بإتاحة املعلومات عرب الوسائل التقنية املختلفة ،باملصالح الخاصة املبتغاة
من وراء فرض هذه القيود.
كان أول تدخل ترشيعي يف مرص ملعالجة هذا التطور ،وفرض سيطرة الدولة عىل اإلفراط املحتمل يف تدفق
املعلومات الذي قد ال يتوافق مع التوجه السيايس للدولة أو قد يؤدي إىل اإلفصاح عن معلومات ،ال ترغب
الدوائر السياسية الحاكمة يف إتاحة تداولها ،هو قرار رئيس الجمهورية رقم  101لسنة  ،601998بشأن
إنشاء جهاز تنظيم االتصاالت السلكية والالسلكية ،الذي جاء يف املادة األوىل منه ،إنشاء جهاز لتنظيم مرفق
االتصاالت السلكية والالسلكية ،والذي يهدف عىل وجه الخصوص إىل عدة أمور منها (حامية أهداف ومصالح
األمن القومي والحقوق السيادية للدولة) ،ومع غياب تعريف قانوين دقيق ملاهية األمن القومي والحقوق
السيادية للدولة ،تصبح هذه املصطلحات فضفاضة ،مبا يؤدي إىل سقوط الحريات الرقمية يف شباك القيود
نصت املادة الرابعة من
التي تتبع هذه املفاهيم ،وهو ما انعكس عىل تشكيل إدارة الجهاز نفسه الذي ّ
القرار عىل أن يتشكل من وزير النقل واملواصالت رئيسا وعضوية مستشار من مجلس الدولة ومدير املعهد
القومي لالتصاالت ،ووكيل أول وزارة املواصالت ،ومدير سالح اإلشارة بالقوات املسلحة ،وثالثة أعضاء ميثلون
جمهور املستفيدين ،وثالثة آخرين من الخرباء يف مجال االتصاالت ،ويالحظ أن العدد األقل من إدارة الجهاز
من املتخصصني ،والعدد األكرب من املسئولني الحكوميني اإلداريني ،ويتضح من مطالعة باقي نصوص القرار أن
الهدف منه هو تقييد حرية االتصاالت الالسلكية ،كشبكات االتصاالت والراديو وغريها..
نصت املادة  5/4من القرار عىل أن أحد اختصاصات مجلس إدارة الجهاز هو منح الرتاخيص الخاصة
حيث ّ
 -60قرار رئيس الجمهورية رقم  101لسنــة ،1998بشأن إنشاء جهاز تنظيم مرفق االتصاالت السلكية والالسلكية -نرش بالجريدة الرسمية بتاريخ 04 \ 04
\ .1998
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باستخدام الرتددات الالسلكية ،وهو ما يعني أنه ال يجوز ألحد تشغيل الخدمات التي تعتمد عىل التقنيات
نص املادة  6/5عىل اختصاص الجهاز مبنح الرتاخيص إلنشاء شيكات
الالسلكية دون هذا الرتخيص ،وكذلك ّ
االتصاالت وتشغيلها وإدارتها .ووضع الرشوط الالزمة ملنحها ،ومراقبة تنفيذها ،وحامية أهداف ومصالح
األمن القومي والحقوق السيادية للدولة ،كام أعطت الفقرة السابعة من ذات املادة ملجلس إدارة الجهاز
سلطة اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة يف حالة مخالفة رشوط الرتاخيص املمنوحة ملشغيل خدمات االتصال،
وأعطت الفقرة العارشة إلدارة الجهاز سلطة تحديد املعايري واملواصفات الفنية ألجهزة االتصاالت التي يجوز
إدخالها إىل مرص ،وكذلك منح التصاريح واملوافقات الخاصة باستخدامها ،وهو ما يعني أن هناك أنواع معينة
من أجهزة االتصاالت ذات مواصفات فنية معينة ال يجوز إدخالها إال إذا كانت متفقة مع املعايري املعتمدة
من هذا الجهاز وبعد موافقته ،وقد أكدت املادة الحادية عرش عىل جميع هذه القيود الواردة عىل حرية
نصت عىل أنه ال يجوز تقديم خدمات االتصاالت
تشغيل هذه التقنيات ،أو تقديم الخدمات املتعلقة بها حني ّ
أو تشغيل شبكات أو أنظمة االتصاالت إال بناء عىل ترخيص يصدر طبقا ألحكام هذا القرار.
وعىل الرغم من القيود التي وضعها هذا القرار عىل حرية تداول املعلومات عرب تقنيات االتصال املختلفة ،إال
أنه مل يتضمن أي عقوبات لتحقيق الردع الالزم إللزام األفراد بااللتزام بأحكامه ،وهو ما دفع املرشع املرصي
إىل إصدار قانون االتصاالت رقم  10لسنة  ،612003الذي عرف مصطلح االتصاالت يف املادة  3/1بأنها «أي
وسيلة إلرسال أو استقبال الرموز ،أو اإلشارات ،أو الرسائل ،أو الكتابات أو الصور ،أو األصوات ،وذلك أيا
كانت طبيعتها؛ وسواء كان االتصال سلكيا أو ال سلكيا» ،ويبني من ذلك التعريف أنه يشمل كل وسائل نقل
نصت املادة الثانية عىل أن خدمة االتصاالت تقوم عىل عدة أسس،
واستالم املعلومات بأنواعها املختلفة ،وقد ّ
أحدها هو حامية حقوق املستخدمني ،إال أن ذات النص علّق هذه الحامية عىل أن تكون وفقا للوجه املبني
يف ذات القانون.
مبوجب القانون  10لسنة  2003أنشئ الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الذي حددت املادة الرابعة أهدافه،
والتي من بينها تنظيم مرفق االتصاالت وتطوير ونرش جميع خدماته عىل نحو يواكب أحدث وسائل
التكنولوجيا ،ويلبي جميع احتياجات املستخدمني بأنسب األسعار ،ويشجع االستثامر الوطني والدويل يف هذا
املجال ،يف إطار من قواعد املنافسة الحرة ،وكذلك (حامية األمن القومي واملصالح العليا للبالد) وغريها من
األهداف.
نص القانون عىل أن يكون للجهاز مجلس إدارة يتشكل من الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من األعضاء
كام ّ
بينهم ممثل لوزارة الدفاع وثالثة ممثلني ألجهزة األمن القومي ،ومبقارنة هذا الوضع بالوضع يف ظل جهاز
تنظيم االتصاالت السلكية والالسلكية ،الذي كان من بني أعضاء مجلس إدارته عضو ممثل لسالح اإلشارة
بالقوات املسلحة ،نجد أن القانون  10لسنة  2003قد توسع يف إضفاء الطابع األمني عىل تشكيل مجلس
إدارة الجهاز القومي ،دون أن يوضح القانون مربرات وجود ممثلني ألجهزة األمن القومي ،ودون أن يحدد عىل
وجه الحرص ما هي أجهزة القومي املمثلة يف مجلس إدارة الجهاز ،وهو ما يشري إىل توجه عام لدى املرشع
بأن تكون خدمات االتصاالت تحت رقابة بعض األجهزة األمنية ،وهو ما يشكل قطعا تهديدا لحرية تدفق
 -61قانون تنظيم االتصاالت رقم  10لسنة  – 2003نرش بالجريدة الرسمية بتاريخ .2003 \ 02 \ 04
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املعلومات ،خاصة مع عدم الوضوح الذي ينتاب دور هذه األجهزة يف إدارة الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.
حدد القانون أيضا إجراءات معينة لتشغيل خدمات االتصاالت ،حيث منح مجلس إدارة الجهاز سلطة وضع
قواعد ورشوط منح الرتاخيص الخاصة باستخدام الطيف الرتددي وتنظيم إجراءات منحها ،وكذلك وضع قواعد
ورشوط منح الرتاخيص الخاصة بإنشاء البنية األساسية لشبكات االتصاالت ،مبا ال يخل بأحكام القوانني املنظمة
ألعامل البناء والتخطيط العمراين وقوانني البيئة واإلدارة املحلية ،وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات
وإدارتها والرتاخيص الخاصة بتقديم خدمات االتصاالت ،وإصدار هذه الرتاخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها
طبقا ألحكام هذا القانون ،مبا يضمن حقوق املستخدمني وخاصة حقهم يف ضامن الرسية التامة طبقا للقانون،
ومبا ال ميس (باألمن القومي واملصالح العليا للدولة) ،ومعايري التخطيط العمراين واملعايري الصحية والبيئية
التي يصدر بها قرارات من الوزراء املعنيني ورؤساء الجهات املعنية ،وأيضا اعتامد املواصفات واملقاييس
الفنية الخاصة بأجهزة االتصاالت ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح الالزمة لتنظيم استريادها وبيعها
واستعاملها.
واالختصاصات السابقة تعرب عن نفس الفلسفة الترشيعية التي كان يتبناها القرار رقم  101لسنة ،1998
الذي علق تشغيل خدمات االتصاالت بشكل مطلق عىل ترخيص بذلك من الجهاز ،دون التفرقة بني التشغيل
االستثامري ،وتشغيل الهواة ،أو التشغيل الذي ال يحقق أرباحا استثامرية كربى ،وال ميتلك مقومات املنافسة
االقتصادية ،وأيضا رضورة اعتامد الجهاز للمعايري واملواصفات الفنية ألجهزة االتصاالت التي ميكن استريادها
وبيعها واستعاملها ،وهو ما يعني أن األجهزة غري املعتمدة من جهاز االتصاالت ال ميكن استخدامها يف مرص،
مام يحد من حرية تدفق املعلومات عرب أجهزة االتصال املختلفة ،كام يؤكد ذلك عىل القيود عىل الحق يف
استخدام الطيف الرتددي باعتباره أحد موارد الطبيعة.
وقد استثنى القانون شبكات االتصاالت السلكية من رضورة الحصول عىل ترخيص بالتشغيل ،إال أن جميع
الشبكات واألجهزة الالسلكية ال يجوز تشغيلها دون هذا الرتخيص.
وفيام يتعلق بأجهزة االتصاالت عىل وجه الخصوص ،فقد حظر القانون استرياد أو تصنيع أو تجميع أي معدة
من معدات االتصاالت إال بعد الحصول عىل ترصيح بذلك من الجهاز ،وطبقا للمعايري واملواصفات املعتمدة
منه ،بل أن القانون ألزم جهاز تنظيم االتصاالت برضورة الحصول عىل موافقة من القوات املسلحة وهيئة
األمن القومي ووزارة الداخلية ،قبل قيامه باالسترياد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو االستخدام لحسابه،
وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز اإلداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات اإلدارة
املحلية والهيئات والرشكات بكافة أنواعها واألفراد وغريها ،وذلك بالنسبة ملعدات االتصاالت التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة األمن القومي .واالستثناء عىل هذا القيد فقط للمعدات
واألجهزة املستخدمة يف البث اإلذاعي والتليفزيوين الخاص باتحاد اإلذاعة والتليفزيون ،مع رضورة حصول
االتحاد عىل ذات املوافقة.
وضع القانون  10لسنة  2003نظاما عقابيا عىل مخالفة أحكامه نرى إنه متطرفا ،حيث عاقبت املادة  72من
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القانون بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف جنيه
وال تجاوز خمسامئة ألف جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من قام دون الحصول عىل ترخيص من الجهاز
وفقا ألحكام هذا القانون -بإنشاء أو تشغيل شبكات االتصاالت ،أو إنشاء بنية أساسية لشبكات االتصاالت،أو تقديم خدمات االتصاالت ،أو مترير املكاملات التليفونية الدولية بأي طريقة كانت ،مع مصادرة املعدات
واألجهزة والتوصيالت كافة التي استعملت يف ارتكاب هذه الجرمية ،وتقيض املحكمة من تلقاء نفسها بإلزام
املحكوم عليه بالتعويض املناسب يف الحالة املنصوص عليها يف حالة مترير املكاملات التليفونية.
وكان األجدر باملرشع حامية منه لحرية تداول املعلومات أن يقرص نطاق التجريم عىل التشغيل واالستخدام
ذات الطابع الربحي االستثامري ،بهدف حامية تكافؤ الفرص للمشغلني املستثمرين ،وللحول دون االحتكار
ألغراض اقتصادية.
كذلك عاقبت املادة  76من هذا القانون بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسامئة جنيه وال تجاوز عرشين ألف
جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من:
 -1استخدام أو ساعد عىل استخدام وسائل غري مرشوعة إلجراء اتصاالت.
 -2تعمد إزعاج أو مضايقة غريه بإساءة استعامل أجهزة االتصاالت.
والهدف من هذا النص هو تجريم استخدام أجهزة االتصاالت غري املرصح بها ،وغري الخاضعة للمواصفات
املعتمدة من جهاز تنظيم االتصاالت.
يف ضوء املستجدات التي طرأت عىل مرص بعد ثورة  25يناير ،ظهر اتجاها داخل وزارة االتصاالت لتعديل
قانون االتصاالت رقم  10لسنة  ،2003وقد شارك عدد من املنظامت الحقوقية يف تقديم اقرتاحات لتعديل
القانون ،وكان من أهم النقاط التي تم الرتكيز عليها من جانب املنظامت ،الحق يف إنشاء شبكات اتصاالت
دون الحاجة إىل ترخيص بذلك من جهاز تنظيم االتصاالت ،إذا كان استخدام هذه الشبكات ألغراض غري
ربحية ،وذلك ردا عىل املنطق القائل بأن الهدف من تجريم إنشاء شبكات دون ترخيص ،هو الحفاظ عىل
دوافع املستثمرين يف االستثامر يف هذا املجال ،كذلك قدمت املنظامت سالفة البيان تعديال عىل منع استرياد
أجهزة االتصاالت غري املطابقة للمواصفات الفنية املعتمدة من الجهاز ،باستثناء املعدات التي تعمل يف
حيزات ترددات الهواة أو ساتل الهواة أو الواي فاي من حظر استريادها واستخدامها وتداولها دون ترخيص
من جهاز تنظيم االتصاالت ،كام تقدمت املنظامت باقرتاح بإلغاء عقوبة الحبس املنصوص عليها يف املادة 76
من القانون ،التي تجرم إساءة استخدام شبكات االتصال أو استخدام أجهزة غري مرصح بها من الجهاز ،وكذلك
بعض عقوبات الحبس الواردة يف قانون كجزاء عىل مخالفة بعض أحكامه.

عارشا :امللكية الفكرية والتشارك املعلومايت
يعترب من أكرث املوضوعات إثارة للجدل اليوم ذلك املتعلق بالتبادل االجتامعي ملصادر املعلومات ،وإتاحة
املعلومات بأشكالها املختلفة يف ظل قوانني امللكية الفكرية ،التي متنح منتجي املعارف واملعلومات درجة من
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الحامية القانونية إلنتاجهم ،يف حالة انطباق التعريفات الواردة يف هذه القوانني عىل تلك املنتجات املعرفية
واإلبداعية اململوكة لهؤالء املنتجني أو املؤلفني لها.
تقف وراء الحامية القانونية لحقوق املؤلف املالية واألدبية عىل مؤلفه فلسفة مفادها انه أصبح للمعرفة
مثن ،إذا ما انطبق عليها وصف االبتكار مبعناه القانوين الوارد يف ترشيعات امللكية الفكرية ،أي أن بعض
املحتويات املعرفية هي مصدر للكسب ملؤلفها أو مبدعها ،وهو ما يجعلها موضوعا «للملكية الخاصة» ،و
أينام ظهرت امللكية الخاصة تظهر بالتبعية نزعات التنافس واالحتكار ألغراض ربحية من ناحية ،ومن ناحية
أخرى تظهر نزعات لالعتداء عىل هذا النوع من امللكية ،وهو ما استدعى من الدولة أن تستجيب لهذه
اإلشكالية استجابة ترشيعية تكفل الحامية املدنية والجنائية لحقوق املؤلفني.
وبقدر ما كانت ترشيعات امللكية الفكرية تعبريا عن اتجاه الدولة لحامية امللكية «الخاصة» الفكرية وحقوق
املؤلفني ،إال أنها تجاهلت «ترشيعيا» حق املجتمع يف إتاحة املعلومات وتداول املحتويات املعلوماتية بأشكالها
املختلفة.
هذا التجاهل الترشيعي جاء متزامنا مع ظهور «اإلنرتنت» ،الذي أصبح خالل سنوات قليلة مصدرا أساسيا
لتداول املعارف واملعلومات ،بطريقة عطلت عمليا قوانني امللكية الفكرية ،وأضعفت من فاعليتها ،إال أن
املشكلة ال تزال قامئة ،وهي أن هناك قوانني تفرض عقوبات ومسئولية مدنية عىل كل من يخالفها ،وتضع
حامية قانونية ملدد طويلة عىل املحتويات املعلوماتية ،تعوق املجتمع عن االستفادة منها يف اإلنتاج املعريف
املستقبيل أو تطوير اإلنتاج املعريف القديم.
ق ّد م املرشع املرصي إطارا ترشيعيا لحامية حقوق امللكية الفكرية للمؤلفني عىل مصنفاتهم ،من خالل قانون
حامية امللكية الفكرية رقم  82لسنة  ،622002الذي ُعرف مبوجب مادته األوىل املصنف بأنه كل عمل مبتكر
أديب أو فني أو علمي ،أيا كان نوعه أو طريقة التعبري عنه ،أو أهميته أو الغرض من تصنيفه .وأعطى القانون
نصت املادة  140من هذا
أمثلة للمصنفات التي تتمتع بحامية حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بها ،حيث ّ
القانون ..عىل أن متتع بحامية هذا القانون حقوق املؤلفني عىل مصنفاتهم األدبية والفنية ،وبوجه خاص
املصنفات اآلتية:
 -1الكتب ،والكتيبات ،واملقاالت والنرشات وغريها من املصنفات املكتوبة.
 -2برامج الحاسب اآليل.
 -3قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب اآليل أو من غريه.
 -4ملحارضات ،والخطب ،واملواعظ ،وأي مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
 -5املصنفات التمثيلية والتمثيليات املوسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
 -6املصنفات املوسيقية املقرتنة باأللفاظ أو غري املقرتنة بها.
 -7املصنفات السمعية البرصية.
 -62قانون حامية امللكية الفكرية رقم  82لسنة  – 2002نرش بالجريدة الرسمية بتاريخ .2002 \ 06 \ 02
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 -8مصنفات العامرة.
 -9مصنفات الرسم بالخطوط أو باأللوان ،والنحت ،والطباعة عىل الحجر ،وعىل األقمشة وأي مصنفات مامثلة
يف مجال الفنون الجميلة.
 -10املصنفات الفوتوغرافية وما مياثلها.
 -11مصنفات الفن التطبيقي والتشكييل.
 -12الصور التوضيحية ،والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (االسكتشات) ،واملصنفات الثالثية األبعاد
املتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميامت املعامرية.
 -13املصنفات املشتقة ،وذلك دون اإلخالل بالحامية املقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشمل الحامية عنوان املصنف إذا كان مبتكرا.
استثنى القانون من الحامية األفكار واإلجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل واملفاهيم واملبادئ
واالكتشافات والبيانات ،والوثائق الرسمية ،أيا كانت لغتها األصلية أو اللغة املنقولة إليها ،مثل نصوص
القوانني ،واللوائح ،والقرارات ،واالتفاقيات الدولية ،واألحكام القضائية ،وأحكام املحكمني ،والقرارات الصادرة
من اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضايئ ،وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار
صحفية ،إال أن القانون أبقى الحامية يف حالة إذا متيز جمع املحتويات السابقة باالبتكار يف الرتتيب والعرض
أو بأي مجهود شخيص.
وأعطى القانون للمؤلف وخلفه العام بعض الحقوق عىل املحتوى اململوك له أهمها:
أوال :الحق يف إتاحة املصنف للجمهور ألول مرة.
ثانيا :الحق يف نسبة املصنف إىل مؤلفه.
ثالثا :الحق يف منع تعديل املصنف تعديال يعتربه املؤلف تشويها أو تحريفا له ،عىل أال يعد التعديل يف مجال
الرتجمة اعتداء إال إذا أغفل املرتجم اإلشارة إىل مواطن الحذف أو التغيري أو أساء بعمله لسمعة املؤلف
ومكانته.
وأيضا منح القانون املؤلف وخلفه العام من بعده ،حق استئثاري يف الرتخيص أو املنع ألي استغالل ملصنفه
بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ ،أو البث اإلذاعي ،أو إعادة البث اإلذاعي ،أو األداء العلني
أو التوصيل العلني ،أو الرتجمة ،أو التحوير ،أو التأجري أو اإلعارة أو اإلتاحة للجمهور ،مبا يف ذلك إتاحته عرب
أجهزة الحاسب اآليل أو من خالل شبكات اإلنرتنت أو شبكات املعلومات أو شبكات االتصاالت وغريها من
الوسائل.
وال ينطبق الحق االستئثاري يف التأجري عىل برامج الحاسب اآليل إذا مل تكن هي املحل األسايس للتأجري ،وال عىل
تأجري املصنفات السمعية البرصية متى كان ال يؤدي إىل انتشار نسخها عىل نحو يلحق رضرا ماديا بصاحب
الحق االستئثاري املشار إليه.
كام يتمتع املؤلف وخلفه من بعده بالحق يف تتبع أعامل الترصف يف النسخة األصلية ملصنفه ،والذي يخوله
الحصول عىل نسبة مائوية معينة ال تجاوز عرشة باملائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية ترصف يف
هذه النسخة.
وللمؤلف الحق يف منع الغري من استرياد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه ،املحمي وفقا ألحكام هذا
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القانون إذا قام باستغالله وتسويقه يف أي دولة أو رخص للغري بذلك.
وقد عاقبت املادة  181من القانون بالحبس مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال
تجاوز عرشة آالف جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من أىت أحد األفعال اآلتية:
أوال :بيع أو تأجري مصنف أو تسجيل صويت أو برنامج إذاعي محمي ،طبقا ألحكام هذا القانون ،أو طرحة
للتداول بأي صورة من الصور بدون إذن كتايب مسبق من املؤلف أو صاحب الحق املجاور.
ثاين :تقليد مصنف أو تسجيل صويت أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو لإليجار مع العلم
بتقليده.
ثالثا :التقليد يف الداخل ملصنف أو تسجيل صويت أو برنامج إذاعي منشور يف الخارج ،أو بيعه أو عرضه للبيع،
أو التداول أو لإليجار أو تصديره إىل الخارج مع العلم بتقليده.
رابعا :نرش مصنف أو تسجيل صويت أو برنامج إذاعي أو أداء محمي ،طبقا ألحكام هذا القانون عرب أجهزة
الحاسب اآليل أو شبكات اإلنرتنت أو شبكات املعلومات أو شبكات االتصاالت ،أو غريها من الوسائل بدون
إذن كتايب مسبق من املؤلف أو صاحب الحق املجاور.
خامسا :التصنيع أو التجميع أو االسترياد بغرض البيع أو التأجري ألي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة
للتحايل عىل حامية تقنية يستخدمها املؤلف أو صاحب الحق املجاور كالتشفري أو غريه.
سادسا :اإلزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية ألي حامية تقنية يستخدمها املؤلف أو صاحب الحق املجاور
كالتشفري أو غريه.
سابعا :االعتداء عىل أي حق أديب أو مايل من حقوق املؤلف أو من الحقوق املجاورة املنصوص عليها يف هذا
القانون.
وتتعدد العقوبة بتعدد املصنفات أو التسجيالت الصوتية أو الربامج اإلذاعية أو األداءات محل الجرمية.
ويف حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر ،والغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف
جنيه وال تجاوز خمسني ألف جنيه.
ويف جميع األحوال تقيض املحكمة مبصادرة النسخ محل الجرمية أو املتحصلة منها ،وكذلك املعدات واألدوات
املستخدمة يف ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم باإلدانة أن تقيض بغلق املنشأة التي استغلها املحكوم عليه يف ارتكاب الجرمية،
مدة ال تزيد عىل ستة أشهر ،ويكون الغلق وجوبيا يف حالة العود يف الجرائم املنصوص عليها يف البندين (ثانيا
و ثالثا) من هذه املادة.
وتقيض املحكمة بنرش ملخص الحكم الصادر باإلدانة يف جريدة يومية أو أكرث عىل نفقة املحكوم عليه.
ويبني من تلك القيود التي وضعها القانون رقم  82لسنة  ،2002أنها تشكل عائقا أمام حرية تداول املعلومات،
مع عدم التوازن الواضح بني حقوق امللكية الفكرية ،وحق املجتمع يف تداول املحتويات املعلوماتية التي
تتمتع بالحامية ،وهو ما كان دافعا رئيسيا لظهور فكرة «املشاع اإلبداعي  ،63 »Creative commonsوالتي
63. http://creativecommons.org
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تهدف باألساس إىل تحقيق توازن بني حق املؤلف يف االستفادة األدبية واملادية من مصنفه ،وحق املجتمع يف
إتاحة هذا املصنف وفقا للرشوط التي يحددها املؤلف ذاته .
بطبيعة الحال أثار ظهور فكرة املشاع اإلبداعي جدال قانونيا حول طبيعتها يف إطار أحكام القانون املدين
املرصي ،وعالقتها بقانون حامية امللكية الفكرية رقم  82لسنة  ،2002وما هي حدود املؤلف يف التنازل عن
بعض حقوقه ،وغريها الكثري من األمور .هذه التساؤالت تفتح الباب لتساؤالت أخرى مثل الطبيعة القانونية
للملكية الفكرية ومدى عالقتها بأحكام امللكية الواردة يف التقنني املدين الحديث ،ومدى اتفاق ترشيع امللكية
الفكرية املحيل مع املواثيق واالتفاقيات الدولية؛ سواء ما يتعلق منها بالحق يف إتاحة املعرفة واملعلومات،
أو تلك املتعلقة بحقوق املؤلف ،وعىل الرغم من عدم حسم هذا الجدل حتى اآلن ،إال أن هناك كثريا من
النشطاء املرصيني ،واملنظامت الحقوقية بدأت يف تبني الفكرة ،عن طريق إصدار كتبهم ووثائقهم وتقاريرهم
برخصة املشاع اإلبداعي ،بل وترخيص محتويات مواقع اإلنرتنت واملدونات الخاصة بهم بهذه الرخصة ،بهدف
خلق آلية للرتويج والتشجيع االجتامعي عىل استخدام هذه الرخصة ،بهدف تجاوز العوائق التي يضعها قانون
امللكية الفكرية أمام حرية تداول املعلومات والحق يف املعرفة.
هناك أنواع متعددة لرخصة املشاع اإلبداعي ،والفرق بينها هو الحدود التي يتنازل فيها املؤلف عن بعض
حقوقه املادية عىل املصنف ،وبالتايل تصبح حرية تبادل املحتويات املعلوماتية رهنا بالعالقة بني املجتمع
واملؤلف ،وليس بالعالقة بني املجتمع وقانون مسبق ينوب عن املؤلف.
حتى اآلن مل يتنب املرشع املرصي نظام تراخيص املشاع اإلبداعي داخل املنظومة الترشيعية املرصية ،إال أنه
هناك بعض الجهود الجادة التي يقوم بها نشطاء حقوقيني وخرباء تقنيني لتحقيق ذلك.
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حادي عرش :معلومات اإلحصاء والتعداد والتعبئة العامة
ينظم جمع اإلحصاءات والبيانات الرسمية يف مرص القانون رقم  35لسنة  641960بشأن اإلحصاء والتعداد،
الذي قىض بإنشاء هيئة فنية تجري اإلحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة ،ويصدر بتشكيل هذه
الهيئة قرار من رئيس الجمهورية ،تتوىل تعيني ما يجب إجراؤه منها ،وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ،ونرش
نتائجها وتعيني الجهات أو األجهزة التي تقوم بعمل هذه اإلحصاءات والتعدادات مبا يحقق التنسيق الكامل
بني العمليات واألجهزة اإلحصائية ،ويؤدي إىل رفع مستوى الدقة والكفاية يف هذه العمليات واألجهزة.
إال أن القانون اعترب أن جميع اإلحصاءات والبيانات التي ترصدها هذه الهيئة رسية ال يجوز االطالع عليها،
أو اإلفصاح عنها ألي فرد ،أو هيئة عامة أو خاصة عليها ،أو إبالغه شيئا منها .كام ال يجوز استخدامها لغري
األغراض اإلحصائية ،أو نرش ما يتعلق منها باإلفراد إال مبقتىض إذن مكتوب من ذوي الشأن.
وقد عاقبت املادة الرابعة من هذا القانون بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تزيد عن مائة جنيه
(تسعامئة لرية) أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من أخل برسية البيانات اإلحصائية أو أفىش بيانا من البيانات
الفردية أو رسا من أرسار الصناعة أو التجارة ،أو غري ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها
مبناسبة عمله يف اإلحصاء أو التعداد ،وكذلك كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو اإليهام ،أو بأي وسيلة
أخرى عىل بيانات أو معلومات رسية بشأن اإلحصاءات أو التعدادات أو رشع يف ذلك.
تلك هي الفلسفة القانونية التي تم إنشاء الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عىل أساسها ،حيث صدر
قرار رئيس الجمهورية رقم  2915لسنة 651964بإنشاء وتنظيم الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،
نص يف مادته السادسة عىل أن يبارش الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اختصاصات الهيئة الفنية
الذي ّ
املنصوص عليها يف قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  35لسنة  ،1960ولرئيس الجهاز أن يجري اإلحصاءات
والتعدادات التي تحتاجها الدولة ويحدد مواعيد وطرق إجرائها ،ونرش نتائجها ،وتعيني الجهات واألجهزة
التي تقوم بعمل هذه اإلحصاءات والتعدادات مبا يحقق التنسيق الكامل بني العمليات واألجهزة واإلحصائية،
ويؤدي إىل رفع مستوى الدقة والكفاية يف هذه العمليات واألجهزة.
نص عىل أنه ال يجوز ألي
احتكر هذا القرار نرش أي بيانات أو إحصاءات لتلك التي ينرشها الجهاز ،حيث ّ
وزارة أو هيئة أو جهة ،أو أي فرد أو أفراد يف الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص أن ينرش بأي وسيلة
من وسائل النرش أو اإلعالم ،أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية ،إال من واقع إحصاءات
الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
وبالنسبة لإلحصاءات غري املقررة ضمن برامج الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،فقد حظر هذا القرار
نرشها إال مبوافقة الجهاز.

