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الحصـول علـى المعلـومـات
وحـدود الشفـافيـة العـامـة

مركز النزاهة في قطاع الدفاع
يعمــل مركــز النزاهــة فــي قطــاع الدفــاع ( )CIDSمــن أجــل تعزيــز النزاهــة وتطوير تدابيــر مكافحــة الفســاد والحوكمة
الرشــيدة فــي قطــاع الدفــاع .ويســعى المركــز ،بالتعــاون مــع ش ـركائه النرويجييــن والدولييــن ،إلــى المســاهمة فــي
تقليــص مخاطــر الفســاد مــن خــال تنميــة الكفــاءات ،وزيــادة الوعــي ،وتوفيــر األدوات العمليــة الالزمــة .وقــد
أسســت وزارة الدفــاع النرويجيــة مركــز النزاهــة فــي قطــاع الدفــاع ســنة .2012
اآلراء المعروضــة فــي هــذا الكتيــب هــي آراء الكاتــب وال تمثــل بالضــرورة وجهــات نظــر وزارة الدفــاع النرويجيــة،
ويجــب عــدم نســبتها إلــى الــوزارة.

نبذة عن المؤلف
فرانسيســكو كاردونــا ( )Francisco Cardonaخبيــر
دولــي مشــارك فــي مركــز النزاهــة فــي قطــاع الدفــاع.
وهــو مــن الخب ـراء المرموقيــن فــي هــذا المجــال ،ويركــز
فــي عملــه علــى تصميــم وتقييــم عمليــات إ صــاح
قطــاع الخدمــة المدنيــة واإلدارة العامــة ،وكذلــك علــى
القانون اإلداري والعدالة اإلدارية ،وسياسات مكافحة
الفســاد ،وتطويــر المؤسســات .وإلــى جانــب إســبانيا،
حيــث طــور مســيرته المهنيــة ضمــن جهــاز الخد مــة
المدنيــة ،تمتــد خبرتــه إلــى المنظمــات الدوليــة ،ومنهــا
برنامــج  SIGMAفــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي
ً
الميــدان االقتصــادي ،حيــث أمضــى  15عا مــا فــي
منصــب كبيــر المحلليــن لسيا ســات نظــام اإلدارة
ّ
العامــة ،وقــدم مــن خــال  SIGMAالمشــورة إلــى 25
ً
بلــدا فــي أوروبــا الشــرقية وأفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة
ومنطقــة البحــر الكاريبــي ،وهــي بلــدان كان بعضهــا يمــر
بمرحلــة انتقاليــة والبعــض اآلخــر فــي عــداد البلــدان
الناميــة .وقــد تــدرب كمحــام (جامعــة فالنســيا)1976 ،
وحــاز علــى عــدد مــن شــهادات الماجســتير فــي اإلدارة
العامــة.
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تمهيــــد
ّ
الكتيــب هــو الرابــع فــي سلســلة أدلــة الحوكمــة
هــذا
الرشــيدة التــي ينشــرها مركــز النزا هــة فــي قطــاع
الد فــاع ،حيــث نهــدف مــن خاللهــا إ لــى التعريــف
بالقضايــا الرئيســية فــي مجــال “الحوكمــة الرشــيدة”
وعرضهــا علــى جمهــور وا ســع ،مــع الحــرص علــى
التــوازن بيــن تحقيــق اإليجــاز فــي الصياغــة وتفــادي
اإل ف ـراط فــي التبســيط .
وقــد ســعى المؤلــف فــي هــذا الدليــل إ لــى تلخيــص
أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال وصــول عامــة
الجمهــور إ لــى المعلومــة  .وإذا كان مــن الصعــب
الموازنــة بيــن مطلــب إتا حــة المعلومــات لعمــوم
المواطنيــن ،مــن جهــة ،ومطلــب الدولــة المشــروع مــن
ً
جهــة أ خــرى لحما يــة معلومــات معينــة ،ومنهــا مثــا
مــا يمــس ســامة وأمــن الدولــة ومواطنيهــا ،فــإن هــذه
ً
ً
الموازنــة تعتبــر تحديــا صعبــا بشــكل خــاص فــي مجــال
ً
ُ
الد فــاع ،وهــو مجــال تعتبــر الســرية ركنــا مــن أركا نــه
األسا ســية .
ويســري ذ لــك بشــكل خــاص فــي حا لــة ا ســتغالل
مقتضيــات صــون ســرية المعلومــات المرتبطــة باألمــن
الوطنــي كذريعــة ســهلة لخد مــة غــرض آ خــر ،ال
يصــب فــي مصلحــة األمــن الوطنــي ،أال وهــو حجــب
ً
معلو مــات كان يتوجــب نشــرها علنــا وإخضاعهــا
للنقــاش العــام .وآمــل أننــا فــي هــذا الدليــل اســتطعنا
تحقيــق ا لتــوا زن ا لســليم بيــن هذ يــن ا لمطلبيــن
ا لمهميــن .

