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الدراسة  هاته  خروج  في  ساهم  من  لكل  والتقدير  بالشكر  دعم  مركز  يتقدم 
بشكلها الحالي ونخص بالشكر السادة الخبراء الحقوقيين والسياسيين وأعضاء 
الجراء  الوقت  لنا  وفروا  الذين  التشريعية  والبرلمانات  التأسيسية  الجمعيات 
مجموعة من المقابالت أو المشاركة في المائدة المستديرة لمناقشة المسودة 
النهائية للدراسة, وددنا أن نذكرهم جميعا ولكن حالت ظروف بعضهم بما جعلهم 

يفضلوا ان تحجب أسمائهم نظرا العتبارات مختلفة. شكرا لكم جميعًا  

تونس:
 ناجي البغوري: نقيب الصحفيين

 كثير بوعالق محامي وناشط حقوق األمين العام لمركز دعم

 ندير بن يدر محامي وناشط حقوق أمين الصندوق مركز دعم

 عماد الرزقي رئيس الهيئة الوطنية التونسية للنفاذ للمعلومات 

 انتصار العرفاوي محامية وناشطة حقوقية

 نرجس مدير األرشيف لهيئة الحقيقة والكرماة سابقا

 أشرف عوادي رئيس منظمة أنا يقظ

 نجيب مكني, منسق برامج النفاذ للمعلومة , االونيسكو

 محمد حداد باحث وصحفي، المدير التنفيذي بجمعية بر األمان 

 هاجر الطرابلسي, عضو الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة

مصر:
للحقوق  المصري  المركز  ومؤسس  حقوق  وناشط  محامي  علي  خالد   

االقتصادية واالجتماعية

 احمد فوزي محامي وناشط حقوقي، األمين العام السابق للحزب الديمقراطي 
االجتماعي

 سامح سمير محامي وناشط حقوق باحث مركز دعم 

شكر وتقدير 
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 ايمان عز الدين أستاذ بكلية آداب جامعة عين شمس، الرئيسة السابقة لدار 
الكتب المصرية

 خالد البلشي الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق

 نجاد البرعي المحامي والخبير الحقوقي المصري

 عمرو عبد الرحمن مدرس مساعد سابق بجامعة أسيكس المملكة المتحدة، 
مدير البرامج بالمبادرة  المصرية للحقوق الشخصية

لتقنية  دعم  مركز  رئيس  للمعلومات،  الوصول  مجال  في  لخبير  خير   احمد   
المعلومات

لمعلومات  العربية  الشبكة  ورئيس  الحقوقي  والخبير  المحامي  عيد  جمال   
حقوق االنسان

 عماد مبارك باحث متخصص حرية اإلبداع والحق في المعرفة ومؤسس   حرية 
الفكر والتعبير

 هشام قاسم، الناشر والخبير اإلعالمي المصري

ليبيا:
 مروان الطشاني قاض ورئيس الجمعية للقضاة   

 هشام الوندي الخبير الحقوقي 

 خالد زيو محام أمام المحكمة العليا وعضو أول مجلس وطني للحريات العامة 
وحقوق اإلنسان في ليبيا  

 عصام الماوي محامي الرئيس السابق مجلس وطني للحريات العامة وحقوق 
اإلنسان في ليبيا

 احمد بوقبة محامي وناشط جقوقي

 جازية محمد أستاذة القانون الجنائي بكلية القانون جماعة بنغازي

 أكرم النجار محامي وناشط حقوقي باحث مركز عدم  

 حسن االمين الخبير الحقوقي واالعالمي  

 قصي دوزان محامي وناشط حقوقي
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هو  أيضًا  منها  الحد  لألسف  ولكن  أصيل،  إنساني  موروث  هي  والتعبير  الرأى  حرية  إن 
الموروث المضاد لها على طول الخط ومنذ بدء الحياة البشرية.

والمشاركة،  الديمقراطية  على  قائمة  مدنية  دولة  تأسيس  محاور  أهم  من  إنها  كما 
والربط مابين حرية الرأى والتعبير والحق في الوصول للمعلومات وتداولها هو من أهم ما 
نصت عليه المواثيق الدولية واألقليمية لحقوق اإلنسان والتي سنتناولها بالتفصيل الحقًا 

في هذا القسم .

فدولة المواطنة هي تلك الدولة القائمة على مفهوم الشراكة الحقيقي، أى أن المواطن 
هو المحرك لقراره وهو مسئول مسئولية كاملة، فبالتالي يصبح قادرًا على أن يشارك في 
صياغة القرارات الخاصة ببلده وسياساتها وطريقة الحكم، ولكن هل يستطيع المواطن 

الوصول إلى ما ذكر بدون حرية الرأى والتعبير.

إن حرية الرأى والتعبير تتمثل في عرض األفكار واآلراء بالوسائل المختلفة سواء بالكتابة 
تلك  أسلوب ومضمون عرض  يمثل  أال  على  قيود حكومية  دون  فني  أو عمل  التحدث  أو 
األفكار واآلراء ما يعد خرقًا أو إنتهاكًا لقانون الدولة وأعرافها، ولكن يجب أن نذكر مجموعة 
والصحافة  العبادة  حرية  وهي  والتعبير  الرأى  لحرية  بالضرورة  المصاحبة  األخرى  الحقوق 

والتجمعات السلمية والوصول والنفاذ للمعلومات.

وفي الجهة المقابلة نجد أن ما يسمى بحدود حرية الرأى والتعبير أى ما ال يمثل إختراقًا 
أو إنتهاكُا لقانون وأعراف الدولة أو عدم المساس باألمن القومي للدولة عند عرض اآلراء 
واألفكار، هو ما يجسد قضية شديدة التعقيد ألن ذلك كله باألساس يعتمد على الظروف 
األمنية للدولة كما أن نسبة األعراق والطوائف واألديان للسكان هي التي تحدد أطر تلك 
الحدود، كما أن الظروف الخارجية األقليمية والدولية للدولة أحيانًا ما تلعب دورًا في رسم 

وتحديد تلك الحدود.

وهنا يجب أن نتوقف عند تعبير عدم المساس باألمن القومي للدولة، وهو التعبير الذي 
الرأى  بحرية  المتعلقة  واإلقليمية  الدولية  والقرارات  والعاهدات  المواثيق  غالبية  أدرج في 
األصيل،  اإلنسان  الحق  ذلك  على  التضييق  في  الدول  بعض  تستغله  ما  وهو  والتعبير، 
جمل  وتستخدم  القومي  األمن  لمفهوم  ومحددة  واضحة  ضوابط  وضع  بعدم  وذلك 
وعبارت فضفاضة تسمح لها بتغيير المعايير والمفاهيم التي يتحدد على أساسها معنى 
وجود  باألساس  يستلزم  ما  وهو  الظروف،  تقتضيهم  القومي حسبما  الألمن  أو مفهوم 
قوانين منظمة لعملية النفاذ والوصول وتداول المعلومات، فمثل تلك القوانين هي التي 
تنظم نوع وتوقيت نشر المعلومة المراد نشرها، وبالتالي هي نتظم عملية حماية قانونية 

اإلفتتاحية 
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للعاملين في مجاالت عدة وباألخص العاملين في مجال الصحافة واإلعالم.

بالسيطرة  للدولة  يسمح  للمعلومات  الوصول  لعملية  منظم  قانون  وجود  عدم  إن 
والتحكم في مصادر تلك المعلومات ومعاقبة العامة بعدم عرض تلك المعلومات عليهم، 
وإبقائهم دائمًا تحت تهديد المساءلة القانونية بسبب عدم ضمانهم لسالمة المعلومات 

التي يتلقونها ويقوموا بنشرها.

تم  التي  اللجنة  وهي  اإلنسان  لحقوق  المتحدة  األمم  لجنة  بدأت   1994 عام  من  وبًدءا 
تشكيلها باألساس لمراقبة تطبيق وتفعيل العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، 
والتي تم استبدالها بعد ذلك بمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن تأخذ شكاًل آخر في 
التعامل مع قضية الوصول والنفاذ للمعلومات وتداولها، وذلك عندما أصدرت توصياتها 

بأن تبدأ الدول بتشريع قوانين تنظم عملية الوصول للمعلومات.

ومنذ عام 1995 أخذت تصريحات المبعوث الخاص لألمم المتحدة عن حرية الرأي والتعبير 
تتوالى وتتزايد فيما يتعلق بالنفاذ والوصول للمعلومات والتي انحصرت جميعها على أن 
حق البحث والوصول والنفاذ للمعلومات هو من أهم عناصر حرية التعبير، وأن الدول اصبح 
لزامًا عليها وضع المعلومات التي بحوزتها أمام شعوبها بأي من طرق الحفظ واالسترجاع، 
ثم تطرق بعد ذلك إلى أهمية هذا الحق في العملية الديمقراطية والمشاركة والتنمية، بل 
ووضع مجموعة من المبادئ العامة حول حرية االطالع على المعلومات كما أوصى بأن 
تضع الحكومات تلك المبادئ نصب أعينها عند اصدار تشريعات جديدة أو تعديالت على 

تشريعات قائمة خاصة بعملية الوصول والنفاذ للمعلومات.  

والنفاذ  للوصول  المقيد  غير  التدفق  أن  جيدًا  يدركون  أن  والمختصين  المواطنين  على 
يكون  أن  أهمية  هنا تظهر  رأي عام صحي وسليم، ومن  للمعلومات يساهم في تصنيع 
جيدة  لقوانين  والمطالبين  والداعمين  المساندين  وأول  أهم  هم  أنفسهم  ن  المواطنو 

وفعالة تنظم عملية الوصول للمعلومات. 

وأخيرًا وجب علينا التنوية أن حرية الرأى والتعبير ستظل قائمة فهي حق إنساني أصيل 
زادت  الحد منه، فكلما  للنيل و  المحاولة  تم  بدونه مهما  العيش  ولن يستطيع اإلنسان 
محاوالت النيل و الحد من هذا الحق كلما، زاد حجم المناصرين له وزادت طرق وأساليب 
اإلبداع الفكري وتسخيرها من أجل توفير أساليب وتقنيات حديثة تضمن متنفسًا واسعًا 

لذك الحق.

محمد عمران

مؤسس والمدير التنفيذي

مركز دعم التحول الديمقراطي 
وحقوق اإلنسان )دعم(
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المقدمة ‘‘
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تاركة   ،2011 منذ  وتونس  وليبيا  مصر  من  كّل  في  التغيير  رياح  هّبت 
وراءها نتائج مختلفة من بلد آلخر، وتتشابه في حقيقة واحدة: أن التغيير 
لعل  فيه،  والتمحيص  وتوثيقه،  دراسته  وجبت  بلد  كل  على  طرأ  الذي 
الباحث يجد فيه أبواب مفتوحة يمكن الولوج منها، أو ثغرات خطرة يجب 
إطار  في  الدراسة  هاته  تأتي  للجميع.  أفضل  واقع  في  أمًلا  طمسها، 
بحث دائم عن واقع الحقوق في هاته الدول الثالث، وترّكز على الحق في 

المعلومة كآلية أساسية ال لفهم الواقع فحسب، بل لتحسينه. 

التي  الدول  في  أكثر  إشكالًيا  المعلومة  إلى  الوصول  في  الحق  يبدو 
تعيش مخاًضا إنتقالًيا في إتجاه أو في آخر بإعتبار حالة عدم االستقرار 
والتغيير التشريعي والهيكلي الذي قد يشكل فرصة لتفعيل هذا الحق، 

أو على العكس، مجاًلا للتضييق من نطاقه.

كما يصبح طرح مسألة الحق المعلومة إشكالًيا أكثر إذا ما تم طرحه 
في عالقته بمكافحة الفساد، خاصة واعتباره األداة العملية واإلجرائية 
الشأن  خفايا  على  االطالع  من  المواطنين  كل  تمّكن  التي  للشفافية، 
للمشاركة  والسلطة  القدرة  وتعطيهم  القرار،  اتخاذ  وعملية  العام 
أن  القرارات وتقييمها. كما يمكن  اتخاذ تلك  والمساهمة في عمليات 
أخرى  وحريات  حقوق  تطور  لتقييم  فرصة  المعلومة  في  الحق  يمثل 
التشاركية  والديمقراطية  والتعبير  الصحافة  حرية  مثل  به،  لصيقة 

وغيرها.

القارئ  الدراسة أسئلة مفصلية، ذات تفّرعات تعين  تطرح هاته 
على إجابتها، وهي كالتالي:

 كيف تبلور الحق في المعلومة؟

 ما الشكل الذي يأخذه هذا الحق اليوم؟

مسار  تخّط  أن  الدراسة:  هاته  من  األساسي  الهدف  يكمن  وهنا 
تبلور حّق ما، وتدرس الوعاء الذي يحتويه في نقطة محددة من الزمن، 
لمحاولة تقدير األثر الذي يمكن أن يتركه في معركة ما، نخّص هنا الحرب 
على الفساد مثًلا. وإن كان تركيز هاته الدراسة على الحق في المعلومة، 
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فمنهجيتها يمكن تطبيقها على حقوق أخرى: كحرية التعبير ودورها في 
النضال ضد اإلستبداد، أو الحق في التظاهر كآلية للتأثير على السياسات 

العامة، وغيرها.

ال تطمح هاته الدراسة إلى مقاربة أو مقارنة بين الدول الثالث، بل ترّكز 
على كل بلد على حدة، ثم تقارن بينها في نقاط أساسية مشتركة في 
األهمية، مختلفة في سياق كل واحدة منها. تتم اإلجابة على السؤالين 
التاريخي  التطور  طرح  طريق  عن  بلد  كل  في  أعاله  المذكورين  األولين 
واالجتماعية  السياسية  المحطات  خالل  من  المعلومة  في  للحق 
المختلفة، والبحث عن مظاهر تبلور هذا الحق في المطالب الشعبية، 
الذي  الحالي  الشكل  وصف  إلى  التاريخي  التطور  هذا  يمّهد  وجدت.  إن 
يأخذه الحق في المعلومة كسياسة عامة، عن طريق البحث في األطر 
يأتي  الترتيبية.  والقرارات  فاألوامر  فالقوانين،  بالدستور،  بدًءا  القانونية، 
بعدها التدقيق في هذا الوعاء القانوني عن طريق البحث عن التناقضات 
التي قد توجد، فتخلق ثغرات قد تمّثل حيًنا فرصة لضمان الحق، وأحياًنا 
أخرى خطًرا على ضمانه. يليه بحث في المؤثرات التي قد تغّير من شكل 
وأثر هذا الحق، ومنها الداخلي، كأثر مكونات المجتمع المدني أو الشارع 
المؤسسات  أو  الماليين  كالشركاء  الخارجي،  ومنها  الدولة،  هياكل  أو 
التطبيقي  الواقع  إلى  هذا  فيأخذنا  الحكومية.  وغير  الحكومية  الدولية، 
لهذا الحق، الذي ترسم مالمحه الدراسة عن طريق البحث في اإلمكانيات 
التي توفرها الدولة لضمان الحق في المعلومة، والمحاوالت المختلفة 

للتمّتع به من قبل المواطن.

تّم اإلعتماد في هاته الدراسة على جمع لمعلومات متنوعة المصادر 
إليجاد اإلجابات األوفى على  األسئلة المطروحة. تّم البدء ببحث أولي في 
كل تغطية إعالمية تّم الحصول عليها، وخاصة لوصف  التطّور التاريخي 
تّم  التي  العديدة  الدراسات  إلى  اللجوء  أيضًا  تم  بلد.  الحق في كّل  لهذا 
القانونية  إعدادها حول  الحق في المعلومة. كذلك، تم جمع النصوص 
المتوفرة لوصف اإلطار القانوني للسياسة العامة  الخاصة بالمعلومة 
في كل بلد. أما المصدر األولي األهم، فكان المقابالت التي تّم إجراؤها مع 
 المتدخلين في بلورة أو تطبيق هذا الحق، وقد حرص فريق الدراسة على 
أن تكون هاته المقابالت شاملة  ومطّولة، كل ال تغيب التفاصيل الهامة 
التي بينها يكمن الوصف الحقيقي لهذا الحق. تّمت هاته  المقابالت ما 
بين مصر وتونس، لما في التنّقل إلى ليبيا من صعوبة تّم تجاوزها باللقاء 

مع المتدخلين  الليبيين في تونس، أو عبر الوسائل االلكترونية. 

الخطوة األولى التي ترتكز عليها هاته الدراسة هي توحيد المفاهيم التي 
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قد تأخذ أشكال مختلفة في البلدان الثالث، وأهمها الحق في المعلومة. 
تبحث هاته الدراسة في الحق في المعلومة في معناه األشمل، لكن دوًما 
فيم يخص المعلومة من مصادرها الرسمية. أي أن الحق في المعلومة 
هو الحق في الوصول إلى المعلومة الصادرة من الدولة بكّل أشكالها، 
للمطالبة  المختلفة  المحاوالت  عند  أو  لها،  التلقائي  النشر  عند  سوًاء 
بها والحصول عليها. يأتي هذا المفهوم في شكل مصطلحات بسيطة 
االختالف، فما ًيسّمى في مصر بـ »الوصول إلى المعلومات«، تم التطرق 
 « بـ  تونس،  وفي  وتداولها«،  المعلومات  إلى  »الوصول  بـ  ليبيا  في  إليه 
النفاذ إلى المعلومة«، أو الولوج إليها. أما التأثير، الداخلي والخارجي، فهو 
أي عامل خارج عن العالقة بين من ينتج المعلومة )أي الدولة( والمتلقي 
لها، فيؤّثر عليها، بطريقة مقّننة أو عفوية. أما بلورة الحق في المعلومة، 
فالمقصود به هو وضوح اللغة المستعملة لوصفه أو المطالبة به، ثّم 

وضوح اآلليات التي تفّعله، وتوّسع القاعدة الشعبية له.

التعبير  حرية  المعلومة  في  للحق  اللصيقة  األخرى  الحقوق  من 
المعلومة في معزل عن هاتين  الحق في  والصحافة. ال يمكن دراسة 
ثم  أوًلا،  بالمعلومة  المطالبة  التي تضمن  التعبير هي  الحريتين؛ فحرية 
التفاعل معها، وحرية الصحافة هي التي تضمن وضع المعلومات في 
سياقها وإتاحتها للرأي العام. يمكن القول أن حريتي التعبير والصحافة 
قيد  على  يبقيها  الذي  والوقود  المعلومة،  لحرية  األمان  تمثالن صمام 

الحياة. 
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نظريًا ‘‘
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زوايا مختلفة،  المعلومة من  الحق في  الضوء على  الدراسة  تسلط 
الثالث، إن  الدول  الحق في  للتأثير على واقع هذا  تمّثل كّل منها منفذًا 
ثالثة  تقترح  الحق  بلورة  فزاوية  ذلك.  له في  ا  دوًر يتصّور  أن  القارئ  أراد 
له،  المنظم  القانوني  اإلطار  وصنع  به،  )المطالبة  لتمظهره:  أوجه 
العامة  السياسة  زاوية  أما  المعلومة(.  في  الحق  آليات  إلى  واللجوء 
المتعلقة بالمعلومة، فهي محطة يجب الوقوف فيها لفهم إلتزامات 
الدولة السياسية تجاه ضمان هذا الحق، والتي يمكن إستشفافها عن 
طريق المنتوج التشريعي والتنفيذي، والذي تلجأ إليه الدولة عن طريق 
مختلف هياكلها لترجمة توجهها السياسي لضمان الحق في المعلومة، 
في  الحق  بلورة  على  المؤثرات  زاوية  في  أيًضا  الدراسة  تبحث  وجد.  إن 
المعلومة، وهي داخلية وخارجية، حكومية وغير حكومية. تقف الزوايا لدى 
أكثرها انفراًجا، وهي مدى تطبيق الحق في المعلومة، وهي نقطة إلتقاء 

السياسة العامة، وممارسة الحق في المعلومة، وتطبيق القانون. 

من المؤكد أن من األدلة على تبلور الحق أن تصبح المطالبة به شعبية 
ومطلقة ال خاصة بمواضيع أو أزمات محددة، وأن يكون اإلطار القانوني 
منيًعا من التأثيرات السلبية الخارجية أو الداخلية، وأن يكون اللجوء إلى 

آليات تطبيق الحق في المعلومة تلقائًيا ومستداًما. 

بلورة الحق

مظاهر،  عدة  حق  أي  تبلور  مسار  يأخذ 
تقسيمها  يمكن  متزامنة،  أو  متعاقبة  إما 
وصنع  بالحق،  )المطالبة  أوجه:  ثالثة  إلى 
إلى  واللجوء  به،  الخاص  القانوني  اإلطار 
آليات الحق في المعلومة(. وهي مظاهر ال 
خطوات ألنه ال ترتيب معّين لها، وقد تكون 
القانوني  اإلطار  صنع  يسبق  فقد  متوازية، 
شعبية  مطالبة  وجود  بالمعلومة  الخاص 
للحق، أو أن يكون اللجوء إلى آليات الحق في 
المعلومة من قبل فئة معّينة متزامنًا مع 
مطالبة فئة أخرى بالحق. حسن تشخيص 
بين  واقعه  فهم  في  تساعد  الحق  بلورة 
الفئات  تقسيم  وحسن  والدولة،  المواطن 
التي تطالب به، وتلجأ إليه، وفهم األطر التي 

تنظمها.

المطالبة بالحق

صنع اإلطار القانوني 
الخاص به

اللجوء إلى آليات الحق 
في المعلومة
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االحتجاج  طريق  عن  المعلومة  في  بالحق  المطالبة  تبرز 
الشعبي، من مظاهرات أو حمالت مناصرة أو مقاالت رأي تنتقد 
وقد  القرار.  أخذ  عملية  شفافية  في  النقص  أو  المعلومة  غياب 
تأخذ المطالبة بالحق شكل االحتجاج على غياب معلومات محددة، 
كاالحتجاج على غياب معلومة خاصة بمرفق حيوي، أو عدم نشر 
قرار حكومي، أو أن تأخذ شكًلا عاًما، أي المطالبة بالحق في معناه 
المطلق. والمطالبة بالحق في المعلومة مظهر لتبلور الحق لدى 
أشكال  كل  في  المواطن  أي  عادة،  بالمعلومة  المطالبة  الجهة 

تنّظمه، من عدمها.

أما عن صنع اإلطار القانوني الخاص بالحق في المعلومة، فهي 
مرحلة تأتي ما بعد تبّنيه كسياسة عامة للدولة، وإن لم يكن ذلك 
بالضرورة نتيجة ضغط أو مطالبة شعبية. وُيصاغ اإلطار القانوني 
على عدة مستويات ال تأتي بالضرورة بالتسلسل الهرمي للتشريع. 
إلى  النفاذ  في  الحق  يضمن  مرسوًما  شهد  التونسي  فالمثال 
الوثائق اإلدارية قبل أن يتم إدراجه كحق في الدستور، مثًلا. وغياب 
الحق في كل مستويات التشريع قد يمّثل فرصة لضمان الحق، 
الليبي،  والمثال  الحق،  المصري، في غياب قانون يضبط  كالمثال 
القانوني الخاص  في غياب دستور مصادق عليه. وصناعة اإلطار 
بالحق في المعلومة مظهر لتبلور الحق أيًضا، إال أنه خاص بالجهة 
مستوياتها  كل  في  الدولة  أي  عادة،  المعلومة  بتوفير  المطالبة 

وأشكال سلطها.

اآلليات  إلى  اللجوء  طريق  عن  المعلومة  في  الحق  تطبيق  أما 
المتوفرة – والتي قد ال تكون بالضرورة مضبوطة باإلطار القانوني، 
المطالبة  للجهة  جامع  أنه  إال  الحق،  لتبلور  مظهر  كذلك  فهو 
المعلومة  بتوفير  المطالبة  والجهة  )المواطن(،  بالمعلومة 
)الدولة(، ألنه يعكس مدى اللجوء إلى الحق ومدى اإلستجابة إليه، 
أو عدم تمكن الدولة من حجب المعلومة، كحاالت التسريب مثًلا.

السياسة العامة الخاصة بالحق في المعلومة

إن وجود سياسة عامة خاصة بالحق في المعلومة من عدمه 
)دستور  تضبطه  التي  والتنفيذية  التشريعية  األطر  في  يتمّثل 
فمعاهدات فقانون فأوامر تنفيذية فقرارات فمناشير(. من األطر 
ما يفّعل الحق في المعلومة، ومنها ما يعرقله. وجبت دراسة كّل 
األطر المؤثرة على الحق في المعلومة، بطريقة شاملة تمّكن من 
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تقييم حقيقة وجود سياسة عامة من عدمه.

بسبب التغيير الطارئ على الدول الثالث على مستويات تشريعية 
بين دعم وعرقلة  القانوني تضارًبا  النسيج  وتنفيذية مختلفة، يشهد 
للحق في المعلومة، إما لغياب التناغم، أو لتضاربه ألسباب تاريخية أو 
سياسية. يمّثل التركيز على ضوابط السياسة العامة محطة مهمة 
لفهم النسيج القانوني، ولتقييمه، إن كان شبكة أمان، أو سجنًا لهذا 

الحق.

المؤثرات

كأي حّق يذكر، يتأثر مسار تبلور الحق في المعلومة بعوامل داخلية 
والسياسة  المعلومة،  في  الحق  بلورة  على  تؤثر  متعددة،  وخارجية 
وطنية،  أي  داخلية،  إما  المؤثرات  تكون  وتطبيقه.  للدولة،  العامة 
تعاون  نتيجة  كانت  سواء  وخارجية،  حكومية،  غير  أو  كانت  حكومية 
إيجابًيا  المعلومة ال يكون  الحق في  أو غير حكومي. واألثر على  دولي، 
دوًما، وال يحّسن بالضرورة من واقع الحق في المعلومة، وإن غّير في 
محطات مساره المذكورة أنًفا. تضيع الحقوق وتضمحل إن لم تكن 

المؤثرات اإليجابية أقوى وأكثر فاعلية من المؤثرات السلبية. 

يساعد تقسيم المؤثرات إلى داخلية أو خارجية على محاولة التنبؤ 
بأثرها ووجودها، وهو مهم على مستويين: أوًلا لقياس المؤثر األهم 
المؤثرات  لتوثيق  وثانًيا،  مستقبًلا،  المرجو  األثر  حسب  إليه  واللجوء 
المختلفة لمحاولة فهم مدى إستقرار الحق في المعلومة، خاصة إن 

تمت دراسة أثر العوامل الحقيقي في دعمه، أو، أحيانًا، الحّد منه.

فعلى سبيل المثال، عندما يمتنع التمويل الخارجي عن دعم حمالت 
التوعية بالحق في المعلومة التي يقوم بها المجتمع المدني، أو حينما 
تبقى محصورة في نطاق ضيق، فإنه ال يؤثر على أحد مظاهر الحق في 
المعلومة، وهي المطالبة به. أو عندما يضع الشريك المالي الدولي 
الحكومة  لحصول  كشرط  المعلومة  في  للحق  داعًما  قانونًيا  ا  إطاًر
على تمويل لميزانيتها، فإنه يؤثر على نجاعة اإلطار القانوني في غياب 
مطالبة واضحة بالحق. أو عندما يعمل المجتمع المدني والدولة على 
للحق في  الشعبية  المطالبة  غياب  في  »جّيد«،  قانوني  إطار  صناعة 
أثًرا  لهذا  يكون  فقد  اإلدارة،  في  لتوفيرها  تقنية  قدرة  أو  المعلومة، 

عكسًيا على تبلور الحق، وغيرها.
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في  الحق  تطبيق  مدى  دراسة  أن  القول  يمكن 
دراسة  الحقيقة  في  هو  الواقع  أرض  على  المعلومة 
ومدى  القانوني،  اإلطار  يضبطه  ما  بين  المساحة 
لهم  من  قبل  من  الحق  هذا  ممارسة  ومدى  تطبيقه، 
دون  النقاط  هاته  إحدى  ودراسة  به،  اإلنتفاع  في  حق 
بدقة  العالقة  األخرى يعطي صورة منقوصة ال تصف 
لها.  كطالب  والمواطن  للمعلومة  كموّفر  الدولة  بين 
يمكن  التي  الوحيدة  الدولة  هي  تونس  أن  الذكر  يجدر 
دراسة هاته العالقة بها بطريقة تقليدية، لتطّور اإلطار 
وتخصيص  المعلومة،  في  بالحق  المتعلق  القانوني 
إمكانية دراسة هذا  يمنع  أن هذا ال  إال  قانون يضبطه. 
دستوري  تنصيص  وجود  ظل  في  مصر  في  التطبيق 
على الحق، وليبيا في إطار ظهور هذا الحق في مسودة 

الدستور. 

التركيز  عوض  المساحة  دراسة  تعكس  عملًيا، 
الحق  واقع  عن  أدق  صورة  حدة  على  عامل  كّل  على 
ترّكز على  الحقيقة  بلد، فهي في  كّل  المعلومة في  في 
الفرص المتاحة عملًيا لضمانه، ال نظرًيا. وتعكس هاته 
المساحة المذكورة الفرص االستراتيجية لضمان الحق، 
مستوى  على  تطبيقه  أو  فقط،  جّيد  قانون  صياغة  ال 

محدود، أو ممارسته بطريقة غير ناجعة.

تطبيـــــــــــــــق 
الحــــــق فـــي 
المعلومـــة

‘‘
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مصر
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قد ال يبدوا الحق مبلور في المطالب الشعبية المصرية، ‘‘
والبعض  بمكافحة  والتعبير  الرأي  بحرية  البعض  يربطه 
الفساد، لكن الحق في المعرفة في حد ذاته لم يكن ضمن 
أولويات رجل الشارع المصري بشكل  مباشر، وإن كان دائًما 
ما تصبح المطالبة به مستترة وراء إثارة أسئلة يومية عن 

مطلبات الحياة الفردية  لألشخاص. 

بداية وجود كيان يعمل علي علي  الممكن قياس  ومن 
العامة  لدار  للهيئة  الخديوي  بتأسيس  للمعلومات  النفاذ 
الكتب والوثائق القومية والتي ورد علي الموقع اإللكتروني 
)دار   عنوان  تعريفها  وتحت  في  المصرية  الثقافة  لوزارة 
العالم(  في   وطنية   مكتبة   أكبر     .  . المصرية   الكتب  
األمر  إسماعيل  الخديوي  أصدر  1870م،  عام  يقول ”   : في 
”الكتبخانة  الخديوية  بالقاهرة  للكتب  دار  بتأسيس  العالي 
النفيسة  والكتب  المخطوطات  بجمع  لتقوم  المصرية” 
على  واألمراء  والعلماء  السالطين  أوقفها  قد  كان  التي 
لمكتبة  نواة  ذلك  ليكون  والمدارس  واألضرحة  المساجد 

عامة على نمط دور الكتب الوطنية  في أوربا.

النفاذ إلى 
المعلومة تاريخيًا

 الخديوي إسماعيل
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 في عام 1904م، إنتقلت المكتبة إلى مبنى أنشئ لها في ميدان باب الخلق، وفي 
عام 1966م، تم  ضم دار الوثائق المصرية إلى دار الكتب المصرية.  و في عام 1971م، 
والذي صمم  بوالق،  برملة  النيل  كورنيش  على  الحالي  المبنى  إلى  المكتبة  إنتقلت 
الحديثة وليتمكن بمساحاته الضخمة من  المكتبية  الخدمات   ليكون صالًحا ألداء 
والدوريات  والمطبوعات  والبرديات  المخطوطات  مناسبة  لحفظ  مخازن  توفير 
والميكروفيلم، وقاعات تستوعب العدد الضخم من  المترددين على الدار باإلضافة 
إلى أماكن للمراكز المتخصصة والمكاتب اإلدارية ليؤدى وظيفته كمكتبة  وطنية 

تقدم خدماتها للباحثين والقراء في شتى المجاالت”. 

كما ورد علي نفس الموقع رسالة وأهداف وزارة الثقافة: 

» ورثت مصر تراكًما ثقافًيا عبر حقب من التاريخ مثلتها حضارات متعاقبة األمر 
الذي جعل مصر من  أوائل األقطار التي تعني بوجود وزارة للثقافة تكون مهمتها 
من  الوطن  هذا  مقدرات  بتاريخها  وصيانة  تعريًفا  المصرية  الشخصية  إكساب 

تراثه ورعاية مكتسباته اإلبداعية الناتجة عن عطاء أفراده«. 

وأجهزة  مثقفون  جميًعا  نشارك  لم  ما  ثمارها  تؤتى  لن  الثقافية  »السياسة 
ثقافية – في تأكيد اإلنتماء للوطن،  وفى دفع عجلة التنمية الشاملة، خاصة وأن أي 
خطة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية تظل قاعدتها  هشة ما لم تستند إلى تنمية 

ثقافية جذرية. «

 دار الكتب المصرية



21

 فاروق حسني سوزان مبارك حسني مبارك

وإن كان كثير من المثقفين المصريين يروا أن دور وزارة الثقافة الفعلي كان جزء 
من تقييد المجال العام  وضم المثقفين إلي حظيرة الدولة كما كانت توصف دائما، 
وخاصة في عهد وزير ثقافة نظام مبارك  السيد/ فاروق حسني والذي كان مقرب 
من السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس األسبق وكان يعمل علي  تحييد العمل 

الثقافي وعدم خروج أي أنشطة سياسية منه.  

 في عام 1971م، إنتقلت المكتبة إلى المبنى 
الحالي على كورنيش النيل برملة بوالق، والذي 

صمم  ليكون صالًحا ألداء الخدمات المكتبية 
الحديثة وليتمكن بمساحاته الضخمة من توفير 

مخازن مناسبة  لحفظ المخطوطات والبرديات 
والمطبوعات والدوريات والميكروفيلم، وقاعات 

تستوعب العدد الضخم من  المترددين على الدار.
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يونيو 231953 يوليو 1952
يوليو 191956 أكتوبر 1954

14 أكتوبر 1981
25 فبراير 1986 فبراير 2002

ديسمبر 2000

إعالن الجمهوريةثورة 23 يوليو
إتفاقية الجالء 

مع بريطانيا
تأميم قناة 

السويس

محمد حسني مبارك 
رئيس للجمهورية إنتفاضة األمن المركزي حادث حريق قطار الصعيد

اتفاقية تمويل خط أنابيب 
لنقل الغاز المصري بين 

مصر ولبنان وسورية

اإلطاحة بالملك فاروق 
عن طريق تنظيم الضباط 
األحرار في 23 يوليو 1952 
قاد اللواء محمد نجيب 
تنظيم الضباط األحرار 

للقيام بانقالب عسكري 
لإلطاحة بالملك فاروق 
وإجباره على التنازل عن 

العرش، سميت في 
بدايتها »الحركة المباركة« 

وبعد تأييد الشعب 
أصبحت »ثورة 23 يوليو«

في عام 1953 أعلنت 
الجمهورية وتم اختيار 

اللواء محمد نجيب 
أول رئيس للجمهورية 

ومجلس قيادة الثورة، ثم 
تاله جمال عبد الناصر

مشاريع خطوط أنابيب 
الغاز بين مصر واألردن 
وسوريا ولبنان بدأت 
بتوقيعوزراء الطاقة 

في مصر ولبنان مذكرة 
تفاهم في بيروت، لتزويد 
الغاز المصري الى لبنان. 
وأعقب ذلك عقد اتفاق 
في شهر يناير 2001 بين 

رؤساء وزراء مصر واألردن 
وسوريا لنقل وتصدير الغاز 
المصري سنويًا الى كل من 

األردن، وسوريا، ولبنان

اندلعت النيران في إحدى 
عربات القطار رقم832 

المتوجه من القاهرة إلى 
أسوان الساعة الثانية من 
صباح يوم 20 فبراير ، عقب 

مغادرته مدينة العياط 
والرحلة كانت مكدسة 

بالركاب المسافرين لقضاء 
عطلة عيد األضحى في 

مراكزهم وقراهم في صعيد 
مصر.

تعد حادثة قطار الصعيد التي 
راح ضحيتها 361 مسافرا. 
وتم محاكمة 11 مسؤوال 

بهيئة السكك الحديدية في 
مصربتهمة اإلهمال. أدت 
الكارثة إلى استقالة وزير 

النقل المصري.

تم العمل بها اعتبار من 19 
أكتوبر سنة 1954 باالتفاق 

وملحقيه والخطابات 
المتبادلة الملحقة به 

والمحضر المتفق علية، 
المعقود بين حكومة 

جمهورية مصر وحكومة 
المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وشمال أيرلندا  

حتى خروج أخر جندي 
بريطاني من مصر في 

18يونيو 1956 من القاعدة 
البريطانية بقناة السويس 

وذلك طبقًا لالتفاقية.

في 26 يوليو 1956 
أعلن جمال عبد الناصر 

من ميدان المنشية 
باإلسكندرية قرار تأميم 
شركة قناة السويس، 

بعد أن سحبت الواليات 
المتحدة عرض تمويل 
السد العالي بطريقة 

مهينة لمصر، ثم تبعتها 
بريطانيا والبنك الدولي. 
قدمت بريطانيا على إثر 

القرار احتجاجًا رفضه جمال 
عبد الناصر على أساس أن 

التأميم عمل من أعمال 
السيادة المصرية

تقلد رئاسة الجمهورية 
بعد استفتاء شعبي في 

14 أكتوبر 1981 بعد ترشيح 
مجلس الشعب له عندما 

كان صوفي أبو طالب 
رئيس مجلس الشعب 
في ذلك الوقت الرئيس 

المؤقت لمصر بعد اغتيال 
السادات وهو الرئيس 
الرابع لجمهورية مصر 

العربية من 14 أكتوبر 1981 
خلفا لمحمد أنور السادات، 

وحتى في 11 فبراير 2011 
بتنحيه تحت ضغوط 

شعبية وتسليمه السلطة 
للمجلس األعلى للقوات 

المسلحة.

تظاهر عشرات اآلالف من مجندي 
األمن المركزي في معسكر الجيزة 

بطريق اإلسكندرية الصحراوي 
احتجاًجا علي سوء أوضاعهم 

وتسرب شائعات عن وجود قرار 
سري بمد سنوات الخدمة من 

ثالث إلي خمس سنوات. استمرت 
حالة االنفالت األمني لمدة أسبوع 
أعلن فيها حظر التجول وأعتقل 

العديد من جنود قوات األمن 
المركزي وبعد استتباب األمن تم 
رفع حظر التجوال وأعلن عن إقالة 
اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية، 

واتخذت العديد من القرارات 
لتحسين أحوال الجنود والحد 

من أعدادهم ونقل معسكراتهم 
خارج الكتلة السكنية كما أتخذت 

قرارات بتحديد نوعية الجنود 
الذين يلتحقون باألمن المركزي 

مستقبًلا.

أهم المحطات السياسية واالجتماعية
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22 فبراير 1958
5 يونيو 281967 سبتمبر 1961

11 سبتمبر 1971

1971 18، 19 يناير 1977 17 سبتمبر 1978 6 أكتوبر 1981

توحيد مصر وسوريا
الجمهورية العربية 

المتحدة
تفكك الجمهورية 

العربية المتحدة
هجوم إسرائيل على مصر 

دستور جديد في مصروسوريا واألردن - النكسة

إتمام السد العالي انتفاضة الخبز معاهدة كامب ديفيد اغتيال السادات

الجمهورية العربية 
المتحدة هو االسم 

الرسمي للوحدة بين مصر 
وسوريا تم أعالنها في 22 
فبراير 1958 بتوقيع ميثاق 
الجمهورية المتحدة من 
قبل الرئيسين السوري 

شكري القوتلي والمصري 
جمال عبد الناصر. اختير 

عبد الناصر رئيًسا والقاهرة 
عاصمة للجمهورية 

الجديدة. وفي عام 1960 
تم توحيد برلماني البلدين 

في مجلس األمة بالقاهرة 
وألغيت الوزارات اإلقليمية 

لصالح وزارة موحدة في 
القاهرة أيًضا.

أنهيت الوحدة بانقالب 
عسكري في دمشق يوم 
28 سبتمبر 1961، وأعلنت 

سوريا عن قيام الجمهورية 
العربية السورية، بينما 
احتفظت مصر باسم 
الجمهورية العربية 

المتحدة حتى عام 1971 
عندما سميت باسمها 
الحالي جمهورية مصر 

العربية.

حرب 1967 وُتعرف أيضًا 
في كل من سوريا واألردن 
باسم نكسة يونيو، وأدت 

إلى احتالل إسرائيل لسيناء 
وقطاع غزة والضفة كما 

كان من نتائجها صدور قرار 
مجلس األمن رقم 242 
وتهجير معظم سكان 
مدن قناة السويس 

ومعظم مدنيي محافظة 
القنيطرة في سوريا، 

وتهجير عشرات اآلالف 
من الفلسطينيين من 
الضفة بما فيها محو 

قرى بأكملها، وفتح باب 
االستيطان في القدس 

الشرقية والضفة الغربية.

دستور 1971 في مصر هو 
أول دستور بعد ثورة 1952. 
تم إقراره في عهد الرئيس 
محمد أنور السادات بعد 
استفتاء شعبي في 11 
سبتمبر 1971 وسمي 

ب«دستور مصر الدائم«، تم 
تعديله عّدة مّرات، وظل 
العمل به جاريا إلي أن تم 

تعطيله من قبل المجلس 
األعلي للقوات المسلحة 
في 13 فبراير 2011 بعد 

قيام ثورة 25 يناير وتنحي 
الرئيس حسني مبارك في 

11 فبراير 2011.

سد أسوان العالي أو السّد 
العالي هو سد مائي على 

نهر النيل في جنوب مصر، 
أنشئ في عهد جمال 
عبد الناصر وقد ساعد 

السوفييت في بنائه. وقد 
ساعد السد كثيرًا في 

التحكم على تدفق المياه 
والتخفيف من آثار فيضان 

النيل. يستخدم لتوليد 
الكهرباء في مصر. بدأ 

بناء السد في عام 1960. 
وافتتح السد رسميًا في 

عام 1971.

مظاهرات شعبية ضد 
الغالء، رفضا لمشروع 
ميزانية يرفع األسعار 

للعديد من المواد 
االساسية، وأعالن إجراءات 
تقشفية لتخفيض العجز، 
وربط هذا بضرورة االتفاق 
مع صندوق النقد والبنك 

الدولي لتدبير الموارد 
المالية اإلضافية الالزمة.  

خرجت الناس للشوارع 
حتى تراجعت الحكومة 
عن زيادة األسعار. وتم 

القبض على عدد كبير من 
النشطاء السياسيين من 
اليساريين قبل أن تصدر 

المحكمة حكمها بتبرئتهم.

عبارة عن اتفاقية تم التوقيع 
عليها بين الرئيس المصري 
محمد أنور السادات ورئيس 
وزراء إسرائيل مناحيم بيغن 
بعد مفاوضات في منتجع 
كامب ديفيد الرئاسي في 
والية ميريالند. حيث كانت 
المفاوضات والتوقيع على 

االتفاقية تحت إشراف الرئيس 
األمريكي السابق جيمي كارتر. 
وتم تعليق عضوية مصر في 

جامعة الدول العربية من عام 
1979 إلى عام 1989 ومن جهة 
أخرى حصل الزعيمان مناصفة 

على جائزة نوبل للسالم 
عام 1978 بعد االتفاقية. 

وتوجد مطالب باإلفصاح عن 
تفاصيلها التي تبقى سرية 

حتى اليوم، كما أّنها لم ُتعرض 
على البرلمان المصري.

حادث المنصة أو عملية 
الجهاد الكبرى خالل عرض 

عسكري أقيم بمدينة 
نصر بالقاهرة في 6 أكتوبر 

احتفااًل باالنتصار الذي 
تحقق خالل حرب أكتوبر. 

نفذ عملية االغتيال المالزم 
أول خالد اإلسالمبولي 

الذي حكم عليه باإلعدام 
رميًا بالرصاص الحقًا في 
أبريل 1982. تولى لفترة 

مؤقته صوفي أبو طالب 
رئاسة الجمهورية لمدة 
ثمانية أيام وذلك إلى 14 

أكتوبر حتى تم انتخاب 
محمد حسني مبارك رئيسًا 

للجمهورية.
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سبتمبر 2005أبريل 2005
3 فبراير 2006

26 مارس 2007
مظاهرات مناهضة 

للحكومة
إعادة انتخاب مبارك 

عبارة السالم 98لوالية خامسة
استفتاء على 

تعديالت دستورية

حركة قضاة مصر وحركة 
كفاية يوم27 ابريل 2005 

فى 15 محافظة

تم انتخابه لفترة والية 
جديدة عام 2005 في أول 
انتخابات رئاسية تعددية 

تشهدها مصر عقب إجراء 
تعديل دستوري في ظل 
انتخابات شهدت أعمال 

عنف واعتقاالت لمرشحي 
المعارضة.

هي عّبارة بحرية مصرية 
عائدة لشركة السالم 

للنقل البحري، غرقت في 
البحر األحمر ،وهي في 

طريقها من ضبا المدينة 
السعودية العائدة من 

منطقة تبوك إلى سفاجا. 
كانت السفينة تحمل 1312 

مسافرًا و98 من طاقم 
السفينة، وكان معظم 
المسافرين مواطنين 

مصريين كانوا يعملون 
في السعودية وبعض 

العائدين من أداء مناسك 
الحج وكانت السفينة 

تحمل أيضًا 220 سيارة 
على متنها.

في ديسمبر عام 2006 
بعث الرئيس السابق 
حسني مبارك برسالة 

للبرلمان المصري طلب 
فيها تعديل 34 مادًة 

من مواد الدستور، وهو 
ما يقترب من سدس 

النصوص الدستورية التي 
يحتويها دستور 1971. وفًقا 
للنتائج الرسمية كان 75.9 

% من الناخبين يؤيدون 
اإلصالحات، مع إقبال 

رسمي بلغ 27.1 %. زعم 
منتقدو الحكومة أن نسبة 
المشاركة كانت في الواقع 

حوالي 5 %.

25 يناير 2011 19 مارس 2011 12 يونيو 2012
2011

الثورة المصرية إستفتاء مارس حل مجلس النواب
إنتهاكات المجلس 

العسكري

بعد تولي المجلس 
العسكري حكم البالد 

خالف العديد من وعوده 
للشعب مما حرك ضده 
العديد من التظاهرات 
والتي أدت إلي مذابح 
متكررة مثل أحداث 

ماسبيرو ومحمد محمود 
ومجلس الوزراء وإستاد 

بورسعيد في 2012

حل المجلس األعلى للقوات 
المسلحة في مصر رسميا 

مجلس الشعب أحد 
مجلسي البرلمان ، وإنتهي 
المجلس الذي كان يتكون 

من أغلبية إسالمية 

تزايدة الدعوات للتظاهر 
إلسقاط نظام مبارك 

والتي إستجاب لها ماليين 
المواطنين وخرجوا 

للتظاهر في عيد الشرطة 
المصرية وإعتصموا في 

ميدان التحرير والعديد من 
الميادين في أنحاء البالد 

حتي تنحي مبارك عن حكم 
البالد وتولي المجلس 

العسكري للحكم

تفتاء بعد الثورة 
ٍ
كان أول إ

والذي تضمن إعالن دستوري 
لحكم البالد وبرغم الموافقة 

الكاسحة عليه إال إن المجلس 
العسكري قد أضاف مواد لم 
يكن قد أستفتي المواطنين 
عليها فضال عن إنه أوضح 

توازن القوى السياسية 
بالمجتمع المصري



6 يونيو 2010
نوفمبر وديسمبر 2010

1 يناير 2011 14 يناير 2011

مقتل خالد سعيد
تزوير كامل إلنتخابات 

البرلمان تفجير كنيسة القديسين نجاح الثورة التونسية

شاب مصري من مدينة 
اإلسكندرية، قتل بالضرب 
على يد أفراد من مخبري 
الشرطة المصرية. أثار 

مقتل خالد سعيد موجة 
غضب شعبية في مصر 

وردود أفعال من قبل 
منظمات حقوقية عالمية، 
تلتها سلسلة احتجاجات 
سلمية في الشارع في 

مدينتي اإلسكندرية 
والقاهرة نّظمها نشطاء 

حقوق اإلنسان الذين 
اتهموا الشرطة المصرية 

باستمرار ممارستها 
التعذيب في ظل حالة 

الطوارئ

بعد حصول اإلخوان 
المسلمين علي 88 

مقعد في برلمان 2005 
كشر الحزب الوطني عن 
أنيابه في إنتخابات 2010 
وإستخدم كل أساليب 

التزوير والعنف ليكتسح 
النتائح ويحصل على 

420 مقعدا من إجمالى 
المقاعد التي تم التنافس 
عليها ويبلغ عددها 508 
فى حين حصلت أحزاب 

المعارضة على 14 مقعدا 
و المستقلون 66 مقعدا.

مع بداية عام 2011 حدث 
تفجير إرهابي بكنيسة 

القديسين بمدينة 
األسكندرية أسفر عن 
مقتل نحو 21 شخصا، 

بينما بلغ عدد المصابين 
79 مصابا، وهو إستمرار 
لمسلسل من الحوادث 
اإلرهابية التي إستهدفت 

المسيحيين في مصر

كان لهروب الرئيس 
المخلوع زين العابدين بن 

علي ونجاح الثورة التونسية 
عظيم األثر علي الحركة 

السياسية المصرية 
والتي أعطت أمل حقيقي 

للمصريين في إمكانية 
التغيير 
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أكتوبر 2007
إضراب 6 أبريل

نوفمبر 2008
نوفمبر 2009

سجن ثمانية صحفيين بسبب 
إضراب 6 أبريلأخبار حول صحة مبارك

الحزب الوطني يعد 
بخصخصة شركات 

حكومية وتوزيع أسهم 
مجانية على المواطنين

أحداث عنف في مباراة 
كرة القدم بين مصر 

والجزائر

حكمت المحكمة المصرية 
بالسجن مدة 6 اشهر على 

الصحفي ابراهيم عيسى 
رئيس صحيفة الدستور 
المستقلة، لما اعتبرته 

المحكمة كتابته اشاعات 
عن صحة الرئيس حسني 

مبارك. كما تم الحكم 
على 7 صحفيين في شهر 
سبتمبر2007 بتهمة نشر 

اشاعات عن الرئيس حسني 
مبارك البالغ من العمر 79 

عاما. وقد ادت هذه االجراءات 
المشددة ضد الصحفيين 

الى احتجاب 23 صحيفة عن 
الصدور ليوم واحد احتجاًجا، 

وذلك في شهر اكتوبر 2007. 

ُدعي إلى إضراب 6 أبريل 
اعتراضا على الغالء 

والفساد وتضامنا مع 
إضراب لعمال شركة 

المحلة في ذلك اليوم أتت 
بعد العديد من اإلضرابات 

واالعتصمات في مصر 
بشكل متتالي. تحول إلى 

إضراب عام في مصر بعد 
تبنى بعض المدونين 

والشباب الفكرة عرفوا 
بعد ذلك بحركة شباب 6 

أبريل وحركة كفاية وبعض 
األحزاب المعارضة في 

مصر. 

قال الحزب الوطني 
الديمقراطي الحاكم 

في انه سيطرح برنامجا 
لخصخصة جزئية لبعض 
شركات القطاع العام من 
خالل توزيع صكوك مجانية 

فيها على المواطنين 
ويمكن للمحتاجين منهم 
بيعها. يطبق المشروع 

على 155 شركة لكن بعض 
الشركات سيستبعد النها 

شركات خاسرة أو الن 
الحكومة تريد االحتفاظ 

بجميع االسهم فيها.

حدثت اضطرابات قبل 
وبعد مباراتي منتخبي 

مصر والجزائر في نوفمبر 
2009 مما أدى إلى توتر 
دبلوماسي بين مصر 

والجزائر والسودان ضمن 
مباريات التأهل إلى بطولة 
كأس العالم لكرة القدم 

2010. وقد ساهمت 
حكومة البلدين في تأجيج 
الوضع من أجل أن يبعدوا 
المواطنين عن المشاكل 
السياسية  و تم استخدام 

وسائل اإلعالم في كال 
البلدين من أجل زيادة 

اإلثارة مع تأييد سياسي 
متأخر.
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30 يونيو- 3 يوليو 252013 ديسمبر 122012 أغسطس 302012 يونيو 2012

ثورة/إنقالب يوليوإقرار دستور اإلخواناإلنقالب الدستورياإلنتخابات الرئاسية

في أول إنتخابات رئاسية 
تعددية نزيهة خاض 

اإلنتخابات 13 مرشح يمثلوا 
كافة التيارات السياسية 

ووصل مرحلة اإلعادة 
محمد مرسي مرشح 

اإلخوان المسلمين وأحمد 
شفيق رمز النظام السابق 
ويفوز  مرسي باالنتخابات 

الرئاسية بنسبة %51.7 من 
إجمالي أصوات المشاركين 

ليصبح أول رئيس مدني 
منتخب ديموقراطيا في 

تاريخ البالد.