 -64القانون رقم  35لسنة  1960بشأن اإلحصاء والتعداد – نرش بالجريدة الرسمية بتاريخ .1960 \ 02 \ 18
 -65قرار رئيس الجمهورية رقم  2915لسنة  - 1964نرش بالجريدة الرسمية بتاريخ .1964 \ 10 \ 07
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وهو ما أكده الحقا قرار رئيس الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء رقم  22لسنة 661968الذي قىض بأنه
ال يجوز ألي وزارة أو هيئة أو جهة ،أو أي فرد يف الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ،أن ينرش بأي
وسيلة من وسائل النرش أو اإلعالم أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية ،إال من واقع
إحصاءات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
وبالنسبة لإلحصاءات غري املقررة ضمن برامج الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،فقد حظر هذا القرار
نرشها إال مبوافقة الجهاز ،إال أن هذا القرار أضاف أن موافقة الجهاز يجب أن تكون كتابية ،وعىل رسيان
هذا الحظر عىل ما ينرش يف الصحف واملجالت واملطبوعات عىل اختالف أنواعها من البيانات واملعلومات
اإلحصائية ونتائج االستفتاءات.
ويتبني أن الترشيعات املرصية قد تبنت موقفا قانونيا متشددا يف التعامل مع اإلحصاءات والبيانات ،إذ
من ناحية حظر القانون رقم  35لسنة  1960االطالع عىل أو نرش البيانات واإلحصاءات والتعدادات ،التي
يرصدها الجهاز إال بإذن ذوي الشأن ،ويف قرار رئيس الجمهورية رقم  2915كرر ذات الحظر إال إذا كان
النرش من واقع إحصائيات الجهاز ،وهو ما يعرب ظاهريا عن درجة أعىل من االنفتاح ،إال أن واقع األمر
أن قرار رئيس الجمهورية رقم  2915لسنة  1964ليس قرار بقانون ،وإمنا هو نوع من الترشيعات يسمى
(الترشيع التفوييض) ،حيث إنه صدر بنا ًء عىل القانون سالف البيان ،وبالتايل يجب أال يتجاوز حدود الترشيع
«املفوض» ،ألنه أدىن منه يف املرتبة الترشيعية ،وبالتايل أي حكم يتضمنه مخالفا للترشيع «املفوض» يقع باطال
ويحكم بعدم دستوريته يف حال عرض عىل املحكمة الدستورية.
من ناحية أخرى فإن قرار رئيس الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء رقم  22لسنة  1968بتطبيقه ذلك
الحظر عىل املعلومات والبيانات التي تنرش يف الصحف واملطبوعات ،فإنه قد تشدد يف تقييد حرية تداول
املعلومات ،خاصة إذا ما وضعنا يف االعتبار أن وسائل الحصول عىل املعلومات وتوثيقها وتبادلها تجاوزت
قدرات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،وآليات عمله عىل الرغم من استمرار أهميته حتى اآلن.
أما فيام يتعلق بالتعبئة العامة وتداول املعلومات الناتجة عن إعالن حالة التعبئة ،فقد نظمها القانون رقم
 87لسنة  ،1960حيث عاقب عىل إفشاء البيانات واملعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة ال تقل عن
ألفني وخمسامئة جنيه وال تزيد عن خمسة آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني ،فإذا وقعت الجرمية خالل
مدة التعبئة تكون العقوبة السجن املشدد أو السجن .كام عاقب ذات القانون كل مشتغل يف شئون التعبئة
أفىش أرسارا خاصة بوحدات الجهاز اإلداري للدولة أواألفراد أو الهيئات أو رشكات القطاع العام،أو رشكات
قطاع األعامل العام ،أو رشكات القطاع الخاص مام يتصل بأداء واجبهم ،بالحبس وبغرامة التقل عن ألفني
وخمسامئة جنيه وال تزيد عن خمسة آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني .فإذا وقعت الجرمية خالل مدة
التعبئة تكون العقوبة السجن املشدد أو السجن.
 -66قرار رئيس الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء رقم  22لسنة  – 1968نرش بالجريدة الرسمية بتاريخ .1968 \02 \10
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ثاين عرش :إدالء املوظف العام مبعلومات تتعلق بشئون وظيفته
حظرت جميع الترشيعات التي سبقت القانون رقم  47لسنة  ،1978التي نظمت عالقة العاملني املدنيني
بالدولة بأجهزة الدولة ،قيام أي موظف باإلدالء بأي بيانات أو معلومات تتعلق بوظيفته ،إذا كانت رسية،
نصت املادة  75من القانون رقم  210لسنة 1951بشأن نظام موظفي الدولة ،عىل أنه «ال يجوز للموظف
فقد ّ
أن يُفيض مبعلومات أو إيضاحات عن املسائل التي ينبغي أن تظل رسية بطبيعتها ،أو مبقتىض تعليامت خاصة،
ويظل التزام املوظف بالكتامن قامئا ولو بعد االنفصال عن عمله».
وحظر القانون رقم  46لسنة  ،1964بشأن نظام موظفي الدولة إفشاء األمور التي يطلع عليها العامل بحكم
وظيفته ،إذا كانت رسية بطبيعتها ،أو مبوجب تعليامت تقيض بذلك ،ولو بعد ترك العامل الخدمة.
بداية من القانون رقم  58لسنة  1971بإصدار نظام العاملني بالدولة بدأ املرشع يتوسع يف الحظر املفروض
نصت الفقرة السابعة من املادة  53من
عىل املوظف العام يف اإلدالء بأي معلومات تتعلق بوظيفته ،حيث ّ
هذا القانون عىل أن «يحظر عىل العامل أن يفيض بأي ترصيح ،أو بيان عن أعامل وظيفته عن طريق الصحف،
أو غري ذلك من طرق النرش إال إذا كان مرصحا له بذلك من الرئيس املختص».
نصت الفقرة الثامنة من املادة ذاتها عىل أن «يحظر عىل العامل أن يفيش األمور التي يطلع عليها بحكم
كام ّ
وظيفته إذا كانت رسية بطبيعتها أو مبوجب تعليامت تقيض بذلك».
نص يف
وهو التوجه ذاته املعمول به يف قانون العاملني املدنيني بالدولة الحايل رقم  47لسنة  1978الذي ّ
الفقرات  9 ،8 ،7من املادة  77عىل أن يحظر عىل العامل:
( )7أن يُفيض بأي ترصيح أو بيان عن أعامل وظيفته عن طريق الصحف أو غري ذلك من طرق النرش ،إال إذا
كان مرصحا له بذلك كتابة من الرئيس املختص.
( )8أن يُفيش األمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت رسية بطبيعتها أو مبوجب تعليامت تقيض
بذلك ،ويظل هذا االلتزام بالكتامن قامئا ولو بعد ترك العامل الخدمة.
( )9أن يَحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من األوراق الرسمية أو ينزع هذا األصل من امللفات املخصصة لحفظه
ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
ويبني من هذا التطور الترشيعي أن القانون سابقا كان يحظر عىل املوظف العام اإلفصاح عن املعلومات
الرسية فقط ،أما املعلومات غري الرسية فكان متاحا للموظف العام اإلدالء بها للصحف وغريها من وسائل
النرش واإلعالم ،وهو ما تراجع عنه املرشع يف القانون الحايل ،حني حظر عىل املوظف العام اإلدالء بأي
معلومات سواء كانت رسية أو غري رسية ،مام يعترب انقضاضا عىل حرية تداول املعلومات التي بحوزة
املوظفني العموميني بحكم وظائفهم.
برغم وضوح القانون رقم  47لسنة  1978يف منع املوظف العام من اإلدالء مبعلومات تتعلق بشئون وظيفته،
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سواء كانت رسية أو غري رسية ،إال أن املحكمة اإلدارية العليا قضت بأن كفالة حرية الرأي والتعبري والنقد ال
متنع املوظف بأن يتحدث عن رأيه ،طاملا أنه مل يفش معلومات رسية بطبيعتها ،بل قام بنقد سياسة الجهة
التي يعمل بها أو إظهار االنحرافات والخالفات القانونية .67
وعىل الرغم من استقرار هذا املبدأ يف عدد من أحكام املحكمة اإلدارية العليا ،إال أن هناك جانب محافظ
يف الفقه القانوين املرصي ال زال يرى أنه يجب أن تكون هناك قيود عىل حرية املوظف العام يف مجال إبدائه
لرأيه ،وهو واجب حامية األرسار التي تتعلق باملرفق الذي يعمل به ،فالقيد هنا تفرضه اعتبارات األمن العام
بالنسبة للدولة أو األمن الخاص بالنسبة للمواطنني ،كام يفرضه ضامن حسن سري العمل بانتظام واطراد
باملرافق العامة .68
تكمن اإلشكالية يف هذا التوجه الترشيعي يف أن املعلومات املتعلقة بأنشطة أجهزة الدولة املختلفة ،هي يف
حقيقتها ملكا للمواطنني ،باعتبار أن هذه األجهزة ،هي أجهزة خدمية بطبيعتها ،تقوم عىل تقديم الخدمات
املتنوعة لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني يف إطار العقد االجتامعي املربم بني األفراد والدولة ،وبالتايل فإنها
تنوب عن األفراد يف االحتفاظ بأي معلومات هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن تبني سياسة حرية
اإلفصاح عن املعلومات فيام يتعلق بنشاط أجهزة الدولة ،سوف ميكن املواطنني من مامرسة حقهم يف الرقابة
الشعبية عىل عمل هذه األجهزة ،مام سيقف عائقا أمام ظهور الفساد اإلداري وانتشاره.

ثالث عرش :حق املستهلك يف الحصول عىل املعلومات
نصت
يعترب قانون حامية املستهلك رقم  67لسنة  692006من القوانني النادرة يف الترشيعات املرصية التي ّ
نصت املادة الثانية
رصاحة عىل حق املستهلك يف الحصول عىل املعلومات ،فضال عن حقه يف املعرفة ،حيث ّ
منه عىل أن حرية مامرسة النشاط االقتصادي مكفولة للجميع ،ويحظر عىل أي شخص إبرام أي اتفاق أو
مامرسة أي نشاط يكون من شانه اإلخالل بحقوق املستهلك األساسية وخاصة
أ ....................... -
ب -الحق يف الحصول عىل املعلومات والبيانات الصحيحة عن املنتجات التي يشرتيها أو يستخدمها أو ت ُقدم
إليه.
ج ............. -
د............... -
هـ -الحق يف الحصول عىل املعرفة املتعلقة بحامية حقوقه ومصالحه املرشوعة.
هذا التطور الترشيعي ،يعترب استثنائيا يف تاريخ تعامل املرشع مع حرية تداول املعلومات ،واإلتاحة يف هذه
 -67حكم املحكمة اإلدارية العليا  1989/5/13ق  – 2000س  30مجموعة السنة  34بند  136ص .950
 -68د .حمدي حمودة – حق الصحفي يف الحصول عىل املعلومات ومدى تأثريه عىل حق الجامهري يف املعرفة واإلعالم – دار النهضة العربية –  2010ص
.137
 -69قانون حامية املستهلك رقم  67لسنــة  - 2006نرش بالجريدة الرسمية بتاريخ .2006 \05 \20
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الحالة جاءت مرتبطة بالعديد من الحقوق والحريات التي يتوقف ضامنها عىل إتاحة املعلومات املتعلقة
باملنتجات التي يشرتيها أو يستخدمها املستهلك أو تقدم إليه ،حيث تضمنت ذات املادة كفالة عددا من
الحقوق والحريات للمستهلك ،والتي ال يستطيع األخري مامرستها دون أن يكون متمتعا بحقه يف الحصول عىل
املعلومات ذات الصلة ،فمثال تضمنت هذه املادة حامية لحق املستهلك يف الصحة والسالمة عند استعامله
العادي للمنتجات ،وهو حق ال ميكن النفاذ إليه ،إال بإتاحة املعلومات التي ميكن للمستهلك من خاللها أن
يتأكد من عدم تهديد هذه املنتجات لصحته أو سالمته.
كذلك يرتبط الحق يف الحصول عىل املعلومات للمستهلك بحقه يف االختيار الحر ملنتجات مطابقة ملعايري
ومواصفات الجودة املعتمدة من الجهات املختصة .أيضا كفل القانون حق املستهلك يف املشاركة يف املجالس
واملؤسسات واللجان التي يتصل عملها بحامية حقوق املستهلك ،وهي أيضا حقوق يتوقف مامرستها عىل
مدى إتاحة املعلومات املتعلقة بعمل هذه األجهزة وكيفية تشكيلها ،واإلجراءات الواجب اتباعها ملشاركة
املستهلكني يف نشاطها.
كفل قانون حامية املستهلك الحق يف إقامة الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه اإلخالل بحقوق املستهلك
أو األرضار بها أو تقييدها ،وذلك بإجراءات رسيعة وميرسة وبدون تكلفة ،ويف هذا املجال أيضا لن يتمكن
املستهلك من اتخاذ إجراءات التقايض دون أن تتاح له جميع املعلومات املتعلقة بحقوقه.
ذهبت الالئحة التنفيذية لقانون حامية املستهلك الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم  67لسنة 2006
نصت املادة الحادية عرش عىل أن املنتج واملستورد للمنتجات
املذهب نفسه الذي اتجه إليه القانون ،حيث ّ
يلتزمون بإتاحة معلومات وبيانات معينة عىل املنتج نفسه ،وذلك حسب طبيعة كل منتج وطريقة اإلعالن
عنه أو عرضه أو التعاقد عليه ،وأهم هذه املعلومات:
 -1اسم السلعة.
 -2بلد املنشأ.
 -3اسم املنتج أو املستورد واسمه التجاري وعنوانه وعالمته التجارية إن وجدت.
 -4تاريخ اإلنتاج ومدة الصالحية.
 -5رشوط التداول والتخزين وطريقة االستعامل.
 -6األنواع والسامت واألبعاد واألوزان واملكونات.
كام ألزمت املادة الثانية عرش من الالئحة التنفيذية املنتج ،بأنه يف األحوال التي ميكن أن يؤدي فيها
استخدام املنتج إىل اإلرضار بصحة وسالمة املستهلك ،يلتزم بأن يبني الطريقة الصحيحة الستخدام املنتج
وكيفية الوقاية من األرضار املحتملة وكيفية عالجها ،وألزمت املادة الثالثة عرش املنتج واملستورد بأن تكون
البيانات واملعلومات املوضوعة عىل املنتجات وفقا للرشوط اآلتية:
 -1أن تكتب البيانات باللغة العربية ،ويجوز كتابتها بلغتني أو أكرث عىل أن تكون إحداها اللغة العربية.
 -2أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها.
 -3أن تكتب البيانات عىل السلعة ذاتها ،فإذا استحال ذلك تكتب عىل بطاقات تلصق عليها أو عىل عبوتها.
كام ألزمت ذات املادة املن ِتج أو املستورد باالمتناع عن وضع أي بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل
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املستهلك.
وبالنسبة للموردين ألزمتهم املادة الخامسة عرش بأن يقدموا إىل املستهلكني  -بنا ًء عىل طلبهم  -فاتورة تثبت
التعامل أو التعاقد معهم عىل املنتج ،دون تحميل املستهلكني أي أعباء إضافية مالية كانت أم غري مالية ،عىل
أن تتضمن البيانات اآلتية:
 -1اسم املورد واسم محله التجاري.
 -2تاريخ التعامل أو التعاقد عىل املنتج.
 -3مثن املنتج.
 -4نوع املنتج وصفاته الجوهرية.
 -5حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة.
 -6كمية املنتج من حيث العدد أو الوزن.
 -7ميعاد التسليم.
 -8توقيع أو ختم املورد أو من ميثله قانونا.
ويف حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات اإلضافية اآلتية :إجاميل مبلغ التقسيط للمنتج،
والسعر الفعيل للفائدة السنوية وكيفية احتسابها ،وتاريخ بدء احتساب الفائدة ،وعدد األقساط وقيمة كل
قسط ،ومدة التقسيط والجزاءات التي تفرض عىل املشرتي يف حالة التخلف عن دفع األقساط أو التأخري يف
سدادها ،وحقوق والتزامات طريف التعاقد املتعلقة مبلكية املنتج والترصف فيه أثناء فرتة التقسيط ،وما يفيد
إطالع املستهلك عىل تلك البيانات اإلضافية وقبوله لها.
وفيام يتعلق بإتاحة املعلومات املتعلقة بالعيوب التي قد تنتاب بعض املنتجات واإلبالغ عنها ،يلتزم املورد
لنص املادة  19من الالئحة التنفيذية ،خالل مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود
وفقا ّعيب يف منتج يتعامل فيه -أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأرضاره املحتملة.
ويكون التبليغ إىل جهاز حامية املستهلك بواسطة املورد أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي عىل االستامرة املعدة
لذلك ،عىل أن يتضمن بصفة خاصة ما يأيت:
 -1اسم وصفة املبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه املختار يف جمهورية مرص العربية ،فإذا كان التبليغ قد
تم بواسطة من ينوب عن املبلغ فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه مع إرفاق سند موثق بالوكالة.
 -2بيان املنتج أو املنتجات املبلغ عنها.
 -3اسم املنتج وعنوانه.
 -4اسم املستورد وعنوانه ،يف حالة كون املنتج مستوردا.
 -5تاريخ اكتشاف املبلغ للعيب أو علمه به.
 -6التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ.
 -7األرضار املحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ ،وبيان بكيفية الوقاية من الرضر أو معالجة اآلثار
الناجمة عنه يف حالة حدوثه.
 -8اإلجراءات والوسائل التي يتيحها املورد لتمكني املستهلك ،حال طلبه ذلك ،من استبدال املنتج أو إصالحه
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أو إرجاعه مع اسرتداد مثنه ،وذلك كله دون أي نفقات إضافية.
 -9أي بيانات أخرى يرى املورد رضورة تضمينها البالغ.
ويقيد التبليغ يف سجل خاص ،ويسلم املبلغ إيصاال بذلك متضمنا رقم القيد وتاريخ وساعة حصوله.
يتبني مام سبق أن املرشع قد تبنى توجها قانونيا أكرث انفتاحا من ذلك التوجه الذي يتبناه عادة فيام يتعلق
بحق األفراد يف الحصول عىل املعلومات وتبادلها ،وهي خطوة إيجابية نأمل أن تشكل منهجا عاما يف التعامل
مع حرية تداول املعلومات مستقبال.