هذا الدليل من تأليف فرانسيســكو كاردونا ،أحد كبار
الخبـراء الدولييــن فــي مركــز النزاهــة في قطــاع الدفاع،
وأتوجــه إليــه بالشــكر علــى مــا بذلــه مــن جهــود ،وعلــى
تمكيننــا مــن االســتفادة مــن خبراتــه وتجاربــه الطويلة.
كمــا أود أن أ شــكر مســؤولة التحريــر فــي المركــز،
إنغريــد بوســترود ،التــي تولــت مهمــة تنقيــح وتحريــر
الدليــل .
نأمــل أن تعــود هــذه المســاهمة فــي الحوكمــة الرشــيدة
بالفا ئــدة علــى المــدراء والقائميــن علــى الضوا بــط
الداخليــة ومراجعي الحســابات وغيرهم من األطراف
المعنيــة ،ســواء دا خــل قطــاع الد فــاع أو خارجــه :
فالمكافحــة الناجحــة للفســاد واالحتيــال تســتدعي
ً
ً
ً
جهــدا واســعا ومنهجيــا طويــل األجــل ،وســوف يســر
مركــز النزاهــة فــي قطــاع الدفــاع تلقــي أي تعليقــات
علــى هــذا الدليــل.
أوسلو 23 ،مايو 2016

بير كريستنسون
المدير العام
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المقدمــة
ّ
تعــد المعلومــات وحريــة التعبيــر والشــفافية مــن األدوات
األسا ســية للديمقراطيــة ،إذ ال غنــى عنهــا مــن أ جــل تمكيــن
ً
مشــاركة المواطنيــن الواعيــة فــي العمليــة السياســية ،وصــوال
فــي النهايــة إلــى صيانــة حقــوق اإلنســان .ويعتبــر الحصــول علــى
ً
المعلومــات جــزءا ال يتج ـزأ مــن أي نظــام ديمقراطــي حقيقــي،
ألنه يعزز مشاركة المواطنين ،ومساءلة الموظفين العموميين،
وشــفافية الحكــم بشــكل عــام .يضــاف إلــى ذلــك أنــه يســاهم فــي
تعزيــز احت ـرام األف ـراد لذاتهــم بصفتهــم مواطنيــن ،ويقلــص مــن
مخاطــر االســتبداد والفســاد وســوء اإلدارة.
ً
يتنــاول هذا البحث عملية إرســاء الشــفافية ،تدريجيــا ،باعتبارها
فضيلــة عامــة فــي العديــد مــن البلــدان .بــل إن الشــفافية ،فــي
يومنــا الحا لــي ،هــي تجســيد الحوكمــة الرشــيدة  :فكلمــا كا نــت
ً
الدولــة أكثــر انفتاحــا وشــفافية ،كلمــا كان نظــام اإلدارة العامــة
ً
ً
ـاال.
ســليما وأفضــل حـ
نســتعرض فــي هــذا الدليــل مــدى اتســاع رقعــة الشــفافية فــي
الممارسات اإلدارية السائدة بدول منظمة التعاون والتنمية في
الميــدان االقتصــادي واالتحــاد األوروبــي ،كمــا نكشــف بالتحديــد
قيــود إتاحــة المعلومــات العامــةِّ ،
ونقيــم مــدى التقــدم أو التراجــع

