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منهجية
اعتمدت الورقة عىل تحليل قانون رقم  144لسنة  1988بشأن الجهاز املركزي للمحاسبات ومواد الدستور ذات الصلة
بعمل األجهزة الرقابية .كام اعتمدت الورقة عىل استعراض الدعوى القضائية رقم  ٥٨٥٥لسنة  ٢٠١٦جنح التجمع
األول ،ضد الرئيس السابق للجهاز املركزي للمحاسبات ،يف اتهامه بنرش أخبار كاذبة.
مقدمة
تنطلق الورقة من تناول واقع حرية تداول املعلومات يف مرص ،بالتطبيق عىل الجهاز املركزي للمحاسبات ،ومدى التزامه
باإلفصاح عن املعلومات من ناحية ،ومتكن الجهاز من الحصول عىل املعلومات من الجهات ،التي تخضع لرقابته من
ناحية أخرى.
وتبني الورقة اﻹشكاليات الواردة يف القانون املنظِّم للجهاز املركزي للمحاسبات ،من حيث غياب ضامنات اإلفصاح عن
املعلومات ،خاصة وأن الدستور املرصي الحايل ،ينص عىل نرش التقارير السنوية عىل الرأي العام .لذلك ،تعرض الورقة
املواد املنظمة لألجهزة الرقابية يف الدستور املرصي ،ومنها الجهاز املركزي للمحاسبات.
من جانب آخر ،تستخدم الورقة قضية الرئيس السابق للجهاز املركزي للمحاسبات هشام جنينة ،والتي اتُّهِم فيها
بإذاعة أخبار كاذبة ،ملحاولة فهم طريقة تعامل العاملني بالجهاز املركزي للمحاسبات مع فلسفة اإلفصاح وتداول
املعلومات ،وذلك اعتام ًدا عىل اﻷقوال الواردة يف القضية.
تهدف الورقة إىل بيان أثر هذه القيود املختلفة عىل حالة تداول املعلومات يف مرص ،وتسعى إىل عقد مقارنة بني فرتة
أي
تويل جنينة التي شهدت تدفق املعلومات ،حتى لو بشكل عام ،والفرتة التي أعقبت إقالته والتي اختفى فيها متا ًما ُّ
ذكر للجهاز املركزي للمحاسبات.
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تمهيد :أجهزة الدولة وحرية تداول المعلومات:
تعرضت املواثيق الدولية الرئيسية ملسألة حرية تداول املعلومات ،إذ نص عليها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف
املادة  ،١٩والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف املادة  ،١٩والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية يف
الفقرة األويل بند أ ،ب ،والثالثة من املادة  ،١٥1ويف عام  ٢٠٠٠أقر املقرر الخاص لحرية التعبري  ٩مبادئ لتعزيز حرية
تداول املعلومات وضامن فعاليتها .ويجب أن تلتزم الحكومات مببادئ حرية تداول املعلومات التسعة ،ومن أبرزها:
اإلفصاح املطلق عن املعلومات :ومقتضاه أن األصل يف املعلومات هو أنها قابلة لإلفصاح وأن الوصول إىل املعلومات
حق للمجتمعات والشعوب وأن الحكومات ما هي إال متعهدة بإدارة تلك املعلومات والتي تؤول ملكيتها للمواطنني.
وجوب النرش التلقايئ وأسبقية الكشف :يوجب هذا املبدأ عىل الحكومات ،األجهزة املختلفة ،وغريها من املؤسسات
النرش الدائم والتلقايئ للمعلومات الداخلية ،وعن كل ما قد يرتاءى _وفقًا لكل جهاز_ أن له عالقة باهتاممات أو
خدمات املواطن.
الرتويج للحكومة املنفتحة :يقصد به رضورة توعية املواطنني وتدريب العاملني بأجهزة الدولة بثقافة اإلفصاح عن
املعلومات وآليات تطبيقه ،إذ أن االقتصار عىل ضبط املفهوم يف القانون ليس ٍ
بكاف لتطبيقه ،بل يجب نرش ثقافة
بدل من التمسك
حرية تداول املعلومات وتغيري عقلية العاملني باألجهزة الحكومية إىل املكاشفة واإلفصاح العامً ،
برسية املعلومات.
تحديد نطاق االستثناءات الواردة عىل اإلفصاح :إذ أن األصل هو اإلفصاح ،والرسية تعد استثنا ًء عليها ،كام تتضمن
املبادئ رضورة وضع ضامنات لحامية املبلِّغني مبعلومات عن جرائم أو مخالفات فساد مايل ،إداري ،أو سيايس ،باإلضافة
2
إىل مبادئ أخرى.
داعم للحقوق االقتصادية
عضضت منظمة املادة  ١٩هذه املبادئ ،من حيث أن الحق يف الوصول إىل املعلومات يكون ً
واالجتامعية ،وذلك حني تتحقق ثالث عمليات مرتابطة ،وهي:
 )١توفري الوعي :فيام يتعلق بحرية تداول املعلومات وأثرها يف تدعيم نظم الحكم النيايب.
 )2الرقابة :فالحق للوصول إىل املعلومات يضمن مراقبة إنجازات الدولة والحكومات ،فيام يخص التزاماتها تجاه
املجتمع.
 )٣ضامن حق األفراد يف التقايض (املحاسبة) :ويشمل محاسبة الفاسدين أو مرتكبي الجرائم املالية.
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وينص الدستور املرصي يف املادة رقم  ٦٨عىل أن “املعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب،
واإلفصاح عنها من مصادرها املختلفة حق تكفله لكل مواطن ،وتلتزم الدولة بتوفريها وإتاحتها للمواطنني بشفافية،
وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها ورسيتها ،وقواعد إيداعها وحفظها ،والتظلم من رفض إعطائها ،كام
 .1عامد مبارك وآخرون ،حرية تداول املعلومات دراسة قانونية ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،2013 ،تاريخ آخر زيارة 30 :مايو  ،2018رابطhttps://bit.ly/1tzoPSn :
 .2ملعلومات أكرث عن مبادئ وأُطر حرية تداول املعلومات دول ًّيا وإقليم ًّيا ومحل ًّيا راجع املصدر السابق.