رابع عرش :الجهاز املركزي للمحاسبات
الجهاز املركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تلحق مبجلس الشعب ،تهـدف أسـاسا
إىل تحقيق الرقابة علـى أموال الدولة ،وعىل أموال األشـخاص العامة األخـرى وغـريها مـن األشخاص املنصوص
عليها فـي القانون رقم  144لسنة  ،1988وتعاون مجلس الشعب يف القيام مبهامـه فـي هـذه الرقابة ،يبارش
الجهاز املركزي للمحاسبات اختصاصاته بالنسبة للجهات اآلتية:
 -1الوحدات التي يتألف منها الجهاز اإلداري للدولة ،ووحدات الحكم املحيل.
 -2الهيئات العامة واملؤسسات العامة وهيئات القطاع العام ورشكاته واملنشآت والجمعيات التعاونية التابعة
ألي منها يف األنشطة املختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانني الخاصة بكل منها.
 -3الرشكات التي ال تعترب من رشكات القطاع العام ،والتي يساهم فيها شخص عام أو رشكة من رشكات القطاع
العام أو بنك من بنوك القطاع العام مبا ال يقل عن  %25من رأساملها.
 -4النقابات واالتحادات املهنية والعاملية.
 -5األحزاب السياسية واملؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
 -6الجهات التي تنص قوانينها عىل خضوعها لرقابة الجهاز.
ينص القانون عىل اعتبار أموالها من
 -7أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضامن حد أدىن للربح لها أو ّ
األموال اململوكة للدولة.
وعىل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات واملؤرشات الالزمة ملتابعة تنفيذ الخطة وتقويم األداء
طبقا للنظم والنامذج التي يعدها الجهاز.
وتلتزم الجهات التي تقوم بتنفيذ مرشوعات استشارية مبوافاة الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل مرشوع
استثامري ،وكذلك بأي تعديالت تطرأ عىل هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ املرشوع.
ويقدم الجهاز املركزي للمحاسبات التقارير اآلتية عن:
 -1مالحظاته التـي أسـفرت عـنها عمليات الرقابة املنصوص عليها يف الباب الثاين من هذا القانون ،ويرسلها
إىل رؤساء الوحدات التي تخصها.
 -2نتائـج مراجعة الحسابات الختامية لتنفـيذ مـوازنات الوحدات الحسابية الـواردة فـي البند ( )1مـن
املادة ( )3مـن هذا القانون ،ويرسلها إىل وزارة املالية وإىل تلك الوحدات خالل شهرين من تاريخ تسلمه لكل
حساب ختامي أو ميزانية.
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 -3نتائـج مراجعـة امليزانيات والقوائـم والحسابات الختامـية للوحـدات الواردة يف البند ( )2من املادة ()3
من هذا القانون ،ويرسلها إىل وزارة املالية وإىل تلك الوحدات والجهات الرئاسية املعنيـة ،خالل شهرين مـن
تاريخ تسلمه لكل منها.
ويجب أن تتضمن هذه التقارير عىل وجه الخصوص املالحظات التي أسفرت عنها املراجعة ،ومـا اتخذ بشأنها
ومـا إذا كان الجهاز قـد حصل عىل كل اإليضاحات والبيانات التي رأى رضورة الحصـول عليها ،ومـا إذا كـانت
امليزانيـة والحسابات الختامية تعرب بوضوح عن حقيقة املركز املايل للوحدة وعن حقيقة فائضها أو عجزها
يف نهاية العام.
كذلك يجب أن تتضمن التقارير طريقة الجرد والتقويم التي اتبعتها الوحدة ،ومدى التحقق من سالمتها
وموافقتها لإلجراءات التي اعتمدها الجهاز واألصول املرعية.
كام ينبغي اإلشارة يف التقرير إىل كل تغيري يطرأ عىل أسس وطرق التقويم أو الجرد ،وأثر ذلك عىل نتائج
الحسابات،
ويجـب عـرض مالحظات الجهاز علـى مجالس اإلدارة املختصة خالل شهر علـى األكرث من تاريخ إبالغها.
ويقـع باطال كل قـرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس اإلدارة املشار إليها واملنعقدة للنظر يف إقرار
امليزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما مل يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها.
 -4مالحظاته عىل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ،ويرسل التقرير إىل مجلس الشعب يف موعد ال
يجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامي كامال للجهاز مـن وزارة املالية ،كام يرسل نسخة من التقرير
إىل هذه الوزارة.
 -5متابعة تنفيذ الخطة وتقويـم األداء املنصوص عليها فـي البند (ثانيا) مـن املادة ( )5من هذا القانون ،كام
يعد تقريرا عن كل سنة مالية فـي هذا املجال ،ويرسل هذه التقارير إىل مجلس الشعب وإىل الجهات املعنية.
ويقدم الجهاز إىل رئيس الجمهورية وإىل مجلس الشعب وإىل رئيس مجلس الوزراء تقارير سنوية عـن
النتائـج العامة لرقابته أو أي تقارير أخـرى يعدها .كام يقدم الجهاز إىل مجلس الشعب أي تقارير يطلبها
منه.

خامس عرش :الترشيعات االقتصادية بني الشفافية والفساد
هناك عدد من الترشيعات املنظمة لألنشطة االقتصادية التي متارسها الدولة من خالل أجهزتها املختلفة،
ويعترب املال العام هو مركز هذه األنشطة ،ومن أمثلة هذه الترشيعات؛ قانون املناقصات واملزايدات رقم 89
لسنة  1998وتعديالته ،وقانون مشاركة القطاع الخاص يف مرشوعات البنية األساسية رقم  67لسنة ،2010
وقانون إنشاء املجتمعات العمرانية الجديدة رقم  59لسنة  ،1979وغريها الكثري من القوانني التي يشوبها
العوار فيام يتعلق بتمهيد الرتبة أمام الفساد املايل واإلداري ،بسبب غياب الشفافية ومتكني بعض أجهزة
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الدولة من التعاقد عىل املشرتيات الحكومية من السلع والخدمات واملرشوعات الكربى للحكومة ،من خالل
إجراءات رقابية شديدة الضعف ،تؤدي إىل إجراءا هذه الترصفات املالية واالقتصادية ،بعيدا عن الرقابة
املجتمعية واملؤسسية الالزمة ملكافحة الفساد ،وتعزيز حق الجمهور يف الحصول عىل املعلومات ،ونتناول
يف هذا الجزء من الدراسة دراسة لقانون املناقصات واملزايدات ودراسة للترشيعات املرتبطة بسوق األوراق
املالية كدراستي حالة عىل مستوى الشفافية التي تلزم به تلك الترشيعات املخاطبني بأحكامها.
أوال :قانون املناقصات واملزايدات
ينظم هذا القانون املناقصات واملزايدات الخاصة بوحدات الجهاز اإلداري للدولة -من وزارات ،ومصالح،
وأجهزة لها موازنات خاصة -ووحدات اإلدارة املحلية ،والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ،وينص
عىل أن التعاقد عىل رشاء املنقوالت ،أو عىل مقاوالت األعامل أو النقل ،أو عىل تلقي الخدمات والدراسات
االستشارية واألعامل الفنية ،يكون عن طريق إحدى آليتني رئيسيتني هام املناقصات العامة أو املامرسات
العامة ،وتعترب هاتان اآللياتان هام القاعدة العامة يف التعاقد ،إال أن هذا القانون أجاز إجراء التعاقدات
بآليات أخرى برشط أن يصدر بها قرار مسبب من السلطة املختصة ،هذه اآلليات هي:
( )1املناقصة املحدودة
يكون التعاقد بطريق املناقصة املحدودة يف الحاالت التي تتطلب طبيعتها قرص االشرتاك يف املناقصة عىل
موردين أو مقاولني أو استشاريني أو فنيني أو خرباء بذواتهم ،سواء يف مرص أو يف الخارج ،عىل أن تتوافر يف
شأنهم رشوط الكفاية الفنية واملالية وحسن السمعة.
( )2املناقصة املحلية
يكون التعاقد بطريق املناقصة املحلية فيام ال تزيد قيمته عىل أربعامئة ألف جنيه ،ويقترص االشرتاك فيها عىل
املوردين واملقاولني املحليني الذي يقع نشاطهم يف نطاق املحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد.
(جـ) املامرسة املحدودة
يكون التعاقد بطريق املامرسة املحدودة يف الحاالت اآلتية:
()1األشياء التي ال تصنع أو تستورد أو توجد إال لدى جهات أو أشخاص بذواتهم.
( )2األشياء التي تقتيض طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو رشاءها من أماكن إنتاجها.
( )3األعامل الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خرباء بذواتهم.
( )4التعاقدات التي تقتيض اعتبارات األمن القومي أن تتم بطريقة رسية.
(د) االتفاق املبارش.
يجوز يف الحاالت العاجلة التي ال تحتمل اتباع إجراءات املناقصة أو املامرسة بجميع أنواعهام ،أن يتم التعاقد
بطريق االتفاق املبارش.
أخضع القانون كل من املناقصة العامة واملامرسة العامة فقط ملبادئ العالنية وتكافؤ الفرص واملساواة وحرية
املنافسة ،و أوجب اإلعالن عنهام يف الصحف اليومية ،وغري ذلك من وسائل اإلعالم واسعة االنتشار .وهو ما
يعني أن التعاقد من خالل اآلليات األخرى ال تلتزم الجهات املتعاقدة باإلعالن أو اإلفصاح عنه بذات الطرق،
وهو ما يعترب تغييبا منهجيا للشفافية ،من شأنه فتح الباب أمام الفساد االقتصادي عىل مرصعيه ،ومن ذلك
ما نصت عليه املادة الخامسة من القانون بأن أحد حاالت التعاقد بطريق املامرسة املحدودة -التي ال تخضع
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لقواعد اإلفصاح والشفافية -التعاقدات التي تقتيض اعتبارات األمن القومي أن تتم بطريقة رسية.
أوجب القانون أن تتوىل إجراءات كل من املامرسة العامة واملامرسة املحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة
املختصة ،ويف حالة املامرسة الداخلية ،يجب أن يشرتك يف عضوية اللجنة ممثل لوزارة املالية إذا جاوزت
القيمة مائتني وخمسني ألف جنيه ،وكذا عضو من إدارة الفتوى املختصة مبجلس الدولة إذا جاوزت القيمة
خمسامئة ألف جنيه .أما يف حالة املامرسة الخارجية ،فيجب أن يشرتك يف عضوية اللجنة ممثل لوزارة املالية
وعضو من إدارة الفتوى املختصة مبجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه.
مل يلزم القانون الجهات الحكومية بإتباع ذات اإلجراءات بالنسبة للتعاقدات التي تتم بطريق االتفاق املبارش
وأجاز إجراء التعاقدات من خالل هذه اآللية عن طريق ترخيص من:
(أ) رئيس الهيئة أو رئيس املصلحة ومن له سلطاته يف الجهات األخرى ،وذلك فيام ال تجاوز قيمته خمسامئة
ألف جنيه بالنسبة لرشاء املنقوالت ،أو تلقي الخدمات ،أو الدراسات االستشارية ،أو األعامل الفنية أو
مقاوالت النقل ،ومليون جنيه بالنسبة ملقاوالت األعامل.
(ب) الوزير املختص ومن له سلطاته أو املحافظ ،فيام ال تجاوز قيمته خمسة ماليني جنيه بالنسبة لرشاء
املنقوالت ،أو تلقي الخدمات ،أو الدراسات االستشارية ،أو األعامل الفنية أو مقاوالت النقل وعرشة ماليني
جنيه بالنسبة ملقاوالت األعامل.
(ج) الوزير املختص بالصحة والسكان بالنسبة لألمصال واللقاحات والعقاقري الطبية ذات الطبيعة االسرتاتيجية
وألبان األطفال .ولرئيس مجلس الوزراء ،يف حالة الرضورة القصوى ،أن يأذن بالتعاقد بالطريق املبارش فيام
يجاوز الحدود السابقة.
كذلك أجاز قانون املناقصات واملزايدات لوزاريت الدفاع واإلنتاج الحريب وأجهزتهام ،يف حاالت الرضورة ،التعاقد
بطريق املناقصة املحدودة ،أو املناقصة املحلية ،أو املامرسة املحدودة ،أو االتفاق املبارش مع إعامل أحكام
القانون رقم  204لسنة  ،1957بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الرضائب والرسوم والقواعد املالية
والقوانني املعدلة له .وللسلطة املختصة التفويض يف أي من اختصاصاتها.
كام يجوز لرئيس مجلس الوزراء ،يف حاالت الرضورة ،أن يرصح لجهة بعينها العتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة
عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق املناقصة املحدودة ،أو املناقصة املحلية ،أو املامرسة املحدودة أو
االتفاق املبارش وفقا للرشوط والقواعد التي يحددها.
يبني من العرض السابق ملضمون قانون املناقصات واملزايدات أن املرشع أباح إجراء التعاقدات من خالل آليات
عديدة ،دون الخضوع لإلجراءات الرقابية املفروضة عىل التعاقدات التي تتم بطريقي املناقصة العامة أو
املامرسة العامة ،وهو ما يؤدي إىل تعميق غياب الشفافية ،ليجد الفساد لنفسه تربة خصبة للنمو واالنتشار،
فضال عن صعوبة تفعيل املسائلة يف حاالت الفساد الواضحة التي تنتج عن إجراء التعاقدات بهذه اآلليات.
ثانيا :اإلفصاح عن املعلومات يف سوق األوراق املالية
تؤثر املعلومات املرتبطة بالعمل يف مجال األوراق املالية ،تأثريا شديدا عىل أسعارها ،وعىل استقرار سوق رأس
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املال بشكل عام ،وعىل قرارات املتعاملني يف هذا املجال؛ من حيث االستمرار يف التعامل ،أو اإلحجام عنه
وفقا لظروف وعوامل اقتصادية معينة؛ كأسعار الفائدة وسعر الرصف والسيولة والتضخم ،وأيضا وفقا لعوامل
أخرى قانونية كوجود تنظيم قانوين للمعامالت املتعلقة باألوراق املالية من عدمه ،وكذلك تؤثر العوامل
السياسية واالجتامعية عىل استقرار السوق ومعامالته .70
ويف مرص ينظم التعامل يف مجال األوراق املالية القانون رقم  95لسنة  ،1992الذي يتضمن آليات عديدة
لإلفصاح عن املعلومات والحصول عليها من مصادر عديدة ومتنوعة.
ألزم قانون سوق رأس املال مبوجب مادته الرابعة جميع األشخاص االعتباريني بعدم طرح أوراق مالية يف
اكتتاب عام للجمهور ،إال بناء عىل نرشة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نرشها يف صحيفتني مرصيتني يوميتني
واسعتي االنتشار ،إحداهام عىل األقل باللغة العربية ،كام أوجب القانون رضورة اإلفصاح عن بيانات محددة
يف نرشة االكتتاب الخاصة بأسهم الرشكة عند تأسيسها وهذه البيانات هي:
 -1غرض الرشكة ومدتها.
 -2رأس مال الرشكة املصدر واملدفوع.
 -3مواصفات األسهم املطروحة ومميزاتها ورشوط طرحها.
 -4أسامء املؤسسني ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت.
 -5خطة الرشكة يف استخدام األموال املتحصلة من االكتتاب يف األسهم املطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج
استخدام األموال.
 -6أماكن الحصول عىل نرشة االكتتاب املعتمدة من الهيئة.
 -7أي بيانات تحددها الالئحة التنفيذية.
ويجب أن تتضمن نرشات االكتتاب األخرى باإلضافة إىل هذه البيانات
 -1سابقة أعامل الرشكة.
 -2أسامء أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين املسئولني بها وخرباتهم.
 -3أسامء حاميل األسهم االسمية ،الذين ميلك كل منهم أكرث من  %5من أسهم الرشكة ونسبة ما ميلكه كل
منهم .
 -4موجز للقوائم والبيانات املالية املعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثالث السابقة ،أو عن املدة
من تاريخ تأسيس الرشكة أيهام أقل ،واملعدة طبقا لقواعد اإلفصاح التي تبينها الالئحة التنفيذية والنامذج
التي تضعها الهيئة.
كام أنه وفقا لقانون سوق رأس املال ،تلتزم كل رشكة تطرح أوراقا مالية لها يف اكتتاب عام ،أن تقدم عىل
مسئوليتها إىل الهيئة العامة للرقابة املالية تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعاملها ،عىل أن تتضمن
هذه التقارير البيانات التي تفصح عن املركز املايل الصحيح لها.
وتعد امليزانية وغريها من القوائم املالية للرشكة طبقا للمعايري املحاسبية ولقواعد املراجعة التي تحددها
 -70د .بالل عبد املطلب بدوي – االلتزام باإلفصاح عن املعلومات يف سوق األوراق املالية – دار النهضة العربية –  2006ص.10
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أو تحيل إليها الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال ،وتخطر الهيئة بامليزانية وبالقوائم املالية وتقريري
مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ املحدد النعقاد الجمعية العامة.
وللهيئة فحص الوثائق السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص ،وتبلغ الهيئة الرشكة مبالحظاتها،
وتطلب إعادة النظر يف هذه الوثائق مبا يتفق ونتائج الفحص ،فإذا مل تستجب الرشكة لذلك التزمت بنفقات
نرش الهيئة ملالحظاتها والتعديالت التي طلبتها ،كام تلتزم الرشكة بنرش ملخص واف للتقارير نصف السنوية
والقوائم املالية السنوية يف صحيفتني يوميتني صباحيتني واسعتي االنتشار إحداهام عىل األقل باللغة العربية.
كام يجب عىل كل رشكة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر يف نشاطها أو يف مركزها املايل أن تفصح عنذلك
فورا ،وأن تنرش عنه ملخصا وافيا يف صحيفتني يوميتني صباحيتني واسعتي االنتشار إحداهام عىل األقل باللغة
العربية.
أيضا املادة  37من قانون سوق رأس املال بأن تتضمن نرشات االكتتاب يف وثائق االستثامر التي تطرحها
صناديق االستثامر لالكتتاب العام ،البيانات اآلتية:
 -1السياسات االستثامرية.
 -2طريقة توزيع األرباح السنوية وأسلوب معاملة األرباح الرأساملية.
 -3اسم الجهة التي تتوىل إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعاملها السابقة.
 -4طريقة التقييم الدوري ألصول الصندوق وإجراءات اسرتداد قيمة وثائق االستثامر.
ويتبني مام سبق أن هناك عدة مصادر للمعلومات الخاصة بالتعامل يف سوق األوراق املالية منها؛ البورصات،
ومنها أيضا؛ رشكات املساهمة ورشكات السمرسة عىل سبيل املثال ،باعتبارها تصدر أوراقا مالية أيضا ،وهو
ما يتسق مع طبيعة عمل هذه عملها ،فالرشكات التي تتعامل يف األوراق املالية ال بد وأن تكون لديها كافة
الوسائل التي تضمن لها سالمة هذه املعلومات ،ومن ثم تضمن سالمة موقفها املايل وموقفها القانوين ،الذي
يفرض عليها االلتزام باإلفصاح عن املعلومات ،وهو ما ال ميكن تحقيقه دون أن تحوز هذه املعلومات أوال،
وتعترب املعلومات بالنسبة لبعض أنواع الرشكات؛ كرشكات السمرسة جزء من رأس مالها ،إذ تتوقف سمعة
الرشكة عىل املعلومات الخاصة بها واملفصح عنها ،وهي يف سبيل تحقيق ذلك تقوم باإلعالن عن طرح أو بيع
األوراق املالية ،وإعداد التقارير واألبحاث التي تنرش عن األوراق املالية ،أو سوقها أو الرشكات املصدرة لها،
وعليها يف كل مرة يتم فيها نرش اإلعالن أو إذاعته أن تتحرى الدقة من أن البيانات الواردة يف اإلعالن ال تزال
نصت عىل أن
لنص املادة  224من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال التي ّ
صحيحة ،وذلك كله وفقا ّ
«تلتزم الرشكة بالتحقق من صحة ودقة البيانات واملعلومات التي يتضمنها اإلعالن ،الذي تقوم به ومراعاة
عدم تكرار اإلعالن دون التأكد من أن املعلومات الواردة به ال تزال صحيحة يف كل مرة يتم فيها نرش اإلعالن
أو إذاعته أو القيام به عىل أي نحو آخر .وعىل الرشكة بصفة خاصة أن تتحقق من أسعار األوراق املالية التي
يرد ذكرها يف اإلعالن ،وبيان ما إذا كانت أسعار إقفال أم أسعار تداول أم قيام أسمية».
كذلك تلتزم كل بورصة بأن متسك دفاتر تقيد فيها الرشكات املرخص لها بالعمل يف مجال األوراق املالية التي
تبارش نشاطها به.

«المعلومات في التشريعات المصرية»

75

حرية تداول المعلومات (دراسة قانونية)

