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المقدمة
دخلت دول العامل يف نقا�شات مل تخل من اجلدل املعقد حول حق احل�صول على املعلومات ،واختلفت م�ستويات
اجلدل طبقا لطبيعة الأنظمة التي ت�شرع القوانني والد�ساتري ،فانت�صرت له الأنظمة الدميقراطية وحاربته
الدكتاتورية ،وبينهما �أنظمة �أيدته ملجرد الدعاية فقط.
كانت البداية قبل  250عاما من ال�سويد التي و�ضعت لهذا احلق �إطارا قانونيا يحميه ،وبعد  200عام �أقرته
الواليات املتحدة ،ثم ا�سرتاليا ،ثم كندا ونيوزيلندا يف العام 1982م.
ولأن لهذا احلق خ�صو�صية تت�صل بحقوق الإن�سان� ،أ�صرت رئي�سة جمهورية ت�شيلي على توقيع القانون يف بيت
ال�شاعر (بابلو نريودا)� .1أما العامل االقت�صادي �أمارتيا �سني ( )Amartya Senاحلائز على جائزة
نوبل يف االقت�صاد لعام  ،1998وقال �إنه “مل تكن هناك �أبد ًا جماعة حقيقية يف بلد يتمتع بحكومة دميقراطية
و�صحافة حرة ن�سبيا ،فاالطالع على املعلومات ي�سمح للنا�س بتفح�ص �أعمال احلكومة بدقة”.2
وعربيا عانى هذا احلق من جتاهل الأنظمة احلاكمة ،ورغم �أن الأردن عام � 2007أقر قانونا ل�ضمان حق
احل�صول على املعلومات� ،3إال �أنه عانى من «اله�شا�شة التي تفرغه من م�ضمونه».4
ورغم �إقراره يف تون�س عام  2011واليمن  ،2012وحماوالت فل�سطني وم�صر والعراق لإقرار القانون� ،إال �أن
العامل العربي يعاين من �إ�شكالية عميقة يف احرتام حق الأفراد يف االطالع على املعلومات العامة.
ويف ظل هذه املعطيات الدولية والعربية ،تركز الورقة البحثية على فر�ص فل�سطني يف �إقرار قانون يحمي حق
املواطن يف احل�صول على املعلومات ،والإمكانات التي ميلكها املجتمع الفل�سطيني لتطبيق هذا احلق ،وفقا
للتحديات واملعيقات التي ميكن �أن تواجه ممار�سة هذا احلق.
فقبل � 10سنوات كانت �أول حماولة فل�سطينية �صيغت خاللها م�سودة لقانون حق احل�صول على املعلومات،
ناق�شها املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني يف دورته العا�شرة املنعقدة يف ني�سان من عام  2005لتقر امل�سودة
 )1يكاردو الي�سري نيفتايل ريي�س با�سوالتو بابلو نريود املعروف ببابلو نريودا ،هو �شاعر ت�شيلي من �أ�شهر و�أكرث ال�شعراء ت�أثري ًا يف ع�صره ،وذو اجتاه
�شيوعي ،كما يعد من �أبرز الن�شطاء ال�سيا�سيني ،كان ع�ضوا مبجل�س ال�شيوخ وباللجنة املركزية للحزب ال�شيوعي.
نال نريودا العديد من اجلوائز التقديرية �أبرزها جائزة نوبل يف الآداب عام ( )1971وح�صل على الدكتوراة الفخرية من جامعة �أوك�سفورد .وكتب عنه
الناقد الأدبي (هارولد بلووم)« :ال ميكن مقارنة �أي من �شعراء الغرب بهذا ال�شاعر الذي �سبق ع�صره».
 )2امارتياكومار �سن :اقت�صادي هندي .ولد يف  3ت�شرين الثاين  1933يف الهند ،فاز بجائزة بنك ال�سويد يف علم االقت�صاد املعروفة بجائزة نوبل يف
االقت�صاد عام  1998لعمله عن املجاعة ونظرية تطوير الإن�سان والرفاه االقت�صادي و�أ�سا�س الفقر والليربالية ال�سيا�سية.
 )3لالطالع على ن�ص قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات -الأردن ميكن زيارة الرابط التايلhttp://bit.ly/1knWrkZ :
 )4حتقيق ا�ستق�صائي ل�شبكة �إعالميون من �أجل �صحافة ا�ستق�صائية عربية� -أريج حول فاعلية قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات .لالطالع
على التحقيق ميكن زيارة الرابط التايلhttp://bit.ly/1OAD6dT :
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بالقراءة العامة ،ثم حتولت �إىل م�شروع قانون �أحيل �إىل اللجان الربملانية ملناق�شته وو�ضع مالحظات عليه.
لكن الظروف ال�سيا�سية التي ع�صفت بالبيت الفل�سطيني الداخلي و�أدت �إىل انق�سامه �إىل حكومتني يف ال�ضفة
الغربية وغزة ،عطلت املجل�س الت�شريعي وعطلت معه مرور م�سودة القانون باملراحل الأخرى وبقي حبي�س
الأدراج.
وعام � 2013أحيت م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واحلكومة الفل�سطينية وهيئة مكافحة الف�ساد عرب جلنة خمت�صة
جهود �إقرار القانون ،ف�أجرت تعديالت جوهرية على امل�سودة ال�سابقة ،ونوق�شت م�ضامينه مع خرباء �إقليميني
ودوليني لينتهي بن�سخة قدمت �إىل احلكومة الفل�سطينية لرتفعها �إىل الرئي�س الفل�سطيني لإ�صدارها مبوجب
قرار بقانون وفقا لل�صالحيات املخولة له يف حال تعطل املجل�س الت�شريعي .لكن احلكومة مل تفعل ذلك حتى
حلظة اعداد هذه الورقة.
�ست�أخذ هذه الورقة زاوية بحث حمددة تت�صل بجاهزية امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية لال�ستفادة من
القانون حال �إقراره ،باعتبار �أن و�سائل الإعالم الفل�سطينية هي املن�صة التي ي�ستقي منها املواطن الفل�سطيني
املعلومات ،وذلك من خالل فح�ص بيئة العمل التي يعمل بها الإعالم.
ولأن الواقع الفل�سطيني يت�سارع �سيا�سيا واقت�صاديا واجتماعيا بوترية عالية ،ف�إنه ي�ضاعف امل�س�ؤولية على
امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية يف �إتاحة املعلومات للجمهور ،ما يتطلب �إتاحة الفر�صة لهذه امل�ؤ�س�سات
للنفاذ �إىل املعلومات واحل�صول عليها ون�شرها �إىل اجلمهور.
ولتحقيق هذا الهدف� ،ستلقي الورقة ال�ضوء على ثالثة حماور �أ�سا�سية �أولها يتعلق مبفاهيم �أ�سا�سية تتعلق
بهذا احلق ،وثانيها م�ستويات احلماية القانونية التي تقدمها امل�سودة ،وثالثها البحث يف جاهزية امل�ؤ�س�سات
الإعالمية ملمار�سة هذا احلق عرب حتليل م�ستويات الوعي باحلق ،وبيئة احلريات الإعالمية يف فل�سطني،
وحاجة الإعالميني لهذا احلق ،وتوفر الإرادة ال�سيا�سية لدى ال�سلطة الفل�سطينية حلماية و�إنفاذ هذا احلق.
وختاما لهذا التقدمي ،نلفت عناية القراء �إىل �أن ورقتنا هذه مت �إنتاجها مع نهاية العام  ،2015الذي مر
دون �إقرار القانون رغم حراك م�ؤ�س�سات كثرية لدى احلكومة لإقرار القانون �ضمن م�سودات متعددة ،كان
لكاتب الورقة ولنا�شرها مركز تطوير الإعالم وقفات كثرية للعمل عليها بال�شراكة مع م�ؤ�س�سات كثرية� ،ضمن
ور�شات ولقاءات متخ�ص�صة عقدت يف ال�ضفة وقطاع غزة ،ومذكرات ر�سمية رفعت وهي حتمل تعديالت من
ال�صحافيني على امل�سودة.
اإلشكالية البحثية:
تنبني هذه الورقة البحثية على �إ�شكاليات �أ�سا�سية ميكن تق�سيمها �إىل النقاط التالية:
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 -1حرية الر�أي والتعبري والإع�لام :ت�سعى فل�سطني لرفع م�ستويات حرية الر�أي والتعبري وحرية الإعالم،
واثبات �أنها دولة حرة �إعالميا ،وغياب قانون حلق احل�صول على املعلومات ي�صعب هذه املهمة .وحتتل دولة
فل�سطني املكانة  140من ا�صل  180دولة على مقيا�س حرية ال�صحافة طبقا لتقرير منظمة مرا�سلون للعام
.2015
 -2البيئة القانونية والت�شريعية :ال �شك �أن الت�شوه الت�شريعي والقانوين الذي تعاين منه احلالة الفل�سطينية
ب�سبب تعددية القوانني وم�صادرها وحقبها ،ي�شكل عائقا ال ي�ستهان به �أمام حق احل�صول على املعلومات ،ف�سمة
القوانني القدمية ال�سارية املفعول يف فل�سطني �أنها متيل �إىل ال�سلطوية ،وحجب املعلومات ،ما يخلق م�صدر قلق
للم�ؤ�س�سة الإعالمية يف اال�ستناد �إىل القانون.
 -3م�ستويات الوعي املهني :تعاين امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية من �ضعف �شديد مبفاهيم تت�صل
ب�أخالقيات الإعالم ،والقواعد املهنية لل�سلوك الإعالمي اجليد ،وقيم احلق يف حرية الر�أي والتعبري وب�ضمنها
حق احل�صول على املعلومات ،ما يجعل املهمة �صعبة �أمام امل�ؤ�س�سات الإعالمية لتقدير �أهمية ممار�سة هذا
احلق والدفاع عنه.
 -4الإرادة ال�سيا�سية وواق��ع امل�ؤ�س�سات العامة :ال تزال الإرادة ال�سيا�سية الفل�سطينية بعيدة عن تقدمي
ال�ضمان احلقيقي والفعال للحق يف احل�صول على املعلومات ،و�إطالق احلريات بال�شكل املطلوب رغم التوقيع
على املعاهدات الدولية يف هذا ال�ش�أن.
كما �أن امل�ؤ�س�سات العامة الفل�سطينية ال تزال تهمل يف قوانينها و�أنظمتها حق املواطن وال�صحافة يف االطالع
على املعلومات.
األسئلة البحثية
تطرح هذه الورقة البحثية الت�سا�ؤل البحثي الرئي�سي الآتي:
هل امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية جاهزة ال�ستخدام قانون حق احل�صول على املعلومات من �أجل �إطالع
اجلمهور على املعلومات؟
ويتفرع من هذا الت�سا�ؤل جمموعة من الأ�سئلة الفرعية موزعة على ثالثة حماور وهي:
أوال :المفاهيم:
 -1ما هو حق احل�صول على املعلومات؟
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 -2ما هي ال�ضمانات الدولية الداعمة حلق احل�صول على املعلومات؟
ثانيا :اإلطار القانوني:
 -3هل تعد م�سودة القانون الفل�سطيني �ضمانة كافية ملمار�سة حق احل�صول على املعلومات؟
 -4هل تن�سجم البنود القانونية للم�سودة مع بيئة القوانني الفل�سطينية؟
ثالثا :وسائل اإلعالم:
 -5ما هي م�ستويات الوعي بحق احل�صول على املعلومات؟
 -6هل تعمل و�سائل الإعالم يف مناخ ي�شجع على ا�ستخدام القانون لك�شف املعلومات؟
 -7هل تتوفر الإرادة ال�سيا�سية الداعمة لهذا احلق؟
 -8هل متتلك ال�سلطة التنفيذية نظاما لإدارة و�أر�شفة املعلومات من �أجل �إتاحتها لطالبيها؟
المنهجية
تقوم هذه الورقة على املنهج الو�صفي باعتباره �أحد �أهم مناهج البحث الإعالمي� ،إذ يرتبط مفهوم البحث
الو�صفي «بدرا�سة واق��ع الأح��داث والظواهر واملواقف والآراء وحتليلها ،وتف�سريها بغر�ض الو�صول �إىل
ا�ستنتاجات مفيدة� ،إما لت�صحيح الواقع �أو حتديثه �أو ا�ستكماله �أو تطويره .وهذه اال�ستنتاجات متثل فهما
للحا�ضر ي�ستهدف توجيه امل�ستقبل».5