2007 july ,19 Article ,empowerment for right instrumental an :Information to Access .3
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يحدد عقوبة حجب املعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدً ا .وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية
بعد االنتهاء من فرتة العمل بها بدار الوثائق القومية ،وحاميتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها بجميع
4
الوسائل واألدوات الحديثة وفقًا للقانون”.
وعىل الرغم من وجود مقرتح لقانون تداول املعلومات ،عمل عليه املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،فإن الحكومة املرصية
مل تدفع به إىل مجلس النواب .ومثة قصور كبري يف التزام الدولة املرصية بثقافة الشفافية وتداول املعلومات ،إذ أن
التعاطي مع املعلومات يتم باعتبارها ملكًا للدولة والحكام ال للمواطنني ،وهناك مخاوف دامئة من إتاحة املعلومات،
والتي ينظر إليها يف دوائر السلطة كخطر عىل استقرار نظام الحكم.
ومن هنا ،ميكن القول إن السلطات املرصية تفضل تجاهل إدخال تعديالت ترشيعية تدعم حرية تداول املعلومات
من جانب ،ومن جانب آخر هي ليست منفتحة تحدي ًدا عىل إتاحة املعلومات التي بحوزة األجهزة الرقابية ،وهو ما
تتطرق إليه الورقة يف أقسامها التالية.

 .4راجع املادة  ٦٨من الدستور املرصي ،رابط/https://dostour.eg :
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القسم األول :ماهية الجهاز المركزي للمحاسبات:
تتطرق الورقة يف قسمها األول إىل اختصاصات الجهاز املركزي للمحاسبات وفقًا للقانون وتنظيم مواد الدستور الحايل
لعمله ،مبا يشمل حصول الجهاز املركزي للمحاسبات عىل املعلومات من الجهات الخاضعة لرقابته ،ثم تنتقل الورقة
إىل مناقشة إتاحة املعلومات التي تتضمنها تقارير الجهاز املركزي للمحاسبات.
 -اختصاصات المركزي للمحاسبات:

تكمن أهمية األجهزة الرقابية وفقًا لنصوص الدستور يف الرقابة ومكافحة الفساد ،وليك تكون هذه األهداف املتمثلة يف
الرقابة ومكافحة الفساد فعالة ،يجب أن تتوفر للمواطنني معلومات كافية متكنهم من املشاركة يف محاسبة املسئولني.
ويحدد الدستور املرصي أربعة أجهزة رقابية يف الدولة ،وهي )١ :البنك املركزي )٢ .الهيئة العامة للرقابة املالية)٣ .
الجهاز املركزي للمحاسبات )٤ .هيئة الرقابة اإلدارية 5.ويحدد الدستور االختصاصات العامة لألجهزة الثالثة األوىل،
ويضمن مركزية دورها الرقايب املكافح للفساد.
بنظرة رسيعة عىل اختصاصات هذه األجهزة ،ينص الدستور أن للبنك املركزي“ :وضع السياسات النقدية واالئتامنية
واملرصفية ،واإلرشاف عىل تنفيذها ،ومراقبة أداء الجهاز املرصيف ،وحق إصدار النقد ،والعمل عىل سالمة النظام
6
النقدي واملرصيف واستقرار األسعار يف إطار السياسة االقتصادية العامة للدولة”.
أما الهيئة العامة للرقابة املالية فهي“ :تختص بالرقابة واإلرشاف عىل األسواق واألدوات املالية غري املرصفية ،مبا يف
ذلك أسواق رأس املال وبورصات العقود اآلجلة وأنشطة التأمني ،والتمويل العقاري ،والتأجري التموييل ،والتخصيم
والتوريق ،وذلك عىل النحو الذي ينظمه القانون” 7،وأخ ًريا ،ينص الدستور عىل أن الجهاز املركزي للمحاسبات يتوىل:
“الرقابة عىل أموال الدولة واألشخاص االعتبارية العامة ،والجهات األخرى التي يحددها القانون ،ومراقبة تنفيذ
8
املوازنة العامة للدولة واملوازنات املستقلة ،ومراجعة حساباتها الختامية”.
أساسا إىل تحقيق
ويعد الجهاز املركزي للمحاسبات هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة ،تتبع رئيس الجمهورية ،وتهدف ً
الرقابة الفعالة عىل أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة األخرى وغريهم من األشخاص املنصوص عليهم يف القانون،
9
كام يعاون املركزي للمحاسبات الربملان يف القيام مبهامه الرقابية.

 .5ينص الدستور املرصي عىل األجهزة الرقابية والهيئات املستقلة ونظم تشكيلها يف املواد ،٢٢١ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٧ ،٢١٦ ،٢١٥ :رابط//:https :
/eg.dostour
 .6راجع املادة  ٢٢٠من الدستور املرصي.
 .7راجع املادة  ٢٢١من الدستور املرصي.
 .8راجع املادة  ٢١٩من الدستور املرصي.
 .9راجع موقع الجهاز املركزي للمحاسبات ،رابط67=id?aspx.Page/eg.gov.asa//:http :
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يرجع تاريخ الجهاز املركزي للمحاسبات إىل أكرث من  ٧٠عا ًما ،إذ أنه يف عام  ١٩٤٢أصدر امللك فاروق مرسو ًما ملك ًّيا برقم
مسؤول عن الرقابة عىل املال العام وإيرادات ومرصوفات الدولة،
ً
 ٥٢بإنشاء جهاز تحت اسم“ :ديوان املحاسبة” وكان
ويف  ١٩٦٤تم إصدار القانون رقم  ١٢٩لسنة  ١٩٦٤وفيه تم تغيري اسم الجهاز إىل“ :الجهاز املركزي للمحاسبات” .توالت
القوانني والقرارات املنظمة واملصورة للجهاز عرب العقود مبا يتجاوز  ١٢قرا ًرا وقانونًا .أما اآلن فالقانون املنظم للجهاز
هو القانون رقم  ١٤٤لسنة  ،١٩٨٨بشأن قانون الجهاز املركزي للمحاسبات والئحة العاملني بالجهاز.