لنص املادة  42من الالئحة التنفيذية
وتلتزم الرشكات عند التأسيس أن تتضمن نرشات اكتتاب أسهمها وفقا ّ
لقانون سوق رأس املال البيانات اآلتية:
 -1اسم الرشكة وشكلها القانوين وغرضها.
 -2تاريخ العقد االبتدايئ.
 -3القيمة األسمية للسهم وعدد األسهم وأنواعها وخصائص كل منها ،والحقوق املتعلقة بها؛ سواء بالنسبة
إىل توزيع األرباح أو عند التصفية.
 -4املدة التي يتعني عىل املؤسسني التقدم فيها بطلب الرتخيص بتأسيس الرشكة.
 -5بيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس ،وما قدم للرشكة يف مقابلها ،ونصيبها املقرر يف األرباح.
 -6إذا كان االكتتاب العام عن جزء من رأس املال يبني كيفية االكتتاب يف باقي رأس املال.
 -7تاريخ بدء االكتتاب والجهة التي سيتم االكتتاب بواسطتها ،والتاريخ املحدد لقفل االكتتاب.
 -8تاريخ ورقم اعتامد الهيئة للنرشة.
 -9املبلغ املطلوب دفعه عند االكتتاب ،بحيث ال يقل عن ربع القيمة االسمية باإلضافة إىل مصاريف اإلصدار.
 -10أسامء مراقبي حسابات الرشكة وعناوينهم.
 -11بيان تقريبي مفصل بعنارص مرصوفات التأسيس التي ينتظر أن تتحملها الرشكة من بدء التفكري يف
تأسيسها إىل تاريخ صدور القرار بالتأسيس.
 -12بيان العقود ومضمونها التي يكون املؤسسون قد أبرموها خالل الخمس سنوات السابقة عىل االكتتاب
ويزمعون تحويلها إىل الرشكة بعد تأسيسها ،وإذا كان موضوع العقد رشاء منشأة قامئة نقدا فيتعني تضمني
النرشة موجزا لتقرير مراقب الحسابات عن هذه املنشأة.
 -13تاريخ بداية السنة املالية وانتهائها.
 -14بيان عن طريق توزيع الربح الصايف للرشكة.
 -15طريقة تخصيص األسهم إذا بلغت طلبات االكتتاب أكرث من املطروح لالكتتاب.
 -16املدة والحاالت التي يجب فيها عىل الجهة التي تلقت االكتتاب رد املبالغ إىل املكتتبني.
ونظرا لحساسية الدور الذي تلعبه املعلومات يف مجال تداول األوراق املالية ،فقد حظرت املادة  20مكرر
من قانون سوق رأس املال عىل األشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن املراكز املالية للرشكات املقيدة
بالبورصة ،أو نتائج أنشطتها ،وغريها من املعلومات التي يكون من شأنها التأثري عىل أوضاع هذه الرشكات،
والتعامل عليها لحسابهم الشخيص قبل اإلعالن أو اإلفصاح عنها للجمهور.
ومتلك الهيئة العامة للرقابة املالية أن تعرتض -خالل أسبوعني من تاريخ تقديم نرشة االكتتاب إليها– عىل عدم
كفاية أو دقة البيانات الواردة بها ،وللهيئة أن تكلف املؤسسني باستكامل البيانات املشار إليها أو بتصحيحها،
أو تقديم أي بيانات أو توضيحات تكميلية أوأوراق أو مستندات إضافية.
ويتم توجيه االعرتاض أو طلب استكامل البيانات وغري ذلك من األوراق إىل املؤسسني أو من ينوب عنهم
قانونا ،كام تخطر الجهة التي يجري عن طريقها االكتتاب إذا تطلب األمر ذلك.
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ينرش موجز لنرشة االكتتاب وتعديالتها بعد اعتامدها من الهيئة ،متضمنا البيانات الرئيسية لها يف صحيفتني
يوميتني واسعتي االنتشار إحداهام عىل األقل باللغة العربية ،قبل بدء االكتتاب بخمسة عرش يوما عىل األقل
أو خالل عرشة أيام من تاريخ اعتامد تعديل النرشة حسب األحوال ،عىل أن تتضمن تلك البيانات أماكن
الحصول عىل نرشة االكتتاب املعتمدة ،ويجوز الحصول عىل نسخة معتمدة من النرشة من الهيئة بعد أداء
لنص املادة  50من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال.
الرسم املقرر ،وذلك وفقا ّ
وعىل كل رشكة تطرح أوراقا مالية لها يف اكتتاب عام أن تقدم عىل مسئوليتها إىل الهيئة العامة للرقابة املالية
بيانا بالتعديالت التي تطرأ عىل نظامها األسايس ،ونسب املساهامت يف رأس مالها فور حدوثها ،وتقارير نصف
سنوية عن نشاطها ونتائج أعاملها خالل الشهر التايل النتهاء تلك املدة ،عىل أن تتضمن هذه التقارير قامئتي
املركز املايل ونتيجة النشاط ،مصدقا عىل ما ورد بهام من مراقب الحسابات ،وذلك طبقا للنامذج املرفقة
بالالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال.
ويتم إعداد التقارير عن نشاط الرشكة ونتائج أعاملها والقوائم املالية لها ومراجعة حساباتها وفقا لألحكام
الواردة بهذه الالئحة ،وطبقا ملعايري املحاسبة ،وقواعد املراجعة الدولية ،ووفقا للنامذج املبينة بامللحق رقم
 3من الالئحة التنفيذية.
لنص املادة  101من الالئحة التنفيذية ،خالل أسبوع من تاريخ موافقتها عىل قيد
كام تلتزم كل بورصة وفقا ّ
ورقة مالية معينة مبوافاة الهيئة بالبيانات التي تطلبها والبيانات التالية تبعا لنوع الورقة املالية:
 -1بالنسبة إىل األسهم:
 اسم الرشكة والنظام القانوين الخاضعة له. قيمة رأس املال املرخص به ورأس املال املصدر واملدفوع. نوع االكتتاب وعدد املكتتبني. نوع األسهم والقيمة االسمية للسهم ،والنسبة املسددة منها يف تاريخ تقديم البيان. بيانات عن كل إصدار يتم قيد أسهمه ،وتشمل رقم اإلصدار وتاريخه وقيمته والقيمة االسمية للسهم وعدداألسهم ،ونسبة األسهم لحاملها إىل قيمة اإلصدار.
 تاريخ موافقة إدارة البورصة عىل القيد. نوع الجدول الذي جرى به القيد. -2بالنسبة إىل السندات وصكوك التمويل واألوراق املالية األخرى:
 الجهة املصدرة للسندات أو صكوك التمويل أو األوراق املالية األخرى. قيمة السند أو صك التمويل أو غريهام من األوراق املالية. العائد وتاريخ استحقاقه. نوع االكتتاب. تاريخ موافقة إدارة البورصة عىل القيد. نوع الجدول الذي جرى به القيد.«المعلومات في التشريعات المصرية»
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 تاريخ ورقم اإلصدار الذي قيدت أوراقه.وتلتزم كل بورصة بتقديم التقارير الدورية التالية عن حركة تداول األوراق املالية املقيدة بها إىل الهيئة:
 -1إخطار يومي عن حركة التداول:
يتضمن بيانا لنوع األوراق املالية التي جرى التعامل عليها ،وسعر كل منها ،وكمية األوراق املتداولة ،ونوع
العملية ،وإجاميل عدد العمليات يف اليوم .مضافا إىل بيان عن عدد العمليات التي أجريت عىل األوراق املالية
غري املقيدة.
 -2إخطار نصف شهري وشهري عن حركة التداول:
يتضمن بيانا بحجم تداول األوراق املالية من حيث الكمية والقيمة اإلجاملية وعدد العمليات .كام يتضمن
آخر سعر إقفال والقيمة االسمية لألوراق املالية التي تم شطب سعر إقفالها وفقا للامدة  97من هذه الالئحة.
 -3إخطار سنوي عن حركة التداول:
يتضمن بيانا بحجم تداول األوراق املالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارنا بالعام السابق،
مع إبراز إجامليات سوق التداول عن العام ،وحركة التداول موزعة عىل قطاعات األنشطة املختلفة ،وأهم
الظواهر التي حدثت خالل العام ومدى تأثريها عىل سوق األوراق املالية ،وحجم التعامل يف األوراق املالية
ومقرتحات إدارة البورصة لعالج اآلثار السلبية لتلك الظواهر ،كام يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانات ألثر
تداول األوراق املالية عىل قيد كل منها بالجدولني الرسمي وغري الرسمي وبيانا عن عمليات تداول األوراق
املالية غري املقيدة.
لنص املادة  102من الالئحة التنفيذية تنرش
وبالنسبة لألسعار املتعلقة بتداول األوراق املالية فإنه وفقا ّ
املعلومات عن التداول يوميا عن طريق نرشة أسعار يومية تعدها البورصة وتتضمن البيانات اآلتية:
 -1األسعار املتوالية التي متت بها العمليات أثناء الجلسة.
 -2سعر اإلقفال لكل ورقة مالية مع اإلعالن عن أسعار عروض البيع والرشاء وإن مل يتم التعامل بها.
 -3نوع األوراق املالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم.
 -4مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق لألوراق املالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم.
وتلتزم البورصة بإعداد نرشة شهرية ،تتضمن بيانا باألوراق املالية التي تم قيدها خالل الشهر وإجاميل حجم
التداول الشهري لألوراق املقيدة ،موزعة عىل قطاعات األنشطة املختلفة ،وقيمتها ،وعدد العمليات عىل
املستوى اإلجاميل وعىل مستوى النشاط ،مقارنة بالشهر السابق واملؤرشات اإلحصائية الهامة واملعلومات التي
ترى إدارة البورصة نرشها للتعريف باألوراق املالية املقيدة بها.
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هناك بعض املفاهيم املرتبطة بحرية تداول املعلومات؛ كاألمن القومي ،والرس ،والنظام العام ،واملصلحة
العامة ،يختلف القانونيني والحقوقيني عىل تعريفها ،ويجد هذا الخالف مصدره يف طبيعة هذه املفاهيم
ذاتها ،حيث إنها غري مستقرة ،تختلف من بلد آلخر وفقا لطبيعة النظام السيايس ومدى دميقراطيته ،كام
تختلف من زمان آلخر ،وفقا لتطور القانون عرب املراحل املختلفة ،ومن جانب نرى أنه من األهمية مبكان ،أن
نحاول يف ضوء الجهود السابقة ،ويف ضوء ما تركز عليه هذه الدراسة من موضوعات ،أن نساهم بالرأي ليس
يف وضع تعريفات نهائية لهذه املصطلحات ،وإمنا مبناقشة معايري تعريفها ،وقد اخرتنا مفهومني رئيسيني من
املفاهيم االستثنائية لهذا العرض ،وهام ،املقصود بالرس ،أو الرسية ،وأيضا املقصود باألمن القومي.
 -1الرس
يُعد سببا رئيسيا من أسباب رفض اإلفصاح عن املعلومات أو حظر تداولها ،هو كون هذه املعلومات رسية،
وتحدد رسية املعلومات أو السجل الذي يحتويها غالبا مبوجب قرار من الجهات الحكومية ،إال ما يتعلق
باملعلومات الخاصة باألفراد فإنها تكون رسية وفقا للحق يف الخصوصية ،وبطبيعة الحال فان رسية املعلومات
تعترب استثناء عىل القاعدة العامة التي تقيض بإتاحتها ،وهناك اتجاهني رئيسيني يف الفقه القانوين فيام يتعلق
بحدود الرسية التي تفرض عىل املعلومات.
االتجاه األول
هذا االتجاه ال يضفي عىل الرس مفهوما خاصا ،فاألصل بالنسبة له هو إتاحة املعلومات وتداولها مع اآلخرين،
برشط الحصول عليها بطريقة مرشوعة ،كام مييل هذا االتجاه ،أن القاعدة العامة هي اإلتاحة ،ويف حال
تعارضت مصلحة ما مع نرش املعلومات وتداولها ،فعىل املترضر أن يلجأ إىل القضاء ،ويتبنى هذا االتجاه عددا
من األنظمة القانونية املختلفة ،فمثال تقرص املادة  272من قانون العقوبات الهولندي حظر نرش األرسار فقط
عىل املنوط بهم حفظها بحكم وظائفهم أو مهنهم ،ويرسى هذا الحظر بعد تركهم الخدمة ،وهو ما يعني أن
قيام شخص آخر من غري املنوط بهم حفظ الرس بنرشه أو إذاعته ال يشكل جرمية ،إال إذا كان حصوله عىل هذا
الرس أو املعلومة قد جاء بطريقة غري مرشوعة ،والرقابة يف هذه الحالة هي رقابة الحقة ،عىل األفراد بشكل
عام وسابقة عىل حافظي املعلومات الرسية بحكم وظائفهم ،وهو تقريبا االتجاه ذاته الذي يتبناه النظام
القانوين اإلنجليزي ،فهو ال يحظر بحسب األصل نرش أي معلومات مبا فيها أرسار الدولة إذا كان الحصول عليها
قد تم بطريقة مرشوعة ،ومتارس الدولة دورها يف حظر نرش موضوعات معينة عن طريق ما يسمى (نظام
مالحظات الدفاع) ،وهو أن تشري القوات املسلحة إىل وسائل اإلعالم بأال تتناول بعض املوضوعات املتعلقة
باألرسار العسكرية ،مبوجب خطاب ترسله إليها .71

 -71محمد عبد اللطيف عبد العال – املرجع السابق.
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االتجاه الثاين
نصت املادة
من الترشيعات التي متيل لهذا االتجاه الترشيعني املرصي والفرنيس ،وبالنسبة للترشيع الفرنيس ّ
 3/78من قانون العقوبات عىل أن تعترب املعلومات العسكرية التي مل تجعلها الحكومة علنية من أرسار الدفاع
القومي ،ويحظر نرشها مبوجب قانون أو مرسوم من مجلس الوزراء ،وتطبيقا لذلك صدر مرسوم عام ،1993
بشأن املعلومات العسكرية ،وقد شمل كافة املعلومات التي تتعلق بالجيش الفرنيس أيا كانت طبيعتها ،إال أن
هذا االتجاه قد تعرض النتقادات شديدة ،مام دفع املرشع إىل العدول عنه وتبنى االتجاه األول ،إذ أصبحت
أرسار الدولة متاحة كقاعدة عامة ،وذلك مبوجب القانون الصادر يف  4يونيو .1960ومن ثم تصبح القاعدة يف
فرنسا أيضا كام يف إنجلرتا وهولندا ،أن حرية نرش املعلومات واإلفصاح عنها وتداولها مكفولة ،وعىل املسئول
تحمل تبعات ذلك أمام القضاء إذا ثبت أنها من املعلومات املحظورة.
أما بالنسبة للنظام املرصي فال زال حتى يومنا هذا يتبنى االتجاه الذي يجعل من رسية املعلومات الحكومية
(عسكرية أو سياسية) قاعدة عامة ،عىل النحو املوضح يف هذه الدراسة يف الجزء الخاص بالحظر املطلق
لتداول املعلومات املتعلقة بأنشطة الجهات العسكرية واألمنية ،وكذلك يف الجزء الخاص بالوثائق الرسمية
والتاريخية.
ومن جانبنا نرى أن املعيار يجب أن يكون هو (الرضورة) التي توجب أن يكون هناك نوعا محددا من
املعلومات رسيا ،والرضورة بطبيعتها هي استثناء ضيق النطاق إىل أبعد الحدود ،ومن ثم فال يجوز أن تتضمن
الترشيعات إضفاء للرسية عىل أي نوع من أنواع املعلومات ،وإمنا يجب أن تصدر قرارات إدارية تحدد ما هو
رسي من املعلومات خالل نطاق زمني يرتبط مبقتضيات حالة الرضورة واستمرارها.
 -2ألمن القومي
يعد األمن القومي من املوانع األساسية لتداول املعلومات ليس يف مرص وحدها ،بل يف أنظمة قانونية كثرية،
وبالنسبة للترشيع املرصي ،فلم يحدد تعريفا واضحا ملاهية األمن القومي الجدير بالحامية عرب حظر نرش
معلومات معينة أو الحصول عليها ،إذا تعارض ذلك مع مقتضيات الحامية التي يكفلها له القانون ،وقد
عرفت املادة  1من قانون االتصاالت رقم  10لسنة  2003األمن القومي بأنه كل ما يتعلق بشئون رئاسة
الجمهورية ،والقوات املسلحة واإلنتاج الحريب ،ووزارة الداخلية ،واألمن العام ،وهيئة األمن القومي ،وهيئة
الرقابة اإلدارية واألجهزة التابعة لهذه الجهات ،كام عرفت أجهزة األمن القومي بأنها رئاسة الجمهورية،
ووزارة الداخلية ،وهيئة األمن القومي ،وهيئة الرقابة اإلدارية وهذا املفهوم الذي تبناه قانون االتصاالت
ملصطلح األمن القومي توسع يف نطاق التطبيق ،إذ إنه مل يحدد أنشطة محددة لرئاسة الجهورية أو وزارة
الداخلية عىل سبيل املثال ،ميكن إدراجها تحت هذا املفهوم ،بل جاء التعريف عاما شامال لكل ما هو متعلق
بأنشطة هذه األجهزة.
وقد ع ّرفت محكمة القضاء اإلداري األمن القومي بأنه «قدرة الدولة عىل حامية أراضيها ،وقيمها األساسية
والجوهرية من التهديدات الخارجية ،وبخاصة العسكرية منها ،انطالقا من أن تأمني أرايض الدولة ضد
العدوان األجنبي ،وحامية مواطنيها ضد محاوالت إيقاع الرضر بهم ومبمتلكاتهم ومعتقداتهم وقيمهم ،هو
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دافع الوالء الذي مينحه الشعب للدولة بالعقد االجتامعي املربم معه».
كام وضحت املحكمة األبعاد املتعددة لألمن القومي فعرفت ال ُبعد السيايس لألمن القومي بأنه «ذو شقني
داخيل وخارجي ،ويتعلق ال ُبعد الداخيل بتامسك الجبهة الداخلية وبالسالم االجتامعي واملواطنة وتراجع
القبلية والطائفية ،أما البُعد الخارجي فيتصل بتقدير أطامع الدول العظمى يف أرايض الدولة ،والبُعد
االقتصادي فيتعلق باالسرتاتيجية الوطنية التي تعنى بتنمية واستخدام كافة موارد الدولة لتحقيق ،أهدافها
السياسية ،وبناء قوة الردع الالزمة ،وتنمية التبادل التجاري» ،وال ُبعدالعسكري بتحقيق مطالب الدفاع من
خالل بناء قوة عسكرية قادرة عىل تحقيق التوازن االسرتاتيجي العسكري والردع الدفاعي ،وال ُبعد االجتامعي
هو إقامة العادلة االجتامعية وتقريب الفوارق بني الطبقات وتطوير الخدمات .72
ويبني مام تقدم أن قانون االتصاالت قد وضع تعريفا واسعا لألمن القومي ،يف حني حددت محكمة القضاء
اإلداري بشكل واضح ما هو املقصود به ،ويف نطاق أضيق كثريا ويتصل مبجاالت محددة ،ونحن منيل إىل
التوجه الذي تبنته محكمة القضاء اإلداري يف هذا الصدد ،باعتبار أن األمن القومي يف مجال حرية تداول
املعلومات هو استثناء عىل األصل ،ومن ثم يجب أن يكون محدودا ألقىص درجة ممكنة ،حتى ميكن الوقاية
من الجور عىل القاعدة العامة التي تقيض بإتاحة املعلومات كأصل عام.
يف يونيو  2013أصدرت عدة مراكز حقوقية وأكادميية ،املبادئ العاملية لألمن القومي وحرية املعلومات،
بهدف إرشاد املنخرطني يف صياغة ومراجعة وتطبيق الترشيعات املتعلقة بسلطة الدولة يف حجب املعلومات
بزعم حامية األمن القومي ،وقد تأسست هذه املبادئ عىل املعايري الواردة يف القانون الدويل والترشيعات
املحلية وأحكام القضاء ،وأفضل املامرسات وكتابات الخرباء ،وقد تضمنت هذه املبادئ أن املعلومات الخاصة
باملخالفات الجسيمة لحقوق اإلنسان ال ميكن حجبها أو منحها تصنيفا رسيا تحت أي ظرف ،وأن اإلفصاح عن
تلك املعلومات ال ينبغي أن يُ َج َّرم عىل اإلطالق.
وأكدت هذه املبائ عىل أنه ينبغي اإلفصاح عن املعلومات كافة التي توضح أماكن االحتجاز من ِق َبل الدولة،
واملعلومات عن حيازة أو رشاء األسلحة النووية ،واملعلومات املتعلقة بأي وفاة يف أثناء االحتجاز ،وأي قرارات
متعلقة بأعامل عسكرية ،و كذلك أي قرارات متعلقة باستغالل املوارد الطبيعية.
ووضَّ َحت املبادئ من  43-37حامية املبلِّ ِغني عن االنتهاكات ،وحددت املبادئ من  47-45العقوبات الجنائية
عىل اإلفصاح عن املعلومات للجمهور (بواسطة املوظفني العموميني وغريهم) ،مبا فيها اإلفصاح عن املعلومات
بغرض حامية املصلحة العامة ،كام تناول املبدأ  48حامية املوارد الطبيعية .73

 -72حكم محكمة القضاء اإلداري – الدعوى رقم  21855لسنة  65ق – جلسة .2011/5/28
 -73ميكن االطالع عىل املبادئ عرب هذا الرابط _http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/q_a_principles_on_national_security
and_right_to_info.pdf
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 -1قضية قطع االتصاالت واإلنرتنت يف أحداث ثورة  25يناير
بتاريخ  2011/3/8أقام عدد من النشطاء الحقوقيني الدعوى رقم  21855لسنة 65ق أمام محكمة القضاء
اإلداري بالقاهرة ،ضد كال من رئيس املجلس األعىل للقوات املسلحة ،ورئيس مجلس الوزراء ،ووزير الداخلية،
ووزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،ورئيس الجمهورية السابق ،ووزير الداخلية السابق ،ورئيس الوزراء
السابق ،ووزير االتصاالت السابق ورئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،ورؤساء رشكات موبينيل وفودافون
واتصاالت ،وطلبوا مبوجب هذه الدعوى الحكم لهم –وفقا لتكييف املحكمة للطلبات -بوقف تنفيذ وإلغاء
القرار الصادر من املدعى عليهم بقطع خدمات االتصاالت والرسائل القصري ( )SMSعن الهواتف النقالة
وخدمات اإلنرتنت ،اعتبارا من يوم الجمعة املوافق  28يناير  2011وملدة خمسة أيام كاملة ،وما يرتتب عىل
ذلك من آثار ،وكذلك الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي باالمتناع عن وضع الضوابط املحددة لحق
جهة اإلدارة يف إلزام رشكات الهواتف النقالة (املحمول) املرخص لها بقطع االتصاالت عن املواطنني املشرتكني،
وإلزام املدعى عليهم بالتعويض عن األرضار املادية واألدبية التي أصابتهم من جراء قطع خدمات االتصاالت
والرسائل القصرية ( )SMSعن الهواتف النقالة وخدمات اإلنرتنت ،عىل أن يتم تخصيص مبلغ التعويض املقيض
به –ليس ألنفسهم– وإمنا إلنشاء مؤسسة أهلية يقوم عىل إدارتها املدعون بغرض تطوير التعليم والبحث
العلمي والتكنولوجي يف مرص وإلزام املدعى عليهم املرصوفات.
وقد تدخل يف الدعوى أحد املواطنني طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قطع خدمات االتصال والرسائل
القصرية عن الهواتف النقالة وخدمات اإلنرتنت ،اعتبارا من يوم الجمعة املوافق  28يناير وملدة خمسة أيام،
وألزم رئيس الجمهورية السابق ،ورئيس الوزراء السابق ،ووزير الداخلية السابق بأشخاصهم بأن يؤدوا من
أموالهم الخاصة إىل خزانة الدولة ،تعويضا تقدره املحكمة عام أصاب املجتمع من أرضار لحقت باالقتصاد
القومي من جراء هذا القرار.
بتاريخ  2011/5 /28أصدرت املحكمة حكمها بعدم قبول الطلب املتعلق بإلغاء قرار قطع خدمات االتصاالت
والرسائل القصرية عن الهواتف النقالة وخدمات اإلنرتنت ،اعتبارا من  28يناير  2011وملدة خمسة أيام،
وبعدم قبول طلب املدعني املتعلق بإلغاء القرار السلبي باالمتناع عن وضع الضوابط املحددة لحق جهة
اإلدارة يف إلزام رشكات الهواتف النقالة (املحمول) ،املرخص لها بقطع االتصاالت عن املواطنني املشرتكني ،ويف
طلب التعويض بإلزام كال من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق ،وأحمد نظيف رئيس الوزراء
األسبق ،وحبيب إبراهيم العاديل وزير الداخلية األسبق ،بأن يؤدوا من مالهم الخاص إىل الخزانة العامة للدولة
بالتضامن فيام بينهم مبلغا مقداره  540مليون جنيه ،مع احتفاظ الخزانة العامة للدولة بالحق يف املطالبة
بإعادة النظر يف التقدير وطلب زيادته ،خالل مدة حددتها املحكمة بنهاية السنة املالية القادمة للدولة
( ،)2012/2011وأسست املحكمة حكمها عىل املبادئ اآلتية:
• أنه عن النصوص الحاكمة لفحص مدى مرشوعية قرار قطع خدمات االتصاالت وخدمات اإلنرتنت ،وصوال
ملدى توافر ركن الخطأ يف شأن املسئولية اإلدارية عن األرضار الناجمة عن القرار ،فإن املادة  11من اإلعالن
الدستوري الصادرة بعد ثورة  25يناير املقابلة للامدة  45من الدستور الساقط ،قد كفلت للمراسالت الربيدية
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والربقية واملحادثات التليفونية وغريها من وسائل االتصاالت حرمتها ورسيتها ،وحظرت مصادرتها أواالطالع
عليها أو رقابتها إال بأمر قضايئ مسبب وملدة محددة ووفقا ألحكام القانون ،كام كفلت املادة  12من اإلعالن
الدستوري املقابلة للامدة  47من الدستور الساقط حرية الرأي والتعبري ،وجعلت لكل إنسان حق التعبري عن
رأيه والتواصل مع اآلخرين بنرشه بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غري ذلك من وسائل التعبري؛ ومنها خدمات
االتصاالت وخدمات اإلنرتنت يف حدود القانون ،وحظرت املادة  13من اإلعالن ذاته املقابلة للامدة  48من
الدستور الساقط الرقابة عىل الصحافة والطباعة والنرش ووسائل اإلعالم ،كام حظرت املادة  9من القانون 96
لسنة  1996بشأن تنظيم الصحافة فرض قيود تعوق حرية تدفق املعلومات أو تعطيل حق املواطن يف اإلعالم
واملعرفة.
• نظّم قانون االتصاالت رقم  10لسنة  2003حق املستخدم يف الحصول عىل خدمات االتصاالت؛ املتمثلة
يف توفري أو تشغيل االتصاالت أيا كانت الوسيلة املستعملة؛ سواء كانت وسيلة إلرسال أو استقبال الرموز
أو اإلشارات ،أو الرسائل ،أو الكتابات ،أو الصور أو األصوات وذلك أيا كانت طبيعتها؛ وسواء كان االتصال
سلكيا أو السلكيا ،وكفل املرشع مجموعة من القواعد التي تقوم عليها خدمات االتصاالت عىل رأسها (عالنية
املعلومات ،وحامية املنافسة الحرة ،وتوفري الخدمة الشاملة ،وحامية حقوق املستخدمني).
• إن العالقة بني دور الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ودور األمن القومي وأجهزته يف االلتزام بتقديم
خدمات االتصاالت وخدمات اإلنرتنت للمستخدمني ،والحفاظ عىل حقوق االتصال وتداول املعرفة ،والتمتع
بالحقوق والحريات املتصلة بوسائل االتصال املختلفة ،ومراعاة متطلبات األمن القومي ،فإن الظروف
واملالبسات التي صدر خاللها قرار قطع خدمات االتصاالت وخدمات اإلنرتنت ،والتي تعد أحد جوانب فحص
القرار من حيث املرشوعية واملالمئة فإنه يبني أن البالد قد عاشت حقبة من الفساد السيايس وإهدار املال
العام ،وانتهاك الحقوق والحريات العامة ،وتزوير وتزييف الحياة النيابية ،وغياب العدالة االجتامعية ،وبروز
الفوارق الشاسعة بني الطبقات ...وشاع التضليل اإلعالمي وتفريغ الحقائق من مضمونها ،مام دفع الشعب
املرصي إىل القيام بثورة  25يناير ،وكان رد فعل السلطات عىل أحداث هذه الثورة هو قطع االتصاالت
واإلنرتنت عن البالد بقرار متعمد ومقصود ،تم الرتتيب واإلعداد له قبل بزوغ فجر ثورة  25يناير ،حيث قامت
كال من وزارات الداخلية واالتصاالت واإلعالم مبشاركة رشكات املحمول الثالثة والرشكات املقدمة لخدمات
اإلنرتنت بإجراء تجارب إحداها تم يف السادس من أبريل عام  2008واألخرى يف العارش من أكتوبر عام ،2010
تستهدف قطع االتصاالت عن مرص وكيفية حجب بعض املواقع اإللكرتونية ،وأسلوب منع الدخول عىل شبكة
اإلنرتنت ،ملدينة أو محافظة أو عدة محافظات ،وكذلك حجب أو إبطاء مواقع إليكرتونية محددة ،ووضع
خطة لرسعة الحصول عىل بيانات املستخدمني والبصامت اإلليكرتونية عقب استخدامها خالل فرتة ال تقل
عن ثالثة أشهر ،ومنع خدمة التليفون املحمول للرشكات الثالث عن منطقة بذاتها أو مدينة أو محافظة أو
عن مرص كلها ،وغلق خدمة الرسائل القصرية ( )BULK SMSالدولية الواردة من خارج البالد ومنع تداول
الرسائل يف مرص.
• قرار قطع االتصاالت وخدمات اإلنرتنت مل يبتغ تحقيق ال ُبعد السيايس الداخيل أو الخارجي لألمن القومي،
وإن األمن القومي مل يكن محل تهديد خالل ثورة  25يناير ،بل كان شباب الثورة يطالبون فقط بتحقيق
التقدم والعدالة االجتامعية .ومن ثم فإن هذا القرار قد صدر مشوبا بعيوب مخالفة الدستور والقانون،
مفتقدا للسبب القانوين املرشوع الذي يقيمه ،معتديا عىل حرية التعبري وحرية الصحافة ،والحق يف املوجة
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والطيف الرتددي ،والحق يف الخصوصية ،والحق يف املعرفة ،وحرية تداول املعلومات وتدفقها ،وبالتايل يتوفر
ركن الخطأ بوصفه أحد أركان املسئولية اإلدارية لالزمة للحكم بالتعويض.