أصدر محمد مرسي إعالن 
دستوري يعطيه صالحيات 

مطلقة ويطيح بقائد 
الجيش، المشير حسين 

طنطاوي، والحاكم الفعلي 
للبالد، ورئيس األركان، 

سامي عنان، ويعين الفريق 
عبد الفتاح السيسي محله.

بعد صراعات ضخمة مع 
لجنة تأسيسية يسيطر 
عليها التيار اإلسالمي 
تم إقرار دستور 2012 

وسط إعتراضات ضخمة 
ومقاطعات من جميع 

التيارات السياسية األخرى.

بعد سوء األحوال في مصر 
وإستبداد حكم النظام 

اإلخوني خرج ماليين من 
المواطنين في تظاهرات 
ضد الرئيس مرسي والذي 
رفض أي مفاوضات علي 

حكمه وتدخل الجيش 
بقيادة الفريق أول عبد 
الفتاح السيسي ليقوم 
بخلع الرئيس مرسي 

وتعيين رئيس المحكمة 
الدستورية كرئيس مؤقت 

للبالد

 الرئيس السابق محمد مرسي رفقة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي
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18 يناير 242014 نوفمبر 142013 أغسطس 2013
مايو 2014

23 إبريل 2019

دستور 2014صدور قانون التظاهرمذبحة رابعة
إنتخاب السيسي رئيس 

للجمهورية

تعديل الدستور

بعد سوء األحوال في مصر 
وإستبداد حكم النظام 

اإلخوني خرج ماليين من 
المواطنين في تظاهرات 
ضد الرئيس مرسي والذي 
رفض أي مفاوضات علي 

حكمه وتدخل الجيش 
بقيادة الفريق أول عبد 

الفتاح السيسي ليقوم بخلع 
الرئيس مرسي وتعيين رئيس 
المحكمة الدستورية كرئيس 

مؤقت للبالد

بعد خلع الرئيس مرسي 
من الحكم قامت جماعة 

اإلخوان المسلمين وأنصارها 
باإلعتصام بميداني رابعة 
العدوية والنهضة، وظل 

اإلعتصام مستمر حتي قامت 
قوات الشرطة والجيش 

بفضه بمعدل ضحايا تخطي 
األلف قتيل في أكبر مذبحة 

في تاريخ مصر الحديث

كان صدور قانون التظاهر 
بداية لترسانة من القوانين 

التي صدرت في عهد 
الرئيس عدلي منصور 

والرئيس السيسي من 
بعده والتي تتيح صالحيات 
واسحة للسلطة التنفيذية 
لقمع أي نشاط سياسي 

من المواطنين

وهو الدستور الذي وافق 
عليه %98 من الشعب 
وكان به خطواط أفضل 

كثيرا من دستور اإلخوان إال 
إنه كان يترك مساحة كبيرة 

للقوانين المكملة دون 
قيود واضحة

بعد أن إستقال المشير 
عبد الفتاح السيسي من 
القوات المسلحة خاض 

إنتخابات الرئاسة في 
مواجهة مرشح واحد وهو 
االسياسي حمدين صباحي 
وأكتسح السيسي النتائج 
ليصبح رئيس الجمهورية

كما تمت إعادة إنتخابه في 
2018 لمدة جديدة

بعد أن أستقر الحكم 
للرئيس السيسي للفترة 

الثانية والمفترض أن تكون 
األخيرة، قام بإجراء تعديل 

للدستور يتيح له كامل 
السيطرة علي السلطة 

القضائية وكذلك البقاء في 
الحكم حتي عام 2030



28

تبلور الحق في المعلومة في مصر

في  صراحة  يظهر  ال  فهو  مصر،  في  مبلورًا  المعلومة  في  الحق  يبدوا  ال  قد 
والبعض  والتعبير،  الرأي  بحرية  البعض  ويربطه  المصرية،  الشعبية  المطالب 
خاص  قانون  حول  محددة  لفترة  نقاش  دار  فقد  هذا،  ورغم  الفساد.  بمكافحة 
بحرية تداول المعلومات، بعد أن تم إدراج هذا الحق في الدستور المصري، وال يتم 
المعلومة كآلية مقننة بعد، رغم وجود سابقة قضائية منذ  الحق في  إلى  اللجوء 

التسعينات، ال يبدو أنها قد تكررت بشكل مستدام.

المصري  الشارع  رجل  أولويات  ضمن  ذاته  حد  في  المعرفة  في  الحق  يكن  لم 
أسئلة  إثارة  وراء  مستترة  به  المطالبة  تصبح  ما  دائمًا  كان  وإن  مباشر،  بشكل 
يومية عن متطلبات الحياة الفردية لألشخاص. فالمواطنين في مصر ال يتعاملون 

مع الحق في المعلومة باعتباره حق من المفترض المطالبة به والعمل عليه. 

فلو تنقل أحدهم لمنطقة شعبية أو فقيرة، سيكتشف أن الناس ال تدرك أن 
المعلومات قد تساعدهم في حياتهم اليومية، مثل المحليات والتعليم والصحف. 
فلو تعامل المواطنون مع الحق في المعلومة كأحد حقوقهم المدنية، لكان اللجوء 

إلى المحكمة أكثر للمطالبة به، ومن ثم يصبح الوصول إلى المعلومة أسرع.

الفئات  إنه مطلب غير واضح في الشارع، فهو  مطلب وهوموجود لبعض  أي 
التي يرتبط عملها بالمعلومات مثل الصحفيين والحقوقين للرصد واالمراقبة  ربما 
بشكل  المعلومة  فطلب  وجماهيري.  شعبي  مطلب  ليس  لكنه  الكتاب،  بعض 
من  الدائم  السؤال  وجود  رغم  موجود،  غير  المعلومات  تداول  حرية  تحت  واضح 

المواطنين فهذا في حد ذاته طلب لتداول المعلومات.

كما أن غياب المعلومات الدائم جعل من المصريين شعبًا يميل إلى الشائعات. 
فالمطالبين بالمعلومات، مثل اإلعالميين والنخبة السياسية والحقوقية، يقومون 
على  يعملون  فهم  ونشاطهم،  لعملهم  أساسي  شيء  المعلومة  لكون  بذلك 

الوصول إلى المعلومة أو تصنيفها.

كما يمثل عدم وضوح الحق في المعلومة تاريخيًا لغياب نّص دستوري واضح في 
دستور سنة 1971. فاإلطار القانوني كان ملتبسًا، وبالنظر إلى القضايا التي باشرها 
المجتمع المدني، ال يمكن إيجاد أي أصداء لهذا الحق، إال أن الحق في المعلومة قد 
تغّيرت مكانته في الدساتير المصرية، ويقصد هنا دستورا 2012 و2014، وقد أدى 
هذا إلى محاوالت عدة إلعداد نص قانوني ينّظم خذا الحق. يعّد مشروع القانون 
والخاص  اإلعالم،  لتنظيم  األعلى  المجلس  رئيس  أحمد،  أعلنه مكرم محمد  الذي 
إيداعها  وقواعد  وسريتها  وإتاحتها  المعلومات  على  الحصول  ضوابط  بتنظيم 
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وحفظها، المحاولة السابعة لطرح قانون منذ صدور النص الدستوري في 2012.

وكانت وزارة االتصاالت قد أعلنت في يناير 2012، عن أول مشروع لقانون تداول 
الشعب.  مجلس  على  وأحيل  لحكومة،  موافقة  على  آنذاك  وحظي  المعلومات، 
المجتمع  منظمات  من  عدد  قدم  البرلمان،  على  المشروع  عرض  مع  وبالتزامن 
لمجلس  المعلومات”  تداول  ”حرية  بشأن  آخر  مشروع   2012 فبراير  في  المدني، 
القوانين وأعلنت  الشعب، وقامت لجنة حقوق اإلنسان بالمجلس بدراسة مواد 
عن توصلها لقانون يجمع مزايا المشروعين. بعد َحّل مجلس الشعب في يونيو 
2012، أعلن وزير العدل األسبق المستشار أحمد مكي في مايو 2013 عن مسودة 
رابعة للقانون. وفي نوفمبر 2013، كشفت وزارة االتصاالت عن مسودة خامسة 
للقانون، وأرسلتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيًدا لعرضها على الحكومة 
كخطوة تسبق عرضها على المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت 
حينها، إلقراره. إال أن إجراءات إصدار القانون تجمدت إلى ما بعد إصدار دستور 2014.

النور،  عبد  فخري  منير  األسبق،  الصناعة  وزير  أعلن   ،2014 دستور  سريان  بعد 
المعلومات، لكافة  بـالشفافية وإتاحة حرية تداول  عن إعداد وزارته لقانون خاص 
الشركات والمصانع الجديدة سواء في القطاع العام أو الخاص، إال أن حديث عبد 

النور لم يترجم في مشروع قانون.

إال أن تعّثر إعداد اإلطار القانوني لم يمنع التقاضي والمطالبة بالحق الدستوري. 
فقد أصدرت محكمة القضاء اإلداري، عام 2015، حكًما في دعوى أقامتها مؤسسة 
حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بإلزام مجلس الوزراء 
بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات. وكان الحكم الصادر 
 67 لسنة   59439 رقم  الدعوى  في  اإلداري،  القضاء  بمحكمة  األولى  الدائرة  من 

 وزير الصناعة األسبق، منير فخري عبد النور
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للحقوق  المصرية  والمبادرة  والتعبير،  الفكر  حرية  مؤسسة  من  المقامة  قضائية، 
إلى  الوصول  في  المواطنين  حق  بتنظيم  الوزراء  مجلس  بإلزام  يقضي  الشخصية، 
المستثمرين  مع  الدولة  تجريها  التي  بالتسويات  الُمتعلقة  والبيانات  المعلومات 
في منازعات الخصخصة، وعقود الدولة المتعلقة بالمال العام، بما ُيحقق اإلفصاح 
عن هذه التسويات، وتداولها على النحو الذي يحقق المعرفة بالمعايير، واألسباب، 
الدعوى  هاته  إلى  التطّرق  وسيتم  حدة.  على  تسوية  كل  عليها  تتم  التي  واألسس 

بشكل مفّصل في القسم الخاص بتطبيق الحق في المعلومة.

من زاوية أخرى هناك من يرى أن الحق في المعلومة واضحًا منذ أواخر التسعينات. 
مثال على ذلك حادثة متعلقة بجريدة كان يصدرها الصحفي ”هشام قاسم” باللغة 
فلجأت  الصحيفة،  تداول  بمنع  قرار  صدر  قد  كان  تايمز”.  ”كايرو  باسم  اإلنجليزية 
بإعتبارهم  قضائية  دعوى  برفع  وقاموا  للقانون،  مبارك  هشام  مركز  إلى  مجموعة 
قراء تم المّس من حقهم الدستوري في المعرفة، ودفعوا بعدم دستورية القانون. 
عمل  بداية  تلك  وكانت  دستورية،  عدم  دعوى  برفع  المجموعة  لهاته  التصريح  تّم 
المنظمات الحقوقية على هذا النوع من القضايا ومحاولة تفعيل الحق في المعرفة 

من جهة المواطنين. 

كما أن أن رغبة المواطنين في الوصول إلى المعلومة تعود إلى أسباب مختلف 
في حياتهم اليومية للتمكن من ممارستها بشكل طبيعي، ليس بشكل المطالبة 
يذكر  الثورة،  قبل  إلى  بالرجوع  حياتهم،  ممارسة  من  للتمكن  لكن  الدستوري  بالحق 
2008، وذلك  أن الحزب الوطني كان قد طالب بقانون لتداول المعلومات في سنة 
لتحسين مؤشر مصر عالمًيا من حيث مراعاتها لحقوق اإلنسان، ولم تؤخذ خطوات 
حقيقية للمصادقة عليه. وفي السنة ذاتها، شارك نجاد البرعي بمشروع قانون في 
سنة 2008، وتمت إعادة صياغته في سنة 2010، وقد كان الخالف قائمًا حول ما إذا 

كان األصل في الحق في المعلومة، الحرية أم الحجب. 

 ان غالبية المواطنين غير معتادين على أن 
تتوفر المعلومات أو أن يطالبوا بها، وهي 

مقتصرة على الكبار، سواء كبار األسرة أو 
المجتمع أو الدولة. فالنظام يسمح بقدر 

ضئيل جدا من المعلومات، يزيد كلما ارتقى 
المتلقي في سلم اتخاذ القرار.
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كما ان غالبية المواطنين غير معتادين على أن تتوفر المعلومات أو أن يطالبوا 
بها، وهي مقتصرة على الكبار، سواء كبار األسرة أو المجتمع أو الدولة. فالنظام 
يسمح بقدر ضئيل جدا من المعلومات، يزيد كلما ارتقى المتلقي في سلم اتخاذ 

القرار.

في  الحق  ”إن  حيثيات حكمها  في  المحكمة  ذكرت  المبادئ، فقد  لهذه  وإعماًلا 
ا بالغ األهمية، وأن تنظيم حق  المعرفة هو حق من حقوق  اإلنسان التي تمثل أمًر
المواطنين في الوصول إلى المعلومات، والبيانات  المتعلقة بالتسويات التي ُتجرى 
على المال العام، من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية، ويضمن طرًقا أفضل  إلتمام هذه 
التسويات على أحسن وجه، ويقضي على الفساد، ويؤدي إلى إتخاذ قرارات مدروسة 
من  القائمين على أمر هذه التسويات، ويجعل المواطنين ُمشاركين فيها، بإعتبار 
تؤثر  تأثيًرا مباشًرا في حياتهم وأوضاعهم اإلقتصادية، ويضع  التسويات  أن هذه 
قادتهم أمام المساءلة، ومن ثم يتعين على الدولة  أن تنشئ األطر القانونية القوية 
التي تحمي حق األفراد في الوصول إلى هذه المعلومات- وبما يضمن  الحفاظ على 
سريتها- وبالتالي يؤدي إلى خلق مجتمع مدني نشط قادر على تحقيق رقابة شعبية 

 حقيقية، وفعالة على تصرفات الحكومة في أموال الدولة. 

الحكومة  قيام  إلى  حسام”،  ”أحمد  الُمحامي  أعدها  التي  الدعوى  خلفية  تعود 
 2012 لسنة   4 رقم  بقانون  المرسوم  العسكري  بإصدار  المجلس  في  ممثلة 
بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز اإلستثمار،  إلجازة التصالح في الجرائم 
المتعلقة بالمال العام، وإجراء تسويات في المخالفات التي شابت عقود الدولة. 
 وعقب إصدار هذا المرسوم طالعتنا وسائل اإلعالم بالعديد من األخبار حول إجراء 
بالمال  تتعلق  فساد  وقائع  تمثل  ومخالفات  جرائم  في  عدة  تسويات  الحكومة 
العام، دون أن يحقق ذلك أي قدر من  المعرفة بالمعايير واألسباب واألسس التي 
القرار  الدعوى،  أثناء  نظر  ذلك، وفي  بعد  ثم صدر  التسويات.  بناء عليها هذه  تتم 
بقانون رقم 32 لسنة 2014 المعروف بتحصين/أو تقييد الطعن على عقود  الدولة، 
فأصبحت الحكومة ُتجري تسويات في عقود تتضمن وقائع فساد تتعلق بالمال 
 بذلك بل سلبت منهم 

ِ
العام، بعيًدا عن  أعين المواطنين، والرأي العام، ولم تكتف

كذلك حق الطعن على هذه العقود دفاًعا  وحفاًظا على المال العام، وهو ما شكل 
على  ُتجرى  التسويات  التي  عن  باإلفصاح  الحكومة  إلزام  حول  إلحاًحا  أكثر  ضرورة 

المال العام . 

ورتبت الدعوى على ذلك أن إعمال قواعد اإلفصاح، وتفعيل الحق في المعرفة، 
والحصول على  المعلومات وكشف مضمون تلك التسويات التي أجريت في جرائم، 
أو مخالفات، أو وقائع فساد على  المال العام، من شأنها إتاحة الرقابة الشعبية 
على التصرفات الواردة على المال العام الذي هو ملك  للشعب في المقام األول، 
قيام  مدى  في  موضوعية  أحكام  إنزال  من  العام  الرأي  تمكين  هذا  إلى  ويضاف 
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 الدولة بواجباتها في حماية المال العام، ونهوضها بواجباتها نحو حماية المقومات 
االقتصادية للمجتمع،  وضمانها للحقوق االقتصادية واالجتماعية، ومما ال شك 
فيه أن إطالع الرأي العام سواء كانوا من  الخبراء واالقتصاديين أو المواطنين على 
األدنى من  الشفافية حول  الحد  إنعدام  واجب في ظل  التصالح  قرارات  تفاصيل 

محتوى، ومضمون القرارات الصادرة باعتماد هذه التسويات . 

يتضمنه  بما  المعرفة،  في  الحق  إلى  أساسي  بشكل  الدعوى  استندت  ا  قانونيًّ
ا دستوريًّا  جوهره من حرية تداول  المعلومات، واإلفصاح عنها، وإتاحتها، باعتباره حقًّ
للمواطنين، ورد النص عليه بدستوري   2012، و2014، أيًضا فقد تم النص على هذا 
الحق في المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر،  ووافق عليها البرلمان، ونشرت 
بالجريدة الرسمية وينبغي أن تنفذ كالقوانين الداخلية، وفق ما نص عليه  الدستور، 
والسياسية،  المدنية  للحقوق  الدولية  واإلتفاقية  الفساد،  مكافحة  كإتفاقية 
بقانون  الحق كذلك  اإلنسان والشعوب، كما ورد هذا  األفريقي  لحقوق  والميثاق 
67 لسنة  رقم  المستهلك  1996،  وقانون حماية  96 لسنة  رقم  الصحافة  تنظيم 

.2006

السياسة العامة

ال يمكن القول أن الحق في المعلومة سياسة عامة تنتهجها الدولة المصرية، 
وإن وجد أثر للحق في دستوري 2012 و2014. لم تكن حرية تداول المعلومات مذكورة 
بشكل واضح في أيا من الدساتير المتعاقبة قبل دستور 2012، إال إن المطالبين 
بها لجأوا إلى صلتها الوطيدة بحرية الرأي والتعبير واإلبداع والبحث العلمي، لتصبح 

مبدأ دستورًيا، وإن لم ُيذكر بشكل صريح.

وسنقوم خالل هذا الجزء بقراءة السياسات العامة من خالل:

 الدستور

ال يمكن القول أن الحق في المعلومة 
سياسة عامة تنتهجها الدولة المصرية، 

وإن وجد أثر للحق في دستوري 2012 
و2014. لم تكن حرية تداول المعلومات 

مذكورة بشكل واضح في أيا من 
الدساتير المتعاقبة قبل دستور 2012
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 المعاهدات

 القوانين و/أو المراسيم

 األوامر والقرارات الترتيبية

أوال -  الدستور:

الدستور المصري الصادر في 1923 :

أو  بالقول  فكره  عن  اإلعراب  إنسان  ولكل  مكفولة.  الرأي  ”حرية   :14 المادة   
الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك، في حدود القانون.”

الدستور المصري الصادر في 1971 :

المادة 49: ”تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والفني 
والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع الالزمة لتحقيق ذلك.”

اإلعالن الدستوري الصادر في 2011:

المادة 12: ”تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وحرية 
الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو 
غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانا 

لسالمة البناء الوطني.”

وأتى التنصيص الصريح على الحق في المعلومة كحق دستوري في سنة 2012.

الدستور المصري الصادر في 2012:

والوثائق،  واإلحصاءات  والبيانات  المعلومات  على  ”الحصول   :47 المادة   
واإلفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة 
الخاصة، وحقوق اآلخرين، وال يتعارض مع األمن القومي. وينظم القانون قواعد 
إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من 

رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.”

المادة 45: ”حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول 
أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.”

المادة 46: ”حرية اإلبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة 
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إبداعاتهم  وتحمي  والمخترعين،  المبدعين  وترعى  واآلداب،  والفنون  بالعلوم 
التدابير  الدولة  وتتخذ  المجتمع.  لمصلحة  تطبيقها  على  وتعمل  وابتكاراتهم، 
الالزمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.”

العلمية  والمجامع  والجامعات  مكفولة.  العلمي  البحث  ”حرية   :59 المادة 
واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من 

الناتج القومي.”

اإلعالن الدستوري الصادر في 8 يوليو سنة 2013:

أو  بالقول  رأيه ونشره  التعبير عن  الرأي مكفولة، ولكل إنسان  7: ”حرية  المادة 
الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.”

إلى أن تّم النصيص على الحق في المعلومة في نص شديد الوضوح سنة 2014.

دستور 2014 المعدل:

المادة 68: ”المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، 
وتلتزم  مواطن،  لكل  الدولة  تكفله  حق  المختلفة،  مصادرها  من  عنها  واإلفصاح 
الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول 
عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، 
وتلتزم  إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.  أو  المعلومات  يحدد عقوبة حجب  كما 
بدار  بها  العمل  االنتهاء من فترة  الرسمية بعد  الوثائق  بإيداع  الدولة  مؤسسات 
ورقمنتها،  وترميمها  التلف،  أو  الضياع  من  وتأمينها  وحمايتها  القومية،  الوثائق 

بجميع الوسائل واألدوات الحديثة، وفقًا للقانون.” 

باعتباره  مؤسساته،  وتشجيع  العلمي  البحث  حرية  الدولة  ”تكفل   :23 المادة 
الباحثين  وترعى  المعرفة،  اقتصاد  وبناء  الوطنية،  السيادة  لتحقيق  وسيلة 
الناتج  الحكومي ال تقل عن %1 من  والمخترعين، وتخصص له نسبة من اإلنفاق 
تكفل  كما  العالمية.  المعدالت  مع  تتفق  حتى  تدريجيا  تتصاعد  اإلجمالي  القومي 
الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص واألهلي وإسهام المصريين 

في الخارج في نهضة البحث العلمي.”

المادة 48: ”الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد 
الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية 
النائية والفئات  أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق 

األكثر احتياجًا. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.”
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االستفتاء على 
التعديالت 

الدستورية 2014
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المادة 65:  ”حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، 
أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.”

الباحثين  برعاية  الدولة  وتلتزم  مكفولة،  العلمي  البحث  ”حرية   :66 المادة 
والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.” 

وقد وضع الدستور حماية علي تلك الحقوق حين نص في مادتين مختلفتين:

المادة 92: ”الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ال تقبل تعطياًل وال 
انتقاصًا. وال يجوز ألي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس 

أصلها وجوهرها.”

الخاصة  الحياة  حرمة  أو  الشخصية  الحرية  على  اعتداء  ”كل   :99 المادة 
للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، 
بالتقادم، وللمضرور  الناشئة عنها  المدنية  الجنائية وال  الدعوى  جريمة ال تسقط 
الدولة تعويًضا عادًلا لمن وقع  المباشر. وتكفل  بالطريق  الجنائية  الدعوى  إقامة 
عليه االعتداء، وللمجلس القومي لحقوق اإلنسان إبالغ النيابة عن أي إنتهاك لهذه 
الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضًما إلى المضرور بناء على طلبه، 

وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.”

وكما وضح في تعاقب النصوص الدستورية، فمفهوم حرية تداول المعلومات 
جزء  ويعود  المصري،  الدستوري  المشرع  على  جديد  مفهوم  هو  منفصل  كحق 
والتي جعلت  بها،  التي وضع  المتوترة  إلى األوضاع   2012 إدراجه بدستور  كبير من 
إتخاذ  تحاول  السياسي  اإلسالم  عليها  يسطر  كان  والتي  التأسيسية،  الجمعية 
خطوات لطمأنة التيار الديمقراطي. إال أنه، وبعد 30 يونيو لم يرد ذكرها في اإلعالن 
لنص   2014 دستور  في  عاد  المعلومة  في  الحق  أن  إال   ،2013 سنة  الدستوري 
على  لالعتداء  جنائية  حماية  وضعت  والتي   ،99 المادة  نّص  إلى  باإلضافة  واضح، 
والذي   ،2014 عائدًا علي طبيعة دستور  كان  وإن  المواطنين، وهو  حقوق وحريات 
أورد كل الحقوق الممكنة للمواطنين كجزء من مسار التوافق الديمقراطي آنذاك، 
إال أنه أيضًا يعكس وجهة نظر المشرع الدستوري فيما يتعلق بحظر تعطيل أو 
المعرفة ونشر  الحق في  بالدستور، ومنها  الواردة  الحقوق  االنتقاص من أي من 

المعلومات، بل ويعتبر ذلك جريمة.

ثانًيا – القوانين:

كونه  من  بالرغم  المعلومات  إلى  بالنفاذ  خاص  قانون  على  المصادقة  تتم  لم 
2012، إال أنه توجد أطر قانونية متعددة تؤثر على  إستحقاق دستوري منذ دستور 
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هذا الحق، وجد في عدد من القوانين والقرارات، إما لضمانه بطريقة غير مباشرة، 
أو للحد منه.

قانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات

العموم  وجه  على  وبالمطبوعات  بالمطابع  المتعلقة  األحكام  في   :2 المادة 
ا كتابًيا بذلك إلى المحافظة  يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم إخطاًر
ولقب  أسم  على  اإلخطار  ويشتمل  دائرتها.  في  المطبعة  تقع  التي  المديرية  أو 
وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر المطبعة وأسمها. ويجب تقديم إخطار جديد 

في خالل ثمانية أيام عن كل تغيير في البيانات المتقدمة.

المادة 11: يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشراًفا فعلًيا 
إشراًفا  منهم  واحد  كل  يشرف  مسئولين  محررين  جملة  أو  محتوياتها  كل  على 

فعلًيا على قسم معين من أقسامها.

المادة 26: في العقوبات: كل مخالفة ألحكام المواد 11 و12 و13 و14 و17 تكون 
عقوبتها الحبس لمدة ال تتجاوز ستة أشهر والغرامة من 20 جنيًها إلى 200 جنيًها 
أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وتكون المعاقبة على دخول المطبوعات والجرائد 
السابقة.  العقوبات  بنفس  9 و10 و21  المواد  أو نشرها خالًفا ألحكام  تداولها  أو 
ويجوز أن يقضي أيًضا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة لمدة 15 يوًما إذا 
ا إذا كانت تصدر أسبوعًيا  كانت تصدر ثالث مرات أو أكثر في األسبوع أو لمدة شهًر

أو لمدة سنة في األحوال األخرى.

تشوب هذا القانون شائبة عدم الدستورية اآلن، بعد أن نص دستور 2014 على 
توقع عقوبة  ”وال  والتي نصت على   76 المادة  النشر في  الحبس في قضايا  منع 
أو  األدبي  أو  الفني  المنتج  عالنية  بسبب  ترتكب  التي  الجرائم  في  للحرية  سالبة 

الفكري”.

قانون رقم 356 لسنة 1954 بشأن إنشاء دار الوثائق التاريخية القومية بتاريخ 
24-6-1954

المادة 1: تنشأ دار للوثائق التاريخية القومية - تكون تابعة لوزارة اإلرشاد القومي.

المادة 2: تقوم هذه الدار بجمع الوثائق التي تعد مادة لتاريخ مصر وما يتصل به 
في جميع العصور - وبحفظها وتيسير دراستها والعمل على نشرها كل ذلك مع 

عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 215 لسنة 1951 المشار إليه.
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المادة 3: يكون للدار مجلس أعلى يتولى كافة المسائل التي تقوم عليها الدار - 
وعلى األخص ما يأتي:

 تقرير ما يعتبر من الوثائق ذا قيمة تاريخية.

 تقرير نقل الوثائق إلى الدار.

 وضع قواعد المحافظة على الوثائق.

 تحديد الوثائق التي تنشر وطريقة نشرها.

 وضع شروط اإلطالع على الوثائق وأخذ الصور منها - على أن يصدر بذلك 
قرار من وزير اإلرشاد القومي.

 إبداء الرأي في إعدام األوراق الخاصة بكل وزارة.

 وضع الالئحة الداخلية لسير العمل بالدار على أن يصدر بها قرار من وزير 
اإلرشاد القومي.

ا ببيان تشكيل هذا المجلس ومواعيد إنعقاده  ويصدر وزير اإلرشاد القومي قراًر
وإختصاصات  به  العمل  ونظام  وتنفيذها  قراراته  صدور  وكيفية  جلساته  وصحة 

رئيسه وسكرتيره ومكافآت أعضائه.

المادة 9: يجوز التصريح بأخذ صور شمسية أو خطية من الوثائق المودعة بالدار 
طبًقا للقواعد التي يحددها المجلس األعلى والتي يصدر بها قرار من وزير اإلرشاد 

القومي.

الرسمية  األوراق  المقررة إلستخراج صور من  الرسوم  الصور  وتؤدى عن هذه 
ا عليها رسوم خاصة بمقتضى القوانين المعمول بها في الجهات  ما لم يكن مقرًر

التي نقلت منها الوثيقة.

ويجوز زيادة الرسوم إلى ما ال يزيد على ضعفيها - كما يجوز تخفيضها واإلعفاء 
منها وفق القواعد التي يحددها قرار يصدره وزير اإلرشاد القومي بناء على إقتراح 

المجلس األعلى للدار.

كما ورد في المذكرة اإليضاحية للنص:

لوحظ أن وثائق مصر القومية مبعثرة في عدة أمكنة، فالوثائق األصلية للقوانين 
والمراسيم لم ترسل قط لدار المحفوظات بالقلعة وإنما تبقى في مجلس الوزراء 
والمعاهد والوثائق الخاصة بالمفاوضات التي أجرتها مصر بعضها بوزارة الخارجية 
وبعضها برئاسة مجلس الوزراء ووثائق تاريخ مصر منذ عهد محمد علي بعضها 
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يكن  ولم  حدة  على  مكان  في  وبعضها  الجمهورية  بقصر  التاريخي  للقسم  سلم 
االطالع عليها ميسوًرا في عهد الملكية إال بإجراءات غاية في الصعوبة.

وقد آن األوان لجمع كل هذه الوثائق في مكان واحد على أن ترتب ترتيًبا علمًيا وأن 
ييسر البحث فيها واإلطالع عليها ونشر ما يتقرر نشره منها وأن تنشر الحقائق 
التي تحويها على الشعب لهذا نص القانون على إنشاء دار للوثائق التاريخية ونص 
في مادته األولى على تبعيتها لوزارة اإلرشاد القومي، وذلك ألن مهمة الدار ألصق 
الوثائق  ودار  العام،  للرأي  الحقائق  بنشر  تعنى  التي  الوزارة  تلك  بمهمة  تكون  ما 
مستودع للحقائق التاريخية ومن ثم فمكانها الطبيعي حيث وضعها هذا القانون.

الوثائق لضرورة  أو خطية من  أخذ صور شمسية  جواز  القانون على  وقد نص 
وذلك  أخرى  جهة  من  األفراد  حقوق  ولصيانة  جهة  من  والباحثين  للعلماء  ذلك 
إقتراح  على  بناء  القومي  اإلرشاد  وزير  من  قرار  بها  يصدر  التي  للقواعد  طبًقا 
المجلس األعلى وذلك مقابل رسم يقدر طبقا للقوانين رقم 90 و91 لسنة 1944 
و324 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي تقرر رسما على أخذ الصور من الجهات 
القواعد متعينة  إذ أن تلك  الحكومية وهذا هو الحل الذي تمليه طبيعة األشياء، 
نظًرا ألن  أنه  غير  األصلي  بقيت في مكانها  كانت قد  الوثائق  أن هذه  لو  التطبيق 
وثائق الدار ألنهم األفراد فقط وإنما تهم العلماء والباحثين ودور العلم والوثائق 
في مصر وغيرها، فينبغي أن تراعى هذه الطبيعة الخاصة ولذلك نص على أنه يجوز 
وزاري يصدر  قرار  يحددها  التي  القواعد  منها وفق  واإلعفاء  بل  الرسوم  تخفيض 
بناء على اقتراح المجلس األعلى تسهيًلا للبحث العلمي ونشر الحقائق وهما من 
األهداف السياسية للدار – وقد نص كذلك على إمكان زيادة الرسوم وذلك إحتياطا 
للمستقبل إذ أن الصور الفوتوغرافية قد تتكلف مصاريف ال يغطيها قيمة الرسم 
العادي، وليس من المقبول أن تتحمل الدولة أعباء مالية في هذا السبيل فواجب 
أن يتحمل طالب هذه التكاليف ومن ثم نص على إمكان زيادة الرسوم إلى ضعفها 
الدولة  يهم  علمية  ألغراض  يكون  قد  الوثائق  هذه  من  الصور  أخذ  كان  ولما   –

تشجيعه – لذلك نص على جواز تخفيض هذه الرسوم واإلعفاء منها 

جاءت نصوص تنظيم قانون دار الوثائق، وإن كانت في ظاهرها تشير إلى السماح 
للطاعنين باإلطالع على الوثائق التي هي ملك الشعب المصري في المقام األول 
- وما دور الدولة إال حامي لتلك المستندات وموثق لها- إال إنها في باطنها أعطت 
وضع  وكذلك  عدمه،  من  الوثاق  تلك  من  ينشر  ما  تقرير  في  الحق  اإلدارة  جهة 
األكاديميين.  الباحثين  على  حكًرا  النص  في  جعلها  مما  عليها،  لالطالع  شروط 
كما أنه في حقيقة األمر، ال يسمح ألحد باإلطالع على الوثائق، وذلك لشرط وجود 
الموافقة األمنية التي يحرم أي شخص من الحصول عليها. كما أن إمتناع الدار عن 
القيام بدور النشر أو إتاحة اإلطالع وقصره على الباحثين من جهات محدده بشرط 
الموافقة األمنية يعد إخالًلا عظيًما بمبدأ المساواة وإنتهاك للحق في المعرفة 
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وحرية البحث العلمي غير المرتبطين بصفات رسمية من أي نوع. 

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن 
القوات المسلحة 

المسلحة  القوات  عن  أخبار  أو  معلومات  أية  إذاعة  أو  نشر  يحظر   :1 المادة 
بالنواحي  يتعلق  ما  كل  عامة  وبصفة  وأفرادها  وعتادها  وتحركاتها  وتشكيالتها 
العسكرية واإلستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو اإلذاعة إال بعد الحصول 
علي موافقة كتابية من مدير إدارة المخابرات الحربية، أو من يقوم بعمله في حالة 
بالنسبة  أو  المذاعة  أو  المنشورة  المادة  واضع  أو  لمؤلف  بالنسبة  سواء  غيابه 

للمسئول عن نشرها أو إذاعتها.

المادة 2: كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي 
أو بإحدى هاتين العقوبتين  500 جنيه  الي  100 جنيه  خمس سنوات وبغرامة من 

وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب.

تنص المذكرة اإليضاحية للقانون رقم 313 لسنة 1956 على ما يلي:

ال يخفي ما لتشكيالت الجيش وتجهيزاته وعتاده من أهمية بالغة من ناحية أمن 
الدولة وسالمتها في الداخل والخارج مما يقضي إحاطتها دائما بسياج من السرية 
من  النيل  في  منها  تقيد  التي  الجهات  إلي  أنبائها  تسريب  دون  والحيلولة  التامة 
صالح البالد وقد تضاعفت هذه األهمية في العهد الحاضر بصقة خاصة نظرا لما 
نيط بالقوات المسلحة من االشتراك قي الدفاع عن البالد العربية الي جانب الدفاع 
عن مصر ضد العدو المشترك بحيث أصبح االمر يستدعي جعل نشر أو إذاعة أي 
أخبار عن الجيش وتشكيالته وتحركاته وعتاده وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية 
واإلستراتيجية بصفة عامة منوطا بالحصول علي موافقة القيادة العامة للقوات 
أو  ما من شان نشره  تقدير  التي تستطيع  المختصة  الجهة  باعتبارها  المسلحة 

إذاعته أن يضر أو ال يضر بصالح األغراض العسكرية.

تنص المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1967 والخاص بتعديل 
المادة األولى من القانون:

 1956 لسنة   313 رقم  بالقانون  المتحدة  العربية  الجمهورية  رئيس  قرار  صدر 
ونص في مادته االولي علي حظر نشر أو اذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة. ولما 
يدخل  وال  مذيعها  أو  األخبار  ناشر  تتناول  النص  هذا  بمقتضي  المسئولية  كانت 
أو  إذا كان غيره قد تولي نشرها  المذاعة  أو  المنشورة  المادة  في نطاقها مؤلف 
إذاعتها. ونظرا الن النص على هذا الوضع ال يحقق الردع الكافي رغم ما قد ينجم 
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عنه النشر من إضرار تلحق القوات المسلحة وخاصة في الوقت الراهن الذي تحتاج 
فيه هذه القوات إلى العناية التامة بحماية أسرارها وأخبارها. نظرًا ألن مسئولية 
مؤلف المادة التي نشرت أو أذيعت ال تقل عن مسئولية الناشر أو المذيع أن لم تزد 

باعتبار نشاطه في جمع المعلومات واألخبار. 

لذلك رؤي تعديل نص المادة األولي من القانون المشار إليه بما يكفل مساءلة 
مؤلف الخبر أو واضع المعلومات باعتباره فاعال أصليا جنبا إلي جنب مع مسئولية 
الناشر أو المذيع وبذلك يمكن مضاعفة الحماية التي يجب أن تتوفر لكل ما يتعلق 

بالنواحي العسكرية أو اإلستراتيجية.

قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ

المادة 3: لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة 
للمحافظة على األمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:

والنشرات  الصحف  ومراقبة  نوعها  كان  أًيا  الرسائل  بمراقبة  األمر   )2(
التعبير والدعاية واإلعالن قبل  والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل 
تكون  أن  على  طبعها،  أماكن  وإغالق  وتعطيلها  ومصادرتها  وضبطها  نشرها 
التي  األمور  على  مقصورة  اإلعالم  ووسائل  والمطبوعات  الصحف  على  الرقابة 

تتصل بالسالمة العامة أو أغراض األمن القومي.

كل  في  المواطنين  وحريات  لحقوق  األعظم  اإلنتهاك  الطوارئ  قانون  يمّثل 
األوقات، وإن كان يدفع بأنه وضع مؤقت للحاالت الطارئة، إال أن الوضع التاريخي 
في مصر أثبت أن قانون الطوارئ ُيفرض طوال الوقت بمخالفات دستورية متتالية.

يمّثل قانون الطوارئ اإلنتهاك األعظم 
لحقوق وحريات المواطنين في كل 

األوقات، وإن كان يدفع بأنه وضع مؤقت 
للحاالت الطارئة، إال أن الوضع التاريخي في 

مصر أثبت أن قانون الطوارئ ُيفرض طوال 
الوقت بمخالفات دستورية متتالية.
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القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن اإلحصاء والتعداد

1: تجرى اإلحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء على ما تقرره  المادة 
هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية تتولي تعيين ما يجب إجراؤه 
منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو األجهزة التي 
تقوم بعمل هذه اإلحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات 
العمليات  هذه  في  والكفاية  الدقة  مستوى  رفع  إلى  ويؤدي  اإلحصائية  واألجهزة 

واألجهزة.

والمصالح  الوزارات  مع  متعاونة  بمهمتها  تقوم  أن  الفنية  للهيئة   :2 المادة 
والهيئات العامة ولها كذلك أن تستعين بالجهات واألجهزة اإلحصائية التي لدي 
المكلفين  العام أن تعاون  الخاصة وعلى جهات اإلدارة وسلطات األمن  الهيئات 
بإجراء اإلحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم علي أكمل وجه. وعلى األفراد 
التي  البيانات  التعداد جميع  أو  باإلحصاء  المكلفة  الجهة  إلى  أن يقدموا  والهيئات 
الهيئة  تحددها  التي  المواعيد  وفي  وبالكيفية  الحقيقة  يطابق  بما  منهم  تطلب 
بإجراء  للمكلفين  يسمحوا  أن  يمثلهم  من  أو  المنشآت  أصحاب  وعلى  الفنية. 
اإلحصاءات والتعدادات بالدخول في محالهم في أوقات العمل العادية واإلطالع 
على كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة. ويجوز للمكلفين بإجراء 
الالزمة  المنشورات  أو  العالمات  أو  الحروف  أو  األرقام  يضعوا  أن  العام  التعداد 

للتعداد على المباني والمؤسسات.

المادة 3: البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد )سرية( وال يجوز إطالع 
أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبالغه شيًئا منها كما ال يجوز إستخدامها 
لغير األغراض اإلحصائية أو نشر ما يتعلق منها باألفراد إال بمقتضى إذن مكتوب 
أو  ضريبة  لربط  كأساس  إحصائي  بيان  أي  إستغالل  يجوز  وال  الشأن.  ذوي  من 

لترتيب أي عبء مالي آخر وال إتخاذه دليًلا في جريمة أو أساًسا ألي عمل قانوني.

المادة 4: يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على مائة 
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 كل من أخل بسرية البيانات اإلحصائية أو أفشى بياًنا من البيانات الفردية أو 
سًرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد 

أطلع عليها بمناسبة عمله في اإلحصاء أو التعداد.

 كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو اإليهام بأية وسيلة أخرى على 
بيانات أو معلومات سرية بشأن اإلحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك.

 كل من عطل عمًدا عمًلا من أعمال اإلحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة 
الفنية أو تسبب في ذلك.
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مع  صحيحة  غير  إستقصاء  نتائج  أو  تعدادات  أو  إحصاءات  نشر  من  كل   
علمه بذلك.

 كل من إمتنع عن اإلدالء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة 
مع علمه بذلك.

الميعاد المحدد ما لم  البيان خالل أسبوع من  ويعتبر ممتنًعا من لم يقدم 
يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب عذر مقبول.

لم يكتف هذا النص القانوني بعدم التنصيص على إتاحة المعلومات، ولكن نص 
صراحة على سريتها، فال يجوز اطالع أي شخص عليها، كما أنه وضع نصًا عقابًيا 

لمن يحاول نشر تلك المعلومات أو الوصول إليها.

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء 
وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 20 سبتمبر 1964

سنوًيا  برنامًجا  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  يضع   :9 المادة 
لمختلف  الالزمة  اإلحصائية  والبيانات  والمؤشرات  والنشرات  للمطبوعات 
قطاعات الدولة وذلك بالتنسيق مع مختلف األجهزة المعنية. وللجهاز أن يتولى 
بنفسه إصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات اإلحصائية التي 
تصدرها مختلف أجهزة الدولة أو جزء منها ويجري النشر في هذه الحالة بالخصم 

علي ميزانية الجهاز المختص.

المادة 10: ال يجوز ألية وزارة أو هيئة أو جهة أو أي فرد أو أفراد في الحكومة أو 
القطاع العام أو القطاع الخاص بنشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو اإلعالم أي 
مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إال من واقع إحصاءات الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. أما اإلحصاءات الغير مقررة ضمن برامج الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فال يجوز نشرها إال بموافقة الجهاز.

الجهاز، وأعطاه  إحصائية علي  أبحاث  أي  إجراء  إقتصر  النص  إن  والمالحظ هنا 
محاولة  أي  من  أخر  شخص  أي  منع  في  الحق  وكذلك  نشرها،  في  منفرًدا  الحق 

إحصائية، وهو ما يعد منع للمعلومة من منبعها.

للدولة  الرسمية  الوثائق  على  المحافظة  بشأن   1975 لسنة   121 رقم  قانون 
وتنظيم أسلوب نشرها بتاريخ 25-9-1975

الوثائق  على  للمحافظة  نظاًما  منه  بقرار  الجمهورية  رئيس  يضع   :1 المادة 
والمستندات الرسمية للدولة ويبين هذا النظام أسلوب نشر وإستعمال الوثائق 
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القومي  باألمن  أو  للدولة  العليا  بالسياسات  تتعلق  التي  الرسمية  والمستندات 
إقرارها. ويجوز أن  أو  القانون على نشرها فور صدورها  أو  الدستور  والتي ال ينص 
يتضمن هذا النظام النص على منع نشر بعض هذه الوثائق لمدة ال تجاوز خمسين 

عاًما إذا ما إقتضت المصلحة العامة ذلك.

يعتبر هذا القانون أحد النصوص المهجورة في القانون المصري تماًما، فبالرغم 
من كونه يشير إلى الوثائق الرسمية السرية للدولة، ويضع حد أقصى للفترة التي 
تمنع فيها من النشر على الجمهور، لمدة ال تتجاوز خمسة عشر عاًما قبل أن تنقل 
إلى دار الوثائق القومية ويسمح لمطالعها للجمهور، وفي ظروف خاصة يمكن مد 
تلك الفترة إلى 30 أو 50، ال يجوز بعدها منعها بأي شكل، إال أنه ال توجد أي وثائق 

يتم السماح باإلطالع عليها سواء بإنقضاء مدة ال50 عام أو بعدها.

قانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة اإلرهاب

المادة 28: ُيعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد 
للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، إلرتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو 
الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. وُيعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج لألفكار 
والمعتقدات الداعية إلستخدام العنف. وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها 
في الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن سبع 
سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات 
الشرطة، أو في األماكن الخاصة بهذه القوات. وُيعاقب بذات العقوبة المقررة في 
الفقرة األولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو 
أعدت لالستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد  أو  العالنية استعملت  أو  التسجيل 

طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

المادة 35: ُيعاقب بغرامة ال تقل عن مائتي ألف جنيه وال تجاوز خمسمائة ألف 
جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات 
المرتبطة  العمليات  عن  أو  البالد،  داخل  وقعت  إرهابية  أعمال  عن  حقيقية  غير 
كله  وذلك  الدفاع،  وزارة  عن  الصادرة  الرسمية  البيانات  يخالف  بما  بمكافحتها 
الجريمة  فيها  ترتكب  التي  األحوال  وفي  المقررة.  التأديبية  بالعقوبات  إخالل  دون 
الفعلية لهذا الشخص  اإلدارة  المسئول عن  ُيعاقب  إعتباري،  بواسطة شخص 
قد  الجريمة  دامت  ما  المادة  هذه  من  األولى  الفقرة  في  المقررة  العقوبة  بذات 
ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص اإلعتباري مسئوًلا بالتضامن عما 

يحكم به من غرامات وتعويضات.

وفي جميع األحوال، للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة 
لمدة ال تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخالًلا بأصول مهنته.
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جلسات  من  وقائع  أية  عرض  أو  بث  أو  تسجيل  أو  تصوير  يحظر   :36 المادة 
المختصة، وُيعاقب  المحكمة  رئيس  بإذن من  إال  اإلرهابية  الجرائم  المحاكمة في 
بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف هذا 

الحظر.

30 يونيو، وحيل  القانوني مستمد من الوضع المصري من بعد  إن هذا النص 
أي إنتهاك إلى الحرب ضد اإلرهاب. ينتهك القانون كل المحاذير الدستورية، ويضع 
والتي  الدستور،  من   76 المادة  لنص  بالمخالفة  النشر  على  للحرية  سالبة  عقوبة 
نصت على أنه ”ال توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب عالنية 
المنتج الفني أو األدبي أو الفكري”. كما أنه يعاقب على نقل أي أخبار مخالفة لبيانات 
المجلس العسكري، سواء كانت تلك األخبار صحيحة أم ال، فهو يحتكر المعلومة 

بكل أشكالها لجهة معّينة، ويعاقب من يحاول البحث عن حقيقتها.

واإلعالم  الصحافة  تنظيم  قانون  إصدار  بشأن   2018 لسنة   180 رقم  قانون 
والمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم

المادة 3: يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل اإلعالم المصرية، 
ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغالقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها 
في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي هذه الحالة للمجلس األعلى أن يصدر قراًرا 
بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة 
في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية أو موقع إلكتروني، أو وقف إعادة بثها في 
أمام محكمة  بذلك  الصادر  القرار  الطعن على  الشأن  ولذوي  اإلعالمية،  الوسيلة 

القضاء اإلداري.

والموقع  اإلعالمية  والوسيلة  الصحفية  المؤسسة  على  يحظر   :4 المادة 
أو  الدستور،  أحكام  يتعارض محتواه مع  إعالن  أو  أي مادة  أو بث  اإللكتروني نشر 
تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف اإللتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو 
يخالف النظام العام أو اآلداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية 
القومي، أن يمنع  التي يقتضيها األمن  الكراهية. وللمجلس األعلى، لإلعتبارات  أو 
مطبوعات أو صحًفا أو مواد إعالمية أو إعالنية صدرت أو جرى بثها من الخارج من 

الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض.

وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد اإلباحية، أو التي تتعرض 
لألديان والمذاهب الدينية تعرًضا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على 
التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار 

أمام محكمة القضاء اإلداري.
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المادة 5: ال يجوز بأي حال من األحوال إصدار أي صحيفة، أو الترخيص بإنشاء أي 
وسيلة إعالمية أو موقع إلكتروني، أو السماح له باإلستمرار في ممارسة نشاطه، 
أو  الجنس  بسبب  التفرقة  أو  مذهبي  أو  ديني  تمييز  أساس  على  يقوم  كان  متى 
األصل، أو على أساس طائفي أو عرقي، أو تعصب جهوي، أو ممارسة نشاط معاد 
أو  اإلباحية  على  تحريض  أو  على نشاط ذي طابع سري  أو  الديمقراطية،  لمبادئ 

الكراهية أو العنف، أو يدعو إلى أي من ذلك، أو يسمح به.

أو  العربية،  مصر  جمهورية  في  إلكترونية  مواقع  تأسيس  يجوز  ال   :6 المادة   
إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إال 
بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس األعلى وفق الضوابط والشروط 
المقررة،  الجنائية  بالعقوبات  اإلخالل  عدم  ومع  الشأن.  هذا  في  يضعها  التي 
للمجلس األعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة إتخاذ اإلجراءات الالزمة بما 
في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول 
محكمة  أمام  بذلك  الصادر  القرار  على  الطعن  الشأن  ولذوي  سار.  ترخيص  على 

القضاء اإلداري.

المادة 7: الصحفيون واإلعالميون مستقلون في أداء عملهم، ال سلطان عليهم 
في ذلك لغير القانون.

أو  اإلعالمي  أو  الصحفي  عن  يصدر  الذي  الرأي  يكون  أن  يجوز  ال   :8 المادة 
المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو اإلعالمي سبًبا لمساءلته، كما ال 

يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.

التي ال  المعلومات والبيانات واألخبار  أو اإلعالمي حق نشر  9: للصحفي  المادة 
يحظر القانون إفشاءها. وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة األخرى بإنشاء 
إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني لإلتصال بالصحافة واإلعالم لتمكين الصحفي أو 

اإلعالمي من الحصول على البيانات والمعلومات واألخبار.

أو تحول  إتاحتها،  أو  المعلومات  توفير  أي قيود تعوق  10: يحظر فرض  المادة 
دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة واإللكترونية ووسائل اإلعالم 
دون  كله  وذلك  المعلومات،  على  الحصول  في  حقها  أو  والمسموعة،  المرئية 

اإلخالل بمقتضيات األمن القومي، والدفاع عن الوطن.

أو  للصحفي  القانون،  هذا  من   )10  ،9( المادتين  أحكام  مراعاة  مع   :11 المادة 
اإلعالمي الحق في تلقي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، 
وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو األخبار سرية بطبيعتها أو طبقا 

للقانون.
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المادة 12: للصحفي أو اإلعالمي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات 
في  والتصوير  المواطنين،  مع  اللقاءات  وإجراء  العامة،  واإلجتماعات  والجلسات 
األماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح الالزمة 

في األحوال التي تتطلب ذلك.

المادة 19: يحظر على الصحيفة أو الوسيلة اإلعالمية أو الموقع اإللكتروني نشر 
أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، 
أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعًنا في 
أعراض األفراد، أو سًبا أو قذًفا لهم، أو امتهاًنا لألديان السماوية أو للعقائد الدينية.

ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية 
أو  يبلغ عدد متابعيه خمسة آالف متابع  إلكتروني شخصي،  أو حساب  شخصية 
هذه  أحكام  مخالفة  على  المترتبة  القانونية  بالمسئولية  اإلخالل  عدم  ومع  أكثر. 
المادة، يجب على المجلس األعلى إتخاذ اإلجراء المناسب حيال المخالفة، وله في 
سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه. 

ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء اإلداري.

المادة 20: يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة 
مسلك  تناول  البث  أو  النشر  وسائل  من  وسيلة  أي  في  يحظر  كما  للمواطنين. 
المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة 

عامة إال إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدًفا المصلحة العامة.

المادة 21: مع مراعاة القرارات الصادرة وفًقا للقانون بحظر النشر في القضايا، 
التحقيق أو المحاكمة  يحظر على الصحفي أو اإلعالمي، تناول ما تتواله سلطات 
على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف 
الصحف  وتلتزم  ذلك.  من  أي  بث  أو  نشر  اإللكترونية  والمواقع  اإلعالم  ووسائل 
ووسائل اإلعالم والمواقع اإللكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق األحكام 
واف  وموجز  المحاكمة،  أو  التحقيق  أثناء  تناولتها  التي  القضايا  في  تصدر  التي 

لألسباب التي تقام عليها.

والمالية  اإلدارية  والتدابير  بالجزاءات  الئحة  األعلى  المجلس  يضع   :94 المادة 
التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية 
هذا  أحكام  حال مخالفة  العامة  اإلعالمية  والمؤسسات  اإلعالمية  والمؤسسات 
التراخيص  اللوائح جزءا ال يتجزأ من  التظلم منها. وتعتبر هذه  القانون، وإجراءات 
أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات واإلجراءات واألعمال بين المجلس 

األعلى وتلك الجهات. ويجوز أن تتضمن هذه الالئحة ما يأتي:
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أو  محددة  مدة  خالل  المخالفة  أسباب  بإزالة  الوسيلة  أو  المؤسسة  إلزام   
إزالتها على نفقتها.

بشروط  االلتزام  عدم  حالة  في  عليها  المنصوص  المالية  الجزاءات  توقيع   
الترخيص.

 منع نشر أو بث المادة اإلعالمية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وفي جميع األحوال، ال يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إال في حالة 
إنتهاك أي مؤسسة صحفية أو إعالمية للقواعد أو المعايير المهنية أو األعراف 
المكتوبة )األكواد(، وبعد إجراء الفحص الالزم من المجلس األعلى، ويكون توقيع 
في  الالزمة  اإلجراءات  إلتخاذ  المختصة  النقابة  إخطار  ويتم  مسبب.  بقرار  الجزاء 
المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على 
إحدى الجهات الخاضعة للمجلس األعلى، وتلتزم النقابة المعنية بإتخاذ اإلجراءات 
ولذوي  لقانونها.  وفًقا  المخالفة  عن  المسئول  الشخص  مواجهة  في  التأديبية 
الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء اإلداري، وال يقبل 

الطعن إال بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس األعلى.

أو  اإلعالمي  البث  مزاولة  ترخيص  إلغاء  في  الحق  األعلى  للمجلس   :95 المادة 
الموقع اإللكتروني في األحوال اآلتية: 

 إذا لم يباشر المرخص له العمل اإلعالمي خالل سنة من تاريخ منح الترخيص، 
إال إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.

 إذا فقد المرخص له شرًطا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، 
أو خالف حكما جوهرًيا من أحكامه، وذلك بشرط إخطار المجلس للجهة المخالفة 
شهر  على  تزيد  وال  أسبوع  عن  تقل  ال  مناسبة  مهلة  ومنحها  المخالفة  بأوجه 

لتصحيح المخالفة.

ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء اإلداري.

من  األعلى  للمجلس  العامة،  النيابة  بإختصاص  اإلخالل  عدم  مع   :96 المادة 
تلقاء ذاته، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أي مخالفة 

ألحكام هذا القانون وتشكل جريمة.

لقب  المصريون  الصحفيون  عليه  أطلق  الذي  الكارثي  القانون  النص  هذا  يعد 
”قانون تأميم الصحافة”، والذي يمنع بشكل عملي كل شيء، ويعطي المجلس 
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األعلى للصحافة السلطة في الحجب والمنع والمصادرة ألي معلومة أو مصدر أو 
شخص يراه، بل ويعطيهم سلطة إحالتهم للتحقيق الجنائي إذا ارتؤوا أي مخالفة 

بال مرجع أو منهج لطبيعة تلك المخالفات.

ثالثًا – القرارات:

قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1979 بشأن نظام المحافظة على الوثائق 
الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها بتاريخ 29-11-1979

المادة 1: تعتبر الوثائق والمستندات والمكاتبات التي تتعلق بالسياسات العليا 
للدولة أو باألمن القومي سرية ال يجوز نشرها أو إذاعتها كلها أو بعضها كما ال 
يجوز تداولها أو االطالع عليها إال لمن تستوجب طبيعة عمله ذلك وذلك كله ما 

لم تكن مما ينص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها.

المادة 4: يكون حفظ الوثائق والمستندات المشار إليها بجهاتها لمدة ال تتجاوز 
خمسة عشر عاًما تنقل بعدها إلى دار الوثائق القومية لتحفظ في األماكن التي تعد 

لهذا الغرض، وتظل محتفظة بسريتها لمدة خمس عشرة سنة أخرى.

من  أثنين  وعضوية  مديرها  من  القومية  الوثائق  بدار  لجنة  تشكل   :5 المادة 
العاملين الفنيين بها وتمثل فيها الجهة المصدرة للوثيقة أو المستند للنظر في 
الوثائق التي مضت عليها ثالثون سنة فأكثر لتقرر إباحة االطالع عليها أو استمرار 
سريتها ومنع تداولها لمدة أخرى ال تتجاوز عشرين سنة تالية وبشرط أال تتجاوز 
مدة حظر االطالع أو النشر خمسين تبدأ اعتباًرا من تاريخ إصدار الوثيقة أو المستند.

المدة  مرور  بعد  البحث  أو  لإلطالع  والمستندات  الوثائق  تحفظ   :6 المادة 
المحظور فيها اإلطالع أو النشر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض 
الوزير المختص بعد موافقة الجهة صاحبة الوثيقة أو المستند السماح بنشرها 

قبل الموعد المنصوص عليه في المادة السابقة.

المعلومات  مراكز  إنشاء  بشأن   1981 لسنة   627 رقم  الجمهورية  رئيس  قرار 
والتوثيق في األجهزة اإلدارية للدولة والهيئات العامة وتحديد اختصاصاتها بتاريخ 

4-11-1981

والمعلومات  البيانات  تجميع  إلى  والتوثيق  المعلومات  مركز  يهدف   :3 المادة 
التي تخدم أهداف الجهة المنشأ بها سواء من داخلها أو خارجها وتسجيل وتحليل 
وتنظيم وفهرسة هذه المعلومات والبيانات وتحديثها وتعديلها أوال بأول ليتمكن 

المعاونة في إتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب.
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المادة 4: مع عدم اإلخالل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 
المشار إليه يختص المركز باالشتراك مع كافة األجهزة المعنية بالجهة التابع لها 

بما يأتي:

)أوال( في مجال التوثيق:

تجميع المكتب والمراجع والوثائق والمجالت والبيانات والمعلومات التي تخدم 
وفرزها  خارجها  أو  الجهة  داخل  من  سواء  المختلفة  المصادر  من  الجهة  أهداف 

وتسجيلها.

وعمل  ومحتوياتها  عناصرها  يبين  نحو  على  وموضوعيا  ماديا  الوثائق  توصيف 
فهارس موضوعية لها.

التحليل العلمي لمحتويات الوثائق بكافة أشكالها وعمل مستخلصات لها.

تجميع وتنظيم وتبويب القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالجهة.

للنظم  المطلوبة وإرشادهم طبًقا  بالمواد  والمترددين لإلطالع  الباحثين  تزويد 
الموضوعة لإلستعارة الداخلية أو الخارجية.

المؤثرات 

أوال - المؤثرات الداخلية:

أن المؤسسات األمنية لديها خطوط حمراء في تداول المعلومات حتى فيما 
الدولة  مؤسسات  وصنعت  المعلومة.  إحتكار  على  قائمة  أجهزة  ألنها  بينهم، 
والجيش حالة من الخوف من النفاذ للمعلومة، وأكبر مثال على ذلك غضب الرئيس 
مزدوج  خوف  فهو   .2014 في  االنتخابي  البرنامج  بإعالن  المطالبة  من  السيسي 
المطالبة  من  المواطنون  يخاف  أصبح  حيث  الناس،  ومن  والجيش،  الدولة  من 
بالمعلومات كي ال يقعون تحت طائلة القانون الزجري، فيودعون في السجن في 

ظل قوانين الطوارئ واإلرهاب.

إال أن مشاركة المواطنين في المجال العام هي في حد ذاتها إتاحة للمعلومات 
ألنها في كل األحوال ستؤدي لتسريبات تجبر المؤسسات أن تعلن المعلومات للرد 
على التسريبات، وهو مؤثر داخلي شعبي وفّعال. إن تكتم المؤسسات الرسمية على 
المتغير  المعلومات خاصة العسكرية منها منطقي لعقليتها السرية، والعامل 
األهم هو من يمكن التأثير عليهم، مثل المشرع والقضاة. فالدولة المصرية جهاز 
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بيروقراطي قائم بذاته أقوى من النظام السياسي وظل محافًظا على طريقته في 
كل األنظمة المختلفة، والمعركة الرئيسية ليست إيجاد القانون في حد ذاته، ولكن 

تغيير طريقة تفكير العاملين بالجهاز اإلداري للدولة. 

أن  إال  البيروقراطي  النظام  هذا  وجود  من  يالرغم  أن  نغفل  أال  يجب  كما 
الرئيس  من  فردي  بشكل  تدار  الدولة  وإنما  قرارات،  صاحبة  ليست  المؤسسات 
والمقربين منه، وأن المعلومات جزء من الحق في التعبير وهو حق مكروه منهم. 

من المؤثرات الداخلية زخم الثورة من 2011 وحتى 30 يونيو، حيث شهدت مصر 
تحسًنا في النفاذ للمعلومات بضغوط شعبية، إال إنها انتهت مع تسلم النظام 

الحالي المقاليد، ولم تترك التظاهرات أي أثر واضح في أي مرحلة.

ثانيا - المؤثرات الخارجية:

الدولية  التمويل  بمؤسسات  العالقة  هي  المؤثرة  الخارجية  العوامل  أهم  أن 
)البنك الدولي، صندوق النقد، والمقرضين بشكل عام( فهم بشكل بديهي يريدون 
نشر المعلومات لتقدير موقف الطرف المقترض مثلما حدث بشكل رسمي حين 
 ،2009 عام  منذ  التضخم  نسبة  عن  شهرية  نشرة  يصدر  المركزي  البنك  أصبح 
وأصبحت متاحة للجميع على اإلنترنت، بعد أن كانت ربع سنوية وغير متاحة، وهو 
ما أدى إلى تطور كبير في السياسات المصرية، منها النقدية والضريبية، وأيضًا أّثر 

على استقاللية القضاء.

إلى  يدفع  كان  الذي  الخليجي،  المال  رأس  من  سلبي  تأثير  هناك  لالسف  لكن 
التراجع عن الشفافية التي تهدد مصالحه االقتصادية واالستثمارية. أن المنظمات 
الدولية تتعامل مع مصر ودول المنطقة بتمشي يضع اإلجراءات االقتصادية على 
الشكل  فيصبح  مصر،  في  الديمقراطي  بالتحول  اإلكتراث  دون  األولويات،  رأس 
جدًا  ضعيفة  الخارجية  التأثيرات  أن  الواقع.  عن  النظر  بغض  مهًما  الديمقراطي 
على الواقع المصري، وأن أي تغيير سيأتي من الداخل، وإن كانت هناك محاوالت 
أثر  بدون  المعلومات  بتداول  الخاص  والمقرر   ،19 المادة  منظمة  من  هامشية 

حقيقي يذكر.

تطبيق الحق في المعلومة

على الرغم من النص الدستوري الواضح في حرية تداول المعلومات والحماية 
للمعلومة بشكل واضح، فكما  إال أن مصر دولة مانعة  للمعتدي عليه،  الجنائية 
أوضحنا أغلب القوانين مقيدة للحق بل وفي بعض األحيان تجرم ممارسيه مثل 
قانون مكافحة اإلرهاب، ومن جانب آخر فالهيكل اإلداري للسلطة التنفيذية يرفض 
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إصدار أي معلومات من أي نوع.

ومن أشهر المناسبات التي إمتنع فيها إصدار معلومات هي رفض دار الوثائق 
اإلفراج عن المستندات التي تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير أثناء نظر الطعن 
على قرار بيعهم للسعودية أمام المحكمة اإلدارية العليا، وعلي الرغم من صدور 
الدار  علي  القائمين  أن  إال  الوثائق  تلك  علي  بالحصول  مرتين  المحكمة  من  أمر 
رفضوا تسليمها، لدرجة أن الطاعنين استطاعوا الوصول لتلك الوثاق من المكتبة 

البريطانية واأللمانية بدًلا من دار الوثائق المصرية.

التزام الدولة بضمان الحق في المعلومة

الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية هي أول  الرئيسي في مصر هي جريدة  مصدر النشر الرسمي 
باللغة  أيًضا  صدرت  كما  العربية  باللغة  تصدر  وإسالمية  وعربية  مصرية  جريدة 
التركية، أسس جريدة الوقائع المصرية الوالي محمد علي في القاهرة عام 1828م، 
الدولة  موظفي  على  توزع  وكانت  1828م  عام  ديسمبر   3 في  األول  العدد  وصدر 
الطهطاوي  رفاعة  قام  1842م  العام  وفي  البعثات،  وطالب  الجيش  وضباط 
حفيظة  أثارت  لدرجة  واألسلوب،  والمضمون  الشكل  حيث  من  الجريدة  بتطوير 
السودان،  إلى  الطهطاوي  رفاعة  الدولة وخشيتهم مما كان سبًبا في نفي  رجال 
وجعل رفاعة األخبار المصرية المادة األساسية بدًلا من التركية، وهو أول من أحيا 
للجريدة  أصبح  عهده  وفي  الوقائع،  جريدة  في  إفتتاحيته  عبر  السياسي  المقال 

محررون من الكتاب.

وفي عهد الخديوي سعيد باشا توقفت الصحيفة بين عامي 1854 و1863، ومع 
بدء االحتالل البريطاني لمصر ابتداء من سنة 1882م تحولَّت الوقائع المصرية من 
صحيفة حكومية إلى صحيفة شعبية يومية على يد الشيخ محمد عبده، فقد عهد 
اليه رياض باشا في عام 1880م مهمة إصالح جريدة الوقائع المصرية، ومكث في 
ا، نجح أثناءها في أن يجعل من الجريدة منبرا  هذا العمل نحو ثمانية عشر شهًر

للدعوة لإلصالح، والعناية بالتعليم.

صحيفة  أقدم  وهي  المصرية  والوقائع  الرسمية  للجريدة  الناشر  الهيئة  تعتبر 
مصرية بل وأقدم صحف الشرق األوسط يزيد عمرها عن 179عام وقد ساهم في 

تحريرها وقتئذ قادة الحركة الفكرية في البالد.

تصدر الجريدة الرسمية يوم الخميس من كل أسبوع ويجوز في الحاالت العاجلة 
إصدار أعداد غير عادية بالمواد التي تنشر بها:
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القوانين.

 القرارات الجمهورية بقوانين.

 قرارات رئيس الجمهورية.

 قرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض بها من السيد رئيس الجمهورية.

 قرارات لجنة شئون األحزاب السياسية.

 أحكام المحكمة الدستورية العليا.

 بيانات منح األوسمة والنياشين.

تعتبر الوقائع المصرية ملحًقا للجريدة الرسمية وتصدر يومًيا ماعدا أيام الجمع 
والعطالت الرسمية والمواد التي تنشر بها:

 قرارات رئيس مجلس الوزراء.

 القرارات الوزارية. 

 قرارات المحافظين. 

 قرارات شهر األندية وتشكيل مجالس إدارتها.

 ملخصات تأسيس الجمعيات بجميع أنواعها.

 إعالنات الحجوزات والمناقصات والمزايدات وإعالنات المصالح الحكومية 
وفقد الشيكات.

 موضوعات أخرى تقتضي القوانين والقرارات ضرورة نشرها.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

العاصمة  في  ومقره  الوزراء  مجلس  لرئاسة  تابع  مصرية  حكومية  هيئة  هو 
المصرية القاهرة، تأسس المركز في عام 1985 علي يد الدكتور عاطف عبيد. وتطور 

في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف ومشروع الحكومة اإللكترونية.

 1987 عام  الوزراء  بمجلس  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  مركز  مكتبة  أنشأت 
بتوفير  المكتبة  وتقوم  بالمركز.  القرار  إتخاذ  دعم  لقطاع  األساسية  البنيات  كأحد 
مصادر المعلومات بأشكالها وأنواعها المختلفة في مجاالت دعم القرار، التنمية 

االقتصادية واالجتماعية، اإلدارة، وتكنولوجيا المعلومات.
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تتيح المكتبة للمستفيدين من أعضاء المركز والباحثين الخارجيين قواعد البيانات 
المنتقاة محلًيا وعالمًيا ويمكن من خالل التجول عبر صفحات الموقع التعرف على 
قواعد البيانات المختلفة التي تقوم المكتبة ببنائها وتنميتها أو االشتراك فيها. إال 
أن دور هذه المراكز بدأ يتراجع بشكل كبير قبل 5 سنوات، خاًصة فى المحافظات، 

حتى أصبح الحصول على المعلومة، في حد ذاته، مهمة تبدو شبه مستحيلة.

أحد قيادات مركز معلومات التنمية المحلية بمحافظة الدقهلية صرح لجريدة 
ـ»الوطن« عن الحالة المتردية التي وصل إليها المركز قائًلا: ”عندما بدأنا العمل في 
مراكز المعلومات كنا عمود التنمية في مصر، ولكن يبدو أن المسئولين خافوا منا، 
فوزعونا وشتتوا قوتنا”، المشكلة حالًيا تكمن في قيمة المعلومة، ولجوء البعض 
إلى إستغاللها بشكل خاطئ، وبغرض تحقيق أهداف غير التي تم جمعها من أجلها 
وأصبحنا نعانى حالًيا من الحصول على المعلومات، الكثير من الجهات الحكومية 
ترفض التعامل معنا، وبالتالي ال يمكننا الحصول على أي إحصائيات أو معلومات 
كانت  عندما  قوية  إدارات  كنا  المعلومات،  بقشور  فقط  ويزودوننا  منهم،  مهمة 
مراكز المعلومات تتبع وزارة التنمية المحلية، حتى 2013، وبعدها تم توزيعنا على 
المدن تماًما،  المعلومات في بعض  المراكز والمدن، وتم تصفية عدد من مراكز 
كما هو الحال في مدينة السنبالوين، كما تم دمج بعض المراكز األخرى ضمن مركز 
المطرية  بمدينتي  الحال  الوزراء، كما هو  لرئاسة مجلس  التابع  القرار،  إتخاذ  دعم 

وأجا”. 

 2009 عام  منذ  التضخم  نسبة  عن  شهرية  نشرة  المركزي  البنك  يصدر  كما   
وأصبحت متاحة للكافة للجميع على اإلنترنت، بعد أن كانت ربع سنوية وغير متاحة، 

وهو ما أدى إلى تطور ملحوظ في السياسات المصرية.

مظاهر ممارسة الحق في المعلومة

في ظل عدم وجود قانون واضح ينظم تداول المعلومات في مصر سواء قبل 
القضاء  إلى  بالحق  المطالبين  فلجأ  بعده  أو   2014 و   2012 بدساتير  عليه  النص 

لمحاولة الوصول إليه.

ذكر  )كما  التسعينات  منذ  سواء  الحق،  لضمان  رفعها  تّم  التي  القضايا  تمثل 
مجهود  من  جزًءا  تمّثل  القسم،  هذا  في  ستذكر  التي  القضايا  في  أو  سابًقا(، 
للوصول  اإلستراتيجي  التقاضي  تطوير  في  المصرية  الحقوقية  المؤسسات 
المعارك  من  التنفيذية  السلطة  إنتهكتها  أو  القانون  ينظمها  لم  إما  حقوق  إلى 
القضائية الهامة معركة إثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والتي تخلت عنهما 
طويلة  معركة  المصري  المجتمع  فخاض  السعودية،  لدولة  المصرية  الحكومة 

أمام القضاء اإلداري بدرجاته حتى صدر الحكم بمصرّيتهما
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 جزيرتي تيران وصنافير

واللجوء للتقاضي اإلستراتيجي في مصر في ظل عدم وجود القانون أو تعطيله 
بتعنت الجهات التنفيذية لطالما كان أسلوًبا بديًلا للوصول إلى الحقوق، وخاصة 
الرقابة الالحقة  الذي ينّص علي أحقيتها في  في ظل قانون المحكمة الدستورية 
على دستورية القوانين واللوائح و تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة 

التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية.

يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية في تحديد مدى دستورية نص قانوني يكون 
الهيئات  او  المحاكم  إلحدى  تراءى  اذا  ”)ا(   :29 المادة  حددتهما  آليتين  طريق  عن 
ذات اإلختصاص القضائي أثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون 
إلى  بغير رسوم  األوراق  وأحالت  الدعوى  أوقفت  النزاع،  في  للفصل  الزم  او الئحة 

المحكمة أو الهيئة العليا للفصل في المسألة الدستورية.

)ب( إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات 
أو  المحكمة  أو الئحة ورأت  القضائي بعدم دستورية نص في قانون  اإلختصاص 
آثار الدفع ميعاًدا ال يجاوز  الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن 
ترفع  لم  فإذا  العليا،  الدستورية  المحكمة  أمام  بذلك  الدعوى  لرفع  أشهر  ثالثة 

الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كان لم يكن.”
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ومن ثم لتتم إثارة النزاع أمام المحكمة الدستورية فيجب أن تكون هناك دعوى 
فإما  دستورية،  عدم  شبهة  به  بنص  وتتعلق  العادي  المحاكم  أحد  أمام  مثارة 
تتراءى لهيئة المحكمة شبهة عدم الدستورية فتوقف الدعوى وتحيلها للمحكمة 
الدستورية، أو أن يدفع المتقاضي بعدم دستورية النص وتأخذ المحكمة بالدفع 
وتعطيه التصريح برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية مع إيقاف الدعوى األصلية 

لحين الفصل في دستورية النص من عدمه.

جانب  من  وخاصة  المصري  الواقع  في  إستخداًما  األكثر  هي  الثانية  والطريقة 
المنظمات الحقوقية التي تقوم برفع دعاوى أمام مجلس الدولة لتثير الجدال حول 

قانون ما وتحصل علي تصريح بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية.

ففي ظل عدم وجود قانون جديد لتداول المعلومات بعد إقرار النص الدستوري، 
عدم  طائلة  تحت  واقعة  المعلومات  لتداول  المقيدة  القديمة  القوانين  تصبح 
الدستورية ومن الممكن إثارة دعاوى بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية 

العليا وإلغائها.

ومن ثم يثار التساؤل في ظل شبهة عدم دستورية النصوص الحالية لتقيدها 
للحق، وكذلك كون النص الدستوري الحق عليها، فما القانون واجب التطبيق؟

خير مثال لذلك الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة 
في القضية رقم 4190 لسنة 1986 األزبكية )121 كلي شمال( ببراءة المتهمين في 
الحظر  أن  إلى  حكمها  في  مستندة   ،1986 سنة  الحديدية  السكك  عمال  إضراب 
124 من  المادة  الحكومة، استناًدا لنص  بالنسبة لعمال  الوارد على حق اإلضراب 
أن تصديق مصر على  العقوبات)الُمجرم لإلضراب(، أصبح غير قائم، حيث  قانون 
المادة  نص  نسخ  قد  اإلضراب  يبيح  والذي  االقتصادية  للحقوق  الدولي  العهد 
124 من قانون العقوبات، فموافقة مجلس الشعب على العهد وتصديق رئيس 
124 من  المادة  تاريخ الحق إلصدار  الرسمية في  الجريدة  والنشر في  الجمهورية 
قانون العقوبات، قد نسخوا المادة وجعلوها كأن ال وجود لها، وبناء عليه صدر حكم 
الخاص  القطاع  لعمال  ذلك  بعد  مباًحا  اإلضراب  ليصبح   ،16/4/1987 البراءة في 
التأديبية بطنطا  المحكمة  وتال ذلك صدور حكم  السواء.  والحكومي على  والعام 
المنزلية  التعاونية للصناعات  إلى براءة عمال مصنع سجاد الجمعية  الذي ذهب 
من تهمة اإلضراب، باإلستناد إلى أن ”االمتناع عن العمل ]اإلضراب[ قد أصبح منذ 
التي وقعت  الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  اإلتفاقية  سريان 
عليها جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو سالف البيان، اعتباًرا من 8/4/1982 
حًقا من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة ]عاملين مدنيين وقطاع عام[ ومن ثم 
فان هذا السلوك ال يعد خروًجا من جانبهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخاصة 
يخالف  ما  يقع منهم  لم  الحق  لهذا  أنه عند ممارستهم  األوراق  يثبت من  لم  أنه 
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ذلك  من  ينال  وال  بها  يعملون  التي  الشركة  وأموال  ممتلكات  على  المحافظة 
المنظمة  التشريعات  لم يصدر  اآلن  العربية حتى  الشارع في جمهورية مصر  أن 
ا للعصف بهذا  لممارسة حق اإلضراب، ألنه ال يسوغ أن يكون الموقف السلبي مبرًر
الحق والتحلل من أحد االلتزامات الهامة، التي قبل أن يكفلها من قبل المجتمع 
الدولي، وخاصة أن هذا الحق يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما 
تأديبية  17 ق  120 لسنة  )الحكم  العالم”.  التشريعات في  واعتنقته معظم  أكدته 

طنطا صدر في 10/3/1991( 

التاريخية  األحكام  العديد من  أصدر  أن  المصري سبق  اإلداري  القضاء  أن  كما 
التي تؤكد علي الحق في حرية تبادل المعلومات ما عبرت عنه المحكمة الدستورية 
العليا في حكمها الصادر في ) 15/4/1995 ( في  الطعن رقم  6 لسنة 15 قضائية:

”إن ما توخاه الدستور من خالل ضمان حرية التعبير، هو أن يكون إلتماس اآلراء 
واألفكار، وتلقيها إليه، غير مقيد بالحدود اإلقليمية على إختالفها، وال منحصر فى 
مصادرة بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاتها، وان تتعدد مواردها 

وأدارتها، وأن تنفتح مسالكها، وتفيض منابعها
” Marketplace of ideas ” ” Free trade in ideas ” ال يحول دون ذلك قيد يكون 
عاصًفا بها، مقتحًما دروبها، ذلك أن لحرية التعبير أهداًفا ال تريم عنها، وال يتصور 
بعض  الباطل  يداخل  فال  جلًيا،  الحقيقة  ضوء  يظهر  أن  هى  لسواها،  تسخر  أن 
عناصرها، وال يعتريها بهتان ينال من محتواها وال يتصور أن يتم ذلك إال من خالل 
إتصال اآلراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض، وقوًفا على ما يكون منها زائًفا أو صائًبا، 
منطوًيا على مخاطر واضحة، أو محقًقا لمصلحة مبتغاة ذلك أن الدستور ال يرمى 
من وراء ضمان حرية التعبير، أن تكون مدخًلا إلى توافق عام، بل تغًيا بصونها أن 
حيدة  من  قاعدة  على  وإرسائها   Plurality of opinions اآلراء  لتعدد  كافًلا  يكون 
عمل،  لكل  ا  مناًر الحقيقة  ضوء  ليكون   Neutrality of information المعلومات 

وحددا لكل اتجاه .

إن حرية التعبير التى تؤمنها المادة 47 من الدستور، أبلغ ما تكون أثًرا فى مجال 
إتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبياًنا لنواحى التقصير فيها، وتقويما 
العوجاجها، وليس حق الفرد فى التعبير اآلراء التى يريد إعالنها، معلًقا على صحتها، 
التى  العملية  بالفائدة  بذاتها، وال  بيئة  العام فى  وال مرتبًطا بتمشيها مع اإلتجاه 
يمكن أن تنتجها وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير، أن تهيمن مفاهيمها على 
مظاهر الحياة فى أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها 
على العقل العام Public mind ، فال تكون معاييرها مرجعا لتقييم اآلراء التى تتصل 

بتكوينه، وال عائًقا دون تدفقها.

تمّثل حرية التعبير التي كفلها الدستور القاعدة في كل تنظيم ديموقراطي، ال 
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يجوز  ال  التعبير  حرية  أن  لحقيقة  إنكارا  يكون  أن  بها  اإلخالل  ويعدو  بها  إال  يقوم 
يعطل  فال  بغاياتها،  ترتبط  أن  يجب  مباشرتها  وسائل  وأن  أدواتها،  عن  فصلها 

مضمونها أحد، وال يناقض األعراض المقصودة من إرسالها.”

كما قضت محكمة القضاء اإلداري )دائرة المنازعات االقتصادية و االستثمار( 
في الدعوى رقم 1430 لسنة 65 قضائية بتاريخ  27/11/2010:

وحيث إنه يضاف إلى ما تقدم أن ”الحق في المعرفة” Right to know ليس حًقا 
تقرير  من  الغاية  عن  يعبر  إيجابًيا  موقًفا  تبني  دون  المعرفة  لمحض  مقرًرا  ترفيا 
الحق، وإنما يرتبط ”الحق في المعرفة” ارتباًطا وثيًقا بحق آخر هو ”الحق في تدفق 
وكليهما   ،  right to information flow and circulation وتداولها”  المعلومات 
الذي   Right to Development ”التنمية ”الحق في  أوسع وأشمل هو  يرتبط بحق 
نصت عليه المادة األولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  بقرار  الصادر  التنمية  في  الحق  إعالن  األولى من 
 The 41/128 في الرابع من ديسمبر 1986، وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة
right to life وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها، وفضًلا عن 
خدمة  ومنها  االتصاالت،  خدمات  بين  الوثيق  اإلرتباط  على  يترتب  ومما  فإنه  ذلك 

الرسائل النصية المجمعة، وبين الحق في تدفق المعلومات وتداولها ما يلي:

األول  اإلنسان  حقوق  من  أساسين  بحقين  ترتبط  المعلومات  تداول  حرية  أن 
هو الحق في التعبير، والثاني هو الحق في المعرفة، وتمثل حرية تداول المعلومات 
الرأي  حرية  في  اإلنسان  فحق  المختلفة  بصورها  الرأي  لحرية   - الرئيسي  الرافد   -
دون  اآلخرين  إلى  ونقلها  واألفكار  المعلومات  تلقي  في  حقه  يشمل  والتعبير 
إعتبار للحدود، وذلك من خالل كافة وسائل التعبير واإلعالم أو بأية وسيلة أخرى 
يمكن نقل اآلراء ونشرها وتداولها من خاللها، فبدون القدرة على الحصول على 

أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها 
يتطلب إيجاد بيئة ثقافية ومعرفية 

culture media يتم من خاللها تبادل 
المعلومات والمعارف بشتى صورها 

وأنواعها عبر الخطاب العلمي والثقافي 
في مواقعه الكثيرة وهو ما يتعين 

توفيره دون إقحام لعراقيل تحد من 
التمهيد لتلك البيئة.
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أي  الرأي  لحرية  يكون  لن  العام  للرأي  وإبالغها  تداولها  حق  وامتالك  المعلومات 
مدلول حقيقي داخل المجتمع.

التشريعية  القيود  بعض  إال  يقيدها  ال  المعلومات  وتداول  التعبير  حرية  أن 
المشروعة كالدعاية إلى الحرب والكراهية والعنصرية أو القومية أو الدينية وفقا 
لحكم المادة )20( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 
العنصري، والحروب  التمييز  للقضاء على كافة أشكال  الدولية  اإلتفاقية  )4( من 
الوطني  األمن  ومقتضيات  العامة،  الطوارئ  حالة  وإعالن  المسلحة  والنزاعات 

والنظام العام، وإحترام حقوق اآلخرين وحرياتهم.

المعلومات وتداولها هو حق ذو طبيعة مزدوجة، فهو في  الحق في تدفق  أن 
أية  إتخاذ  عن  اإلدارية  الجهة  إمتناع  مفاده  )سلبًيا(  التزاما  يفرض  األول  وجهه 
إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر لألنباء والمعلومات سواء 
تدفق  ضد  العوائق  وضع  الدولة  على  يمتنع  ثم  ومن  الخارج،  من  أو  الداخل  في 
المعلومات أو السماح بإحتكار المعلومات ومنع نشرها إال في حدود المحافظة 
على النظام العام، وهو في وجهه الثاني يفرض التزاما )إيجابًيا( مفاده إلتزام الدولة 
بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك 

من أجل ضمان الشفافية والرقابة على آداء السلطات العامة.

ومعرفية  ثقافية  بيئة  إيجاد  يتطلب  وتداولها  المعلومات  تدفق  في  الحق  أن 
culture media يتم من خاللها تبادل المعلومات والمعارف بشتى صورها وأنواعها 
دون  توفيره  يتعين  ما  وهو  الكثيرة  مواقعه  في  والثقافي  العلمي  الخطاب  عبر 

إقحام لعراقيل تحد من التمهيد لتلك البيئة.

بصدور  المطالبة  أن  يرون  العام  بالمجال  العاملين  فمعظم  آخر  جانب  وعلى 
خطوة  سيمثل  الحالية  التشريعية  السلطة  ظل  في  المعلومات  لتداول  قانون 
كبيرة للخلف، حيث أن كل القوانين المكملة التي صدرت من البرلمان كانت مقيدة 
أو الغية للحق بالكامل، فصدور القانون اآلن سيخلق وضًعا أسوء بكثير من غياب 
القانون، خاصة وبالنظر إلى تجربة الحق في اإلضراب، والتي إستندت فيه المحكمة 
لإلتفاقية الدولية وليس النص، وإمكانية الطعن بعدم دستورية القوانين الحالية 
المتعلقة بالحق. إن الوضع الحالي يتيح للمطالبين بالحق خوض معارك قضائية 
لتداول المعلومات سواء باإلستناد على النص الدستوري مباشرة أو بالطعن في 
دستورية القوانين، أما إذا صدر القانون فلن تكون هناك طريقة مضمونة للوصول 

للمعلومات في ظله.

في  الحق  ”إن  حيثيات حكمها  في  المحكمة  ذكرت  المبادئ، فقد  لهذه  وإعماًلا 
ا بالغ األهمية، وأن تنظيم حق  المعرفة هو حق من حقوق اإلنسان التي تمثل أمًر
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المواطنين في الوصول إلى المعلومات، والبيانات المتعلقة بالتسويات التي ُتجرى 
على المال العام، من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية، ويضمن طرًقا أفضل إلتمام هذه 
التسويات على أحسن وجه، ويقضي على الفساد، ويؤدي إلى إتخاذ قرارات مدروسة 
من القائمين على أمر هذه التسويات، ويجعل المواطنين ُمشاركين فيها، بإعتبار 
تأثيًرا مباشًرا في حياتهم وأوضاعهم االقتصادية، ويضع  تؤثر  التسويات  أن هذه 
قادتهم أمام المساءلة، ومن ثم يتعين على الدولة أن تنشئ األطر القانونية القوية 
التي تحمي حق األفراد في الوصول إلى هذه المعلومات - وبما يضمن الحفاظ على 
سريتها- وبالتالي يؤدي إلى خلق مجتمع مدني نشط قادر على تحقيق رقابة شعبية 

حقيقية، وفعالة على تصرفات الحكومة في أموال الدولة.”

 تعود خلفية الدعوى التي أعدها ”أحمد حسام، محام”، إلى قيام الحكومة، ممثلة 
بتعديل   ،2012 لسنة   4 رقم  بقانون  المرسوم  بإصدار  العسكري،  المجلس  في 
الجرائم  في  التصالح  إلجازة  االستثمار،  وحوافز  ضمانات  قانون  أحكام  بعض 
المتعلقة بالمال العام، وإجراء تسويات في المخالفات التي شابت عقود الدولة. 
وعقب إصدار هذا المرسوم تداولت وسائل اإلعالم أخباًرا حول إجراء الحكومة عدة 
تسويات في جرائم ومخالفات تمثل وقائع فساد تتعلق بالمال العام، دون أن يحقق 
ذلك أي قدر من المعرفة بالمعايير واألسباب واألسس التي تتم بناء عليها هذه 
التسويات. ثم صدر بعد ذلك، وفي أثناء نظر الدعوى، القرار بقانون رقم 32 لسنة 
2014 المعروف بتحصين /أو تقييد الطعن على عقود الدولة، فأصبحت الحكومة 
ُتجري تسويات في عقود تتضمن وقائع فساد تتعلق بالمال العام، بعيًدا عن أعين 
 بذلك بل سلبت منهم كذلك حق الطعن على 

ِ
المواطنين، والرأي العام، ولم تكتف

هذه العقود دفاًعا وحفاًظا على المال العام، وهو ما شكل ضرورة أكثر إلحاًحا حول 
إلزام الحكومة باإلفصاح عن التسويات التي ُتجرى على المال العام.

ورتبت الدعوى على ذلك أن إعمال قواعد اإلفصاح، وتفعيل الحق في المعرفة، 
والحصول على المعلومات وكشف مضمون تلك التسويات التي أجريت في جرائم، 
أو مخالفات، أو وقائع فساد على المال العام، من شأنها إتاحة الرقابة الشعبية 
على التصرفات الواردة على المال العام الذي هو ملك للشعب في المقام األول، 
قيام  مدى  في  موضوعية  أحكام  إنزال  من  العام  الرأي  تمكين  هذا  إلى  ويضاف 
الدولة بواجباتها في حماية المال العام، ونهوضها بواجباتها نحو حماية المقومات 
االقتصادية للمجتمع، وضمانها للحقوق االقتصادية واالجتماعية، ومما ال شك 
فيه أن إطالع الرأي العام سواء كانوا من الخبراء واالقتصاديين أو المواطنين على 
الشفافية حول  األدنى من  الحد  إنعدام  واجب في ظل  التصالح  قرارات  تفاصيل 

محتوى، ومضمون القرارات الصادرة باعتماد هذه التسويات.

يتضمنه  بما  المعرفة،  في  الحق  إلى  أساسي  بشكل  الدعوى  إستندت  ا  قانونيًّ
ا دستوريًّا  جوهره من حرية تداول المعلومات، واإلفصاح عنها، وإتاحتها، باعتباره حقًّ
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للمواطنين، ورد النص عليه بدستوري 2012، و2014، أيًضا فقد تم النص على هذا 
الحق في المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ووافق عليها البرلمان، ونشرت 
بالجريدة الرسمية وينبغي أن تنفذ كالقوانين الداخلية، وفق ما نص عليه الدستور2، 
والسياسية،  المدنية  للحقوق  الدولية  واإلتفاقية  الفساد،  مكافحة  كإتفاقية 
بقانون  الحق كذلك  اإلنسان والشعوب، كما ورد هذا  اإلفريقي لحقوق  والميثاق 
67 لسنة  رقم  المستهلك  1996، وقانون حماية  96 لسنة  رقم  الصحافة  تنظيم 

 . 2006
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‘‘
يجعل الوضع السياسي واالجتماعي في ليبيا للنفاذ إلى المعلومة لوًنا مختلًفا 
وفي  الحالي،  شكله  في  له،  التاريخي  التطور  في  والغربية؛  الشرقية  جارتيها  عن 
مستقبل تبلوره. ولعّل ما ُيرى كخطر على ضمان هذا الحق، من تشتت لهياكل 
الدولة وتعدد لشرعية كل واحد منها – إن ُوجدت، قد يكون في الحقيقة فرصة 
للتحّكم في طريقة تطّور هذا الحق، إن تّم بطريقة تستغل الفرص وتدرأ المخاطر. 

إن التسلسل التاريخي ألهم األحداث المؤثرة على النفاذ إلى المعلومة في ليبيا 
تعامل  تغّيرات واضحة في  تّم تسجيل  حين  2011 بسنوات عدة،  ثورة  قبل  يبدأ 
الدولة مع المعلومة، والحًقا، بعد الثورة، عندما تم تسجيل تغّيرات واضحة في 

تعامل المواطن مع هذا الحق.

غانم  شكري  وضع  في  مثًلا  تبلور  والذي   ،2003 في  الطارئ  للتغيير  كان  لقد 
الدولة  تعامل  على  تبعات  للحكومة(،  )رئيًسا  العامة  الشعبية  للجنة  رئيًسا 
ساكسوني”،  األنجلو  النفوذ  ل”تزايد  بل  بالضرورة،  منها  إيماًنا  ال  المعلومة،  مع 
إستشارية  شركة  وضعها  في  ساهمت  التي  الجديدة  االقتصادية  وللتوجهات 
هاته  شهدت  ولئن  األمريكية.  هارفرد  جامعة  في  أستاذ  مع  بالتعاقد  بريطانية 
بشكل  ارتكزت  التي  االقتصادية  للسياسة  معارضة  العامة  الشعبية  اللجنة 
كبير على الخوصصة وجذب اإلستثمارات األجنبية وتحرير العملة أدت إلى وضع 
أستمرت  اإلصالح  موجة  فإن  جديد،  حكومة  كرئيس  المحمودي”  ”البغدادي 
بإزدياد إهتمام ”سيف اإلسالم القذافي” بالشأن العام. في 2007، كان قد تحدث 
لليبيا، في إطار وضع »عقد ينظم  القذافي عن مشروع دستور جديد  ابن معّمر 
األخير عن  بحديث  اإلصالح  حيز من مساحة  للمعلومة  كان  الليبيين«. وقد  حياة 
والمحكمة  المركزي  »المصرف  وهي  معينة،  مجتمعية  مؤسسات  إستقاللية 
العليا والمؤسسة اإلعالمية والمجتمع المدني«. بل ورّكز في خطابه على حاجة 
اإلعالم إلى »جهاز إعالمي مستقل يلقي الضوء على الفساد والغش والتزوير.« 
يظهر التأثير الخارجي على الوصول إلى المعلومة في اإلتفاقيات الدولة، وخاصة 
المتعلقة  الشفافية  على  بتنصيصها  المالية،  بالمؤسسات  المتعلقة  تلك 

بإيرادات النفط.

االقتصادي  الجانب  على  حاد  نقد  رافقها  المزعومة  اإلصالح  موجة  أن  إال 
والسياسي بشكل عام، وأحيانًا، تهّكم من محاوالت النظام لنشر معلومات الغاية 
منها »التحجج بأنه يسلك منهًجا شفاًفا في التعاطي مع المعلومات العامة«. 

البحث في ليبيا، وإن نتج عنه وصف ضئيل للوعاء القانوني لهذا الحق، ألسباب 
فإنه  الكلمات،  هاته  غاية خّط  إلى  الدستور في شكل مسوّدة  كبقاء  موضوعية 
يقترح تفاصيل ثرية في المؤثرات، الداخلية والخارجية، على هذا الحق، ويقترح فرص 

واضحة لمزيد بلورته مستقبًلا.
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24 ديسمبر 71951 أكتوبر 1951
1954

1954

1972 /1971

1978/1987

1973

1978

أبريل 1975

2 مارس 1977

1973

يوليو 1977

استقالل ليبيااقرار الدستور
اغتيال رئيس 

الديوان الملكي

إنشاء محاكم ثورية

الحرب الليبية/التشادية

تأميم النفط

تبني االشتراكية

مظاهرات ضد نظام 
القذافي

التحول للنظام 
الجماهيري

الثورة الثقافية

الحرب بين مصر وليبيا

أول وثيقة تشريعية لدولة 
ليبيا ) دستور ليبيا( - أقرته 
) لجنة العمل ( الجمعية 

الوطنية الليبية في بنغازي 

إعالن ليبيا مملكة مستقلة 
تحت حكم الملك إدريس 
األول، تنفيذا لقرار هيئة 

األمم المتحدة.

أعلن القذافي ما أسماه 
»بالثورة الثقافية« و 

هاجمت الجماهير علي 
األقطاع و المالك و تم 
حرق أرشيف السجل 
العقاري و تعطيل 
مؤسسات الدولة 

القضائية و المدنية 
والعسكرية في مفهوم 

أناركي متطرف.

حرب األيام األربعة بين 
مصر السادات و ليبيا 

معمر على خلفية التقارب 
الدبلوماسي بين مصر و 

أسرائيل، إنتهت بوساطة 
الرئيس الجزائري الهواري 
بومدين و منظمة التحرير 

الفلسطينية. 

إعالن إلغاء الملكية 
الخاصة، و تشجيع 

السياسات األشتراكية 
العلمية.

تظاهرات طالب جامعة 
قاريونس ضد سياسات 

القمع، والنظام يرد بالمحاكم 
الثورية والمشانق في 

الساحات.

أعالن وثيقة سلطة الشعب 
والتحول للنظام الجماهيري و 
أعالن النظرية العالمية الثالثة 

)الكتاب األخضر( بفصوله 
الثالث، السياسي واألقتصادي 

األجتماعي، معلنا في ذات الوقت 
تخليه عن السلطة و إسناد لغز 

الحكم للمؤتمرات الشعبية حيث 
يحكم الشعب نفسه بنفسه 

بالديمقراطية المباشرة. 

أول جمعية نسوية 
ترأسها السيدة حميدة 

العنيزي في بنغازي

أول جريمة إغتيال سياسي 
يودي بحياة السيد إبراهيم 

أحمد الشلحي ) رئيس 
الديوان الملكي ( ارتكبت 

بواسطة السيد الشريف 
محي الدين السنوسي، 

حيث أدانته محكمة جنايات 
بنغازي وحكمت عليه 

باإلعدام و نفذت في 1956.

المحاكم الثورية ألعضاء 
و رموز النظام الملكي، 
شملت مسؤولين و 

وزراء و أفرادا من األسرة 
المالكة بتهم فساد و 

سوء استغالل السلطات، 
و انضمت ليبيا في نفس 
العام إلتحاد الجمهوريات 

العربية.

المحاكم الثورية ألعضاء 
و رموز النظام الملكي، 
شملت مسؤولين و 

وزراء و أفرادا من األسرة 
المالكة بتهم فساد و 

سوء استغالل السلطات، 
و انضمت ليبيا في نفس 
العام إلتحاد الجمهوريات 

العربية.

أعلن القذافي التأميم الكامل 
للصناعة النفطية في ليبيا.

أهم المحطات السياسية واالجتماعية
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1963
195619671968

1 سبتمبر 1969

1992

ديسمبر 1969

1986

1970

1986/ 1981

1971

1988

إلغاء الفيدرالية

االعالن عن وثيقة 
حقوق االنسان

فرض الحظر الجوي 
على ليبيا

التعديالت الدستورية و 
إلغاء الفيدرالية و إنشاء 

نظام المحافظات.

أكتشاف الثروة النفطية 
في ليبيا

هجرة/تهجير آخر العوائل 
من يهود ليبيا و الجاليات 

األوروبية، عقب حرب 
)النكسة( و تنامي 

األيديولوجيا الناصرية 
القومية.

توقيع إتفاقية )حسن 
الجوار( بين المملكة 
الليبية و دولة تشاد 
بخصوص الشريط 

المتنازع عليه  )إقليم 
أوزو( 

حركة الضباط الوحدويين 
األحرار علي سلطة الملك 

إدريس األول.

أول تغيير وزاري بعد 
اإلنقالب يقوم به أعضاء 

مجلس قيادة الثورة.

إيقاف العمل بالدستور 
و البدء العمل بإعالن 

دستوري مؤقت

غيرت حركة الضباط 
الوحدويين األحرار إسمها 

رسميا إلي ) اإلتحاد العربي 
اإلشتراكي( لتتحول إلى 

حزب سياسي و الوحيد في 
البالد.

اعالن عن وثيقة الخضراء 
الكبرى لحقوق االنسان 
في مدينة البيضاء شرق 

ليبيا ، وهي عبارة عن وثيقة 
تحتوي على بعض مبادى 

حقوق االنسان .

المواجهات/العمليات 
البحرية بين ليبيا و 

األسطول السادس 
األمريكي في المتوسط 

)عملية نار المروج( .

الغارة األمريكية إلدارة 
الرئيس رونالد ريغن علي 

مدينتي بنغازي وطرابلس 
)عملية ألدورادو(.

مجلس األمن الدولي 
يفرض حظر جوي على 

ليبيا علي خلفية األشتباه 
بالتورط في سلسلة من 
التمويالت ألعمال أرهابية 

في أمريكا و برلين و 
بريطانيا. 
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19942003
2004/20072008

يونيو 2014

2017

2012

مايو 2016

2012

17 ديسمبر 2015

يونيو 2012 

فبراير  2016

رفع الحظر الجوياقرار الدستور

اجراء انتخابات مجلس 
النواب الليبي 

تأسيس المفوضية 
الوطنية العليا لالنتخابات 

اتفاق الصخيرات

اجراء انتخابات المؤتمر 
الوطني العام

تشكيل حكومة 
اعالن تحرير بنغازي الوفاق الوطني

محاولة إغتيال فاشلة 
ضد القذافي أشتبه في 
الجماعة الليبية المقاتلة 
في الطريق بين سرت 

ومصراتة. 

مجلس األمن الدولي يرفع 
الحظر الجوي المفروض 

علي ليبيا، و ليبيا تتخلي عن 
برنامجها لتطوير األسلحة 

النووية.

اجراء انتخابات الختيار 
المؤتمر الوطني العام 
)GNC( وهو السلطة 
التشريعية في ليبيا  

والمؤتمر الوطني العام 
سيعين رئيس الوزراء 

ومجلس الوزراء 

تشكيل حكومة الوفاق 
الوطني، تشكلت بموجب 
اتفاق مدينة الصخيرات 
في المغرب الذي وقع 
عليه في 17 كانون األول/
ديسمبر عام 2015 تحت 
رعاية بريطانيا والدول 

األوروبية .

حكومة الوفاق والمؤتمر 
الوطني العام يطلقان هجوًما 
مضاًدا للسيطرة على سرت 
والمناطق المحيطة بها من 
تنظيم الدولة اإلسالمية،  ما 

أدى إلى استيالء قوات حكومة 
الوفاق الوطني/المؤتمر 

الوطني العام على كل من أبو 
قرين، وبن جواد، والنوفلية، 
وهراوة، وقاعدة القرضابية 

الجوية باإلضافة لسرت 

هي هيئة مستقلة 
والمسؤول الوحيد عن إجراء 

االنتخابات في ليبيا ووضع 
ضوابط وآليات الترشح، 
أسست بموجب قانون 

أصدره المجلس الوطني 
االنتقالي .

اتفاق شمل أطراف الصراع 
في ليبيا و تم توقيعه في مدينة 
الصخيرات ب المغرب بإشراف 
المبعوث األممي مارتن كوبلر 

إلنهاء الحرب األهلية الليبية الثانية 
المندلعة منذ 2014 و قد بدأ العمل 

به من معظم القوى الموافقة 
عليه في 6 أبريل 2016 . وقع على 
هذا االتفاق 22 برلمانيًا ليبيًا على 

رأسهم صالح محمد المخزوم عن 
طرف المؤتمر الوطني العام الجديد 

و امحمد علي شعيب عن طرف 
مجلس النواب الليبي

إعادة العالقات بين ليبيا و 
الواليات المتحدة األمريكية 

وبريطانيا.

رئيس الوزراء البريطاني 
توني بلير يزور خيمة 

القذافي. 

مجلس النواب الليبي هو 
السلطة التشريعية المنتخبة 
في ليبيا بدأ من 4 أغسطس 
2014 خلفًا للمؤتمر الوطني 

العام. مقر مجلس النواب الليبي 
هو مدينة بنغازي إال أنه وحسب 

االعالن الدستوري بامكان 
النواب عقد جلساته في أي 

مدينة أخرى، حيث توافق غالبية 
النواب على اختيار مدينة طبرق 

التي تنعم بالهدوء النسبي لعقد 
جلساتهم عوضًا عن بنغازي أو 

طرابلس الغير مستقرتين .

صّوتت هيئة صياغة 
الدستور، في يوليو 2017 
على مشروع الدستور 

الليبي، بواقع 43 صوتا من 
واقع 57 .