كل من رئيس الجمهورية ،ومجلس
ويقوم الجهاز املركزي للمحاسبات وفقًا للدستور الحايل بتقديم تقارير سنوية إىل ٍّ
النواب ،ورئيس مجلس الوزراء ،ويقوم مجلس النواب بالنظر فيها ،واتخاذ اإلجراءات املناسبة حيالها ،كام نص الدستور
يف مادته  ٢١٧عىل أن تلك التقارير“ :تنرش عىل الرأي العام” ،10إذ أن التقارير وما تحويه من معلومات عامة تتعلق
بكل مواطن.
كام أكد الدستور عىل وجوب إبالغ األجهزة الرقابية لسلطات التحقيق املختصة مبا تكتشفه من دالئل عىل ارتكاب
مخالفات ،أو جرائم ،وعىل الدولة االلتزام بذلك“ :ضامنًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ عىل املال العام ،ووضع
11
ومتابعة تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد باملشاركة مع غريها من الهيئات واألجهزة املعنية بذلك”.
كذلك كفل الدستور ضامن استقاللية األجهزة الرقابية فن ًّيا ،ومال ًّيا ،وإداريًّا ،وضامن حياد واستقالل مسئوليها ،مبا يشمل
موافقة مجلس النواب عىل قرارات رئيس الجمهورية بتعيني رؤساء األجهزة الرقابية ،بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس
النواب .ويكون التعيني ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة ،وال يُعفى رئيس الهيئة أو الجهاز من منصبه إال
12
يف الحاالت املحددة يف القانون.
وإذا ما نظرنا إىل قانون الجهاز املركزي للمحاسبات فهو يفتقر إىل اتساق مواده مع الدستور الحايل ،وخاصة فيام
يتعلق برتسيخ حرية تداول املعلومات ،وتوعية العاملني بثقافة حرية تداول املعلومات.
قبل صدور القانون  ١٤٤لسنة  ١٩٨٨بشأن قانون الجهاز املركزي للمحاسبات ،كانت اختصاصات الجهاز متناثرة يف
قوانني عدة ،عىل رأسها القانون رقم  ١٢٩لسنة  ١٩٦٤بشأن إصدار قانون الجهاز املركزي للمحاسبات ،والقانون رقم ٤٤
لسنة  ١٩٥٦يف شأن تنظيم مراقبة حسابات املؤسسات والهيئات العامة والرشكات والجمعيات واملنشآت التابعة لها،
والقانون رقم  ٣١لسنة  ١٩٧٥بشأن تنظيم عالقة الجهاز املركزي للمحاسبات مبجلس الشعب.
كل من :الالئحة الداخلية ملجلس الشعب الصادر بقرار املجلس بجلسته يف ،١٩٨٩/١٠/١٦
كام نظم عمل الجهاز سابقًا ًّ
والقرارين الجمهوريني رقمي  ١٣٤٩لسنة  ١٩٦٤بشأن تحديد وحدات الجهاز واختصاصات كل منهام و ٢٤٠٥لسنة
 ١٩٦٥بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم  ٤٤لسنة .١٩٦٥
بعد ذلك ،صدر قانون رقم  ١٤٤لسنة  ،١٩٨٨بهدف تنظيم عمل الجهاز املركزي للمحاسبات وتم إلغاء القوانني الثالثة
السابقة عليه .وينقسم هذا القانون املعمول به حال ًّيا إىل  ٦أبواب ،األول :يتناول أهداف الجهاز ووظائفه ،والثاين:
يتضمن اختصاصات الجهاز وطرق مبارشتها ،الثالث :وصف التزامات الجهات الخاضعة لرقابته ،الرابع :ينص عىل كل
 .10راجع املادة  ٢١٧من الدستور املرصي.
 .11راجع املادة  ٢١٨من الدستور املرصي.
 .12راجع املادة  ٢١٦من الدستور املرصي.
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ما يتعلق بتقارير الجهاز من مواعيدها والجهات التي يتم تقديم التقارير إليها ،والخامس :يبني تشكيل الجهاز ونظم
العاملني به ،والسادس ينص عىل بعض األحكام العامة.
يفصل الباب األول والذي يتناول“ :أهداف الجهاز ،وظائفه ،والجهات الخاضعة لرقابته” أنواع الرقابة املالية بشقيها
املحاسبي والقانوين ،وآليات متابعة تنفيذ خطط الدولة ،وكيفية الرقابة عىل القرارات وما يرتتب عليها من مخالفات
مالية ،كام يناقش كيفية تنفيذ الدور الرقايب عىل األجهزة املختلفة من القطاع العام والنقابات ،واألحزاب السياسية،
والرشكات التعاونية وغريها .وينص القانون عىل آليات اإلبالغ يف مادته رقم  ،٤للجهات املختلفة داخل ًّيا ،أي داخل
الدولة ،من رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس الوزراء ،ومجلس الشعب وغريه.
يدعم قانون الجهاز املركزي للمحاسبات يف بابه الثاين حصول الجهاز عىل املعلومات ذات الصلة مبجال عمله ،وذلك من
خالل إلزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتوفري األوراق والتقارير واملعلومات املختلفة أمام موظفي الجهاز املركزي
للمحاسبات ،وهو أمر مهم لتأدية الجهاز مهامه ،ومتكنه من الحصول عىل املعلومات وحفظها.
ووفق املادتني  ١١و ١٢من قانون الجهاز املركزي للمحاسبات يعد يف حكم “املخالفات املالية” عدم االلتزام بتوفري
العقود ،واالتفاقات ،واملناقصات ،واملحاسبات ونتائج عملها يف املواعيد املقررة لها ،كام يعد من املخالفات عدم الرد
عىل مالحظات الجهاز ومكاتباته ،وعدم إخطار الجهاز باألحكام والقرارات اإلدارية الصادرة بشأن املخالفات املالية
واإلجراءات املتخذة حيال تلك املخالفات .وكذلك ،أوضح القانون يف املادة  ١٥رضورة إبالغ الجهاز عن وقائع االختالس
أو الرسقة أو التبديد أو الحريق أو اإلهامل يوم اكتشافها.