 )5ال�سيد �أحمد م�صطفى عمر ( .)2008البحث الإعالمي :مفهومه� ،إجراءاته ،ومناهجه� .ص .210
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يقدم هذا الف�صل نظرية علمية ميكن اال�ستناد �إليها يف حتليل النتائج ،كما يعزز الورقة البحثية ،باملفاهيم
املتعلقة باملو�ضوع �إىل جانب عر�ض للدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة.
النظرية
�إن حق احل�صول على املعلومات بحد ذاته �أداة ت�سهم يف متكني الأفراد من امل�شاركة يف احلياة العامة ،عرب
االطالع على املعلومات ذات العالقة بال�ش�أن العام ،ما ي�ؤ�س�س لبيئة من املمار�سة الدميقراطية التي ي�سهم
الإعالم يف بنائها وحمايتها.
ولهذا ،ف�إن الورقة البحثية تعتمد على نظرية امل�شاركة الدميقراطية لو�سائل الإعالم التي تعترب من �أحدث
الإ�ضافات �إىل النظريات التي تعالج الإعالم ،وهي ت�شكل حتديا للنظريات الأخرى ،وخل�ص العامل ماكويل
�أهم عن�صر يف هذه النظرية ب�أن «املواطنني الأفراد وجماعات الأقلية لهم احلق يف االت�صال عرب و�سائل
الإعالم املختلفة ،واحلق يف �أن تقوم و�سائل الإعالم بتلبية احتياجاتهم املعرفية والثقافية و�أن متنحهم املجال
للتعبري عن مواقفهم» 6عرب تقدمي املعلومات لهم.
و�أ�شارت النظرية �إىل �أن «�أف�ضل و�سائل الإع�لام ،تلك التي ميكن من خاللها حتقيق امل�شاركة ال�سيا�سية
والتفاعل من قبل الأفراد يف املجتمع» ،7وهو ما يتحقق عرب ممار�سة حق احل�صول على املعلومات التي متلكها
ال�سلطة احلاكمة ،و�إتاحة املجال للأفراد كي يقدموا مواقفهم �إزاءها.
ومن هذا املنطلق النظري� ،ستحدد هذه الورقة البحثية �أ�س�سا لتحليل البيانات واملعطيات وتف�سريها ،عرب
ربط النظرية بالواقع للو�صول �إىل نتائج ملمو�سة.
حق الحصول على المعلومات
�أنتجت الثورات التي تعاقبت على الب�شرية حقوقا جديدة ،فالثورة الأمريكية عام  1776والفرن�سية عام ،1789
�أوجدت احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والثورة البل�شفية عام  1917جاءت باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية.
�أما الثورة الرقمية التي اجتاحت العامل ،فقد رفعت �شعار احلق يف املعلومات واالت�صال والإعالم واملعرفة.8
ولقد فتحت التكنولوجيا قبل وخالل «ع�صر الرقمنة» �أعني اجلماهري على حقهم يف املعرفة واحل�صول على
املعلومات .فما هو هذا احلق؟
� )6صالح� ،سليمان .ثورة االت�صال وحرية الإعالم (� .)2007ص .31
� 7 )7صالح� ،سليمان .ثورة االت�صال وحرية الإعالم (� .)2007ص .31
 )8قدري علي عبد املجيد .الإعالم وحقوق الإن�سان (� .)2010ص.52
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مفهوم حق الحصول على المعلومات
يتكون امل�صطلح من ثالث كلمات تبد�أ الأوىل مب�صطلح احلق الذي يعرفه احلقوقيون ب�أنه «اخت�صا�ص يخول
ال�شرع �صاحبه مبوجبه �سلطة له �أو تكلي ًفا عليه» .وميكن القول �إن كلمة احلق التي تال�صقت مع احل�صول على
املعلومات تفيد ب�أنه �إذا ما و�ضع يف قانون �سيكون �سلطة للمواطن على املعلومات العامة ،متكنه من احل�صول
عليها وا�ستخدامها.
�أما الكلمة الثانية يف امل�صطلح ،فهي احل�صول ،وهي تختلف اختالفا كليا عن كلمة الو�صول� ،إذ �إن احل�صول
تعني اال�ستحواذ على ال�شيء ومتلكه� ،أما كلمة الو�صول فتعني التعرف واالطالع على ال�شيء بغ�ض النظر عن
متلكه .لذا كانت كلمة احل�صول هي الأن�سب لتتنا�سب مع ثقل الدالالت التي حتملها كلمة احلق.
والكلمة الثالثة والأخ�يرة يف امل�صطلح هي املعلومات ،وهي من �أك�ثر الكلمات تعقيدا من حيث التعريف،
فاملعلومات �أ�صل كل �شيء ،وهي من امل�صطلحات التي تكاد تفقد وزنها الداليل من كرثة اال�ستعمال وقد و�صل
عدد التعريفات لكلمة معلومة �إىل  400تعريف خمتلف.
ولدى ا�ستخدام م�صطلح املعلومات �إىل جانب م�صطلح احلق بثقله الداليل املانح لل�سلطة وم�صطلح احل�صول
الذي يعني اال�ستحواذ على ال�شيء ،يقع ال�صراع بني ال�سلطة احلاكمة التي متلك املعلومات ،وبني �أ�صحاب
حق احل�صول عليها .لذا عجزت القوانني عن �إيجاد تعريف مانع جامع لهذا امل�صطلح.
وعرف م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات الفل�سطيني املعلومة ب�أنها «املعطيات والبيانات املوجودة
�أو املحفوظة ب�أية و�سيلة �سواء كانت �سجالت �أو وثائق مكتوبة وحمفوظة �إلكرتونيا� ،أو ر�سومات بيانية� ،أو �أيه
بيانات تقر�أ على �أجهزة خا�صة� ،أو �أية �أ�شكال �أخرى يرى املفو�ض العام �أنها تدخل يف نطاق املعلومة وفقا
لهذا القانون».9
التجربة العربية
حتى اليوم ،هناك  90دولة� 10أقرت قانون حق احل�صول على املعلومات .وحتى عام  2006بلغ عدد الدول التي
�أقرت هذا القانون حوايل  70دولة ،لي�س من بينها �أي دولة عربية ،حتى �أقر الأردن عام  2007القانون ليكون
�أول دول عربية ت�شرع قانونا ل�ضمان حق احل�صول على املعلومات.
 )9م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات� ،أعدته جلنة برئا�سة هيئة مكافحة الف�ساد عام  ،2013وتكونت اللجنة من ممثلني عن احلكومة
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والإعالم ،وخرباء وخمت�صني.
 )10يف ملحق الورقة جدول يت�ضمن الدول التي �أقرت قانون حق احل�صول على املعلومات حتى عام .2012
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ويف عام � 2011أقدمت تون�س على خطوة مهمة بعد الثورة ال�شعبية التي �أنهت حكم الرئي�س زين العابدين بن
علي ،وبعد تعيني رئي�س م�ؤقت للبالد� ،صدر مر�سوم يكفل للتون�سيني حق احل�صول على املعلومات.11
�أما اليمن فكانت الدولة العربية الثالثة التي تقر قانون حق احل�صول على املعلومات ،12وقدم املركز الوطني
للمعلومات التابع لرئا�سة اجلمهورية اليمنية الئحة اعرتا�ضات على هذا القانون لأنه يتعار�ض مع الد�ستور
والقوانني النافذة.
المبادئ العامة لقانون حق الحصول على المعلومات
و�ضعت منظمة ( 13)19 Articleجمموعة من املعايري التي يجب �أن تراعيها قوانني حق احل�صول على
املعلومات يف �أي دولة تتجه لإقرار القانون وهي على النحو الآتي:
 -1حد الك�شف الأق�صى عن املعلومات :يجب �أن ت�سرت�شد ت�شريعات حق احل�صول على املعلومات مببد�أ حد
الك�شف الأق�صى عن املعلومات ،ليكون القانون فعاال وذا �أثر حقيقي.
� -2إلزامية ن�شر املعلومات� :أن تكون الهيئات العامة ملزمة بن�شر املعلومات الأ�سا�سية مبوجب القانون.
 -3تعزيز �سيا�سة االنفتاح� :أن تقوم اجلهات العامة بدور ي�سهم يف تعزيز االنفتاح.
 -4حمدودية وو�ضوح اال�ستثناءات :يجب �أن تكون اال�ستثناءات املتعلقة بحجب املعلومات وا�ضحة وحمددة
وخا�ضعة ملبد�أ تقدير ال�ضرر مقابل امل�صلحة العامة.
 -5ت�سهيل �آليات احل�صول على املعلومات :االبتعاد عند معاجلة طلب املعلومات عن البريوقراطية .والإجابة
على الطلب ب�سرعة ونزاهة ،ويجب �أن تتوفر مراجعة م�ستقلة لأي رف�ض.
 -6التكاليف الب�سيطة� :أال تكون التكاليف عائقا �أمام الأ�شخا�ص للتقدم بطلبات احل�صول على املعلومات ،بل
يجب �أن تكون ر�سومها ب�سيطة وغري باهظة.
 -7االجتماعات املفتوحة� :أن تكون اجتماعات اجلهات العامة مفتوحة لعامة النا�س.
 -8القاعدة هي الك�شف عن املعلومات� :أن تراعي كافة الت�شريعات والقوانني يف الدولة قاعدة الك�شف عن
� )11صدر مر�سوم رقم  41ل�سنة  2011يف تون�س م�ؤرخ يف � 26أيار  2011يتعلق بالنفاذ �إىل الوثائق الإدارية للهياكل العمومية ،لكن الإ�شكالية التي واجهت
هذا املر�سوم �أنه ق�ضى ب�سريانه بعد عامني من �إ�صداره ،ما يعطي احلكومة ت�صنيف جزء كبري من املعلومات بال�سرية.
� )12صدر يف  16حزيران من عام  ،2012لكن الرئي�س اليمني عبد ربه من�صور هادي رف�ض امل�صادقة على القانون طالبا تعديالت تتعلق بحذف بع�ض
املواد الحتوائها على مواد خمالفة للد�ستور �أو لغمو�ض بع�ضها .لكن البالد اجنرت �إىل حرب �أهلية عطلت احلياة الت�شريعية.
 :19 Article )13هي منظمة دولية غري حكومية تدافع عن احلريات العامة وحق احل�صول على املعلومات وتتخذ من لندن مقرا لها وميكن االطالع
على تفا�صيل حولها عرب الرابط التايل للموقع الر�سمي للمنظمة org.http://www.article19
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املعلومات كقاعدة عامة ،واحلجب يكون ا�ستثنائيا يف �أ�ضيق احلدود.
 -9حماية املبلغني عن الف�ساد :يجب حماية الأفراد الذين يقدمون معلومات حول ممار�سات الف�ساد ،وذلك
مبوجب القانون.
الدراسات السابقة
هذه جمموعة من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت حق احل�صول على املعلومات يف فل�سطني ،وتعر�ض الورقة
البحثية �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها:
 -1دراسة «تقييم تطور اإلعالم في فلسطين استنادا إلى مؤشرات
تطور اإلعالم الخاصة بمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
– اليونسكو» -)2014( -رام الله -مركز تطوير اإلعالم ،جامعة بيرزيت-
منظمة اليونسكو.

�أجرت هذه الدرا�سة تقييما لواقع الإعالم الفل�سطيني وفقا للم�ؤ�شرات الدولية لتطور الإعالم والتي تعتمدها
منظمة «اليون�سكو» ،وذلك يف الفرتة ما بني � 2010إىل .2014
وحتى عام � 2015أجريت هذه الدرا�سة يف  14دولة حول العامل ،وعربيا �أجريت يف تون�س وم�صر وفل�سطني
التي كانت الدولة العربية الثالثة التي تنجز فيها هذه الدرا�سة تلتها الأردن.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املادة  19من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني تكفل حرية الر�أي والتعبري .ومع ذلك،
ف�إن هذا ال�ضمان الد�ستوري يفتقد للقوة ،لأن القوانني النافذة يف فل�سطني ال تن�سجم معه.
وهناك قوانني �سارية املفعول يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تقيد حرية الإعالم مثل قانون املطبوعات والن�شر
الذي يت�ضمن عقوبات يف ق�ضايا الن�شر وحرية التعبري قد ت�صل �إىل احلب�س.
هذا �إىل جانب قوانني العقوبات التي تت�ضمن ن�صو�صا قانونية جمحفة باحلق يف حرية الإع�لام والر�أي
والتعبري ،وبينت الدرا�سة �أن البيئة القانونية للإعالم الفل�سطينية معيقة لتداول املعلومات.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الت�شريعات الفل�سطينية ال تزال تفتقد لقانون حق احل�صول على املعلومات
حتى  ،2014بالرغم من �أنه متت �صياغة م�سودة القانون عام .2005
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ال�سلطات الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تفر�ض �سيطرة حمكمة على
املعلومات ،و�أن االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني �أ�سهم ب�شكل كبري ومبا�شر يف فر�ض هذه القيود.
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ومن �ضمن تو�صيات الدرا�سة �أنه وباال�ستناد �إىل العمل املكثف الذي �أجنز من قبل منظمات املجتمع املدين،
ف�إنه يجب العمل ب�أ�سرع وقت ممكن على اعتماد قانون يتناول احلق يف املعلومات ،بحيث يكون هذا القانون
متما�ش ًيا مع املعايري الدولية ،و�ضرورة تنفيذ الأن�شطة الهادفة �إىل زيادة م�ستوى الوعي لدى ال�صحافيني
فيما يخ�ص هذا احلق .ويف هذه الأثناء ،ميكن لل�سلطات النظر يف و�ضع �سيا�سات ت�ضمن و�صول الأفراد �إىل
املعلومات التي حتتفظ بها ال�سلطات العامة.
 -2تقرير أمتلك المعلومات -حق الحصول على المعلومات في
فلسطين -أمان .2013

�شخ�ص التقرير واقع احل�صول على املعلومات يف فل�سطني ،وبني �أن القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني الذي يوفر
املبادئ والقواعد احلاكمة لعمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مل ي�ضمن حق احل�صول على املعلومات.
وبينت الدرا�سة جمموعة من القوانني الفل�سطينية التي تقر يف ن�صو�صها بحق احل�صول ،مو�ضحة �أنه وعلى
الرغم من قيادة االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة �أمان مبادرة عام  2005ل�صياغة م�شروع قانون حق
احل�صول على املعلومات �إال �أنه مل يقر من قبل اجلهات املعنية يف ال�سلطة الفل�سطينية.
و�أو�صى التقرير ب�ضرورة الإ�سراع يف �إقرار قانون ي�ضمن للمواطنني حق احل�صول على املعلومات ،و�إ�صالح
املنظومة القانونية الفل�سطينية لدعم هذا احلق ،ملا له من �إ�سهامات يف بناء املجتمع وتر�سيخ مبادئ ال�شفافية
ومكافحة الف�ساد.
 -3دراسة الخضر ( ،)2012القضاء واإلعالم -حرية التعبير بين النظرية
والتطبيق -دراس��ة مقارنة ،رام الله ،المركز الفلسطيني للتنمية
والحريات اإلعالمية (مدى).

بحثت هذه الدرا�سة يف الأ�س�س ال�سيا�سية والبيئة القانونية حلماية حرية التعبري ،عرب ا�ستعرا�ض �أهم املبادئ
والوثائق الدولية التي حتمي احلق يف حرية التعبري ،والعالقة بني حرية التعبري وحرية الإعالم ،وتطرقت �إىل
حق احل�صول على املعلومات كركيزة �أ�سا�سية من ركائز حرية الإعالم وحرية الر�أي والتعبري.
وك�شفت الدرا�سة عن م�شكالت تعرتي البيئة الد�ستورية والقانونية الفل�سطينية ،وخا�صة عدم و�ضوح مبد�أ
الف�صل بني ال�سلطات و�سيادة القانون ،وعدم مراعاة املعايري الدولية وال�سوابق الق�ضائية املتعلقة بحماية
حرية الإعالم وحرية الر�أي والتعبري.
ومن تو�صيات الدرا�سة عدم �إ�صدار �أي قرارات تتعار�ض مع حرية تلقي وا�ستقبال املعلومات �أو الو�صول �إليها
ب�أية و�سيلة كانت .ومن ذلك التوقف عن �إ�صدار قرارات بحجب املواقع الإلكرتونية �أو �إغالق ال�صحف �أو
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املجالت �أو حمطات البث الإذاعي �أو التلفزيوين �أو توقيف الربامج.
 -4دراسة أبو عرقوب ،محمد ( ،)2012التجربة الفلسطينية في مشروع
قانون حق الحصول على المعلومات ،رام الله ،شبكة إنترنيوز.