اعتمد تشكيلة حكومة 
علي زيدان ، قدم علي زيدان 

تشكيلته الحكومية التي 
تضم ليبراليين وإسالميين 

ومستقلين إلى المؤتمر 
الوطني العام في 30 أكتوبر 

2012 للتصويت عليها .
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2008/2009
17 فبراير 2011

مارس 2011
اغسطس 2011

13 يوليو 2014

2014
في مايو ويوليو 2014 2014

2017

عملية الكرامةانقالب فجر ليبيا
الهجوم على 
مطار طرابلس

تبني إصالحات اقتصادية 
مظاهرات ضد النظاموسياسية

تشكيل مجلس 
الوطني االنتقالي

االعالن الدستوري

انطلقت في يوم 15 فبراير 
اثر اعتقال محامي ضحايا 

سجن بوسليم فتحي تربل 
في مدينة بنغازي فخرج 

أهالي الضحايا ومناصريهم 
لتخليصه وذلك لعدم 
وجود سبب العتقاله، 

وارتفعت األصوات مطالبة 
بإسقاط النظام وإسقاط 
العقيد القذافي و سميت 
فيما بعد بثورة 17 فبراير .

ليبيا تتبني حزمة إصالحات 
اقتصادية وسياسية قادها 

نجل القذافي، حيث أفرج 
عن معتقلي الرأي و خفف 

الرقابة عن الصحافة و 
شجع التنمية و كافح 

الفساد المؤسسي.

تشكيل مجلس الوطني 
االنتقالي برئاسة وزير 
العدل المنشق عن 
القذافي » مصطفى 

عبدالجليل » في مدينة 
بنغازي ، و انشاء مكتب 

تنفيذ  » حكومة » برئاسة 
محمود جبريل .

اعتمد اعالن الدستوري 
المؤقت من قبل 
مجلس الوطني 
االنتقالي، و يكون 

ساري المفعول حتى 
يتم كتابة دستور البالد 

الدائم ويصادق عليه في 
استفتاء شعبي

بدأت هجومًا في بهدف 
االستيالء على مطار 

طرابلس العالمي وعدد 
من المعسكرات في 

المناطق المجاورة له الذي 
تقوم قوات تابعة للجيش 

الليبي )أغلب منتسبيها 
من منطقة الزنتان( 

بادارته وتأمينه منذ )تحرير 
طرابلس( في 2011 .

عملية فجر ليبيا هو تحالف 
مجموعة ميليشيات 

إسالمية في ليبيا تضم 
ميليشيات بينها درع ليبيا 
الوسطى، غرفة ثوار ليبيا 
في طرابلس وميليشيات 

تنحدر أساسًا من 
مناطق مصراته اضافة 
لميليشيات من غريان 
والزاوية وصبراته. يري 

العديد ارتباطًا لها بجماعة 
اإلخوان المسلمين في 

ليبيا

انطالق عمليات عسكرية 
ضد مجموعة االسالمية 
في مدينة بنغازي تحت 
اسم »عملية الكرامة« 
بقيادة عقيد متفاعد 

»خليفة حفتر« 

في يوليو و بعد االنتخابات مجلس 
النواب ، قام ائتالف فجر ليبيا 

بإنقالب في طرابلس نيابًة عن 
األحزاب الخاسرة في االنتخابات. 
بعد أعمال عنف ضد معارضي 
فجر ليبيا، ألغت المحكمة العليا 
في طرابلس التعديل الدستوري 
الذي نتج عنه قانون االنتخابات. لم 
يعترف بحكم المحكمة إال جماعة 

فجر ليبيا، كما واصل المجتمع 
الدولي اإلعتراف بالمجلس ولم 

يعر اهتماًما للحكم القضائي .

صّوتت هيئة صياغة 
الدستور، في يوليو 2017 
على مشروع الدستور 

الليبي، بواقع 43 صوتا من 
واقع 57 .
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تبلور الحق في المعلومة في ليبيا

قد يبدو الحديث عن الحق في المعلومة في ليبيا عبثًيا قبل ثورة 2011، في ظل 
حكم شعبي ال يقّنن العديد من الحقوق، ال في دستور وال في قوانين تنّظم سبل 
أو   – المعلومة  في  الحق  تبلور  من  هاما  جانبا  أن  إال  وممارستها.  إليها  الوصول 
بداية  الثالث، منذ  الحق  بلورة  الضوء على مراحل  ُيفهم دون تسليط  – ال  عرقلته 
القانوني، واللجوء إلى الحق من  الثالثة: المطالبة بالمعلومة، صنع اإلطار  األلفية 
بعملية  وثيًقا  إرتباًطا  الثورة  قبل  المعلومة  في  الحق  يرتبط  المواطنين.  قبل 
2004. فمن  اإلصالح االقتصادية التي بدأت خطوطها العريضة تظهر منذ سنة 
من  عدد  طرح  فتّم  العمومية،  الشركات  خوصصة  مثًلا،  االقتصادية  اإلجراءات 
العامة  والشركة  الصحارى،  اإلسمنت، ومصرف  للبيع، كشركة  الشركات  أسهم 
للمطاحن، ضمن برنامج خوصصة 360 شركة لتعويض دور الدولة الليبية الرئيسي، 
بالقطاع الخاص. طرح عزوف الليبيين عن شراء األسهم أسئلة العديدين، وساهم 
االقتصادية  للوحدات  للتمليك  العامة  الهيئة  أمين  الفطيسي”،  ”محمود  الدكتور 
ضرورة  عن  الفطيسي  الدكتور  تحدث  عنها.  اإلجابة  محاولة  في  آنذاك،  ليبيا  في 
في  تشكل  وقرارات  ولوائح  قوانين  المتضمنة  التشريعات  من  ”حزمة  وجودة 
مجملها إطارًا قانونًيا يكفل الشفافية والوضوح والعدالة االجتماعية واألسس 
االقتصادية العلمية لكافة جوانب تنفيذ البرنامج”. وإن خص الدكتور الفطسيسي 
برنامج خوصصة الشركات العمومية بالذكر، فقد نّص على تقنين الشفافية، منذ 
سلبية  مطالبة  وجود  مباشرة،  غير  بطريقة  كان  وإن  هذا،  ويعكس   .2005 سنة 
وإن  المعلومات،  توّفر  مقدار  حسب  المواطن  سلوك  بتأثر  ترتبط  بالمعلومة، 

يصعب سحب هذا اإلستنتاج خارج حدود اإلستثمار المالي.

والذي  واتش،  رايتس  ”هيومن  تقرير  في   2006 سنة  المعلومة  في  الحق  يبرز 
نّص على وجوب توفير مقدار من الشفافية فيما يخّص محكمة الشعب. فمن 
توصيات المنظمة دعوتها للحكومة الليبية إلى ”توفير جميع الضمانات التي تكفل 
الشعبية  اللجان  إتباع  وجوب  على  ونّصت  الواجبة”،  اإلجراءات  وإتباع  الشفافية 
التي  المعايير  تعلن  وأن  الشفافية  ”يتسم  أسلوب  المستقبلية  للعدل  العامة 

تطبقها والنتائج التي تتوصل إليها”.

ونقد  التفاعل معها  أن  إال  بالمعلومة،  تؤكد وجود مطالبة شعبية  ال عالمات 
ما توفره الدولة من مقدار ضئيل منها يظهر لدى نخبة فكرية، كما يوضح ”سالم 
محمد”، شاعر ليبي، في مقال له بعنوان ”شكري غانم لن يستطيع إنقاذ ”حبحب 
الشعبية  اللجنة  نشرتها  قد  كانت  إحصائيات  محمد  ينتقد   .2006 سنة  رمان”!” 
المراكز  وعدد  اإلدارية،  المناطق  في  السكان  عدد  حول  موقعها  على  العامة 
”السلطة  تعّود  عدم  محمد  يوضح  أخرى.  إدارية  وخدمات  والتعليم،  الصحية، 
الشعبية” على نشر اإلحصائيات الخاصة بالخدمات التي تقدمها للمواطن، ويعّلل 
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ذلك ب”ربما خشية النظام الحاكم في ليبيا من فضح جرائمه المتمثلة في فشل 
والفساد”.  المحسوبية  إستشراء  في  المتمثلة  أهواله  وإفتضاح  للدولة  إدارته 
يشير محمد إلى إحصائيات تعود إلى سنة 2002 حول المرافق الصحية، ويشكك 
في صّحتها، ويقول: أنها ”بدون شك مفبركة ومزورة الغرض منها تبييض الوجه 
الضاغطة  الرأسمالية  الغرب  مؤسسات  إلى  الكاذب  اإلحصائي  البرهان  وتقديم 

مثل البنك الدولي.” 

ال يمكن تأكيد شكوك محمد أو تكذيبها دون التأكد من مصادر أخرى للمعلومة، 
إال أن إيحائه إلى تأثير المؤسسات المالية الدولية ال يبعد كثيًرا عن الصحة، وسيتم 

التطرق إليه في الجزء الخاص بالمؤثرات الخارجية، الحًقا في الدراسة.

طال النقد أيًضا المناقصات الخاصة بمنح عقود إمتياز النفط الليبي، في مقال 
ُنشر في أكتوبر 2005 ومدى شفافيتها، وتغطية اإلعالم لها، بعنوان ”تنبيه لكارثة... 
عدد  ”كثرة  على  رّكز  الحكومي  اإلعالم  أن  المقال  يوضح  غانم!”.  شكري  فليحذر 
الشركات المتقدمة للمناقصة وجنسياتها وضخامة المساحات التي ستستغل”، 
الفائزة ومواقع  الشركات  قائمة  اكتفت ب”نشر  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وأن 
االمتيازات الممنوحة لها”. يوضح الكاتب أن في هاته التغطية الحكومية ”محاولة 
لإليهام بالشفافية التي اتبعت”، حيث أن اإلعالن عن المناقصات وفتح الظروف 
أمامهم ال يعني  النتائج  المتنافسة وإعالن  الشركات  اجتماع ”يحضره ممثلو  في 
المقال يوضح صراحة أن  إال أن كاتب  الحيدة والنزاهة والشفافية.”   في حد ذاته 
االهتمام بمتابعة شؤون النفط الليبي، أو الوصول إلى المعلومات الخاصة به، حكر 
على ”المهتمين”، حيث يرى أن ”ليس كل الليبيين، بما فيهم النخبة المثقفة وحتى 
غالبية القادرين من المعارضة الوطنية، مهتمين بما يجري لعصب حياتهم هذا”، 

 شكري غانم



74

”نسيا  النفط  مصير  بجعل  المعلومات،  بهاته  موّسع  إهتمام  وجود  عدم  وربط 
منسيًا” وفتح باب اإلهدار واإلفساد. 

التغييرات  إن  الثورة.  قبل  إطالًقا  ا  مبلوًر يكن  لم  المعلومة  في  الحق  أن 
المتزمتة،  الدولة  منطلق  من  هي،   2006 سنة  قبل  من  بدأت  التي  واإلصالحات 
بداية إنهيار الدولة، أما من باب ثوري، فهي بداية التغيير، ألنه يوجد خرق للترسانة 
والتي تمظهرت في  القذافي”،  اإلسالم  أفكار ”سيف  التغييرات  هاته  األمنية. من 
الكثير  وإفراج عن  اإلسالميين،  بمراجعات مع  القيام  إلى  إحداث جمعية حقوقية، 
من اإلخوان، والتساهل مع الصحف )أصبح بإمكانها أن تنتقد الوزراء وما دونهم(. 
تذكر الدكتورة ”محمد طرح” فكرة كتابة الدستور وصياغة رؤية لليبيا تمتد إلى سنة 
2025، والتي كانت وليدة شركة إستشارية أجنبية، بدت وكأن النظام يجدد نفسه. 
أن ما جاء به شكري الغانم عند تنصيبه رئيًسا للحكومة قد كان نتيجة أفكار ثورية 
في المجال االقتصادي، أو التحول من اإلشتراكية إلى الرأسمالية، فتحت ما تحتكره 

الدولة، ومنه المعلومة، وأدى إلى اإلنفراج في المعلومة االقتصادية.

وقد خلصت مقابالتنا مع مجموعة من الخبراء الليبيين إلى أن المجتمع الليبي 
غير واع بأن النفاذ إلى المعلومة حق، وأن من حقه أن يعرف، حتى من النخبة، التي 
لم تستوعب بعد أن من حق المجتمع أن يعرف. وأن القائمين على أنظمة الدولة 
ما زالوا يتعاملون بالعقلية القديمة، وهي أن المعلومة أثمن شيء لديها، ومازال 
تعاملها يتم من منطلق األمن القومي، حتى وإن كانت المعلومات متعلقة بالصحة 

أو التعليم، فـ”أي معلومة هي ملك الدولة وال يمكن إعطاؤها.”

الثورة، وإن  القراءات لمدى تمسك الدولة بالحق في المعلومة قبل  وأختلفت 
إتفقت جميًعا على شح ما تم تقديمه من معلومات. وأختلفت أيًضا في تقسيم 
الشارع الليبي إلى مجموعات حسب عالقته بالحق في المعلومة، وإال أنها أتفقت 
واضحة  مطالبة  على  يستند  والذي  المبلور،  شكله  يأخذ  لم  مازال  الحق  أن  على 
للمعلومة، وصنع إلطار قانوني خاص بها، وتوفير لها من قبل الدولة بناًء على هذا 

اإلطار القانوني.

هناك من قسم المجتمع الليبي إلى ثالثة أنواع بعد الثورة، فيم يخص المطالبة 
الناشطين والحقوقيين والمثقفين، وأعداء اإلدارة، ومن ال  بالحق في المعلومة؛ 
يهمهم الحق مطلًقا. فالمجموعة األولى، وهي النخبة، تشعر أن الحق في المعلومة 
به  وتطالب  والدستورية،  القانونية  بالطرق  إليه  الحصول  إلى  وتتوق  أصيل،  حق 
لتطبيق المساءلة والمحاسبة والشفافية. أما المجموعة الثانية، فهي مجموعة 
ترى أن الحق مهم حًقا، إال أنها تريد تقويض معالم الدولة، وتسعى إلى المعلومة 
إلثارة الفوضى. أما المجموعة الثالثة، فهي مجموعة ال تهمها المعلومة وال النفاذ 

إليها.
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من  التوجه  هذا  كان  وقد  المعلومة  في  الحق  في  اإلنفراج  بعض  من  وبالرغم 
نتائج حكم ”سيف اإلسالم القذافي”، حيث كان ينتهجه لكسب الشعبية، ولخلفيته 
وتجربته خارج ليبيا، حيث درس خارجها وعاش مرّفًها، على عكس والده.، إال أنه ال 
توجد مصادر للمعلومة في ليبيا ما قبل الثورة، إن الحق في المعلومة في ليبيا يأتي 
ضمن حزمة من الحقوق مثل الحق في التعبير واإلبداع، وبما أن كل حق من هاته 
الحقوق محتكر من الدولة، التي بدورها لم تفسح مجال للحق في المعلومة. فإن 
مواقع المعارضة كانت المجال الوحيد لمثل هاته النقاشات، والتي كانت تدار من 
النقاشات عليها من خالل أسماء مستعارة. حتى جاء مشروع  ليبيا، وتدور  خارج 
سيف اإلسالم القذافي اإلصالحي، والذي بدأ الحديث عنه سنة 2004، أحدث إنفراجا 
جديدتين،  صحيفتين  إصدار  فتم  المذكورة.  الحقوق  حزمة  في  ونسبيا  بسيطا 
كانت  وإن  الليبية.  اإلعالم  لوزارة  أو  العظمى  الجماهرية  قناة  تتبع  ال  قناة  وإدارة 
أفضل  الوضع  جعلت  ضئيلة  ولو  مساحة  خلقت  لكنها  تجميلية،  محاوالت  هاته 
مما سبقه، فيمكن كتابة مقال ناقد، أو مطالبة الحكومة بشيء ما، ما دام القلم ال 

يمّس من معمر القذافي وأبنائه.

أما موضوع النفط فقد كان مغلًقا، وسًرا من أسرار الدولة الحربية، ولم تتوفر 
أي معلومات حول كمية اإلنتاج والبيع، وغيرها، مع حدوث تغيرات طفيفة عندما 
تم تنصيب شكري غانم على رأس المؤسسة الوطنية للنفط بعد تغيير الحكومة 
تطال  الشفافية  فبدأت  الدولة،  سيطرة  تفكيك  محاولة  طريق  عن   .2006 سنة 

المناقصات وتؤثر على التنافس بين القطاع العام والخاص.

في  ولكن  مبلور،  كحق  ليس  الثورة،  بعد  بالظهور  بدأ  المعلومة  في  الحق  إن 
إطار عام للحريات، وليس بمفهومه المعروف. فقد بدأ المواطنون يتحدثون عن 
اآلداء السياسي وتقييمه، كتقييم الحكومة والبرلمان، والمطالبة بجلسات علنية، 
والمشاركة في وضع القوانين األساسية. ويدور الحديث عن الحق في المعلومة 

وقد خلصت مقابالتنا مع مجموعة من الخبراء 
الليبيين إلى أن المجتمع الليبي غير واع بأن 
النفاذ إلى المعلومة حق، وأن من حقه أن 

يعرف، حتى من النخبة، التي لم تستوعب بعد 
أن من حق المجتمع أن يعرف. وأن القائمين 

على أنظمة الدولة ال زالوا يتعاملون بالعقلية 
القديمة، وهي أن المعلومة أثمن شيء لديها
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دون تخصيصه، ويعود هذا لعدم وجود حالة وعي مجتمعي حول هذا الحق، وإن 
كانت ظهرت بوادر لذلك خالل الفترة الماضية. 

المعرفة  في  الرغبة  العربية  الشعوب  طبيعة  أن  رأى  من  من  هناك  أن  إال 
مخطئ  موجودة  غير  المعلومة  في  الرغبة  ثقافة  أن  يقول  من  وأن  والمعلومة، 
تماًما. فيجب التفرقة بين رغم رغبة المواطنين في المعلومة، وعدم وجود تفسير 
ومعنى للحق وآلياته. كذلك الحديث عن الحق في المعلومة قبل الثورة أمر ال يصح، 
وأنه حتى حاالت اإلنفراج سواء فترة تنصيب شكري غانم وحقبة سيف االسالم، 
في  الحق  مبدأ  مع  يتنافى  مما  الدولة،  مع  مبرمجة  حاالت  كانت   ،2006 سنة  أي 

المعلومة، ألنه يجب أال يقتصر على ما تفّضل به النظام من معلومات.

السياسة العامة

يصعب الحديث حول سياسة عامة تخطط لها الدولة الليبية فيم يخص الحق 
شرعيات  وتعدد  الدولة،  هياكل  طالت  التي  اإلنقسامات  ظل  في  المعلومة،  في 
النصوص  على  القراءة  هاته  تقتصر  والتشريعية.  التنفيذية  وخاصة  السلطات، 
السابقة ذات القيمة الدستورية، وعلى مسودة الدستور، لما تعكسه من تمّش 
مازالت  التي  القوانين  بعض  وعلى  مستقبًلا،  يضمنها  قد  التي  للحقوق  ممكن 

سارية المفعول.

أولًا – الدستور:

دستور المملكة الليبية المتحدة لسنة 1951

لم ينص دستور سنة 1951 على الحق في المعلومة صراحة، وإن نّص على حّريات 
الرأي، والصحافة، والطباعة. وقد قّيد  أخرى ذات عالقة، منها الفكر، والتعبير عن 
هاته الحريات بضبطها بما ال ينافي النظام العام واآلداب، لكنه لم يمس منها في 
تعديله سنة 1963، بل تم تعزيزها بالنص على نشر القوانين في الجريدة الرسمية 

في آجال محددة.

22:”حرية الفكر مكفولة ولكل شخص اإلعراب عن رأيه وإذاعته بجميع  المادة 
الطرق والوسائل ولكن ال يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام 

العام أو ينافي اآلداب.”

المادة 23:”حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون.”

المادة 137:”تصبح القوانين التي أصدرها الملك نافذة في المملكة الليبية بعد 
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إنقضاء ثالثين يوًما من تاريخ نشرها في الجريد الرسمية. ويجوز نقص هذا الميعاد 
أو إطالته بنص خاص في هذه القوانين. ويجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية 

خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ إصدارها.”

اإلعالن الدستوري بتاريخ 11 ديسمبر 1969

لم يتطرق اإلعالن الدستوري لسنة 1969 إلى الحق في المعلومة بصريح العبارة 
أيًضا، ولم ينص على الحقوق المصاحبة له، منها تلك المذكورة في دستور 1951. 
لكنه تطرق إلى مكافحة الفساد في توطئته، وأكتفى بالتنصيص على حرية الرأي، 
مع ضبطها بما يتماشى ومصلحة الشعب والثورة. نّص اإلعالن أيًضا على نشر 

القوانين في الجريدة الرسمية.

جزء من التوطئة:

الذي  التخلف  عن  المسؤول  هو  واإلستعمار  الرجعية  تحالف  أن  يدرك  ”وهو 
يعانيه رغم وفرة ثرواته الطبيعية وعن الفساد الذي إستشرى في جهاز الحكم.”

المادة 13:”حرية الرأي مكفولة في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة.”

المادة 36:”تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إال 
إذا نص على خالف ذلك.”

 دستور المملكة الليبية المتحدة 1951
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الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان في عصر الجماهير في سنة 1988

جاءت الوثيقة الخضراء بعد اإلعالن عن قيام سلطة الشعب بـ11 سنة لتنّص 
على حقوق اإلنسان في عصر الجماهيرية. لم تنّص الوثيقة صراحة على الحق في 
المعلومة، لكنها تطّرقت إلى الحقوق األخرى المالصقة له، منها المعرفة والتفكير، 

ونجد ذلك خالل المطالبات التالية:

”التعليم والمعرفة حق طبيعي لكل إنسان فلكل إنسان الحق في إختيار التعليم 
الذي يناسبه والمعرفة التي تروقه دون توجيه أو إجبار.”

التفكير،  حرية  فيه  فرد  ولكل  واإلبداع  التألق،  مجتمع  الجماهيري  ”المجتمع 
وإرتقاء  العلوم،  إزدهار  إلى  دأًبا  الجماهيري  المجتمع  ويسعى  واإلبداع،  واإلبتكار 

الفنون واآلداب ضمان إنتشارها جماهيرًيا منًعا إلحتكارها.”

اإلعالن الدستوري بتاريخ 3 أوت 2011

تنظيًما مؤقًتا  يحدد  إعالًنا دستورًيا  المؤقت  اإلنتقالي  الوطني  المجلس  أصدر 
وينّص على حقوق وحريات عدة ذات عالقة بالحق في المعلومة، بطريقة مباشرة 

أو غيرها.

باإلنضمام  وتلتزم  األساسية،  وحرياته  اإلنسان  الدولة حقوق  7:”تصون  المادة 
لإلعالنات والمواثيق الدولية واإلقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل 

على إصدار مواثيق جديدة تكرم اإلنسان كخليفة هللا في األرض.”

تعترف  أنها  إال  صريح،  بشكل  المعلومة  في  الحق  على  المادة  هاته  تنّص  ال 
بحقوق وحريات أساسية لإلنسان، وتحيل على مواثيق وإعالنات ضمنت الحق في 

المعلومة كحق أساسي.

جاءت الوثيقة الخضراء بعد اإلعالن عن قيام 
سلطة الشعب بـ11 سنة لتنّص على حقوق 

اإلنسان في عصر الجماهيرية. لم تنّص 
الوثيقة صراحة على الحق في المعلومة، 

لكنها تطّرقت إلى الحقوق األخرى المالصقة 
له، منها المعرفة والتفكير
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وحرية  والجماعي،  الفردي  التعبير  وحرية  الرأي  حرية  الدولة  14:”تضمن  المادة 
البحث العلمي، وحرية اإلتصال، وحرية الصحافة ووسائل اإلعالم والطباعة والنشر، 
وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر واإلعتصام السلمي، وبما ال يتعارض مع 

القانون.”

ال تنّص هاته المادة أيًضا على الحق في المعلومة بشكل صريح، إال أنها تضمن 
حزمة حقوق تصّب تلقائًيا في الحق في المعلومة، وهي التعبير واإلتصال والصحافة 
أنه لم  المعلومة صراحة،  الحق في  أيًضا من عدم ذكر  واإلعالم. يمكن اإلستنتاج 

ا البتة حين صياغة والمصادقة على اإلعالن الدستوري. يكن حًقا مبلوًر

28:”ينشئ المجلس الوطني اإلنتقالي المؤقت ديواًنا للمحاسبة، يتولى  المادة 
الرقابة المالية على جميع اإليرادات والمصروفات وكافة األموال المنقولة والثابتة 
عليها،  والمحافظة  األموال  والتأكد من حسن إستعمال هذه  للدولة،  المملوكة 
ويرفع تقريًرا دورًيا عن ذلك لكل من المجلس الوطني اإلنتقالي المؤقت والمكتب 

التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة -.”

لم تنّص هاته المادة على نشر التقرير الدوري لديوان المحاسبة، أي أنها لم تضمن 
”دستورًيا” الحق في الوصول إلى المعلومات المذكورة فيه، إال أن تنصيصها على 
صياغة تقرير دوري هو الذي مّهد نشر الديوان لتقريره الحًقا، مما وّفر معلومات 

وتحاليل للعموم.

مشروع الدستور بتاريخ 29 يوليو 2017

السياسية  التوازنات  نتيجة  عسر  بمخاض  يمّر  الليبي  الدستور  مشروع  مازال 
الصعبة ما بين شرق وغرب البالد، والتي ترجمت في إختالفات ما بين مجلس نواب 
الشعب الليبي، والمجلس األعلى للدولة حول مشروع الدستور وطريقة اإلستفتاء 
عليه. تّمت عرقلة المسار عن طريق التشكيك في طريقة اإلستفتاء، مما إقتضى 
2011(، لجعل المجلس األعلى  تغيير اإلطار الدستوري )اإلعالن الدستوري لسنة 

للدولة جزًءا من عملية أخذ القرار.

تعددت مسودات مشروع الدستور، إلى غاية الوصول إلى آخر مشروع بتاريخ 29 
يوليو لسنة 2017، وفيه إدراج واضح للحق في المعلومة والحقوق اللصيقة به، في 

عدة مواد.

والتداول  السياسية،  التعددية  مبادئ  على  السياسي  النظام  8:”يقوم  المادة 
على  بينهما  والرقابة  والتوازن،  السلطات،  بين  والفصل  السلطة،  على  السلمي 

أسس الحكم الرشيد القائم على الشفافية، والمراقبة، والمساءلة.”
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الحكم  قوائم  كإحدى  الشفافية  على  تنصيص  أول  على  المادة  هاته  إحتوت 
الرشيد، وهو المرجو في النظام السياسي.

والرخاء،  الرفاهية،  يحقق  متنوع  اقتصاد  إقامة  على  الدولة  15:”تعمل  المادة 
تنوع مصادره وعلى  المبادرة، ويقوم على  المعيشة، وضمان حق  ورفع مستوى 
معايير الشفافية، والجودة، والمساءلة، والتوازن بين الكفاية االقتصادية، والعدالة 
الدولة  تعمل  كما  والمنتج،  المستهلك،  حقوق  وحماية  والتنافسية،  االجتماعية، 
المجتمع،  حاجات  يلبي  بما  والمشترك؛  والعام،  الخاص،  اإلستثمار  تشجيع  على 

ويحقق التنمية الشاملة.”

ما  الشفافية، في مجال أضيق، وهو  أخرى على معايير  المادة مرة  تنّص هاته 
يخص مصادر االقتصاد.

المادة 20:”المال العام مصون. وعلى الدولة حمايته، وتنميته، وصيانته، ويحظر 
وتضمن  والقانون،  الدستور،  أحكام  يخالف  بما  فيه،  التصرف  أو  عليه،  اإلعتداء 
الدولة إسترداده، وإقتضاء التعويض عن إتالفه، أو اإلضرار به، وال تسقط الجرائم 

المتعلقة به بالتقادم، وال يجوز العفو عنها.”

ال تنّص هاته المادة صراحة على الحق في المعلومة، إال أنها توّضح واجب الدولة 
تجاه المال العام، وهو مبدأ مهم ذو عالقة وطيدة بالحكم الرشيد.

الرشيدة،  الحوكمة  معايير  وفق  وتدار؛  العامة،  المرافق  21:”تؤسس  المادة 
وإحترام حقوق اإلنسان، وتضمن حق المنتفعين بها في تلقي خدماتهم بإنتظام، 
وإطراد، وبشكل متكافئ، وفي معالجة شؤونهم بنزاهة وفي تقديم التماساتهم 
والتقييم  إجراءاتها،  وتبسيط  قراراتها،  تسبيب  وتلتزم  عليها،  والرد  وشكاويهم، 

الدوري آلدائها وفق ما يحدده القانون.”

إضافة إلى تنصيص هاته المادة على معايير الحوكمة الرشيدة، والتي أحدها هو 
الشفافية والحق في المعلومة، تنّص صراحة على وجوب تعليل القرارات الخاصة 
نوع  على  تنصيص  هذا  وفي  اإلجراءات،  تبسيط  وعلى  وإدارتها،  العامة  بالمرافق 

واضح من المعلومات التي يجب على الدولة توفيرها.

المادة 23:”تتخذ الدولة التدابير الالزمة لمكافحة الفساد اإلداري، والمالي، وكشف 
حاالته، ومعالجة آثاره، ويحظر على من يحكم عليه في جنحة، أو جناية فساد تولي 

الوظائف في الحاالت التي يحددها القانون.”

ال تنّص هاته المادة على مكافحة الفساد فقط، بل على كشف حاالته، وفي هذا 
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ضمانة للحق في المعلومات المتعلقة به.

الخاصة؛ إال لضرورة،  الخاصة حرمة، وال يجوز دخول األماكن  35:”للحياة  المادة 
وال تفتيشها؛ إال في حالة التلبس، أو بأمر قضائي. كما ال يجوز المساس بالبيانات 
القاضي  من  بإذن  إال  للمراقبة؛  والمراسالت  االتصاالت،  إخضاع  أو  الشخصية، 

المختص.”

تحمي هاته المادة البيانات الشخصية كجزء من حرمة الحياة الخاصة.

حقان  والنشر  والتعبير،  متالزمان،  صنوان  وأمانتها  الكلمة،  37:”حرية  المادة 
مصونان، وتتخذ الدولة التدابير الالزمة؛ لحماية الحياة الخاصة، وحظر التحريض على 
الكراهية، والعنف، والعنصرية على أساس العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الجنس، أو 
الميالد، أو الرأي السياسي، أو اإلعاقة، أو األصل، أو اإلنتماء الجغرافي، أو غير ذلك 

من األسباب. كما يحظر التكفير وفرض األفكار بالقوة.”

توّضح هاته المادة حدود الحق في التعبير والنشر، وتعيد التنصيص على حماية 
الحياة الخاصة، ومنها البيانات الشخصية.

المادة 38:”تضمن الدولة حرية وتعددية وإستقالل وسائل الصحافة، واإلعالم، 
بحكم  إال  وحلها؛  قضائي،  بأمر  إال  إيقافها؛  ويحظر  ملكيتها.  في  المواطن  وحق 

قضائي، وال يجوز الحبس اإلحتياطي في قضايا الصحافة.”

تنّص هاته المادة صراحة على الصحافة واإلعالم، وهي أحد أهم وسائل تفعيل 
الحق في المعلومة، وإنارة الرأي العام.

ونقل  تلقي  حرية  وتضمن  للشفافية،  الالزمة  التدابير  الدولة  46:”تضع  المادة 
األسرار  يمس  ال  بما  مصادرها،  وتعدد  عليها،  واإلطالع  المعلومات،  وتبادل 
وما  الخاصة،  الحياة  العدالة وحرمة  إدارة  ولوازم  العام،  األمن  وأسرار  العسكرية، 

إتفق مع دولة أخرى على إعتباره سرًيا، مع الحفاظ على سرية المصدر.”

تقّنن هاته المادة الحق في المعلومة صراحة، وتعدد اإلستثناءات لهذا الحق، 
ذات العالقة باألمن والدفاع، والحياة الخاصة وإدارة العدالة، وألسباب دبلوماسية. 

وتحفظ هاته المادة الحق في اإلبقاء على سرية المصدر.

الفكرية بصورها  للملكية  والمعنوية  المادية،  الحقوق  الدولة  51:”تحمي  المادة 
كافة، وفي شتى المجاالت، وتعمل على دعمها؛ وفق ما يحدده القانون.”
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يمكن لهاته المادة أن تؤثر على الحق في المعلومة إن تّم تقديم حقوق الملكية 
الفكرية على الحق في المعلومة.

ضرورًيا،  يكون  أن  يجب  والحريات  الحقوق،  ممارسة  على  قيد  65:”أي  المادة 
على  الرجوع  ويحظر  الحماية.  محل  المصلحة  مع  ومتناسًبا  ومحدًدا،  وواضًحا، 

الضمانات المقررة قانوًنا، وذلك كله بما ال يتعارض مع أحكام هذا الدستور.”

توّضح هاته المادة حدود تقييد الحقوق والحريات، أنه يتّم عن طريق القانون.

والتطوير  التنمية  وبرامج  والتنفيذية  التشريعية  السياسات  66:”تبنى  المادة 
تشريعاتها،  الدولة  وتخضع  بها،  والنهوض  اإلنسان،  حقوق  حماية  على  كافة 
وسياساتها في هذا المجال للتقييم الدوري، على أن تنشر أسس التقييم ونتائجه 

في الجريدة الرسمية.”

بالتشريعات  الخاصة  المعلومة  في  الحق  على  صراحة  المادة  هاته  تنّص 
دورية،  بطريقة  الرسمية  الجريدة  في  نشرها  توجب  حيث  التنفيذية،  والسياسات 
وإن لم يتم تحديد دورية التقييم والنشر ويبدو انه تم ترك تلك التفاصيل للمشرع 

القانوني.

القانون  مقترح  أو  مشروع،  النواب  مجلس  أقر  األولى(:”إذا  )الفقرة   73 المادة 
يحال في مدة أقصاها سبعة أيام على رئيس الجمهورية؛ إلصداره واألمر بنشره 
في الجريدة الرسمية خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوًما من تاريخ إقراره. وإذا لم 
يقم رئيس الجمهورية بذلك، فعلى رئيس مجلس نواب الشعب إصداره، ونشره 

بتوقيعه.”

تنص هاته المادة على وجوب نشر القوانين في الجريدة الرسمية، وهو إستمرارية 
لما ُيعمل به منذ اإلعالن الدستوري لسنة 1969.

المادة 87:”يصدر كل من المجلسين الئحة بنظامه الداخلي خالل مدة ال تجاوز 
ثالثين يوًما من تاريخ أول إجتماع له، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويتعين على كل 
من المجلسين عند وضع نظامه الداخلي مراعاة التناسق، والتكامل مع المجلس 
اآلخر، ويبين النظام الداخلي لكل مجلس الجزاءات الالزمة؛ لضمان انتظام حضور 

األعضاء.”

محاضر؛  في  مداوالتهما  وتوثق  علنية،  المجلسين  جلسات  93:”تكون  المادة 
أو  للمجلسين،  ويجوز  القانون،  يحدده  لما  طبًقا  وتنشر؛  الداخلي،  نظامهما  وفق 
ألي منهما أن ينعقد في جلسة سرية بموافقة أغلبية الحاضرين؛ بنًاء على طلب 
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إثني عشر عضًوا، أو بطلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء.”

للتنصيص  أوًلا  المعلومة  في  الحق  تدعيم  في  المادتين  هاتين  أهمية  تكمن 
على وجود نظام داخلي لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، وعلى وجوب نشره في 
الجريدة الرسمية. وثانًيا، للتنصيص على علنية الجلسات وتوثيقها، وعلى طريقة 
إنعقادها سرية. إن التنصيص على شفافية عمل المجلسين، وتحديد المعلومات 

التي يجب نشرها حول عملهما، ينّص عليهما النظام الداخلي مستقبًلا.

المادة 122:”فيما عدا المخالفات، والدعاوى قليلة األهمية التي يحددها القانون، 
تنظم المحاكمات على درجتين، ويحدد القانون اإلختصاصات المحاكم، واإلجراءات 

المتبعة أمامها.”

التقاضي لعدم  المعلومة، في حالة  الحق في  المادة على ضمان  تؤثر هاته  قد 
التقاضي  أنها دعوى قليلة األهمية، فلن ُيضمن حق  التشريع  توفيرها. فإن حدد 

على درجتين، مما قد ال يضمن حق المطالب بالمعلومة، فيها.

المادة 139 )الفقرة 1، و2، و3، و6، و8(:”تختص المحكمة الدستورية دون غيرها 
باآلتي:

النواب، ومجلس  القوانين، والئحتي مجلس  القضائية على دستورية  الرقابة   
الشيوخ.

 النظر في دستورية إجراءات التعديالت الدستورية.

 الدعاوى المتعلقة بعدم وفاء السلطة التشريعية بإلتزاماتها الدستورية.

 مراجعة المعاهدات، واإلتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها.

 مراجعة القوانين التي حكم بعدم دستوريتها قبل إعادة إصدارها.”

إن تنصيص هاته المادة على إختصاصات المحكمة الدستورية تسلط الضوء 
إن  أنه حق دستوري واضح.  بما  المعلومة،  الحق في  أثر واضح على ضمان  على 
رقابة المحكمة على الئحتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد يضمن إحترامهما 
لعلنية الجلسات، وللشفافية والحق في المعلومة، والنظر في إجراءات التعديالت 
الدستورية يضمن أيًضا تناغم التعديالت وباقي مبادئ الدستور )إال إن كان التعديل 
يشمل المادة 46!(. إن اإللتزام بالدعاوى المتعلقة بالسلطة التشريعية وإلتزاماتها 
الدستورية يشمل اإللتزام بإحترام نظامها الداخلي، وعلنية جلساتها. إن مراجعة 
واإلتفاقيات  المعاهدات  تأثير  عدم  أيًضا  يضمن  الدولية  واإلتفاقيات  المعاهدات 
على الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور. أما مراجعة القوانين بسبب عدم 
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الدستور، ومنها  القوانين، كافة مبادئ  أيًضا أن تحترم كافة  دستوريتها، فيضمن 
الحق في المعلومة.

للطعن  الدستورية،  المحكمة  إلى  اللجوء  مصلحة  ذي  لكل  141:”يجوز  المادة 
في  الدستورية  بعدم  الجدي  بالدفع  أو  مباشر،  بطريق  سواء  الدستورية  بعدم 

دعوى منظورة أمام المحاكم؛ وفق ما ينظمه القانون.”

تضمن هاته المادة إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية في حالة عدم إحترام 
الحق في المعلومة، وهو حق دستوري، وإن كان التشريع ال يضمنه.

المادة 142:”أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة ملزمة للكافة، وتنشر في 
الجريدة الرسمية، ويفقد النص الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته قوة إلزامه 
من اليوم التالي لنشر الحكم، وللمحكمة في حال الضرورة أن تحدد تاريخ سريان 

الحكم بعدم الدستورية.”

فيها ضمان  أن  كما  وأحكامه،  الدستور  تطبيق  لعلوية  المادة ضمان  هاته  إن 
نشر  على وجوب  التنصيص  في  المحكمة،  بقرارات  الخاصة  المعلومة  في  للحق 
قراراتها وأحكامها في الجريدة الرسمية. كما أن فيه ضمان لغربلة اإلطار القانوني 
في  الحق  تحترم  ال  التي  كتلك  الدستورية،  األحكام  تحترم  ال  التي  القوانين  من 

المعلومة مثًلا، في حالة قبول الدفع الجدي بعدم دستوريتها.

مساهمة  لضمان  الالزمة،  التدابير  المحلي  الحكم  وحدات  152:”تعتمد  المادة 
المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية المحلية، ومتابعة 

تنفيذها؛ وفق الضوابط التي يحددها القانون.”

على  المدني  والمجتمع  المواطنين  مساهمة  على  المادة  هاته  تنصيص  إن 
إلى  وصول  دون  تحقيقه  يمكن  ال  تنفيذها،  ومتابعة  محلًيا،  التنمية  برامج  إعداد 
المعلومات الالزمة لوجود مساهمة حقيقية، وهو أحد أوجه التأكيد على الحق في 

المعلومة على مستوى محلي.

المادة 156:”تخضع الهيئات الدستورية لرقابة مجلس النواب، وتقدم له تقارير 
عن أعمالها، وفق ما ينظمه القانون، كما تقدم تقاريرها لمجلس الوزراء، ولمجلس 

النواب نشرها بعد مناقشتها.”

الهيئات  بسير  المتعلقة  المعلومة  إلى  الوصول  في  الحق  المادة  هاته  تضع 
المقدمة  الهيئات  تقارير  الذي يقرر في نشر  النواب،  بين يدي مجلس  الدستورية، 

إليه، من عدمه.
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دون  لإلنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  األولى(:”تتولى  )الفقرة   157 المادة 
غيرها إدارة، وتنظيم اإلستفتاءات العامة، واإلنتخابات العامة، والمحلية في جميع 

مراحلها بشفافية، ومصداقية، بما في ذلك إعالن النتائج النهائية.”

بدورها  لإلنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  تقوم  أن  الفقرة  هاته  تفرض 
بشفافية في كل المراحل، دون توضيح آليات الشفافية. إال أن في هذا تنصيص 

دستوري على الحق في المعلومة الخاصة بتنظيم اإلنتخابات.

ترسيخ  اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  4(:”يتولى   ،2  ،1 )الفقرة   159 المادة 
قيم حقوق اإلنسان، والحريات العامة الواردة في الشريعة اإلسالمية، والمواثيق 

الدولية، وتعزيزها، ونشر ثقافتها. كما يختص باآلتي:

الجهات  وتبليغ  بشأنها،  اإلنتهاكات  ورصد  اإلنسان،  أوضاع حقوق  مراقبة   
الوطنية المختصة بها، ومتابعة ذلك.

االعالم باقرار مشروع دستور 2017
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 دعم المواطنين في الحصول على حقوقهم المقررة دستورًيا، وقانونًيا.

 التوصية بالتصديق، أو اإلنضمام للعهود الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، 
بما ال يتعارض مع أحكام الدستور.”

إن هاته المادة تنّص على هيكل خاص بحقوق اإلنسان، يراقب أوضاعها ويرصد 
اإلنتهاكات بشأنها، ويدعم المواطنين في تحقيقها، ويوصي بالمعاهدات الدولية 

الخاصة بها، ويأتي الحق في المعلومة ضمن هاته الحقوق.

ومكافحة  للشفافية  هيئة  و  اإلدارية،  للرقابة  هيئة  بقانون  163:”تنظم  المادة 
للعلوم  ومجلس  والصحافة،  لإلعالم  أعلى  ومجلس  لإلحصاء،  هيئة  و  الفساد، 
والتقنية واإلبتكار، ويحدد القانون تكوينها، وإختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات 

إستقاللها، وحياد أعضائها؛ وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب”.

إن تنصيص هاته المادة على هيئات أخرى تعنى بالمعلومة، كهيئة الشفافية، 
تعنى  عامة  سياسة  مالمح  على  دليل  والصحافة،  واإلعالم  واإلحصاء،  والرقابة، 
بالحق في المعلومة هيكلًيا. إال أن حقيقة دعم هاته الهياكل للحق في المعلومة 

سيحددها القانون الخاص بكل هيكل.

المادة 164:”تخضع المالية العامة للدولة لمبادئ الشفافية، والمساءلة، ]...[.”

بالمساءلة، فيم  الشفافية، وتقرنه  المادة تنصيص صريح على مبدأ  في هاته 
يخص المالية العمومية.

واإلستقالل  اإلعتبارية،  بالشخصية  المركزي  ليبيا  مصرف  168:”يتمتع  المادة 
العامة  السياسة  إطار  في  بشفافية  عمله  ويمارس  والفني،  والمالي،  اإلداري، 

للدولة، ]...[.”

بالمساءلة، فيم  الشفافية، وتقرنه  المادة تنصيص صريح على مبدأ  في هاته 
يخص نشاط مصرف ليبيا المركزي.

على  الطبيعية  بالثروات  المتعلقة  واإلتفاقيات  العقود،  170:”تعرض  المادة 
يبينها  التي  الحاالت  وفي  محددة،  مدد  خالل  عليها  للمصادقة  الشيوخ،  مجلس 
البيئي،  والتوازن  الطبيعية،  الثروات  على  الحفاظ  يضمن  يما  وذلك  القانون. 

ومقتضيات الشفافية، ]...[.”

بالمساءلة، فيم  الشفافية، وتقرنه  المادة تنصيص صريح على مبدأ  في هاته 
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يخص عقود وإتفاقيات متعلقة بالثروات الطبيعية. كما أن التنصيص على عرضها 
المعلومات  بعض  في  الحق  يضمن  عليها  ومصادقته  الشيوخ  مجلس  على 

الخاصة بها، خاصة إن تم النقاش في جلسات علنية، والتصويت كذلك.

ويصدر  اإلنتقالية؛  العدالة  تدابير  تطبيق  الدولة  تلتزم   .1”:)1 )الفقرة   181 المادة 
قانون ينظم كشف الحقيقة، ]...[.”

في هاته الفقرة تنصيص على كشف الحقيقة كجزء من مسار العدالة اإلنتقالية، 
وفي هذا ضمان للحق في المعلومة.

المادة 189 )الفقرة 1 و2(:

1. يحدد القانون أسباب إعالن حالة الطوارئ، أو األحكام العرفية، ونطاق كل 
الجائز  والتدابير  واإلجراءات،  تقييدها،  يمكن  التي  والحقوق  والمدة،  منهما، 

إتخاذها.

حالة  أثناء  الجمهورية  لرئيس  يجوز  ال   ،)34  ،32  ،31( المواد  مراعاة  مع   .2
الطوارئ، أو األحكام العرفية فرض قيود على الحقوق، والحريات األساسية؛ 

إال بالقدر الضروري للمحافظة على األمن العام، والسالمة العامة للبالد.”

إن في الفقرة األولى من هاته المادة تنصيص على الحق في المعلومات ذات 
العالقة بحالة الطوارئ أو األحكام العرفية، مما يقلل من اإلعتباطية التي قد ترافق 
عدم  لضرورة  تقديمها  ورغم  الثانية،  الفقرة  في  أن  إال  اإلستثنائية.  الحاالت  هاته 
تقييد الحقوق والحريات خالل هاته الحاالت، فهي تجعل ذلك مباًحا للمحافظة على 

األمن والسالمة العامين، وهما مفهومان يصعب ضبطهما. 

بالحقوق،  المتعلقة  بالضمانات   ]...[ المساس  يجوز  2(:”ال  )الفقرة   195 المادة 
والحريات؛ إال بغرض تعزيزها، ]...[.”

في هاته المادة، وهي متعلقة بتعديل الدستور وإجراءاته، التزام واضح بالحقوق 
والحريات التي ينّص عليها الدستور، وحماية لها في حالة تعديله.

المادة 196:”تعدل التشريعات النافذة بما يتالءم مع أحكام هذا الدستور ]...[.”

في هاته المادة التزام واضح بتنقيح القوانين المتعارضة مع ما جاء به الدستور، 
ومنها قوانين سارية المفعول تؤثر على الحق في المعلومة مثًلا.
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رغم وضوح الحق في المعلومة، والحقوق المصاحبة له، في المسودة األخيرة 
الدستور  في  زوايا  عدة  الحق في  أن ظهور  يبدو  أنه  إال  الليبي،  الدستور  لمشروع 
لم يكون نتيجة تبلور الحق، بالضرورة، أو لوجود حاجة ملحة له أو ضغط مدني أو 

سياسي إلدراجه.

أو  مدني  حراك مجتمع  نابًعا عن  يكن  لم  الدستور  الحق في مسودة  إدراج  أن 
حزبي، بل جاء نتيجة نضج نسبي من أعضاء لجنة الصياغة، دون وجود وعي بالحق 
أو نضال من أجله. وأكبر دليل على ذلك هو أن ذكر الحق جاء عادًيا جًدا، ومن كتب 
وصاغ هاته المادة، ويقصد المادة 46، وضعها بكل بساطة، ولم تكن أولوية، بل 
أمًرا عادًيا. أن الحق أتى في الدستور غير مفصل، ولم يتم المساس به رغم تعدد 
المسودات، بل أنه وحتى في النقاشات العديدة حول المسودة، لم يكن هناك من 

تطرق إلى هاته المادة.

هناك  كان  بل  الدستور،  حول  خالف  هناك  يكن  لم  الخالفية،  النقاط  بإستثناء 
نسخ ولصق للمواد من نسخة ألخرى، دون خالف حقيقي لدى الهيئة التأسيسية. 
أو نقاش، بل تمت  أو بحث  بالذات لم يكن موضع خالف  المعلومة  الحق في  أن 
التسويق  في  أسهل  ألصبح  الحق،  هذا  نقاش  تم  لو  وأنه  ”لألسف”.  إستعارته، 
والشرح للعموم. أما النتيجة، فكانت مغايرة، وما خرج هو نص نخبوي، لم يقف أحد 

عنده، ولو تم مسحه من المسودة لما الحظ أحد غيابه، وليس هذا بإنجاز.

أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، والتي تحتوي على 60 عضًوا، تحتوي على 
سادة لديهم فكر قانوني مستنير، كـ ”الهادي بو حمرة”، المتتلمذ في فرنسا، والذي 

إن إدراج الحق في مسودة الدستور لم 
يكن نابًعا عن حراك مجتمع مدني أو 

حزبي، بل جاء نتيجة نضج نسبي من 
أعضاء لجنة الصياغة، دون وجود وعي 

بالحق أو نضال من أجله. وأكبر دليل على 
ذلك هو أن ذكر الحق جاء عادًيا جًدا، 

ومن كتب وصاغ هاته المادة، ويقصد 
المادة 46، وضعها بكل بساطة، ولم تكن 

أولوية، بل أمًرا عادًيا
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حاول تطعيم الدستور، كما تمت اإلستعانة باألمم المتحدة لكتابة الدستور حسب 
المعايير الدولية مما جعله يحتوي على حق مثل النفاذ إلى المعلومة.

فوجود بعض الشخصيات الحقوقية داخل الهيئة أضاف العديد من الحقوق، 
كذلك جعلها مرنة في اإلستماع لمؤسسات المجتمع المدني. ومن الممكن أن 
نقول إن باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور الليبي مقبول نوًعا ما، كذلك 
المعلومة كان مقتبًسا من دساتير أخرى بعد  الحق في  القضائية، وإن  السلطة 
لقاءات كثيرة. مثال على ذلك جامعة بنغازي، والتي أتت بدراسة حول 182 دستورا من 
حول العالم، كما أن أعضاء الهيئة التقوا أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي 
التونسي لتبادل الخبرات. أن ذكر الحق في المعلومة في مسودة الدستور لم يكن 

إستجابة لمطلب شعبي، بل لمحاولة تطوير المنظومة الحقوقية.

ثانيا - القوانين و/أو المراسيم:

قانون العقوبات

تّم إصدار هذا القانون سنة 1954، وقم تّم تنقيحه أكثر من 20 مرة، آخرها سنة 
2014، لمنع المس من ثورة 17 فبراير 2011. يمّس هذا القانون سلًبا من الحق في 
المعلومة، حيث يمّكن من مجابهة الوصول إلى المعلومة بمسألة السر المهني 

أو أمن الدولة أو جرائم متعلقة بالمطبوعات. مازال هذا القانون قيد التطبيق.

المادة 64:”مع مراعاة مسئولية المؤلف وبإستثناء حاالت اإلشتراك، إذا أرتكبت 
إحدى الجرائم عن طريق الصحافة الدورية يعاقب حسب األحكام اآلتية:

المدير أو المحرر المسئول الذي ال يمنع النشر عندما ال تتوافر الموانع الناتجة 
عن القوة القاهرة أو الحادث الطارئ أو اإلكراه المادي أو المعنوي الذي ال يمكن 

دفعه.

إذا كان الفعل جناية أو جنحة تتوفر فيها النية اإلجرامية، تطبق العقوبة المقررة 
للجريمة المرتكبة مع خصمها إلى حد النصف، وإذا كان الفعل جريمة خطئية أو 

مخالفة فتطبق العقوبة المقررة لها.