 -2قضية مستخدم  Facebookأحمد حسن بسيوين
تتلخص وقائع هذه القضية يف قيام أحد األفراد ويدعى أحمد حسن بسيوين بإنشاء مجموعة عىل موقع
التواصل االجتامعي الشهري ( )Facebookباسم إدارة التجنيد والتعبئة بجمهورية مرص العربية ،عمل من
خالله عىل تقديم املعلومات املتعلقة بالتجنيد يف القوات املسلحة املرصية ،والرد عىل أسئلة الشباب املتعلقة
مبواعيد التقدم للتجنيد ،ورشوط اإلعفاء من الخدمة العسكرية ،واآلثار املرتتبة عن التقدم إىل إدارة التجنيد
يف املوعد املحدد ،وغريها من املعلومات ذات الصلة ،وذلك بحكم أنه كان مجندا يف إدارة التجنيد والتعبئة
وعىل اطالع بهذه األمور.
ومتت استضافته من ِقبل إحدى اإلذاعات املرصية ،كنموذج للشباب الذي يقوم بعمل تطوعي ،يقدم مبوجبه ما
لديه من معلومات لتكون متاحة للجميع ،وبعد هذه االستضافة تم استدعاءه من ِقبل املخابرات العسكرية،
وإحالته للنيابة العسكرية التي اتهمته بأنه يف غضون عامي  2010/2009أذاع رسا من أرسار الدفاع عن
البالد؛ وهي أخبار ومعلومات متعلقة بالقوات املسلحة ،وذلك بأنه أنشأ موقعا باسم إدارة التجنيد والتعبئة
بجمهورية مرص العربية ،وقام بالرد عىل االستفسارات التجنيدية لشباب التجنيد ،ومل يكن قد صدر إذن كتايب
من القيادة العامة للقوات املسلحة بنرشه أو إذاعته ،ومل يخول له بذلك ،وقد طلبت النيابة عقابه مبوجب
نصت عىل أن «يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر
نصوص املواد 80أ  2/من قانون العقوبات التي ّ
وال تزيد عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن  100جنيه وال تجاوز  500جنيه:
( )1كل من حصل بأي وسيلة غري مرشوعة عىل رس من أرسار الدفاع عن البالد ومل يقصد تسليمه أو إفشاءه
لدولة أجنبية أو ألحد ممن يعملون ملصلحتها.
( )2كل من أذاع بأي طريقة رسا من أرسار الدفاع عن البالد.
( )3كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل الرتاسل بقصد الحصول عىل رس من أرسار الدفاع عن البالد
أو تسليمه أو إذاعته.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجرمية يف زمن الحرب»
نصت عىل أن «يعترب رسا من أرسار الدفاع:
واملادة  3/85من قانون العقوبات التي ّ
( )1املعلومات الحـربية والسياسية والدبلوماسية واالقتصادية والصناعية التي بحكـم طبيعتها ال يعلمها إال
األشخاص الذين لهم صفة يف ذلك ،ويجب مراعاة ملصلحة الدفاع عن البالد أن تبقى رسا عىل من عدا هؤالء
األشخاص.
( )2األشياء واملكاتبات واملحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميامت والصور ،وغريها من األشياء التي
يجب ملصلحة الدفاع عن البالد أال يعلم بها إال من يناط بهم حفظها أو استعاملها ،والتي يجب أن تبقى رسا
عىل من عداهم خشية أن تؤدي إىل إفشاء معلومات مام أشري إليه يف الفقرة السابقة.
( )3األخبار واملعلومات املتعلقة بالقوات املسلحة وتشكيالتها وتحركاتها وعتادها ومتوينها وأفرادها ،وبصفة
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عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية واالسرتاتيجية ،ومل يكن قد صدر إذن كتايب من القيادة العامة
للقوات املسلحة بنرشه أو إذاعته.
( )4األخبار واملعلومات املتعلقة بالتدابري واإلجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم املنصوص عليها يف هذا
الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ،ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولـى املحاكمة أن تأذن بإذاعـة
ما تراه من مجرياتها».
ومبوجب النصوص السابقة متت إحالته إىل املحكمة العسكرية ،التي أصدرت ضده حكام مبعاقبته بالحبس
ملدة  6أشهر وتغرميه خمسامئة جنيه مرصي.
وكان دفاع املتهم قد دفع بأن كل ما قام به املتهم أنه أراد أن يعمل بطريقة إيجابية عىل تنمية وعي الشباب
فيام يتعلق باملعلومات الخاصة بأسباب اإلعفاء من الخدمة العسكرية ،ومتى يعترب املطلوب للتجنيد متخلف
عن املوعد املحدد له ،واآلثار املرتتبة عىل التخلف عن مواعيد التجنيد ،واألمراض التي تكون سببا لإلعفاء،
وغريها من املناقشات ذات الصلة بكل ما يعلمه أغلب الشباب املرصي الذي مر بتجربة الذهاب إىل إدارة
التجنيد والتعبئة ،من أجل اتخاذ إجراءات التجنيد ،وإلصاق صفة الرس الدفاعي بهذه املعلومات ال ميت
للحقيقة بصلة ،إذ أن هذه املعلومات جميعها منشورة عىل موقع الهيئة العامة لالستعالمات (الحكومي)،
ومن ثم فهي ال تعترب رسا ،ومن ثم فإن أي شخص ميكنه نرش هذه املعلومات ،واالطالع عليها وتداولها مع
اآلخرين ،ولو كانت املؤسسة العسكرية تعترب مثل هذه املعلومات من أرسار الدفاع ملا سمحت بنرشها عىل
مثل هذا املوقع واسع االنتشار ،والذي يعترب أحد أهم املصادر لنرش املعلومات التي تصدر عن الجهات
الحكومية .
من ثم فإنه ال يوجد مثة فعل فيام هو منسوب للمتهم ميكن اعتباره جرمية وفقا ملعايري التجريم والعقاب
الواردة يف القانون الجنايئ املرصي بشقيه (العقوبات واإلجراءات الجنائية) ،ووفقا ملا استقر عليه الفقه
الجنايئ يف هذا الصدد ،إذ أن ما أتاه املتهم ال ينطوي عىل أي صفة غري مرشوعة ،وبالتايل فإن قيامه
بنرش وتداول معلومات عىل موقع التواصل االجتامعي الشهري ( )Facebookحول بعض األمور العامة متاما،
واملتعلقة بأسباب اإلعفاء من التجنيد ،ومتى يعترب املطلوب للتجنيد متخلفاً عنه واآلثار املرتتبة عىل ذلك ،ال
يشكل جرمية ميكن معاقبته عليها ،ومن ثم ينتفي الركن الرشعي الالزم توافره يف الفعل ليك ميكن أخذه مبأخذ
اإلثم الجنايئ املعاقب عليه قانونا .
إال أن املحكمة العسكرية اعتربت أن ما قام املتهم بنرشه يعترب رسا من أرسار الدفاع ال يجوز نرشه أو إذاعته
إال بإذن كتايب من وزير الدفاع حتى وإن كان قد تم نرشه أو إذاعته سابقا ،فإن هذه املعلومات تظل
محتفظة بصفة الرسية ،والعربة بوجود إذن كتايب للنارش من عدمه ،وفقا ملا هو مستقر عليه يف أحكام القضاء
العسكري.
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 -3قضية حق املستهلكني يف املعرفة
قام بعض األشخاص بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء اإلداري ،وطلبوا مبوجبها الحكم لهم بوقف
تنفيذ وإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة السلبي باالمتناع عن إصدار قرار بتنظيم حق املستهلك يف الحصول
عىل املعرفة املتعلقة بحامية حقوقه ومصالحه املرشوعة.
بتاريخ  2009/5/16أصدرت املحكمة حكمها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار املطعون فيه ،وقد أسست حكمها
عىل املبادئ اآلتية:
نصت عىل أن «حرية مامرسة حرية مامرسة النشاط االقتصادي
 إن املادة الثانية من قانون حامية املستهلك ّمكفولة للجميع ،ويحظر عىل أي شخص إبرام أي اتفاق أو مامرسة أي نشاط يكون من شأنه اإلخالل بحقوق
املستهلك األساسية وخاصة:
 -1الحق يف الصحة والسالمة عند استعامله العادي للمنتجات.
 -2الحق يف الحصول عىل املعلومات والبيانات الصحيحة عن املنتجات التي يشرتيها أو يستخدمها أو تقدم
إليه.
 -5الحق يف االختيار الحر ملنتجات تتوافر فيها رشوط الجودة املطابقة للمواصفات.
 -8الحق يف الكرامة الشخصية واحرتام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
 -26الحق يف الحصول عىل املعرفة املتعلقة بحامية حقوقه ومصالحه املرشوعة.
 -27الحق يف املشاركة يف املؤسسات واملجالس واللجان املتصل عملها بحامية املستهلك.
 -11الحق يف رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه اإلخالل بحقوقه أو اإلرضار بها أو تقييدها ،وذلك
بإجراءات رسيعة وميرسة وبدون تكلفة.
 -6الحق يف اقتضاء تعويض عادل عن األرضار التي تلحق به وبأمواله ،جراء رشاء أو استخدام املنتجات أو
تلقي الخدمات.
وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون اإلخالل مبا تقيض به املعاهدات واالتفاقيات الدولية النافذة يف مرص.
لنص املادة  19من القانون رقم  67لسنة  ،2006عند ثبوت مخالفة أليا من
 إن جهاز حامية املستهلك وفقا ّأحكامه ،أن يلزم املخالف بتعديل أوضاعه وإزالة املخالفة فورا أو خالل فرتة زمنية يحددها مجلس إدارته.
 إن املستفاد من النصوص السابقة أن الحقوق األساسية للمستهلك املنصوص عليها يف املادة  2من القانونرقم  67لسنة  ،2006ومنها الحق يف الحصول عىل املعلومات واملعرفة ،هي يف حقيقتها جانب من حقوق
اإلنسان األساسية ،وإن ترك املرشع لهذا الحق دون تنظيم إمنا جاء اعتامدا عىل التفويض الترشيعي املقرر
لوزير الصناعة والتجارة ،ومن ثم يصبح واجبا عىل األخري النهوض لتنظيم الحق يف الحصول عىل املعلومات
واملعرفة املتعلقة بحامية حقوق املستهلك بإصدار القرار التنظيمي املنظم لهذا الحق.
 إن الحق يف املعرفة املقرر ملستهلك ليس حقا ترفيا مقصودا منحه للمستهلك ملحض املعرفة ،دون تبنيموقفا إيجابيا يعرب عن الغاية من تقرير الحق ،وإمنا يرتبط الحق يف املعرفة ،ارتباطا وثيقا بحق آخر هو الحق
يف تداول املعلومات وتدفقها ،وكليهام يرتبط بحق أوسع هو الحق يف التنمية.
 بدون متكني املستهلك من الحصول عىل البيانات واملعلومات ال ميكن تطبيق أحكام قانون حامية املستهلك«تطبيقات قضائية»

88

حرية تداول المعلومات (دراسة قانونية)

عىل وجهه الصحيح ،فام قرره القانون من الحظر عىل شخص من إبرام أي اتفاق أو مامرسة من شأنها اإلخالل
بحقوق املستهلك األساسية ،سيكون نصا بال جدوى ،إن مل تتحدد ماهية وحدود الحق األسايس للمستهلك،
ومنه حقه يف املعرفة ،بتمكينه من االطالع عىل البيانات املالية السنوية وقوائم الدخل ،والتدفقات النقدية،
للكيانات املتعاملة مع املستهلك ،وذلك بالوسائل الكفيلة بتحقيق املعرفة يف نطاق مبدأ اإلفصاح والشفافية.

 -4قضية الرسائل املجمعة ()BULK SMS
يف أكتوبر  2010أعلن الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عن
إصداره قرارا إداريا ،يلزم الرشكات التي تقدم خدمة رسائل املحمول املجمعة(  )BULK SMSبالحصول عىل
(ترخيص) ،ويلزم الرشكات التي تقدم خدمة رسائل املحمول الفردية بالحصول عىل (إجازة) ،وقد تضمن
كال من الرتخيص واإلجازة بعض البنود التي تلزم هذه الرشكات بعدم تقديم الخدمة للمستخدمني ،إال بعد
الحصول عىل موافقة من الجهات الحكومية املختصة مبا فيها جهات األمن القومي عىل (محتوى الرسائل)،
وكذلك االحتفاظ ببيانات املستخدمني وتعامالتهم ومحتوى الرسائل ملدة عام ،وتقدميها إىل الجهاز القومي
لتنظيم االتصاالت أو من يفوضه يف ذلك ،أو األجهزة األمنية عند طلبها ،وأيضا السامح للجهاز القومي لتنظيم
االتصاالت والجهات األمنية بالدخول إىل مواقع هذه الرشكات ملراقبة عملها .
بتاريخ  2010/10/13أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبري الدعوى قضائية رقم  1430لسنة 65ق أمام محكمة
القضاء اإلداري ،ضد الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ووزارة االتصاالت ،وطلبت وقف تنفيذ وإلغاء قرار
الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،الذي يلزم الرشكات الوسيطة التي تقدم خدمة رسائل املحمول املجمعة
بعدم تقديم الخدمة للمستخدمني إال بعد الحصول عىل موافقة عىل (محتوى الرسائل) ،مبا يتضمنه ذلك من
إلغاء كافة أشكال الرقابة عىل محتوى رسائل املحمول املجمعة .
تداولت الدعوى لعدد أربع جلسات ،وقد قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبري للمحكمة ما يثبت كونها
إحدى منظامت حقوق اإلنسان املرصية التي تعمل عىل الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجاالت
الحرية األكادميية وحرية الفكر واإلبداع والحق يف املعرفة ،كام قدمت ثالث مذكرات قانونية بدفاعها ،تضمنت
الكشف عن مخالفة قرار الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بفرض قيود عىل رسائل املحمول املجمعة ،وإلزام
لنص املادة
املستخدمني ومقدمي الخدمة بالحصول عىل موافقة عىل محتوى الرسائل من الجهات الحكومية ّ
 19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،واملادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،واملادة 13
من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،وقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1/59لسنة
 1946يف شأن حرية تداول املعلومات ،واملادة  9من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،وكذلك
مخالفة هذا القرار لنصوص الدستور املرصي التي تكفل حرية الرأي والتعبري .
قدم دفاع الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت عدد من املستندات والوثائق ،تضمنت الصيغة التنفيذية للقرار،
والتي تشمل ثالث وثائق رئيسية هي:
 -1القرار التنفيذي لرشكات املحمول فيام يتعلق بخدمة رسائل املحمول املجمعة.
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 -2اإلجازة التي متنح للرشكات التي تقدم خدمة الرسائل الفردية.
 -3الرتخيص الذي مينح للرشكات التي تقدم خدمة الرسائل املجمعة.
كام قدم دفاع الجهاز القومي مذكرة قانونية واحدة بدفاعه رشح فيها أسباب إصدار الجهاز لهذا القرار ،وأن
غاية هذا القرار هو تنظيم هذه الخدمة وليس تقييدها .
وبعد أن تداولت الدعوى أمام املحكمة ،قررت الحكم فيها بجلسة .2010/11/27
حكمت املحكمة بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،فيام تضمنه من إخضاع خدمة الرسائل
النصية القصرية املجمعة للرقابة املسبقة أو الالحقة بتعليق مبارشة الرشكات املرخص لها ،لنشاطها املتعلق
بتقديم تلك الخدمة عىل وجوب الحصول عىل موافقات مسبقة قبل تقديم الخدمة تقوم عىل (رقابة محتوى
الرسائل) محل الرتخيص من أي جهات ،ويشمل ذلك وقف تنفيذ النصوص غري املرشوعة الواردة بالقرار
املطعون فيه يف (البند  10من القرار التنفيذي لرشكات املحمول فيام يتعلق بخدمة الرسائل القصرية) ،الذي
نص عىل أن «يحق للجهاز أو للمفوضني من قبل الجهات األمنية الدخول إىل مواقع ومنشآت الرشكة ،بغرض
ّ
مراقبة كيفية توصيل الرشكات املرخص لها بتقديم خدمة الرسائل القصرية بشبكات املحمول ،وله أن يضع
الخطوات التنفيذية والقرارات املناسبة لذلك طبقا لنصوص هذا الرتخيص وقانون االتصاالت رقم  10لسنة
 ،2003وأي قواعد أو تعليامت أو قرارات سيادية أخرى»( ،والبند  2من اإلجازة بتقديم خدمات الرسائل
نص عىل أن «يلتزم الطرف الثاين -يقصد به الرشكات الجائز لها تقديم الخدمة -بالحصول
النصية املفردة) الذي ّ
من الجهات الرسمية األخرى املختصة عىل جميع املوافقات القانونية واإلدارية الالزمة ،والتي تختص هذه
الجهات بإصدارها ،وذلك ملبارشة نشاطه طبقا للقوانني واللوائح املعمول بها مبا يف ذلك املوافقات الصادرة
من أجهزة األمن القومي ،كام يلتزم بالحصول عىل جميع املوافقات الالزمة عىل محتوى الرسائل محل اإلجازة
من الجهات الرسمية األخرى املختصة ،والتي تختص هذه الجهات بإصدارها قبل تقديم الخدمة والبند رقم
نص عىل أن «يلتزم الطرف الثاين -يقصد به الرشكات الجائز لها تقديم
 5من إجازة الرسائل املفردة ،الذي ّ
الخدمة -بإعداد قاعدة بيانات تحتوي عىل املعلومات والبيانات كافة الخاصة بتعامالته الخاصة بالخدمات
محل هذه اإلجازة مبا يف ذلك محتويات جميع الرسائل املرسلة وتوقيتاتها» ،و(املادة الثالثة/البندين 7-3
نصت عىل أن
و 9-3من الرتخيص الصادر للرشكات ،التي تقدم خدمة رسائل املحمول املجمعة) ،والتي ّ
«البند  7-3يلتزم املرخص له بإعداد قاعدة بيانات تحتوي عىل املعلومات والبيانات كافة الخاصة بتعامالته
وتعامالت العمالء املتعاقدين معه ،الخاصة بالخدمات املرخص بها محل هذا الرتخيص مبا يف ذلك محتويات
جميع الرسائل املرسلة وتوقيتاتها ،والبند  9-3يلتزم املرخص له بالحصول عىل جميع املوافقات القانونية
واإلدارية الالزمة عىل محتوى الرسائل محل الرتخيص من الجهات الرسمية األخرى املختصة ،والتي تختص
هذه الجهات بإصدارها قبل تقديم الخدمة» و(املادة الحادية عرش/البند  3-11من الرتخيص بتقديم خدمة
نصت عىل أن «يحق للمرخص أو للمفوضني من قبله خالل فرتة الرتخيص الدخول
الرسائل املجمعة) التي ّ
إىل مواقع ومنشآت املرخص له بغرض مراقبة أداء املرخص له لتنفيذ هذا الرتخيص ،وله أن يضع الخطوات
التنفيذية والقرارات املناسبة لذلك طبقا لنصوص هذا الرتخيص وقانون االتصاالت رقم  10لسنة  2003وأي
قواعد أو تعليامت أو قرارات سيادية أخرى».و(املادة الثامنة عرش/البند  1-18من الرتخيص الصادر للرشكات
نصت عىل أن «ال يرتتب عىل هذا الرتخيص إعفاء املرخص له
التي تقدم خدمة الرسائل املجمعة) ،والتي ّ
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من الحصول من الجهات الرسمية األخرى املختصة عىل جميع املوافقات القانونية واإلدارية الالزمة ،والتي
تختص هذه الجهات بإصدارها ،وذلك ملبارشة نشاطه طبقا للقوانني واللوائح املعمول بها مبا يف ذلك املوافقات
الصادرة من أجهزة األمن القومي».