حللت هذه الدرا�سة مراحل تطور م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات الفل�سطيني منذ عام � 2005إىل
عام  .2012و�أجرت مقارنات حتليلية مل�ضامني الن�صو�ص القانونية لقوانني حق احل�صول على املعلومات يف
الأردن وال�سويد ،والتغريات التي طر�أت عليها يف مراحل تطوير الن�صو�ص القانونية لهذا احلق.
وك�شفت الدرا�سة �أن م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات حتى  2012كان يعاين من عيوب عدة ،ال
جتعله من�سجما مع املعايري الدولية والتي �أقرتها املنظمات الدولية حلق احل�صول على املعلومات.
لكن الدرا�سة �أ�شارت �إىل �أن م�شروع القانون يتمتع ببع�ض نقاط القوة التي متيزه عن التجربة الأردنية يف
قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات ،لكنه مل ي�صل �إىل امل�ستوى الذي تتمتع به قوانني حق احل�صول
على املعلومات يف الدول الأوروبية.
و�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة الإ�سراع يف �إقرار م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات باعتباره الركيزة
الأ�سا�سية التي يتم البناء عليها للت�أ�سي�س حلالة حقيقية من ممار�سة حرية الر�أي والتعبري يف فل�سطني.
و�أو�صت الدرا�سة �أي�ضا ب�ضرورة توفر الإرادة ال�سيا�سية لدى �صناع القرار يف فل�سطني لدعم ممار�سة الأفراد حقهم
يف احل�صول على املعلومات والتعبري عن الر�أي ون�شر ما لديهم من معلومات و�آراء.
 -5دراسة حق الحصول على المعلومات وواقعه في فلسطين -مركز
مدى.2010 -

قدمت الدرا�سة تعريفا حلق احل�صول على املعلومات ،وقدمت عر�ضا للمبادئ العامة لهذا احلق ،وفقا
للمعايري الدولية الناظمة لهذا احلق.
وبينت الدرا�سة �أن حق احل�صول على املعلومات يف فل�سطني يعاين من معيقات ت�شريعية وقانونية تتعلق بعدم
�إقرار قانون حلق احل�صول على املعلومات ،وعدم مراعاة القوانني النافذة لهذا احلق ب�شكل وا�ضح.
كما بينت الدرا�سة �أن البيئة ال�سيا�سية واالجتماعية الفل�سطينية تعيق ممار�سة هذا احلق .و�أو�صت الدرا�سة
ب�ضرورة الإ�سراع يف �إقرار م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات ،و�إجراء مراجعة �شاملة للبيئة القانونية
والت�شريعية الفل�سطينية وتعديلها مبا ي�ضمن حماية هذا احلق.
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 -6دراسة صالح ،سليمان (« .)1997حق الصحافي في الحصول على
المعلومات ودوره في تحقيق حق الجماهير في المعرفة» ،مجلة
بحوث اإلعالم ،المجلد ( ،)2العدد ( ،)1كانون الثاني.)35-1( ،

بحثت هذه الدرا�سة يف م�شكلة «امل�صالح املتناق�ضة» بني اجلمهور وال�صحافة من جهة و�سلطة الدولة من جهة
�أخرى ،فاحل�صول على املعلومات حق �أ�سا�سي للمواطنني وال�صحافيني ،ومن الناحية الأخرى على ال�سلطة
املحافظة على �سيادة الدولة والأمن القومي .وعليه يطرح الباحث �أ�سئلة مثل :كيف ميكن التوفيق بني هذه
احلقوق املتعار�ضة وامل�شروعة يف الوقت نف�سه؟ وكيف ميكن و�ضع احلدود الفا�صلة بني هذه احلقوق ،بحيث
تكفل حمايتها جميعا دون االنتقا�ص من حق ما ل�صالح الآخر؟ وما هي الآليات التي ميكن �أن تكفل حتقيق
ذلك الهدف؟
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الواليات املتحدة الأمريكية ودول �أوروب��ا الغربية ا�ستخدمت حجة حماية الأمن
القومي لفر�ض ال�سرية على الكثري من الوثائق ،و�أن الواليات املتحدة تعاملت مع و�سائل الإعالم على �أ�س�س
انتقائية ،ولي�س امل�ساواة يف احل�صول على الأنباء واملعلومات.
و�أظهرت الدرا�سة �أن ال�سويد وفرن�سا وبالرغم من �أنهما من �أكرث ال��دول التي كفلت حق احل�صول على
املعلومات �إال �أنها �أي�ضا فر�ضتا �سرية على الكثري من املعلومات والوثائق.
وح�سب الدرا�سة تبنت الدول العربية مفهوما وا�سعا للأمن القومي بحيث يدخل يف �إطاره الكثري من املعلومات
والوثائق التي ال ميكن لل�صحافيني احل�صول عليها.
و�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة توفري حماية حقيقية حلق ال�صحافيني يف ال��دول العربية يف احل�صول على
املعلومات ون�شرها.
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مناقشة الدراسات السابقة
لدى مراجعة الدرا�سات ال�سابقة �سواء ذات العالقة بحق احل�صول على املعلومات ب�شكل عام� ،أو الدرا�سات
التي تخ�ص�صت يف التجربة الفل�سطينية يف حق احل�صول على املعلومات ،يتبني �أن جميع هذه الدرا�سات
انح�سرت يف مناق�شة اجلوانب املفاهيمية والقانونية والت�شريعية لهذا احلق.
وتقاربت النتائج التي خرجت بها هذه الدرا�سات حيث بينت �أن البيئة الت�شريعية الفل�سطينية عاجزة عن
حماية حق احل�صول على املعلومات ،وبينت �أنه ورغم والدة �أول م�سودة لقانون حق احل�صول على املعلومات
يف فل�سطني عام � ،2005إال �أنه مل يقر كقانون نافذ.
وا�شرتكت هذه الدرا�سات يف التو�صية ب�ضرورة الإ�سراع ب�إقرار قانون حلق احل�صول على املعلومات يف
فل�سطني ،و�إعادة النظر بالت�شريعات الفل�سطينية وتعديلها مبا ي�ضمن حماية حق احل�صول على املعلومات
وفقا للمبادئ الدولية الناظمة لهذا احلق.
�إال �أن هذه الدرا�سات مل تركز باملجمل على جاهزية امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية ال�ستخدام قانون
حق احل�صول على املعلومات ،ومل تقم درا�سة فل�سطينية متخ�ص�صة بالبحث يف م�ستويات وعي ال�صحافيني
الفل�سطينيني �إزاء ممار�سة حق احل�صول على املعلومات ،يف حال �أقرت م�سودة القانون احلالية.
وت�ضيف هذه الورقة� ،إىل جانب الدرا�سات التي مت ا�ستعرا�ضها ،جانبا جديدا يف م�س�ألة حق احل�صول على
املعلومات يف فل�سطني ،وهو جاهزية امل�ؤ�س�سات الإعالمية وال�صحافيني الفل�سطينيني لتطبيق وممار�سة حق
احل�صول على املعلومات يف حال �إقراره بقانون.
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يبحث هذا الف�صل يف م�ستوى ال�ضمانات القانونية املتاحة يف م�سودة قانون حق احل�صول على املعلومات،
للم�ؤ�س�سات الإعالمية وال�صحافيني من �أجل ممار�سة حق احل�صول على املعلومات.
مسودة قانون حق الحصول على المعلومات
اعتربت منظمة (� )Article 19أن م�سودة قانون حق احل�صول على املعلومات التي �صيغت يف فل�سطني
عام  ،2005من�سجمة مع �أف�ضل املمار�سات ب�ش�أن حق احل�صول على املعلومات.
و�أ�شارت �إىل �أن امل�سودة حتدثت عن بع�ض اال�ستثناءات ال�ضيقة التي ميكن مبوجبها رف�ض طلب احل�صول
على املعلومات ،مع ا�ستحداث م�سودة القانون ملن�صب املفو�ض العام للمعلومات ،الذي ي�شرف على تنفيذ هذا
القانون.14
�إال �أن املنظمات الأهلية الفل�سطينية �أو�صت يف م�ؤمترات وحلقات نقا�ش ب�إجراء بع�ض التعديالت املمكنة
لتطوير م�سودة القانون ،ل�ضمان حق احل�صول على املعلومات للجميع ،و�أن يكون حجب املعلومات قائ ًما على
�أ�س�س قانونية حمددة و�ضيقة.
وبناء على تلك املخرجات ،تبنى مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة ()DCAF
واملركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) يف عام  2012مراجعة مف�صلة مل�سودة القانون .15
وقدم الطرفان م�سودة معدلة تراعي تو�صيات الور�شات والنقا�شات العامة حول القانون.
وعام � 2013أعادت هيئة مكافحة الف�ساد بال�شراكة مع م�ؤ�س�سات من املجتمع املدين ت�شكيل جلنة جديدة
لدرا�سة م�سودات القوانني ،فخرجت مب�سودة 16جديدة .عر�ضتها للنقا�ش العام عرب املوقع الر�سمي لرئا�سة
الوزراء وناق�شتها مع خرباء حمليني و�إقليميني ودوليني.
وقدمت بع�ض م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وم�ؤ�س�سات تعنى بتطوير الإعالم ر�ؤيتها ومالحظاتها على م�سودة
14) 14 ARTICLE 19. Memorandum on a proposal for a draft Law on Access to Information
)on Palestine (2005), p. 3. (http://bit.ly/1mevAcZ
 15 )15مركز جنيف للدميقراطية والرقابة على القوات امل�سلحة ،واملركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية -ورقة عمل حول قانون حق احل�صول
على املعلومات.2012 -
http://www.dcaf.ch/Publications/Working-Paper-Palestinian-Media-and-SecurityPromoting-Palestinian-Journalists-Access-to-Information-through-Legislation.
� )16أنهت اللجنة املخت�صة برئا�سة هيئة مكافحة الف�ساد م�سودة قانون حق احل�صول على املعلومات �أواخر عام  ،2013و�سلمت ر�سميا �إىل احلكومة
الفل�سطينية ،ومل يتم �إقرارها و�إر�سالها �إىل الرئي�س الفل�سطيني لإ�صدار قرار بقانون لإنفاذها ،مبوجب ال�صالحيات التي يخولها له القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني وفقا للمادة ( )40منه وذلك يف حال تعطل عمل املجل�س الت�شريعي.
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القانون .حيث نظم مركز تطور الإعالم -جامعة بريزيت جل�ستني يف ال�ضفة وغزة 17نقا�ش مفتوح خرجت
مبالحظات وتو�صيات قدمت �إىل اللجنة املعنية.
ومن �أهم املالحظات التي وردت يف املذكرة ،االعرتا�ض على �صالحية احلكومة يف تعيني املفو�ض العام
للمعلومات ،لأن احلكومة هي من متتلك املعلومات ويفرت�ض باملفو�ض العام �أن يراقب �أداءه��ا يف تطبيق
القانون و�إتاحة املعلومات للعامة ،ومن هذا املنطلق وجد امل�شاركون يف اجلل�سة «عدم منطقية» يف �صالحية
احلكومة تعيني املفو�ض العام للمعلومات.
كما ت�ضمنت املذكرة اعرتا�ضات على ال�شروط الواردة يف امل�سودة التي يجب �أن تتوفر فيمن يعني يف من�صب
املفو�ض العام للمعلومات.
وقدم امل�شاركون مالحظات تف�صيلية على بع�ض الن�صو�ص القانونية التي وجد مناق�شوها �أنها ال تقدم حماية
قانونية حلق احل�صول على املعلومات .وخا�صة فيما يتعلق باملعلومات االقت�صادية والأمنية .و�أو�صت ب�ضرورة
مراجعة وتقلي�ص اال�ستثناءات التي �أوردتها م�سودة القانون حول املعلومات التي ال يجوز الك�شف عنها.
�أما دوليا ،فقد �أجرى مركز القانون والدميقراطية 18تقييما مل�سودة قانون حق احل�صول على املعلومات يف
فل�سطني قبل �صياغتها ب�شكلها النهائي .ومن �ضمن املالحظات التي �أبداها املركز على امل�سودة الفل�سطينية
�أن كل اال�ستثناءات يجب تكون خا�ضعة «للم�صلحة العامة» و�أن يتم حتديد «ما يحجب وما ال يحجب» فاملقيا�س
هو «امل�صلحة العامة ولي�س حماية م�صالح �أحد».
و�أ�شارت نتائج تقييم املركز �إىل �أن م�سودة القانون �أباحت حجب ال�سجالت التي حتتوي معلومات �سرية،
معتربا �أن م�سودة القانون جتاهلت فكرة �أنه �إذا كانت �أجزاء من املعلومات يف �ش�أن ما �سرية ،ف�إنه ينبغي
�إتاحة الأجزاء الأخرى من ال�سجل.
ووجدت النتائج �أن املفو�ضية العامة للمعلومات ال تتمتع باال�ستقاللية الكافية ملمار�سة الدور احل�سا�س يف
�إتاحة املعلومات التي متلكها ال�سلطة التنفيذية للمواطنني ،ويجب �أن يتمتع املفو�ض العام باال�ستقاللية �أي�ضا
�إىل جانب ح�صانة املوظفني امل�س�ؤولني عن تقدمي املعلومات يف املفو�ضية ملمار�سة دورهم بال�شكل الفعال.
وانتقد كثريون تعدد اللجان وال�صياغات مل�سودة قانون حق احل�صول على املعلومات ،ورمبا �أ�س�س ذلك
خلالف يف وجهات النظر بني امل�ؤ�س�سات املعنية ،رغم االتفاق على �ضرورة �إقرار م�سودة القانون.
 )17عقدت اجلل�ستني يف مركز تطوير الإعالم بجامعة بريزيت بتاريخ � 2شباط  2014بح�ضور عدد من الإعالميني وممثلي و�سائل الإعالم وم�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي وهيئة مكافحة الف�ساد وممثلني عن احلكومة .وخرج املجتمعون مبذكرة تت�ضمن  28مالحظة واعرتا�ضا على ن�ص م�سودة القانون ،والتي
�أر�سلت �إىل هيئة مكافحة الف�ساد التي �صرحت �آنذاك �أنها �أخذت مبعظمها.
 )18مقره يف كندا وهو مركز متخ�ص�ص بق�ضايا الدميقراطية وحرية التعبري والقوانني يف العامل ،ويجري هذا املركز تقييما للقوانني ذات العالقة
بالدميقراطية واحلريات وفقا لآليات حمددة .وقد �أجرى تقييما مو�سعا مل�سودة قانون حق احل�صول على املعلومات الفل�سطيني .ولالطالع �أكرث على
املركز ميكن زيارة الرابط التايل/http://www.law-democracy.org :
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فقد وجد م�س�ؤول وحدة الإعالم يف االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة (�أمان) الإعالمي ف�ضل �سليمان،19
�أن م�سودة القانون اجلديدة حذفت ن�صو�صا وغريت �أخرى يف م�سودة عام  2005ب�شكل �أ�ضعف ن�ص القانون.
و�أ�شارت مقالة �سليمان �إىل �أن التعديالت التي �أجريت جعلت عبارات املواد القانونية غري حمددة وعامة ،ما
ي�سهل «على الطرف الأقوى التحكم يف التف�سري ل�صاحله وهنا يعترب الطرف الأ�ضعف هو طالب املعلومة»،
و�أ�شارت �أي�ضا �إىل �أن بع�ض القيود ال تزال موجودة يف ن�صو�ص م�سودة القانون ،وت�شكل «عائقا �أمام الإفراج
عن املعلومات املفيدة يف الأبحاث �أو التحقيقات اال�ستق�صائية �أو جهود ك�شف الأعمال امل�ستورة التي فيها
جتاوز للقوانني».
الحصول على المعلومات في القوانين السارية
لقد ك�شفت الدرا�سات البحوث التي �أجريت على البيئة الت�شريعية الفل�سطينية ق�صور القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني 20يف �إيجاد �ضمانة قانونية حلق احل�صول على املعلومات .وبينت �أن هناك قوانني فل�سطينية
ت�شكل عائقا �أمام �إقرار حق احل�صول على املعلومات.
ورغم وجود بع�ض الن�صو�ص يف القوانني الفل�سطينية التي تكفل حق احل�صول على املعلومات للمواطنني� ،إال
�أن قوانني �أخرى جعلت حق احل�صول على املعلومات العامة التي متلكها اجلهات الر�سمية حكرا فقط على
جهات معينة مثل ديوان الرقابة املالية والإدارية وهيئة مكافحة الف�ساد.
 -1إتاحة المعلومات لجهة محددة:

يعطي قانون ديوان الرقابة املالية الإدارية رقم ( )15ل�سنة  2004حق احل�صول واالطالع على املعلومات
التي متلكها الدوائر احلكومية للديوان فقط ،ومل يلزم القانون ديوان الرقابة ب�إتاحة املعلومات للمواطنني.21
وذات الأمر يف قانون تنظيم املوازنة العامة رقم ( )7ل�سنة  1998الذي يعطي احلق لدائرة املوازنة العامة يف
طلب املعلومات من الوزارات والدوائر احلكومية وامل�س�ؤولني ،فيما ال يجرب هذا القانون دائرة املوازنة العامة
 )19ن�شر مقالة يف هذا ال�صد بتاريخ  2014/2/11وت�ضمنت �شرحا وافيا للتغريات التي �أحدثت على م�سودة القانون الأ�صلية ،ومل تكن موفقة من وجهة
نظر الكاتب .ولالطالع على ن�ص املقالة ميكن زيارة الرابط التايل)http://bit.ly/1mexxWX ( :
 )20وهو قانون فل�سطيني �صدر يف الثاين والع�شرين من �أيار عام  ،2002ويعترب الناظم القانوين لعمل ال�سلطات الثالث (الت�شريعية والق�ضائية
والتنفيذية) ،واحلقوق واحلريات العامة للمواطنني الفل�سطينيني ،ويعترب الد�ستور امل�ؤقت لفل�سطني حلني ت�أ�سي�س الدولة الفل�سطينية ذات ال�سيادة.
 )21ين�ص القانون يف املادة ( )25على �أنه «للديوان االطالع على كافة التقارير واملعلومات والبيانات الواردة من املوظفني وعلى تقارير التحقيق يف
املخالفات التي لها م�سا�س بالأمور املالية والإدارية وله �أن يطلب تزويده بكل ما يريد االطالع عليه من معلومات و�إي�ضاحات من جميع الدوائر احلكومية
مما له عالقة ب�أعمالها».
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بتزويد املعلومات لطالبيها من املواطنني.22
ويعطي قانون مكافحة الف�ساد املعدل رقم ( )1ل�سنة  2005هيئة مكافحة الف�ساد �صالحية جمع املعلومات
املتعلقة بالف�ساد و�إن�شاء قاعدة بيانات خا�صة بهذا ال�ش�أن ،ومل يجرب هذا القانون الهيئة �أي�ضا على �إتاحة
املعلومات للإعالم �أو املواطنني ،وعادة ما ترد هيئة مكافحة الف�ساد ب�أن حجب املعلومات يتعلق ب�سالمة
التحقيق وعدم امل�سا�س بالأ�شخا�ص الذين ي�شتبه بعالقتهم بق�ضايا ف�ساد قبل �إدانتهم.23
وفيما يخ�ص املعلومات ال�سرية التي تتعلق بالتحقيقات التي جتريها الهيئة يف �شبهات الف�ساد فانه املادة
 22من قانون مكافحة الف�ساد املعدل ،تن�ص على انه (تعترب الإق��رارات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
والإج��راءات املتخذة للتحقيق وفح�ص ال�شكاوى املقدمة ب�ش�أن جرمية الف�ساد من الأ�سرار التي ال يجوز
�إف�شا�ؤها �إال بقرار من املحكمة املخت�صة).
�أما عدا ذلك من معلومات و ب�شكل خا�ص التي مت الإ�شارة لها يف املادة  ،8فيتم ن�شرها و�إعالم املواطنني فيها
على موقع الهيئة يف التقارير ال�سنوية التي ت�صدر عن الهيئة كما يتم االعالن عنها يف الور�ش التي تنظمها
الهيئة لرفع الوعي بالف�ساد وخماطره وو�سائل مكافحته والوقاية منه.
 -2إتاحة المعلومات للمواطنين

تطرق قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة  1995ب�شكل غري مبا�شر �إىل حق احل�صول على املعلومات،
من خالل الفقرة (�أ) من املادة ( .24)4ومل يكن الن�ص القانوين كافيا لإقرار وحماية هذا احلق.
لكن قانون الإح�صاءات العامة رقم ( )4ل�سنة  ،2000ي�شري �إىل حق املواطنني يف االطالع على املعلومات التي
يحتفظ بها اجلهاز املركزي للإح�صاء ،وينظم هذا احلق ب�شروط وقواعد و�أنظمة ي�ضعها اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني.25
 )22تن�ص املادة ( )52من قانون تنظيم املوازنة العامة رقم ( )7ل�سنة  1998على �أنه «تعد الوزارة تقرير ًا يف نهاية كل ربع �سنة مف�ص ًال وحمل ًال لو�ضع
املوازنة ويت�ضمن التقرير التطورات املالية واجتاهات حركة الإيرادات والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك تف�سري االنحرافات الهامة وحتليل تدفق
النقد وت�أثري هذه التطورات على الو�ضع املايل العام لل�سلطة الوطنية وي�ستعر�ض اقرتاحات الإجراءات الت�صحيحية املنا�سبة ال�ستعادة التوازن املايل
ويقدم الوزير هذا التقرير لكل من جمل�س الوزراء واملجل�س الت�شريعي».
 )23تن�ص املادة ( )8فقرة ( )5بند (�أ) على �أن هيئة مكافحة الف�ساد تخت�ص بـ»جمع املعلومات املتعلقة بكافة �صور و�أ�شكال الف�ساد والعمل على �إيجاد
قاعدة بيانات و�أنظمة معلومات وتبادلها مع اجلهات والهيئات املعنية يف ق�ضايا الف�ساد يف الداخل واخلارج وفقا للت�شريعات النافذة».
 )24الفقرتان (�أ) من املادة ( )4من قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني رقم ( )9ل�سنة  1995وتن�ص على �أن حرية ال�صحافة ت�شمل «�إطالع املواطن
على الوقائع والأفكار واالجتاهات واملعلومات على امل�ستوى املحلي والعربي والإ�سالمي والدويل».
 )25تن�ص املادة ( )4من قانون الإح�صاءات العامة رقم ( )4ل�سنة  2000على �أنه «يحق جلميع �أفراد املجتمع احل�صول على الإح�صاءات الر�سمية التي
يقوم اجلهاز بجمعها و�إعدادها ون�شرها ح�سب الأنظمة والتعليمات املعمول بها مع مراعاة �سرية البيانات وخ�صو�صية الأفراد».

ويقت�صر ن�شر املعلومات يف قوانني االنتخاب 26الفل�سطينية على قوائم املر�شحني لالنتخابات �سواء الرئا�سية
�أو الت�شريعية �أو املحلية ،وكذلك ن�شر قوائم من يحق لهم االقرتاع مبوجب القانون.
ويف املعلومات املتعلقة بالبيئة يقر قانون البيئة رقم ( )7ل�سنة  1999ب�أحقية الأفراد احل�صول على املعلومات ذات العالقة
بالبيئة من �أجل التعرف على الآثار البيئية لأي �أن�شطة قد تقام يف فل�سطني ومن �ش�أنها �أن ت�ؤثر على �سالمة البيئة.27
كما يوفر قانون حماية امل�ستهلك رقم ( )21ل�سنة  ،2005للمواطنني احلق يف االطالع على املعلومات الكاملة
املتعلقة بال�سلع املعرو�ضة يف ال�سوق الفل�سطينية ،ليتمكن من اتخاذ القرارات اال�ستهالكية ال�سليمة.28
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن قانون اخلدمة املدنية 29الفل�سطيني مينع املوظفني من ن�شر املعلومات �أو الوثائق التي
بحوزتهم� ،أو االحتفاظ ب�أ ّية وثيقة ر�سمية �أو الإف�شاء بها خالفا للمجاالت التي يجيزها القانون» .وهنا يظهر �أن
غياب قانون حق احل�صول على املعلومات يرجح كفة حجب املعلومات ،لأن امل�سوغات القانونية للك�شف عن املعلومة
ال تزال �ضعيفة يف القوانني الفل�سطينية.
وباملجمل هناك جمموعة قوانني فل�سطينية� ،ستحبط فعالية م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات حال
�إقراره ،ومن هذه القوانني:
 -1قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة ( ،)1995فيما يتعلق بتحديد املعلومات التي ال يجوز ن�شرها
ب�شكل دقيق ومف�صل حتى ال يفتح املجال وا�سعا �أمام حظر تداول الكثري من املعلومات بحجة ان�ضوائها حتت
العناوين املطاطة الواردة يف املادة  37من هذا القانون.
 -2قانون الهيئات املحلية رقم  1ل�سنة  ،1997فيما يتعلق ب�ضرورة اعتماد �سيا�سة الباب املفتوح �أمام اجلمهور
و�إتاحة ح�ضوره الجتماعات جمال�س الهيئات املحلية.
 -3قانون العقوبات رقم ( )16ل�سنة ( )1960ال�ساري يف ال�ضفة الغربية ،فيما يتعلق بح�صر وتقييد وحتديد
املق�صود من املعلومات التي يجب �أن تبقى مكتومة والتي ال يجوز �إف�شا�ؤها حتت طائلة امل�ساءلة اجلزائية
املحددة يف املادة  126من هذا القانون.
 -4قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4ل�سنة ( ،)1998فيما يتعلق بت�صويب االفرتا�ض الذي ت�ضمنته املادة 67
 )26قانون االنتخابات رقم ( )9ل�سنة  ،2005وقانون انتخاب جمال�س الهيئات املحلية رقم ( )10ل�سنة .2005
 )27تن�ص املادة ( )2فقرة (ب) من قانون البيئة رقم ( )7ل�سنة  1999على �أنه يحق لأي �شخ�ص «احل�صول على املعلومات الر�سمية الالزمة للتعرف
على الآثار البيئية لأي ن�شاط �صناعي �أو زراعي �أو عمراين �أو غريه من برامج التنمية وفق ًا للقانون».
 )28تن�ص املادة ( )3فقرة ( )6من قانون حماية امل�ستهلك رقم ( )21ل�سنة  2005على �أن امل�ستهلك يتمتع باحلق يف «احل�صول على املعلومات
ال�صحيحة عن املنتجات التي ي�شرتيها �أو ي�ستخدمها ليت�سنى له ممار�سة حقه باالختيار احلر والواعي بني كافة ال�سلع واخلدمات املعرو�ضة يف ال�سوق».
 )29ين�ص قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4ل�سنة  1998يف املادة ( )67فقرة ( )4على �أنه يحظر على املوظف «� –4أن يحتفظ لنف�سه ب�أ�صل �أ ّية ورقة
ر�سمية �أو �صورة �أو ن�سخة �أو ملخ�ص عنها �أو �أن ينزعها من امللفات املخ�ص�صة حلفظها ولو كانت خا�صة بعمل كلف به �شخ�صي ًا» .كما ين�ص يف الفقرة
( )5على �أنه يحظر على املوظف «�أن يف�شي �أ ّي ًا من الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته خالف ًا للمجاالت التي يجيزها القانون حتى ولو ترك الوظيفة».
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منه واعتبار �أن الأ�صل يف املعلومة العامة التي تكون يف حوزة املوظف العام هي حمل لالطالع �إال �إذا ن�ص
القانون على خالف ذلك.
 -5قانون املخابرات العامة رقم ( )17ل�سنة ( )2005والقرار بقانون ( )11ل�سنة ( )2007ب�ش�أن الأمن
الوقائي ،فيما يتعلق مبخالفتهما ملبد�أي الك�شف املطلق للمعلومات ،والنطاق املحدود لال�ستثناءات اللذين
يت�ضمنان عدم جواز ا�ستبعاد �أية هيئة عامة من نطاق القانون ،حتى لو كانت �أكرثية �أعمالها تقع �ضمن نطاق
اال�ستثناءات.30