فــي إزالــة معوقــات الشــفافية مــن الممارســات اإلداريــة الســائدة.
إن القيــود األساســية علــى الشــفافية تنبــع مــن مقتضيــات حمايــة
أ س ـرار الدولــة ،وحمايــة الخصوصيــة الفرديــة ،وهــذه القيــود
مشــروعة ،ولكــن ينبغــي اعتبارهــا اســتثناء مــن المبــدأ الرئيســي،
وهــو اإلمكانيــة الكاملــة للحصــول علــى المعلومــات.
وحما يــة أ ســرار الدو لــة تعتبــر مشــروعة بقــدر مشــروعية
مســوغاتها ،بينمــا ال تتطلــب الشــفافية إلــى أي مســوغات ،بيــد
أن هــذا المبــدأ أبعد ما يكون عــن الواقع في العديد مــن البلدان.
ً
بــل كثيـرا ما نجــد أن “الحــق فــي المعرفــة” وحماية أسـرار الدولة
ً
يســيران فــي اتجاهيــن متعارضيــن .وال يـزال االعتقاد ســائدا لدى
الكثيريــن ،عــن خطــأ ،أن األمــن الوطنــي والدفــاع الوطنــي يجــب
أن يظــا خــارج نطــاق عمــل القانــون والتدقيــق الديمقراطــي.
لقــد ّ
تعمدنــا فــي هــذا البحــث تفــادي الخــوض فــي مســألة حمايــة
البيانــات الخاصــة (ســواء الشــخصية أو التجاريــة) ،بغيــة التركيــز
علــى إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات التــي تهــم المواطنيــن،
وذلــك ألن حريــة الوصــول إلــى هــذه المعلومــات ســوف تعــزز
جــودة نظــام اإلدارة العامــة ،فــي حيــن أن كتمانهــا يفضــي عــادة
إلــى تقويــض جــودة األنظمــة الديمقراطيــة والحكــم.
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ما يزال ”الحق في المعرفة” مشروعاً قيد التنفيـذ
يشــهد عالمنــا اليــوم زيــادة كبيــرة فــي المطالبــات
بتوســيع نطــاق الشــفافية وحريــة المعلومــات ،وقــد
صــارت  105دولــة تطبــق قوانيــن لتنظيــم إج ـراءات
إتاحــة المعلومــات العامــة ،1وإن تباينــت هــذه القوانيــن
فــي نطاقهــا وتفاوتت فــي جودتها .يضــاف إلى ذلك أن
العديد من الحكومات انضمت إلى ”شـراكة الحكومة
المفتوحــة” ،وهــو تحا لــف عالمــي لتعزيــز الشــفافية
تأســس فــي عــام  ،2011ووصــل عــدد أعضائــه إلــى 66
2
دولــة فــي عــام .2015
وقــد أقـ ّـرت الهيئــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،بمــا فــي
ذلــك لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة
( ،)2011ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان
(  )2006والمحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان
( 2009و ،)2013بــأن الحصــول علــى المعلومــات
مــن الجهــات العموميــة والحكوميــة هــو حــق مــن
حقــوق اإلنســان .ويتجلــى هــذا اإلق ـرار القانونــي فــي
معاهــدة لشــبونة لعــام ( 2010المــادة  15مــن معاهدة
االتحــاد األوروبــي) ،حيــث تنـ ّ
ـص المــادة  15علــى مــا
يلــي ” :مــن أ جــل تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة وضمــان
مشــاركة المجتمــع المدنــي ،فــإن مؤسســات االتحــاد
وهيئاتــه ومكاتبــه ووكاالتــه ســتمارس أعمالهــا عالنيــة
قــدر اإلمــكان” ،كمــا تؤكــد المــادة علــى أن ”أي مواطــن
فــي االتحــاد ،وأي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري مقيــم
 -1التصنيف العالمي للحق في المعلومات ( .)RITمتوفر على الرابط:
.http://www.rti-rating.org/country-data/
 -2موقع الشراكة الحكومية المفتوحةhttps://www. :
.opengovpartnership.org/
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فــي دولــة عضــو أو لــه مكتــب مســجل فيهــا ،لــه الحــق
فــي االطــاع علــى وثائــق مؤسســات االتحــاد وهيئاتــه
ومكاتبــه ووكاالتــه ،مهمــا كا نــت وســائط حفــظ هــذه
الوثائــق” .كمــا أن ميثــاق االتحــاد األوروبــي للحقــوق
ً
األساســية ،الملــزم حاليــا علــى جميــع الــدول األعضــاء،
ً
يكفــل صرا حــة ”حــق كل شــخص فــي الوصــول إ لــى
ملفــه” (المــادة  )41والحــق فــي االطــاع علــى وثائــق
مؤسســات االتحــاد األوروبــي (المــادة .)42
ً
ووفقــا لبرنامــج  SIGMAالــذي تنفــذه منظمــة التعــاون
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ،فــإن الحــق فــي
االطــاع علــى وثا ئــق جهــات اإلدارة العا مــة لــم يتــم
ً
اإلقـرار بــه كحــق أساســي إال مؤخـرا .ومــع ذلــك ،ظلــت
الشــفافية اإلداريــة تعتبــر منــذ ســنين طويلــة إ حــدى
األفــكار اإليجابية في الغــرب ،على الرغم من أن آثارها
ّ
لــم تكــن ملموســة بعــد .وفــي هــذا الصــدد ،تعــد تجربــة
ً
الســويد مــن أقــوى األمثلــة اإليجابيــة التــي بــرزت مبكرا،
حيــث اعتمــد هــذا البلــد مبــدأ إطــاع عمــوم المواطنيــن
علــى الســجالت الرســمية فــي عــام  ،1766وذلــك فــي
إطــار الئحــة تنظيمية معنيــة بحرية الصحافــة .وكذلك
اعتمــدت فنلنــدا الئحــة مماثلة فــي عــام  ،1951وتلتها
النرويـ ـ ــج والدنمــارك فــي عــام  .1970وفــي الواليــات
المتحــدة ،صــدر أول قانــون لحريــة المعلومــات فــي
عــام  ،1966ثــم لحقتهــا أ ســتراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا
فــي  .1983-1982بيــد أن مبــدأ الشــفافية جوبــه
بمقاومــة أشــد فــي بريطانيــا وبقيــة بلــدان أوروبــا ،حيــث
كانــت هــذه البلــدان قــد بــدأت بإنفــاذ المبــدأ مــن خــال