 -5قضية إدالء موظف عمومي مبعلومات عن وقائع فساد داخل هيئة النقل العام
نسبت النيابة اإلدارية إىل السائق عيل فتوح بهيئة النقل العام أنه خالل عامي  2010/2009سلك مسلكا ال
يتفق واالحرتام الواجب ،وأفىض بترصيحات ومعلومات تتعلق بأعامل وظيفته عن طريق الصحف (الوفد
 املرصي اليوم) دون الترصيح له بذلك كتابة من الرئيس املختص ،بأن أدىل بترصيحات وبيانات عن أعاملوظيفته بجريديت املرصي اليوم والوفد بالعددين رقمي  ،7033 ،1917وتضمنت تلك الترصيحات إساءات
لقيادات الهيئة وذلك باملخالفة ألحكام القانون ،وتم قيد هذه الواقعة مخالفة إدارية ضده ،ومن ثم إحالته
إىل املحكمة التأديبية.
ورد يف صحيفة املرصي اليوم العدد  1917بتاريخ  2009/9/12الترصيح اآليت عىل لسان السائق
«وكشف عيل فتوح املنسق العام إلرضاب عامل وسائقي هيئة النقل العام أنهم اتخذوا عددا من الخطوات
من أجل إنشاء نقابة مستقلة ،مشريا إىل أن عامل النقل العام ال يعرتفون بالنقابة الحالية لعامل هيئة النقل
العام ،وبأي قرار سيصدر عنها حتى ولو كان يف صالحهم».
وقال إن عددا كبريا من العامل يعانون من تحرير محارض وقضايا كيدية لهم من قبل مسئولني كبار بالهيئة،
يقومون باختالس مبالغ مالية كبرية ويلفقون قضايا وهمية للعامل ،مطالبا برضورة رصف بدل للعدوى
ورفع بدل الوجبة الغذائية املقدمة لعامل الهيئة من  40جنيها إىل  65جنيها ،أو ما تراه الحكومة عادال يف
ظل ارتفاع األسعار ،وشدد عىل أهمية إلغاء حافز التمييز الذي يتصارع عليه السائقني يف حال تحقيق أعىل
حصيلة ،وهو ما أدى خالل السنوات الثالث األخرية إىل وقوع حوادث تصادم بني أتوبيسات الهيئة من أجل
الحصول عىل  4جنيهات يف النهاية».
لنص املادة  1/81و 7من الئحة شئون العاملني بهيئة النقل العام،
واستند اتهام النيابة اإلدارية لهذا العامل ّ
نصت عىل أن «يحظر عىل العامل
الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  19لسنة  ،1988التي ّ
 -1مخالفة القواعد واألحكام املنصوص عليها يف القوانني واللوائح املعمول بها.
 -7أن يفيض بأي ترصيح أو بيان عن أعامل وظيفته عن طريق الصحف أو غري ذلك من طرق النرش إال إذا
كان مرصحا له بذلك من الرئيس املختص.
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أوال :تجربة الهند
«إنني أفضل البطء يف التنمية مع الدميقراطية ..عىل النمو مع الديكتاتورية»
جواهر الل نهرو
أحد زعامء حركة االستقالل يف الهند،
وأول رئيس وزراء للهند بعد االستقالل.
جاءت رؤية «نهرو» واضحة وحاسمة منذ البداية لكيفية بناء الهند ،فقد حرص منذ البداية عىل التأكيد
عىل أهمية األخذ بالنهج الدميقراطي كنظام وفلسفة للحياة السياسية الهندية ،ولهذا فقد كان إميانه بحرية
الصحافة كبريا حيث اعتربها دعامة أساسية للعملية الدميقراطية ،وكان من رأيه أن وجود صحافة حرة متاما
مع كل ما تتضمنه من أخطار نتيجة لالستخدام الخاطئ لها أفضل من وجود صحافة مراقبة أو منظمة،
ويتصل بذلك إميانه أيضا بدور األحزاب يف الحياة السياسية ،حيث كان يعتقد أنه عن طريق األحزاب تربز
مشاكل املجتمع ،وتتدفق األفكار يف حرية وتتصادم فيام بينها مبا يساعد عىل معرفة الحقيقة ،كام كان يقول
أن املحكمة العليا بالهند أشبه باملجلس الثالث للربملان الهندي يف إشارة إىل أهمية دورها يف الدفاع عن
الحريات والحقوق العامة واألساسية ،وقد أثبتت الظروف الداخلية -اإلقليمية والدولية -التي شهدتها الهند
منذ استقاللها حتى اآلن ،عمق هذه النظرة ،حيث كانت الدميقراطية وال تزال مبثابة السياج الواقي والحامي
ضد تفتيت الدولة وتقسيمها ،وبالتايل الحيلولة دون تعرضها لنفس املصري الذي آلت إليه العديد من بلدان
العامل الثالث يف أعقاب انهيار وتفكك االتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة ومن ناحية أخرى .75
فكانت حرية الصحافة والتعبري وحريات الحياة الحزبية والسعي للفصل الكامل بني السلطات واستقاللها
من أهم الركائز التي اعتمدت عليها التجربة الدميقراطية يف الهند ،والتي تعترب اآلن من أعرق الدميقراطيات
وأكرثها احرتاما عىل املستوى الدويل.
وفيام يخص حرية الصحافة والتعبري وتداول املعلومات التي كفلها الدستور الهندي – 76الوثيقة األطول يف
العامل– وفق ماجاء من تفسري ورشح حكم املحكمة العليا يف عام  ،771982أن النفاذ إىل املعلومات التي متتلكها
الهيئات العامة ،داخلة يف الضامنة العامة لحرية الكالم والتعبري ،التي تحميها املادة  19من الدستور ،وأن
الرسية «استثناء مربر فقط ،وفق املتطلبات الصارمة للمصلحة العامة التي تفرتض ذلك» وعىل الرغم من
هذا القرار الواضح ،وانعكس ذلك املبدأ عىل حرية الصحافة بشكل كبري باستثناء فرتة الطوارئ من 1975
إىل  ،1977حيث بلغ عدد الصحف واملجالت املنشورة بثالث وتسعني لغة ولهجة نحو  35595ألف صحيفة
ومجلة عام 1993م  .78ولكن مل ينعكس ذلك بشكل أكرث وضوحا فيام يتعلق بحق حرية تداول املعلومات ،ومل
يتم استصدار قانون خاص بذلك حتى عام 2005م.
 -75مقال «التجربة الهندية يف نصف قرن» مجلة السياسة الدولية ،عبد الرحمن عبد العال.
http://www.rtiindia.org -76
 -77حرية املعلومات ،مسح قانوين مقارن «طويب ماندل».
 -78مقال «التجربة الهندية يف نصف قرن» مجلة السياسة الدولية ،عبد الرحمن عبد العال.
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فلامذا تأخر تطبيق وتعزيز الحق فيتداول املعلومات عىل الرغم من وجود سياق دميقراطي سيايس قوي يف
الهند؟
أحرزت الهند عىل مدى عقود ما بعد االستقالل تقدما هائال يف مجال التنمية السياسية بشكل عام ،من حيث
النزاهة االنتخابية والحريات الحزبية ومعدالت تداول السلطة بني أحزابها املختلفة ،إال أن ذلك التقدم مل يكن
عىل نفس الوترية يف مجال التنمية االقتصادية واالجتامعية ،حيث يرتفع معدل األمية إىل  ،%48ويرتفع معدل
السكان تحت خط الفقر إىل  ،%40ونستطيع أن نفرس ذلك بأن أولوية الربنامج السيايس للهند كانت للتنمية
السياسية وتعزيز الدميقراطية ،واالهتامم بالنمو االقتصادي بشكل أكرب عن سياسات موازية إلعادة التوزيع
والذي يُعد العنرص الجوهري لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية.
ويظهر ذلك يف مفهوم «نهرو» عن االشرتاكية ،فبالرغم من تأثره بالتجارب السوفييتية للتخطيط يف بداية
حياته ،إال أنه كان يرى أن شخصية الفرد ت ُه َدر يف املجتمع الشيوعي ،ولذا فقد اتسمت رؤيته للنموذج
االشرتايك بخاصيتني وهام:
 -1التأكيد عىل التغيري التدريجي يف املجال االقتصادي ،وأن يتم ذلك من خالل الدميقراطية ،حتى وإن كان
تنفيذه سوف يستغرق وقتا أطول ،فقد كان يعتقد أن ذلك سيكون أنجح بكثري عىل املدى الطويل سواء من
حيث النتائج النهائية أو من حيث الوقت.
 -2أسبقية النمو االقتصادي عىل مشكالت إعادة توزيع الدخل القومي حيث كان يعتقد «نهرو» أن أساس
االشرتاكية هو الرثوة الكبرية ،وأن ال ميكن أن تكون هناك اشرتاكية يف الفقر ،ولذا فإن عملية املساواة ينبغي
أن تتم عىل مراحل.
فالتنمية االقتصادية واالجتامعية بحاجة إىل تكريس الشفافية واملساءلة واملحاسبة التي ال تتحقق إال بتطبيق
وتعزيز الحق يف الوصول وتداول املعلومات بكافة السياسات واإلجراءات املمكنة ،والتي ال يشجعها النسيج
االجتامعي اإلقطاعي - 79ممثال يف الطبقة املتعلمة الحرضية -املسيطر عىل النظام الدميقراطي الرسمي لصالحه،
وامل ُدرِك جيدا ألهمية املعلومة واملعرفة كإحدى أهم أدوات التمكني االجتامعي واالقتصادي للطبقات األكرث
فقرا وتهميشا يف املجتمع الهندي.
لذا كانت بداية حركة املطالبة بالحق يف املعلومات يف قرية «راجستان» عن طريق منظمة شعبية تُدعى
(مازدور كيسكان شاكايت سانجاثان) ،والتي قامت من أجل املطالبة بالتعامل بشفافية ونزاهة يف كل ما
يخص السياسات واإلجراءات املؤثرة عىل حياة أهل القرية االقتصادية واالجتامعية ،والتي تدرجت لحركة
عامة للمطالبة بإقرار حد أدىن لألجور لسكان الريف الهندي ،ومن ثم مطالبة الحكومات اإلقليمية باإلفصاح
عن معلومات رسمية موثقة من سجالتها لدعم ذلك املطلب ،ورسعان ما أدى هذا لطرح أوسع عن الحق يف
املعلومات وتداولها عىل مستوى الهند بشكل عام.
ويف عام  ،1993تم تقديم مسودة أولية لقانون الحق يف تبادل املعلومات ،بواسطة مجلس البحث وتوعية
79. http://www.nyayabhoomi.org/treatise/history/history1.htm
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املستهلكني «أحمد أباد» ،ويف عام  1996قام رئيس مجلس الصحافة الهندي ،القايض «سأونت» بتقديم
مسودة قانون للحكومة الهندية ،حيث تم تحديث هذه املسودة فيام بعد وتم تسميتها بقانون «حرية
املعلومات  ،»1997ولكن لسوء الحظ مل يتم تفعيل أيا من املسودتني ،ومل تؤخذ أيا منهام عىل محمل الجد
من ِقبل الحكومة الهندية.
ويف عام  ،1997تسارعت الجهود عىل الصعيد الوطني من أجل سن قانون للحق يف املعلومات ،حيث قامت
مجموعة عمل بقيادة «شوري» وهو أحد أبرز املدافعني عن حقوق املستهلك يف الهند ورئيس تحرير جريدة
«القضية املشرتكة» ،حيث تم إعطاء هذه املجموعة تفويض من الحكومة املركزية ،لتقديم مسودة لهذا
القانون ،حيث تم نرش هذه املسودة بالفعل يف عام  ،97ولكن تم نقدها بشدة بسبب عدم اعتامدها معايري
مناسبة للكشف عن املعلومات.
وعىل الرغم من ذلك فقد تم مترير هذه املسودة إىل حكومتني متعاقبتني ،ولكنها مل تقدم أبدا إىل الربملان
نص عىل إتاحة الفرصة
الهندي ،وأثناء ذلك قام السيد «رام جيثمالين» وزير التنمية الحرضية ،بإصدار أمرا ّ
للمواطنني بفحص ونسخ امللفات التي يريدونها من وزارته ،ولكن لألسف فقد منع رئيس الوزراء هذا األمر
من أن يتم تفعيله.
ويف نهاية املطاف ،تم تفعيل مسودة قانون «لجنة شوري» داخل قانون «حرية املعلومات  ،»2000ولكن هذه
املرشوع كان حتى أقل إرضاء من اللجنة السابق ذكرها.
وتم إرسال هذا القانون إىل اللجنة املركزية للشئون القانونية الرئيسية ،حيث تم مناقشته مع العديد من
منظامت املجتمع املدين ،قبل تقديم تقريرها يف يوليو  ،2001حيث أوصت اللجنة يف تقريرها رضورة معالجة
العيوب التي أشارت إليها منظامت املجتمع املدين ،ولكن الحكومة مل تأخذ هذه املالحظات عىل محمل الجد
وجاء ذلك عىل حساب املسودة النهائية للقانون.
ويف عام  ،2002تم تقديم قانون «حرية املعلومات  »2000إىل الربملان الهندي ،حيث تم متريره يف ديسمرب من
العام نفسه ،حينام متت املوافقة الرئاسية عليه يف يناير  ،2003تحت مسمى «قانون حرية تبادل املعلومات
 ،»2002ولكن لسوء الحظ ،مل يتم أبدا تحديد موعد للبدء بالعمل بهذا القانون ،ولذلك فلم يتم تفعيله أبدا.
ويف مايو  ،2004ومع قدوم التحالف التقدمي املتحد إىل الحكومة الهندية –وهو تحالف من أحزاب يسار
الوسط التي مهدت لها حركات عاملية راغبة يف املشاركة بشكل أكرب يف العملية الدميقراطية منذ أواسط
التسعينيات -اكتسبت الحملة القومية للدفاع عن الحق يف املعلومات دفعة قوية عندما رصح التحالف
بأن «قانون حرية تبادل املعلومات ،سوف يصنع املزيد من التقدم يف املجتمع» ،ويف هذه األثناء تم تأسيس
املجلس الوطني االستشاري ،لإلرشاف عىل تنفيذ الحد األدىن من برامج الحكومة.
ومنذ نشأة هذا املجلس ،وهو شديد االهتامم بقضية الحق يف تبادل املعلومات ،حيث إنه يف اجتامعاته
األوىل ،وتحديدا يف  17يوليو  ،2004قدم أعضائه بيانا صادرا عن «الحملة القومية للدفاع عن حق الشعب يف
املعلومات» للمجلس ،يطالبون فيه بتفعيل القانون.
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ولذلك قامت «لجنة شوري» بتقديم تحليل للقانون متضمنا توصيات ومالحظات ،إىل املجلس الوطني
االستشاري ،ومجلس الوزراء قبل االجتامع األول املفرتض انعقاده ملناقشة هذا القانون.
ويف الوقت نفسه ،قام املحامي «بريشانت بوشان» نيابة عن الحملة القومية للدفاع عن حق الشعب يف
الحصول عىل املعلومات ،برفع دعاوى قضائية ،محاولة منه إلجبار الحكومة عىل تفعيل قانون حرية تبادل
املعلومات  ،2002وتم عرض القضية عىل املحكمة العليا يف  20يوليو ،2004حيث قامت املحكمة بإعطاء
مهلة للحكومة املركزية حتى  15سبتمرب ،للرد عىل هذه الدعوى ،وإذا كانت سوف تقوم بتنفيذ القانون أم ال.
ويف غضون ذلك وتحديدا يف  12أغسطس  ،2004قام قسم التدريب وشئون املوظفني بوزارة شئون العاملني
واملظامل العامة ،بإصدار مرسوم يندرج تحت «قانون حرية تبادل املعلومات .»2002
ومع االجتامع الثالث الذي تم عقده يف  14أغسطس  2004بني املجلس االستشاري الوطني ،ومجلس الوزراء،
وافق املجلس االستشاري الوطني عىل املسودة النهائية للقانون ،والتي تتضمن مالحظات العديد من منظامت
املجتمع املدين ،حيث تم إرسال هذه النسخة إىل مكتب رئيس الوزراء العتامدها.
وهكذا ،تم عرض مرشوع قانون «الحق يف الحصول عىل املعلومات  »2004يف  23ديسمرب أمام الربملان الهندي،
الذي استند إىل حد كبري عىل توصيات املجلس االستشاري الوطني وبعض منظامت املجتمع املدين.
وبعد ذلك تم إحالة هذا املرشوع من قبل الربملان الهندي لإلدارة الدامئة لشئون التوظيف ،املظامل العامة،
القانون ،العدل ،للنظر فيه.
وقد قدمت منظامت املجتمع املدين توصياتها ،للجنة الربملانية الدامئة إلعادة النظر يف هذا القانون قبل
االعرتاف به أمام هذه اللجنة ،وهكذا قامت اللجنة بتقديم تقرير يتضمن النسخة املعدلة من القانون يف 21
مارس .2005
ويف  10مايو  ،2005تم تقديم هذا القانون املعدل بناء عىل توصيات اللجنة الربملانية الدامئة ،إىل «بيت
الشعب» ،حيث متت املوافقة عليه من قبل الرئيس الهندي «عبد الكالم» يف  15يونيو  ،2005وبهذه املوافقة،
أصبحت أمام الحكومة املركزية وحكومات الواليات 120 ،يوما فقط لتنفيذ أحكام هذا القانون ،الذي دخل
حيز التنفيذ رسميا يف  12أكتوبر .2005
مالحظات خاصة بالقانون :80
• استقاللية وحيادية لجان املعلومات املركزية ولجان املعلومات بالواليات:
حيث يُحسب للقانون بأنه وضع من الضوابط ما يضمن استقاللية وحيادية اللجان القامئة عىل توفري
نص عىل أن «يتم تعيني رئيس لجنة املعلومات املركزية بناء عىل ترشيح من كل من ،رئيس
املعلومات ،حيث ّ
الوزراء ،زعيم املعارضة ،ووزير يف مجلس الوزراء ،وتكون هذه اللجنة محايدة وال تأخذ أوامر من أي سلطة،
ويتحتم عىل الرئيس وأعضاء اللجنة أن يكونوا من الشخصيات العامة وأال يكونوا نوابا يف الربملان وال أعضاء
 -80باالطالع عىل قانون الحق يف املعلومات  ،2005رقم  2لسنة .2005
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يف أحزاب ،كام يجب أال ميتلكوا أي مؤسسات تهدف إىل الربح ،وذلك عىل أال تزيد مدة والية الرئيس وأعضاء
اللجنة عن خمس سنوات ،وتكون هذه اللجنة مقرها نيودلهي ،ولها أن تنشئ مقار لها يف أي مكان بالهند».
• شدد القانون عىل أهمية تذليل الكثري من العوائق التي من املمكن أن تحول دون متتع املواطن بالحق يف
املعلومة ،عندما أشار إىل أنه من التزامات السلطة العامة أن «تنرش املواد باألخذ يف االعتبار رشادة اإلنفاق
واللغات املحلية وأكرث وسائل االتصال فاعلية ،وأن تكون يف صيغ إليكرتونية بقدر اإلمكان ،وأن تكون مجانية
أو بتكلفة الوسيط الذي تقدم عليه ،أو بسعر التكلفة».
• يؤخذ عىل القانون إقصاء أجهزة األمن مبا فيها املكاتب االستخباراتية ،من قانون الحق يف تبادل املعلومات
ألمر مؤسف ،ألنها غالبا ما تضم معلومات متعلقة بحياة األفراد ،ولرمبا يكون لها فائدة يف بعض القضايا
واألبحاث ..لذا مل يكن من املفضل أن يتم إقصاء هذه األجهزة بشكل تام عن هذا القانون ،ويفرس ذلك ما
جاء يف تقارير منظمة العفو الدولية منذ بداية الثامنينات ،والتي تشري إىل وجود سجل سيئ للهند يف مجال
حقوق اإلنسان نظرا لقيام السلطات الهندية بصفة دورية باحتجاز آالف السجناء السياسيني ،ومن بينهم
سجناء رأي دون تهمة أومحاكمة ،وذلك مبوجب قوانني خاصة ملكافحة اإلرهاب والحبس الوقايئ تفتقر ألبسط
التدابري الوقائية القانونية املنصوص عليها باملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،ولكن عىل الرغم من ذلك،
عندما ت ُطلب معلومات من هذه األجهزة املستثناه ،حول قضايا تختص بحقوق اإلنسان ،فهي تأيت فقط بعد
الحصول عىل موافقة لجنة املعلومات ذات الصلة ،وبغض النظر عن املدة الزمنية التي حددها القانون وهي
 45يوم ،فإنه ليس هناك إجراء معني عندما تتعلق املعلومة بقضايا فساد.
استخالصات عامة:
• القانون وحده ال يكفي...
81