 )30درا�سة «حق احل�صول على املعلومات يف فل�سطني وواقعه» مركز مدى للتنمية واحلريات الإعالمية ،2010 -لالطالع على الدرا�سة ميكن زيارة
الرابط التايل)http://bit.ly/1VmOr1k( :
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يعمل الإع�لام الفل�سطيني مب�ؤ�س�ساته و�صحافييه �ضمن بيئة تعيق حق احل�صول على املعلومات ،كما �أن
امل�ؤ�س�سات الإعالمية وال�صحافيني ،يف غالب الأحيان ال يعريون حق احل�صول على املعلومات الأهمية واجلهد
الكايف.
ثقافة حق الحصول على المعلومات لدى الصحافي
ين�صب اجلدل حول حق احل�صول على املعلومات يف فل�سطني حول ن�صو�ص القانون ،وعدم الرتكيز على
اجلاهزية الفعلية لدى املجتمع الفل�سطيني عامة وال�صحافة الفل�سطينية خا�صة يف املمار�سة الفعلية لهذا
احلق.
ويالحظ قلة اعتماد الإعالم الفل�سطيني على جمموعة القوانني التي حتتوي ن�صو�صا قانونية تدعم حق
احل�صول على املعلومات.
ومل ت�سجل يف املحاكم الفل�سطينية �أي ق�ضية حركها �صحافيون �أو م�ؤ�س�سات �إعالمية �ضد اجلهات الر�سمية
لرف�ضها الإف�صاح عن معلومات لغر�ض الن�شر الإعالمي.
وتبدو و�سائل الإعالم الفل�سطيني بعيدة عن تطبيق مبد�أ نظرية امل�شاركة الدميقراطية التي تعترب �أن «�أف�ضل
و�سائل الإعالم ،تلك التي ميكن من خاللها حتقيق امل�شاركة ال�سيا�سية والتفاعل من قبل الأفراد يف املجتمع».31
ولهذا الأمر عوامل عدة ميكن تلخي�صها يف النقاط التالية:
 -1عدم رغبة و�سائل الإعالم مبمار�سة الفنون ال�صحافية ذات الكلفة املالية العالية.
 -2االعتماد على نقل الأخبار الآنية ،وقلة االهتمام بالفنون ال�صحافية الأخرى مثل ال�صحافة اال�ستق�صائية.
 -3ارتهان الإعالم الر�سمي بال�سيا�سة العامة لل�سلطة التنفيذية ،وارتهان الإعالم اخلا�ص ب�سلطة الإعالن،
�إىل جانب الإعالم احلزبي املهتم بت�سويق �أفكاره احلزبية.
 -4غياب احلماية القانونية لل�صحافيني اال�ستق�صائيني �أو نا�شري املعلومات.
 -5االهتمام الإعالمي املن�صب على اجلوانب ال�سيا�سية واخلدمية يف املجتمع الفل�سطيني و�إهمال اجلوانب
الأخرى من حياة النا�س.
ورغم ذلك هناك جهد قليل وحمدود يعتمد على البحث والتحري عن املعلومات ،با�ستخدام الأدوات البحثية
وا�ستثمار القوانني القليلة التي تتيح حق احل�صول على املعلومات عرب بع�ض حماوالت ا�ستق�صائية قام بها
�صحافيون وم�ؤ�س�سات �إعالمية.
 )31املرجع ال�سابق.
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ويعترب  %56من ال�صحافيني الفل�سطينيني يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية� ،أنه ب�إمكانهم الو�صول ب�شكل
كاف �إىل املعلومات الر�سمية ،يف حني يجد � %44أنهم غري قادرين على الو�صول �إىل املعلومات من اجلهات
الر�سمية.32
وت�شري هذه الن�سب �إىل انق�سام ال�صحافيني حول حق احل�صول على املعلومات ،ومن وجهة نظر ال�صحايف
ورئي�س جلنة �أخالقيات وقواعد املهنة يف نقابة ال�صحافيني ح�سام عز الدين ،ف�إنه «ال يخفي حقيقة ال�ضعف
يف الو�سط ال�صحايف �إزاء الفهم احلقيقي ملفهوم حق احل�صول على املعلومات».
ويجد عز الدين �أن «االعتقاد لدى معظم ال�صحافيني �أن مفهوم حق احل�صول على املعلومات مقرتن مبوافقة
امل�س�ؤولني على الإدالء بت�صريحات �إعالمية» ،ويعترب عز الدين املفهوم �أعمق بكثري ويتعلق باحل�صول على
املعلومات املوثقة يف �سجالت ر�سمية ووثائق ،ولي�س ا�ستقاء الآراء من امل�س�ؤولني �أنف�سهم.33
وهناك م�س�ؤولية تقع على عاتق و�سائل الإعالم املختلفة يف نقل حق النا�س يف املعرفة وتلقي املعلومة ،وال بد
�أن تتوافر يف ال�صحايف ال�شروط اخلا�صة بال�شخ�ص املثقف معلوماتيا ،ومن هنا ارتبط حق ال�صحافيني يف
احل�صول على املعلومات بحق املواطنني يف املعرفة ،فهو �شرط �أ�سا�سي لأن تقوم ال�صحافة بدورها.34
ويبدو حق احل�صول على املعلومات مهمال يف املمار�سة الإعالمية الفل�سطينية ،يف ظل ظروف عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي والقانوين الذي متر به احلالة الفل�سطينية .وذلك رغم ان حق االطالع يف الإعالم يت�صل مب�ستويني:
الأول :حـق التقـ�صي ويكفل �إطالع ال�صحايف على املعلومات الر�سمية ،وهذا ال يتم �إال �ضمن ثقافة �سيا�سية
ترى �أن امل�صلحة القومية والأمن القـومي ال يتعار�ضان مع حق احل�صول على املعلومات.
الثـاين :حـق التلقي وهو حق بني املواطن والإعالم ،ويـ�شمل تلقـي املـواطنني للمعلومات عرب الإعالم ويت�صل
مبـ�ستوى النـ�شر و�أمانتـه فـي ال�صحف.35
وال يفي الإعالم الفل�سطيني بدوره على امل�ستوى الثاين ،لأنه يعاين من م�شكلة تتعلق بتطبيق امل�ستوى الأول،
وهو ما ي�ؤ�شر �إىل عدم وجود الرغبة لدى امل�ؤ�س�سات الإعالمية للخو�ض يف ق�ضايا قد ينجم عنها ت�صادم مع
مراكز القوى يف املجتمع الفل�سطيني.
 )32درا�سة «تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني» �ص -32منظمة اليون�سكو ومركز تطوير الإعالم -جامعة بريزيت .2014 -ولالطالع على الدرا�سة ،ميكن
زيارة الرابط التايل)http://bit.ly/1OHavnm ( :
 )33املرجع ال�سابق� .ص.32
 )34درا�سة «حق احل�صول على املعلومات يف فل�سطني وواقعه» -املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) ،2010 -ولالطالع على
الدرا�سة ميكن زيارة الرابط التايل)http://bit.ly/1VmOr1k( :
 )35درا�سة «احلق يف االطالع او حرية احل�صول على املعلومات» .الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان .لالطالع على الدرا�سة ميكن زيارة الرابط التايل:
()http://bit.ly/1PtoDQL
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ويتفق خمت�صون على �أن البيئة الفل�سطينية غري م�شجعة لل�صحايف الفل�سطيني على ممار�سة حقه يف
احل�صول على املعلومات ،وهذا الأمر ي�ؤدي يف املح�صلة �إىل �ضعف الوعي العام لدى الإعالميني وم�ؤ�س�ساتهم
بهذا احلق وقواعد ممار�سته.
ويجد املخت�صون �أن «احلق يف و�صول املواطن وحتى ال�صحايف �إىل املعلومات ال يزال متعذرا يف فل�سطني ،التي
تفتقد لقانون يكفل الو�صول �إىل املعلومة» ،و�ضعف وعي الإعالميني بهذا احلق الذي ميثل احلجر الأ�سا�س
للحق يف حرية الر�أي والتعبري ،والذي ي�صعب ممار�سته بدون حرية الو�صول للمعلومة.36
بيئة الحريات اإلعالمية
ت�ستدعي ممار�سة و�سائل الإعالم الفل�سطينية وجود بيئة �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية ت�ؤمن باحلريات
العامة ،وبحق النا�س يف املعرفة ،وت�شري املعطيات حلالة الإعالم الفل�سطيني �إىل �أن ال�ضغوط ال�سيا�سية
واالجتماعية التي متار�س عليه ،متنعه من �إمكانية ممار�سة حق احل�صول على املعلومات حتى و�إن توفر قانون
�ضامن لهذا احلق.
البيئة السياسية