وفي حالة النشر غير الدوري إذا كـان المؤلف مجهوًلا أو غير قابل للمعـاقبة أو 
هذا  كان  فإن  الناشر،  على  السابقة  األحكام  فتطبق  الدولة  أراضي  داخل  يوجد  ال 

مجهوًلا أو غير قابل للمعاقبة أو ال يوجد داخل أراضي الدولة يعاقب الطابع.”

أيًضا حتى ولو لم تراع أحكام القوانين  65:”تطبق أحكام المادة السابقة  المادة 
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الخاصة بالمطبوعات ونشر المطبوعات الدورية وغير الدورية. وإذا كان األشخاص 
المبينون في المادة السابقة مجهولين أو غير معاقبين أو غير موجودين في أراضي 
الدولة يعد مسئوًلا عن الجرائم المذكورة كل من قام بتوزيع المطبوعات على أي 

وجه.”

وبالتالي،  واإلعالم،  الطباعة  حرية  من  صراحة  المّس  الماّدتين  لهاتين  ويمكن 
الحق في المعلومة من المصادر اإلعالمية.

أي  أو  عمالئها  أحد  أو  أجنبية  حكومة  زود  من  كل  باإلعدام  171:”يعاقب  المادة 
شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة، بسر يتعلق 
بالدفاع عن البالد أو أي سر مماثل له. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حصل على 
سر من هذا القبيل بأي طريقة كانت بقصد إفشائه رأًسا أو بالواسطة إلى حكومة 
أجنبية أو أعدم ذلك السر لمصلحة دولة أجنبية أو جعله غير صالح لإلنتفاع به كلًيا 

أو جزئًيا.”

236:”يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي  المادة 
يلزم  رسمية  معلومات  يفشي  بأن  إستعمالها  يسيئ  أو  وظيفته  بواجبات  يخل 

بقاؤها سرية، أو يسهل بأي طريقة كانت الوصول إلى اإلفشاء بها.”

المادة 237:”يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تجاوز مائتي دينار 
ليبي كل موظف عمومي يمتنع بدون وجه حق عن آداء عمل من أعمال وظيفته 
أو يهمله أو يعطله. وإذا كان الموظف العمومي قاضًيا أو عضًوا بالنيابة العـامة 
اعتبر ممتنًعا أو مهمًلا أو معطًلا إذا توافرت الشروط القانونية الالزمة لمخاصمته، 

وتضاعف العقوبة في شأنه.”

المعلومة  في  الحق  على  وتؤثر  العمومين،  الموظفين  المادتين  هاتين  تخص 
وعالقتهم الممكنة بتوفيرها. فرغم تنصيص األولى على عقوبات متعلقة بإفشاء 
المعلومات الرسمية أو تسهيل ذلك، إال أنه ينص على عقوبات من يمتنع عن آداء 
عمله، مما قد يتمّثل في توفير المعلومة، إذا نّظم ذلك قانوًنا خاًصا بالمعلومات 

وتوفيرها. 

تقييد المادة 236 لتوفير المعلومة، وتعطي مثاًلا، كأن تجد سكرتيرة من يطرف 
به، قد  إجتماع، فإن مدته  - فيطلب محضر  أقل  درجة  - موظف من  باب مكتبها 

تتهم بإفشاء سر مهني، فتصبح حذرة في كل ورقة توفرها.

المادة 284:”يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة تتراوح بين عشرين 
ومائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع بطريقة الصحافة أو بأي طريق 
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ا أو أذاع محتويات وثائق أو  آخر من طرق العالنية بياًنا عن قضية جنائية نظرت سًر
أوراق تتعلق بالتحقيق في قضية يجب أن تبقى سرية قانوًنا. وال يطبق هذا الحكم 
على الوثائق وحيثيات التحقيق التي أدلى بها فيما بعد في مناقشة علنية وبوجه عام 
ال يطبق على سائر أوراق اإلجراءات الجنائية القضائية بعد إنقضاء ثالثين سنة على 
الفصل فيها أو قبل ذلك إذا أذن وزير العدل بالنشر صراحة. وال يعاقب في األحوال 
المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة على مجرد اإلعالن عن القضية 

وال على نشر الحكم فيها فقط.”

يجوز  السابقة  المادة  حكم  عليها  ينطبق  التي  الدعاوى  غير  285:”في  المادة 
النظام  على  المحافظة  سبيل  في  تحظر  أن  الدعوى،  وقائع  لنوع  ا  نظًر للمحاكم 
العام أو اآلداب، نشر المرافعات القضائية أو األحكام كلها أو بعضها بأحد طرق 
العالنية ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مـدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن 

عشرين دينار وال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

المادة 286:”يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة كل من نشر بأي 
طريقة من طرق العالنية المداوالت السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء 

قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم.”

وإن كانت المواد الثالث المذكورة تخّص المعلومات الخاصة بسير المحاكمات، 
إال أنها تقّيد الحق في المعلومة في القضايا الجنائية السرية، أو في قضايا ليست 
سرية يقتضي الحفاظ على ”النظام العام أو اآلداب” حظر نشر معلومات خاصة 
بها. تضع المادة 285 حدًا لتقييد الحق، بإنقضاء 30 سنة على الفصل في القضية، 
العلنية  للجلسات  الدقيق  غير  النشر   286 المادة  تعاقب  العدل.  وزير  أذن  إن  أو 

بالمحاكم.

القانون عدد 76 لسنة 1972 في شأن المطبوعات

ينظم هذا القانون قطاع الصحافة والطباعة، وضبط حدودهما، وقد تم نقده 
لكونه يحّد من الحق في اإلعالم والتعبير، وبطريقة غير مباشرة، الحق في المعلومة.

توافرها  والواجب  المتقدمة  بالمواد  الواردة  الشروط  إلى  7:”باإلضافة  المادة 
في أصحاب المطبوعات الدورية وشبه الدورية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها 
مؤمنين  جميًعا  يكونوا  أن  يتعين  فإنه  فيها  والمحررين  التحرير  وأمناء  ورؤساء 
برسالة الصحافة والمطبوعات واإلعالم مراعين ألخالقيات العمل فيها، عاملين 

على تحقيق أهدافها في خدمة الجماهير ملتزمين بما يأتي: 
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]...[

)ب ( العمل على التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها وتصحيح ما 
يتبين الخطأ في نشره. 

)ج( الحرص على أن يكون الحصول على المعلومات بالطرق المشروعة. 

)د( عدم شغل الجماهير بما ال ينفع أو بما يشيع اإلبتذال أو يثير الغرائز أو 
يشهر باألفراد والعائالت في فضائح أخالقية. 

”.]...[

المادة 29:”ال يجوز أن ينشر في أية مطبوعة: 

من  بإذن  إال  الوزراء  ومجلس  الثورة  قيادة  مجلس  وقرارات  مداوالت   
الجهات المختصة. 

 تحركات القوات المسلحة وما يتعلق بتنظيمها أو تعبئتها أو تشكيلها أو 
عددها أو تسليحها أو إشاراتها أو مواقعها أو تدريبها أو اسماء المنتسبين 

إليها مقرونة بمناصبهم، إال بإذن من القائد العام للقوات المسلحة. 

 المحاكمة السرية ونصوص محاضرها. 

 الدعاوى التي تصدر المحاكم قرارا بمنع نشرها. 

 التشكيك في أهداف الثورة ومبادئها. 

 الدعوة إلى حكم الطبقة أو الفرد. 

 تحقير الديانات والمذاهب الدينية المعترف بها. 

 إنتهاك حرمة اآلداب أو التشهير بسمعة األشخاص. 

 صور للمعدومين إال بإذن من جهة االختصاص. 

 التعريفة الجمركية أو قرارات لجان التموين المتعلقة بالتسعيرة أو أجور 
االستيراد أو القرارات المتعلقة بالعملة وذلك قبل اإلذن بنشرها. 

 الجانب السلبي من أي موضوع أو قضية وتجاهل الجانب اإليجابي بقصد 
تضليل للجماهير. 

شأنها  من  التي  األخبار  الجاهلية.  دعوة  أو  الثأر  أو  المذاهب  فتنة  يثير  ما   
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اإلخالل  أو  الحكومية  القروض  سندات  أو  الوطنية  العملة  قيمة  خفض 
بالثقة في الداخل أو الخارج. 

وكل مخالفة ألحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالسجن وبغرامة ال تزيد عن 
ألف دينار وذلك مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو 
أي قانون آخر. كما يجوز وقف إصدار المطبوعة بقرار من الوزير المختص وتتبع في 

هذه الحالة اإلجراءات المنصوص عليها في المادة )33( من هذا القانون.”

قانون رقم 20 لسنة 1991

في  اإلنسان  لحقوق  الكبرى  الخضراء  الوثيقة  صياغة  بعد  القانون  هذا  جاء 
عصر الجماهيرية المذكورة أعاله، وينص على حزمة من الحريات مشابهة لإلعالن 
على  بل  المعلومة،  في  الحق  على  صريح  تنصيص  دون   ،1969 لسنة  الدستوري 

الكتاب األخضر 
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بعض الحقوق المالصقة لها. وهذا قانون ملغى.

في  بها  والجهر  وأفكاره  آرائه  عن  التعبير  في  الحق  مواطن  8:”لكل  المادة 
عن  المواطن  يسأل  وال  الجماهيرية  اإلعالم  وسائل  وفي  الشعبية  المؤتمرات 
ممارسة هذا الحق إال إذا إستغله للنيل من سلطة الشعب ألغراض شخصية. 
ا أو محاولة نشرها أو فرضها على الغير باإلغراء  وتحظر الدعوة لألفكار واآلراء سًر

أو بالقوة أو باإلرهاب أو بالتزييف.”

وفي هاته المادة تنصيص على حرية التعبير، إال أنه يحد منها بطريقة غير دقيقة، 
أو عند النيل من سلطة الشعب، وهو مفهوم مبهم. 

قانون المصارف لسنة 2005

يضبط هذا القانون التصرف في البنوك والمصارف، وينّص على حقوق وواجبات 
قيد  القانون  هذا  زال  ما  المعلومة.  في  الحق  على  يؤثر  أن  يمكن  ما  منها  عدة، 

التطبيق.

في  لُموظَّ يكون  القانون،  هذا  من   )50( المادة  أحكام  ُمراعاة  ”مع   :116 المادة 
مأموري  الُمحافظ، صفة  قرار من  بتحديدهم  الذين يصدر  المركزي،  ليبيا  مصرف 
القانون  هـذا  ألحكام  بالُمخالفة  تقع  التي  الجرائم  إلى  بالنسبة  القضائي،  الضبط 
ت  الع على السجالَّ واللوائح والقرارات الصادرة بُمقتضاه، ولهم بهذه الصفة اإلطِّ
والحسابات المدينة، وغيرها من الُمستندات والوثائق، والمنظومات واإللكترونية، 
لعون عليه، أو يصل إلى علمهم من ُمعلومات  ية ما يطَّ وعليهم الُمحافظة على سرِّ

أو بيانـات، تتعلَّق بآداء وظائفهم.”

تعطي هاته المادة الحق في المعلومة لفئة معينة، أي موظفي مصرف ليبيا 
المركزي، وتنّص على وجوب محافظتهم على سريتها.

ل أو عاون في كشف  المادة 118: ”يجوز منح مكافآت مالية لُكلِّ من أرشد أو سهَّ
أو ضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في الحدود 

وطبًقا للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.”

تنّص هاته المادة على مكافئة من يوفر معلومات حول جرائم ذات عالقة بفساد 
وتوفيرها  المعلومة،  تداول  على  تشجيع  هذا  وفي  المصارف،  لقانون  مخالفة  أو 

للدولة.
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قانون رقم 19 لسنة 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

ينظم هذا القانون عمل ديوان المحاسبة المختص في رقابة المال العام. ينص 
هذا القانون على حق ديوان المحاسبة في الحصول على معلومات للقيام بعمله.

المادة 14 )الفقرة 2 و3(:”وللديوان أن يفحص عدا المستندات المنصوص عليها 
في القوانين أو اللوائح أي مستند أو سجل أو ورقة يراها الزمة ألعمال المراجعة 
بما في ذلك السرية من ها وله أن يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو الوثائق 
إلى أي  أو الحصول على صور منها وله أن يطلب  أو األوراق األخرى  أو السجالت 
أو األوراق أو مسؤول عنها  أو السجالت  إليه بتلك المستندات  شخص معهود 
أن يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحة هذه المستندات أو السجالت أو األوراق.

حساباتها  تقدم  أن  الديوان  لمراجعة  حساباتها  تخضع  التي  الجهات  وعلى 
الحسابات  بمديري  المباشر  اإلتصال  حق  وللديوان  قانوًنا  المقررة  المواعيد  في 
الموظفين  المذكورة من  الجهات  يقوم مقامهم في  ورؤسائها ومن  ومراقبيها 

المختصين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات التي يراها الزمة منهم.”

إلى  وتوصياته  ومالحظاته  نشاطه  عن  سنوًيا  تقريًرا  الديوان  53:”يقدم  المادة 
المسائل  عن  تقارير  المعنية  للجهات  يقدم  كما  للدولة  التشريعية  السلطة 
والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الفحص والمراجعة ويرى أنها من األهمية 

والخطورة بحيث يقتضي األمر سرعة النظر فيها.”

ال ينص القانون على نشر هذا التقرير السنوي، ولكنه ال يمنع ذلك.

قانون رقم 29 لسنة 2013 في شأن العدالة اإلنتقالية

يضبط هذا القانون مسار العدالة اإلنتقالية، وعمل هيئة تقصي الحقائق. لهذا 
إلى  الوصول  في  الحق  الهيئة  يعطي  حيث  المعلومة،  في  بالحق  دخل  القانون 

معلومات معينة، ويسعى إلى حفظ الذاكرة.

أمر األشخاص وتفتيش األماكن  1، و3، و4(:”للهيئة سلطة  )الفقرة   16 المادة 
وضبط المستندات واألدلة وتحريزها وزيارة األماكن ذات الصلة بالموضوعات التي 
تحقق فيها، ويكون لألشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة 

هيئة تقصي الحقائق والمصالحة سلطة الضبطية القضائية في هذا الشأن.

]...[
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للهيئة واللجان التابعة لها أن تطلب من أي شخص أن يكشف عن أي معلومة 
أو وثيقة أو مادة لديه يكون لها عالقة بموضوع البحث الذي تقوم به الهيئة وأن 

تستوجب أي شاهد وأن تحلفه اليمين القانونية المقررة.

للهيئة العمل على تلقي معلومات في دولة أخرى وتقوم وزارة الخارجية بالعمل 
على الحصول على الموافقة من الدولة المقصودة.

”.]...[

المادة 17: ”تقدم الهيئة عند اإلنتهاء من كل ملف:

 تقريرًا إجمالًيا يتضمن توصيات إجمالية.

 تقريًرا تفصيلًيا لكل ملف على حدة ترفقه بالتقرير اإلجمالي على أن يشمل 
التقرير التفصيلي ما يأتي:

 بياًنا وافًيا بالوقائع مدعًما باألدلة.

 النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة والتحقيق متضمنة تحديًدا 
دقيًقا لحجم األضرار وللمسؤولية ولألشخاص ذوي العالقة بها.

 ما قامت به الهيئة في سبيل محاوالت الصلح بين األطراف.

 إصدار توصيات بشأن طرق معالجة اإلنتهاكات أو حل المنازعات بما في 
ذلك إتخاذ إجراءات أو تدابير أو إحالة أشخاص أو وقائع إلى الجهة المختصة.”

المادة 31:”يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد على 
من  القانون  هذا  بتنفيذ  المختصة  الجهات  تمكين  عن  يمتنع  من  كل  دينار  ألف 

هناك عنصر مؤثر هام مفتقد تماًما وهو 
اإلهتمام والمبادرة الشخصية. فال يوجد 

من يهتم بأن يبحث عن المعلومة، وإن 
كان ال يرفضها. بل ويوجد من يتجنب العلم 

بالمعلومة لكي ال يقع في مشاكل 
ألسباب أمنية. فثقافة الخوف، أصبحت أكثر 

من وقت القذافي.
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اإلطالع على أي أدلة أو مستندات في حوزته أو يرفض المثول أمام هيئة التقصي 
والمصالحة أو لجانها دون عذر مقبول.”

أنها ال  إال  توثيقها،  المعلومات وكيفية  الهيئة على  المواد بحصول  تعنى هاته 
تنص صراحة في المادة 17 على نشر تقاريرها أو مشاركتها مع العموم.

المؤثرات 

إن اإلجماع على عدم تبلور الحق في المعلومة في ليبيا، وتطور وجود هذا الحق 
في اإلطار القانوني الدستوري، دليل على وجود مؤثرات دقيقة سّرعت من تواجده 

في اإلطار القانوني. 

أوال - المؤثرات الداخلية:

والصحافة  المدني  كالمجتمع  التقليدية،  الداخلية  المؤثرات  بعض  غياب  إن 
الحق  بلورة  عدم  على  غيابها  يؤثر  حيث  حقيقيًا،  مؤثرًا  يجعلها  ما  هو  المختصة، 

بشكل كاف يحافظ عليه. 

معلومات  إلى  تستند  ال  لكنها  عدة،  وتعليقات  مقاالت  وجود  من  فبالرغم 
تضارب  وجود  أو  معروفة،  غير  وهي  مثًلا،  الدقيق  من  المخابز  كحصة  محددة، 
التواصل االجتماعي قد حّركت  مصالح من عدمه في موضوع ما. كما أن مواقع 
الرغبة في المعلومة، لكنها عبارة عن تساؤالت غير مؤطرة، ورغم هذا، فهي مؤثرة: 
”المسؤول الليبي أصبح يخاف من الفيسبوك ومواقع التواصل األجتماعي كثيرًا”.

هناك عنصر ومؤثر هام مفتقد تماًما وهو اإلهتمام والمبادرة الشخصية. فال 
يوجد من يهتم بأن يبحث عن المعلومة، وإن كان ال يرفضها. بل ويوجد من يتجنب 
العلم بالمعلومة لكي ال يقع في مشاكل ألسباب أمنية. فثقافة الخوف، أصبحت 

أكثر من وقت القذافي.

وقد أوعز هذا للمليشيات. بحكم قوتها على الميدان، أن تستفيد من اإلعتمادات 
قيادة  تحت  ليبيا  شرق  في  الوضع  نفس  وهو  بذلك،  نفسها  وتمول  التجارية 
حفتر أيًضا. فقد تم منع ديوان المحاسبة من االطالع على مصاريف المؤسسة 
العسكرية وقياداتها في شرق ليبيا، وظلت تلك المؤسسة مجهولة في مصادر 
التمويل، كما تم ُأنشاء هيئة االستثمار العسكري، وهي صندوق أسود ال ُيعرف عنه 
شيًئا وال عن طريقة التصرف فيه وفي موارده وأرباحه، كذلك تتحكم المؤسسة 
العسكرية بالعمالة األجنبية التي تمر في طريقها وتدفع لها الرسوم. ورغم هاته 

الموارد، فإن ميزانيتها غير معروفة.
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حائال  يقف  بل  هاًما بشدة  مؤثًرا  بالدولة، وهو  داخليًا خاص  مؤثرًا  غياب  كذلك 
والمعلومات  الوثائق  أرشفة  غياب  وهو  للمعلومة،  جدية  مطالب  أي  وجه  في 
داخل المؤسسات الليبية الوطنية والرسمية. كذلك بعد الثورة والحرب الداخلية 
واالنقسام تعمد بعض األطراف إتالف ما بقى من مستندات ووثائق إلخفاء ما 
بها من تجاوزات، كذلك احتفظ البعض بمجموعة من تلك الوثائق أو المستندات 
التي كانت بحوزة المؤسسات الوطنية الرسمية بغرض تهديد أطراف أخرى من 

أطراف النزاع.

ثانيا -  المؤثرات الخارجية:

كانت  وقد  وجلية،  واضحة  منها  الخارجية  فإن  الداخلية،  التأثيرات  عكس  على 
مالمحه جلّية منذ بداية الحديث عن الشفافية والمعلومة في 2004، ويبدو أنها هي 
التي تدير دّفة التوجه نحو الحق في المعلومة، من عدمه. فمنذ سنة 2003، ذكر أول 
تقرير يقوم به صندوق النقد الدولي حول ليبيا أنه ”يتعين وضع استراتيجية شاملة 
لتقوية إدارة اإليرادات النفطية. ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية والمساءلة 
فيما يتعلق بإدارة هيئة االستثمار الليبي”. بعد إنضمام ليبيا إلى بلدان صندوق النفط 
الدولي سنة 2005، في أول تقييم لها، تم التنصيص على زيادة شفافية المعامالت 
الحكومية، ووجود نقص في الشفافية في عملية تحديد الميزانية، ووجوب تحسين 
العامالت االقتصادية، والتنصيص على وجوب الشفافية والمساءلة في صندوق 

عائدات النفط.

الضغط الدولي من أجل اإلصالحات االقتصادية ومحاربة الفساد كان موجودا 
وبشكل مباشر واضح حالًيا في ليبيا، إال أنه ال يتطرق إلى الحق في المعلومة بشكل 
خاص. فاالهتمام الدولي قائم على مقاومة الفساد، فهو الذي يقوض بناء دولة 
ليبية. وكانت الساسات العامة من قبل مع التعتيم إلعطاء فرصة أكبر للتالعب، 
ولكن حدث الفارق مع ترؤس غسان سالمة لبعثة األمم المتحدة، حينها أصبحت 
بنًاء  نشاطاتها  غّيرت  قد  المدني  المجتمع  فمنظمات  أولوية،  الفساد  مكافحة 
على أولويات التمويل الجديدة، حيث أصبح الممولون يدعمون نشاطات مكافحة 
الديمقراطي  والتحول  بالإلنتخاب  دخل  له  ما  تمّول  كانت سابًقا  أن  بعد  الفساد، 

وتمكين المرأة. 

أعطى  قد  كان  الليبي  الشأن  في  بالتدخل  المتعلق  المتحدة  األمم  قرار  كذلك 
القرار  تحترم  ولم  بذلك  تقم  لم  وأنها  العمومي،  اإلنفاق  مراقبة  في  الحق  للبعثة 
ا  إلى حد البعثة األخيرة برئاسة سالمة، التي أهتمت بقضية الفساد وأصدرت تقريًر
تحت  والواقع  بنغازي  في  المركزي  ليبيا  مصرف  في  فساد  شبهات  عن  يتحدث 
أوكلت  التي  الحكومي  اإلنفاق  مراقبة  فمسؤولية  حفتر.  خليفة  الجنرال  سيطرة 
الفساد،  اإلنفاق ومسائل  تقارير دورية عن وضع  تتمثل في إصدار  والتي  للبعثة، 
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كانت تشهد تقصيرًا كبيرًا. كذلك كان إلهتمام بعثة األمم المتحدة أخيرًا بالحوكمة 
الرشيدة أثًرا على أولويات الممولين الدوليين. الذي كان دورهمقبل ذلك هامشيًا.

ا، فاتفاقية الشراكة التي  يبدو أن اهتمام الممولين بالشفافية سيرى النور أخيًر
الوثائق الشحيحة  2019، وهي من  19 فبراير  البنك الدولي بتاريخ  تم إمضاؤها من 
البالد، وتنّص صراحة على  البنك في  والتي تحدد إستراتيجية  ليبيا،  المتوفرة حول 

دعم الشفافية والمساءلة والمشاركة في عمليات أخذ القرار وتوفير الخدمات.

إال أن اهتمام المنظمات المختصة بالحق في المعلومة كان موجودا في مراحل 
محددة، كصياغة مشروع الدستور مثًلا. منها منظمة المادة 19، والتي نشرت في 
2013، وقبل بدء صياغة الدستور، ملخص سياسات عامة بعنوان، ”ليبيا:  1 يوليو 
حماية حرية التعبير وحرية المعلومات في الدستور الجديد. من توصياتها ”ينبغي أن 
يعرف الدستور الحديد حرية التعبير يشكل واسع لتشمل الحق في طلب واستالم 
االتصاالت  ووسائل  التعبير  أنواع  كافة  يغطي  بحيث  واألفكار  المعلومات  ونشر 
أن  على  الجديد  الدستور  ينص  أن  وينبغي  األشخاص.  لجميع  الحق  هذا  ولمنح 
الحصول على المعلومات ينبغي أن يكون مضمونًا ما لم: »)أ( أن يؤدي اإلفصاح 
عن المعلومات إلى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة مشروعة محمية )ب( أن يفوق 

ذلك الضرر المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات.«

كما خصصت منظمة الشفافية الدولية مجاًلا واضًحا للحق في المعلومة في 
على  نّص  2014. حيث  بتاريخ  نشرته  والذي  ليبيا،  في  النزاهة  تقريرها حول مؤشر 
إضافة  المعلومات،  إلى  الوصول  في  الحق  قانون  وإنفاذ  وتبني،  ”تطوير،  ضرورة 
إلى ضمان الوصول السهل إلى القوانين، والقواعد، واألنظمة، وذلك بتجميع كل 
الوثائق األساسية في مكان مركزي واحد، مثًلا، في قاعدة بيانات إلكترونية أو موقع 

إلكتروني”.

الشركات يهمها  تلك  األجنبية،  الشركات  أيًضا في ضغط  يتمّثل  الخارجي  األثر 
النفاذ إلى المعلومة لكي تدّعم وتطور أنشطتها كذلك هناك شركات تتبنى دعوات 

قضائية على ليبيا يهمها الحصول على المعلمات لدعم ملفها وقضاياها.

تطبيق الحق في المعلومة

آليات واضحة يمكن  ليبيا لغياب  المعلومة في  الحق في  تتبع تطبيق  يصعب 
اإلستناد عليها، ولهشاشة اإلطار القانوني والسياق السياسي والحكومة. إال أنه، 
ورغم هذا، يمكن مالحظة بوادر إلفتكاك هذا الحق من قبل المواطنين، أو توفيره 

من قبل الدولة.
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التزام الدولة بضمان الحق في المعلومة

توفير  حول  مساءلتها  وراء  األهم  العائق  ليبيا  في  الدولة  هياكل  تفكك  يبقى 
توّفرها  كانت  التي  اإللتزامات  من  وأنه  بل  المعلومة.  في  الحق  ومنها  الحقوق، 
الدولة سابًقا، ما تعجز عن توفيره اآلن. فالتحدي يكمن في وضوح المصادر، مثل 
إنتاج ليبيا من النفط مثًلا. فهاته المعلومات من المفروض أن تكون متوفرة في 
أو غير  إما غير محّينة  المواقع  أن  إال  للنفط،  الوطنية  اإللكتروني للشركة  الموقع 

موجودة، وال يوجد مسار مضمون للمعلومة.

مثال على أثر عدم إلتزام الدولة بضمان الحق في المعلومة قفل عدادات النفط 
في منطقة الهالل النفطي سنة 2013، مما جعلها قضية رأي عام، وأحس المواطن 
أنه تم تغييب المعلومة عنه. وكان أثر هذا التعتيم حرب كبيرة بين الشرق والغرب، 
حيث أتهمت القيادة العسكرية في شرق ليبيا أن المؤسسة الوطنية تبيع النفط 
التابعين  البرلمانيين  النواب  مجموعة  من  الحديث  هذا  تأكيد  وتم  عدادات،  دون 

الجريدة الرسمية للدولة الليبية بعد الثورة
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إقفال خطوط  الثني. وتم  بقيادة عبدهللا  المؤقتة  للحكومة  التابع  لبرلمان طبرق 
المشكلة  ليبيا.  في  االقتصادية  األزمة  في  تسبب  مما  ونصف،  عام  لمدة  النفط 
للمواطنين  توفرها  لكي  تملك معلومات  للنفط ال  الوطنية  المؤسسة  أن  األكبر 

وتصلح ما يتم تداوله من مغالطات.

من مصادر المعلومة التي توفرها الدولة بشكل رسمي أيًضا الجريدة الرسمية، 
إال أنها مصدر للقانونيين فقط، ورغم أهميتها، كنشرها لميزانية الدولة، وهو أمر 
ُيعمل به من قبل الثورة، فإنه ال توجد مطالب حقيقية لجعلها الكترونية، فتصبح 

متاحة للجميع.

إال أنه هناك هياكل تحترم الحق في المعلومة، فالمحكمة العليا كمثال، والتي 
أصبحت تنشر أحكامها الكترونًيا منذ أكثر من عامان. ويعود هذا إلى مبادرة فردية 
الدولة ككل للحق في  العليا، ال لتطبيق معتمد من  الفني في المحكمة  للمكتب 

المعلومة.

الدولة  التزام  أوجه  الديوان من  رئيس  المحاسبة من قبل  تقرير ديوان  إن نشر 
بالحق في المعلومة أيًضا. فرغم عدم تنصيص اإلطار القانوني على وجب النشر 
كان سابقة جعلت   2018 مايو  التقرير في  بنتائج  العموم  أن مشاركة  إال  صراحة، 
من النقاش حول الفساد مبنًيا على حقائق وأرقام دقيقة، وإن إعترضت على ذلك 

مؤسسات الدولة المعنية بهذا التقرير.

يظهر إلتزام الدولة بتوفير المعلومات على المستوى المحلي أيًضا، ويتجلى في 
االجتماعي  بالسلم  المحلي، خاص  الحكم  وزارة  وزارات، منها  به عدة  دليل قامت 
من  المعلومات  إلى  الوصول  أن  الدليل  هذا  يوضح  ليبيا.  في  المحلية  والتنمية 
مقومات السلم االجتماعي، وتبديد الشائعات، وتشريك المواطنين في أخذ القرار. 
يصعب تقييم أثر هذا الدليل الفعلي على أرض الواقع، إال أنه دليل على تنامي الوعي 

بالحق في المعلومة على مستوى اإلدارة وتوجهاتها.

مظاهر ممارسة الحق في المعلومة

تماًما مثل إلتزام الدولة المتقطع بتوفير المعلومة، تبدو مظاهر ممارسة الحق 
في المعلومة متقطعة وغير ممنهجة من قبل الشارع الليبي.

فممارسة هذا الحق ليست بأولوية لدى المواطن الليبي، والذي ُأنهك اقتصادًيا، 
وأنصب جّل تركيزه على عدم إنقطاع راتبه والكهرباء وطوابير الزحام أمام البنوك 
من أجل الحصول على السيولة المالية. إال أن هاته االهتمامات األساسية كانت 
أرتكزت على  ”نبي نعرف”، والتي  أحياًنا شرارة إنطالق حمالت شعبية، منها حملة 
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يلزم  لكي  المركزي  ليبيا  مصرف  على  دعوى  لرفع  المواطنين  من  توقيعات  جمع 
وهل  لديها،  فعال  بنكي  حساب  من  وكم  تمتلكها،  التي  السيولة  بإعالن  البنوك 
حشد  يوجد  لم  أنه  إال  الحملة،  هاته  أهمية  من  وبالرغم  عادل.  السيولة  توزيع  أن 
شعبي حولها، فالمهتمين أقروا بوجود مشكلة سيولة ال غير. كذلك هناك خطورة 
إلى إفالس  الحملة، ألنها قد تؤدي  اقتصادية جراء اإلجراءات قضائية لمثل هاته 
البنوك، فاإلشكال ليس بتقصير من المصارف، بل مشكلة في المصرف المركزي، 

وتلك مشكلة سياسية عامة.

قبيل  المعلومة من  في  بحقه  المواطن  لمطالبة  أكثر عفوية  آخر  وجهًا  هناك 
المساءلة، حيث يذكر جداًلا دار بين مروان الطشاني وبين وزير الرياضة، حينما سأل 
الرياضية. من خالل حسابه  الميزانية على األندية  الثاني عن معايير تقسيم  األول 
على موقع الفيسبوك، بينما أجابه الوزير طالبًا منه أن يترك الفتنة. إن هذا اإلعراض 
على  واسع  وبشكل  شعبًيا  نقده  إلى  أدى  الوزير  قبل  من  المعلومة  توفير  عن 
مواقع التواصل االجتماعي، مما يؤكد الرغبة في ممارسة الحق، والحاجة إلى تأطير 

هذا المطلب الشعبي.

أيًضا، كالمطالبة بمعرفة ما حدث  فالمطالبة بالمعلومة تتم في حاالت أخرى 
المواقع  بقصف  يقوم  ومن  عنها،  والمسؤولين  اإلنسان،  لحقوق  إنتهاكات  من 
المدنية، والسجون ومن يديرها ومن يمنع المعتقلين من الخروج منها. فغياب 
على  يتناثر  األرشيف  جعلت  فوضى  حالة  إلى  أدى  اإلنتهاكات  هاته  في  المعلومة 
يركزون  كانوا  والذي  لهم مفقودين،  لمطالبة من  نتيجة عفوية  وهي  المواطنين، 

على المستندات األمنية تحديًدا.

كذلك هناك جمعيات طالبت بمتابعة أشغال البرلمان وجلساته، وتذمر البعض 
على شبكات التواصل االجتماعية على غلق البرلمان لجلساته، وعن تمرير القوانين 
دون معلومات كافية حولها. وطالبت تلك الجمعيات بشفافية البرلمان، وإن كان 
يصعب الحديث عن أداء تشريعي بعد 2014 والحرب، فتحدي شرعية الهياكل في 

ليبيا يجعل من ممارسة الحق في المعلومة غير واضح المالمح.

وقد قام أكرم النجار، بمشاركة تجربة شخصية له في الحصول على المعلومة، 
قانون  من   424 المادة  على   ،2016 أكتوبر  في  بها  يقوم  كان  مناصرة  حملة  خالل 
عن  بالبحث  قام  أنه  النجار  يوضح  المغتصبة.  بتزويج  والمتعلقة  العقوبات، 
القنوات الرسمية، أي  إلى  التجأ  معلومات وإحصائيات في طرابلس، مدينته، وأنه 
منظومة البحث الجنائي. فتم إيقافه لمدة 6 ساعات للتحقيق، رغم توجيهه رسالة 
رسمية إلى اإلدارة يوضح فيها مطلبه والغاية منها. كما إنه سئل عمن قال له 
بأن الظاهرة التي يود دراستها موجودة، وأنه في نهاية المطاف التجأ إلى عالقات 
شخصية للحصول على المعلومات. يرى أكرم أن عقل المسؤول مدرب على أن 
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المعلومة حكر على الدولة.

هناك تجربة أخرى على مستوى محلي مع جمعية H2O، والتي حاولت أن تعمل 
الكتروني  إنشاء موقع  ليبيا. من خالل  المبادئ في  هاته  وترسيخ  الشفافية  على 
لبلدية سوق الجمعة لنشر برامجها واإلتفاقيات والعقود إلقامة المشاريع، لكي 
تكون متاحة للجميع، وقد تم التوصل إلى إتفاق مع البلدية في هذا الصدد. إال إنه 
تم إيقاف المشروع رغم البدء به منذ سنة 2013، وقد بحث متساكنو بلدية سوق 
الجمعة عن أسباب إيقاف المشروع، ليكتشفوا أنه يعود إلى أطراف من البلدية 
دفعت ضده، خوًفا مما قد تسببه المعلومات من مشاكل للبلدية، وأنه قد يفتح 

باب نقاشات عدة، مما سيعقل سير العمل البلدي. 
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‘‘
تونس  في  مكفول  المعلومة  في  الحق  أن  من  بالرغم 
إلى  الدستور  من  ابتداًء  القانونية:  المستويات  كافة  على 
المعاهدات الي تمت المصادقة عليها، انتهاًء إلى القوانين 
التي نّصت صراحة على ضمانه. وإن كان هذا الحق قد بلغ 
يصبح  لم  أنه  إال  التشريعية،  الناحية  من  متقدمة  مرحلة 
بعد مطلًبا شعبًيا ناضًجا، في نجاعة تطبيقه أو في توّسع 
شعبيته. يفّسر هذا التطّور التاريخي لبلورة هذا الحق، من 
بعدها،  ما  إلى   ،2011 جانفي/يناير  ديسمبر14-   17 ثورة  قبل 

واالرتباط الوثيق بين كافة الحريات والحق في المعلومة. 

كما أن تعدد المتدخلين في الشأن العام بعد الثورة كان 
أحد أهم عوامل الدفع باتجاه النفاذ إلى المعلومة، ومنهم 
التشريعية  الدولة  وهياكل  المدني،  المجتمع  مكونات 
والصحفيين.  المستقلة،  والهيئات  والقضائية،  والترتيبية 
في  الحق  إلى  للجوء  مختلفة  زاوية  منهم  متدخل  لكّل 

المعلومة، وأهميته، ومدى تطوره.

خارجية  مؤثرات  إليه  مّهدت  القانوني  النص  فوضوح 
بعقد  بدءًا  لبلورته،  األساس  حجرة  وضع  في  ساهمت 
لمجتمع  العالمية  القمة  من  الثانية  للمرحلة  تونس 
المعلومات في تونس، من 16 إلى 18 نوفمبر سنة 2005، 
اإلطار  في  اإلدارية”  الوثائق  إلى  النفاذ  في  ”الحق  إدراج  إلى 
السياق  بين  الشاسع  الفرق  رغم   ،2011 سنة  القانوني 

القمعي سنة 2005، والثوري في مطلع سنة 2011.

وجب وضع الحق في المعلومة في سياقه التاريخي في 
تونس ما قبل الثورة، لتوضيح أن بلورة الحق ال يمكن أن 
لغوًيا  العامة  به في سياساتها  الدولة  التزام  على  تقتصر 
هذا  تحّول  ومواطنية  شعبية  مطالبة  توجد  أن  بل  فقط، 
االلتزام إلى واقع يطالب فيه المواطن بالمعلومة، وتوفرها 

الدولة.

في  الحق  ممارسة  نجاعة  مدى  حول  التساؤل  إن 
تونس  في  الفساد  مكافحة  آليات  كإحدى  المعلومة 
ويمكن  وسياسًيا،  تشريعًيا  متطور،  سياق  في  مشروع 
بنًاء  الفساد  ومحاربة  الرشيد  الحكم  إرساء  فرص  تقييم 

على ذلك.
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9 سبتمبر 1857
23 جويلية 261860 أفريل 1861

أفريل 1864

فيفري 1912

1919 جانفي 1920مارس 1920

اإلعالن عن وثيقة 
عهد األمان من 
قبل محمد باي

صدور أول دستور يقر 
مبدأ التمثيل النيابي

صدور أول عدد من 
الرائد التونسي 

مضاعفة اإلعانة )الضريبة(، 
والتي أدت إلى انتفاضة 
قادها علي بن غذاهم

دهس سائق للترامواي 
إيطالي الجنسية لمترجل 
في منطقة باب سويقة 

الشعبية
إحداث الحزب التونسي 

في العاصمة
إحداث الحزب الحر 
الدستوري التونسي

نشر كتاب بعنوان »تونس 
الشهيدة« في باريس

تمّثل هاته الوثيقة أول 
نص دستوري ينص 

على الحقوق األساسية 
للسكان التونسيين.

تمكن المجلس األكبر 
من التمتع بوظائف 

سن القوانين وتنقيحها 
وتأويلها، ووضع الميزانية 
السنوية وأسس الجباية، 

ومساءلة الوزراء.

يصف هذا الكتاب الواقع 
تحت إمرة الحماية 

الفرنسية، من احتجاز 
األراضي وتعد على الحريات 

الفردية.

استند برنامج هذا الحزب على 
تسعة نقاط، منها حكومة 

مسؤولة أمام مجلس 
تشريعي، الفصل بين 

السلطات، الحريات العامة، 
وغيرها.

يعتبر الرائد الرسمي من 
أول مظاهر الوصول إلى 
المعلومة بطريقة دورية 

وتلقائية، وقد كان في 
األصل جريدة، إلى أن أصبح 
يقتص على المستجدات 

الرسمية فقط.

كانت مضاعفة الضريبة 
لنتيجة لسوء استغالل 

موارد الدولة والعجز المالي 
لها، وقد أوقف االنتفاضة 

الشعبية التي بدأت من 
القصرين وامتدت إلى 

كافة الجهات، أوقف أمر 
مضاعفة الجباية.

تمت مقاطعة التراومواي 
من قبل التونسيين وبدأت 

حملة مطالبة للحقوق 
من قبل العاملين فيه 

لتحسين التعويض 
المالي وظروف العمل، 
وتم على إثر ذلك تعليق 
عمل جمعية »الشباب 

التونسي«

طالب هذا الحزب بصياغة 
دستور، وحارب ما تنشره 

الدولة الفرنسية من 
مغالطات لتجميل صورة 
الحماية التونسية وجعلها 

ذات طابع حضاري

أهم المحطات السياسية واالجتماعية
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1869
12 ماي 1881

8 جوان 1883

16 أوت 1887

27 أفريل 1906 7 أفريل 1907

1911

7 نوفمبر 1911

تكوين الكومسيون المالي، 
وهي لجنة مالية دولية 

تكونت بعد عجز الباي على 
تسديد ديون اإليالة التونسية

معاهدة باردو التي نّصبت 
بموجبها الحماية الفرنسية 

في تونس

إمضاء اتفاقية المرسى، 
والتي تعطي الدولة الفرنسية 

الحق في اإلدارة المباشرة 
لشؤون البالد التونسية

انطالق مظاهرة في تالة 
احتجاجًا على مصادرة 
أراض والضغط الجبائي

إطالق علي باش حامبا 
جريدة باللغة الفرنسية 

بعنوان »التونسي«

قيام انتفاضة شعبية 
بسبب تسييج مقبرة الزالج 
من قبل الدولة الفرنسية 

وحجزها عقاريًا

ضمت هاته اللجنة أهم 
الدول الدائنة: إيطاليا 

وفرنسا وإنجلترا، 
وأخضعت المالية 

التونسية للرقابة الدولية، 
وتحكمت في مداخيل 

الدولة، من نفقات وتسديد 
ديون.

جاءت المعاهدة بعد 
عجز الباي عن تسديد 
ديون اإليالة التونسية 

آنذاك. لقد أثرت الحماية 
الفرنسية في تونس على 

سيادة البالد الخارجية، 
وجعلت من فرنسا 

مشرفًا على الشؤون 
المالية، وغيرت من العمل 

اإلداري والقضائي، الذي 
أصبح نسخة من النظام 

الفرنسي.

ألغت هاته االتفاقية 
اتفاقية 30 أكتوبر 1882 

التي أمضاها الباي محمد 
الصادق مع الدولة 

الفرنسية ليعطي الحق 
لحكومتها بأن تتصرف في 
اإلدارة والمرفق القضائي 

والجباية والمالية.

إلغاء الترخيص السابق 
لنشر الجرائد

سقط 12 قتيل وجرح 
سبعة نتيجة لهاته 

المواجهات.

حضنت هاته الجريدة 
المطالب الوطنية، وتمت 
ترجمتها إلى العربية سنة 

.1909

الشباب التونسي يحتج على 
احتالل طرابلس من قبل 

إيطاليا

تم التصادم بين القوات 
المسلحة وسقطت 

قتلى وجرحى، وتم اعتقال 
35 شخص. بقيت الزالج 

مسيجة إلى غاية 1921
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29 جانفي 1926نوفمبر 1925 ديسمبر 51924 أوت 1920
مظاهرة في تونس ضد 

زيادة النفوذ الفرنسي 
في تونس اقتصاديُا

تكوين جامعة عموم 
العملة التونسية من قبل 
بعض النقابيين التونسيين

محاكمة نقابين تونسيين 
متهمين بالتآمر على أمن 

الدولة

حل أول مركزية نقابية 
تونسية ونفي مسييرها، 

محمد علي الحامي.

زاد النفوذ االقتصادي 
للمستعمر في تونس بعد 
تضرر اقتصاد فرنسا خالل 
الحروب، واتبعت سياسة 
االستعمار الزراعي، مما 
رفع من أسعار المواد 

األساسية

عقدت هاته الجامعة 
اجتماعات للنظر في 

مشاكل العامل التونسي 
ودعم اإلضرابات

جاء هذا بعد أن تخلى 
الحزب الحر الدستوري 
التونسي عن مساندة 

الجامعة ودعوته النسالخ 
العمال عنها في فيفري 

من نفس السنة

أتى هذا الحل بعد سلسة 
من ما سمي ب«القرارات 
الجائرة«، منها منع عدة 

جرائد.

ماي 1943

1948

3 جوان 1943

5 أوت 1947

أكتوبر 1944

20 جانفي 1945

9 أفريل 1943

ديسمبر 1946

خلع المنصف باي من 
قبل السلطة الفرنسية 

المستعمرة 

سنة اإلضرابات الكبرى

قرار مصادرة السيادة

إضراب عام في صفاقس

مصادقة الحركة الوطنية 
على الئحة تطالب 
باالستقالل الداخلي

إحداث االتحاد العام 
التونسي للشغل

عودة الحبيب 
بورقيبة إلى تونس

زيارة بورقيبة لنيوبورك 
لحظور جلسة األمم 

المتحدة

جاء هذا بعد تجميع 
مختلف التوجهات 

الوطنية، وتقديم الالئحة 
في لجنة موسعة في 14 

نوفمبر 1944.

جاء هذا في وقت كانت 
اإلحصائيات تدل على أن 

%36 من التونسيين يعانون 
من سوء التغذية ونسبة 
االلتحاق بالمدرسة تصل 
إلى %12 لدى األطفال. تم 

بعدها إحداث الجامعة 
العامة لنقابات الفالحين في 
جوان 1946، ثم اتحاد نقابات 

الصنايعية وصغار التجار، 
في جانفي 1947.

جاء هذا بعد انتصار 
الحلفاء في تونس، مما 
ساعد القيادة الفرنسية 

من التهجم على من ساند 
المحور، وهم القاعدة 

الشعبية للحركة الوطنية، 
رغم حذر القادة من الجانب 

األلماني.

بدأ إضراب في مناجم 
الجنوب الغربي في فيفري، 

امتدت إلى 45 يوم، وفي 
مناجم الشمال الشرقي، 

و110 يوم من اإلضراب في 
مزارع بوسالم في الشمال 

الغربي.

مصادرة كل السيادة 
التونسية عن طريق إصدار 

قرار يضع كل إدارة المملكة 
التونسية تحت تصرف الكاتب 
العام للحكومة التونسية, تلى 
هذا القرار، قرار آخر بتاريخ 27 

مارس 1944

أطلقت القوات العامة النار 
على المضربين وسقط 29 

قتيل و57 جريح وجرت سلسة 
من اإليقافات.

جاء هذا في إطار البحث عن 
الدعم الخارجي لمطالب 

االستقالل الداخلي لتونس.
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6 ماي 271933 أفريل 11931 نوفمبر 19311931

الدعوة لمقاطعة االحتفال 
بخمسينية انتصاب الحماية 

الفرنسية

إطالق جريدة »اللواء 
التونسي« من قبل شباب 

منهم الحبيب بورقيبة

نشر أحد القرارات الجائرة، 
والتي تضيق على الجرائد 

المنشورة باللغة العربية

نشر أحد القرارات الجائرة، 
وهو الذي يسمح بوضع أي 
شخص تحت الرقابة اإلدارية

دعا الحزب الدستوري 
لمقاطعة هذا االحتفال 

لما رأى فيه من دعم 
لنفوذ فرنسا السياسي 

في تونس، ولتكلفته )330 
مليون فرنك( من الميزانية 

التونسية.

نجحت هاته الجريدة في 
االنتشار بشكل سريع 
للمواضيع التي تطرقت 

إليها وتعاملها مع اإلدارة 
في ما ينشر.

امتد هذا التضييق إلى 
الجرائد المنشورة باللغة 

الفرنسية في قرار آخر نشر 
بعد أقل من أسبوعين.

يتم وضع أي شخص يعتبر 
مريبًا أو خطرًا تحت هاته 

الرقابة.

2 مارس 1934

31 جويلية 1954

8 أفريل 1938

نوفمبر 1942

23 ديسمبر 1951

19 جوان 1942

14 أفريل 1950

تنظيم اجتماع في قصر 
هالل لحسم الخالفات 

في الحزب الحر الدستوري

إعالن الحكومة الفرنسية 
استعداد فرنسا لمنح 

تونس استقاللها

اإلعالن عن إضراب 
عام وتنظيم مظاهرة 

بالعاصمة من أجل برلمان 
تونسي االحتالل األلماني لتونس

إضراب عام امتد إلى 
ثالثة أيام

تسّلم محمد المنصف 
باي مقاليد الحكم

الحبيب بورقيبة يقدم 
برنامجه اإلصالحي في 

باريس

أدى هذا إلى انقسام 
الحزب إلى حزبين: 

الحزب الدستوري )وهو 
الحزب القديم(، والحزب 

الدستوري الجديد.

كان هذا تمهيدًا إلبرام 
اتفاقيات الحكم الذاتي 
في 3 جوان 1955، والتي 
القت رفضًا من تيار آخر 

في الحركة الوطنية يقوده 
صالح بن يوسف.

تم التحقيق مع أحد قادة 
المظاهرة، وهي علي 

البلهوان، في اليوم التالي، 
مما أدى إلى مظاهرة 

احتجاجية تم فيها اللجوء 
إلى إطالق النار، وسقط 

العديد من القتلى والجرحى، 
وحل الحزب الدستوري 

الجديد.

طرح هذا االحتالل إشكااًل 
قانونيًا حول الحماية 

الفرنسية ومدى بقائها

جاء هذا اإلضراب العام 
نتيجة تمسك فرنسا بمبدأ 

السيادة المزدوجة بعد 
توجيه مذكرة لها من قبل 
الحكومة التونسية داعية 
لها لتحديد موقفها من 

الحكم الذاتي.

دافع عن الرجوع إلى 
المعنى الحقيقي لمعاهدة 
الحماية والذي يعيد الحكم 

إلى السلط التونسية، 
ودافع عن حرية المعتقلين 

السياسيين.

يتمثل هذا البرنامج في 
سبع نقاط، منها إعادة 

الهيكل التنفيذي التونسي 
إلى الحياة وحذف الكتابة 
العامة للحكومة، وإحداث 

بلديات منتخبة.

5 ديسمبر 1951

اغتيال فرحات حشاد

تم ذلك على يد »اليد 
الحمراء« في العاصمة، 

وجاء هذا في خضم 
المقاومة لالستعمار 

الفرنسي.
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20 مارس 1956
14 أفريل 1956

15 نوفمبر 1955
29 جانفي 1956 عقد الحزب الدستوري الجديد 

مؤتمرًا لحسم الخالفات 
حول اتفاقيات الحكم الذاتي

أمر وزير الداخلية العتقال 
بعض أنصار صالح بن يوسف

اإلمضاء على اتفاقية 
االستقالل، والتي تلغي 

معاهدة الحماية
تكوين حكومة يترأسها 

الحبيب بورقيبة

أيد المؤتمر االتفاقيات 
وانتهج سياسة المراحل 

في تطبيقه.

جاء هذا بعد أن توجه 
صالح بن يوسف إلى 

القاهرة عن طريق 
طرابلس.

جاء هذا بعد بدء 
المفاوضات في 27 فيفري 

من تلك السنة، وتمت 
انتخابات مجلس تأسيسي 

في ذات اليوم.

يمارس الحبيب بورقيبة 
صالحيات الدفاع والخارجية 

رغم اعتراض الدولة 
الفرنسية، وهو استعراض 

مهم لالستقاللية.

15 أكتوبر 1963

جويلية 1981

23 مارس 1962

26 جانفي 1978

1 أوت 1972

جانفي 1974

1969

19 مارس 1975

إخالء تونس من آخر 
جنود فرنسيين

اعتقاالت واسعة ألنصار 
حركة االتجاه اإلسالمي

تبني الحزب الحاكم 
االشتراكية

إضراب »الخميس األسود« 
وسقوط عشرات الضحايا

إحداث المحكمة اإلدارية

إمضاء اتفاقية وحدة 
تونس وليبيا ثم التراجع 

عنها

إحداث الوزارة األولى 
بعد تغيير الحكومة

الرئاسة مدى الحياة 
للحبيب بورقيبة

رغم أن التنصيص 
على المحكمة جاء في 

دستور 1959، إال أنه تمت 
المصادقة على القانون 
المنظم لها بعدها بما 
يزيد عن عشر سنوات.

جاء هذا نتيجة تدهور 
صحة الحبيب بورقيبة 

وفشل اإلصالح 
االقتصادي، وتم إلقاء 
القبص على أحمد بن 

صالح

جاء اإلمضاء كمفاجأة، ووتر 
إلغاؤها العالقات التونسية 

الليبية.