وهناك إشكالية يف تطبيق نصوص القانون ،فيام يتعلق بالحصول عىل املعلومات من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
املركزي للمحاسبات ،وعىل سبيل املثال ،أعلن الرئيس السابق للجهاز املركزي للمحاسبات هشام جنينة أن نادي القضاة
رفض قيام الجهاز بفحص ميزانية النادي .أما عىل مستوى جهات التحقيق ،فقد كشف الرئيس السابق للجهاز املركزي
للمحاسبات ،يف عام  2015أثناء توليه منصبه ،أن النيابة اإلدارية وجهاز الكسب غري املرشوع مل مي َّدا الجهاز بتطورات
التحقيق يف البالغات التي قدمها إىل الجهتني.
ويف ترصيح لجريدة الوطن يف  11مايو  ،2015قال جنينة“ :الجهاز بالفعل واجه مشكلة ىف املعلومات الخاصة مبا تم
أول
رفعه من تقارير إىل النيابة العامة ،حيث ال تتم اإلجابة عىل طلبات الجهاز ،فالنيابة اإلدارية يجب أن توايف الجهاز ً
13
رصف فيه حيال البالغات التى قدمها الجهاز املركزى للمحاسبات”.
بأول بالبيانات الخاصة مبا تم الت ُّ
وتجدر اإلشارة هنا إىل أنه وإن كان قانون الجهاز املركزي للمحاسبات قد ضمن للجهاز الوصول إىل املعلومات ونقل
ملفات الفساد إىل جهات التحقيق ،فإن ذلك عىل أرض الواقع كان محل شك ،يف ظل امتناع ٍ
جهات عن التعاون مع الجهاز
املركزي للمحاسبات ،وعدم وجود ما يُلزم جهات التحقيق بتحريك قضايا الفساد التي كشفها املركزي للمحاسبات.
أما من حيث اإلفصاح عن املعلومات الواردة يف تقارير الجهاز املركزي للمحاسبات لجميع املواطنني ،فهذا ما تتناوله
الورقة يف الجزء التايل.

 .13وائل سعد« ،جنينة» :لدينا ملفات لـ»أصحاب نفوذ كبري» ،الوطن 11 ،مايو  ،2015تاريخ آخر زيارة 10 :يونيو  ،2019رابط2I6sGVu/ly.bit//:https :
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 -اإلفصاح عن المعلومات الواردة بتقارير المركزي للمحاسبات:

يعد اإلشكال العام الظاهر يف قانون الجهاز املركزي للمحاسبات هو عدم تنظيم اإلفصاح عن املعلومات الواردة
بتقارير الجهاز املركزي للمحاسبات ،وإن كان هناك رأي أن عمل الجهاز املركزي للمحاسبات ضمن الهيئات الرقابية
ال يتيح له اإلفصاح عن املعلومات ،فهو منوط به العمل مع الجهات الخاضغة لرقابته وجهات التحقيق ،ولكن هذا
الرأي يتجاهل نص الدستور الحايل عىل إلزام اﻷجهزة الرقابية يف املادة  ٢١٧بتقديم“ :تقارير سنوية إىل كل من
رئيس الجمهورية ،ومجلس النواب ،ورئيس مجلس الوزراء ،فور صدورها ،وعىل مجلس النواب أن ينظرها ،ويتخذ
اإلجراءات املناسبة حيالها يف مدة ال تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه ،وتنرش هذه التقارير عىل الرأي العام”.
فثمة حد أدىن لإلفصاح عن املعلومات يفرضه الدستور ،ومع ذلك مل يتم تعديل الترشيع املنظم للجهاز
املركزي للمحاسبات لتضمني ذلك اإللزام ،ومن ناحية أخرى ال يوجد ما يشري إىل مناقشة مجلس النواب
للتقرير السنوي للجهاز املركزي للمحاسبات ،بل ال نعرف إن كان يتم تقديم هذه التقارير أم أن اﻷمر معطل.
أما بشأن التقارير املتخصصة التي يقدمها الجهاز إىل الجهات التنفيذية وتلك الخاضعة لرقابته ويرسل بعضها إىل
جهات التحقيق كذلك عند اشتباهه يف وجود فساد إداري ،فينبغي أن يتم التطرق إىل حدود االستثناءات الواردة ،يف
َشها
حالة وجود معلومات رسية .وميكن هنا النظر إىل الدراسة التي أعدها املركزي للمحاسبات عن تكلفة الفساد ون َ َ
خاصا من تلك التي يقدمها الجهاز ،بل كانت دراسة طلبتها وزارة
موقع مدى مرص يف عام  ،201614إذ أنها مل تكن تقري ًرا ًّ
التخطيط بحكم امتالك الجهاز املعلومات حول قطاعات الجهاز اإلداري للدولة ،وبالتايل يف مثل هذه الحاالت وغريها
هل ميكن اعتبار املعلومات “رسية” ،كام أنه إذا ما تطرقنا إىل مضمون هذه الدراسة عىل سبيل املثال ،فاملعلومات
الواردة بها تساعد عىل دراسة الفساد واقرتاح آليات مكافحته من ِقبَل املجتمع املدين واألكادمييني وغريهم من فئات
املجتمع ،لذلك ال ميكن اعتبار هذه الدراسة معلومات رسية تم إفشاؤها.
ويجب أن يتم تعديل الباب الرابع من قانون الجهاز املركزي للمحاسبات ،فهو الباب الذي يتناول نوعية التقارير
الصادرة عن الجهاز والجهات التي يتعني أن ترسل إليها التقارير .وهذا التعديل يجب أن يشمل يف حده األدىن اإلفصاح
عن التقرير السنوي للجهاز ،ويحدد نطاق االستثناءات الواردة عىل التقارير الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابته.