بعد حوايل عامني من تطبيق القانون ،قام عدد من مؤسسات املجتمع املدين يف الهند  ،بعمل مسح شامل
حول نتيجة هذا القانون ،وكان أول ما يثري االنتباه ،هو انخفاض الوعي العام بالنسبة للقانون بشكل عام
بني املواطنني ،واملوظفني املختصني ،كام لوحظ أن هناك نقصا كبريا يف الدعم املوجه للجان املعلومات من
قبل الحكومة ،وهو األمر الذي يعكس وبشدة ،عدم اهتامم الحكومة ،بالقانون وال كيفية تطبيقه ،األمر الذي
يؤثر عىل مستوى الشفافية يف جميع أنحاء الهند ،وهو ما يدفعنا للتساؤل عن جدوى القانون يف ظل هذا
التعسف الظاهر من الحكومة ،ويجعلنا نؤكد عىل أهمية وجود إرادة سياسية حقيقية لتفعيل وتعزيز الحق،
كام تواجدت تلك اإلرادةيف الحرص عىل التنمية السياسية بكافة صورها.
ولكن ،يف الوقت نفسه ،أظهر املسح عددا من النقاط اإليجابية  ،82أن هناك رشائح كثرية يف املجتمع الهندي
تتنوع بني القرويني البسطاء ،إىل النخبة يف املدن ،تستخدم هذا القانون باستخدامات مختلفة ،ليس فقط
كأداة لفضح ومواجهة الفساد ،بل لحل مشاكل شخصية ،وملعالجة قضايا اجتامعية وسياسية ،وهنا تظهر
أهمية هذا القانون التي تؤثر عىل شتى مناحي الحياة ،والتي ال ميكن االستغناء عنها.
 -81حرية املعلومات ،مسح قانوين مقارن «طويب ماندل».
 -82املرجع السابق.
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• تعزيز الحق يف املعلومات ..معركة مجتمع مدين قوي
باستعراض حركة إقرار ومترير قانون الحق يف املعلومات ،نجد أنها كانت نتاج حركة تنظيامت شعبية قوية
وأجهزة مستقلة كحركة (مازدور كيسكان شاكايت سانجاثان) ،ومجلس البحث وتوعية املستهلكني ،ومجلس
الصحافة الهندي ،ومجموعة عمل «شوري» لحقوق املستهلك ،واملجلس الوطني االستشاري لإلرشاف عىل
تنفيذ الحد األدىن من برامج الحكومة ،والتي ساعد عىل تواجدها وتطوير قدرتها عىل التأثري مناخ يدعم
الدميقراطية والحريات السياسية يف تأسيس الحركات والتنظيامت وحرية الصحافة واإلعالم ،واعتامد الحكومة
بشكل أسايس عىل املشاورات والحوار مع تلك التنظيامت -عىل الرغم ما كان فيها من شد وجذب ومامطلة
لنص توافقي يضمن الحدود املرضية لتفعيل الحق فيتداول املعلومات
يف كثري من األحيان– من أجل التوصل ّ
يف الهند.
• الحق يف الوصول للمعلومات ..أساس التمكني االقتصادي واالجتامعي
أكدت التجربة الهندية يف املطالبة بالحق يف حرية تداول املعلومات الجوهر األعمق ألهمية ذلك الحق يف
تدعيم الحقوق االقتصادية واالجتامعية للمواطنني ،ومن ثم تحقيق تنمية اجتامعية اقتصادية واجتامعية
يوازيها وتدعمها تنمية سياسية ،ومن ثم أثبتت أن الدميقراطية السياسية رضورة من أجل إحراز تقدم يف
مجال الحقوق االجتامعية واالقتصادية .ولكن ،يلزمها الكثري من الضامنات واآلليات يتمثل أهمها يف تعزيز
الحق يف الوصول للمعلومات.
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ثانيا :تجربة األردن
حتى نتعرف عىل ما إذا كان قانون تداول املعلومات األردين قد أسهم يف تهيئة املناخ العام يف األردن ليصبح
مناخا مواتيا لحرية تداول املعلومات ،تجدر بنا اإلشارة إىل مالبسات استصدار قانون «ضامن حق الحصول عىل
املعلومات» ،وهو ما تعرفنا عليه من خالل مقابلة  83األستاذ يحيى شقري الذي صاغ املسودة األوىل للقانون،
إذ أوضح قائال «بداية كنت يف عام  2005أشغل منصب املستشار يف املجلس األعىل لإلعالم بعد إلغاء وزارة
اإلعالم ،وألول مرة أطرح موضوع قانون لتداول املعلومات للنقاش كان مع إبراهيم عز الدين رئيس املجلس
األعىل لإلعالم ،وشغل عدة مناصب أيضا إذ كان مستشار امللك حسني ملدة خمسني عاما وسفري لألردن يف لندن.
ومل يتم شيئا آنذاك إال أنه يف عام  ،2006وبعد إلقاء امللك عبد الله لخطاب أمام الكونجرس األمرييك طلب
من إبراهيم عز الدين صياغة مسودة لقانون تداول املعلومات يكون مبثابة جزء من تقديم أوراق اعتامد لدى
الواليات املتحدة األمريكية .وكان يقدر عدد الدول التي لديها قانون لتداول املعلومات إبان عام  2006بـ68
دولة ،ولحقيقة األمر عندما قمت بتلك الصياغة األوىل للقانون مل تعرتض الحكومة عليه وأقصد بها (السلطة
التنفيذية) ،وإمنا الذي اعرتض عليه مجلس النواب الذي أجرى تعديالت سلبية عىل القانون ،وظهر القانون
إىل النور يف  ،2007/6/17ويف اإلمكان تقييم التجربة بعد مرور ثالث سنوات وإيجازها يف النقاط التالية:
 -1قُدم مئة طلب رسمي لحق الحصول عىل املعلومات من مواطنني عاديني .من بينها تسعون طلب قُدم إىل
مفوض املعلومات ،وعرشة طلبات قُدمت إىل وزارات أخرى ،وطلب واحد فقط قدم من صحايف.
 -2ميكنني القول إن نصف الوزارات ال تعرف شيئا عن القانون.
 -3حوايل  %46من الصحافيني ال يعرفوا شيئا عن وجود مثل هذا القانون .إىل جانب  %75من نسبة أكرب
الرشكات يف األردن ،والتي يبلغ عددها  150رشكة ،والتي تقارب رؤوس أموالها املئة مليون دوالر ،ال تعرف
بوجود هذا القانون والنسبة املتبقية مل تستخدم القانون يف الحصول عىل معلومات.
أستطيع إرجاع أسباب ذلك القصور إىل أن القانون متت صياغته ليقدم كأوراق اعتامد لألردن لدى الواليات
املتحدة األمريكية ،وليس لحل مشكلة قامئة وبدون حوار وطني.
وأيضا تقصري من الصحافيني إذ مل يتم عقد دورات توعية الرأي العام بهذا القانون وإمكانيته يف حل مشاكل
ذات عالقة مبارشة بحياة املواطنني.
سبب أيضا ال ميكن تجاهله هو أن مجلس املعلومات مجلس حكومي وغري مستقل ،وإن كان يضم أمني عام
وزارة العدل ،واملفوض العام لحقوق اإلنسان ،اللذان أنقذا هذا القانون بشكل كبري باإلضافة إىل خضوع
قرارات الرفض تحت صالحيات «محكمة العدل العليا».
وبالنسبة إذا ما كان يحتاج القانون إىل تعديل أستطيع القول بكل رصاحة «نعم» ،عىل سبيل املثال املادة
رقم ( )7إذ تقرص االستفادة من القانون عىل األردنيني فحسب ،ويوجد يف األردن حوايل مليون عراقي يتم
لنص القانون ،وعند إجراء إحصاء ملعرفة عدد الدول
استبعادهم من االستفادة من تداول املعلومات وفقا ّ
التي تقرص حق االستفادة من تداول املعلومات عىل مواطنيها وحسب ،وجدنا أن هناك خمس دول فقط
 -83مقابلة أجراها باحث املؤسسة مع أ .يحيى شقري ،يف القاهرة2011/1/12 ،
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تنتهج ذلك وهي «السويد–باكستان–الهند-إرسائيل–األردن» ،وعند إلقاء نظرة رسيعة عىل تلك الدول ،نجد
أنها تتوسل بذلك ألسباب أمنية فدولة باكستان يف حالة حرب مع دولة الهند والحال كذلك بالنسبة لألردن
وإرسائيل وإن كانت حالة الحرب كامنة ،أما بالنسبة لدولة السويد فإن الواقع العميل يشري إىل غري ذلك فهي
تعطي حق تداول املعلومات لكل املقيمني عىل أرضها .وأنا أقول مثل تلك املادة ال داعي لها ألن هناك املادة
تنص عىل عدم الكشف عن األرسار الخاصة بالدفاع الوطني،
( )13تغلق باب الهواجس واملخاوف األمنية إذ ّ
نصت عىل عدم إجازة طلبات املعلومات التي
أمن الدولة ،السياسة الخارجية .أيضا هناك املادة ( )10التي ّ
تحمل طابع التمييز الديني أو العنرصي أو العرقي ،أو التمييز بسبب الجنس أو اللون .وأنا أعرتض عليها
ألنه عىل سبيل املثال :عندما تقدم مجموعة بحثية ما تريد معرفة عدد النساء األردنيات الاليت تزوجن من
رجال أجانب ،ألن القانون يف األردن ال مينح املرأة األردنية حق منح جنسيتها لزوجها وأوالده األجانب ،ال يتم
اإلجابة عىل استفساراتهم .كام أن القانون الحايل ال يحمي املرسبني للمعلومات وإن كنت سأطرحها للنقاش
يف مرحلة الحقة.
وأخريا يشرتط تقديم الطلبات ورقيا ونحن نطالب بأن تكون  Onlineتوفريا لألوراق وللوقت والجهد أيضا.
وغري ذلك أغلب البنود تتوافق مع املعايري الدولية.
كام تجدر اإلشارة إىل استفادة كل من دولة اليمن ودولة العراق ومملكة البحرين من تجربة األردن يف
تبني قانون لتداول املعلومات ففي اليمن مبوجب الدستور القانون اآلن تحت قبة الربملان يف انتظار الوقت
املناسب لطرحه للمناقشة والتصديق ،وكيفية العمل عىل إقناع كال من الحكومة واملواطنني بجدوى القانون
علينا ربط جدوى القانون مبشكالت التنمية ،فعىل سبيل املثال كان يف دولة الجزائر يف عام  1983عيادة
واحدة معنية بالصحة اإلنجابية ،وكانت الحكومة تدعو للتزايد وأصبح هناك طفرة سكانية ال توجد للدولة
إمكانيات يف قطاعات التعليم والصحة والسكن تستوعبها ،وهذا يعود بدرجة كبرية إىل حجب املعلومات
املتعلقة بوزارة الصحة ،وأفرزت بالتايل مشكالت البطالة التي تعم الجزائر اآلن بغضب هؤالء الشباب الذين
أتوا إىل العامل دون استعداد لهم.
بالفعل احتلت األردن املرتبة األوىل يف تداول املعلومات .ولكن ،بني األسوأ وأقصد الدول العربية مثل
السعودية والعراق وغريها».
ويدعم فحوى تحقيق أعدته مجدولني عالن ،مديرة الوحدة االستقصائية يف عماّ ن نت ،ونرشته عىل «عني عىل
اإلعالم» ،وهو موقع إليكرتوين يرصد قضايا اإلعالم يف األردن  .84عدم فاعلية القانون إذ أشارت نتائج التحقيق
إىل مجموعة من املامرسات التي تعطل فاعلية القانون وتهمشه:
 -1خلو أدراج الحكومة من مناذج املعلومات
مبوجب املادة ( )9من قانون حق الحصول عىل املعلومة يجب عىل الصحايف تعبئة منوذج رسمي معتمد ،قبل
طلبه الحصول عىل املعلومات ،وهو أمر ال يعرفه الكثري من الصحافيني .إذ تكمن أهمية النموذج يف إضفاء
84. http://www.eyeonmediajo.net/?p=2632
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الصفة القانونية عىل طلب املعلومة ،حسب مفوض املعلومات مأمون التلهوين ،الذي يؤكد أن رئاسة الوزراء
أصدرت تعميام أكرث من مرة حثت خالله الوزارات واملؤسسات عىل توفري النموذج املوحد لطلب املعلومة
يف دوائرها .إال أن املفارقة كانت يف نتائج مسح ميداين أجري يف إطار التحقيق شمل  16مؤسسة ،كشف عن
خلو مكتب خدمة الجمهور التابع لرئاسة الوزراء من هذا النموذج ،الذي مل يتوفر إال لدى دائرة رضيبة
الدخل ،أما يف الفضاء اإلليكرتوين فال يبدو األمر أفضل حاال؛ إذ لن تجد النموذج إال عىل موقع رسمي واحد،
من بني عرشات املواقع الحكومية ،هو مجلس املعلومات الوطني الذي أسس بعد إقرار قانون حق الحصول
عىل املعلومة .
 -2ذبذبة املعايري يف تصنيف الوثائق الحكومية
مبوجب املادة ( )14من قانون حق الحصول عىل املعلومة عىل كل دائرة أن تقوم بفهرسة وتنظيم املعلومات
والوثائق التي تتوافر لديها حسب األصول املهنية والفنية املرعية ،وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها رسيا
ومحميا حسب الترشيعات النافذة ،خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ نرش هذا القانون يف الجريدة
الرسمية .إال أن نتائج املسح العشوايئ الذي أجري عىل  16مؤسسة حكومية ،أظهرت عدم وجود معايري
مشرتكة بني املؤسسات الحكومية لتصنيف وثائقها .ففي وزارة الصناعة والتجارة مثال ،تتم األرشفة والتصنيف
حسب نظام معتمد داخل الوزارة .أما مديرية األمن العام تصنف املعلومات اعتامدا عىل سياسة خاصة بها،
أما هيئة مكافحة الفساد فتفهرس املعلومة حسب ما تراه مهام للرأي العام ،يف حني ترفض دائرة األحوال
املدنية اإلدالء بأي معلومة حول فهرسة وثائقها بأمر من مساعد املدير العام ،وزارة العمل كذلك طلبت من
الباحث معن عبد الله املوكل من قبل «العرب اليوم» بإجراء املسح العودة بعد أسبوع لإلجابة عن السؤال.
وعىل أرفف مقر الرئاسة الحكومية تختفي محارض مجلس الوزراء بحجة عدم تدوينها .ثالث سنوات عىل
إقرار القانون ،وستة تعاميم خالل فرتات متباعدة أرسلها رئيس الوزراء سمري الرفاعي للمؤسسات الرسمية،
يدعوها لالنتهاء من عملية الفهرسة وااللتزام بجزئيات أخرى متعلقة بالقانون مل تفلح يف إنجاز املهمة عىل
مستوى الوزارات والدوائر الحكومية ،فمن أصل  124مؤسسة حكومية ،مل تنته  %15منها من فهرسة وثائقها،
عدا عن كون الحكومة مل تقم بجولة ميدانية واحدة لتفقد وضع من أنهى عملية التصنيف ،حسب معلومات
أدىل بها مفوض املعلومات مأمون التلهوين لكاتبة التحقيق.
 -3عدم إلزامية قرارات مجلس املعلومات
إن انعدام الثقة بني مجلس املعلومات األردين ومستخدمي القانون يعود إىل عدم إلزامية قرارات مجلس
املعلومات األردين ،بحسب ما أكده املحامي الخبري يف القضايا اإلعالمية محمد قطيشات ،حيث إن املجلس
رشف عىل انسياب املعلومات ،من السلطة التنفيذية إىل املواطننيُ ،ولِد من رحم األوىل ليشغله موظفون
امل ُ ِ
حكوميون مبوجب تعيني من رئيس الوزراء .كام أشار املحامي محمد قطيشات يف مقال حرره بتاريخ 2011/5/3
عىل موقع «عمون نيوز»  85إىل جوانب سلبية تنقص من فاعلية القانون ،وهي حسب رأيه تعود إىل «إن
القانون اعترب الرسية هي األصل ،والعلنية هي االستثناء ،عندما أصرّ امل ُرشع األردين أن يورد يف متنه وجوب
85. http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=86569
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التقيد مبا ورد يف قانون حامية أرسار ووثائق الدولة ،واملحزن وملزيد من ضامنات رسية املعلومات التي متلكها
الحكومة أضاف هذا القانون قيودا أخرى مل تكن معروفة أو مع ّرفة يف قانون حامية أرسار ووثائق الدولة
مثل الفقرة (ح) من املادة ( :)13وهي حجب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية
أو األجهزة األمنية بشأن أي جرمية أو قضية ضمن اختصاصها ،وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات
املختصة للكشف عن املخالفات املالية أو الجمركية أو البنكية ما مل تأذن الجهة املختصة بالكشف عنها.
باإلضافة إىل أن البريوقراطية تتنايف مع حق الحصول عىل املعلومات ،ألن هذا الحق يتطلب وجود آلية رسيعة
وسهلة للحصول عىل املعلومات حتى ال تفوت املصلحة املرجوة من طلب املعلومات .وهذا ما اتبعته العديد
من قوانني حق الحصول عىل املعلومات يف العامل .لكن ،يف قانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات املوضوع
مختلف متاما ،ألنه بني عىل بريوقراطية من النوع الصعب اختزالها وتظهر يف هذا القانون من خالل ناحيتني:
األوىل :مجلس املعلومات حيث قرر املرشع األردين تشكيل مجلس معلومات ،برئاسة وزير الثقافة وعضوية
كل من مفوض املعلومات وهو مدير عام دائرة املكتبة الوطنية ،وأمني عام وزارة العدل ،ووزارة الداخلية،
وأمني عام املجلس األعىل لإلعالم ،ومدير عام دائرة اإلحصاءات العامة ،ومدير عام مركز تكنولوجيا املعلومات
الوطني ،ومدير التوجيه املعنوي يف القوات املسلحة واملفوض العام لحقوق اإلنسان ،وليكون مبثابة الوسط
يف املوافقة عىل نرش املعلومات ما بني طالب املعلومة واملؤسسة التي تقدم املعلومة .
أما الناحية الثانية :فهي متثل باملدة الزمنية التي يتعني فيها إجابة طلب املعلومات فيها وهي  30يوم ،وهي
مدة طويلة ال تتناسب مع الرسعة التي تستلزمها املصلحة املرجوة من طلب املعلومة .ومن هنا ميكن لنا
القول إن اآللية التي وضعها املرشع األردين للحصول عىل املعلومة هي آلية ُمعقدة وتفرغ طلب املعلومة
من مضمونه.
رصا عىل ترك أمر تصنيف املعلومات ودرجة أهميتها
ومن أهم املآخذ عىل هذا القانون أن املرشع مازال م ً
إما للترشيع ،بحيث يضع القانون نفسه التصنيفات ،وإما للجهة التي متلك املعلومة ،ودون أن يكون هناك
طريقة للتظلم أو للطعن بهذه التصنيفات أو بطريقة تصنيفها مام يسمح املجال بتصنيف املعلومة بأنها من
ضمن املعلومات املحمية التي ميكن للمسئول االمتناع عن إعطائها .
حيث حدد املرشوع طريقة تصنيف هذه املعلومات ومدى أهميتها لغايات كشفها من عدمه بطريقتني:
الطريقة األوىل :التصنيف القانوين
حيث اعترب املرشوع أن التصنيفات التي تحددها الترشيعات األخرى للمعلومات هي تصنيفات سارية
املفعول ،ولها أولوية يف التطبيق ،حيث أنه عرف الوثائق املصنفة يف املادة ( )2منه :بأنها أي معلومات
شفوية أو وثيقة مكتوبة أو مطبوعة أو مخزنة إليكرتونيا أو بأي طريقة أو مطبوعة عىل ورق مشمع أو ناسخ
أو أرشطة تسجيل أو الصور الشمسية واألفالم أو املخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها واملصنفة
وفق أحكام الترشيعات النافذة.
الطريقة الثانية :التصنيف اإلداري:
بحيث تتوىل إدارة الدائرة وهي حسب تعريف املادة ( )2من املرشوع (الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة
أو املؤسسة الرسمية العامة أو الرشكة التي تتوىل إدارة مرفق عام) أعامل فهرسة وتنظيم وتصنيف املعلومات
والوثائق ،التي تتوافر لديها حسب األصول املهنية والفنية املرعية خالل فرتة ال تتجاوز الثالثة أشهر من تاريخ
«تجارب دولية»