جاء هذا نتيجة محاولة 
أنصار الحركة تنظيم 

اجتماع شعبي في سوسة. 
تمت محاكمة المتهمين 

لتكوينهم جمعية غير 
مرخص بها ونشر أخباز 
زائفة والنيل من كرامة 

رئيس الجمهورية، وكانت 
األحكام من 6 أشهر ل 10 

سنوات.

جاء هذا نتيجة تدهور الجانب 
االقتصادي، ووضعت أحمد 
بن صالح على رئيس تنفيذ 
التوجه االقتصادي الجديد، 
منها النظام التعاضدي 
الفالحي والتجاري. وأدى 
هذا إلى تأميم األراضي 

المستعمرة، في 12 ماي 
1964. لكن هذا التوجه فشل 

للعجز المالي للتعاضديات

جرت نتيجة عن اإلضراب 
مواجهات مميتة بين 

المحتجين من الطبقة 
العاملة، والجيش وقوات 

األمن.

جاء هذا إثر تنقيح الدستور 
التونسي لتمكين الرئيس 

من والية مدى الحياة
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25 جويلية 131957 أوت 1956

8 فيفري 1958

سبتمبر 1958

المصادقة على مجلة 
األحوال الشخصية

إعالن الجمهورية وإلغاء 
النظام الملكي

قصف جوي فرنسي 
لساقية سيدي يوسف، 

والتي تقع على الحدود 
الجزائرية التونسية

إحداث البنك المركزي 
التونسي

أحدث هذا القانون تغييرًا 
اجتماعيًا جذريا، وخاصة 

للمرأة.

تسلم الحبيب بورقية مهام 
رئيس الجمهورية، وهي 
تلك التي كان يمارسها 

الباي.

جاء هذا إثر مساندة تونس 
للثورة الجزائرية، واستقبال 

الجرحى في تلك القرية، وكانت 
القوات الفرنسية قد أصدرت 
قرارا يجيز مالحقة الجزائريين 

داخل التراب تونسي، وذلك في 
1 سبتمبر 1957.

تم حينها إصدار عملة 
وطنية جديدة، وهي الدينار 
التونسي، وكانت تلك بداية 

تونسة القطاع البنكي.

1 جوان 1959

7 نوفمبر 1987

نوفمبر 1959
11 أوت 1961

1 أكتوبر 1985

19 ديسمبر 1962

1 نوفمبر 1981

المصادقة على الدستور 
الثاني للبالد التونسية

انقالب بن علي، الوزير 
األول ووزير الداخلية آنذاك، 

على بورقيبة

انتخاب الحبيب بورقيبة 
رئيسًا عن طريق أول 

انتخابات رئاسية مباشرة
اغتيال صالح بن يوسف 

في ألمانيا

عملية »الساق الخشبية« 
في حمام الشط

القبض على مجموعة 
تخطط لالنقالب على 

بورقيبة

إجراء انتخابات تشريعية  
اعتبرها الكثيرون مزورة

قام بن علي باالستناد على 
تقرير لجنة صحية قامت 

بمعاينة عدم قدرة الحبيب 
بورقيبة بالقيام بمهامه.

تحصل الحبيب بورقيبة 
على أكثر من %99 من 
نسب التصويت، وفاز 
الحزب الحر الدستوري 

الجديد بكل مقاعد 
مجلس األمة الذي عوض 

المجلس التأسيسي.

جاء هذا بعد سلسلة 
التهديدات التي قام بها 
أنصاره لبورقيبة منها 

محاوالت اغتيال غدة، ورد 
الحكومة التونسية عن 

طريق اعتقال البعض من 
األنصار، وتعذيب آخرين، 
أدى إلى موت بعضهم. 

غارة جوية إسرائيلية 
على مقر منظمة 

التحرير الفلسطينية في 
تونس، ووقع عشرات 
القتلى من التونسيين 
والفلسطينيين. تم 

إسقاط قنابل من قبل 
ثمان طائرات إسرائيلية.

ضمت هاته مجموعة من 
المدنيين والمدنيين ومن 

أنصار بن يوسف واليساريين 
والقوميين. تمت إحالتهم 
على المحكمة العسكرية، 
حيث تم إصدار حكم إعدام 
في 13 منهم، وتنفيذه في 
10. أدى هذا أيضًا إلى حظر 
الحزب الشيوعي التونسي.

شارك في هاته االنتخابات 
الحزب االشتراكي 

الدستوري واالتحاد العام 
التونسي للشغل في 
جبهة وطنية واحدة، 

وثالثة أحزاب أخرى منها 
الحزب الشيوعي التونسي، 

ومستقلين. تحصلت 
الجبهة الوطنية على كل 

المقاعد

جانفي 1984
أحداث الخبز بعد زيادة 

الخبز وسلع أساسية أخرى

بدأت االضطرابات من 
دوز في 29 ديسمبر 1983، 

شهدت مظاهرات مع 
قوات األمن. انتشرت 
المظاهرات في أول 

جانفي، وتدخل الجيش، 
مما أدى إلى سقوط قتلى 

وجرحى. شارك الطلبة 
في االحتجاجات. تم إعالن 

حالة الطوارئ واعتقال 
العديدين، ثم اإلعالن عن 

التراجع عن اإلجراءات.
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7 جانفي 1991
1994

16 ديسمبر 1987

أفريل 1989

إحداث المجلس الدستوري
تنظيم انتخابات رئاسية 

وتشريعية

إحداث الهيئة العليا 
لحقوق اإلنسان والحريات 

األساسية
دخول بعض األحزاب 

للبرلمان

جاء هذا في إطار طمأنة 
الرأي العام، وصاحب 

قرارات في إلغاء الرئاسة 
مدى الحياة عن طريق 

تعديل الدستور، وصاحبة 
إلغاء محكمة أمن الدولة 
في 29 ديسمبر من نفس 

السنة.

جاءت هاته االنتخابات بعد 
تعديل الدستور في جويلية 
1988 من أجل صالحيات 
أكثر لرئيس الجمهورية. 
وجاءت نتائج االنتخابات 

التشريعية مخيبة لآلمال 
حيث لم تربح المعارضة أي 

من الكراسي.

ضمت هاته الهيئة ممثلين 
من منظمات غير حكومية 
عدة، وشخصيات وطنية.

تم السماح لتكوين 
حزبين جديدين وتم رفضه 

لحركة النهضة )االتجاه 
اإلسالمي(، ودخلت 

المعارضة البرلمان رمزيًا 
بعد تعديالت في القانون 
االنتخابي، واستمر انتخاب 

بن علي

17 ديسمبر 2010

24 ديسمبر 2011

14 جانفي 2011

10 ديسمبر 2011

9 مارس 2011

15 مارس 2011

3 مارس 2011

23 أكتوبر 2011

إضرام محمد البوعزيزي النار 
في نفسه في سيدي بوزيد

منح الثقة لحكومة 
حمادي الجبالي، أول 

حكومة بعد االنتخابات 
التأسيسية

اعتصام القصبة 1

المصادقة على القانون 
التأسيسي للتنظيم المؤقت 

للسلط العمومية

حل حزب التجمع 
الدستوري الديمقراطي

تأسيس الهيئة العليا 
لتحقيق أهداف الثورة 

واإلصالح السياسي 
واالنتقال الديمقراطي

اعتصام القصبة 2

انتخابات المجلس 
التأسيسي

جاء هذا بناء على قرار 
المحكمة االبتدائية، 
ورافقه تغيير لكل 

تسميات ذات عالقة 
بالحزب أو ببن علي

كان هذا االعتصام وراء 
إقالة محمد الغنوشي، 

وتعويضه بالباجي 
قائد السبسي رئيسًا 
للحكومة االنتقالية 

المعنية بتنظيم 
االنتخابات.

تم تأسيس هاته الثورة بعد 
إدماج لجنة حماية الثورة 
واللجنة العليا لإلصالح 

السياسي، كطريقة للتوفيق 
بين الشرعية الثورية والهياكل 
الرسمية للحكومة. كان الهدف 
هو تأمين االنتقال الديمقراطي 
في تونس. كانت هاته الهيئة 
مسؤولة عن المصادقة على 
قوانين مهمة قبل إصدارها 

كمراسيم، كالقانون االنتخابي 
والقانون المتعلق بالجمعيات 

وباألحزاب

امتدت هذه الحكومة 
إلى غاية 13 مارس 

2013، وهي ما سميت 
بحكومة الترويكا، حيث 

مّثلت ثالثة أحزاب: حركة 
النهضة، المؤتمر من 

أجل الجمهورية، والتكتل 
الديمقراطي من أجل 

العمل والحريات.

جاء هذا االعتصام بعد 
الحديث حول تكوين حكومة 
وحدة وطنية برئاسة محمد 
الغنوشي، وكان االعتراض 

على وزراء التجمع الدستوري 
الديمقراطي.

انتشرت احتجاجات في سيدي 
بوزيد ثم بقية الجهات في 
الجمهورية، وساهم تناقل 

المعلومة على وسائل 
التواصل االجتماعي في ذلك

عوض هذا القانون العمل 
بالمرسوم المنظم للسلط، 

والذي تم إصداره في 23 
مارس من تلك السنة، 
ومعوضًا أيضًا لدستور 

1959. نظم هذا القانون، 
وسمي بالدستور الصغير، عل 
المؤسسات وصالحياتها، إلى 
غاية المصادقة على دستور 

2014، وتفعيل أجزاء منه

جاءت هاته االنتخابات لتفرز 
مجلسًا تأسيسيًا يعنى 

بصياغة دستور جديد، ومنح 
ثقة لحكومة، وتم انتخاب 
المنصف المرزوقي رئيسًا
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17 جويلية 1995

1999
26 ماي 2002فيفري 2000

تونس تمضي اتفاقية 
شراكة مع االتحاد األوروبي

انتخابات رئاسية فاز فيها 
بن علي بنسبة فاقت 

99%
إضراب جوع

 لتوفيق بن بريك
تعديل الدستور عن طريق 

االستفتاء

كانت تونس أول بلد 
من حوض البحر األبيض 

المتوسط، جنوبًا، التي 
تمضي هكذا اتفاقية، وكان 
الهدف األهم هو منطقة 

تجارة حرة بين الطرفين

كانت هاته االنتخابات من 
أهم بوادر رفض النظام 

ألي إصالح

جاء هذا كأهم مظاهر 
االعتراض على مس النظام 

من حرية التعبير. استمر 
إضراب الصحفي ل42 يومًا، 

وجاء بعد أن حكم عليه 
بالسجن لمدة 3 سنوات 

لكاريكاتور ينقد الرئاسة

مكن هذا رئيس 
الجمهورية من الحصانة 

القضائية، ومدد في 
واليته.

13 مارس 2005

5 أكتوبر 2013

18 أكتوبر 2005
5 جانفي 2008

25 جويلية 2013

2010

27 نوفمبر 2012

وفاة زهير اليحياوي

بدء الحوار الوطني 
برعاية »الرباعي«

تشكيل هيئة 18 أكتوبر 
للمطالبة بإصالحات 

جذرية للنظام
انطالق أحداث الحوض 
المنجمي في الرديف

اغتيال محمد البراهمي

حملة مناشدة لبن علي 
لكي يترشح النتخابات 

2014

أحداث الرش في سليانة

قام الرباعي الراعي للحوار، وهو االتحاد 
العام التونسي للشغل، واالتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، 

والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
اإلنسان، والهيئة الوطنية للمحامين 

بتونس، بتأطير مبادرة سياسية تونسية 
تضم العديد من األطراف السياسية، 

بالتزام من رئاسة الجمهورية والحكومة، 
والمجلس الوطني التأسيسي. كانت 

خارطة الطريق تحتوي على أهداف للخروج 
من األزمة التي وجدت البالد نفسها فيها: 
المصادقة على الدستور بسرعة، ووضع 
حكومة تكنوقراط بعد استقالة حكومة 

علي العريض

دخل ثمانية معارضين لنظام 
بن علي في إضراب جوع قبل 
القمة العالمية حول مجتمع 
المعلومات المنتظمة في 
نوفمبر من نفس السنة، 
وقد شم اإلضراب تيارات 

سياسية مختلفة. تشكلت 
هيئة بعده في 24 ديسمبر، 
للدفاع عن الحقوق والحريات

يعد زهير اليحياوي من أول 
ضحايا االنترنت في وقت بن 

علي، وقد تم اعتقاله وتعذيبه 
لمدة سنة ونصف بعد نشره 

لرسالة القاضي مختار اليحياوي 
التي انتقد فيها القضاء. تم 

إطالق سراحه، لكنه توفي بعد 
خروجه من السجن لبقاء آثار 

التعذيب عليه.

تم التشكيك في نتائج مناظرة 
لالنتداب للعمل، تقدم فيها قرابة 
األلف مشارك وتم قبول ثمانين، 
وانتشرت االحتجاجات وامتدت إلى 
أكثر من ستة أشهر. قتل متظاهر 
شاب في جوان من نفس الشهر. 
تم التضييق األمني ومحاصر مدن 

الحوض، وتم اعتقال عدنان الحاجي 
ليلة 21 جوان، مع نقابيين آخرين. تم 

اعتقال متظاهرين آخرين في جويلية، 
أعلنوا تضامنهم. بلغت األحكام على 

المعتقلين 10 سنوات سجن

تم اغتيال العضو في 
المجلس الوطني التأسيسي، 

أيضًا معارض للحكومة، 
بطلق ناري أمام منزله. أعلن 
على إثر هذا رئيس المجلس 

الوطني التأسيسي، مصطفى 
بن جعفر، الحداد الوطني. بدأ 

بعدها ما يسمى باعتصام 
الرحيل، أمام مجلس نواب 

الشعب، مطالبًا بحل 
المجلس التأسيسي وإسقاط 

الحكومة

جاءت هاته المناشدة بعد 
أقل من سنة بعد االنتخابات 

التي تسبقها، بعد ظهور 
سلسلة من اإلضرابات 
والمطالب الحقوقية 
واالجتماعية، ومحاربة 

الفساد، لتظهر بعدها حملة 
ضد التمديد والتوريث.

جاءت هاته األحداث نتيجة 
احتجاجات للمطالبة 

بالتنمية، وقد طالب فيه 
المحتجين بإقالة الوالي، 
وواجهت القوة األمنية 
المحتجين بالرش، مما 

خلف العديد من اإلصابات 
الدائمة

6 فيفري 2013

اغتيال شكري بلعيد

بدأت االضطرابات من 
دوز في 29 ديسمبر 1983، 

شهدت مظاهرات مع 
قوات األمن. انتشرت 
المظاهرات في أول 

جانفي، وتدخل الجيش، 
مما أدى إلى سقوط قتلى 

وجرحى. شارك الطلبة 
في االحتجاجات. تم إعالن 

حالة الطوارئ واعتقال 
العديدين، ثم اإلعالن عن 

التراجع عن اإلجراءات.
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26 جانفي 2014
26 أكتوبر 282014 جانفي 2014

18 مارس 2015

المصادقة على 
الدستور التونسي

منح الثقة لحكومة 
المهدي جمعة، أو 
حكومة التكنوقراط

تنظيم أول انتخابات 
تشريعية ورئاسية بعد 

المصادقة على الدستور
هجوم متحف 

باردو اإلرهابي

تمت المصادقة على 
دستور الجمهورية ما 

بعد الثورة، في المجلس 
الوطني التأسيسي، 

ب200 صوت موافق، و12 
معترض، و4 متحفظ. 

بقي مكان محمد البراهمي 
شاغرًا بعد اغتياله.

استمرت هاته الحكومة إلى 
ما بعد تنظيم االنتخابات 
وانتخاب مجلس نواب 

الشعب، الذي منح الثقة 
لحكومة الحبيب الصيد 

بعدها، في 6 فيفري 2015

تم تنظيم انتخابات مجلس 
نواب الشعب، وتحّصل 

حزب نداء تونس على أعلى 
عدد من األصوات، يليه 

حزب حركة النهضة. وتم 
تنظيم االنتخابات الرئاسية 

بعدها على دورتين، فاز 
فيها الباجي قائد السبسي.

وقع هجوم إرهابي في 
متحف باردو المالصق 

لمجلس نواب الشعب، 
تم فيه احتجاز رهائن وقتل 
فيه 22 شخص وسقط 

45 جريح
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26 جوان 2015
6 ماي 202018 أوت 92016 أكتوبر 2015

25 جويلية 2019

هجوم سوسة 
اإلرهابي

فوز الرباعي الراعي للحوار 
الوطني بجائزة نوبل 

للسالم

تحصل حكومة يوسف 
الشاهد على ثقة مجلس 

نواب الشعب

تنظيم أول انتخابات بلدية 
بعد الثورة والمصادقة على 

الدستور

وفاة الباجي القائد 
السبسي، أول رئيس 

منتخب مباشرة بعد الثورة

وقع هجوم مسلح على 
فندق سياحي، خلف 40 
قتياًل و38 جريح. تبنى 

تنظيم الدولة اإلسالمية 
)داعش( الهجوم

جاء هذا التتويج لمساهمة 
الحوار في االنتقال 

الديمقراطي في تونس

عوضت هاته الحكومة 
تلك السابقة لها، برئاسة 

الحبيب الصيد. جاءت 
هاته الحكومة بعد تعبير 

الرئيس الباجي قائد 
السبسي على ضرورة 
تكوين حكومة وحدة 

وطنية

انتظمت هاته االنتخابات 
في كل بلديات الجمهورية 
ال350. كانت المفاجأة في 
ظهور العديد من القائمات 
المستقلة وفوزها بمقاعد 

وافرة تتجاوز مجموع 
مقاعد القائمات الحزبية. 
تم تنظيم االنتخابات بعد 

تأجيلها مرتين.

توفي الباجي قائد 
السبسي في خضم فراغ 
دستوري لغياب المحكمة 

الدستورية، وقد ساد 
غموض حول فترة مرضه. 

أدت وفاته إلى تنظيم 
انتخابات رئاسية مبكرة، 

استلم إلى حين تنظيمها 
محمد الناصر، رئيس 

مجلس نواب الشعب، 
مهام رئيس الجمهورية. 
تم تنظيم جنازة وطنية 

لرئيس الجمهورية

جنازة الرئيس التونسي السابق 
الباجي القائد السبسي
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تبلور الحق في المعلومة في تونس

لم يكن النفاذ إلى المعلومة حًقا مبلوًرا في مطالب األطراف السياسية، الحزبية 
والمدنية، المختلفة، ليس بصيغته وشكله الحاليين. وكانت الحقوق المدنية األكثر 
شيوًعا هي تلك المتعلقة بحرية التعبير واإلعالم، أي عالقة معاكسة مع الوصول 
للمعلومة - الحق في نشر المعلومات الشخصية من آراء وتعليقات ونقد، لكن ال 
مطالبة واضحة للمعلومة من الجهة المقابلة، أال وهي الدولة. إال أن اآلراء والنقد 
الحقيقة، وهذا  نشر  التعتيم وعدم  األحيان حول  العديد من  دارا في  المقموعين 
ما  والتونسيات  التونسيين  طال  الذي  فالتعتيم  بالمعلومة.  المطالبة  أوجه  أحد 
التي تصّرح بها هياكل  أو  الرسمية،  المعلومات  الثورة لم يكن مقتصًرا على  قبل 
الدولة، بل أيًضا على المعلومات التي يتم تداولها الكترونًيا وخارج نطاق السياسات 
التحريرية وتحكم الدولة. كانت العديد من المواقع االلكترونية تحجب، وخاصة تلك 
التي تتداول آراء ناقدة للنظام، أو تلك التي ال يمكن التحكم في محتواها، كموقع 

youtube مثًلا.

التي انعقدت في  قام عادل لطيفي بنقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
والهيئة  التونسية”،  السلطة  تهم سوى  ”ال  القمة  أن  2005، مؤكًدا  تونس سنة 
المنظمة، و”أن المواطن التونسي العادي لم يكن له أي علم بهذا الحدث، وذلك 
حتى مع ظهور طوفان المقاالت والساعات الطوال من البث اإلذاعي والتلفزيوني 
ا يومًيا ومفردات تكاد  التي جعلت من قمة المعلومات ومجتمع المعلومات خبًز
لنا  2005(.  يبرز  التونسية.” )لطيفي  تصنع لنفسها موقًعا في قاموس اللهجة 
تبلور  أو  الدولة،  قبل  التزام حقيقي من  نتيجة  تأتي  لم  القمة  هاته  أن  المقال  هذا 
واضح للحق، كما أن الحق في المعلومة كمفرد كان قد ٌأقحم في الواقع التونسي 
من قبل دولة بوليسية قامعة دون ممارسة حقيقية لهذا الحق سواء من طرف 
التحرك  أن  أيضًا  المقالة  اوضحت  كما  منفردة،  المواطنين في مفارقة  او  الدولة 
وكان  متعددة  أشكال  في  التسعينيات،  أواسط  منذ  بدأ  قد  والمدني  السياسي 

إحدى هذه الطرق هو انتشار وتعدد المواقع المعارضة على اإلنترنت.

للحجب  ممارسة  الدول  أكثر  كـ”إحدى  عالمية  شهرة  تونس  أمتلكت  وقد 
موقع  طال  الحجب  أن  حيث  ومنهجية”،  متواترة  بصفة  االنترنت  في  والمصادرة 
العلو  لمنظمة  تقرير  ”مصادرة  ووقعت  نفسه،  للمعلومات  العالمية  القمة 
الدولية” وتم منعه من التداول  )مرصد حرية الصحافة والنشر واإلبداع 2010(. كما 
اإلنسان  ”مواقع حقوق  بدًءا من  يكون  المصادر  والمحتوى  الرقابة  اوجه  تعددت 
”مواقع  إلى  ووصواًل  المعارضة”  أحزاب  بمواقع  مروارأ  المعلومات  ومواقع 
الترجمة اآللية وبعض مواقع الموسوعات”. كذلك ”غياب الشفافية في التصرف 
في بالمال العمومي لم يسمح بقياس حجم الميزانية المرصودة في تونس وفي 

الخارج من قبل السلطات العمومية من أجل مراقبة االنترنت.
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ومع استمرار سياسات الحجب والمصادرة على الشبكة العنكبوتية والتضييق 
من خالله على عمل منظمات حقوق االنسان والمجتمع المدني التونسي، أطلقت 
للنساء  التونسية  والجمعية  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  ”الرابطة 
فزع”  والتنمية” ”صيحة  البحث  أجل  تونسيات من  نساء  الديمقراطيات وجمعية 
االلكتروني،  لبريدهم  ولوجهم  وإمكانية  عملهم،  تعطيل  حول   2008 سبتمبر  في 

واختفاء رسائل ترد إليهم  )مرصد حرية الصحافة والنشر واإلبداع 2010(.

بحرية  الدولية  التقارير  واهتمت  الدولي،  المستوى  على  صدى  له  كان  ما  وهو 
  2006 مارس  في  صادر  واتش  راتيس  لهيومن  تقرير  منها  تونس  في  االنترنت 
لتداول  سجنها  تم  عّدة  أسماء  التقرير  ويذكر   .)Human Rights Watch 2006(
زهير  منها  وسياساتها،  للدولة  ناقدة  نشرها،  تّم  لمقاالت  أو  كاذبة”،  ”معلومات 
لمقال  سجن  الذي  عبو،  ومحمد  أنشأه،  قد  كان  لموقع  سجن  الذي  اليحياوي، 
نشره، وعبد هللا الزواري، الذي كان سجيًنا سياسًيا، وصحفًيا سابًقا، الذي منع من 

بث أنباء إضرابه عن الطعام.

كما مّثلت أحداث الحوض المنجمي سنة 2008، والتي تعتبر ”أطول احتجاجات 
في  فارقة  نقطة   ،)SWI 2008( الحديث”  العصر  في  تونس  شهدتها  اجتماعية 
المعلومة،  في  بالحق  المطالبة  مستوى  على  أيًضا  لكن  االجتماعي،  الحراك 

إحدى معلقات حملة »عمار 404« - الصورة من موقع نواة
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أخذها  تّم  إجراءات  نتيجة  االحتجاجات  هاته  اندلعت  الدولة.  قبل  من  وإجهاضه 
نزاهتها  في  التشكيك  تم  انتدابات  منها  قفصة،  في  الفوسفاط  بمنجم  متعلقة 
النفاذ إلى شركة  من قبل أهالي المنطقة، الذين نظموا اعتصاًما مفتوًحا يقطع 
الفوسفاط، والسكك الحديدية التي تنقله. واستمر االحتجاج لقرابة الثالثة أشهر، 
إال أن العنف المستعمل من قبل السلطة جوبه أيضًا بتعتيم إعالمي مواز، حيث 
”التزمت وسائل اإلعالم الرسمية الصمت المطبق”، وتم ”منع الصحافيين الراغبين 
في نقل أخبار تلك األحداث.” وتم هضم حق المواطنين للوصول للمعلومة في هذا 

الملف.

”ثقب في جدار التعتيم”، ضمنته تغطية قناة ”الحوار التونسي”، والتي التقطت 
صوًرا سرية بثتها عبر قناة ”أركواريس اإليطالية”، وعبر قناة ”فرنسا 3 الفرنسية”. 
القناة لجزء بسيط من المعلومات حول ما يحدث في تلك  رغم ضمان صحفيي 
المنطقة، إال أنه ”الفاهم بوكدوس”، وهو أحد صحفييها، واجه تهمة تكوين عصابة 
المنجمي بمحافظة  الحوض  االحتجاجات في  بتغطية حركة  ”قام  مفسدين، ألنه 

قفصة”، وأودع السجن نتيجة لذلك.

التي  للرقابة  التونسيون  المدونون  ابتدعه  ”اسم  وهو   ،”404 ”عمار  ظهور  بدأ 
تفرضها الحكومة على المواقع اإلخبارية والسياسية المعارضة وعلى العشرات 
من المدونات.” )دبارة 2010(. وقد أدت هاته التسمية الواضحة إلى مطالبة احتجاجية 
المطلب  أن  إال   ،2010 ماي/مايو  في  والمدونين،  الناشطين  من  عدد  إليها  دعا 
الرسمي الذي أودعه ”سليم عمامو، وياسين العياري”، لدى وزارة الداخلية، لتنظيم 
هاته المظاهرة أمام وزارة االتصال آنذاك، أدى إلى اعتقالهما  )كلمة 2010(، وهو 
ما أدى إلى تنظيم وقفة احتجاجية لدعمها في باريس، وللتنديد بحجب المعلومات 
سرعت  األحداث  تلك  كل   .)manif22mai 2010(   2010 ماي   22 في  تونس،  في 
الخطر  على  الضوء  االجتماعي، وسّلطنا  بالحراك  المرتبط  االحتجاجي  النسق  من 
الحقيقي الذي يجابه حرية التعبير بشكل مباشر، والحق في المعلومة كنتيجة لذلك 

في تونس. 

رغم غياب الحق في المعلومة في ساحة 
المطالب الثورية الشعبية، إال أنه ظهر بسرعة 

ضمن المراسيم األولى التي صدرت بضعة 
أشهر بعد الثورة، أي في المرسوم 41 لسنة 

2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية.
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في  يدق  مسمار  آخر  بمثابة  ويكيليكس  موقع  عبر  المسربة  الوثائق  نشر  كان 
نعش محاولة الدولة التونسية التحكم في المعلومات التي يتداولها المواطنون، 
التي سلطت ضوًءا ساطًعا على حقيقة  المعلومات  هائًلا من  ا  قدًر وّفرت  حيث 
لم  أخرى  وقرارات  للنفوذ،  علي  بن  أصهار  استغالل  وأوجه  تونس،  في  الفساد 
2010(. ساهم موقع نواة في نشر هاته  يكن الرأي العام على اطالع بها  )الحوار 
المعلومات للعموم بتاريخ 28 نوفمبر Nawaat 2010(  2010(، بضع أيام قبل اندالع 

الشرارة الرمزية للثورة التونسية في سيدي بوزيد.

إن الثورة في حد ذاتها اندلعت نتيجة نفاذ إلى معلومات متعلقة باالحتجاجات 
التي اندلعت في سيدي بوزيد بعد و التي قامت نواة بنشر تسجيالت فيديو توثق 
المظاهرات والمواجهات مع قوات األمن بتاريخ 18 ديسمبر 2010  )نواة 2010(. 
من  العديد  إلى  االحتجاجات  عدوى  انتقال  في  المعلومات  تلك  تداول  ساهم 
الجهات األخرى، ليساهم المواطنون بتوثيقهم لألحداث في ضمان تغطية دولية 

للمواجهات ولسقوط الضحايا.

نجاح  إعالن  في  رمزية  قيمة  المخلوع،  التونسي  الرئيس  علي،  بن  لهروب  كان 
الحق  بضمان  ومباشرة  واضحة  مطالبة  تصاحبه  لم  اإلعالن  هذا  أن  إال  الثورة، 
أهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة  إلحداث  كان  ولكن  ثوري.  كمطلب  المعلومة  في 
من  عضوًا   155 شملت  والتي  الديمقراطي  واالنتقال  السياسي  واإلصالح  الثورة 
الجهات وشخصيات وطنية  ونقابات ومنظمات وجمعيات وممثلين عن  أحزاب 
 .)2011 الرسمي  )الرائد  مبّكر   الثورية في وقت  المطالب  هاًما في مأسسة  ا  دوًر
فقد اقترحت عدة مراسيم ذات عالقة بالصحافة، وهي المرسوم المتعلق بحرية 
الصحافة والطباعة والنشر، وآخر متعلق بحرية االتصال ال سمعي والبصري. وإن 
ا  كان هاذان األخيران ذوي عالقة بالحق في المعلومة، إال أن الهيئة لم تقترح إطاًر
قانونًيا ينص صراحة على حق الجميع في المعلومة. بل أنه قد تم نقد الهيئة في 

عياض بن عاشور - رئيس 
الهيئة العليا لتحقيق أهداف 
الثورة واإلصالح السياسي 
واالنتقال الديمقراطي



124

إحداثها على سرية مداوالتها   ينص مرسوم  الشفافية، حيث  ذاتها على عدم  حد 
.)La Louve 2011(

وبالرغم من عدم اقتراح الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي 
في  الحق  غياب  ورغم  المعلومة،  في  الحق  يضمن  لما  الديمقراطي  واالنتقال 
ضمن  بسرعة  ظهر  أنه  إال  الشعبية،  الثورية  المطالب  ساحة  في  المعلومة 
المراسيم األولى التي صدرت بضعة أشهر بعد الثورة، أي في المرسوم 41 لسنة 

2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية.

يبقى النفاذ إلى المعلومة أحد رموز فشل تحقيق بعض أهداف الثورة، فحقيقة 
التكتم عليها جلية بعد أشهر  بوادر  لم تظهر، وظهرت  الثورة  أيام  القناصة خالل 
أيًضا  منيًعا  لغًزا  الداخلية  وزارة  أرشيف  وبقي   ،  )2011 )العبيدي  الثورة  قليلة من 
المؤرخ في   2011 8 لسنة  المرسوم عدد  الديمقراطي. فرغم صدور  االنتقال  رغم 
الحقائق  الستقصاء  الوطنية  اللجنة  بإحداث  والمتعلق   ،2011 فيفري/فبراير   18
في التجاوزات المسجلة خالل الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال 
موجبها، إال أن قائمة شهداء وجرحى الثورة لم تنشر بعد إلى حد خط هاته الكلمات. 
بالرغم انه كان بإمكان هاته اللجنة ”االطالع على جميع الوثائق اإلدارية أو الخاصة”، 
إطار  أول  وهو  المعلومات”،  إلى  ”النفاذ  على  المحدث  المرسوم  نص  بموجب 
قانوني يصدر بعد الثورة بلور الحق في هاته الكلمات، وإن كان في إطار ضيق، حيث 
]...[ ومداوالتها طابعًا سرًيا”، إال أن المرسوم أجاز تقديم  اللجنة  ”تكتسي أعمال 

رئيس اللجنة لمعلومات للعموم بنفسه حالة تقدم أشغال اللجنة. 

كما كان لوصول بعض األوجه الشبابية للسلطة مثل سليم عمامو، أثًرا على 
أنه  إال  الحكومي،  للفريق  انتمائه  المعلومة وشعبيته. فرغم قصر فترة  الحق في 
، مما كسر   )2011 )الحسناوي  الوزارية   المجالس  بـتغريداته من  أشتهر  كان قد 

حاجز السرية المعروف عن أجهزة الدولة وطرق أخذها للقرار. 

الوثائق  كما نتج عن إصدار مرسوم الجمعيات والمرسوم المتعلق بالنفاذ إلى 
اإلدارية دفعة هامة باتجاه تفعيل الحق في المعلومة، وإن كانت عفوية. فقد كان 
في تفجر عدد الجمعيات تنويع في المتدخلين المدنيين، خاصة المرسوم الخاص 
تونسية قادت على  لتكوين جمعيات  بمثابة حاضنة مهمة  الذي كان  بالجمعيات 
مستوى وطني ومحلي مسار بلورة الحق في المعلومة، بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة.

ْل”، أي افتح 
ِ
من أبرز الحمالت التي مّهدت إلى تبلور الحق في المعلومة حملة ”ح

للضغط من   2012 جانفي/يناير سنة   5 في  إطالقها  تم  والتي  التونسية،  باللهجة 
المفتوحة   الحوكمة  مبادئ  على  بنًاء  التأسيسي،  الوطني  المجلس  شفافية  أجل 
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النواب  من  عدد  وتبّناها  التونسية،  الجمعيات  من  عدد  بمشاركة   .)MK 2012(
في  المفتوحة  الحوكمة  حركة  لتتكّون  التشريعي،  المجلس  صلب  المؤسسين 
على  المجلس  ألعمال  المباشر  البث  من  الحملة  هاته  مطالب  تطّورت  تونس. 
التلفزة الوطنية، إلى المطالبة بإدراج مبادئ الشفافية في النظام الداخلي المنظم 
لعمل المجلس، وعلنية لجان المجلس، وقد نجحت في ذلك. تّم تنظيم حملة ثانية 
في أكتوبر من نفس السنة، تدعى ”حل عينيك”، أو افتح عينيك باللغة التونسية، 
لمطالبة المجلس الوطني التأسيسي بتطبيق ما التزم به في نظامه الداخلي من 
اإلدارية   الوثائق  إلى  بالنفاذ  المتعلق  المرسوم  مبادئ  وتطبيق  الشفافية،  مبادئ 

.)MK 2012(

سواء  المعلومة،  إلى  والنفاذ  بالشفافية  مختصة  تونسية  جمعيات  وتكّونت 
بشكل عام، أو في هياكل معّينة في الدولة. مستخدمة االنترنت وواقع التواصل 
االجتماعي واالساليب والتطبيقات الحديثة في مجال النشر االكتروني، ومن هاته 
الجمعيات جمعية ”البوصلة”، والتي ُأحدثت في أوائل سنة 2012، وركزت في بداية 
نشاطها على الشفافية في المجلس الوطني التأسيسي. كما قامت ”البوصلة” 
الوطني  بالمجلس  قضية  برفع  آخرين،  ومواطنين  ”نواة”  جمعية  من  وبالتعاون 
التأسيسي، بنًاء على المرسوم المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية، بتاريخ 29 أوت/
أغسطس Nawaat 2012(  2012(، وذلك لعدم نشر المجلس لتفاصيل التصويت 
على القوانين، وقائمات الحضور والغياب، وتقارير اللجان منذ إرساء المجلس في 
23 أكتوبر 2011. وأصدرت المحكمة اإلدارية حكمها في 10 جوان/يونية 2015، بقبول 
الدعوة شكًلا وأصًلا، وإلغاء قرار المجلس الوطني التأسيسي برفض نشر ما تم 

طلبه من قبل األطراف المطالبة  )بن رجب 2015(.

قامت أيضًا جمعية ”توانسة” ببعث موقع الكتروني في جويلية من سنة 2013، 
الوثائق اإلدارية، وقد ساهم  إلى  النفاذ  بتلقي مطالب  41”، متعلق  يدعى ”مرسوم 
إلى  بالنفاذ  المتعلق   41 للمرسوم  التونسية  اإلدارية  استجابة  تقييم  في  آنذاك 

الوثائق اإلدارية  )الصباح 2013(.

منصة »مرسوم 41«
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على مستوى الحراك المحلي من أجل الحصول على المعلومة وتوفيرها وضعت 
حيث  البلديات،  في  للشفافية  األساس  حجر  المنستير  والية  من  صيادة  بلدية 
قامت بإطالق موقع الكتروني متاح للجميع بتاريخ 15 مارس 2012، حيث تم توفير 
 .)Barraud 2012( وغيرها   وكلفتها  والمشاريع  البلدية،  ميزانية  حول  معلومات 
المستوى  المعلومة على  إلى  الوصول  أخرى مبادرات تشّجع على  بنت جمعيات 
والذي   ،2014 سنة  بلدية  مرصد  مشروع  البوصلة  جمعية  أطلقت  حيث  المحلي، 
يقوم بطلب معلومات محددة من كافة بلديات الجمهورية، وينشرها على موقعه 

 .baladia.marsad.tn

 6 بتاريخ  التونسي والمصادقة عليه  الدستور  المعلومة في  الحق في  إدراج  تم 
على  المصادقة  بعدها  وتمت  الحق.  دسترة  تمت  وبهذا   ،2014 سنة  من  جانفي 

القانون المتعلق بالحق في المعلومة في مارس 2016.

السياسة العامة

درجاتها،  بمختلف  قانونية  أطر  المعلومة  في  للحق  العامة  السياسة  تضبط 
ابتدًاء من الدستور التونسي، إلى مختلف المعاهدات الممضى عليها، إلى القانون 
التي  المالحظات  أهم  من  الترتيبية.  والقرارات  فاألوامر  والعادي،  منه  األساسي 
تصف الوعاء القانوني للحق في المعلومة في تونس، هي وجود قوانين تؤثر بشكل 
غير مباشر في هذا الحق ومدى تطبيقه، جّلها يسبق دستور 2014، عمًرا وتطبيًقا. 

أوال: في الدستور

دستور سنة 1861

1861 أول دستور للدولة التونسية، وبالرغم من انه ال ينّص  يمّثل دستور سنة 
صراحة على الحق في المعلومة أو النفاذ إليها، إال أنه يمكن إيجاد بوادر ضمان الحق 

للوصول إلى معلومات معّينة.

الفصل 2 من الباب الثاني عشر: ”جميع رعايانا على اختالف األديان لهم الحق 
في الوقوف على دوام إجراء قانون المملكة وسائر القوانين واألحكام الصادرة من 
الملك على مقتضى القوانين ولهم معرفتها بال حجر وال منع والشكاية للمجلس 

األكبر من عدم إجرائها وفو في غير حق الشاكي.”

قد يأتي هذا الفصل كامتداد طبيعي للرائد التونسي، أو الجريدة الرسمية للبالد 
التونسية، التي يتم فيها نشر النصوص الرسمية، تشريعية أو ترتيبية، والذي صدر 

أول عدد له في 22 جويلية 1860.
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دستور سنة 1959

لم ينّص دستور سنة 1959 صراحة على الحق في المعلومة أو النفاذ إليها، إال أنه 
نّص على حقوق تمّهد إليها.

وتأسيس  واالجتماع  والنشر  والصحافة  والتعبير  الفكر  ”حرية   :8 الفصل 
الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.”

وقد نّص هذا الفصل على التعبير والصحافة والنشر، وهما مصادر للمعلومة 
ال تقّيد بالضرورة الدولة أو تجبرها في توفير المعلومة من ناحيتها، وإن كان بإمكان 

لهذا التنصيص أن يحفظ بعض مصادر المعلومة من المصادر الصحافية مثًلا. 

المعطيات الشخصية  المراسلة وحماية  المسكن وسرية  9: ”حرمة  الفصل 
مضمونة إال في الحاالت االستثنائية التي يضبطها القانون.”

إلى  الوصول  يحّد  وهو   ،2001 سنة  الدستور  تنقيح  في  الفصل  هذا  إدراج  تم 
المعلومة ذات الطابع الشخصي، ويضبط ذلك بقانون. مازال القانون الذي يفّعل 

حماية المعطيات الشخصية مثًلا، ساري المفعول.

الفصل 52:  ”يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية واألساسية والعادية 
ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل ال يتجاوز خمسة 

عشر يوًما ابتداء من بلوغها إليه من طرق رئيس مجلس النواب.”

بآجال  ذلك  وضبط  الرسمي،  الرائد  في  القوانين  نشر  على  الفصل  هذا  ينص 
وثيقة  الرسمي  الرائد  ألن  القوانين،  هاته  إلى  الوصول  في  للحق  ضمانة  محددة، 
السلطة  يخّص  ما  كل  في  بغيابه  التنصيص،  هذا  مقارنة  وتجدر  للعامة.  متاحة 

الترتيبية، فال تنصيص على وجوب نشر األوامر، أو القرارات، أو المناشير. 

دستور سنة 2014

تّمت المصادقة على الدستور التونسي في 26 جانفي/يناير من سنة 2014، بعد 
فترة امتدت من االنتخابات التأسيسية في 23 أكتوبر من سنة 2011، شهدت خاللها 
البالد أحداًثا لن تمحى من الذاكرة الشعبية، والزالت تشوبها العديد من التساؤالت. 

ينص الدستور على عدد من الحقوق والمبادئ التي تحمي الحق في المعلومة.

النفاذ إلى المعلومة.  ”تضمن الدولة الحق في اإلعالم والحق في   :32 الفصل 
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات االتصال.”
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بجانب النّص على ضمان الدولة للحق في المعلومة صراحة، وضمه إلى الحق 
في اإلعالم، أدرج معه الحق في الوصول إلى شبكات االتصال. والحق في المعلومة 
ال يمكن عزله عن اإلعالم وعن التكنولوجيا، وأنهما مترابطان يكمل أحدهما اآلخر. 
اقتراح  منها  التصويت،  عملية  خالل  الفصل  هذا  على  تغييرات  عدة  اقتراح  تّم 
وبالحقوق  الوطني  باألمن  المساس  عدم  حدود  ”في  المعلومة،  في  للحق  حدود 
عنه  التخلي  تم  لكن  أولية،  مرحلة  في  التعديل  ُقبل  وقد  الدستور”،  في  المضمنة 
الحًقا، لشمولية الفصل 49 المذكور الحًقا. تّم أيًضا اقتراح ضمان الدولة لحيادية 

االنترنت في نفس الفصل، إال أنه لم يتم قبول هذا الفصل1.

وقد   ،2014 جانفي   21 بتاريخ  الفصل  لهذا  النهائية  الصيغة  على  التصويت  تّم 
تحّصل على 172 صوت مؤيد، واحتفظ 10 نواب عليه، بينما صّوت 5 ضده2.

وقد مّكن التنصيص على الحق في المعلومة صراحة في الدستور االرتكاز عليه 
المجتمع  قبل  من  الحًقا  المعلومة  إلى  بالنفاذ  المتعلق  القانون  مناقشة  خالل 
المدني، والمطالبة بحماية هذا الحق في قوانين أخرى، كمجلة الجماعات المحلية، 

وغيرها.

الفقرة الثالثة من الفصل 10: ”تحرص الدولة على حسن التصرف في المال 
العمومي وتتخذ التدابير الالزمة لصرفه حسب أولويات االقتصاد الوطني وتعمل 

على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.”

ينّص الدستور التونسي صراحة على منع الفساد في نفس سياق أداء الضريبة 
األولى  الصيغة  النصيص على هذا منذ  تم  العمومي،  المال  التصرف في  وحسن 
للدستور المصادق عليها، إال أنه تم تعديل الصياغة عدة مرات ليتم اإلرساء على 

https://majles.marsad.tn/constitution/article/31  - 1
https://majles.marsad.tn/vote/52e168e812bdaa593ad5660d - 2

يحمي التنصيص على سرية المراسالت 
واالتصاالت والمعطيات الشخصية المواطنين 
من اختراق تفاصيل حياتهم الشخصية. إال أن 
تأويل هذا التنصيص بمنأى عن بقية الحقوق 

التي يضبطها الدستور قد يجعل منظومة 
الحقوق والحريات مختلة
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هاته، والتصويت عليها بتاريخ 20 جانفي/يناير 2014، وقد حظي ب120 صوت معه، 
42 ضده، و11 محتفظ3.

الفصل 15: ”اإلدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تنّظم وتعمل 
والنزاهة  الشفافية  قواعد  ووفق  العام،  المرفق  واستمرارية  الحياد  مبادئ  وفق 

والنجاعة والمساءلة.”

إن في هذا الفصل تحّد واضح لواقع اإلدارة التونسية، والتي كانت تعرف بسرية 
تعامالتها وصعوبة الوصول إلى المعلومات التي تمتلكها. كما وضع هذا الفصل 
الشفافية كحالة توصف بها اإلدارة، إلى جانب المساءلة، وهي ما يقوم به المواطن 

عن تحصله على المعلومة.

عليه  التصويت  وتم  الفصل،  هذا  صياغة  على  التغييرات  من  العديد  تطرأ  لم 
بتاريخ 4 جانفي 2014، وتحّصل على 175 صوت مؤيد، 6 أصوات ضده، و3 أصوات 

محتفظة4. 

يجوز  ال  مضمونة.  والنشر  واإلعالم  والتعبير  والفكر  الرأي  ”حرية   :31 الفصل 
ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.”

ينّص هذا الفصل على عدد من الحريات المتعلقة بممارسات تمّس من الحق 
في المعلومة بشكل عام، ال تلك التي توفرها الدولة فقط، أو التي يطلبها المواطن 
بالضرورة، سواء لتوفيرها كالنشر واإلعالم، أو إنتاجها، كالرأي والفكر والتعبير. تجدر 
اإلشارة إلى أن اإلشارة إلى اإلعالم تتم كحرية في هذا الفصل، وكحق في الفصل 
بالمقدسات وهي  المساس  تحريم  بإضافة  النص  هذا  تعديل  تمت محاولة   .32
الذات اإللهية والقرآن الكريم والرسول األكرم، إال أنه تّم التخلي عن هذا التعديل5، 
وتّم التصويت على الفصل بتاريخ 6 جانفي/يناير 2014، وقد تحّصل على 173 صوت 

مع، و9 أصوات محتفظة6.

الفقرة األولى من الفصل 24: ”تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، 
وسرية المراسالت واالتصاالت والمعطيات الشخصية.”

الشخصية  والمعطيات  واالتصاالت  المراسالت  سرية  على  التنصيص  يحمي 
التنصيص  هذا  تأويل  أن  إال  الشخصية.  حياتهم  تفاصيل  اختراق  من  المواطنين 
الحقوق  منظومة  يجعل  قد  الدستور  يضبطها  التي  الحقوق  بقية  عن  بمنأى 

https://majles.marsad.tn/vote/52e159c212bdaa593ad565eb - 3
https://majles.marsad.tn/vote/52ccc0f712bdaa57018b7704  - 4

https://majles.marsad.tn/constitution/article/30 - 5
https://majles.marsad.tn/vote/52d06c2f12bdaa77218c88d8 - 6
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والحريات مختلة، فقد يتضارب هذا الحق والحق في ضمان شفافية اإلدارة مثًلا، 
إذا تعلقت المعلومة بتفاصيل الموظف، فيؤثر رسم حدود الحياة الخاصة على 

حدود الشفافية.

تّم التصويت على هذا الفصل في 6 جانفي 2014 بإجماع شبه تام من الحضور، 
حيث صّوت 157 نائب مع هذا الفصل، واحتفظ نائب وحيد7.

الفصل 49: ”يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة 
الضوابط  هذه  توضع  وال  جوهرها.  من  ينال  ال  بما  وممارستها  الدستور  بهذا 
أو  الغير،  حقوق  حماية  وبهدف  ديمقراطية  مدنية  دولة  تقتضيها  لضرورة  إال 
لمقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة، 
الهيئات  وتتكفل  وموجباتها.  الضوابط  هذه  بين  التناسب  احترام  مع  وذلك 

القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

ال يجوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته المضمونة 
في هذا الدستور.”

حيث  الدستور،  في  عليها  المنصوص  والحريات  الحقوق  الفصل  هذا  يحمي 
ألهداف  بل  مطلًقا،  ضبطها  يجعل  وال  بقانون،  محدًدا  لها  ضابط  كل  يجعل 
معينة وبطريقة متناسبة. تم االستناد على هذا الفصل للطعن في دستورية 
مشاريع قوانين مّست من جوهر الحريات والحقوق، مما يشكل ضمانة أيًضا 
للحق في المعلومة أيًضا. لم يتم تغيير صياغة هذا الفصل خالل نقاش الدستور، 
بل تّم التصويت عليه مرة واحدة في 9 جانفي 2014، وقد صّوت 164 نائب معه، 

5 ضده، واحتفظ 6 نواب8.

الفصل 81: ”يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي 
للجمهورية التونسية في أجل ال يتجاوز أربعة أيام ]...[.”

العموم.  إليها  فينفذ  الرسمي،  الرائد  في  القوانين  نشر  الفصل  هذا  يضمن 
وقد  النهائي،  بشكله  عليه  التصويت  قبل  مرات  عدة  الفصل  هذا  تعديل  تّم 
شملت التغييرات تنقيح المدة المحددة لختم رئيس الجمهورية القوانين، فقد 
كانت الصيغة األولى مشابهة لما نص عليه دستور 1959، إلى أن تم تخفيض 
 23 النهائية يوم  التصويت على الصيغة  تّم  أيام9.  أربعة  إلى  15 يومًا  األجل من 
جانفي/يناير 2014، حيث صّوت 163 نواب مع الفصل، 3 ضده، واحتفظ 11 نائب 

https://majles.marsad.tn/vote/52cf4c2f12bdaa77218c881c - 7
https://majles.marsad.tn/vote/52d2775612bdaa635b715e4a - 8

https://majles.marsad.tn/constitution/article/80 - 9
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بصوتهم10.

أخيًرا تكمن األهمية التقليدية للتنصيص على الحقوق في الدستور، في علوّيته، إال 
أن إمكانية ضمان هاته الحقوق يقتصر بشكل مباشر على وجود الهياكل الضامنة 
إلى غاية  المحكمة  إرساء هاته  تعّثر  الدستورية. في ظل  المحكمة  لذلك، أهمها 
خط هاته الكلمات، ال يمكن ضمان هاته الحقوق تقنًيا إال في مشاريع القوانين التي 
تّم التصويت عليها بعد المصادقة على الدستور، حيث تنظر الهيئة الوقتية لمراقبة 
دستورية مشاريع القوانين لمدى استجابة مشاريع القوانين ألحكام الدستور، في 
حالة تقديم طعن في ذلك، قبل أن يمضي عليها رئيس الجمهورية وتصبح نافذة.

سيسمح إرساء المحكمة الدستورية بإمكانية ضمان هاته الحقوق في القوانين 
التقاضي،  حالة  في  ما  قانون  أحكام  دستورية  بعدم  الدفع  طريق  عن  الُمطّبقة 
وأيًضا عند نظرها وجوًبا في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، والذي يجب 
أن يضمن الحق في المعلومة واإلعالم والتعبير، وغيرها من أحكام الدستور. يحدد 

الفصل 120 من الدستور جّل مهام المحكمة الدستورية.

ثانيا: المراسيم والقوانين

يستحسن تقسيم القوانين والمراسيم إلى ترسانة تنّص صراحة على الحق في 
المعلومة، وأخرى تؤثر عليها بشكل مباشر أو غيره. يسّهل هذا التقسيم تسليط 
الضوء على الفرص والمخاطر التي من شأنها أن تحّدد شكل الحق في المعلومة 

عند التطبيق. 

القوانين ذات التنصيص الصريح

مرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي/مايو 2011 يتعلق بالنفاذ إلى 
الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية

الوزير  بإمضاء  السبسي،  قائد  الباجي  حكومة  تحت  المرسوم  هذا  إصدار  تّم 
نّص   .2011 أكتوبر  في  التأسيسية  االنتخابات  تنظيم  قبل  المبّزع،  فؤاد  المؤقت 
المرسوم على النفاذ إلى الوثائق اإلدارية، وليس المعلومة بشكل عام، عن طريق 
النشر اآللي من قبل الهياكل العمومية، أو طلب أي شخص طبيعي أو معنوي 
لها. وّضح المرسوم المعلومات التي يجب على كل هيكل عمومي نشرها تلقائًيا 
في الفصلين 4 و5، ووضح طريقة طلب المعلومات من الفصل 7 إلى الفصل 19.