كل من مجلس الشعب،
ففي هذا الباب ألزم القانون الجهاز املركزي للمحاسبات بإرسال تقارير نوعية عديدة إىل ٍّ
ووزارة املالية ،والوحدات والجهات الرئاسية املعنية ،ورئيس الجمهورية ،ومن جملة تلك التقارير النوعية ما يتعلق
مبالحظات الجهاز التي أسفرت عن عملية الرقابة ،ونتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات
الحسابية ،ونتائج مراجعة امليزانيات ،ومتابعات الخطة وتقويم األداء املنصوص عليها يف املواعيد املذكورة .هذا الكم
من املعلومات والتقارير النوعية ال يجب أن تكون محصورة داخل أسوار مؤسسات الدولة ،بل يجب إتاحتها للجمهور
الذي “ميتلكها” يف األصل وهو الشعب املرصي ،إذ أن تلك األموال وامليزانيات التي يتم مراقبتها ومحاسبتها هي يف
األصل أموال الشعب املرصي ،وتلك األجهزة التي تحتوي عىل املعلومات هي إدارات موكلة بتنظيم وحفظ تلك
املعلومات وتيسري إتاحتها ملالكيها.
 .14مدى مرص ،مدى مرص ينرش تقرير الفساد الذي أطاح بهشام جنينة 15 ،يونيو  ،2016تاريخ آخر زيارة 10 :يونيو  ،2019رابط.bit//:https :
2XC8O1J/ly
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أخ ًريا ،فيام يتعلق بالئحة العاملني فقد ورد يف الفصل األول ،من الباب السادس ،يف البند الثالث والرابع من املادة ٥٤
فيام يتعلق بواجبات العاملني بالجهاز وتأديبهم أنه عىل العامل بالجهاز أن يراعي الرسية التامة يف أعامل وظيفته،
وأال يفيش أمو ًرا علمها بحكمها“ :إذا كانت رسية بطبيعتها أو مبوجب تعليامت تقيض بذلك” ،ويظل هذا االلتزام قامئًا
ولو بعد ترك العامل الخدمة .ويعد هذا البند بالغًا يف األهمية يف أي جهاز يتعامل مع معلومات ذات حساسية ،ومن
الجيد أنه تم تقييد املادة بالنص عىل أن عدم اإلفشاء عن املعلومات يكون قامئًا عيل املعلومات“ :الرسية بطبيعتها أو
مبوجب تعليامت تقيض بذلك” ،إال أنه من الرضوري أن يتم موازنة تلك املادة بشقني حتى ال يتم التوسع فيها ويساء
استخدامها :الشق األول يكون من خالل النص عىل أنه واجب عىل العاملني بالجهاز تقديم املعلومات إىل املتقدمني
بطلبات عن معلومات أو بيانات غري متصفة بالرسية ،ويُجازَى املسؤول غري املمتثل للطلب .والشق الثاين :رضورة النص
عىل آليات ،ومعايري واضحة يتم تحديد ما هو رسي وما هو غري رسي من خاللها.
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القسم الثاني :قضية هشام جنينة كنموذج لإلفصاح عن المعلومات:
تنتقل الورقة يف قسمها الثاين إىل تناول منوذج لإلفصاح عن املعلومات يف الجهاز املركزي للمحاسبات ،من خالل قضية
املستشار هشام جنينة ،وهو الرئيس السابق للجهاز ،وميكن من خالل هذا النموذج فهم مدى رغبة الجهات الرسمية يف
مرص يف حجب املعلومات ،وتجاهل مشاركة املواطنني يف محاسبة املسئولني وتقييم السياسات التي تتعلق مبصالحهم.
ٍ
كرئيس للجهاز املركزي للمحاسبات ،من سبتمرب  2012وحتى إقالته يف مارس  ،2016كان جنينة
وإبان توليه مسئوليته
منفت ًحا عىل إتاحة املعلومات املتعلقة مبا يرصده الجهاز املركزي للمحاسبات من مخالفات ،وشهدت هذه الفرتة
انتعاشً ا يف املعلومات التي يتناولها اإلعالم عن املركزي للمحاسبات ،وحتى بعد تعرض جنينة لإلقالة من منصبه ،فإن
موقع مدى مرص املستقل متكن من نرش نص الدراسة التي تسببت يف إقالته.
تلك املقاربة التي تبناها جنينة جاءت مناقضة ملا تم تحديده للجهاز املركزي للمحاسبات عىل مدار عقود ،حيث:
“ترسخ يف فرتة حكم الرئيس األسبق مبارك دور محدد للجهاز املركزي للمحاسبات ،فالجهاز يصل إىل املخالفات
ويرصدها ويعد تقارير وافية ،ويقوم رئيسه ببعض النقاشات داخل مجلس الشعب وتحال بعض املخالفات للنيابة،
15
ولكن دون معرفة حجم الفساد الحقيقي داخل الحكومة وال طبيعة اإلجراءات ملواجهته”.
 -خلفية عن قضية هشام جنينة بشأن تكلفة الفساد في مصر:

يف ديسمرب  ،٢٠١٦توجهت الصحفية بجريدة اليوم السابع :رانيا سيد محمد عامر ،إىل مقر الجهاز املركزي للمحاسبات،
لتغطية فعاليات افتتاح فرع البنك األهيل مبقر الجهاز ،التقت الصحفية برئيس الجهاز آنذاك هشام جنينة ،وطرحت
سؤال عن تكلفة وحجم الفساد يف مؤسسات الدولة .وفق شهادة الصحفية الواردة
عليه بعض األسئلة ،والتي شملت ً
ضمن أوراق القضية رقم  ٥٨٥٥لسنة  ٢٠١٦جنح التجمع األول ،فإن رئيس الجهاز“ :قرر أنه رقم مرعب لها وللرأي
العام ،وأنه ليك يقدم لها رقم محدد ال بد أن تكون يف حوزته التقارير التي تم إعدادها مبعرفة الجهاز”.
طالبت الصحفية رانيا سيد أن ميدها برقم تقريبي ،فرصح لها جنينة ببيان مضمونه أن تكلفة الفساد مبؤسسات الدولة
املرصية كان ست مئة مليار جنيه خالل عام  .٢٠١٥ثم تواصلت الصحفية هاتف ًّيا مع رئيس الجهاز ،يف يوم  ٢٣ديسمرب
 ،٢٠١٥لتأكيد الخرب وأكد لها ما ورد فيه.