قوانيــن اإلج ـراءات اإلداريــة .ومــع ذلــك ،تطــورت هــذه
”الشــفافية اإلجرائيــة” خــال العقد يــن األخيريــن
ً
بفضــل التوســع فــي ســن قوانيــن تختــص تحد يــدا
3
بحريــة المعلومــات فــي مختلــف أنحــاء العالــم.
فــي عــام  ،1999تحــدث يحزقيــل درور عــن متطلبــات
الشــفافية واالنفتــاح فــي القطــاع الحكومــي 4.وبعــد
بلــورة مفهــوم هــذه المتطلبــات فــي صيغــة معاييــر
وأدوات ،ا ســتنتج أن ”زيــادة الشــفافية واالنفتــاح
يجــب أن ُينظــر فيهمــا ،ويعــاد النظــر فيهمــا ،فــي
إطــار االرتقــاء بقــدرات الحكــم والتحــرك نحــو تعزيــز
نوعيــة الديمقراطيــة ككل” .وبالمثــل ،جــادل أمارتيــا
ســن ( )1999بــأن ضمــان الشــفافية هــو حريــة أداتيــة
5
أساســية تســهم فــي حريــة األفـراد والحــد مــن الفســاد.
يعتــرف العديــد مــن الــدول بالحــق فــي الحصــول علــى
المعلومــات باعتبــاره مــن حقــوق اإلنســان الدســتورية.
 -3منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي“ .2010 ،الحق في
إدارات عامة مفتوحة في أوروبا :المعايير القانونية الناشئة” (“The
Right to Open Public Administrations in Europe: Emerging
Legal Standards”, SIGMA Papers, No. 46. Paris: OECD
 .)Publishingمتوفر على الرابطDOI: http://dx.doi. :
.org/10.1787/5km4g0zfqt27-en
“ -4شفافية وانفتاح الديمقراطيات الجيدة” (Dror, Yehezkel.
1999. “Transparency and Openness of Quality
Democracy”. Openness and Transparency in Governance:
Challenges and Opportunities. M. Kelly, Ed. Maastricht:
 )NISPAcee Forum, 1999ص.43-25 .
“ -5التنمية كحرية” (Sen, Amartya. 1999. Development as
Freedom. Anchor Books, Alfred A. Knopf Inc. Publisher
 .)New Yorkص.40-38 .