تّم تنقيح هذا المرسوم بعد أقل من أسبوعين من إصداره، عن طريق المرسوم 

https://majles.marsad.tn/vote/52e2918112bdaa593ad566c4 - 10
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عدد 54 المؤرخ في 11 جوان/يونيو 2011. شمل التنقيح تغيرين مهّمين: إضافة أجل 
سنتين للهياكل العمومية لتالؤمها مع أحكام المرسوم، والتنصيص على وجوب 
نشرها لتقارير حول مدى تقّدم اإلجراءات المعتمدة لحسن تطبيق المرسوم على 

موقعها االلكتروني. 

جاء نّص هذا المرسوم نتيجة تأثير خارجي، من البنك الدولي خاصة، وتمت صياغته 
ضمن لجنة في الوزارة األولى.

وقد مّثل هذا المرسوم القاعدة األساسية للضمان القانوني للحق في المعلومة 
من  العديد  عليه  استندت  ما  وهو  التونسي.  الدستور  في  عليه  التنصيص  قبل 
الحمالت التي تّم ذكرها آنًفا، وما استند عليه المجتمع المدني في مطالبته للنفاذ 
إلى معلومات حول ذات عالقة بالشأن العام الوطني، كأعمال المجلس الوطني 

التأسيسي، وعلى مستوى محلي، في البلديات.

من أهم نقائص هذا المرسوم أنه حّدد النفاذ إلى الوثائق وليس المعلومة بشكل 
عام، مما يفترض معرفة طالب المعلومة باسم الوثيقة التي تضمنها المعلومة. 
أما على مستوى تطبيق المرسوم فهناك بطء لعمل المحكمة اإلدارية، وهو إن 
كان نقيصة ال ُتحسب على المرسوم بشكل مباشر، إال أنها أثرت على ضمان هذا 

الحق.

قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق 
في النفاذ إلى المعلومة

تّمت المصادقة على القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة في جلسة 
عامة صلب مجلس نواب الشعب في جلسة عامة بتاريخ 11 مارس من سنة 2016، 
حيث صّوت 121 نائب مع القانون، واحتفظ نائب وحيد11. جاءت المبادرة التشريعية 
من قبل حكومة المهدي جمعة، بتاريخ 18 أوت/أغسطس من سنة 2014، وتّمت 
أن  على  الخارجية،  والعالقات  والحريات  الحقوق  لجنة  على  القانون  إحالة مشروع 
تعّد لجنة التشريع العام تقريًرا كتابًيا أيًضا. مّر القانون بعدة عثرات، أهّمها سحبه 

من قبل الجهة المبادرة ثم إعادة إدراجه.

أو  الهدف منه، وهو ”ضمان حق كل شخص طبيعي  القانون تنصيص  يفتتح 
ثم  المعلومة”،  على  ”الحصول  أولها  ألغراض  المعلومة”،  إلى  النفاذ  في  معنوي 
للشفافية والمساءلة، وتحسين جودة المرفق العمومي، ودعم مشاركة العموم 
في السياسات العمومية في كافة مراحلها، ودعم البحث العلمي. إن التنصيص 
على كافة األغراض السابقة يضمن الحصول على المعلومة من أجل المعلومة، 

https://majles.marsad.tn/2014/vote/5700676b12bdaa5281734eda - 11
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أي دون تبرير ملزم للحصول عليها، ولكّنه يضع المعلومة في سياق أوسع يشمل 
عّدة مبادئ دستورية، منها التشاركية والبحث العلمي وجودة المرفق العمومي.

عّرف القانون مفهومي المعلومة والنفاذ إلى المعلومة في الفصل الثالث.

المعلومة: كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي 
إطار  في  القانون  هذا  ألحكام  الخاضعة  الهياكل  عليها  تتحصل  أو  تنتجها 

ممارسة نشاطها.

النفاذ إلى المعلومة: نشر المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني والحق في 
الحصول عليها بطلب.

ضبط هذان التعريفان حدود واسعة للمعلومة - يكفي أن تكون مدّونة، ووضع 
وسيلتي النفاذ - النشر والطلب - على نفس كفة المسؤولية. كما ضبط القانون 
كذلك  بل  الدولة،  هياكل  على  تطبيقه  يقتصر  فلم  عليها،  ينطبق  التي  الهياكل 
”أشخاص القانون الخاص التي تسّير مرفًقا عاًما”، و”المنظمات والجمعيات وكل 

الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي.”

المعني”،  الهيكل  من  بمبادرة  المعلومة  نشر  ”واجب  إلى  أوًلا  القانون  تطّرق 
ووضعها  وتحيينها  نشرها  يتّم  أن  يجب  التي  المعلومات  من  قائمة  وضع  حيث 
التي  والبرامج  ”السياسات  بين ما هو عام،  تتأرجح  العموم، وهي قائمة  على ذمة 
تهم العموم” على سبيل المثال، وما هو واضح ودقيق، ك ”الصفقات العمومية 

المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها”.

ينص القانون صراحة على وجوب نشر قائمة من المعلومات في ”شكل قابل 
لالستعمال”، وهي نقلة نوعية مقارنة بالمرسوم 41 المذكور آنًفا، إال أن في الفصل 
7 من القانون انتقاص من هذا الحق، حيث ينّص المشّرع على ”مراعات اإلمكانيات 
المتاحة للهياكل” قبل تنصيصه على وجوب نشر المعلومات على موقع الكتروني 
أتى  كما  عليها.”  يطرأ  تغيير  كّل  وعند  أشهر  ثالثة  كل  مرة  األقل  على  ”وتحيينها 
القانون بسابقة مهمة في فصله الثامن، حيث نّص على نشر الهياكل الخاضعة 
نقائص  إن  بمبادرة منها.  األقل،  مرتين على  تّم طلبها  التي  للمعلومات  ألحكامه 
التوجه  في  ال  تقنية،  تبدو  قد  المعلومة  إلى  النفاذ  في  بالحق  المتعلق  القانون 
الواضح لحماية هذا الحق. تقول هاجر الطرابلسي أن اآلجال المتوفرة للهيئة للبت 
في الطعون قصيرة جًدا، مما يضع ضغًطا كبيًرا على المجلس الذي ال يتفّرغ كل 
تركيبة مجلس  أن  أيًضا  تقول   .)2018 )الطرابلسي  الهيئة  للعمل صلب  أعضائه 
الهيئة تطغو عليها تمثيلية اإلدارة، والتي هي الخصم الذي يلتجئ المواطن بسببه 

إلى الهيئة.
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بدًءا  بدقة،  اآللية  تّم توضيح هاته  المعلومة بمطلب”، فقد  إلى  ”النفاذ  أما في 
قرارات  في  الطعن  ثّم  فاالستثناءات،  المستوجبة،  فالمعاليم  فالرّد،  باإلجراءات، 
الهيكل الذي ُطلبت منه المعلومة. يمكن تقديم الطلب استنادًا على نموذج*، أو 
القانون على  القانون. ينّص  التي ينّص عليها  كتابًيا في نّص يتضمن المعلومات 
على  القدرة  عدم  أو  العجز  حالة  ”في  المعلومة  لطالب  المساعدة  تقديم  وجوب 
طرق  تعّددت  كما  والبصر.  السمع  حاسة  فقدان  حالة  في  أو  والكتابة”  القراءة 
أو  البريد  طريق  عن  أو  الهيكل،  في  مباشرة  إما  القانون،  حسب  الممكنة  اإليداع 
الفاكس أو البريد االلكتروني. ويؤكد القانون أن من يطلب المعلومة غير ملزم بذكر 
السبب وراء طلبه أو المصلحة المرجوة من الحصول على المعلومة. وتتوفر عدة 
أوجه للحصول على المعلومة، حسب النص القانوني: اطالع على عين المكان، أو 

الحصول على نسخة ورقية أو الكترونية، أو مقتطفات منها.

الرسم  المعلومة حسب  إلى  النفاذ  إلى مطلب  القانون آجال االستجابة  فّصل 
البياني المتوفر في دليل النفاذ إلى المعلومة )هيئة النفاذ إلى المعلومة 2019(:

كما يختصر القانون آجال الرد التي يتعّين على الهيكل احترامها إن كان للمطلب 
ا دون  ”تأثير على حياة شخص أو حريته”، حيث يتوجب على الهيكل أن يستجيب فوًر
القانون  الثمان وأربعين ساعة، وأن يعّلل رفضه إن رفض. كما يمّكن  أن يتجاوز 

الهيكل من تمديد اآلجال بعشرة أيام على أن ُيعلم طالب المعلومة.

ينص القانون على أن للجميع الحق في المعلومة بصفة مجانية، إال أنه يمكن 
مطالبة طالبها بمبلغ مالي ال يتجاوز المصاريف الحقيقية لتوفيرها.
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يعدد القانون عدة استثناءات للحق في المعلومة قد تعلل رفض طلب النفاذ 
إليها، وهي المعلومة التي قد يؤدي مّدها إلى ”إلحاق ضرر باألمن العام أو بالدفاع 
الغير في حماية حياته  أو بحقوق  الدولية فيما يتصل بهما  بالعالقات  أو  الوطني 
االستثناءات،  هاته  وجود  رغم  الفكرية.”  وملكيته  الشخصية  ومعطياته  الخاصة 
وتنتهي  االستثناءات غير مطلقة،  المبدأ ألن  يبقى هو  المعلومة  الحق في  أن  إال 
بزوال أسبابها، ويضمن هذا تقدير الضرر والمصلحة العامة، حيث يتم األخذ بعين 
االعتبار ”التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ”، ولعّلها 
الموضع الوحيد الذي تؤثر فيه الغاية من المعلومة على إمكانية الحصول عليها. 
رغم تشديد القانون على حماية هويات المبلغين عن الفساد بشكل مطلق، إال أنه 
يؤكد على أن االستثناءات غير مطلقة في حاالت متعلقة بأسباب معينة، كالنفاذ 
إلى معلومات ضرورية لكشف انتهاكات فادحة لحقوق اإلنسان أو جرائم الحرب، 
بعد  أو  المحيط  أو  السالمة  أو  للصحة  لتهديد  العامة  المصلحة  تغلب  وعندما 

حدوث فعل إجرامي. 

يمكن لطالب المعلومة أن يعترض على القرار المّتخذ بخصوص مطلبه، وهو 
ليس الرفض فقط، بل عدم توفير المعلومة كاملة أو بالطريقة التي تم التنصيص 
عليها، أو عدم االستجابة في اآلجال، والذي يعتبر رفًضا ضمنًيا. ويمكن االعتراض 
عن طريق اللجوء إلى إحدى طريقتين: إما لدى الهيكل عن طريق تظّلم يرسل إليه، 
وتضبطه آجال معينة، أو الطعن في ما قّرره الهيكل مباشرة لدى هيئة قضائية 
رفض  ويعتبر  بالتفصيل،  الحًقا  ُتذكر  المعلومة،  إلى  النفاذ  هيئة  تدعى  مختصة، 
لدى  المعلومة  طالب  عليه  يعترض  ضمنًيا،  رفًضا  للتظلم  لالستجابة  الهيكل 
الهيئة المذكورة عن طريق الطعن أيًضا. ولضمان التقاضي على درجتين، يمكن 

الطعن في قرار الهيئة استئنافًيا أمام المحكمة اإلدارية.

خّصص القانون عقوبات لمن يتعّمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة، أو من يتلف 
العقوبات  هاته  وتأتي  اإلتالف.  على  غيره  يحّمل  أو  قانونية،  غير  بصفة  معلومة 
إضافة إلى ما يترتب عليه عدم احترام عون عمومي ألحكام القانون األخرى، حسب 

قانون الوظيفة العمومية، والذي يتم ذكره الحًقا.

عند  توفيرها  أو  تلقائيًا  لنشرها  سواء  للمعلومة،  الضامنة  اإلجراءات  لتطبيق 
هيكل  إحداث  وإمكانية  المعلومة،  إلى  النفاذ  هيئة  إحداث  القانون  يقترح  الطلب، 
إلى  بالنفاذ  المتعلقة  األنشطة  لتنظيم  بالقانون  المعنية  الهياكل  صلب  داخلي 

المعلومة، يرأسه المكلف بالنفاذ. 

هيئة النفاذ إلى المعلومة

المعنوية،  الشخصية  لها  مستقلة،  عمومية  هيئة  إحداث  على  القانون  نص 
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لها صالحيات تخول لها القيام بهامها ذات العالقة بالنفاذ إلى المعلومة. ويسّير 
الهيئة مجلس يؤثثه تسعة أعضاء منتخبون من قبل مجلس نواب الشعب، على 
أن يكون منهم قاض إداري، وعدلي، ومحام، ومختص في اإلحصاء، ومختص في 
الوثائق اإلدارية واألرشيف، ومختص في تكنولوجيا المعلومات، وممثل عن الهيئة 

الوطنية لحماية المعلومات، وممثل عن المجتمع المدني، وصحفي.

المعلومة  طالبوا  يرفعها  التي  الدعاوي  في  البت  الهيئة  صالحيات  أهم  من 
اعتراضًا على قرارات الهياكل التي تم طلب المعلومة منها. يخّول القانون الهيئة 
على  يساعدها  قد  من  مع  والتحقيق  الحاجة،  عند  المكان  عين  على  التحري  من 
المعني  والهيكل  المعلومة  طالب  الهيئة  ُتعلم  النظر.  محل  القضية  في  الحكم 
وتوفير  تطبيقها  وتتابع  الخاص،  االلكتروني  موقعها  على  وتنشرها  بقراراتها، 
المعلومة المطلوبة. أما فيم يخص النشر التلقائي للمعلومة، فمن مهام الهيئة 
أن تتابع التزام الهياكل التي يشملها القانون بتوفير المعلومات المنصوص عليها 
في النص التشريعي. وتتدّخل الهيئة في الحق في المعلومة بشكل عام في كل 
المبادرات  في  وجوبًا  لرأيها  إبدائها  طريق  عن  األخرى  القانونية  األطر  يخص  ما 
التشريعية ذات العالقة بهذا الحق، أو عن طريق نشر ثقافة الحق في المعلومة 
دور  للهيئة  مدني.  ومجتمع  القانون  يشملها  هياكل  من  الفاعلين  مع  بالتعاون 
تقيمي ينص على دوريته القانون، لتسليط الضوء على مدى التزام الهياكل المعنية 
بتطبيقه. يجب على هيئة النفاذ إلى المعلومة أن تعد تقريرًا سنويًا يقّدم معلومات 
للرئاسات  تكريسه، ويرفع  لمزيد  واقتراحات  المعلومة، وتوصيات  الحق في  حول 

الثالث وينشر. 

أواخر سنة  منذ  بالعمل  هيئة  أول  بدأت  الهيئة، وقد  القانون سير عمل  ينّظم 
2017، ويتم التطرق إلى إرسائها وعملها في أجزاء الحقة في الدراسة.

المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

يفرض هذا القانون على كل الهياكل الخاضعة له أن تعّين شخصًا مسؤوًلا عن 
الحق في المعلومة، وهو ما يشار إليه ب ”المكلف بالنفاذ إلى المعلومة”، وأن يتم 
وهيئة  االلكتروني،  الموقع  على  بهويتهما  العموم  إعالم  يتم  وأن  له،  نائب  تحديد 
النفاذ إلى المعلومة. وال تقتصر على االستجابة إلى المطالب التي ترد على الهيكل، 
المعلومة، وأن يعّد  إلى  النفاذ  الهيكل وهيئة  بين  أن يكون همزة وصل  أيًضا  بل 

خطة تحّسن من الحق في المعلومة في الهيكل الذي ينتمي إليه.

بمجلة  يتعلق   2018 ماي/مايو   9 في  مؤرخ   2018 لسنة   29 عدد  القانون 
الجماعات المحلية
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رغم تخّصص القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية بتطبيق الباب السابع 
من الدستور التونسي، والذي يعنى بأحكام السلطة المحلية ومبادئ الالمركزية، إال 
أنه تطّرق في عده فصول منه إلى الحق في المعلومة. لم يقتصر تنصيص هذا 
القانون على التزام هياكل السلطة المحلية الثالث، من بلديات وجهات وأقاليم، أو 
بل  المعلومة فقط،  إلى  للنفاذ  المنظم  بالتشريع  المحلية،  بالجماعات  يعرف  ما 
ا للحكومة المفتوحة، وقد جاورت الديمقراطية التشاركية. جاء التزام  خصص حّيًز
القرار في  المعلومة عن طريق ذكر وسائل توثيق عملية أخذ  بتوفير  القانون  هذا 
المجالس المنتخبة، أي المحاضر، ولكن أيضًا بفتح جلسات أخذ القرار بالتصويت، 
وجعلها علنية أي مفتوحة للعموم، إال عند االستثناء، فيتم التصويت على السرية 
لمشاريع  المحلية  الجماعات  نشر  وجوب  على  القانون  وينص  علنية.  بطريقة 
القرارات التي ستتداول فيها قبل انعقاد الجلسات، ”بكل الوسائل المتاحة” ومنها 
حول  محّددة  أسئلة  طرح  من  المواطنين  القانون  يمّكن  االلكترونية.  مواقعها 
إجراءات  المحلية حسب  الجماعة  رئيس  إلى  توجيهها  يتم  موارد ونفقات معينة، 

مضبوطة.

تّم التصويت على مجلة الجماعات المحلية في 26 أفريل/أبريل سنة 2018، حيث 
صوت معه 147 نائب، واحتفظ 1012. شارك العديد من منظمات المجتمع المدني 
حول  المعلومات  وتوفير  الشفافية  أجل  من  والدفع  القانون،  هذا  صياغة  في 
تمرير  أجل  من  ضغطت  التي  الجمعيات  أبرز  من  المحلية.  الجماعات  عمل  سير 
التوصيات الخاصة بالشفافية هي جمعية البوصلة، كلنا تونس، عتيد، والجمعية 

التونسية للحوكمة المحلية.

القوانين ذات الصلة

تكمن أهمية هاته القوانين في أنها تؤثر بطريقة غير مباشرة على الوصول إلى 
المعلومة، لكن أيًضا لكونها قد تتغّير خالل المسار االنتقالي، وفي تغييرها تأثير على 

واقع الوصول إلى المعلومة في تونس. تعرض القوانين حسب ترتيبها الزمني.

يتعلق   1988 أوت/أغسطس   2 في  مؤرخ   1988 لسنة   95 عدد  قانون 
باألرشيف

يعّرف القانون األرشيف بأنه ”مجموع الوثائق التي أنشأها وتحصل عليها أثناء 
ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مرفق عمومي أو هيئة عامة 
الوثائق  هذا  ويخص  ووعاؤها”.  وشكلها  الوثائق  هذه  تاريخ  كان  مهما  خاصة  أو 
مرفق عمومي،  بتسيير  المكلفة  الخاصة  الهيئات  أو  وهياكلها،  بالدولة  المتعلقة 
أو المأمورين العموميين. يسّلم القانون مسؤولية الحفاظ على كّل الوثائق التي 

https://majles.marsad.tn/2014/vote/5ba11cc04f24d05d26b2ed89 - 12
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ينص  القانون.  ينطبق عليها  التي  الهيئات  إلى  بالنظر  يعود  كّل عون  يستعملها 
القانون على أن يكون لكل هيكل معني به برنامج للتصرف في وثائقه بالتعاون مع 
الجاري:  إلى نوعين: )جاري، ووسيط(  القانون األرشيف  الوطني. يقّسم  األرشيف 
انتهى  التي  الوثائق  هو  والوسيط:  أنشأه،  مّمن  باستمرار  استعماله  يتم  ما  هو 
العمل بها. هناك تدابير معّينة خاصة بتصنيف وإتالف األرشيف الجاري، وإجراءات 
أخرى خاصة بمعالجة وحفظ األرشيف الوسيط في أماكن مهيئة. تحدد الهياكل 
المعنية بالقانون جداول خاصة بمدد االستبقاء بوثائقها، وكل جدول تحدد طريقة 

إعداده بأمر.

أما األرشيف النهائي، فيتكون من الوثائق التي تم إقرار حفظها بشكل دائم بعد 
فرزها، وهي ما يتم تحويله إلى مؤسسة األرشيف الوطني. يمكن استثناء تحويل 
العمل  بضرورة  أو  األمن  بضرورة  تتعلق  ”ألسباب  حكومي،  بأمر  الوثائق  بعض 
وإعداد  النهائي  األرشيف  بتصنيف  الوطني  األرشيف  مؤسسة  تعنى  القصوى”. 

وسائل بحث تمكن من الوصول إلى األرشيف بسهولة.

يضبط القانون آجال االطالع على األرشيف بشكل عام، حيث ال يمكن ذلك إال 
بعد انقضاء 30 سنة منذ تاريخ إنشائه – أي منذ أن تم إحداث الوثيقة أو الحصول 
عليها من قبل هيكل معّين. إال أنه يوجد استثناءان يرفعان من هذا األجل. يرفع 
هذا األجل إلى ستين سنة إذا تعلقت الوثائق بمعلومات تمس الحياة الخاصة أو 
سالمة الوطن، ويضبط أمر حكومي قائمة هاته الوثائق، أو الوثائق التي تجمع في 
إطار التحقيقات اإلحصائية التي تتضمن معلومات عن األفراد، والوثائق المتعلقة 
بالقضايا المرفوعة أمام السلطة القضائية. ويرفع األجل إلى مئة سنة بالنسبة إلى 
التسجيل،  المدنية ودفاتر  الحالة  المنفذين ودفاتر  والعدول  العدول  أصول دفاتر 
الموظفين.  وملفات  طبي  طابع  ذات  فردية  معلومات  على  المتضمنة  والوثائق 
يمكن استثناء وجوب انقضاء اآلجال لالطالع على األرشيف في حالة البحث العلمي 
وبعد استشارة اإلدارة التي أنشأت الوثائق، دون أن يمس ذلك من سرية الحياة 

الشخصية أو سالمة الوطن. 

قبل  من  العام  األرشيف  على  االطالع  وتراتيب  شروط  حكومي  أمر  يضبط 
أن يحصل على  األرشيف  باالطالع على  له  السماح  تم  لكل من  ويمكن  العموم، 

نسخة أو صور منه على نفقته الخاصة.

كما ينّص القانون كذلك على أرشيف خاص ال يهم مؤسسات الدولة التي ينطبق 
عليها األرشيف العام، بل هو مجموع الوثائق التي أنشأها أي شخص طبيعي أو 
معنوي آخر، ويهم الصالح العام ألسباب تاريخية، ويتم ذلك عن طريق أمر حكومي. 

ال يمكن للعموم االطالع على األرشيف الخاص إال بموافقة المالك. 
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وينّص القانون على أحكام جزائية لكّل اتالف لألرشيف على خالف أحكام القانون، 
كما ينّظم القانون أمور هامة متعلقة بالوثائق اإلدارية، مما يسّهل الولوج إليها عند 
الحاجة لتصنيفها والتنصيص على الحق في االطالع عليها، إال أن له سلبيات عدة 
قد تؤثر على هذا الحق. من أهم سلبيات هذا القانون اللجوء إلى األوامر الحكومة 
في عدة تفاصيل متعلقة بالمعلومات، كالوثائق التي يتم اإلبقاء عليها مثًلا دون 
يفتح  القانوني  النص  التوضيح في  الحكومية عوض  األوامر  إلى  اللجوء  إن  اتالف. 
يؤثر  أنه  التنفيذية، كما  السلطة  المعلومات من قبل  إمكانية تغيير قواعد حفظ 

على تطبيقها في حالة عدم صدور األمر الحكومي.

يتعلق   2004 جويلية/يوليو   27 في   2004 لسنة   63 عدد  أساسي  قانون 
بحماية المعطيات الشخصية

كان  مهما  البيانات  ”كل  بكونها  الشخصية  المعطيات  القانون  هذا  يعّرف 
مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخًصا طبيعًيا معرًفا أو قابًلا للتعريف بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة 
الشخصية  المعطيات  ومعالجة  استعمال  القانون  هذا  يضبط  قانوًنا”.  كذلك 
التي  الشخصية،  المعطيات  لحماية  الوطنية  الهيئة  ويحدث  جمعها،  يتم  التي 
تعنى بمنح التراخيص الخاصة بمعالجة المعطيات الشخصية، وتلقى الشكايات 
إلى  النفاذ  حق  له  من  أيًضا  القانون  يحدد  أخرى.  مهام  ضمن  أيًضا،  بها  الخاصة 
المعطيات الشخصية الخاصة، أو تغييرها، ويقتصر هذا الحق على المعني باألمر 

والورثة وولي أمره.

يسعى هذا القانون إلى حماية المعطيات الشخصية، وهو حق يكفله الدستور 
كما ذكر آنًفا. إال أنه من المعطيات التي ال يمكن النفاذ إليها المعلومات المتعلقة 
المتدخلين في  القدرة على مساءلة  يؤثر على  والذي قد  االقتصادية،  بالخصائص 
وإن  المشروع.  غير  واإلثراء  المصالح  العام، وخاصة في شبهات تضارب  الشأن 
كان القانون يستثني المعلومات المتصلة بالحياة العامة، فإنه ال يحدد معنى ذلك، 

ويترك مجاًلا للتأويل يؤثر على الحق في الوصول إلى المعلومة.

يقوم مجلس نواب الشعب بالعمل على مشروع قانون يعّوض هذا القانون 
ويستجيب إلى مبادئ دستور 2014.

 2011 نوفمبر   14 في  المؤرخ   2011 لسنة   120 عدد  اإلطاري  المرسوم 
المتعلق بمكافحة الفساد

يمّثل هذا المرسوم اإلطاري القانوني الخاص بمكافحة الفساد وإحداث الهيئة 
تعنى  التي  الدستورية  الهيئة  تفعيل  يتم  أن  قبل  الفساد،  لمكافحة  الوطنية 
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 59 األساسي عدد  القانون  والمذكورة في  الفساد،  الرشيدة ومكافحة  بالحوكمة 
لسنة 2017، جاء هذا المرسوم بتعريف للفساد، والنزاهة، الشفافية، والمساءلة. 
بعث أيًضا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي هيئة عمومية مستقلة تقترح 
القطاع  في  الفساد  مواطن  تكشف  تنفيذها،  وتتابع  الفساد  مكافحة  سياسات 
إلى  وتحيلها  وتحقق فيها  الفساد  الشكاوى حول حاالت  وتتلقى  والخاص،  العام 
بإعداد  وتقوم  بالفساد،  صلة  ذات  المعطيات  أيضًا  الهيئة  هاته  تجمع  القضاء. 

ونشر تقرير سنوي حول نشاطها.

تقوم الهيئة الوطنية بمكافحة الفساد بممارسة كل مهام أخرى أوكلتها قوانين 
كما  ُتحدث  أن  إلى  الفساد،  ومكافحة  الرشيدة  الحوكمة  لهيئة  عليها  مصادق 
ينص الدستور، ومنها حماية المبلغين عن الفساد، واستالم تصاريح المكاسب 

والمصالح، والتحقيق فيها.

قانون أساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بهيئة 
الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

الدستورية  الهيئات  بإحدى  الخاص  القانوني  اإلطار  ليحدث  القانون  هذا  أتى 
نواب  مجلس  صادق  الفساد.  ومكافحة  الرشيدة  الحوكمة  هيئة  وهي  الخمس، 
الشعب على هذا القانون بتاريخ 19 جويلية/يوليو من سنة 2017، وقد صادق 119 
نائب معه، بينما صّوت عشر نواب ضده، واحتفظ خمسة13. إال أنه لم يدخل حيز 
النفاذ بعد إلى أن ُتلغى أحكام المرسوم اإلطاري عدد 120 المذكور أعاله، أي بعد 
نواب  قبل مجلس  المنتخبة من  الفساد،  ومكافحة  الرشيدة  الحوكمة  هيئة  بدء 

الشعب، علمها، ومباشرتها لمهامها، حسب األحكام االنتقالية للقانون.

إن صالحيات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المضبوطة في القانون 
كبير  بشكل  وتستند  الفساد،  مكافحة  من  لتمكينها  األساسية  القاعدة  تمّثل 
الوصول  إن  إليها.  يلجأ  من  أو  الهيئة  قبل  من  سواء  المعلومة،  في  الحق  على 
أخرى  طريقة  بأي  أو  إليها،  النفاذ  في  الحق  ممارسة  طريق  عن  المعلومات،  إلى 
من  يمّكن  طبيعية،  بطريقة  العمل  ممارسة  خالل  أو  صدفة  إليها  كالتعرض 
يشتبه وجود فساد ما أن يبّلغ عنه، حيث تتلقى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حاالت 

الفساد )الفصل 18(. 

وينّص القانون أيًضا على حق الهيئة في المعلومة كذلك، أو ما يسميه ب ”حق 
والهيئات  والخاصة  العمومية  الهياكل  التزام  وجوب  على  يؤكد  حيث  االطالع”، 
بمّدها تلقائًيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق” التي قد تحتوي على معطيات 
الهيئة من أي استثناء  القانون  الهيئة لمهامها. كما حّصن  لها عالقة بممارسة 

https://majles.marsad.tn/2014/vote/5a3ba3d44f24d07616046634 - 13
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بالسر  الهيئة  طلبات  تجابه  أن  جهة  أي  على  ُحجر  حيث  المعلومة،  إلى  لوصولها 
المهني أو البنكي أو الجبائي، ومّكن الهيئة من اللجوء إلى القضاء اإلداري في حالة 

االستثناءات المتعلقة بالحق في المعلومة.

بحرية  يتعلق   2011 نوفمبر   2 في  مؤرخ   2011 لسنة   115 عدد  المرسوم 
الصحافة والطباعة والنشر

الدستوري  للحق   115 عدد  المرسوم  مّهد  آنًفا،  المذكور   41 المرسوم  مثل 
المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والتعبير، قبل المصادقة على الدستور 
يتم إصداره من منتوج  ا قانونًيا يؤطر ما  بأكثر من سنتين. وإن كان نصًّ التونسي 
خارج أطر هياكل الدولة، إال أنه ينّص على معلومات يجب أن تنشرها المؤسسات 
التي تصدر دوريات إخبارية جامعة على أعمدتها: األشخاص الطبيعيون المالكون، 
القانوني والشركاء،  المؤسسة وشكلها ورأس مالها ومقرها وممثلها  وتنظيم 
واسم المدير المسؤول ومدير التحرير، وعدد النسخ في كّل إصدار. يحدد المرسوم 

معلومات أخرى يجب نشرها في النسخة االلكترونية. 

ينّص هذا المرسوم أيًضا على ”النشر الممنوع” والعقوبات المترتبة عليه، لعّل 
العقاب  الفساد هو  ودورها في مكافحة  المعلومة  الحق في  فيم يخص  أهمها 
المتعلق بنشر وثائق التحقيق في جرائم معّينة قبل تالوتها في جلسة علنية، أو 
عليها  )المنصوص  والجنح  بالجرائم  المتعلقة  بالمحاكمات  المحيطة  الظروف 
تحجير  على  المرسوم  ينص  كذلك  الجزائية(،  المجلة  من  و240   201 الفصل  في 
”لتناول اإلعالمي ألي قضية من قضايا الثلب الخاصة بالحياة الخاصة لشخص ما 
أو بجريمة انقضت بالعفو أو التقادم، وقضايا ثبوت النسب والطالق واإلجهاض”. 
وهنا حد واضح لوصول العامة لهذا النوع من المعلومات، إال في األحكام التي تأذن 

السلطة القضائية بنشرها. 

بحرية  يتعلق   2011 نوفمبر   2 في  مؤرخ   2011 لسنة   116 عدد  المرسوم 
لالتصال  مستقلة  عليا  هيئة  وبإحداث  والبصري  السمعي  االتصال 

السمعي والبصري

وثيًقا  ربًطا  ويربطه  والبصري،  السمعي  االتصال  حرية  المرسوم  هذا  يضبط 
مبادئ  عدة  على  استناًدا   ،)4 )الفصل  المعلومة  إلى  النفاذ  في  مواطن  كل  بحق 
المرسوم في كونه  أهمية هذا  5(. تكمن  )الفصل  الموضوعية والشفافية  منها 
يضبط اإلطار القانوني والهيكلي لقطاع اإلعالم السمعي والبصري، بكل األطراف 
المتدخلة فيه، ومنها المنشآت السمعية والبصرية الجمعياتية مثًلا، والتي يمكن 
ا هاًما في نشر المعلومات والمساهمة في نشر ثقافة مكافحة  أن كون لها دوًر

الفساد.
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بقطاع  الخاصة  التعديلية  للهيئة  القانوني  اإلطار  أيًضا  المرسوم  هذا  يمّثل 
اإلعالم السمعي والبصري، والتي نّص الدستور على هيئة دستورية ستعّوضها، 

مازال المجلس لم يشّرع لما سينّظمها من قانون.

أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي/يناير 1978 يتعلق بتنظيم حالة 
الطوارئ

اإلجراءات  ”كل  يتخذ  أن  الوالي  أو  الداخلية  لوزير  يمكن  أنه   8 الفصل  ينّص 
لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث اإلذاعي والعروض 
التأثير بشكل مباشر على بعض  الصالحية  تخّول هاته  السينمائية والمسرحية.” 

سبل الوصول إلى المعلومة المنشورة. 

يمّثل هذا األمر خطًرا على تداول المعلومة، وإن كان في حالة الطوارئ، والتي 
ال يمكن لها أن تدوم دون تجديدها، لعدم تماشيه ومقتضيات الدستور التونسي 
لسنة 2014. ال تنصيص في الدستور على حالة الطوارئ، بل على الحالة االستثنائية، 

والتي ينّظمها الفصل 80 من الدستور.

ويجب أن تهدف هاته التدابير اإلستثنائية إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب 
الدولة في أقرب اآلجال. ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة 
هاته الفترة. وفي هذه الحالة ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب 

كما ال يجوز تقديم الئحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضّي ثالثين يوًما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد 
ثالثين من  أو  الشعب  نواب  رئيس مجلس  بطلب من  الدستورية  المحكمة  إلى 
أعضائه البت في استمرار الحالة االستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها 

عالنية في أجل أقصاه خمسة عشر يوًما.

في  بياًنا  الجمهورية  رئيس  ويوجه  أسبابها.  بزوال  التدابير  بتلك  العمل  وينهى 
ذلك إلى الشعب.”

لمدة  كان  وإن  والحريات  الحقوق  من  حّد  من  االستثنائية  الحالة  في  ولما 
محدودة، فإن الدستور يوضح في الفصل 49 أن القانون هو الضابط لذلك بما ال 
2014. وال توضع  ينال من جوهر الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور 
هذه الضوابط إلى لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق 
أو اآلداب  أو الصحة العامة،  الدفاع الوطني،  أو  العام،  الغير، أو لمقتضيات األمن 

العامة.



143

وفي ظل أستمرار غياب المحكمة الدستورية، واستمرار تطبيق األمر عدد 50، 
يستمر الخطر على المعلومة ونشرها والنفاذ إليها، لغياب ضمانات الحقوق، كما 
الطوارئ،  المجلس حالًيا في مشروع قانون منظم لحالة  الدستور. وينظر  ينّص 

سعًيا منه لتعويض األمر السالب للحرية، بقانون، كما ينص الدستور.

يتعلق   2018 أوت/أغسطس   1 في  مؤرخ   2018 لسنة   46 عدد  قانون 
بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب 

المصالح

يفّعل هذا القانون ما نّص عليه الدستور في الفصل 11 في التصريح بالمكاسب 
مجلس  عضوية  أو  عضويتها  أو  الحكومة  أو  الجمهورية  رئاسة  يتولى  من  لكل 
الشعب أو الهيئات الدستورية المستقلة أو وظيفة عليا. كما إنه جاء أيًضا منّقًحا 
بالتصريح  المتعلق   1987 10 أفريل/أبريل  المؤرخ في   1987 17 لسنة  للقانون عدد 
على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض األصناف من األعوان العموميين.

ال تكمن أهمية هذا القانون في تفعيله للمبدأ الدستوري فقط، بل ألنه ينص 
على تعريف لمفاهيم يرتبط رصدها بمكافحة الفساد في الشأن العام. فهو يعّرف 
ألهمية  بلورة  القانون  هذا  في  إن  كما  المشروع،  غير  واإلثراء  المصالح  تضارب 
المعلومة لمكافحة الفساد، والمعلومة هنا هي ما يصّرح به األشخاص المعنّيون 
بالقانون، من مكاسب ومصالح لهم، واستنتاج أي تضارب للمصالح أو إثراء غير 
مشروع عن طريق معالجة هاته المعلومات. لم يكتف القانون بفرض التصريح 
37 صنف مختلف يشمله  11، بل نّص على  على من يذكرهم الدستور في الفصل 
المهنية  للنقابات  العامين  باألمناء  وانتهًاء  الجمهورية  برئيس  بدًءا  التصريح، 
والمنظمات الوطنية. ال يشمل التصريح موظفي الدولة وآخذي القرار المنتخبين 
فقط، بل تّم توسيع دائرة المشمولين إلى من له أثر على الشأن العام، كأصحاب 
المؤسسات اإلعالمية والصحفيين وكل من يمارس نشاًطا إعالمًيا أو صحفًيا، أو 

مسيري األحزاب السياسية والجمعيات.

هو  اليدوي  والتصريح  القاعدة،  هو  االلكتروني  التصريح  أن  على  القانون  ينّص 
معالجة  يسّهل  ال  وهو  بالرقمنة،  القانون  في  صريح  التزام  هذا  وفي  االستثناء، 

المعلومات فحسب، بل النفاذ إليها في حاالت محددة.

وغير  مباشرة  بطريقة  المعلومات،  من  ا  هامًّ ا  كمًّ القانون  هذا  تطبيق  يوّفر 
فقط،  الفساد  ومكافحة  الرشيدة  الحوكمة  لهيئة  متوّفر  هو  ما  منها  مباشرة، 

ومنها ما هو متوّفر للعموم. يوّفر تطبيق القانون المعلومات التالية:

التصاريح على الموقع االلكترونية  التصاريح المودعة: حيث يتم نشر  مضمون 
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ومستشاريه،  ديوانه  ومدير  الجمهورية  رئيس  على  النشر  هذا  ينطبق  للهيئة. 
ورئيس مجلس  دواوينهم ومستشاريهم،  ورؤساء  وأعضائها  الحكومة  ورئيس 
نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه، ورؤساء الهيئات الدستورية 
الجماعات  مجالس  وأعضاء  المحلية،  الجماعات  ورؤساء  وأعضائها،  المستقلة 
من  الخامسة  الفقرة  تنّص  وأعضائها.  الدستورية  المحكمة  ورئيس  المحلية، 
المعطيات  بحماية  المتعلق  التشريع  يراعي  أن  يجب  النشر  أن  على   8 الفصل 
من  نشره  يتم  ما  يفّصل  الهيئة،  تقترحه  حكومي  أمر  هذا  ويضبط  الشخصية، 
صحة  من  والتحقق  بالتقصي  بالقيام  للهيئة  يسمح  مما  المودعة،  التصاريح 

التصاريح، والذي يجب أن يكون واجًبا في بعض الحاالت.

قاعدة بيانات الكترونية خاصة باألشخاص الخاضعين لواجب التصريح: حسب 
الفقرة الثالثة من الفصل 8. ال تحتوي هاته القاعدة على بيانات المصّرحين فقط، 
في  سنوات  ثالث  كّل  التصريح  ُيجّدد  حيث  المهنية،  مسيرتهم  على  كذلك  بل 
الموجبة  المهام  انتهاء  أو عند  للتصريح،  الموجبة  الوظيفة  حالة تواصل مباشرة 

للتصريح، وذلك حسب الفصل 10. 

قائمة القائمين بالتصريح وقائمة الممتنعين عنه: وتنشر كل ستة أشهر على 
الموقع االلكتروني للهيئة. تمّكن هاته المعلومة العموم من معرفة من امتثل إلى 
القانون، ومن رفض، مما يمكن العموم من مساءلة الهيكل المعني أو الشخص 

المنتخب.

قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حد لوضعيات 
إلى  القائمة  هاته  نشر  وفي  القانون.  من   26 الفصل  حسب  المصالح:  تضارب 
الفساد  بمكافحة  يجب  كما  تلتزم  ال  التي  الهياكل  على  للضوء  تسليط  العموم 

المتمّثل في تضارب المصالح.

رغم تنصيص القانون على نشر التصاريح بالمكاسب والمصالح، وهي معركة 
نواب الشعب لغياب  إلى مجلس  القانون  لم تكن مضمونة منذ دخول مشروع 
النشر في مشروع القانون الذي أودعته الحكومة، إال أن وسع القاعدة التي ينطبق 
الدولة بتوفير  التزام  التصريح، خاصة في ظل عدم  القانون يصّعب مهمة  عليها 
اإلمكانيات الالزمة للهيئة، حيث يجب أن يصّرح قرابة 400 ألف شخص بمكاسبهم.

ألعوان  العام  األساسي  النظام  بضبط  المتعلق   1983 لسنة   112 عدد  قانون 
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

يمثل هذا القانون اإلطار القانوني الضابط ألسس عمل كل أعوان الدولة في 
هياكل الدولة ذات الصبغة اإلدارية، باستثناء من يعمل في القضاء أو المؤسسة 
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الصبغة  ذات  العمومية  المؤسسات  وأعوان  الداخلي  األمن  وقوات  العسكرية 
الصناعية والتجارية.

القواعد  عن  النظر  بصرف  المهني  السّر  على  القانون  من   6 الفصل  ينّص 
المنصوص عليها بالمجلة الجنائية فيما يخص السر المهني، كما ينّص الفصل 56 
أيضًا أن إفشاء السر المهني يعتبر خًطأ جسيًما مماثل لالرتشاء أو االختالس أو 
ا رفع القضية لدى النيابة العمومية” ويحال على مجلس التأديب.  الزور، و”يجب فوًر

السلس مع  التونسية  اإلدارة  تعامل  المهني  السر  إفشاء  التخوف من  يمنع 
التعامل معه عن طريق  إرث قديم وجب  بالمعلومة والشفافية، وهو  المطالبة 
توضيح حدود تطبيق النظام األساسي لألعوان، وتوضيح آخذ قرار مد المعلومات 

من عدمه.

النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

يعزز النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الوصول إلى المعلومة بتنصيصه 
على هذا الحق في عدة فصول. 

الفصل 76: يسمح هذا الفصل باطالع العموم على أعمال اللجنة إما عن طريق 
الحضور ومتابعة أعمال اللجنة بشكل مباشر، أو عن طريق التغطية اإلعالمية أو 
الجمعياتية لعمل اللجنة، واإلعالن عن مواعيد اجتماعات اللجان وجدول األعمال 
من أهم المعلومات التي تسمح إلى العموم بمعرفة برمجة أعمال المجلس، وقد 
أخّل المجلس بهذا المبدأ في عدد كبير من اجتماعات اللجان، حيث تعقد دون إعالم 
العموم أو حضور اإلعالم أو المجتمع المدني. أدى هذا اإلخالل إلى تعتيم في أعمال 
بعض اللجان، خاصة عند مناقشة مواضيع وقوانين حساسة مثيرة للرأي العام، 

وقد اعترض المجتمع المدني على هذا الخرق، وخاصة جمعية البوصلة. 

متاحة  العامة  الجلسات  أن  على  صراحة  الفصل  هذا  وينّص   :103 الفصل 
مباشر  بث  على  أو  الحضور  طريق  عن  إما  مختلفة  بطرق  ويتابعونها  للعموم، 
في وسيلة إعالمية أو على وسيلة تواصل اجتماعية، أو عن طريق نشر مداوالت 
العامة،  الجلسات  كل  لبث  الثانية  الوطنية  القناة  تخصيص  تم  العامة.  الجلسة 

وقد سمح هذا في توسيع دائرة االهتمام بالعمل التشريعي.

ثالثة  بموافقة  مغلقة  جلسة  يعقد  أن   105 الفصل  حسب  للمجلس  يمكن 
المداوالت  جعل  طريقة  لتوضيح  بالشفافية  التزام  هذا  وفي  أعضائه،  أخماس 
سرية وتمكين المتلقي من معرفة من طالب بالسرية ومن وافق عليها. وقد فتح 
لجوء  جعل  مما  ما،  لجلسة  إغالقه  عند  المجلس  لمساءلة  للعموم  الباب  هذا 
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النواب لهذا نادرًا.

الفقرة الرابعة من الفصل 26: التي نصت على أنه من حق العموم معرفة 
أدائهم،  لتقييم  كطريقة  العامة،  الجلسات  في  والغائبين  الحاضرين  النواب 
ولمساءلتهم مستقبًلا. لم يلتزم المجلس بهذا الفصل فور مصادقته على النظام 
الداخلي، بل كان هناك تراخ في تطبيقه، لألثر الذي يحمله هذا الفصل على االقتطاع 

من منحة النواب.

محاضر  نشر  على  التنصيص  أهمية  تكمن   :83 الفصل  من  األولى  الفقرة 
مساءلة  أو  القوانين  مشاريع  حول  تتم  التي  النقاشات  لتوثيق  اللجان  جلسات 
وإتاحة ذلك  اللجنة،  اختصاص  أخرى في صلب  النقاش في مواضيع  أو  الحكومة 
اللجان،  للعموم. لم يتلزم مجلس نواب الشعب بهذا الفصل في كل اجتماعات 

وتبقى العديد من المحاضر ناقصة، والمعلومة غير متوفرة.

الفقرة الثانية من الفصل 128: والمتعلق بنشر نتائج التصويت على الموقع 
ضغط  نتيجة  الفصل  هذا  إدراج  كان  وقد  ساعة   48 خالل  للمجلس  االلكتروني 
لنتائج  الوحيد  المصدر  كانت  أن  بعد  البوصلة،  جمعية  وخاصة  المدني،  المجتمع 
عن  المجلس  يمتنع  كان  عندما  التونسي،  التشريعي  المجلس  صلب  التصويت 
التصويت للعموم في  النائب. يساهم نشر تفاصيل  التصويت حسب  نتائج  نشر 
الفصل  بهذا  المجلس  التزام  رغم  السياسية.  النواب، وفهم مواقفهم  مساءلة 
أثارت  التصويت حول مشاريع قوانين  تفاصيل  تأخير نشر بعض  تّم  بشكل عام، 
الرأي العام، كقانون المالية لسنة 2018 مثًلا، وقد فتح هذا التأخير المجال لتأويالت 

مختلفة وزاد في احتقان الشارع.

يجدر التذكير وجوب نظر المحكمة الدستورية في النظام الداخلي لمجلس نواب 
الشعب فور انتصابها، ولذلك لضمان احترامه لمبادئ الدستور والحقوق والحريات 
التي ينص عليها. غياب المحكمة الدستورية جعل مجلس نواب الشعب يعمل 

بنظام داخلي لم يمّر على أنظار المحكمة الدستورية بعد.

في األوامر والقرارات الترتيبية

رغم تدّني علوية األوامر والقرارات والترتيبية مقارنة باألطر القانونية المذكور أعاله، 
إال أن صالبة النسيج اإلداري مقارنة بقوة النص القانوني تجعل من االستجابة إلى 
األوامر والقرارات والمناشير الترتيبية أقوى من استجابة النظام ككل إلى ما ينص 
أمر  إصدار  على  عدة  أحيان  في  القانون  تطبيق  يقتصر  القانون.  أو  الدستور  عليه 
حكومي تطبيقي، أو منشور تفسيري، ويصبح تأخير إصدار هاته النصوص الترتيبية 
عائًقا أمام تطبيق القانون. في أحيان أخرى، تكون األوامر الحكومية والمناشير ذات 
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أثر سلبي على الحق في المعلومة لمحتواها المتناقض والحق. 

يتعلق   2016 جوان/يونيو   30 في  مؤرخ   2016 لسنة   772 عدد  حكومي  أمر 
بضبط شروط وإجراءات منح عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع 

الخاص

تم ذكر الفانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة ضمن السند القانوني المؤيد لهذا 
األمر الحكومي، وهو أمر يضبط تفاصيل وإجراءات ذات عالقة بالعقود التي تبرم بين 
القطاع العام والخاص، وهو ينّفذ أحكام القانون عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بعقود 
الشراكة بين القطاع العام والخاص. من أهم ما جاء به نص األمر الحكومي، هو 
إجراءات نشر ملخصات العقود المبرمة، وهي من مسؤوليات الشخص العمومي 
ملخص  في  تضمينها  يتم  أن  يجب  التي  العناصر  األمر  نص  يذكر  المصلحة.  ذي 
العقد، ويمنح الحق في عدم نشر بعض المعلومات الخاصة بالعقد، وينص على 
ذات االستثناءات التي نص عليها القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة )الفصل 
63(. يزيد التضييق على المعلومات في الفصل 65 و66، حيث ينص األمر على أنه 
المعلومات  أي من  يفشي  أن  العقود بسبب وظيفته،  على  اطلع  لمن  يمكن  ال 
والمعطيات، وأنه ال يمكن لكل شخص ذي مصلحة أن يطلع على معطيات من 

شأنها أن تمس من ”نزاهة إجراءات إسنادها”، أي العقود.

ينص األمر على أن العقود تنشر على الموقع االلكتروني للهيئة العامة للشراكة 
بين القطاع العام والقطاع الخاص.

أمر حكومي عدد 1164 لسنة 2016 مؤرخ في 10 أوت/أغسطس 2016 يتعلق 
بتنظيم وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

لم يتم ذكر القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة ضمن السند القانوني المؤيد 
التنمية واالستثمار  وزارة  تغيير هيكلي في  أنه ينص على  إال  الحكومي،  األمر  لهذا 
المالية  للشؤون  العامة  اإلدارة  وظائف  على  األمر  ينص  الدولي.  والتعاون 
والتجهيزات، ويحدد منها ”بلورة خطة تتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية” و”تسريع 
إدارة  بالمعلومة  الخاصة  الوظائف  هاته  تمارس  المحينة”.  المعلومة  إلى  النفاذ 
فرعية تم إحداثها، تعنى بالتوثيق والنفاذ إلى المعلومة، وهي جزء من إدارة التصرف 
في التوثيق واألرشيف. يوثق هذا األمر الحكومي أول تغيير هيكلي يطرأ على الهياكل 

التنفيذية بعد المصادقة على قانون النفاذ إلى المعلومة.

أمر حكومي عدد 1158 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2016 يتعلق 
بإحداث خاليا الحوكمة وضبط مشموالتها
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تم ذكر القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة ضمن السند القانوني المؤيد لهذا 
األمر  يحدث هذا  الفساد.  بمكافحة  المتعلق  اإلطاري  والمرسوم  الحكومي،  األمر 
خلية في كل وزارة تسمى ”الخلية المركزية للحوكمة”، وفي كل والية، وبلدية في مقر 
العمومية،  األغلبية  العمومية، والشركات ذات  الوالية، والمؤسسات والمنشآت 
تطبيق  حسن  على  ”السهر  الخاليا  هاته  صالحيات  من  الحوكمة”.  ”خلية  تسمى 
مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد”، ونشر هاته الثقافة، و”التعهد بحاالت التبليغ 
ومتابعتها، مع الحفاظ على السر المهني” و”متابعة ملفات الفساد” واإلحصائيات 

المتعلقة بها.

البشرية  ”الوسائل  معني  هيكل  كل  توفير  وجوب  على  الحكومي  األمر  نّص 
والمادية الضرورية” إلنجاز مهام الخلية، وأنه يجب إرساؤهم في أجل 3 أشهر من 

نشر األمر الحكومي.

أمر حكومي عدد 156 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري/فبراير 2018 يتعلق 
بتنقيح وإتمام األمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية/يوليو 2007 

المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي للمدرسة الوطنية لإلدارة

”أمر حكومي ال يذكر القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة في السند القانوني 
الذي يتكئ عليه، لكنه ينّقح الباب الخاص بالتكوين في إدارة المعلومات، ويضيف 
ضمن عدة مقترحات خاصة باإلدارة والسالمة المعلوماتية، ”المساهمة في توفير 
آليات  إرساء  المدرسة من  أفضل الظروف وتهيئة محيط تنظيمي وتقني يمكن 

لتطبيق اإلجراءات الترتيبية المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.” 