ويف اليوم التايل تواصل معها هاتف ًّيا مدير مكتب رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات طال ًبا“ :نرش تصحيح للبيان املشار
إليه بأن تكلفة الفساد تجاوزت الست مئة مليار خالل الفرتة من عام  ٢٠١٢حتى  ٢٠١٥وأنه يريد إرسال بيانًا صاد ًرا
عن الجهاز املركزي للمحاسبات بخصوص هذا املوضوع” ،إال أن الصحفية رفضت نرش تصحيح للخرب متذرعة بأنها سبق
وتواصلت مع رئيس الجهاز وتأكدت من الخرب قبل نرشه.

 .15محمد عبد السالم ،حدود جهود مكافحة الفساد يف مرص ،صدى 13 ،أكتوبر  ،2016تاريخ آخر زيارة 10 :يونيو  ،2019رابط2ZhSR0V/ly.bit//:https :
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ثم بناء عىل هذا الترصيح قدمت النيابة العامة إىل املحكمة دعوى ضد رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات هشام جنينة
تتهمه فيها بنرش أخبار ،وبيانات ،وإشاعات كاذبة بسوء قصد _بإحدى الطرق العلنية_ والتي كان من شأنها إلحاق
الرضر باملصلحة العامة ،ذلك بأن رصح إعالم ًّيا لصحفية باليوم السابع ببيان كاذب بأن تكلفة الفساد داخل مؤسسات
الدولة املرصية تجاوزت ست مئة مليار جنية خالل عام  ٢٠١٥وطالبت النيابة بعقابه مبواد االتهام /٤٠ثالثًا،١/٤١ ،
 ١٨٨ ،٥/١٧١ ،٤٢من قانون العقوبات.
لذا ،أقيمت الدعوى الجنائية برقم  ٥٨٥٥لسنة  ٢٠١٦جنح التجمع األول ،وقد أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة
حكم ضد جنينة ،يف  ٢٧يوليو  ،٢٠١٦بالحبس سنة مع الشغل وكفالة مببلغ عرشة آالف جنيه وتغرميه
الجزئية فيها ً
مبلغ ألف جنيه واملصاريف .ثم قام امل َّدعى عليه هشام جنينة بالطعن عىل الحكم باالستئناف بتاريخ ٣٠من يوليو
 .٢٠١٦ونظرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة الطعن املقدم ،وأصدرت حكمها ،يف  ٢٢ديسمرب  ،٢٠١٦حيث
شكل ،ويف املوضوع برفضه وتأييد الحكم املستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس املقيض
قضت بقبول االستئناف ً
بها فقط ملدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالجلسة ،والتأييد فيام عدا ذلك بشأن الغرامة املقيض بها
وألزمت املتهم باملرصوفات.
كان الرئيس عبد الفتاح السييس قد أصدر القرار رقم  ١٣٢لسنة  ٢٠١٦بإعفاء املستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس
للجهاز املركزي للمحاسبات اعتبا ًرا من يوم  ٢٨مارس  ،٢٠١٦بعد توجيه تلك االتهامات إىل جنينة.
أقام هشام جنينة دعوى أمام القضاء اإلداري برقم  ٥٢٠٥٢لسنة  ٧٠قضائية ضد رئيس الجمهورية ،للطعن عىل قرار
إقالته من رئاسة املركزي للمحاسبات .وجاء يف دعوى جنينة أن قرار إقالته صدر“ :بعد حملة إعالمية موجهة من
الدولة ضده مبعثها تنفيذ واجبات وظيفية بإخالص يف الرقابة عىل إنفاق املال العام ومحاربة الفساد املايل واإلداري
يف أجهزة الدولة ،بل أن القرار الطعني قد صدر بعد أن أعلن عدد من مذيعي القنوات الفضائية املعروفني بعالقتهم
بالدوائر الرسمية بقرب صدوره يف صباح اليوم التايل وعلم بقرار إعفائه من منصبه من وسائل اإلعالم وبعد ذلك يف
فضل عن إهانة منصبه الرسمي حتى يكون
الجريدة الرسمية بطريقة تعمدت فيها الجهة اإلدارية إهانته شخص ًّياً ،
16
راد ًعا لكل من يتصدى ملحاربة الفساد الذي استرشى يف مرص”.
الحقًا ،رفضت محكمة القضاء اإلداري دعوى جنينة ،يف فرباير  ،2017لزوال رشط املصلحة ،ويف فرباير  ،2019قضت
املحكمة اإلدارية العليا برفض طعن جنينة ،الذي يطالب فيه بوقف وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء اإلداري،
برفض دعوى بطالن إعفائه من منصبه لزوال رشط املصلحة.
وليس مناط اهتامم الورقة مناقشة حكم املحكمة الجنائية أو اإلدارية ،إمنا تهتم الورقة مبناقشة إشكالية كربى تتعلق
بدل من الحجب والتذرع برسية كل
مبدى رفض العاملني يف الجهاز املركزي للمحاسبات فلسفة إتاحة املعلوماتً ،
املعلومات ،وهذا ما تتطرق إليه الورقة يف الجزء التايل.

 .16حكم محكمة القضاء اإلداري الدائرة األوىل يف الدعوى رقم  ٥٢٠٥٢لسنة  ٧٠قضائيًّا ،ص .٢
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 -قراءة في شهادات العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات:

شمل حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية يف القضية املرفوعة ضد هشام جنينة ما يزيد عىل  ١٨شهادةُ .ج ُّل
الشهادات كانت من العاملني بالجهاز املركزي للمحاسبات ،باستثناء  ٤شهادات :وهي شهادة رانيا سيد محمد عامر،
الصحفية باليوم السابع والتي نرشت الترصيح عن املستشار هشام جنينة ،سحر طلعت إبراهيم ،رئيس قسم الحوادث
باليوم السابع ،وغادة عيل عبد املنعم موىس ،وهي مديرة وحدة مركز الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية وأحمد مصطفى
أحمد البحريي ،وهو عضو بهيئة الرقابة اإلدارية.