لقد التزمت ال�سلطة الفل�سطينية ب�أن حتمي احلريات الإعالمية وحقوق الإن�سان وحاء يف القانون الأ�سا�سي:
«تعمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،دون �إبطاء ،على االن�ضمام �إىل الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية
التي حتمي حقوق الإن�سان».37
�إن ح�صول فل�سطني عام  2012على �صفة (دولة غري ع�ضو) يف الأمم املتحدة �أي (مراقب) ،38جعلها ملزمة
بال�شرعة الدولية 39التي حتمي مبادئ حقوق الإن�سان التي تت�ضمن حرية التعبري ،وذلك من خالل التوقيع
على «املعاهدات الدولية الت�سع الأ�سا�سية املتعلقة بحقوق الإن�سان» و�إن�شاء هيئات جمتمع مدين تر�صد وتراقب
تنفيذ احلكومة ملبادئ تلك املعاهدات وااللتزام بها .40وفعليا دخلت فل�سطني ع�ضو ًا يف عدد منها.
 )36ورقة عمل للدكتور احمد حماد ا�ستاذ الإعالم امل�ساعد يف جامعة الأق�صى ،قدمت يف الندوة العلمية التي نظمها ق�سم ال�صحافة والإعالم بكلية
الآداب باجلامعة الإ�سالمية -ت�شرين الثاين.2014 /
 )37املادة ( )10من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
 )38بقبول فل�سطني دولة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة 38 67/128/L.قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم .2012 -
 )39تت�شكل ال�شرعة الدولية من جمموع املواثيق واملعاهدات الدولية ومن �ضمنها ما يتعلق بحقوق االن�سان كاالعالن العاملي حلقوق االن�سان والعهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
 )40املعاهدات الدولية الت�سع الأ�سا�سية املتعلقة بحقوق الإن�سان هي :االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ،والعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
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ومع ذلك� ،أ�شارت تقارير �صادرة عن م�ؤ�س�سات دولية ذات م�صداقية� ،إىل �أن الت�أثريات اخلارجية لعبت
دورا يف ت�شكيل حمتوى و�سائل الإعالم يف فل�سطني ،كما ورد يف تقرير املعهد الدويل لل�صحافة عام ،2013
الذي بني �أن «ال�ضغوط ال�سيا�سية واالقت�صادية حتدد الزمان واملكان الذي تكر�سه و�سائل الإعالم للتغطية
الإعالمية ،وت�ؤثر هذه ال�ضغوط على قدرة و�سائل الإعالم يف نقد ال�سلطات احلاكمة».
وقد ك�شف تقرير معهد (بانو�س باري�س) ومر�صد البحر الأبي�ض املتو�سطلالت�صاالت ،الذي يبحث يف كيفية
الإبالغ عن انتهاكات حقوق الإن�سان يف برامج قنوات التلفزة الفل�سطينية؛ �أن ق�ضايا حقوق الإن�سان واردة
ب�شكل منتظم يف الربامج التلفزيونية الفل�سطينية ،لكن التحليل النوعي للمحتوى التلفزيوين لهذا النوع من
الق�ضايا ي�شري �إىل الرتكيز “على �شجب انتهاكات حقوق الإن�سان التي ترتكبها �إ�سرائيل ،يف حني يتم جتاهل
االنتهاكات التي ترتكبها احلكومة الفل�سطينية”.41
وتوثق الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان يف تقريرها الع�شرين 42حول حالة حريات الإعالم يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة عام  2014اعتقال ما ال يقل عن � 20صحافيا يف ال�ضفة وقطاع غزة..
واعترب التقرير ال�سنوي للهيئة �أن هذه االعتقاالت م�ست بحرية الر�أي والتعبري و�ألقت بظاللها ال�سلبية على العاملني
يف الإعالم ،وحالت دون قيامهم بنقل الأحداث واملعلومات بكل حرية ،وذلك خوفا من �سيا�سة القمع واالعتقال.
وك�شفت التقرير �أن �أغلب عمليات اال�ستجواب واالعتقال التي متت لل�صحافيني ،التي دام بع�ضها ل�ساعات
وبع�ضها لعدة �أيام ،خلت من �سالمة الإجراءات القانونية �أثناء التوقيف واالحتجاز.
وبني التقرير �أن بع�ضهم تعر�ض للتعذيب و�سوء املعاملة ،حيث تركز التحقيق معهم حول عملهم ون�شاطهم
ال�صحايف واملهني ،وحول تغطيتهم للأحداث� ،أو الت�صوير ال�صحايف� ،أو الكتابة� ،أو �إعداد تقارير �صحافية،
�سواء كانت مكتوبة �أو مرئية.
ويعد هذا الواقع عائقا حقيقيا �أمام القدرة على ممار�سة ال�صحافيني والإعالميني حلقهم يف احل�صول على
املعلومات ،حتى و�إن توفر القانون ال�ضامن لهذا احلق .فال�صحافيون الذين يتعر�ضون للقمع واالعتقال على
خلفية عملهم ال�صحايف ،قد ال يثقون بن�صو�ص م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات حتى و�إن �أقر
ب�شكل ر�سمي.
�ضد املر�أة ،واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،واتفاقية حقوق الطفل ،واالتفاقية
الدولية حلماية حقوق جميع العمال واملهاجرين و�أفراد �أ�سرهم ،واتفاقية حقوق اال�شخا�ص ذوي الإعاقة ،واالتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص
من االختفاء الق�سري.
41) 41 Panos Paris Institute and Mediterranean Observatory of Communication. Public
Service Broadcasting in the MENA region: potential for reform, 2012, p.19: (http://bit.
)ly/1Pvetgt
 )42لالطالع على التقرير الكامل ،ميكن زيارة الرابط التايلhttp://bit.ly/1JsSIfo :
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وتقول الهيئة �إن ر�سائلها التي توجه �إىل م�س�ؤويل الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية للمطالبة ب�ضرورة الإفراج
عن ه�ؤالء ال�صحافيني عادة ما تواجه بردود منطية من امل�س�ؤولني الأمنيني ،ب�أن االعتقال مت لأ�سباب تتعلق
بالأمن والنظام العام.43
�إن خطوة االن�ضمام �إىل املعاهدات واملواثيق الدولية ذات العالقة باحلريات وحقوق الإن�سان مل تتجاوز كونها
ردة فعل �سيا�سية على جمود املفاو�ضات بني �إ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،ومل تنعك�س على الأداء
العام لل�سلطة الفل�سطينية جتاه حرية الر�أي التعبري مبا يف ذلك حق احل�صول على املعلومات .وهو ما ي�شري
�إىل غياب احلماية ال�سيا�سية للحق باحل�صول على املعلومات ،حتى لو توفرت ال�ضمانة القانونية لهذا احلق.
ويالحظ ان احلكومة الفل�سطينية مل تتخذ التدابري القانونية نحو تعزيز وجود م�ستويات ثالثة يف الإعالم،
وهي �إعالم اخلدمة العامة واملجتمعي والتجاري ،باعتبار �أن هذه الأن��واع من الإعالم حتظى بقبول لدى
اجلمهور ،لأنها تعزز تنوع و�سائل الإعالم وحرية احل�صول على املعلومات.44
وت�شري الإح�صاءات �إىل �أن  %53من ال�صحافيني يعتربون �أن امل�ؤ�س�سات الإعالمية بتنوعاتها لديها فر�صة
متاحة للم�شاركة يف و�ضع ال�سيا�سات والقوانني الإعالمية ،فيما يجد  %47من ال�صحافيني عك�س ذلك.45
وميكن القول �إن اجلزئية املهمة يف هذا الإطار تتعلق مبدى اهتمام احلكومة مبواقف وتوجهات امل�ؤ�س�سات
الإعالمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف ر�ؤيتها لل�سيا�سات العامة والقوانني واملمار�سات ذات العالقة بالإعالم
الفل�سطيني.
فال تزال كثري من الق�ضايا التي ت�شكل مطالب �أ�سا�سية للم�ؤ�س�سات الإعالمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
عالقة ب�سبب رف�ض اجلهات الر�سمية التعاطي معها ،ك�إقرار قانون حق احل�صول على املعلومات الذي
تهتم م�ؤ�س�سات خمتلفة بالرتكيز على �ضرورته يف �أن�شطتها وفعالياتها ،وهو ما ال يلقى �صدى لدى اجلهات
املخت�صة.
جاهزية المؤسسات الرسمية لتوفير المعلومة
من �أهم مقومات جناح الفل�سطينيني يف حماية ممار�سة حق احل�صول على املعلومات وجود نظام �أر�شفة
وحفظ للمعلومات العامة التي تنطبق عليها �شروط �إتاحتها لعامة النا�س ولو�سائل الإعالم.
 )43املرجع ال�سابق.
 )44امليثاق الأفريقي للبث ،متت املوافقة عليه عام  ،2001وقد �صمم ال�ستكمال وتو�سيع «�إعالن ويند هوك» التاريخي الذي �صدر عام  ،1991وين�ص على
الإطار القانوين للبث ،الذي ينبغي عليه �أن يتكون من« :نظام امل�ستويات الثالثة من البث (اخلدمة العامة والتجارية واملجتمعية)» .للمزيدhttp://( :
)bit.ly/1OXa4ju
 )45درا�سة «تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني» .مركز تطوير الإعالم ومنظمة اليون�سكو.2014 -
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ولدى مراجعة الهيكليات الإدارية والقانونية لأهم امل�ؤ�س�سات الر�سمية التي يقرتب عملها من حفظ املعلومات
و�إتاحتها ،والتي ت�ستحوذ على املعلومات العامة ب�سبب طبيعة مهامها ،ف�إن الأمر ي�شري �إىل اهتمام تطبيقي
حقيقي بحفظ وحماية املعلومات العامة و�أر�شفتها ب�صورة ت�ضمن احتكار ال�سلطة التنفيذية لها ،وعدم
الإقرار بحق الأفراد يف احل�صول على املعلومات .ومن �أمثلة ذلك:
مؤسسة األرشيف الوطني
يظهر م�شروع قانون الأر�شيف الوطني الفل�سطيني 46يف ن�صو�ص مواده �أن املجل�س الذي ي�شرف على م�ؤ�س�سة
الأر�شيف الوطني يتكون من �أحد ع�شر ع�ضوا 47برئا�سة ممثل عن وزارة الداخلية ،وع�ضوية ممثلني عن �ست
وزارات حكومية ،وممثل عن �سلطة الأرا�ضي ،وثالثة ممثلني عن القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين والأهلي.
وي�شري هذا الأمر �إىل �سيطرة حكومية على املجل�س ،خا�صة �أن لرئي�س املجل�س الذي ميثل وزارة الداخلية
�صالحيات متكنه من اتخاذ قرارات تتما�شى مع ر�ؤية احلكومة ،خا�صة �أن �أغلبية املجل�س حكومية ،وتتخذ
قراراته بالأغلبية املطلقة.48
ويت�شدد م�شروع القانون يف الت�أكيد على ملكية ال�سلطة العامة للمعلومات ،ب�أنواعها ،وال ي�ؤكد على حق
املواطنني والإعالميني باحل�صول على املعلومات العامة.49
والقى م�شروع القانون معار�ضة من م�ؤ�س�سات فل�سطينية ،وجدت يف ن�صو�صه تقييدا و�إحكاما لقب�ضة احلكومة
على املعلومات والوثائق .و�أو�صى ه�ؤالء ب�ضرورة رف�ض م�شروع القرار ،حيث ر�أى بع�ض اخلرباء يف القانون
انعكا�سا �سيا�سيا لتوجهات �صانع القرار الفل�سطيني ،وتقييدا �إ�ضافيا للحريات العامة.50
� )46صيغت م�سودة امل�شروع عام  ، 2010لتنظم عمل م�ؤ�س�سة الأر�شيف الوطني الفل�سطيني .ولالطالع على م�شروع القانون ميكن زيارة الرابط التايل:
()http://bit.ly/1QXZ4IP
 )47مبوجب املادة ( )4من م�شروع القانون ف�إن الأع�ضاء هم� :أ .ممثل عن وزارة الداخلية ويكون رئي�سا للمجل�س .ب .ممثل عن وزارة املالية ت .ممثل
عن وزارة التخطيط ث .ممثل عن وزارة الثقافة  .ج .ممثل عن وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .ح .ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم .خ .ممثل عن وزارة
الإعالم .د .ممثل عن �سلطة الأرا�ضي .ذ .ممثل عن القطاع اخلا�ص .ر .ممثل عن املجتمع املدين .ز .ممثل عن القطاع الأهلي.
 )48املادة ( )4من م�شروع قانون الأر�شيف الوطني الفل�سطيني «ت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�صوات عدد �أع�ضائه احلا�ضرين ،و�إذا
ت�ساوت الأ�صوات رجح اجلانب الذي منه رئی�س اجلل�سة».
 )49املادة ( )14من م�شروع قانون الأر�شيف الوطني الفل�سطيني.
 )50ور�شة عمل حول م�شروع قانون الأر�شيف الوطني يف جامعة بريزيت .لالطالع على التفا�صيل ميكن زي��ارة الرابط التايلhttp://bit. :
ly/1TjX2AK

35

ويظهر جليا �أن م�شروع قانون الأر�شيف الوطني يت�صادم ب�شكل مبا�شر مع م�شروع قانون حق احل�صول على
املعلومات� ،سواء من الناحية التنظيمية �أو من الناحية التي تتعلق بال�سيا�سات العامة التي تتبناها احلكومة �إزاء
�إتاحة املعلومات والوثائق للمواطنني وو�سائل الإعالم.
و�أهم حمور يتعار�ض فيه امل�شروعان هو املفو�ضية العامة للمعلومات التي ي�ؤ�س�سها م�شروع قانون حق احل�صول
على املعلومات واملجل�س الذي ي�شرف على عمل م�ؤ�س�سة الأر�شيف الوطني.
ويظهر اجلدول �أدناه مقارنة تظهر حجم الت�ضارب احلا�صل بني م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات
وم�شروع قانون الأر�شيف الوطني الفل�سطيني:

البند

املفو�ضية العامة للمعلومات

م�ؤ�س�سة الأر�شيف الوطني

ال�شخ�صية االعتبارية

تتمتع باال�ستقاللية املالية والإدارية

تتمتع باال�ستقاللية املالية والإدارية

املجل�س

ال يوجد

ممثل وزارة الداخلية رئي�سا و�سبعة �أع�ضاء
حكوميني وواحد عن كل من القطاع اخلا�ص
واملجتمع املدين ،والقطاع الأهلي .ليكون املجموع
� 10أع�ضاء غالبيتهم من احلكومة ورئي�س ممثل
للحكومة �أي�ضا.

التعيني

قرار جمل�س الوزراء

جمل�س الوزراء الذي يعني �أي�ضا نائب الرئي�س
ويختاره من بني الأع�ضاء.

املهام

ال�صالحيات
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تنظيم �إتاحة املعلومات للجمهور
ومتابعة طلبات احل�صول على املعلومات تنظيم االطالع على املخزون الوثائقي للأر�شيف
الوطني وفقا للت�شريعات التي تنظم هذا العمل.
لدى اجلهات الر�سمية .والنظر يف
الطعون.
االطالع على كافة املعلومات والوثائق ،ومتابعة
�أ�سباب حجب املعلومات عن اجلمهور.

احل�صول على كافة �أنواع الوثائق ،وحفظها �ضمن
بنود هذا القانون.

مبد�أ �إتاحة املعلومات

املعلومات هي حمل اطالع� ،إال ما مت
ا�ستثنا�ؤه مبوجب هذا القانون.

الوثائق ملك ال�سلطة ،وال يجوز االطالع عليها �إال
بعد مرور  20عاما.
تداخل قد يحدث خلال يف التنفيذ .حيث عرفت
املعلومة وفقا للت�صنيفات التالية:
الوثیقة� :أیة ورقة مكتوبة �أو مطبوعة �أو خمتزلة �أو

تداخل قد يحدث خلال يف التنفيذ.
حيث عرفت املعلومة ب�أنها :املعطيات
والبيانات املوجودة �أو املحفوظة ب�أية
و�سيلة �سواء كانت �سجالت �أو وثائق
مكتوبة وحمفوظة �إلكرتونيا �أو ر�سومات
الطبیعي �أو موا�صفاته� ،أو تاریخه.
�أو خرائط �أو جداول �أو �صورا �أو �أفالما
الوثیقة العامة� :أیة وثیقة �أن�ش�أتها �أو ح�صلت علیها
�أو ميكروفيلما �أو ت�سجيالت �صوتية
كل دائرة حكومیة �أو �أي موظف عام �أثناء ممار�سته
�أو �شريط فيديو �أو ر�سومات بيانية �أو
ن�شاطه ،كما تعد وثیقة عامة كل وثیقة خا�صة اقتنتها
�أية بيانات تقر�أ على �أجهزة خا�صة �أو
امل�ؤ�س�سة �أو �أیة دائرة حكومیة عن طریق الإن�شاء �أو
�أية �أ�شكال �أخرى يرى املفو�ض العام
التبادل �أو الهبة �أو الو�صیة �أو ال�شراء.
�أنها تدخل يف �إطار املعلومة وفقا لهذا
الوثیقة اخلا�صة :هي الوثیقة التي میلكها �أي فرد
القانون.
من الأفراد �أو جهة خا�صة �أو �أي �شخ�ص اعتباري
خا�ص ویكون لها �صلة بامل�صلحة العامة.

�صورة �شم�سیة �أو فیلم �سینمائي وكل وعاء حلفظ
املعلومات ،یتم تثبیتها فیه باحلرف �أو الرقم �أو
ال�صورة �أو التخطیط �أو امل�سح ال�ضوئي �أو �أي
طریقة �أخرى حدیثة �أو م�ستحدثة ،و�أي ًا كان �شكله

