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تحقيق
اقتراح قانون الحق في الوصول إلى املعلومات مؤخرًا
بعد ثالث سنوات على الحجر عليه ،أدرج ُ ّ
ُ
على جدول أعمال لجنة اإلدارة والعدل وشكلت لجنة فرعية لدراسته .لن يبصر القانون النور قبل
االنتخابات .مع ذلكّ ،قرر املجتمع املدني ّ
صب جهوده على توعية الناس على حق يجهلونه

الوصول إلى المعلومات
حق مع وقف التنفيذ
ربى أبو عمّو
ك�ي��ف ت�ح�م��ي ال �ق��وان�ين امل��واط��ن ال�ع��اج��ز
ع��ن الحصول على نسخة منها ،إال من
خالل شراء الكتب واملراجع القانونية أو
اس�ت�ش��ارة ال�خ�ب��راء؟ م��ا ف��ائ��دة التعاميم
ال �ت��ي ي �ص��دره��ا ال � � ��وزراء م ��ا دام� ��ت غير
منشورة؟ كيف يمكن للنائب مراقبة عمل
السلطة التنفيذية ،علمًا أن�ه��ا ال تنشر
ت �ق��اري��ره��ا وم ��وازن ��ات� �ه ��ا وم �ص��اري �ف �ه��ا
وس�ي��اس��ات�ه��ا؟ ك�ي��ف يمكن ل�ل�م��واط��ن أن
ي�ب��اش��ر ف��ي معاملة إداري� ��ة وه��و يجهل
ع��دد املستندات املطلوبة ونوعها ومدة
إن�ج��ازه��ا؟ أسئلة يطرحها امل��دي��ر العام
لـ«الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ــ
ال فساد» ربيع الشاعرّ ،
مبررًا من خاللها
أهمية وج��ود ق��ان��ون يكفل ح��ق املواطن
ف��ي ال�ح�ص��ول على امل�ع�ل��وم��ات ،وإص��رار
الجمعية على العمل على تحقيقه.
ال ت �ن �ت �ه��ي األس � �ئ � �ل ��ة ع� �ن ��د ه� � ��ذا ال� �ح ��د.
ُ
فاألمثلة التي يمكن أن تحرج السلطات
ك� �ث� �ي ��رة ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن امل � � ��ادة  19م��ن
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،واملادة
بالحقوق
 19من العهد الدولي الخاص
ّ ّ
امل��دن �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة ،ك��رس �ت��ا ح� ��ق ك��ل
إن� �س ��ان ف ��ي ال �ت �م ��اس م �خ �ت �ل��ف ض ��روب
امل �ع �ل��وم��ات واألف� �ك ��ار وت�ل�ق�ي�ه��ا ون�ق�ل�ه��ا.
فيما كفلت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد ه��ذا الحق في امل��ادت�ين  10تحت
عنوان «إبالغ الناس» ،و 13تحت عنوان
م �ش��ارك��ة امل �ج �ت �م��ع .وق ��د ن� ّ�ص��ت م�ق��دم��ة
ال��دس�ت��ور الفقرة (ب) على ال�ت��زام لبنان
بمواثيق األمم املتحدة واإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان.
ه� �ك ��ذا ي� �ب ��دو ل �ب �ن��ان م �ل �ت��زم��ًا م� ��ع وق��ف
التنفيذ .ولذلك ما ّ
يبرره بحسب النائب
روبير غانم .يقول إن االتفاقيات الدولية

حق للصحافي؟
ّ
ك �ي��ف ي�ن�ظ��ر ال �ص �ح��اف �ي��ون إل ��ى م �ش��روع
قانون الحق في الوصول إلى املعلومات؟
يرى البعض أنه يستحيل إق��راره .ويقول
آخ ��ر إن �ن��ا ف ��ي «ب �ل��د ق��ائ��م ع �ل��ى ال�س��رق��ة
والفساد والكذب .فلن يتيح لنا املعنيون
فرصة فضحهم» .ويتطرق إلى القضاء،
ً
ق ��ائ �ل�ا إن� �ه ��ا س �ل �ط��ة ال ن ��اط ��ق ب��اس�م�ه��ا
لتقديم أي معلومة ،لذلك أن��ا مضطر إلى
ن�س��ج ع�لاق��ة شخصية م��ع ق��اض م�ع� نّّي�.
ويضيف أنه يضطر في كثير من األحيان
إلى ملء الدرج الذي يفتحه املوظف بخفة
للحصول على معلومة معينة.
ً
وبدا صحافي آخر جاهال تمامًا بوجود
اق�ت��راح ق��ان��ون ك�ه��ذا .ول��دى اط�لاع��ه عليه،
ّأيده .لكن عمالنيًا« ،حني يريد الصحافي
الحصول على معلومة دس�م��ة ،سيسلك
الطريق التي يعرفها» .ويلفت إلى أن اقرار