أما باقي الشهادات ،فأتت جمي ًعا من عاملني بالجهاز .ألقت تلك الشهادات الضوء عىل طريقة تفكري العاملني بالجهاز
املركزي للمحاسبات ،وتصوراتهم عن الهدف من الجهاز وإطار عمله الرقايب .وأظهرت الشهادات تجاهل مبادئ حرية
تداول املعلومات ،وقيم الشفافية ،ومكافحة الفساد يف عمل الجهاز القومي للمحاسبات كجهاز رقايب ،إذ ينص الدستور
يف مادته  ٢١٨عىل أن“ :تلتزم الهيئات واألجهزة الرقابية املختصة بالتنسيق فيام بينها يف مكافحة الفساد ،وتعزيز قيم
النزاهة والشفافية ،ضامنًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ عىل املال العام ،ووضع ومتابعة تنفيذ اإلسرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الفساد باملشاركة مع غريها من الهيئات واألجهزة املعنية وذلك عىل النحو الذى ينظمه القانون”.
ويعد الجهاز املركزي للمحاسبات واح ًدا من األجهزة الرقابية ،وفق الدستور املرصي.
وتستعرض الورقة بعضً ا من هذه الشهادات التي وردت يف أوراق القضية ،وجاء يف شهادة محمود عيل حنفي محمود،
مدير إدارة مراقبة حسابات هيئتي التخطيط العمراين واملجتمعات بالجهاز املركزي للمحاسبات ،أن“ :الجهاز املركزي
للمحاسبات غري معني بتحديد الفساد أو تقدير قيمته” .كام قال لطفي محمد حامد مهدي ،وكيل الجهاز املركزي
للمحاسبات ،أن“ :التقارير الصادرة من الجهاز غري معنية بتحديد الفساد” ،كذلك أكد الشاهد أحمد محمد وفاء أحمد
الجندي ،مدير عام باإلدارة املركزية الثانية للتفتيش الفني ومراقبة الجودة بالجهاز ،بعدم اختصاص الجهاز بتحديد
الفساد ،وأنهى شهادته بالتأكيد عىل“ :رسية التقارير الصادرة عن الجهاز املركزي للمحاسبات وأن إفشاء ما تضمنه من
بيانات أمر محظور”.
فضل عىل نص الدستور فإن عىل الجهات الرقابية أن تلتزم مبكافحة الفساد ،فإن القانون رقم  ١٤٤لسنة  ،١٩٨٨املنظم
ً
للجهاز املركزي للمحاسبات ال يرد فيه ما يخرج مكافحة الفساد عن اختصاصه ،بل عىل العكس جل املواد املحددة
الختصاص الجهاز _والتي أتت يف الباب الثاين من القانون_ تتناول دور هذا الجهاز الرقايب سواء يف الرقابة املالية ،ويف
الرقابة عىل تنفيذ الخطة وتقويم األداء الرقايب عىل استخدام املال العام ،ويف اختصاصه املتعلق بالرقابة عىل القرارات
الصادرة يف شأن املخالفات املالية ،ويف دور الجهاز يف الرقابة عىل الرشكات .فعىل سبيل املثال تنص املادة  ١١من
القانون عىل أنه“ :يعترب من املخالفات املالية ...كل ترصف خاطئ عن عمد أو إهامل أو تقصري يرتتب عليه رصف
مبلغ من أموال الدولة بغري حق أو ضياع حق من الحقوق املالية للدولة أو املؤسسات أو الهيئات العامة أو غريها من
الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو املساس مبصلحة من مصالحها املالية أو االقتصادية”.
بينام تطرقت شهادات أخرى للعاملني يف الجهاز املركزي للمحاسبات إىل رسية التقارير واملعلومات التي يحتفظ بها
الجهاز ،منها شهادة أرشف خريت غنام ،مدير إدارة مراقبة حسابات اإلنتاج الحريب بالجهاز ،حيث “انتقد ترصيحات
رئيس الجهاز لعدم اختصاص الجهاز بتحديد تكلفة الفساد ،وملخالفة اإلجراءات املتبعة والتي تفرض عدم اإلفصاح
عن نتائج الدراسة إال للجهة التي طلبتها” ،وعىل ذات النهج ،جاء محمد حسني صالح الدين طه ،وكيل الجهاز لشئون
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أي من
مكتب رئيس الجهاز ،مؤك ًدا عىل“ :رسية جميع التقارير والدراسات التي يعدها الجهاز وأنه يحظر عىل ٍّ
أعضائه _أي أعضاء الجهاز_ نرش أو ترسيب أو إفشاء ما يرد بها من معلومات أو بيانات” ،كذلك أكد أحمد محمد
رأفت أبو العزم ،نائب مدير إدارة مراقبة الحسابات بقطاع البرتول بالجهاز ،عىل رسية عمل الجهاز.
وهذا التأكيد عىل الرسية باعتبارها مبدأ أساسيًّا يف عمل الجهاز املركزي للمحاسبات ال يتفق مع نصوص الدستور،
والتي تكفل حرية تداول املعلومات ،ومنها مادة  ٢١٧التي تنص عىل أن:
“تقدم الهيئات املستقلة واألجهزة الرقابية ،تقارير سنوية إىل كل من رئيس الجمهورية ،ومجلس النواب ،ورئيس
مجلس الوزراء ،فور صدورها .وعىل مجلس النواب أن ينظرها ،ويتخذ اإلجراء املناسب حيالها ىف مدة ال تجاوز أربعة
أشهر من تاريخ ورودها إليه ،وتنرش هذه التقارير عىل الرأى العام” .لذلك فإن الرسية ال تشمل كل املعلومات التي
بحوزة الجهاز املركزي للمحاسبات ،وفق ما ينص عليه الدستور.