تعريف املعلومة
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ديوان الرقابة المالية واإلدارية
�إن مهمة ديوان الرقابة املالية والإدارية الأ�سا�سية تركز على متابعة و�ضبط �أداء القطاع العام ،متكنه من
احل�صول االطالع على وثائق ومعلومات مهمة .وقد تكون هذه املعلومات مهمة للجمهور.
لكن قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية رقم ( )15ل�سنة  ،2004يهمل حق النا�س يف االطالع على املعلومات
والوثائق التي يح�صل عليها الديوان مبوجب ال�سلطة القانونية املمنوحة له.
وتهدف �أن�شطة الديوان �إىل حتقيق الأهداف التالية:
� -1ضمان �سالمة الن�شاط املايل وح�سن ا�ستخدام املال العام يف الأغرا�ض التي خ�ص�ص من �أجلها.
 -2التفتي�ش الإداري ل�ضمان كفاءة الأداء ،وح�سن ا�ستخدام ال�سلطة والك�شف عن االنحراف �أينما وجد.
 -3مدى ان�سجام ومطابقة الن�شاط املايل والإداري للقوانني والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.
� -4ضمان ال�شفافية والنزاهة والو�ضوح يف الأداء العام وتعزيز امل�صداقية والثقة بال�سيا�سات املالية والإدارية
واالقت�صادية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
وبالنظر �إىل الأهداف التي ي�سعى الديوان �إىل حتقيقها ،ميكن القول �إنها تتقاطع مع �أهم وظيفة يقوم بها
الإعالم وهي الرقابة على الأداء يف القطاع العام الذي ت�سريه احلكومة ،ما يعني �أن قانون الديوان الذي يهمل
حق احل�صول على املعلومات ،بل يعزز �إخفا�ؤها حرمان ال�صحافيني وم�ؤ�س�ساتهم من هذه املعلومات ،وبالتايل
حرمان اجلمهور من االطالع عليها �أي�ضا.
�إن الديوان يتتبع الوثائق واملعلومات حول نفقات ال�سلطة الوطنية و�إيراداتها والقرو�ض وال�سلف واملخازن
وامل�ستودعات ،و�أ�سباب الق�صور يف العمل والإنتاج مبا يف ذلك الك�شف عن عيوب النظم املالية والإدارية
والفنية التي تعرقل �سري �أعمال احلكومة والأجهزة وامل�ؤ�س�سات العامة واقرتاح و�سائل تالفيها ومعاجلتها.
والوثائق التي تتعلق باملخالفات املالية والإدارية والقانونية التي تقع من املوظفني �أثناء مبا�شرتهم لواجبات
وظائفهم �أو ب�سببها.51
وحتى تكون ال�صحافة وال�صحافيون فاعلني يف املجتمع ،ولت�أدية مهمتهم ال�صحافية بال�شكل ال�صحيح ،ف�إنهم بحاجة
لالطالع على مثل هذا النوع من املعلومات ،وهو ما ال تراعيه مواد القانون ذاته التي جت�سد فكرة �إطالع املجل�س
الت�شريعي والرئي�س الفل�سطيني على تقاريرها فقط.52
 )51املادة ( )23من قانون الرقابة املالية والإداري��ة رقم (� )15سنة  .2004لالطالع على القانون ميكن زيارة الرابط التايلhttp://bit.( :
)ly/1JdT8c7
 )52تن�ص املادة ( )26من قانون ديوان الرقابة املالية والإداري��ة على �أن «يرفع رئي�س الديوان تقارير ربع �سنوية �أو عند الطلب مت�ضمنة نتيجة
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وتكمن �أهمية دور ديوان الرقابة املالية والإدارية يف �أنه �صاحب احلق القانوين يف �إجبار م�ؤ�س�سات ال�سلطة
الفل�سطينية 53على متكينه من «طلب �أو االطالع �أو التحفظ على �أية ملفات �أو بيانات �أو �أوراق �أو م�ستندات
�أو معلومات �أو احل�صول على �صور منها وذلك من اجلهة املوجودة فيها هذه امللفات �أو البيانات �أو الأوراق
�أو امل�ستندات �أو املعلومات مبا يف ذلك اجلهات التي تعترب كل ذلك �سري التداول وكذلك ا�ستدعاء من يرى
�سماع �أقوالهم».54
�إال �أن القانون يعترب �أن “املعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون يف الديوان بحكم
وظائفهم ويف �سياق قيامهم ب�أعمال الرقابة املالية والإدارية �أو ب�سببها� ،أنها �سرية ،و�أن يجري التداول
بها على هذا الأ�سا�س ،و�أن ال تف�شى �أو تربز �أو ي�سمح للغري باالطالع عليها �إال للق�ضاء يف دعوى ناجمة
عن �أعمال الرقابة املالية �أو الإدارية فقط ،وللجهة املخت�صة بالديوان �أو املرجع الر�سمي الذي ترفع �إليه
تقاريره وتو�صياته ونتائج �أعماله مبقت�ضى �أحكام هذا القانون وذلك حتت طائلة امل�س�ؤولية الت�أديبية
واجلزائية”.55
وال يتما�شى هذا القانون مع م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات� ،إذ �إنه ال يت�ضمن �أي ن�ص قانوين
ي�سمح ب�إتاحة املعلومة لطالبيها وفقا لأحكام قوانني �أخرى تن�ص على هذا احلق.
ويبني اجلدول التايل اختالالت بني م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات وبني قانون ديوان الرقابة
املالية والإدارية رقم ( )15ل�سنة :2004

حترياته ودرا�ساته و�أبحاثه ومقرتحاته واملخالفات املرتكبة وامل�س�ؤولية املرتتبة عليها واملالحظات والتو�صيات ب�ش�أنها �إىل رئي�س ال�سلطة الوطنية واملجل�س
الت�شريعي وجمل�س الوزراء التخاذ ما يلزم ب�ش�أنها».
 )53تن�ص املادة ( )31من قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية على �أن اجلهات امللزمة بتوفري الوثائق واملعلومات له هي .1« :رئا�سة ال�سلطة الوطنية
وامل�ؤ�س�سات التابعة لها .2 .رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الوزراء ومن يف حكمهم .3 .املجل�س الت�شريعي مبا يف ذلك هيئاته و�إداراته .4 .ال�سلطة الق�ضائية
والنيابة العامة و�أع�ضا�ؤها وموظفوها .5 .وزارات و�أجهزة ال�سلطة الوطنية .6 .قوات الأمن وال�شرطة وكافة الأجهزة الأمنية والع�سكرية .7 .الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة والأهلية والنقابات واجلمعيات واالحتادات بجميع �أنواعها وم�ستوياتها ومن يف حكمها .8 .امل�ؤ�س�سات وال�شركات التي متلكها �أو ت�ساهم
ال�سلطة الوطنية فيها �أو تتلقى م�ساعدة منها �أو من اجلهات املانحة لل�سلطة الوطنية .9 .امل�ؤ�س�سات وال�شركات التي رخ�ص لها با�ستغالل �أو �إدارة مرفق
عام .10 .الهيئات املحلية ومن يف حكمها .11 .فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص ت�سري �أحكام هذا القانون على اجلهات التي تت�ضمن القوانني �أو الأنظمة
�أو اللوائح �أو القرارات ال�صادرة ب�ش�أنها قواعد خا�صة .12 .ويطلق على الهيئات والدوائر والوحدات التي ت�سري عليها �أحكام هذا القانون «اجلهات
الإدارية».
 )54املادة ( )29من قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية رقم ( )15ل�سنة .2004
 )55املادة ( )51من قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية رقم ( )15ل�سنة .2004
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البند

املفو�ضية العامة للمعلومات

ديوان الرقابة املالية والإدارية

ال�شخ�صية
االعتبارية

تتمتع باال�ستقاللية املالية والإدارية.

يتمت���ع باال�ستقاللي���ة املالي���ة
والإدارية.

املجل�س

ال يوجد.

ال يوجد.

التعيني

قرار جمل�س الوزراء

قرار رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية.

املهام

تنظي���م �إتاح���ة املعلوم���ات للجمه���ور
ومتابع���ة طلب���ات احل�ص���ول عل���ى
املعلوم���ات ل���دى اجله���ات الر�سمية،
والنظر يف الطعون.

�ضم���ان �سالم���ة العم���ل امل���ايل
والإداري لل�سلط���ة الفل�سطيني���ة،
ب�سلطاته���ا الث�ل�اث التنفيذي���ة
والت�شريعية والق�ضائية.

ال�صالحيات

االط���ل���اع ع���ل���ى ك���اف���ة امل��ع��ل��وم��ات
وال��وث��ائ��ق ،ومتابعة �أ���س��ب��اب حجب
املعلومات عن اجلمهور.

متابعة املخالفات واالط�لاع على
الوثائق وال�سجالت ،واحل�صول
على املعلومات ،واالحتفاظ بها،
واحلق يف التدقيق يف احل�سابات.

م����ب����د�أ �إت����اح����ة
املعلومات

املعلومات هي حمل اطالع� ،إال ما مت
ا�ستثنا�ؤه مبوجب هذا القانون.

ال ي�ضمن القانون �إطالع اجلمهور
على املعلومات ،بل يرفق التقارير
فقط �إىل رئي�س ال�سلطة ،واملجل�س
الت�شريعي وجمل�س الوزراء فقط.

هن���اك تداخ���ل ق���د يح���دث خلال يف
التنفيذ.

تعريف
املعلومة

حيث عرفت املعلومة ب�أنها :املعطيات
والبيان���ات املوج���ودة �أو املحفوظ���ة
ب�أي���ة و�سيل���ة �سواء كان���ت �سجالت �أو
وثائ���ق مكتوب���ة وحمفوظ���ة �إلكرتونيا
�أو ر�سوم���ات �أو خرائ���ط �أو جداول �أو
�ص���ورا �أو �أفالم���ا �أو ميكروفيلم���ا �أو
ت�سجي�ل�ات �صوتي���ة �أو �شري���ط فيديو
�أو ر�سوم���ات بيانية �أو �أية بيانات تقر�أ
عل���ى �أجه���زة خا�ص���ة �أو �أي���ة �أ�شكال
�أخرى ي���رى املفو�ض العام �أنها تدخل
يف �إطار املعلومة وفقا لهذا القانون.

مل ي��ورد تعريفا للمعلومة .ولكن
ال�شروحات التي وردت يف القانون
ح��ول �صالحيات ال��دي��وان تظهر
���ص�لاح��ي��ات��ه يف احل�����ص��ول على
املعلومات واالحتفاظ بها ،وعدم
�إطالع اجلمهور عليها.
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تأهيل الصحافيين ومؤسساتهم
املعطيات القانونية وال�سيا�سية يف املجتمع الفل�سطيني ،ال ت�شجع معظم و�سائل الإعالم الفل�سطينية على
اال�ستثمار يف �صحافة البيانات �أو ال�صحافة اال�ستق�صائية ،مبعنى �صحافة املعلومات والوثائق.
وتف�ضل و�سائل الإعالم الذهاب نحو تغطية احلياة اليومية الفل�سطينية ،مبا فيها من تطورات �إخبارية �آنية ،ال
حتتاج �إىل جهد ومال .وعادة ما تعتمد و�سائل الإعالم يف الغالب على �صحافيي التحرير املكتبي ،وال ت�ستثمر
كثري يف ال�صحايف الباحث عن املعلومات.
قد تكون الظروف ال�سيا�سية والقانونية �إىل جانب االجتماعية عامال م�ؤثرا يف ذلك .لكن ال بد من �إلقاء
ال�ضوء على عامل �آخر يتعلق بالتكلفة املالية العالية ل�صحافة املعلومات والتي ال ترغب غالبية امل�ؤ�س�سات
الإعالمية يف �إدراجها �ضمن امليزانية.
وعلى الرغم من وجود ما يقرب من  67حمطة �إذاعية عاملة يف فل�سطني ،ف�إن املواد الإذاعية املنتجة على
�أ�سا�س البحث والتحري قليلة جدا وتكاد ال تذكر باملقارنة مع عدد حمطات الإذاعية التي تف�ضل العمل �ضمن
برامج حوارية تكلفتها �أقل لأنها تعتمد على التفاعل اليومي املبا�شر مع اجلمهور.
�أما الإعالم التلفزيوين يف فل�سطني ،فيعاين من م�شكالت تتعلق ب�ضعف الإمكانيات التقنية واملهنية ،كما �أنه
ي�سري يف ذات الطريق التي تف�ضلها الإذاعات عرب �إنتاج الربامج احلوارية التي تعد �أقل تكلفة وال حتتاج �إىل
حرفية عالية.
�إن هذه املعطيات والواقع الذي تعي�شه م�ؤ�س�سات الإع�لام الفل�سطيني ي�ضيق فر�صة تطبيق ال�صحافيني
الفل�سطينيني لأنواع من ال�صحافة تعتمد على البحث والتحري عرب الوثائق وبالتايل ممار�سة حق احل�صول
على املعلومات.
لقد �أ�شارت الدرا�سات �إىل �أن التدريب الإعالمي يف فل�سطني والذي يتعر�ض له ال�صحافيون �سنويا يركز على
املهارات التقنية لفنون التقدمي والإعداد الإذاعي والتلفزيوين �أو الكتابة ال�صحافية.56
وتقل يف فل�سطني التدريبات املتخ�ص�صة ب�صحافة البيانات ،ورغم �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات قدمت تدريبا يف
�صحافة اال�ستق�صاء� ،إال �أن خمرجاتها عانت من الت�شوه ل�ضعف املفاهيم املتعلقة ب�صحافة اال�ستق�صاء
واختالطها مبفاهيم تقليدية للتحقيق ال�صحايف.
كما حظي فئة من ال�صحافيني بفر�صة اخل�ضوع لدورات تتعلق بفهم الدميقراطية والتنمية� ،إال �أن حجم
تركيزهم على �إنتاج املواد الإعالمية ذات العالقة مبفاهيم الدميقراطية والتنمية ال يزال قلي ًال.
 )56درا�سة «تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني» منظمة اليون�سكو ومركز تطوير الإعالم يف فل�سطني.2014 -
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االستنتاجات
ت�ؤدي املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الورقة �إىل جمموعة من اال�ستنتاجات التي جتيب على الأ�سئلة الرئي�سية
وهي على النحو الآتي:
أوال :مفهوم حق الحصول على المعلومات وضماناته:

يتبني �أن �أهم عن�صر من عنا�صر هذا املفهوم هو ارتباط احلق باملعلومات العامة التي متلكها ال�سلطة
التنفيذية .و�أن احل�صول عليها يجب �أن يكون بالوثائق الأ�صلية .وال يعد الت�صريح ال�صحايف مل�س�ؤول ما �أو
احلديث ال�شفوي تطبيقا ملبد�أ حق احل�صول على املعلومات ما مل يقدم الوثائق التي تدعم احلقائق.
ولقد �ضمنت ال�شرعة الدولية حق احل�صول على املعلومات يف عدد من املعاهدات واالتفاقيات الدولية،
وفل�سطني �أ�صبحت ملزمة ب�أهم ما ورد يف ال�شرعة الدولية من بنود تتعلق باحل�صول على املعلومات.
لكن امل�شكلة التي يعاين منها الواقع الفل�سطيني ،هي �أن التوقيع على املعاهدات واالن�ضمام لها جاء لدوافع
�سيا�سية ،ولي�س من منطلق الإميان ببناء جمتمع منفتح ي�ضمن �سهولة تداول املعلومات.
ثانيا :اإلطار القانوني

انح�سر اجلدل الفل�سطيني حول �ضمانات تطبيق حق احل�صول على املعلومات يف بنود م�سودة قانون حق
احل�صول على املعلومات ،الذي جرت عليه تعديالت يف مراحل خمتلفة.
لكن الأم��ر يتعدى ذلك بكثري ،فحق احل�صول على املعلومات بحاجة ما�سة �إىل مراجعة �شاملة للقوانني
والت�شريعات الفل�سطينية التي تنظم العالقة بني ال�سلطة الفل�سطينية وو�سائل الإعالم واجلمهور.
وعلى الرغم من �أن غالبية امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية املعنية بحق احل�صول على املعلومات �سواء الر�سمية �أو
الإعالمية �أو الأهلية تتفق على �ضرورة �إقرار م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات� ،إال �أن هناك مطالب
ملحة ب�ضرورة �إجراء تعديالت �أخرى ت�سهل حق تداول املعلومات ،وتخفف من اال�ستثناءات.
ثالثا :وسائل اإلعالم