 102حرية تداول المعلومات (دراسة قانونية)

نرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية .
من هنا نرى أن هذا القانون وإن كان قانونا جديدا ،إال أنه عاد بحق الحصول عىل املعلومات إىل السبعينيات،
عندما وضع املرشع األردين قانون حامية أرسار ووثائق الدولة ،وفكر بالتفكري ذاته آنذاك وبالظروف السياسية
واالقتصادية واالجتامعية ذاتها أيضا وخرج لنا بهذا القانون.
مل يقترص األمر عند مآخذ قانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات ،إمنا أسفرت التطورات الالحقة عن ما
هو ضد حرية تداول املعلومات يف األردن ،إذ أق ّرت الحكومة األردنية قانون جرائم أنظمة املعلومات املؤقت
للعام – 2010والذي صدر كقانون مؤقت يف غياب مجلس النواب– إضافة لقرار الحكومة األخري املتعلق
بحجب ما يزيد عن  40موقعا إليكرتونيا إخباريا عىل شبكة اإلنرتنت ،كخطوة أوىل يف الدوائر واملصالح
الحكومية ،بزعم أن هذه املواقع ترصف املوظفني األردنيني عن أعاملهم وتعطلهم عن أداء عملهم ،يف الوقت
الذي أصبحت فيه املواقع اإلليكرتونية من أهم وسائل اإلعالم الحديثة .مام يجسد تعد واضح عىل حرية
األفراد الشخصية والحريات اإلعالمية ككل ،ويشكل قمعا واضحا للحريات يف الفرتة التي تسهم فيها املواقع
اإلليكرتونية بدعم اإلعالم ،وأتاحت املجال لتنوع إعالمي حقيقي يف هذه املرحلة ،يستطيع من خالله جميع
أطراف املجتمع من التعبري عن آرائهم بشكل سلمي ومرشوع .ويعترب القانون الجديد انتكاسه كبريه ومنعطفا
خطريا يف مسرية اإلعالم وحرية الرأي و التعبري يف األردن.
هذا وقد أصدر مركز حامية وحرية الصحفيني تقريره السنوي عن حالة الحريات اإلعالمية يف األردن تحت
شعار «عىل الحافة»  86يف إشارة لرتاجع حرية الصحافة واإلعالم العام  .2010ونرش التقرير يف بابالدراسات
والبحوث دراسة متخصصة بعنوان «جدران الكتامن  ..جدلية الرسية واإلفصاح يف تطبيقات قانون ضامن
حق الحصول عىل املعلومات» ،أعدها الصحفي وليد حسني ،حيث تسعى هذه الدراسة إىل تجاوز الحديث
املتكرر عىل أن قانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات مل يدعم منذ إقراره قبل أربع سنوات حق الصحفيني
يف املعرفة ،والوصول السهل للمعلومات من دوائر ومؤسسات الدولة ،بل تذهب إىل الكشف بالتفاصيل
عام حدث منذ إقرار القانون  ..وهل قامت الحكومة مبا هو مطلوب منها مبوجب هذا القانون  ..هل
صنفت املعلومات ،وهل وضعت آليات تضمن الحفاظ عىل هذه املعلومات ورسيانها حتى داخل املؤسسات
الرسمية؟.
ويقول الرئيس التنفيذي ملركز حامية وحرية الصحفيني نضال منصور يف مقدمة التقرير أن «املشهد اإلعالمي
عام  2010يعود أكرث قتامه مام كان ،وتسود حالة من اإلحباط عند الصحفيني عندما يشعرون بأن التدخالت
الحكومية مل ترتاجع ،وأن االنسحاب األمني من املشهد املبارش لإلعالم مل يوقف أو ينهي دورها ،بل استعيض
عنه بأدوار أكرث قسوة متارسها املؤسسات اإلعالمية يف الرقابة املسبقة ومنع تدفق املعلومات والحقيقة
للناس».
وأضاف منصور «مل يختلف شيئا ،بل إن املؤرشات تؤكد أن االنتهاكات تزايدت عىل اإلعالميني رغم أن
86. http://bit.ly/ohBnOc
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الصحفيني يف الغالب ال يفصحون ويلوذون بالصمت ،وموقف اإلعالميني من تفاصيل ما يحدث يف واقعهم ال
يبعث عىل التفاؤل ،فهم يعتربون أن حرية اإلعالم يف تراجع ،والترشيعات تفرض قيودا ،والوصول للمعلومات
حقا مغيبا ،والتهديدات والتوقيف واحتجاز الحرية مامرسة ما زالت قامئة ،وحجب املواقع أسلوب جديد
دخل إىل قاموس ومفردات قمع الحريات الصحفية»،
وتابع بالقول «مل تتحسن صورة األردن يف ميدان حرية اإلعالم يف التقارير الدولية ،ففي تقرير بيت الحرية
تحول األردن إىل بلد غري حر ،ويف تقرير مراسلون بال حدود احتل األردن املرتبة  ،112ويف معايشتنا ورصدنا
اليومي لحالة الحريات كانت الحكومة وأجهزتها األمنية تدير ظهرها لتعهداتها بحامية استقالل اإلعالم ووقف
التدخل به ،هذه التعهدات التي يجب أن تتحول إىل التزامات إيجابية عىل الحكومة وأجهزتها ،وترتجم
يف املساهمة بصيانة هذه الحقوق التي صادق األردن عىل االلتزام بها مبوجب معاهدات ومواثيق وقعها،
وأصبحت لها صفة السمو عىل القوانني الوطنية ،ولكن هذا مل يحدث» .وبالتدقيق يف تفاصيل ما تعرض له
الصحفيني من مضايقات ،أظهرت النتائج بشكل كبري أن  %35منهم يتعرضون لحجب املعلومات ،وهو انتهاك
لحقوق اإلعالميني يصعب توثيقه ،ألن غالبية الصحفيني ال يلتزمون باآلليات القانونية بطلب املعلومات.
وملعالجة هذه القضية أضاف االستطالع أسئلة خاصة حول حق الوصول للمعلومات ،وأظهرت األرقام أن %29
من الصحفيني مل يطلعوا عىل قانون ضامن حق الوصول للمعلومات ،واألهم واألخطر أن  %47من اإلعالميني
مل يتقدموا لطلب الحصول عىل معلومات بأي شكل من األشكال طوال عام  .2010كام سلطت الدراسة الضوء
عىل األخطاء العديدة التي رافقت تطبيق القانون يف أجهزة الدولة ،وقد ذهبت هذه الدراسة إىل التوقف
أمام ثالثة مناذج الستكشاف حجم التطبيق للقانون ومدى صوابيته ،وهي وزارة املالية ،ووزارة الداخلية،
ومديرية األمن العام.
وظهر من هذه التطبيقات جملة من السلبيات وضعتها الدراسة بشكل مجمل وهي -1 :عدم تعيني مفوض
للمعلومات يف تلك املؤسسات -2 ،تداخل مهمة الناطق الرسمي مع مهمة مفوض املعلومات وحرص ملكية
املعلومات يف املوظفني الكبار مثل الوزير أو األمني العام وعدم وجود مسطرة وتعليامت واضحة ومحددة
لتصنيف املعلومات -3 ،عدم وجود مكان مخصص لحفظ الوثائق املصنفة بدرجة رسي للغاية ورسي محدود
وإطالق التقديرات الشخصية للموظفني يف تصنيف الوثائق واملعلومات -4 ،عدم وجود منوذج لطلب الحصول
عىل املعلومات ـ باستثناء وزارة املاليةـ إال أنه مل يستخدم نهائيا ،وتشدد مجلس املعلومات يف وضع اشرتاطات
يف طلب الحصول عىل املعلومات يصل إىل حد فرض تعهدات واشرتاطات عىل صاحب الطلب ،وعدم وجود
إحصائيات يف تلك الوزارات والدوائر عن عدد الوثائق التي تم تصنيفها ،إىل جانب عدم توفر إحصائيات رسمية
عن عدد من استخدم القانون للحصول عىل املعلومات يف كل وزارة ودائرة ،والخلط الواضح واملكشوف بني
طلب املعلومات مبوجب قانون ضامن حق الوصول للمعلومات ،وبني الطلبات العادية اليومية التي يقدمها
املواطنون لالستفسار عن معاملة خاصة بهم ،وأخريا قيام الناطقني اإلعالميني يف الوزارات بحجب املعلومات
عن الصحفيني يف بعض األحيان استنادا لتقديراتهم الشخصية فقط.
وذهبت الدراسة الختبار مدى التزام مجلس املعلومات بنصوص القانون ووجهت لهذه الغاية جملة من
األسئلة العادية ،التي ال ميكن تصنيفها تحت أي بند إال بند املعلومات العادية ،والتي يجب أن تتوفر أصال
لدى مجلس املعلومات وكانت النتيجة صادمة إىل أبعد حدود الصدمة ،فقد جاءت اإلجابات يف مجملها بدون
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معلومات ،وظهر مجلس املعلومات وكأنه ال ميلك بالفعل أي معلومات.
ومل تتوقف النتائج الصادمة عند هذا الحد فقد وجهت أسئلة لوزارة الداخلية وتحديدا لألمني العام للوزارة،
وعىل ورقة عادية وليست عىل منوذج طلب الحصول عىل املعلومات املعتمد من مجلس املعلومات ،ألن
الوزارة ال متلك منوذجا ،وكانت الصدمة كبرية فقد جاءت إجابة األمني العام للوزارة عرب الهاتف ،ومل توجه
يل شخصيا باعتباري طالب املعلومة ،وإمنا تلقاها زميل آخر ،وتضمنت إجابات يف غاية اإلثارة فقد أحالتني
اإلجابة إىل مفوض املعلومات يف مجلس املعلومات ،ألستقي منه معلومايت عن وزارة الداخلية ،بينام كانت
إجابة رئيس مجلس املعلومات خالية متاما من أي معلومات.
وتتوقف الدراسة عند مناذج تطبيقية أخرى تم خاللها اختبار مدى تطبيق القانون ،ومتثل ذلك بالقضية التي
رفعتها مجدولني خليفات أمام محكمة العدل العليا ،للطعن يف قرار امتناع دائرة األرايض واملساحة عن منحها
معلومات تتعلق ببيع وتأجري أرايض الدولة ،وكانت النتيجة أن املحكمة أيدت قرار دائرة األرايض واملساحة
باالمتناع عن اإلفصاح عن املعلومات املطلوبة.
وتناولت الدراسة أيضا تأثريات الرقابة الذاتية والخارجية والداخلية املتمثلة برقابة املؤسسات اإلعالمية عىل
املنتج الصحفي ،وعىل املعلومات املنشورة باعتبار أن هذه الرقابة تشكل أبرز املعوقات السلبية الكبرية عىل
مدى حرية اإلفصاح عن املعلومات ونرشها.
وناقشت الدراسة منوذجا آخر مخالف للدستور وللقوانني املرعية ويتمثل بالتعاميم ،التي تصدرها الحكومات
تحذر فيها موظفي الدولة من مغبة اإلفصاح عن أي معلومات قد تجد طريقها للنرش يف الصحف ووسائل
اإلعالم املختلفة.
وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج وتقييامت من أبرزها؛ أن قانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات أبقى
القانون الباب مفتوحا أمام املسئول ،لوضع التصنيف الذي يختاره للوثائق التي متلكها مؤسسته أو وزارته،
مل يقدم أي جديد أو دفع باتجاه تعزيز مطلب اإلفصاح عن املعلومات وحرية تداولها ،بحيث جاء القانون
بخالف املسطرة النموذجية ملثل هذا النوع من القوانني التي تعزز من حرية تداول املعلومات والكشف عنها
يف محاربة الفساد ،وتحقيق املبدأ اإلنساين بحق املواطن بالحصول عىل املعلومات.
ومن أهم النتائج والتوصيات التي خلصت الدراسة إليها ما ييل:
• إن هذا القانون مل يلتزم متاما باألصول الرئيسية املعتمدة يف مثل تلك الترشيعات ،وأن املرشع عندما أقر
القانون تغاىض عن مجمل التوصيات التي قدمتها منظمة املادة  19للمجلس األعىل لإلعالم قبل حله ،وهو
الجهة التي أرشفت يف حينه عىل وضع منوذج القانون.
• تشدد القانون كثريا يف مسألة اإلفصاح عن املعلومات وتسهيل انسيابها لطالبيها ،بحيث تحول هذا القانون
إىل قانون منع حق الحصول عىل املعلومات ،وهو ما ظهر مبكرا فور إقرار القانون من مجلس النواب ،عندما
وجهت الصحافة األردنية انتقادات شديدة له ،انتقلت رسيعا إىل توجيه انتقادات دولية له من قبل منظمة
املادة  ،19كام أنه ساهم يف تراجع مرتبة األردن يف الحريات العامة ،ويف التزامه بضامن حرية الحق بالحصول
عىل املعلومات.
• تخلو جميع الوزارات والدوائر الرسمية من تحديد مفوض مختص للمعلومات يتوىل اإلفصاح عنها ،ويالحظ
يف تطبيقات القانون أن من يتوىل هذه املهمة بشكل غري رسمي وغري مبارش إما موظفني يف العالقات العامة،
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أو األمني العام ،أو حتى الوزير أو املدير شخصيا ،وال توجد أي مرجعية واضحة يف اإلدارة العامة للدولة تتوىل
مهمة «مفوض املعلومات فيها».
• تجاهل املرشع متاما التشاور والتحاور مع مؤسسات املجتمع املدين املهتمة مبثل تلك الترشيعات املتعلقة
بالحريات العامة وبالشفافية ومبحاربة الفساد ،ومل يتم إرشاكها مبناقشة القانون قبل عرضه عىل مجلس
النواب سنة  2007أو حتى أثناء مناقشته من ِقبل لجان املجلس املختصة.
• يبقى هذا القانون محارصا بقانون آخر أكرث تشددا ،هو القانون املؤقت رقم  50لسنة  1971قانون حامية
أرسار ووثائق الدولة ،الذي مل يعرض منذ  40سنة عىل مجلس النواب لتعديله.
نص عليه القانون.
• ذهب مجلس املعلومات للتشدد يف وضع منوذج طلب الحصول عىل املعلومات بخالف ما ّ
• القانون نفسه ال يُلزِم الجهة التي ترفض اإلفصاح عن املعلومات بقراره املخالف لها ،وقد أثبتت التجارب
املتواضعة واملحدودة جدا أن هذا األمر من أبرز العيوب الترشيعية يف القانون.
• الفرتة الزمنية التي منحها القانون للمؤسسة للرد عىل طلب الحصول عىل املعلومات واملحددة بـ 30يوما،
تعترب مدة طويلة جدا ،كام أن القانون نفسه منح املسئول الحق املطلق بعدم الرد عىل الطلب ،معتربا أن
عدم الرد يعني قانونيا رفض الطلب ،مام يؤرش عىل أن املرشع أراد إعفاء املسئول من مهمة تربير الرفض
ومسبباته.
• مل تبذل الحكومة أي جهد كبري للرتويج للقانون بني اإلعالميني واملواطنني ،مام أبقاه خارج إطار التفعيل
بالرغم من مرور نحو أربع سنوات عىل تطبيقه.
نص يُلزم مجلس املعلومات باإلفصاح عن تقريره السنوي الذي يرفعه لرئيس الوزراء
• خىل القانون من أي ّ
حول حالة حق الحصول عىل املعلومات ،كام أنه مل يلزم املجلس باإلفصاح سنويا عن عدد طلبات الحصول
عىل املعلومات.
• التهاون الواضح من ِقبل وزارات ومؤسسات حكومية عديدة وتراخيها يف تطبيق القانون بترسيع فهرسة
وثائقها ،خالل ثالثة أشهر من رسيان مفعول القانون ،مام اضطر رئيس الوزراء إلصدار  3تعاميم عىل تلك
الوزارات واملؤسسات برضورة املسارعة يف فهرسة الوثائق التي متلكها كل وزارة ومؤسسة.
• تتجاهل املؤسسات والدوائر الرسمية وضع إحصائيات بعدد ونوع الطلبات التي يتم تقدميها ،من قبل
طالبي الحصول عىل املعلومات ،لتشكل مرجعية لفهم وتقييم القانون من خالل التطبيقات.
• أثبتت تطبيقات القانون عدم وجود مسطرة واضحة لدى الوزارات والدوائر الرسمية يف تصنيف الوثائق
الخاصة بها ،مام أبقى السلطة التقديرية الشخصية للموظف هي املهيمنة فقط عىل عملية تصنيف املعلومات.
• ال توجد آلية واضحة لحفظ الوثائق أيا كانت تصنيفاتها ،كام ال توجد أماكن واضحة ومحددة لحفظ
الوثائق املصنفة عىل أنها رسية للغاية أو «رسي محدود» ،ومعظم هذه الوثائق تحفظ يف أماكن مكشوفة
يسهل وصول املوظفني إليها ،ولكن عندما يتم طلبها بشكل رسمي تصبح وثائق محرمة.
• تجاهل القانون متاما تحديد فرتة زمنية لتغيري تصنيف الوثائق الرسية للغاية أو الرسية املحدودة لتصبح
وثائق متاحة للجمهور ،بخالف ما هو معمول به يف دول العامل األخرى ،مام يبقي تصنيف تلك الوثائق رسية
عىل اإلطالق ،بالرغم من أن االقرتاحات التي تم تقدميها أثناء إعداد مسودة القانون وضعت نصوصا تحدد
فيها الفرتة الزمنية إللغاء التصنيف الرسي للوثائق.
• إن حالة القانون وتطبيقاته ال تزال بحاجة إىل مراجعة شاملة وتتمثل هذه املراجعة بعقد ورشات عمل
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متخصصة تشارك فيها مؤسسات املجتمع املدين املعنية بالقانون إىل جانب خرباء ومهتمني إلعادة تقييم
تطبيقات القانون بعد مرور أربع سنوات عىل تطبيقه ووضع املقرتحات واملالحظات عىل مواد القانون التي
يجب معالجتها وتعديلها.
• ينتج عن تلك الورشة املختصة وضع مرشوع قانون معدل لقانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات
بالتعاون مع الحكومة وعرضه عىل مجلس النواب.
• يعترب قانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات من أهم القوانني اإلصالحية يف أي دولة دميقراطية ،أو يف
دول التحول الدميقراطي «األردن مثال» ،ولهذا فيجب العمل عىل تعزيز مطلب تعديل القانون وجعله أكرث
مواءمة ملطلب اإلصالح السيايس.
• من الواضح أن الجو السيايس موائم متاما للمبارشة باملطالبة بتعديل القانون؛ خاصة وأن رئيس الوزراء
الدكتور معروف البخيت قد تحدث بوضوح يف  ،2011/2/2وأثناء محاورته للكتل النيابية قبل اإلعالن عن
تشكيل حكومته عن رغبته بتعديل قانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات.
وتوضح الدراسة أن قانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات وضع يف األساس لغري الصحفيني ،لكون الصحفيني
لديهم القدرة الكافية للوصول إىل املعلومات التي يطلبونها بطرقهم الخاصة وبلجوئهم إىل العالقات مع
مصادرهم ،إال أن هذا ال مينعهم أحيانا من استخدام القانون لو كان قانونا مرنا وإيجابيا ،يضمن تأمني
الحصول عىل املعلومات وتسهيل الوصول إليها ،يف مدة زمنية قصرية بدال من االنتظار  30يوما لإلجابة عىل
طلب الحصول عىل املعلومات.
وتكشف الدراسة عن أن بعض الحاالت التي تم فيها استخدام قانون ضامن حق الوصول للمعلومات من
قبل زمالء صحفيني ،إمنا كان لهدف واحد فقط هو اختبار مدى مرونة القانون والكشف عن مدى إيجابياته
وسلبياته ،وهو ما تم الكشف عنه فعال ،وتم التأكيد عمليا عىل أنه قانون ضد حرية تداول املعلومات ونرشها.
خامتة:
نستطيع أن نخلص إىل أن بعد ميض أكرث من ثالث سنوات عىل صدور القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ
 2007-6-17مل يسهم بتحريك املياه الراكدة يف مجال تداول املعلومات ،ومل يرفع سهم األردن دوليا يف
فضاء الحريات ،فمستخدمو القانون من الصحافيني مثال مل يتجاوز  %5بحسب استطالع علمي أجري لصالح
التحقيق ،كام انخفض تصنيف األردن من دولة حرة جزئيا ،إىل دولة غري حرة لعام  2010وفقا ملؤسسة
 Freedom Houseاألمريكية ،كام أن القصور الحكومي يف توفري بيئة مالمئة لتطبيق القانون ،وتلكؤ وعدم
جدية الحكومة يف التعامل معه ،كانا سب ًبا يف تعطيله وتفريغه من محتواه.
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ثالثا :تجربة اليمن
صدر القانون رقم  13لسنة  2012بشأن الحق يف الحصول عىل املعلومات ،وقد حدد املرشع عدة أهداف من
القانون هي:
 -1تأمني وتسهيل حق املواطن يف الحصول عىل املعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد مامرسة الحقوق
والحريات.
 -2تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص املشاركة الواعية واملسؤولة.
 -5متكني املجتمع من تنمية قدراته لالستفادة املتزايدة من املعلومات.
منح قانون الحق الحصول عىل املعلومات اليمني لألجانب ذات الحق املمنوح للمواطنني برشط املعاملة
باملثل ،وألزم الجهات املخاطبة بأحكامه بتعيني موظف عىل رأس وحدة معلوماتية تكون تابعة إداريا ووظيفيا
بالجهة املعنية ،وأعطى لهذا املوظف عدد من االختصاصات منها الصالحيات الالزمة للبحث والوصول إىل
املعلومة املطلوبة ،والنظر يف طلبات الحصول عىل املعلومات ،وصيانة املعلومات واملحافظة عليها ،ونرش
اإلجراءات والنامذج بالطرق التي تسهل اطالع املستفيدين عليها .وألزم املوظف املختص فور تسلمه الطلب
أن يعطي إشعار استالم ملن تقدم بالطلب يبني فيه تاريخ تقديم الطلب ونوع املعلومة والفرتة الالزمة للرد
عىل الطلب ،كام ألزمه بالرد عىل الطلب خالل خمسة عرش يوما من تاريخ تقدميه ،وأجاز القانون للموظف
متديد هذه الفرتة ملدة واحدة ال تزيد عن خمسة عرش يوما إذا كان الطلب يتضمن عددا كبريا من املعلومات،
أو أن الوصول إىل املعلومة يستوجب منطقيا استشارة جهة أخرى ،واعترب القانون عدم الرد خالل تلك الفرتة
مبثابة رفض الطلب .وحيث يقتيض هكذا متديد ،عىل املوظف املختص تبليغ مق ّدم الطلب خطيا بذلك ،خالل
الفرتة األصلية ومنح القانون األولوية للطلبات املق ّدمة من الصحافيني واألشخاص الذين يقومون بجمع
األخبار وبوظائف ممن يعملون خالل مهل زمنية معينة ،أو يطلبون معلومات تتعلق مبسائل ت ُعنى بالصالح
العام أو بالشأن العام.
أجاز قانون املعلومات اليمني للموظف املختص إحالة الطلب لجهة أخرى بعد إشعار الطالب بذلك خالل
الفرتة الزمنية األساسية املحددة يف املادة القانون ،إذا تبني له أن عالقة تلك الجهة باملعلومة أكرب ويف هذه
الحالة يعترب الطلب وكأنه قدم إىل الجهة التي أحيل إليها يف الوقت الذي ت ّم فيه تقدميه إىل الجهة األخرى.
ويف حالة رفض الطلب ،كليا أو جزئيا يلتزم املوظف املختص أن يبني يف رد مكتوب يسلمه للطالب السبب يف
رفض الطلب ،ويجب أن ال يخرج السبب عن:
أ -أن املعلومة ليست بحوزة الجهة.
ب -أن املعلومة املطلوبة تقع يف نطاق استثناء واحد أو أكرث من االستثناءات املحددة يف القانون عىل أن يتم
اإلشارة إىل االستثناءات التي تم االستناد إليها.
كذلك ألزم قانون املعلومات اليمني الجهات اإلدارية بتدريب موظفي املعلومات عىل أهمية الحق يف
الحصول عىل املعلومات ومتكني املواطن من مامرسته ،وكيفية حفظ املعلومات والسبل األفضل واألرسع
لحفظها واستخراجها .كام ألزم القانون الجهات املخاطبة بأحكامه برضورة صيانة املعلومات واملحافظة عليها
بحوزتها بشكل منظم وبرتتيب يسهل عىل املوظف املختص عملية استخراجها باستخدام التقنيات والربمجيات
والطرق الالزمة.
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• اإلفصاح التلقايئ عن املعلومات
ألزم قانون املعلومات اليمني الجهات اإلدارية باإلفصاح عن تصنيفات معينة من املعلومات دون انتظار
طلب الحصول عليها ،وألزم كل من الجهة واملركز الوطني للمعلومات توفري هذه املعلومات بوسائل ورقية
أو إليكرتونية؛ إ ّما بصورة مجانية أو بأسعار ال تتجاوز تكلفة الحصول عىل املعلومات .ومن أمثلة املعلومات
التي تخضع لإلفصاح التلقايئ
 -1املعلومات املتعلقة بآلية عمل الجهة والتي تتضمن األهداف واألنشطة والربامج والحسابات الختامية،
واملعلومات املتعلقة مبجاالت أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية.
 -2تحديد الكيفية واألماكن التي يحصل املواطنون فيها عىل املعلومات ،ويقدمون إليها الطلبات ويطلعون
عىل الوثائق ويستلمون ويستخرجون النسخ ويحصلون عىل القرارات.
 -5فهرس بكل أنواع املعلومات التي تلزم الجهة قانونيا بحفظها وصيانتها.
 -8تقريرا حول طلبات الحصول عىل املعلومات التي تم تلقيها ،والتي تم تلبيتها ،والتي تم رفضها وأسباب
ومتوسط عدد األيام التي ت ّم خاللها ال ّرد
الرفض وطلبات التظلم املقدمة ونتائجها واإلجراءات املتعلقة بذلك،
ّ
عىل طلبات املعلومات.
ه -دليل بقوائم املوضوعات التي يجب أن تقوم الجهات بنرشها ومواعيد وطرق نرشها.
و -أي معلومات إضافية أخرى يرى املفوض رضورة نرشها وفقا ألغراض هذا القانون.
• االستثناءات
أوجب قانون املعلومات اليمني عىل املوظف املختص رفض أي طلب للحصول عىل املعلومات ،يتعلق باألنشطة
العسكرية للدولة أو العالقات الخارجية العسكرية وغريها من االستثناءات األخرى وهي:
أ -تفاصيل عن األسلحة والتكتيكات الدفاعية واالسرتاتيجيات والقوات العسكرية الرسية أو العمليات
العسكرية التي تهدف إىل حامية الوطن.
ب -املسائل الرسية املتعلقة بالسياسة الخارجية املخصصة للشئون الدفاعية والتحالفات العسكرية.
ج -املعلومة املتبادلة مع دولة أخرى تم االتفاق معها عىل إبقاء املعلومة رسية قبل تبادل أو منح هذه
املعلومة.
د -املعلومة التي من شأن اإلفصاح عنها التسبب برضر جسيم وبقاؤها محجوبة يساعد عىل:
 -1منع جرمية أو اكتشافها.
 -2اعتقال أو محاكمة جناة.
 -3إدارة العدالة .
ه -املعلومات التي من شأن اإلفصاح عنها أن تؤ ّدي إىل الكشف عن هوية مصدر رسي للمعلومات قطع له
موظّفو إنفاذ القانون عهدا باملحافظة عىل رسيته.
و -املعلومات اإلليكرتونية التي يتسبب اإلفصاح عنها يف اخرتاق الشبكات املحمية والتجهيزات ،ويعرضها
للمحو أو الرسقة.
ز -املعلومات ذات الطبيعة التجارية أو املالية أو االقتصادية أو الصناعية أو األبحاث العلمية أو التقنية ،التي
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يؤدي الكشف عنها إىل اإلخالل بحق املؤلف وامللكية الفكرية أو باملنافسة العادلة واملرشوعة ،أو التي تؤدي
إىل ربح أو خسارة غري مرشوعني ألي شخص أو رشكة.
ح -املعلومات التي من املتوقّع يف حال اإلفصاح عنها ،تعريض حياة فرد ما أو سالمته الجسدية للخطر.
ط-البيانات الشخصية ،التي من شأن اإلفصاح عنها أن يشكل انتهاكا غري منطقيا لخصوصيات الفرد ،ما مل تكن
البيانات الشخصية متّصلة بواجب أو وظيفة أو منصب عام يشغله هذا الفرد.
وحظر القانون عىل املوظف املختص باإلفصاح عن املعلوومات رفض الكشف عن املعلومات املتعلقة بسالمة
الفراد أو خصوصيتهم ،إذا كانت هذه املعلومات ال زالت بحوزة الجهة وتعود ألكرث من ثالثني سنة ،أو سبق
أن كانت هذه املعلومات متاحة للجمهور.
• مفوضية املعلومات
أنشأ القانون مكتب مفوض املعلومات كجهة مستقلة إداريا وماليا ومنحه عدد من الصالحيات منها وضع
وتنظيم الربامج والخطط والسياسات الخاصة مبامرسة الفرد لحقه يف الحصول واالطالع عىل املعلومات،
وتثقيف املواطن ورفع الوعي لديه حول أهمية الحق يف اإلطالع والحصول عىل املعلومات ،واملساهمة يف
تدريب املوظفني واملسئولني يف الجهات عىل كيفية وأهمية متكني الفرد من الحصول عىل املعلومات ،ورصد
املخالفات ونرش التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات مامرسة الحق يف االطالع وكيفية التغلب عليها،
ووضع منوذج موحد لطلبات الحصول عىل املعلومات من الجهات املعنية.
ويعترب مفوض املعلومات جهة تظلم لكل من رفض طلبه بالحصول عىل املعلومات أو تم فرض رسوم مرتفعة
عىل طلبه تتجاوز تلك املقرة يف هذا القانون ،أو تم متديد الفرتة الزمنية الالزمة لإلجابة عىل طلبه بشكل
مخالف ألحكام القانون ،أو متت إحالة طلبه إىل أكرث من جهة دون املوافقة عليه أو أية حاالت أخرى يقبلها
املفوض العام للمعلومات.
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استنتاجات الدراسة
• هناك رضورة إلنشاء هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية تعمل عىل اإلرشاف عىل عملية إتاحة املعلومات،
وفقا للمعايري الدولية ،وتقوم مبراقبة أداء الجهات الحكومية بالنسبة لتفاعلها مع طلبات الحصول عىل
املعلومات.
• هناك سمة تغلب عىل الترشيعات املرصية؛ سواء التي تقيد حرية تداول املعلومات ،أو التي تلزم باإلفصاح
عن معلومات معينة ،وهي عدم وجود تعريفات واضحة ،للمصطلحات التي تحوز مكانا جوهريا ومؤثرا يف
مجال تداول املعلومات؛ كالرس ،واألمن القومي ،والنظام العام ،واملصلحة العامة ،والسلم العام ،وهو ما ميكن
الجهات القامئة عىل تطبيق هذه القوانني من التفسري الواسع لهذه املصطلحات االستثنائية ،مام قد يحول
االستثناء بتقييد حرية تداول املعلومات يف حاالت معينة إىل قاعدة عامة ،وهو ما يحدث بالفعل.
• ال يوجد يف الترشيعات املرصية ما يوجب عىل الجهات الحكومية ،النرش الروتيني والتلقايئ ألنواع معينة من
املعلومات؛ كتلك التي تهم الرأي العام ،أو تتعلق برواتب املوظفني العموميني ،أو كيفية تقديم الشكاوى يف
مجال الخدمات العامة ..إلخ ،وهو ما ينبغي تجاوزه يف مرشوع قانون تداول املعلومات املزمع س ّنه يف األجل
املنظور ،وذلك بأن يكون هناك إلزام للجهات الحكومية ،بأن تنرش بشكل تلقايئ ومنتظم جميع املعلومات
التي تُحقق الشفافية واإلفصاح املطلق عن املعلومات.
• ال تتضمن أغلب الترشيعات املرصية التي تتطرق ملسألة املعلومات ،إجراءات محددة للحصول عىل
معلومات تحوزها جهة معينة ،وهو ما يضعف من إمكانيات تعزيز اإلتاحة املنشودة ،فضال عن أن عدم
وجود إجراءات واضحة لحفظ املعلومات وتصنيفها وكيفية طلبها ،يتناقض مع فكرة الحكومة املنفتحة.
• تتناثر االستثناءات عىل حرية تداول املعلومات يف قوانني وقرارات كثرية ومتنوعة ،مام يجعل من هذه
االستثناءات قيودا شديدة عىل حرية تداول املعلومات ،وهو ما يجب معالجته بأن يكون هناك قانونا لحرية
تداول املعلومات يتضمن االستثناءات مراعيا أن يكون نطاقها يف أضيق الحدود املمكنة ،عىل أن تكون
األولوية للمصلحة العامة املتحققة من اإلفصاح عن املعلومات إذا تعارضت مع االستثناءات والقيود الواردة
عىل حرية تداول املعلومات.
• كذلك ال يوجد يف القوانني املرصية إجراءات تتيح الطعن عىل قرارات رفض طلبات الحصول عىل املعلومات
من جانب الجهات اإلدارية ،كام ال توجد جهة مستقلة تراقب أداء الجهات الحكومية والخاصة يف مجال إتاحة
املعلومات ،وميكن التظلم أمامها من االنتهاكات املتعلقة بهذا الصدد.
• ال توجد نصوص عقابية رادعة ملنتهيك حرية تداول املعلومات ،أو معيقي اإلفصاح ،أو متلفو الوثائق
وسارقيها ،وهو ما يهدد باستمرار سياسة التعتيم ،وإخفاء املعلومات ،بل وتدمري الوثائق التي تشكل جزءا
هاما من تاريخ الشعب ،مالك هذه الوثائق ،وهو ما ينبغي التصدي له بنصوص عقابية.
• ينبغي أن يتضمن قانون حرية تداول املعلومات القادم والذي تجري مناقشته اآلن ،املعايري السابقة كأسس
رئيسية ،ال تقوم لحرية تداول املعلومات بدونها قامئة ،سواء عىل مستوى التعريفات ،أو تدابري التشجيع
عىل انتهاج سياسة اإلفصاح عن املعلومات ،أو االستثناءات يف نطاق ضيق ،أو إجراءات طلب الحصول عىل
املعلومات ،والطعن عىل رفض هذه الطلبات وغريها من املعايري الالزمة لضامن فاعلية هذا القانون.

برنامج الحق في المعرفة :
يهتم برنامج الحق في المعرفة بتعزيز وضمان السياسات واإلجراءات التي تحمي
وتؤدي حق األفراد في حرية الوصول وتداول المعلومات بوصفة حقا من حقوق
اإلنسان األساسية .و لتحقيق ذلك يركز البرنامج بشكل أساسي على نقد وتطوير األطر
التشريعية الناظمة ذات الصلة ،و طرح رؤى بديلة إلعادة هيكلة أجهزة المعلومات
الرسمية بمختلف أنواعها ،بما يضمن العمل على توفير السبل المالئمة لتتدفق من
خاللها المعلومات واآلراء و األفكار بين أجهزة ومؤسسات الدولة و بين تنظيمات
و مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ،إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية
ذلك الحق كأحد أهم الحقوق الذي يشكل البيئة التمكينية لحماية وتعزيز الحقوق
األخرى ،و داعم أساسي لتنمية اقتصادية واجتماعية فعّالة ،ومدخال هاما لتحقيق
إطار الشفافية والمشاركة و المساءلة ،الالزم لمرحلة تحول ديمقراطي حقيقي
على الساحة المصرية.
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