وأخ ًريا ،أتت شهادة أحمد مصطفى أحمد البحريي ،وهو عضو بجهاز رقايب آخر (هيئة الرقابة اإلدارية) ،لتبني
جانبًا آخر من األفكار التي تسيطر عىل العاملني يف األجهزة الرقابية ،حيث جاء بها أن ترصيحات جنينة حول
تكلفة الفساد تظهر“ :مناهضة رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات لنظام الحكم القائم ،واستغالله منصبه
يف جمع معلومات والحصول عىل مستندات من الجهات الخاضعة له حول بعض رموز الدولة وأعضاء الهيئات
القضائية وأعضاء الجهات السيادية من خالل الجهاز ..وتعمده إذاعة بعض ما ورد بها بصور ٍة إلثارة الرأي العام
عن طريق اإليحاء بفساد مؤسسات الدولة وتقاعس جهات التحقيق عن محاسبة املسؤولني بتلك الجهات”.
وهكذا ،تعرب تلك الشهادات عن مدى تغلغل فلسفة الحجب والتذرع بالرسية يف األجهزة الرقابية ،بل واعتبار محاوالت
اﻹفصاح عن جانب من املعلومات أمام الرأي العام مبثابة مؤامرة لإليحاء بفساد مؤسسات الدولة.
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استنتاجات:
يعد اإلفصاح عن املعلومات التي متلكها األجهزة الرقابية مسألة شديدة األهمية ،عىل مستويات عدة منها حامية حق
املواطنني يف الوصول إىل املعلومات وتعزيز الشفافية حول أداء مؤسسات الدولة ومتكني املجتمع املدين واملواطنني
من املساهمة يف سياسات مكافحة الفساد .ولكن واقع األمر أن السلطة الحالية ترى يف حرية تداول املعلومات خط ًرا
عىل استقرار النظام السيايس ،وتعتمد عىل الرسية والحجب ومنع املواطنني من املشاركة يف محاسبة املسئولني .وميكن
تلخيص أبرز االستنتاجات التي خلصت لها الورقة كام ييل:
ً
أول :منذ عام  ،2014عند إقرار الدستور الحايل ،مل تس َع السلطة الترشيعية أو الحكومة إىل مناقشة وإصدار قانون
معطل طوال أكرث من خمس سنوات ،بل أن املحاولة
ً
تداول املعلومات ،وبالتايل هذا الحق الذي كفله الدستور بقي
الوحيدة التي قام بها املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم إلعداد مسودة قانون تداول املعلومات ،ظلت حبيسة أدراج
الحكومة حتى وقتنا هذا.
ثان ًيا :وفرت مواد الدستور الحايل كذلك حامية الستقاللية األجهزة الرقابية وكفلت يف الحد األدىن عرض تقاريرها
السنوية املقدمة إىل الربملان والرئاسة والحكومة عىل الرأي العام ،ولكن أيًّا من ذلك مل يحدث ،بل أن الربملان مل يعلن يف
أي وقت طوال األعوام الخمسة األخرية عن مناقشة هذه التقارير ،هذا من جانب .أما من جانب آخر ،فلم يتم تعديل
القوانني الخاصة باألجهزة الرقابية ليك تواكب مواد الدستور املرصي.
ثالثًا :تعد محاولة الرئيس السابق للجهاز املركزي للمحاسبات هشام جنينة يف اإلفصاح عن بعض املعلومات خطوة
مهمة لفهم أبعاد أهمية الحق يف املعلومات ،إذ سعى جنينة إىل الحديث عن آليات عمل الجهاز املركزي للمحاسبات
وتقاعس جهات التحقيق عن التعاون معه ،وكذلك رفض بعض الجهات حصوله عىل املعلومات الخاصة مبيزانيتها،
وأيضً ا تناول وقائع متعددة ملظاهر الفساد داخل الجهاز اإلداري للدولة .ساهمت هذه التجربة يف زيادة النقاش
العام حول أداء الجهاز اإلداري للدولة ،خاصة وأن الدولة كانت تروج التخاذ خطوات متعلقة باإلصالح االقتصادي.
ولكن ،بقي العاملون يف الجهاز املركزي للمحاسبات أرسى فلسفة التعتيم والحجب والرسية ،ما جعل الجهاز املركزي
للمحاسبات ،بعد إقالة جنينة ،ال يصدر أي بيانات صحفية حول عمله .وبالتايل ،تأثر النقاش العام حول مكافحة الفساد
يف الجهاز اإلداري للدولة.
راب ًعا :إن معركة الدفاع عن حرية تداول املعلومات ال ميكن أن يخوضها فرد أو جهة مبفردها ،وهناك حاجة ماسة
إىل تنظيم جهود جامعية تضم نقابات ومنظامت مجتمع مدين وأكادمييني ومسئولني ونوابًا بالربملان وأحزابًا سياسية،
للضغط من أجل إقرار قانون تداول املعلومات ،والتزام الدولة وأجهزتها باإلفصاح عن املعلومات.
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خاتمة وتوصيات:
تسعى مؤسسات حرية الفكر والتعبري من خالل إصدار هذه الورقة إىل فتح النقاش العام مجد ًدا حول قضايا حرية
تداول املعلومات ،وتشجيع الفئات املهتمة عىل االلتفات إىل أهمية إقرار ترشيعات تحمي حق املواطنني يف املعلومات.
وركزت الورقة عىل الجهاز املركزي للمحاسبات وخاصة قضية رئيسه السابق هشام جنينة كنموذج عىل واقع حرية
تداول املعلومات يف مرص ،وبشكل يساعد عىل فهم أوجه القصور يف ضامن حرية تداول املعلومات عىل املستويني
الترشيعي والتنفيذي .ويف النهاية ،تقدم مؤسسة حرية الفكر والتعبري بعض التوصيات إىل الجهات املعنية:
عىل مجلس النواب إصدار قانون تداول املعلومات ،وااللتزام يف بنوده باملعايري الدولية ذات الصلة.
عىل مجلس النواب تعديل قانون رقم  ١٤٤لسنة  ١٩٨٨بشأن الجهاز املركزي للمحاسبات ،بحيث يتم تضمني آليات
اإلفصاح عن املعلومات للمواطنني ،ونرش التقرير السنوي للجهاز التزا ًما بنصوص وتحديد نطاق االستثناءات الواردة
عىل قاعدة اإلفصاح.
يجب أن تضع األجهزة الرقابية خطة لنرش ثقافة حرية تداول املعلومات بني موظفيها.