القانون ليس مهمًا ،بل الجهة التي تنفذه،
فالدستور ُيخرق ،وقفت على القانون».
يذكر أن القانون وحده غير كاف إذ يوجد
ق��وان�ين تتعارض معه ،كقانون املوظفني
الذي يحظر عليهم البوح بمعلومات ،فيما
تمنع املادة  12من قانون املطبوعات على
وسائل االعالم نشر أي مستند موسوم
ب �ع �ب ��ارة س � ��ري ،م ��ا ي �ع �ن��ي ال �ل �ج ��وء إل��ى
استسهال وضع هذه العبارة.

عبارة عن «ك��ادر لكن لدينا خصوصية
ّ
ي �ج��ب م ��راع ��ات� �ه ��ا» .ه� ��ذا ال �ن��ائ��ب م��ت�ه��م
م � ��ن ق� �ب ��ل ج� �م� �ع� �ي ��ات امل� �ج� �ت� �م ��ع امل ��دن ��ي
بالحجر على اقتراح القانون مدة ثالث
س�ن��وات ُ
(س� ّ�ج��ل ف��ي قلم مجلس ال�ن��واب
ع� ��ام  ،)2009إل� ��ى أن ع� ��اد إل� ��ى ال� �ت ��داول
م �ج� ّ�ددًا بسبب ض�غ��ط ه��ذه الجمعيات،

ورب � �م� ��ا ق � ��رب االن� �ت � �خ ��اب ��ات .ف �ق ��د أدرج
غانم اقتراح القانون على ج��دول أعمال
لجنة اإلدارة وال�ع��دل وت��م تشكيل لجنة
ف��رع �ي��ة ض� ّ�م��ت ال� �ن ��واب ن� ��وار ال�س��اح�ل��ي
وسيرج طورسركيسيان وغسان مخيبر
وميشال الحلو لدراسته.
ب��دأت امل �ش��اورات م��ن دون أن يعني ذلك

ّ
أكد  %72من املهنيني اللبنانيني أنه من الصعب جدًا الوصول إلى املعلومات (أرشيف)
أن��ه سيبصر ال�ن��ور ق��ري�ب��ًا .وي��ؤك��د غانم
أن��ه «ل��ن ي�ص��ادق عليه قبل االنتخابات
بسبب وجود نوع من املقاطعة للمجلس،
إضافة إلى عدم انتهاء اللجنة من دراسة
ّ
أم��ور أساسية مثل تملك األج��ان��بّ ،عدا
الوقت الذي تحتاج إليه اللجنة املصغرة
ألننا ال نريد أن نسلقه ،وخصوصًا أن

ه�ن��اك بعض األم ��ور ال�ت��ي ت�م� ّ�س بحرية
اإلنسان وخصوصيته».
ل �ي��س م�ج�ل��س ال� �ن ��واب وح� ��ده م ��ن أغ�ف��ل
القانون .املجتمع املدني أيضًا غفل عنه،
ق�ب��ل أن ي �ع��اود ت�ح� ّ�رك��ه م��ؤخ �رًا .يوضح
الشاعر أن الجمعية بدأت بحملة مدافعة
عن اقتراح القانون من خالل مسح أجرته