�إن م�ؤ�س�سات الإعالم وال�صحافيني غري جاهزين لتطبيق م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات فيما
لو مت �إقراره.
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ويتبني �أن هناك عزوفا لدى ال�صحافيني الفل�سطينيني عن تطبيق وممار�سة حق احل�صول على املعلومات،
وال يعود ال�سبب يف ذلك �إىل عدم �إقرار م�سودة القانون فقط ،بل �إن الأمر يتعلق ب�ضعف خربة ال�صحافيني
الفل�سطينيني يف ممار�سة هذا احلق.
ويعزى ذلك �إىل �أن طبيعة �إدارات امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني تف�ضل التغطية الإعالمية اليومية مبا
يتاح من معلومات ،ودون بذل جهد �إ�ضايف يف التحري عن الوثائق وك�شفها للجمهور.
ويظهر الأمر جليا يف �ضعف �أداء الإعالم الفل�سطيني يف ممار�سة �صحافة البيانات املتخ�ص�صة وال�صحافة
اال�ستق�صائية التي تبحث عميقا يف الوثائق لتربز املعلومات اخلفية جلمهورها.
رابعا :الحريات اإلعالمية

�إن م�ستويات احلريات الإعالمية يف فل�سطني تراوح مكانها ،وت�صنف فل�سطني وفقا للتقارير الدولية واملحلية
ب�أنها «غرية حرة» �إعالميا ،ويتعر�ض ال�صحافيون مل�ضايقات �أمنية و�سيا�سية.
وهذه البيئة التي يعمل بها ال�صحافيون الفل�سطينيون غري موائمة ملمار�سة حق احل�صول على املعلومات ،فال
تزال الرقابة الذاتية جاثمة على �صدورهم ،خا�صة ب�سبب االنق�سام الداخلي الفل�سطيني ،الذي قيد الإعالم
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
خامسا :المؤسسات العامة

ال تعطي م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية �أي اهتمام حلق احل�صول على املعلومات ،خا�صة �أن املوظف العام
مهما اختلفت درجته الإدارية ف�إنه مقيد بقوانني تلزمه ب�سرية املعلومات وعدم �إتاحتها.
ورغم وجود بنود قانونية حلماية املبلغني عن الف�ساد ،اال ان لدى ال�صحفيني �شكوكا يف التطبيق ،وهذا الأمر
ي�شكل عائقا �أمامهم يف احل�صول على املعلومات.
ويظهر من مراجعة مناذج لهياكل و�أنظمة وقوانني العمل لدى م�ؤ�س�سات عامة يت�صل عملها باملعلومات� ،أنها
حري�صة على احتكارها وعدم �إتاحتها للجهور.
وعمل م�شروع قانون م�ؤ�س�سة الأر�شيف الوطني وديوان الرقابة املالية والإدارية خري مثال على تعار�ض وا�ضح
و�صارخ ملا ي�أتي به م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات من مبادئ عامة �أو تطبيقية حلماية حق
ال�صحافيني واجلمهور يف احل�صول على املعلومات.
ويظهر �أن م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية ال تعمل �ضمن �أنظمة وا�ضحة لأر�شفة وحفظ املعلومات ب�صورة
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متكن طالبي املعلومات من احل�صول عليها يف وقت ق�صري وهذا الأمر �سي�شكل عائقا تقنيا تطبيقيا �أمام
جناح جتربة فل�سطني يف �إقرار قانون حلق احل�صول على املعلومات.

الخالصة:
�إن اخلال�صة التي تو�صلت �إليها الورقة تتلخ�ص يف �أن امل�ؤ�س�سات الإعالمية وال�صحافيني يف فل�سطني غري
جاهزين ملمار�سة حق احل�صول على املعلومات ،حتى لو �أقر م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات لوجود
جمموعة من املعيقات التي تقيد م�شروع القانون ومن يتطلعون ملمار�سة هذا احلق.
التوصيات
تو�صي هذه الورقة البحثية ،وفقا لال�ستنتاجات ،مبا يلي:
المستوى القانوني:

 -1يتوجب على اجلهات املعنية �إجراء مراجعة دقيقة مل�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات تقوم على
�أ�سا�س �إجراء مقارنات مع �أهم القوانني الفل�سطينية التي ميكن �أن ت�شكل عائقا وت�ضاربا حلق احل�صول على
املعلومات.
 -2يتوجب على اجلهات املعنية �أن تعيد النظر يف بع�ض املواد القانونية التي ال تزال حمل جدل ،يف م�شروع
قانون حق احل�صول على املعلومات.
 -3يتوجب على اجلهات املعنية �إعادة النظر يف ت�شكيل املفو�ضية العامة للمعلومات و�أن تكون م�ستقلة ا�ستقالال
تاما ،خا�صة يف عالقتها مع احلكومة ،و�أال يرتبط عملها بقرارات جمل�س الوزراء.

المستوى المهني:

 -4يتوجب على امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أن متنح الفر�صة للعاملني لديها للخ�ضوع لدورات تدريبية وتثقيفية حول
حق احل�صول على املعلومات ،واليات التعامل معه وتطبيقه واال�ستفادة منه.
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 -5يقع على عاتق م�ؤ�س�سات تطوير ودعم الإعالم الفل�سطيني م�س�ؤولية ت�صميم وتنفيذ الدورات التدريبية
املتخ�ص�صة يف جمال حق احل�صول على املعلومات لل�صحافيني الفل�سطينيني العاملني يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة.
 -6يقع على عاتق م�ؤ�س�سات تطوير ودعم الإعالم الفل�سطيني م�س�ؤولية �إجراء درا�سات ر�صدية دورية لواقع
حق احل�صول على املعلومات يف فل�سطني ور�صد تطور �سلوكيات اجلمهور وال�صحافيني جتاه هذا احلق.
 -7يقع على عاتق م�ؤ�س�سات تطوير ودعم الإعالم الفل�سطيني �أن تنفذ ور�شات تثقيفية وتوعوية حول حق
احل�صول على املعلومات مع ال�صحافيني الفل�سطينيني واجلمهور والقطاعات الفل�سطينية املختلفة.
 -8يقع على عاتق م�ؤ�س�سات تطوير ودعم الإعالم الفل�سطيني تكوين �شراكات مع اجلامعات الفل�سطينية
وخا�صة كليات الإعالم لإدراج حق احل�صول على املعلومات �ضمن امل�ساقات �أو املوا�ضيع التدري�سية لرفع
م�ستوى كفاءة الطلبة يف معرفة املفاهيم الأ�سا�سية والقواعد التطبيقية حلق احل�صول على املعلومات،
والتعرف على البيئة الت�شريعية ذات العالقة بهذا احلق.
المؤسسات اإلعالمية:

 -9يتوجب على �إدارات التحرير يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية ت�شجيع ال�صحافيني على ممار�سة
البحث والتق�صي و�صحافة اال�ستق�صاء والبيانات ،وتوفري البيئة املنا�سبة لهم.
� -10أن تلج�أ امل�ؤ�س�سات الإعالمية التي تالقي رف�ضا لطلباتها يف احل�صول على املعلومات �إىل الق�ضاء كي
ي�أخذ دوره يف تر�سيخ حق اجلمهور يف االطالع على املعلومات العامة.
� -11إن امل�ؤ�س�سات الإعالمية مطالبة ب�إطالق حملة توعية للجمهور حول حق احل�صول على املعلومات ،و�إلقاء
ال�ضوء على الن�صو�ص القانونية التي تت�ضمن حقهم يف املعلومات كقانون حماية امل�ستهلك على �سبيل املثال
ال احل�صر.
نقابة الصحافيين:

� -12أن ت�شكل النقابة جلنة متخ�ص�صة ملتابعة حق احل�صول على املعلومات بالن�سبة لل�صحافيني.
� -13أن ت�صدر نقابة ال�صحافيني تقريرا ربعيا يك�شف اجلهات التي تعيق حق ال�صحافيني يف احل�صول على
املعلومات.
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المؤسسات العامة:

� -14ضرورة ربط امل�ؤ�س�سات العامة التي يت�صل عملها باملعلومات والوثائق العامة مثل هيئة مكافحة الف�ساد
وديوان الرقابة املالية والإداري��ة وم�ؤ�س�سة الأر�شيف الوطني ،مب�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات
و�إلزامها به وتعديل قوانينها مبا ين�سجم معه.
 -15يتوجب على جمل�س ال��وزراء �أن ي�صدر �أنظمة وتعليمات وا�ضحة وموحدة لأر�شفة وحفظ املعلومات
ب�صورة ت�سهل من و�صول اجلمهور �إليها عند طلبها.
الحريات العامة:

� -16إن ال�سلطة الفل�سطينية مطالبة ب�إعادة النظر يف الواقع القانوين والت�شريعي الفل�سطيني مبا ين�سجم مع
ما وقعت عليه من مواثيق ومعاهدات دولية ت�ضمن حق احل�صول على املعلومات.
 -17معاقبة املعتدين على حرية الر�أي والتعبري وحق احل�صول على املعلومات وفقا ملبد�أ منع الإفالت من
العقاب.
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المصادر والمراجع:
أوال :الكتب

� -1صالح� ،سليمان .ثورة االت�صال وحرية الإعالم .عمان ،مكتبة الفالح للن�شر والتوزيع.2007 ،
 -2عبد املجيد ،قدري علي .الإعالم وحقوق الإن�سان .دار اجلامعة اجلديدة ،الإ�سكندرية.)2010( ،
 -3عمر ،ال�سيد �أحمد م�صطفى .البحث الإعالمي :مفهومه� ،إجراءاته ،ومناهجه .عمان ،مكتبة الفالح،
(.)2008
ثانيا :الدراسات والتقارير واألوراق

 -1درا�سة �أبو عرقوب ،حممد و�آخرون« .تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني ا�ستنادا �إىل م�ؤ�شرات تطور الإعالم
اخلا�صة مبنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة – اليون�سكو» رام اهلل -مركز تطوير الإعالم ،جامعة
بريزيت -منظمة اليون�سكو.)2014( ،
 -2تقرير �أمتلك املعلومات -حق احل�صول على املعلومات يف فل�سطني� -أمان .2013
 -3درا�سة اخل�ضر .الق�ضاء والإعالم -حرية التعبري بني النظرية والتطبيق -درا�سة مقارنة ،رام اهلل ،املركز
الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى).)2012( ،
 -4درا�سة �أبو عرقوب ،حممد .التجربة الفل�سطينية يف م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات .رام اهلل،
�شبكة انرتنيوز.)2012( ،
 -5درا�سة حق احل�صول على املعلومات وواقعه يف فل�سطني .مركز مدى.2010 ،
 -6درا�سة �صالح� ،سليمان .حق ال�صحايف يف احل�صول على املعلومات ودوره يف حتقيق حق اجلماهري يف املعرفة».
جملة بحوث الإعالم ،املجلد ( ،)2العدد ( ،)1كانون الثاين.)1997( ،)35-1( ،
 -7تقرير الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ال�سنوي ل�سنة  2014حول حالة احلريات العامة يف فل�سطني.
 -8ورقة عمل للدكتور احمد حماد املحا�ضر يف جامعة الأق�صى ،قدمت يف الندوة العلمية التي نظمها ق�سم
ال�صحافة والإعالم بكلية الآداب باجلامعة الإ�سالمية -ت�شرين الثاين.2014 /
 -9تقرير معهد «بانو�س باري�س» حول خدمة البث العام يف منطقة ال�شرق الأو�سط.2012 .
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ثالثا :قوانين مشاريع قوانين

 -1قانون املوازنة العامة رقم ( )7ل�سنة .1998
 -2قانون مكافحة الف�ساد رقم ( )1ل�سنة .2005
 -3قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة .1995
 -4قانون الإح�صاءات العامة رقم ( )4ل�سنة .2000
 -5قانون االنتخابات رقم ( )9ل�سنة .2005
 -6قانون البيئة رقم ( )7ل�سنة .1999
 -7القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
 -8قانون العقوبات الأردين رقم ( )16ل�سنة .1960
 -9قانون العقوبات االنتدابي رقم ( )74ل�سنة .1936
 -10قانون الهيئات املحلية رقم ( )1ل�سنة .1997
 -11قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4ل�سنة .1998
 -12قانون املخابرات العامة رقم ( )17ل�سنة .2005
 -13قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية رقم ( )15ل�سنة .2004
 -14م�شروع قانون الأر�شيف الوطني الفل�سطيني ل�سنة .2011
 -15م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات ل�سنة .2013
رابعا :مصادر أخرى:

 -1حتقيق ا�ستق�صائي ل�شبكة �إعالميون من �أجل �صحافة ا�ستق�صائية عربية� -أريج حول فاعلية قانون
�ضمان حق احل�صول على املعلومات :http://bit.ly/1OAD6dT
 -2مقالة الكاتب ف�ضل �سليمان حول م�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات.
http://www.aman-palestine.org/ar/media-center/1903.html
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ملحق:

اجلدول رقم ( :)1الدول التي �أقرت قانون حق احل�صول على املعلومات حتى عام :2012
�ألبانيا

�أوغندا

البريو

ال�سويد

ليختن�شتاين

�أذربيجان

�أوكرانيا

تايالند

�سوي�سرا

مقدونيا

الأرجنتني

ايرلندا

تركيا

�صربيا

املك�سيك

�أرمينيا

�أي�سلندا

ترينيداد وتوباكو

طاجيك�ستان

مولدوفا

ا�سبانيا

ايطاليا

الت�شيك

فرن�سا

مونتنيغرو

ا�سرتاليا

باك�ستان

جامايكا

الفلبني

الرنويج

ا�ستونيا

بنما

جنوب �أفريقيا

فنلندا

النم�سا

�إ�سرائيل

الربتغال

جورجيا

كرواتيا

نيوزيلندا

�إكوادور

بريطانيا

الدمنارك

كندا

هنغاريا

املانيا

بلجيكا

دومينيكان

كوريا اجلنوبية

الهند

الواليات املتحدة

بلغاريا

رومانيا

كو�سوفو

هولندا

انتيجو و باربودا

بليز

زميبابوي

كولومبيا

هونغ كونغ

انغوال

البو�سنة والهر�سك

�سلوفاكيا

التفيا

اليابان

�أوزباك�ستان

بولندا

�سلوفينيا

ليتوانيا

اليونان

االردن

تون�س

اليمن
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