أمر حكومي عدد 328 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس 2018 يتعلق بتنظيم 
االستشارات العمومية

تم ذكر القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة ضمن السند القانوني المؤيد لهذا 
منصوص  أسباب  لعدة  العمومية  االستشارات  يؤّطر  أمر  وهو  الحكومي،  األمر 
عليها صراحة، منها ”تكريس مبدأي الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار”. ينطبق 
األمر  هذا  ينّص  المحلية.  والجماعات  والجهوية  المركزية  الهياكل  على  األمر  هذا 
على توفير بيانات معّينة ذات دخل بموضوع االستشارة، الكترونًيا، وخاصة الوثائق 

المتعلقة بالسياسة العمومية محل النظر. 

القرار  أخذ  عملية  في  المواطنين  لتشريك  فرصة  الحكومي  األمر  هذا  يمّثل  ال 
فقط، بل يوفر فرصة لتوفير بيانات بشكل تلقائي، وتسليط الضوء على مسار أخذ 
القرار، سواء كان صياغة أمر حكومي أو تنفيذ مشروع تنموي، مما يسلط الضوء 

كذلك على أية مصالح قد تتضارب والمصلحة العليا.
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يتعلق   2018 ماي/مايو   31 في  مؤرخ   2018 لسنة   503 عدد  حكومي  أمر 
بتنقيح وإتمام األمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري/فبراير 2001 

المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة

المؤيد  القانوني  السند  ضمن  المعلومة  إلى  بالنفاذ  المتعلق  القانون  ذكر  تم 
والهيكلي  اإلداري  للتنظيم  جديدة  هياكل  يضيف  أمر  وهو  الحكومي،  األمر  لهذا 
لوزارة الفالحة، أهمهما ”خلية الحوكمة الرشيدة” التي تعنى بملفات الفساد، بدًءا 
بالتقصي والبحث إلى متابعتها أمام الهيئات التأديبية والهيكل القضائي، وتنسيقها 

مع الهياكل األخرى المكلفة بالرقابة، ولها كذلك دور استراتيجي.

أيًضا تنقيح تسمية ودور ”اإلدارة العامة للتنظيم واإلعالمية والتصرف في  تّم 
التكنولوجيات  التركيز على اإلجراءات التي تعتمد على  الوثائق واألرشيف”، حيث تم 
الحديثة للمعلومات، وفيها تركيز على التصرف في الوثائق بالتعاون من مؤسسة 
األرشيف الوطنيمن خالل إعداد نظام لتصنيف الوثائق الجارية االستعمال وأخرى 
الوزارة،  الوثائق المتعلقة بمجال اختصاص  ما يجمعها األرشيف، واقتناء وجمع 
و”القيام باألعمال الضرورية إلعدادها على المستوى المادي ولحفظها وإلتاحتها 
للمستفيدين”، وفي هذا التزام واضح بما نص عليه القانون المتعلق بالنفاذ إلى 

المعلومة.

المنشور عدد 19 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي/مايو 2018 متعلق بالحق 
في النفاذ إلى المعلومة

بالنفاذ إلى المعلومة من قبل رئيس  القانون المتعلق  تّم نشر تفسير ألحكام 
الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة والوالة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات 
يوضح  القانون.  على  التصويت  على  سنتين  من  أكثر  بعد  العمومية،  والمنشآت 
المنشور تفاصيل استجابة اإلدارة للقانون، ويحتوي على نموذج مطلب النفاذ إلى 

المعلومة، ونموذج مطلب التظّلم لدى رئيس الهيكل المعني. 

يجدر الذكر أن اإلدارة تعتمد كثيًرا على المناشير في االستجابة إلى القوانين، وإن 
كانت القوانين أعلى مرتبة قانونية من المناشير.

المؤثرات 

تونس، سواء في  المعلومة في  الحق في  تبلور  أن  على  تام  إجماع شبه  يوجد 
دسترته تم تطبيقه، كان نتيجة مؤثرات ضغط إيجاًبا أو سلًبا في هذا االتجاه، وإن 
على  بنًاء  أيضًا  التقييم  يختلف  بغيره.  مقارنة  مؤثر  حجم  في  التقييم  يختلف  كان 
خلفية من تّم سؤالهم المهنية وزاوية تعاملهم مع هذا الحق وميدان الشفافية.
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المؤثرات الداخلية

إلى  تونس  في  المعلومة  في  الحق  على  الداخلية  المؤثرات  تقسيم  يمكن 
قسمين رئيسيين: )مؤثرات حكومية وأخرى غير حكومية(. ويسمح هذا التقسيم 
داخل  من  ينشط  من  بين  ما  الموجودة  السياسية  التوازنات  االعتبار  بعين  لألخذ 

هياكل الدولة، ومن ينشط من خارجها.

أثرت هياكل الدولة على بلورة الحق في المعلومة إيجاًبا وسلًبا، حسب المرحلة 
القضائية دور أساسي  للسلطة  والوطني. كان  المحلي  المستوى  والهيكل، على 
لحماية الحق في المعلومة، سواء في التشريع أو التطبيق، قبل وبعد المصادقة 
 41 المرسوم  لتطبيق  الضامن  اإلدارية  المحكمة  كانت   .2014 في  الدستور  على 
لسنة 2011، وإن كان طول مدة النظر في القضايا مؤثًرا على سرعة الحصول على 
المعلومة. لقد كانت إمكانية التقاضي لضمان هذا الحق من وسائل الضغط على 

الهياكل  )أنا يقظ 2017(. 

أثر وجود الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، على ضمان تطبيق 
الحق في المعلومة بعد المصادقة على الدستور. لقد تّم اللجوء إلى الهيئة للطعن 
في مشاريع قوانين مختلفة، إال أن الطعن المتمّثل في قانون المالية لسنة 2019، 
على سبيل المثال، أعطى مثاًلا على تأويل لم يدافع على الحق في المعلومة، وأولى 
أهمية لحقوق أخرى، كالحقوق االقتصادية وحماية المعطيات الشخصية. طعن 
نواب في عدم دستورية قانون المالية لعدة أسباب، منها عدم توفير المعلومات 
الكافية لنقاش القانون، كسعر صرف الدينار مثًلا، وحجب اعتمادات للوزارات ذات 
أي  الهيئة  تقبل  لم  البنكي.  السر  رفع  في  الطعن  وتم  العمومي،  بالتأجير  عالقة 
من الطعون المتعلقة بعدم توفير المعلومات الكاملة، وقبلت الطعن المتعلق 

بتوضيح آليات رفع السر البنكي، لعدم وضوحها  )الرائد الرسمي 2018(.

كان للسلطتين التشريعية والتنفيذية دور هام لبلورة الحق في المعلومة حيًنا، 
وعرقلته في أحيان أخرى. كانت حكومة المهدي جمعة صاحبة المبادرة التشريعية 
األولى الخاصة بمشروع القانون المتعلق بالحق في المعلومة، وقد كانت أودعت 
سحب  تم  أنه  إال   .2014 أوت   18 بتاريخ  الشعب  نواب  مجلس  في  المشروع 
إيداعه  وإعادة  الخارجية،  والعالقات  والحريات  الحقوق  لجنة  القانون من  مشروع 
يحسب  مروره.  عطل  مما   ،2015 أوت   8 بتاريخ  الصيد  الحبيب  حكومة  قبل  من 
أيًضا لمجلس نواب الشعب مصادقته على القانون المتعلق بالحق في المعلومة 
بصيغة ال خالف على أنها متقدمة على ما اقترحته الحكومة. كان النفتاح البرلمان 
ا إيجابًيا، حسب أشرف العوادي. سمح انفتاح المجلس  على المجتمع المدني أثًر
بالحديث مع النواب، وتنظيم جلسات استماع للمتدخلين في الحق في المعلومة. 

انقتح النواب أيًضا على خبرات أخرى فيما يخص الحق في المعلومة. 
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إال أن التأثير على الحق في المعلومة من قبل السلطتين ال يقتصر على اإلطار 
إلى  للنفاذ  الوطنية  الهيئة  أعضاء  انتخاب  صالحية  القانون  يحدد  فقط.  القانوني 
أثر كبير على واقع الحق في  المعلومة لمجلس نواب الشعب، والختيار األعضاء 
المعلومة. يوضح نجيب المكني أن تأخير انتخاب أعضاء الهيئة من قبل البرلمان أثر 
سلًبا على الحق في المعلومة. ترى هاجر الطرابلسي أنه يمكن أن يؤثر النواب بشكل 
إيجابي على الحق في المعلومة إن تابعوا عمل الهيئة بعد انتخابها، وتتساءل عن 
دور البرلمان بعد إعداد وإرسال الهيئة لتقريرها السنوي. يجب على الحكومة أيًضا 
إصدار األوامر الحكومية التي تنظم عدد من تفاصيل عمل الهيئة، وخاصة تلك ذات 
العالقة بإدارة الهيئة. ترى الطرابلسي أن دور الحكومة يكون فقط في أول إرساء 
الهيئة، ودعمها فنًيا في صياغة أطر عملها، لكنها مع االخذ في االعتبار عدم زيادة 
الهيئة  ميزانية  على  الحكومة  تؤثر  كما  الهيئة.  استقاللية  لضمان  الحكومة،  تأثير 
أيًضا، فهي التي تحدد ميزانيتها بنًاء على اقتراح مجلس الهيئة. تؤثر الميزانية على 
أن  المكني  نجيب  يرى  العديدة.  إمكانيات لممارسة مهامها  للهيئة من  يتوفر  ما 
الحكومة لعبت دوًرا سلبًيا أثر على الحق في المعلومة، وذكر نشر المنشور 4 سنة 
2017 مثاًل والذي أثر سلبًيا على الحق في المعلومة، وأرسل رسالة غير مطمئنة، 

كما أنه يجد أن الميزانية الوقتية التي تم منحها للهيئة أول إرسائها أثر سلًبا. 

التنفيذية،  السلطة  من  األثر  نفس  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  تجد 
فالحكومة هي المسؤولة عن تسمية أعضاء مجلسها، وهي التي تقرر ميزانيتها 

السنوية أيًضا.

يقول أشرف العوادي أن المنظومة القديمة كانت من أكثر المؤثرات السلبية 
على الحق في المعلومة، وأنه قد وجب تحدي النظام لكي يقبل أن يتغير )العوادي 

كانت المحكمة اإلدارية الضامن لتطبيق 
المرسوم 41 لسنة 2011، وإن كان طول 

مدة النظر في القضايا مؤثًرا على 
سرعة الحصول على المعلومة. لقد 

كانت إمكانية التقاضي لضمان هذا 
الحق من وسائل الضغط على الهياكل
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2018(. يرى أشرف أن اإلدارة قد تدعم أحيانا الحق في المعلومة ظاهرًيا، وخاصة من 
يعمل مع الشركاء الدوليين، ألنها تمدهم بفرصة للحديث عن أمر مثير لالهتمام، 
لكن في التطبيق، هو ليس إال جهد إضافي. وان اإلدارة مثلت عائًقا بسبب مفهوم 
خاطئ للسيادة، وهو ”العصى”. إال أن اإلدارة تأخذ أشكال عدة، وتختلف من هيكل 

آلخر. 

كان للبلديات دور هام في جعل الحق في المعلومة أكثر شعبية، لما للبلديات من 
البلديات  دور يمس من حياة المواطن بشكل مباشر ويومي. ساهمت استجابة 
بلديات  كافة  في  البوصلة  جمعية  بها  قامت  التي  المعلومة  إلى  النفاذ  لمطالب 
الجمهورية كجزء من مشروع ”مرصد بلدية”، ساهمت في جذب انتباه الرأي العام، 
نسب  حسب  الجمهورية  بلديات  رّتب  الذي  الشفافية  مقياس  نشر  عند  خاصة 
بناء  البلديات سباقة في  استجابتها للمطالب وتوفيرها للمعلومة. كانت بعض 
مواقع الكترونية تستجيب إلى مقتضيات التشريع، لعل هذا يعود إلى االستقاللية 
االنتخابات  صاحب  التي  التوقعات  وإلى  التونسي،  الدستور  بها  أتى  التي  اإلدارية 

البلدية سنة 2018. 

توجد العديد من المؤثرات الداخلية غير الحكومة على الحق في المعلومة، لعّل 
بعد  تونس  انفتاح  أن  العوادي  أشرف  يرى  واإلعالم.  المدني  المجتمع  هو  أبرزها 
الثورة خلق مناًخا مالئمًا لنشاط المجتمع المدني. كما أن أثر اإلعالم اإليجابي على 
بلورة الحق في المعلومة كان نتيجة تأثير النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، 
في  الحق  عن  للحديث  اإلعالم  في  زمنًيا  ا  حيًز الحق  هذا  عن  دفاعها  خلق  والتي 
المعلومة. كذلك أيًضا أن الشعب أصبح مثقًفا أكثر في المواضيع ذات العالقة 
أثر على عدم المس  بالحقوق، وإن لم يمارسها بشكل مباشر وكاف، وكان لهذا 
بالحق في المعلومة مثًلا. إال أن دور المجتمع المدني لم يٌتحد النظام بشكل كاف، 
وأن المطالب الخاصة بالنفاذ التي تقدمها جمعية أنا يقظ مثًلا لن تغير شيًئا، وأن 

التأثير الحقيقي يتطلب هجمة جماعية.

ا فاعًلا في فتح الطريق  أيًضا أن المجتمع المدني لعب دوًر الحداد  يرى محمد 
من أجل الحق في المعلومة، منهم أشخاص ومؤسسات وجمعيات. إال أنه هناك 
مع  تعاملت  حينما  أحياًنا  سلبي  بشكل  أثرت  المدني  المجتمع  مكونات  بعض 
المعلومة وكأنها ملك لها بعد حصولها عليها، وهي وإن كان سبب عدم نشرها 
لتلك  حصري  بشكل  المعلومة  توفير  تستغل  الهياكل  بعض  كانت  فقد  تقنًيا، 
الجمعيات، وتحيل أي جمعية أخرى تطلب المعلومة إلى تلك الجمعية التي تملك 
المعلومة وال توفرها. رغم أن تلك الجمعيات فتحت المجال وكانت رائدة في طلب 

المعلومة، إال أنها بنت عائًقا للجمعية التي تليها، دون قصد. 

ترى هاجر الطرابلسي أن المجتمع المدني التونسي لم يكن له دور كبير أو تأثير 
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إلى المعلومة، لكنه لعب دوًرا الحًقا بعد إرسائها،  النفاذ  حقيقي في إرساء هيئة 
في تنظيم اللقاءات بين أعضائها على سبيل المثال. تفّسر هاجر هذا بأن انتظارات 

المجتمع المدني التونسي من الهيئة مختلفة عن انتظارات الهيئة منه. 

يرى نجيب المكني أن الهيئة هي المسؤولة عن تحديد موقف المجتمع المدني 
منها حسب قراراتها المتعلقة بحماية الحق في المعلومة، ويرى أن دور المنظمات 
وضع  خالل  القرار  آخذي  على  المباشر  والتأثر  المناصرة  في  حاسًما  كان  الوطنية 

القانون المتعلق بالحق في المعلومة. 

أما بالنسبة إلى تأثير الصحفيين على بلورة الحق في المعلومة، فتختلف اآلراء. 
يرى محمد الحداد أن لجوء العديد من الصحفيين للحق في المعلومة كان مرحلة 
حاسمة في تبلور الحق، وكذلك تغطيتهم للمصادقة على القانون المتعلق بالحق 
بالمرحلة  ليس  المعلومة  في  النفاذ  أن  الحداد  يرى   .2016 سنة  المعلومة  في 
األصعب، بل استعمالها، فالقيمة المضافة ليست الحصول على المعلومة، بل 

وضعها في سياقها. 

المؤثرات الخارجية

في  تونس  في  المعلومة  في  الحق  على  الخارجية  المؤثرات  تقسيم  يمكن 
قسمين رئيسيين: )التعاون الدولي، والتعاون غير الحكومي(. يأخذ هذا التقسيم 
بعين االعتبار الجهة التونسية التي يؤثر عليها العامل الخارجي، إن كان حكومًيا أو 

غير حكومي.

يظهر تأثير المانحين اإليجابي على الحق في النفاذ إلى المعلومة في أول أشهر 
الوثائق  إلى  بالنفاذ  المتعلق   41 المرسوم  ونشر  صياغة  عند  وخاصة  الثورة،  بعد 
اإلدارية، والذي تم نشره في مارس 2011، والذي تّمت صياغته في رئاسة الحكومة 
)المكني  االقتصاد  لدعم  الدولي  البنك  مع  برنامج  ضمن  آنذاك(،  األولى  )الوزارة 
الشركاء  أثر  وأن  خارجية سلبية،  توجد مؤثرات  ال  أنه  العوادي  أشرف  يرى   .)2018
متدني  ألنه  مطالبهم،  سقف  في  الوثوق  يمكن  ال  أنه  إال  فقط،  إيجابي  الدوليين 
جًدا، وأعطى العوادي مثاًلا صندوق األمم المتحدة اإلنمائي، ألنه شريك الحكومة 
الدولية  االتفاقيات  بعض  دون  أن  العوادي  أشرف  يرى  هذا  وبالرغم  الشعب،  ال 
لما مر القانون المتعلق بالحق في المعلومة مثًلا، وأعطى مثاًلا شراكة الحوكمة 
هذا  رغم  لكن  الدولي.  البنك  مع  والتعامل  تونس،  إليها  انضمت  التي  المفتوحة 
التي ”جعلتنا  الحق هي  أن دسترة  العوادي  يرى  الخارجيين،  للفاعلين  المهم  الدور 

نربح العركة”.
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يعطي محمد الحداد اتفاقيات التبادل الحر أو اتفاقيات الثنائية )أليكا( كمثال على 
األثر الخارجي السلبي. فهاته االتفاقيات، بصفتها أعلى رتبة من القانون وأدنى من 
الدستور، قد يحملون تأثيًرا سلبًيا لما يتضمنونه من شروطن كالسر التجاري مثًلا، 
وهو الطريقة األنجع لحجب كل شيء. يروي الحداد حادثة جدت في اجتماع نظمته 
لجنة التسيير حسب األهداف الخاصة باتفاقية األليكا رّكز على التقارب التشريعي 
إلى  بالنفاذ  المتعلق  القانون  إدماج  اقترح  حيث  وتونس،  األوروبي  االتحاد  بين 
المعلومة في نطاق التقارب التشريعي، وتفاجأ ممثلو الحكومة من هذا المقترح 
الذي يبدو أنه لم يخطر على بال المفاوضين رغم ذكر السر التجاري من قبل الطرف 

األوروبي. 

التعاون غير الحكومي، ويشكل المانحين الذين يتعاملون مع مكونات المجتمع 
المدني، الوطنية والمحلية، حيث تؤثر المنح المتاحة على إمكانية المجتمع المدني 
عن  ينجر  قد  الذي  السلبي  األثر  المعلومة.  في  بالحق  تدفع  بأنشطة  القيام  من 
الشركاء الدوليين أو المانحين يأتي عندما يلتقي مجتمع مدني انتهازي أو محترف 
مع ممول ليست لديه أولويات استراتيجية لصرف األموال في دولة ما، وهاته هي 

المعادلة السيئة حسب أشرف العوادي.

الحكومي، وهي  الخارجي غير  للتعاون  ا  أثًرا سلبيًا غير مباشًر الحداد  يرى محمد 
يعطي  بواقع  لكن  كمنظومة،  المعلومة  إلى  بالنفاذ  مرتبطة  ليست  مشكلة 
المنظمات الدولية نفاًذا أكثر من المنظمات المحلية. يتفاجأ الحداد من أن يكون 
هناك مكاتب للمنظمات الدولية صلب الهياكل العمومية مثًلا، وإمكانية اطالعهم 
تونسًيا.  مواطًنا  تكون  عندما  ذلك  يصعب  بينما  بسهولة،  المعلومات  كل  على 
األثر السلبي ينجر عن االنطباع لدى المواطن بأنه يوجد تفاوت في الحصول على 
أيًضا،  المشاريع  استدامة  عدم  في  الحداد  حسب  السلبي  األثر  يمتد  المعلومة. 
ويقول أنه في بعض الوزارات، يقف استعمال المواقع االلكترونية المفتوحة مثًلا 

بانتهاء مشروع الممول الخارجي. 
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ترى هاجر الطرابلسي أن اتفاقية الشراكة التي قامت بإمضائها الهيئة الوطنية 
الفني  الدعم  لتقديم  جًدا  مهمة  مثاًل   19 المادة  جمعية  مع  المعلومة  إلى  للنفاذ 
وتعدد  المعلومة،  إلى  بالنفاذ  الخاص  الدليل  وإنتاج  التوعية  حمالت  وتنظيم 
جانًبا  المكني  نجيب  يوضح  وغيرها.  واليونسكو  الدولي  البنك  مع  أخرى  شراكات 
ا لدعم المنظمات الدولية وأثره اإليجابي على بلورة الحق في المعلومة، كتوفير  آخًر
الدعم  هذا  أن  المكني  يرى  األجانب.  والخبراء  المقارنة  وتجارب  القانونية  التحاليل 
الحوكمة  وأن شراكة  المعلومة،  بالحق في  الوطنية  للمطالب  أعطى مشروعية 

المفتوحة مثًلا وضعت التزاًما سياسًيا للدولة.

تطبيق الحق في المعلومة

يرتكز تقييم تطبيق الحق في المعلومة بدراسة التزام الدولة بضمان هذا الحق، 
ويمثل  منتظمين.  أو  أفراًدا  المواطنين،  قبل  من  الحق  هذا  ممارسة  ومظاهر 
هذا التقييم فرصة فريدة في تونس لتطور اإلطار القانوني الذي يضبط الحق في 

المعلومة كسياسة عامة. 

التزام الدولة بضمان الحق في المعلومة

حصر  طريق  عن  المعلومة  في  الحق  بضمان  الدولة  التزام  مدى  تقييم  يمكن 
التي  القانونية  االلتزامات  حسب  ممارساتها،  في  المعلومة  في  الحق  تمظهر 
الحكومة  باألوامر  بدًءا  المعلومة،  في  الحق  في  العامة  سياستها  تضبطها 

والقوانين مرورًا باالتفاقيات والدستور. 

الرائد الرسمي، وهو أحد إصدارات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، يعد 
والترتيبية  القانونية  النصوص  فيه  تصدر  والذي  الرسمية،  المنشورات  أقدم  أحد 
المضبوطة بالقانون. صدر أول رائد رسمي في 22 جويلية/يوليو سنة 1860. تتعدد 
أنواع الرائد الرسمي حسب االختصاص، فيوجد الرائد الرسمي المتعلق بالقوانين 
واألوامر والقرارات واآلراء، وهو ما يصدر وينشر للعموم كل ثالثاء وجمعة من كل 
والعدلية،  والشرعية  القانونية  باإلعالنات  المتعلق  الرسمي  الرائد  ويوجد  أسبوع، 
الثالثة  بأنواعه  الرسمي  الرائد  يتوفر  العقارية.  المحكمة  بإعالنات  متعلق  وآخر 
الرسمي  الرائد  يسمح   .www.iort.gov.tn الموقع  على  الكترونيًا  أو  ورقية  بنسخ 
بتتبع القرارات الرسمية واألنشطة التجارية وإحداث الجمعيات واألحزاب، حسب 
ضبط القانون وتنصيصه على النشر. إال أن هاته المعلومات تتأثر أحياًنا بتأخر نشر 
االلتزام  رغم  الرسمي.  الرائد  نشر  وتأخر  أخذها،  فور  دوًما  تنشر  ال  فهي  القرارات، 
بدورية نشر الرائد الرسمي، إال أن االعتباطية في نشر القرارات أحياًنا يقلل من قيمة 
المعلومة التي يمكن نشرها، كقرارات التسمية مثًلا، والتي قد تنشر بعد أشهر من 
يتم  الشعب،  نواب  بمداوالت مجلس  رائد رسمي خاص  أيًضا  يتوفر  مثًلا.  أخذها 
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نشره على الموقع الرسمي للمجلس.

معلومات  نشر  على  الشعب  نواب  لمجلس  الداخلي  النظام  تنصيص  رغم 
يجب  والتي  مثًلا  القوانين  على  التصويت  كنتائج  محدد،  أجل  في  للعموم  محددة 
نشرها بعد 48 ساعة من التصويت، يتأخر أحياًنا نشر هاته المعلومة. ينّص أيًضا 
أجل  في  واللجان  العامة  الجلسة  في  الحضور  قائمة  نشر  على  الداخلي  النظام 
أقصاه ثالثة أيام بعد كل جلسة، وهو ما ال يتم احترامه دوًما، فيتأخر نشر القائمة، أو 
ال تنشر. يتأخر أيًضا نشر قرارات مكتب مجلس نواب الشعب، والتي تنشر حسب 
نظامه الداخلي في أجل ثالثة أيام. يتأخر أيًضا نشر محاضر جلسات اللجان، والتي 
فبعضها  الجلسة،  انعقاد  من  شهر  أجل  في  نشرها  على  الداخلي  النظام  ينص 
يتأخر بأشهر، وبعضها لم ينشر أبًدا. يتم أيًضا القيام باجتماعات للجان البرلمانية 
دون إعالن مسبق عنها، وهو مخالف للنظام الداخلي وللحق في المعلومة. كما 
مما  العامة،  الجلسات  ألشغال  التلفزية  بالتغطية  الشعب  نواب  مجلس  التزم 
يسمح للجميع بمتابعة النقاشات والتصويت. يقوم المجلس ببث أشغال بعض 
شديدة  مقاومة  بعد  أتت  المبادرة  هاته  أن  إال  رقمية،  بطريقة  مباشرة  اللجان 
الداخلي  النظام  المدني لبث بعض االجتماعات، رغم تنصيص  لمحاولة المجتمع 
على أنها اجتماعات مفتوحة للعموم. رأت جمعية أنا يقظ في منعها من تصوير 
أحد اجتماعات اللجان البرلمانية ”ضربًا لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة” )أنا 

يقظ 2016(. 

المعلومة من مظاهر  إلى  بالنفاذ  المتعلق  القانون  على  المصادقة  كانت  وإن 
التزام المشّرع بتفعيل الحق الدستوري في قانون أساسي، إال أن التزام مؤسسات 
بضمان  التزاًما  بالضرورة  تعكس  ال  القانوني  النص  مقتضيات  باحترام  الدولة 
الحق في المعلومة. ينّص القانون صراحة على مسؤوليات يجب أن تحترمها كل 
المؤسسات الخاضعة ألحكام هذا القانون. من هاته المسؤوليات أن يتوفر موقع 
تلقائية،  بصفة  نشرها  الواجب  المعلومات  على  يحتوي  مؤسسة،  لكل  الكتروني 
وعلى دليل النفاذ إلى المعلومة الذي يمكن المواطن من الوصول إلى المعلومات، 

تأخر إرساء الهيئة لتعّطل انتخاب أعضائها، 
وصدر أول قرار لها بتاريخ 1 فيفري/فبراير 

2018، أي بعد تسعة أشهر من األجل الذي 
ينّص عليه القانون. وإن تأخر إرساؤها، فقد 
تمكّنت الهيئة من البت في أكثر من 700 

قضية بموفى أوت/أغسطس 2019
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وعلى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة صلب ذلك الهيكل. ينص القانون في أحكامه 
دخول  من  أشهر  ستة  وهو  األحكام،  هاته  الحترام  واضحة  آجال  على  االنتقالية 
القانون حيز التطبيق. في تقرير لها يقّيم التزام مؤسسات الدولة بأحكام القانون 
2018، وجدت  المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة نشرته منظمة أنا يقظ في سبتمبر 
أن %20 فقط من الوزارات تحترم ما ينص عليه القانون من نشر تلقائي للمعلومة، 
وأن %41 من الواليات ال تملك موقًعا الكترونًيا، وأن 11 والية من تلك التي تملك 
أن  أيًضا  الجمعية  2018(. وجدت  يقظ  )أنا  بالمعلومات   بتحيينه  تقوم  ال  موقعا 
الجامعات  وجّل  القانون،  أحكام  أيًضا  تحترم  ال  العمومية  المؤسسات  من  عدًدا 
يقيم  تقرير  بنشر  البوصلة  جمعية  قامت  فقد  للبلديات،  بالنسبة  أما  الرياضية. 
استجابة البلديات كافة لمقتضيات القانون بالنشر التلقائي، ثم االستجابة لمطالب 
في  الكترونية  مواقع  تمتلك  البلدية  من   61.7% أن  ووجدت  المعلومة،  إلى  النفاذ 
2018، وأن %47.7 من هاته المواقع تحتوي على بعض معلومات منشورة  سنة 
كما ينص القانون )أنا يقظ 2018(، و%14 منها فقط ينّص على المكلف بالنفاذ إلى 

المعلومة.

أجل  في  المعلومة  إلى  للنفاذ  الوطنية  الهيئة  إرساء  على  أيًضا  القانون  ينص 
سنة من المصادقة عليه. تأخر إرساء الهيئة لتعّطل انتخاب أعضائها، وصدر أول 
قرار لها بتاريخ 1 فيفري/فبراير 2018، أي بعد تسعة أشهر من األجل الذي ينّص 
 700 من  أكثر  في  البت  من  الهيئة  تمكّنت  فقد  إرساؤها،  تأخر  وإن  القانون.  عليه 
قضية بموفى أوت/أغسطس 2019، وقد نشرت أمامها أكثر من ألف قضية منذ 
يبقى   .www.inai.tn االلكتروني  على موقعها  الهيئة  قرارات  كافة  تنشر  إرسائها. 
المعلومة  وتوفيرها  الهيئة  بقرارات  المعنية  الهياكل  استجابة  مدى  في  التحدي 

لطالبها. 

مجلة الجماعات المحلية من القوانين التي تؤثر أيًضا على المعلومة. رغم استناد 
المجلة على الحق في المعلومة والتشريع الخاص بتفعيل هذا الحق، إال أنه سبق 
هاته  أول  الثورة.  بعد  األولى  البلدية  االنتخابات  بعد  أحكامه  بعض  خرق  تم  وأن 
البلديات، حيث قام بعض الوالة بدعوة  الخروقات كان في عملية انتخاب رؤساء 
أعضاء المجالس البلدية لجلسات مغلقة لالنتخاب، رغم تنصيص القانون صراحة 
إلى القضاء للطعن  المواطنين والجمعيات  على أن الجلسات علنية. لجأ بعض 
في السالمة القانونية للجلسات المغلقة، أمام المحكمة اإلدارية. لم تلتزم الدولة 
بضمان الحق في المعلومة في نموذج النظام الداخلي الذي اقترحته الحكومة على 
البلدية،  للجلسات  المباشر  البث  والذي نص صراحة على منع  البلدية،  المجالس 
رغم تنصيص المجلة على علنيتها. ضغط المجتمع المدني على المجالس البلدية 
لنبذ الفصل المتعلق بهذا المنع، ووضعت جمعية البوصلة عريضة يلتجئ إليها 

من يريد الطعن في قانونية النظام الداخلي الذي يمنع البث المباشر14.

http://baladia.marsad.tn/article/5bcdb9834f24d00ad7ff7427 - 14
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Open Go-  قامت الدولة التونسية باالنضمام إلى شراكة الحوكمة المفتوحة »
venrment Partnerhsip « في سنة 2014، وهي مبادرة تضمن عدد من البلدان، تم 
اإلعالن عنها منذ سنة 2011 في الجمعية العامة لألمم المتحدة. تأتي تونس ضمن 
75 دولة منضمة إلى هاته المبادرة، وهي تسعى إلى تشريك المواطن وزرع مبادئ 
يعّد  الفساد.  ومكافحة  والشفافية  العمومية  الهياكل  في  المفتوحة  الحوكمة 
انضمام تونس إلى هاته المبادرة دلياًل على التزام الدولة بالحق في المعلومة لما 
يتطّلب االنضمام إلى الشراكة من توفر حد أدنى الحترام مبادئ الحوكمة المفتوحة 
النفاذ إلى  التالية: الشفافية المالية والجبائية، حق  بشكل ملموس في المجاالت 
)الحكومة  المدنية   الحريات  بالمكاسب، والمشاركة وحماية  التصريح  المعلومة، 
التونسية 2019(. تمت صياغة ثالثة خطط عمل منذ انضمام تونس إلى المبادرة، 
صياغة  تمت  المفتوحة.  الحوكمة  لتعزيز  الدولة  بها  تقوم  التي  االلتزامات  تخط 
هاته الخطط ضمن لجنة قيادة تضم ممثلين عن المجتمع المدني وممثلين عن 
هياكل الدولة المختلفة بصورة متساوية، وتتم متابعتها عن طريق تقارير تقييمية 

)الحكومة التونسية 2019(.
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تطور الجانب القانوني الخاص بالحق في المعلومة تونس
وتعدد الهياكل الضامنة له في تونس يجعل الممارسة 
هي الطريقة األهم في ترسيخ هذا الحق لدى المواطن. 

I. ترسيخ الحق في المعلومة

التركيز على الجانب 
المحلي أو القطاعي 

للمعلومة، واالستناد 
على الالمركزية 

واالدارات والهيئات 
المحلية والمستقلة. 

العمل على تشريك 
المجتمع المدني، هيئة 

النفاذ إلى المعلومة، 
والمحكمة اإلدارية 
في إرساء المبادئ 

الحقوقية، المجتمعية، 
القانونية والقضائية. 

التواصل حول نجاحات 
النفاذ إلى المعلومة من 

خالل عرض دراسات الحالة 
واالمثلة االيجابية بأشكال 

تفاعلية مختلفة للوصول 
الكبر قدر من العموم 

واالطراف المعنية

التركيز على ممارسة هذا الحق على المستوى المحلي 
استنادًا على مسار الالمركزية الذي حدده الدستور 

التونسي إحدى فرص زيادة شعبية الحق، لما في ذلك 
من قرب جغرافي للمواطن، وتأثير مباشر على حياته 

اليومية. يفّضل أيضًا التركيز على ممارسة هذا الحق في 
قطاعات حيوية محددة، كالتعليم والصحة، لما لهما من 

اهتمام شعبي وأثر على كافة الفئات.

تعدد المتدخلين في ضمان الحق في المعلومة، ما بين 
مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني، يمثل 
فرصة لزيادة شعبيته، حيث يمثل المجتمع المدني 

امتدادًا شعبيًا، وتعطي مؤسسات الدولة، كهيئة النفاذ 
إلى المعلومة والمحكمة اإلدارية، امتدادًا إداريًا، ويضفي 

كالهما مصداقية الزمة على هذا الحق.

خاصة تلك التي نجحت وكانت واضحة األثر على 
المستوى المحلي و الوطني. كما يجب مراعاة التنوع 

في هذا التواصل، على أال يقع على عاتق مؤسسات 
الدولة فقط كي ال يقع في البروباغاندا، وأن يفسح 

اإلعالم المجال لمشاركة التجارب الخاصة بهذا 
الحق.
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إن الوضع السياسي الدقيق وغير المشجع على حراك مصر
المجتمع المدني في مصر قد ال يشجع على تطور الحق 

في المعلومة أو ممارسته، لكنه ال يمنع بناء قاعدة 
شعبية تدافع عنه وتدعو إلى ممارسته دون تعرضها 

إلى خطر يمس من حريتها.

قاعدة  على  يرتكز  ال  المعلومة  في  الحق  أن  إلى  الثالث  البلدان  في  التعمق  يشير 
شعبية تتمثل في مطالبة واضحة به، وإن وجدت مظاهر وأسباب تشير إلى وعي 
المواطن بأهمية المعلومة في حياته اليومية. فإن بلورة الحق في المعلومة تتطلب 

زيادة في شعبية هذا الحق بترسيخه في المجتمع، وهذا يختلف من بلد آلخر.

العمل على تعزيز دور 
المجتمع المدني في 

العمل على تأصيل 
الحق في المعلومة مع 

القطاعات واالطراف 
المعنية المختلفة.

زيادة المبادرات التي 
ترصد التساؤالت 

الشعبية )إعالمية، 
حقوقية، ثقافية 

ابداعية، حراك 
مجتمعي( 

إن التركيز على قطاعات معينة قد يمكن المجتمع 
المدني من ترسيخ الحق في المعلومة فيها والتفاعل 

مع المؤثرين عليها دون أن يتم التعامل مع بشكل 
وطني وعام قد يثير حفيظة الفاعلين السياسيين.

يمكن تشجيع المبادرات الداعية إلى رصد التساؤالت 
الشعبية حول المعلومات التي يود المواطنون 

معرفتها، على أن تضع هاته المبادرات المعلومات في 
إطار يوضح أثر توفر تلك المعلومات على سير الحياة 

اليومية.
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قد يمثل غياب اإلطار القانوني المنظم للحق في ليبيا
المعلومة في ليبيا فرصة لترسيخ تمّسك شعبي كخطوة 

أولى، وقد يمّثل ذلك فرصة للبناء في ظل غياب هياكل 
مؤسساتية تتدخل بشكل واضح لتقنينه.

العمل على زيادة توجيه 
الدعم الخارجي والداخلي 

لجمعيات المجتمع 
المدني التي تقوم 

بالتحسيس حول الحق 
في الوصول للمعلومة.

ازدياد مساحات النقاش 
في وسائل اإلعالم 

الليبي  حول الحق للنفاذ 
للمعلومة في مسودة 

الدستور، كذلك موضع 
هذا الحق داخل ترسانة 

التشريعات الليبية.

بدء العمل على عمليات 
متواصلة لسبر آراء حول 

المعلومات التي يود 
المواطنون معرفتها 

وترتيب االوليات بناًء على 
االحتياجات نتيجة عمليات 

سبر اآلراء.

لم يعنى الدعم الخارجي والداخلي للجمعيات بدعم الحق 
في الوصول للمعلومة بشكل واضح. توجيه دعم مالي 

ولوجيستي وقدراتي واضح للمجتمع المدني للتحسيس 
حول الحق في الوصول إلى المعلومة بطريقة تستجيب 

إلى الواقع الليبي والميدان من أولى الخطوات التي قد 
توفر آليات لترسيخ هذا الحق.

يمّثل اإلعالم فرصة مهمة لمشاركة المتابع بأهمية 
الحق للنفاذ للمعلومة، خاصة وأنه موجود في النسخة 

الحالية من الدستور. فتح مجاالت النقاش حول هذا الحق 
قد يعّوض غياب النقاش حوله خالل صياغة مسودة 

الدستور، وقد يحميه في حالة المس منه عند المصادقة 
على الدستور. يمثل هذا النقاش في المستقبل لنبة يبنى 

عليها النقاش حول التشريعات المستقبلية أيضًا.

رصد اهتمامات المواطنين في ليبيا، وخاصة في 
المجاالت التي يتساءلون عنها، بشكل دقيق 

وعلمي، يساهم في حسن توجيه حمالت التحسيس 
وممارسة الحق في المعلومة، وإن لم يكن مبلورًا 

بشكل متقدم في ليبيا.
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إن السياسة العامة الخاصة بالحق في الوصول إلى تونس
المعلومة في تونس واضحة المعالم، مترجمة في الدستور 

وقوانين وتراتيب، ولكن قد تعوقها أطر قانونية أخرى تؤثر 
سلبًا على الحق في المعلومة، أو تفتقر إلى التطبيق.

تدعيم السياسة العامة الخاصة   .2
بالحق في المعلومة

مراجعة وتقييم اإلطار 
القانوني الخاص بالحق 
في المعلومة والعمل 

على تنقيح القوانين 
ذات األثر السلبي على 

هذا الحق.

االستثمار في تطبيق 
القانون المتعلق بالحق 

في المعلومة من 
حيث توفير الميزانيات 

المعتمدة وتعيين 
الموارد البشرية الالزمة 

والكافية.

العمل على إستكمال 
أعمال الرقمنة في كافة 

الهيئات والوزرارات 
المعنية بما يستلزمه 

ذلك من برامج 
وتطبيقات تكنولوجية 

وقوانين. 

إن وجود اإلطار القانوني المنظم للحق في المعلومة فرصة 
ألنه يمثل المعيار الذي تقاس على أساسه جودة السياسة 
العامة. وجب تقييم تطبيق هذا القانون أواًل، ومدى تفعيله 

من ناحية الدولة، ومدى اللجوء إليه من قبل المواطن. ال 
يمكن تقييم القانون المتعلق بالمعلومة في منأى عن بقية 
األطر القانونية المؤثرة عليه سلبًا، والتي وجب تنقيحها عن 

طريق حمالت مناصرة للضغط على المشرع.

تترجم السياسات العامة إلى الواقع عن طريق توفير 
اإلمكانيات البشرية والمادية الالزمة لكل الهياكل 

المتدخلة في الحق إلى المعلومة. وجب التنصيص على 
هاته اإلمكانيات في قوانين المالية التي تحدد ميزانية 

الدولة ومكوناتها، واالستثمار في البنية التحتية الضامنة 
للمعلومة، كربط المؤسسات بشبكة االنترنت، أو اقتناء 

معدات معالجة المستندات.

ال يمكن للسياسة العامة الخاصة بالحق في المعلومة 
أن تطبق على معزل من الرقمنة في تعامل المواطن 

مع الدولة في كافة تجلياتها، بدءًا من التوثيق االلكتروني، 
وصواًل إلى اإلمضاء االلكتروني، والتي تختصر آجال 

االستجابة إلى مطالب المواطنين، منها الوصول إلى 
المعلومة وتوفيرها.
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لئن تحتوي عديد المواّد الدستورية والقوانين على إشارات مصر
ونقاط تتعّلق بالوصول الى المعلومات فاّن هذا األمر يظّل 

غير ُمنّظم  بشكل واضح نظرا لعدم وجود هيكل أو هيئة 
مستقّلة تحتكم الى قانون متكامل ينّظم ممارسة هذا 

الحّق.

إن دراسة السياسات العامة الخاصة بالوصول إلى المعلومة في البلدان الثالث 
يوضح أن فرص التأثير عليها موجود وإن كانت تمظهرات هاته السياسة متفاوتة 
التطور في كل بلد على حدة، أخذًا بعين االعتبار مدى التطبيق للسياسات المصّرح 

بها بشكل رسمي.

اللجوء إلى التقاضي 
االستراتيجي

تقنين الحق في الوصول 
إلى المعلومة في قانون 

واضح يستجيب إلى 
الدستور

العمل على االستفادة من األحكام القضائية التي نصت 
حيثيات االحكام بها على االستناد على احترام الحق في 

النفاذ والوصول للمعلومة كحق انساني أصيل، من أجل 
إرساء جيل جديد من المحامين والحقوقيين يحترم إدراك 

تلك المبادئ القضائية في دفاعهم وادبياتهم.    

االستثمار في المواد الدستورية الموجودة بالفعل 
كذلك القوانين المتعلقة التي يندرج فيها الحق للوصول 

للمعلومات بشكل واضح من أجل الخروج بقانون 
واضح للوصول والنفاذ إلى المعلومة في مصر.
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ليبيا

لم تقم ليبيا بعد بالمصادقة على دستور ينظم الدولة 
وينص على الحقوق والحريات التي سيضمنها، إال أن 
المسودة المتوفرة حاليًا تنّص على ضمان الحق في 

المعلومة، كما أنه قد يتم االتفاق على مجلس تشريعي أو 
حكومة تقوم بالتشريع إلى غاية إجراء االنتخابات، مما يتيح 
فرص للتأثير على سياسات الدولة في ظل عدم االستقرار.

اإلبقاء على التنصيص 
على الحق في الوصول 

للمعلومة في أي 
مسودة دستورية تطرح 

على الشعب للتصويت

الحرص على إدراج الحق 
في المعلومة في كل 

النصوص القانونية التي 
يتم العمل عليها

بناء قدرات األحزاب 
السياسية والمجتمع 
المدني واالعالم على 

الحق في الوصول 
للمعلومة

إن الحفاظ على الحق في المعلومة في مسودة الدستور 
الحالية واجب، وإن كان خطر حذفه ليس بكبير، فالتأهب 

لذلك واجب.

إن غياب دستور ال يمنع إصدار قوانين قد تؤثر على الحق 
في المعلومة بشكل مباشر أو غير مباشر. وجب التفاعل 

مع كل مشاريع القوانين كفرص للتنصيص على الحق 
في المعلومة فيها.

يمّثل بناء قدرات الفاعلين في الشأن العام فرصة على 
الحق في المعلومة وطريقة صياغة السياسة العامة 
الضامنة له فرصة حقيقية تستبق صياغة السياسات 

العامة.
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رغم التنصيص على الحق في المعلومة في الدستور تونس
التونسي، ووجود إطار قانوني واضح، إال أن حماية الحق 

واجبة، من العزوف عن اللجوء إليه، أو عدم احترام تطبيقه.

حماية الحق في المعلومة  .3

حسن التعامل مع 
حاالت الحجب

بناء قدرات الباحثين 
واألكاديميين ودعهم

تدعيم التقاضي 
االستراتيجي

العمل على التنسيق ما بين األطراف الفاعلة المختلفة من 
أجل وضع استراتيجية أزمة في حاالت الحجب المقصودة 

أو الوقتية، تشمل التواصل حولها والضغط اإليجابي لحلها 
وتوثيقها.

توفير الدعم قانوني الالزم للباحثين واالكادمين الراغبين 
في الحصول على المعلومة، سواء من خالل إطار قانوني 

يحمي حقهم أو بتوفير الدعم القانوني لالرشاد او الدفاع 
لتلك الحاالت. 

العمل على االستفادة من تجارب التقاضي االستراتيجي 
والبحث عن أحكام قضائية ترسي حيثياتها على أحترام 

واعالء الحق في الوصول والنفاذ للمعلومة كحق انساني 
أصيل، وخاصة في االعتراض على تطبيق القوانين التي 

تؤثر سلبًا على الحق.
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رغم غياب اإلطار القانوني الخاص بالحق في المعلومة، مصر
والتضييق على العمل المدني والحقوقي، إال أنه توجد فرص 

ترتكز على مؤسسات الدولة القضائية، والمجتمع المدني 
ونضاالته.

الثالث، إال أن حماية هذا الحق  البلدان  رغم اختالف بلورة الحق في المعلومة في 
واجبة حسب الواقع السياسي والمتدخلين فيه، والمؤثرات ذات الصلة به.

تعزيز المجتمع المدني

تعزيز التقاضي 
االستراتيجي

التنسيق ما بين المجتمع المدني لتوفير بيئة حاضنة 
وحامية للحق في الوصول والنفاذ للمعلومة من خالل 

توفير الدعم القانوني والحقوقي واللوجيستي للمواطنين 
الباحثين عن المعلومة. 

العمل على تعزيز دور التقاضي االستراتيجي في حماية 
الحق في الوصول والنفاذ للمعلومات قانونيا وقضائًيا، 

وتوثيقه ونشر نجاحاته.
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ليبيا
رغم عدم تطور اإلطار القانوني الضامن للحق في المعلومة، 
إال أنه وجب الحفاظ وتدعيم بوادر نشر المعلومة سواء من 

قبل المواطن أو مؤسسات الدولة.

التشبيك والدعم لكل 
المتدخلين في نشر 

المعلومة

اإلطار القانوني الواضح

تشريك المتدخلين في 
المرفق القضائي

تحديد كل األطراف المعنية المختلفة لناشري 
المعلومة، سواء من الدولة أو المجتمع المدني،  

والعمل على توفير منافذ مختلفة لتوفير المعلومة من 
خالل مبادرات متعددة.

إن التأصيل لنظام قانوني يحمي الحق في النفاذ 
والوصول للمعلومات وتحديد الواجبات والمسئوليات 
لتطبيق هذا الحق، وتطوير نشر المعلومة في هياكل 

الدولة عن طريق التنصيص على ذلك في األطر القانونية 
المنظمة لها.

رفع قدرات وكفاءة المحامين في المعرفة بالحق في 
الوصول كيفية استغالل المعلومات الواردة في دائرة 
المحاسبات وإدراجها داخل مذكرات الدفاع وطلباتهم 
االدراية والقانونية من اجهزة وهيئات الدولة المختلفة، 

والعمل مع القضاة بمختلف درجاتهم لرفع الوعي بقيمة 
الحق في الوصول للمعلومات كحق انساني أصيل.   
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مركز دعم التحول الديمقراطية وحقوق االنسان »دعم«

مؤسسة شبه اقليمية غير حكومية مستقلة تأسست عام 2015, تهدف إلى خلق مناخ مالئم 
للتقدم بالبناء الديمقراطي المستند إلى مبادئ حقوق االنسان في تكاملها وشموليتها, وتسعى 
والمساواة  المدنية  أسس  على  وتشاركية  ديمقراطية  مؤسسات  مسارات  وتعزيز  دعم  إلى 
والتنمية المستديمة, وذلك من خالل تنمية القدرات ودعم الجهود الرامية إلى إصالح السياسيات 
والتشريعات بما يالئم ميادئ الديمقراطية المرتكزة على حقوق االنسان واالسهام في انتاج معرفة 

حول واقع ومسارات التحول الديمقراطي  في البلدان المعنية,

المدني  المجتمع  وهيئات  مظمات  من  المعنية  األطراف  مع  بالتعاون  المؤسسة  وتعمل 
المحلية واالقليمية والدولية, والجهات الحكومية والقوى السياسية وناشطين المجتمع المدني.

 DEMOCRATIC TRANSITION AND HUMAIN RIGHTS SUPPORT
»CENTER »DAAM

A Sun-regional independent non-governmental organization founded in 2015 that aims 
to create favorable climate to the progress of the democratic structure based on the prin-
ciples of the humain rights in its interogations and comprehensiveness.

DAAM seek to support and promote paths and sustainbles development ground via 
capacity development and supporting efforts designed to reform policies and legislation.

This would helpfitting the principles of democracy based on humain ritghs and contri-
buting of knowledge production about the reality and the paths of democratic transition 
in the related countries. DAAM works in cooperation with relvant stakeholders from the 
civil society organisations and bodies locally, regionally, and internationally, including gou-
vernmental bodies, political forces and civil society activists.

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان
Democratic Transition and Humain Rights Support Center

هذا العمل بدعم من الصندوق االوروبي للديمقراطية واآلراء الواردة 
في هذا المحتوى ال تعبر بالضرورة عن الجهة الداعمة
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اصدارات مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان
 ورقة بحثية بعنوان إدماج ثقافة حقوق االنسان والنوع االجتماعي في المجال السياسي: بين 

خصوصية السياق و أهمية الرهانات )ليبيا(

 ورقة بحثية بعنوان إدماج ثقافة حقوق االنسان والنوع االجتماعي في المجال السياسي: بين 
خصوصية السياق و أهمية الرهانات )تونس(

السلطة  مع  الصدام  من  ينتهي  ال  تاريخ  مصر..  في  القضاء  استقالل  بعنوان  بحثية  ورقة   
التنفيذية

 ورقة بحثية بعنوان شرق ليبيا: الدولة المدنية بين مطرة العسكر وسندان التشدد الديني

 ورقة بحثية بعنوان تشريعات المجتمع المدني في ليبيا

 ورقة بحثية بعنوان تعليق مركز دعم على مشروع قانون تنظيم المجتمع المدني في ليبيا

 ورقة بحثية بعنوان مصر-االنتخابات الرئاسية 2018 المسار االجباري.. العودة الى زمن المبايعة

 ورقة بحثية بعنوان الحبس االحتياطي في مصر إجراء أم عقوبة

 التقرير السنوي األول حول تطور السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق االنسان واالنتقال 
الديمقراطي في مصر,تونس وليبيا

 دراسة حول الدستور وحقوق االنسان في بلدان الثورات العربية )تونس ومصر وليبيا(

غير  اإلثراء  ومكافحة  والمصالح  بالمكاسب  التصريح  قانون  في  قراءة  بعنوان  بحثية  ورقة   
المشروع وتضارب المصالح

 دليل ارشادي حول إدماج مبادئ حقوق االنسان ومساواة النوع االجتماعي في المجال الحزبي 
- تونس وليبيا

 العدد األول من دورية دعم حول االنتقال الديمقراطي والتنوع الثقافي.. الكلمة لألقليات

 العدد الثاني من دورية دعم حول موقع المرأة والشباب في العملية الديمقراطية

 ورقة بحثية بعنوان نيابة أمن الدولة.. لالعتقال وجوه كثيرة

 التقرير السنوي الثاني حول تطور السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق االنسان واالنتقال 
الديمقراطي في مصر وتونس وليبيا

 التقرير السنوي الثاني لمركز دعم: تطور السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق االنسان 
واالنتقال الديمقراطي في مصر وتونس وليبيا

 العدد الثالث من دورية دعم حول مكافحة الفساد وآثارها على عملية التحول الديمقراطي

 العدد الرابع من دورية دعم حول الهجرة غير النظامية
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