أموال التعويضات تجمع أبناء ّ
التبانة وجبل محسن
عبد الكافي الصمد
ي �ص� ّ�ح إط �ل�اق م�ق��ول��ة «امل�ص�ي�ب��ة تجمع»
على اللقاء الذي سيجمع أهالي منطقتي
ب��اب التبانة وجبل محسن اليوم لقبض
ت �ع��وي �ض��ات �ه��م .أب �ن ��اء امل �ن �ط �ق �ت�ين ،ال��ذي��ن
ب � ��اع � ��دت ب �ي �ن �ه ��م األح � � �ق� � ��اد وال � � �ح� � ��روب،
سيصطفون جنبًا إل��ى جنب ،وذل��ك قبل
ّ
يتفرقوا مجددًا ،هم وأبناء املنكوبني
أن
وال �ق �ب��ة وج��واره �م��ا .ل��ن ت �ك��ون األس�ل�ح��ة
م � ��وج � ��ودة ب �ي�ن أي ��دي� �ه ��م ك� ��ي ي �ت �ق��ات �ل��وا،
ب � ��ل ل� �ي� �ق� �ب� �ض ��وا ت � �ع ��وي � �ض ��ات األض � � � ��رار
ال �ت��ي أص �ي �ب��وا ب�ه��ا ج ��راء آخ ��ر ج��ول��ة من
االشتباكات التي شهدتها املدينة .فمنذ
أول جولة عنف حصلت في طرابلس في
ً
أع�ق��اب أح��داث  7أي��ار  ،2008وص��وال إلى
ال �ج��ول��ة األخ �ي��رة ال �ت��ي ت�ح�م��ل ال��رق��م ،13
ب��اع��دت األح��داث األمنية امل�ت�ك� ّ�ررة نفسيًا
ب �ي�ن أه� ��ال� ��ي امل �ن �ط �ق �ت�ي�ن ،وأس� �ه� �م ��ت ف��ي
انقطاع التواصل بينهم.
ّ
وكما بعد كل جولة ،كانت أصوات عديدة
ترتفع مطالبة ال��دول��ة وال�ج�ه��ات املعنية
ب�ت�ع��وي��ض امل �ت �ض� ّ�رري��ن .وق ��د ل �ق��ي األم��ر
ت�ج��اوب��ًا ب�ع��د ال�ج��ول��ة األول ��ى ب��إي�ع��از من
ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ،خ �ص��وص��ًا أن م�ح��اول��ة
ج ��رت ل�ع�ق��د «م �ص��ال �ح��ة» ط��راب�ل�س�ي��ة في
ً
ح �ي �ن��ه ل�ك�ن�ه��ا ل ��م ت �ع� ّ�م��ر ط ��وي�ل�ا .أم ��ا في

أليس من
األفضل لو تنفق
األموال في مشاريع
إنمائيّة؟

الجوالت الالحقة ،فقد جرى تجاهل األمر
مع بعض االستثناءات.
وإثر جولة االشتباكات التي أعقبت إعالن
الرئيس نجيب ميقاتي حكومته في 13
ح��زي��ران  ،2011وبسبب حجم الخسائر
ال�ب�ش��ري��ة وامل��ادي��ة ال�ك�ب�ي��رة وق�ت�ه��ا ،طلب
م �ي �ق��ات��ي م ��ن ال �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة ت�ق��دي��ر
األضرار وتقديم تعويضات للمتضررين.
ي��وم �ه��ا اص �ط��ف ع �ش ��رات أب �ن ��اء امل�ن��اط��ق
امل ��ذك ��ورة ف��ي م�ح�ي��ط امل�ل�ع��ب ال �ب �ل��دي في
امل��دي �ن��ة ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ش �ي �ك��ات �ه��م ،في
م ��رك ��ز م ��ؤق ��ت أن� �ش ��أت ��ه «ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا
لإلغاثة» بإشراف الجيش اللبناني الذي
يقيم في امللعب نقطة ثابتة له.

مشهد وق ��وف أب �ن��اء ب��اب ال�ت�ب��ان��ة وجبل
م �ح �س��ن وج� ��واره � �م� ��ا م �ت�ل�اص �ق�ي�ن ،دف ��ع
رئ �ي��س ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع �م �ي��د إب��راه �ي��م بشير
ً
ي��وم�ه��ا إل ��ى ال�ت�ع�ل�ي��ق ق��ائ�ل�ا« :ل ��و تبقون
هكذا بعد خروجكم من هنا أال يكون هذا
أفضل لكم وملناطقكم؟».
هذا املشهد ينتظر أن يتكرر اليوم ،لكنه
ي�ن�ت�ظ��ر أن ي��واج��ه ض�غ��وط��ًا وم��راج �ع��ات
ع��دي��دة ،ألن م��ا س�ي��دف��ع ال �ي��وم ل��ن ي�ك��ون
س ��وى ال��دف �ع��ة األول� ��ى م��ن ال�ت�ع��وي�ض��ات،
ع �ل��ى أن ت�ل�ي�ه��ا دف �ع��ات أخ� ��رى ل��م ت�ح��دد
مواعيدها بعد.
ع �ض ��و ب �ل ��دي ��ة ط ��راب� �ل ��س ،خ ��ال ��د ص �ب��ح،
أوضح لـ«األخبار» أن «حجم التعويضات
ي �ق� ّ�در ب�ح��وال��ى  3م �ل �ي��ارات ل �ي��رة تقريبًا،
ف�ي�م��ا ي �ن��اه��ز ع ��دد ال �ط �ل �ب��ات امل �ق��دم��ة 13
أل ��ف ط �ل��ب ،وال ي��زي��د ع ��دد امل�س�ت�ف�ي��دي��ن
م��ن تعويضات ال��دف�ع��ة األول ��ى على 750
شخصًا م�ت�ض��ررًا» .لكن صبح أش��ار إلى
أن «الرئيس ميقاتي شدد على أن يشمل
التعويض كل املتضررين بنسبة ،%100
وه� ��و أم� ��ر ي �ح �ص��ل ألول م� � ��رة» ،م�ت�م�ن�ي��ًا
ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه «ل ��و ل�ح�ظ��ت ال�ح�ك��وم��ة
وال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�إغ ��اث ��ة ت �ع��وي �ض��ات
معنوية ملتضررين اض �ط��روا إل��ى إغ�لاق
م�ح��ال�ه��م وت�ع�ط�ل��ت أع �م��ال �ه��م ط�ي�ل��ة أي��ام
االش �ت �ب��اك��ات ،ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ف �ق �ي��رة أه�ل�ه��ا

يعيشون حياتهم يومًا بيوم».
ً
غ �ي��ر أن س � ��ؤاال ب ��ات ي �ط��رح ف ��ي أوس ��اط
امل ��دي� �ن ��ة ه� � ��ذه األي� � � � ��ام ،وع � �ل ��ى أك � �ث ��ر م��ن
ص� �ع� �ي ��د ،وه� � ��و أل � �ي� ��س م � ��ن األف � �ض � ��ل ل��و
أنفقت ه��ذه األم��وال في مشاريع إنمائية
ت�ح�ت��اج إل�ي�ه��ا ب��إل �ح��اح؟ ي��رد ص�ب��ح على
ذل��ك إي�ج��اب��ًا ،وي ��رى أن «األص ��ل أن تنفق
األموال لألعمال اإلنمائية ،ولكن الخالف
السياسي واالشتباكات األمنية املتكررة،
يجعالن األموال تذهب إلى أعمال اإلغاثة،
وهي مطلوبة ،بدل أن تخصص لإلنماء».
ف ��ي امل �ق �ل��ب اآلخ � � ��ر ،ال ي �ب ��دو أن ال �ج��ول��ة
األخ�ي��رة م��ن االش�ت�ب��اك��ات ستكون نهاية
امل � �ط ��اف ،وأن رق� ��م  13ال � ��ذي ت �ح �م �ل��ه ق��د
ي �ك��ون م ��ؤش� �رًا ع �ل��ى ذل � ��ك ،وف� ��ق م ��ا ي��رى
مختار جبل محسن السابق عبد اللطيف
ص��ال��ح ،ال��ذي ق��ال ل �ـ«األخ �ب��ار»« :ن��أم��ل أن
تكون الجولة املاضية آخر الجوالت ،لكن
األج��واء ال توحي ب��ذل��ك» .ويشكو صالح
م��ن أن ال�ت�ع��وي�ض��ات ُ
«دف �ع��ت ع��ن أض��رار
وقعت ف��ي  3ج��والت فقط ،بينما أهملت
خسائر الجوالت األخرى وأضرارها ،من
دون أن تنفع املراجعات التي قمنا بها»،
ً
آمال أن تكون التعويضات الحالية «على
ق��در اآلم��ال التي علقت عليها ،وأن تكون
ك��اف �ي��ة ل �ت �ع��وي��ض امل ��واط� �ن�ي�ن ال �خ �س��ائ��ر
الكبيرة التي تكبدوها».

على
فكرة
تعويضات اليوم ستنقسم إلى
قسمني :واحد للضحايا بحيث
يعطى مبلغ  30مليون ليرة
لكل عائلة سقط لها قتيل في
االشتباكات وعددهم  ،16وآخر
لألضرار املادية التي لحقت
ّ
املتضررة .هنا
بأهالي املناطق
يسأل مختار جبل محسن السابق
عبد اللطيف صالح« :بعد انفجار
األشرفية دفعت هيئة اإلغاثة
مبالغ مالية للعائالت التي تضررت
منازلها لتأمني منازل مؤقتة لها،
أما عندنا فلم تدفع أي مبالغ ملن
احترقت بيوتهم وهم ال يزالون
حتى اليوم بال مأوى».