ويبــدو اليــوم أن حركــة تأييــد الشــفافية باتــت مترســخة
وال يمكــن صدهــا ،وذلــك بفضــل تضافــر قوانيــن حريــة
المعلومــات الوطنيــة وجهــود الناشــطين الراميــة إلــى
إرســاء المعاييــر الدوليــة المعنيــة بهــذه الحريــة .ومــع
ً
ذلــك ،قــد يكــون الواقــع مغاي ـرا لهــذه الصــورة المثاليــة:
ففــي بقــاع كثيــرة حــول العالــم ،ال ي ـزال مشــروع إرســاء
الشــفافية كســمة متأصلــة فــي نظــام اإلدارة العامــة قيــد
ً
ً
التنفيــذ ،ويظــل هدفــا طموحــا للمســتقبل.
فــي حيــن أن االنتخابــات الحــرة والنزي ـهــة ضروريــة،
فإنهــا ال تكفــي بمفرد هــا لتطويــر ديمقراطيــة عاليــة
الجــودة ،بــل رأينــا فــي الســنوات األخيــرة انتخــاب
العد يــد مــن الحكومــات االســتبدادية عبــر عمليــات
انتخابيــة نظاميــة  .وقــد ســجل تقريــر ”الحريــة فــي
ً
العالــم  ،”2015الصــادر عــن فريــدوم هــاوس ،انكماشــا
ً
6
عا مــا فــي الحريــات للســنة التا ســعة علــى التوا لــي،
كمــا أ شــار التقريــر إ لــى تطــور آ خــر مثيــر للقلــق ،أال
وهــو انكمــاش الحريــات فــي عــدد مــن البلــدان بســبب
ممارســات الدولــة فــي مجــال الرصــد والمراقبــة وفــرض
القيــود علــى اتصــاالت اإلنترنــت وعلــى االســتقاللية
الشــخصية .ويفيــد التقريــر كذلــك بــأن  %26مــن دول
العالــم تفتقــر إلــى الحريــة ،بــل وشــهدت بعــض البلــدان
محــاوالت للنكــوص عــن التقــدم الــذي كانــت أحرزتــه
 -6تقرير “الحرية في العالم Freedom House. 2015.( ”2015
” .)“Freedom in the World 2015متوفر على الرابطhttps:// :
freedomhouse.org/report/freedom-world/freedomworld-2015?gclid=CLHLztT0o8gCFafnwgodQEMKkw#.
.Vg6JEfntmkp
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علــى صعيــد ضمان حــق المواطن فــي معرفة مــا تفعله
الحكومات.
فــي بريطانيــا ،حملــت إحــدى الصحــف اليوميــة فــي
ً
ً
صيــف عــام  2015عنوانــا رئيســيا يعلــن” :الحكومــة
تصــوب مدافعهــا علــى حريــة المعلومــات وتهــدد الحــق
فــي المعرفــة” 7.كذلــك أعلــن رئيــس الــوزراء المجــري،
فيكتــور أوربــان ،فــي  26يوليو/تمــوز  2014إنــه يريــد
التخلي عــن الديمقراطيــة الليبرالية ويســتبدلها بـ”دولة
ً
غيــر ليبراليــة” ،مستشــهدا بروســيا وتركيــا كأمثلــة علــى
مــا يقصــد 8.وقــد خضعــت فكــرة الديمقراطيــات غيــر
الليبراليــة للبحــث والتعريــف بواســطة فريــد زكريــا عــام
ً
 1997باعتبارهــا أنظمــة ديمقراطيــة رســميا لكنهــا
ال تكفــل الحقــوق الد ســتورية الفرد يــة ،وال تملــك
مؤسســات قادرة على ”حماية استقالل الفرد وكرامته
ً
ضــد اإلك ـراه ،أيــا كان مصــدره :الدولــة أو الكنيســة أو
المجتمــع” 9.وال يكتمل مفهوم الديمقراطية الليبرالية
دون ا شــتمالها علــى حكو مــة تخضــع للمســاءلة .
يقــول فوكويا مــا ” :الحكومــة الخاضعــة للمســاءلة
معناهــا أن الحــكام يعتبــرون أنفســهم مســؤولين أمــام
الشــعب ا لــذي يحكمونــه ،ويضعــون مصالحــه فــوق
10
مصالحهــم” .

 -7صحيفة اإلندبندنت (.)The Independent. 17 July 2015
متوفر على الرابطhttp://www.independent.co.uk/news/uk/ :
home-news/the-end-of-foi-right-to-know-in-peril-asgovernment-targets-freedom-of-information-10397935.
.html

فــي حيــن يســعى عــدد كبيــر مــن المؤسســات الدوليــة
والحكومــات الوطنيــة إلــى تعزيــز القيــم الديمقراطيــة
المســتندة إلــى حــق الحصــول علــى المعلومــات وحريــة
التعبيــر ،تلــوح الدالئــل علــى حــدوث انج ـراف مقلــق
نحــو النزعــة الشــمولية واالســتبدادية فــي العد يــد
مــن المجتمعــات ،ومنهــا مجتمعــات أوروبيــة .كيــف
نشــرح هــذا التناقــض؟ كيــف نتعامــل مع عواقــب هذه
التوجهــات المتعارضــة؟ مــا تفســير أنــه في ظــل التقدم
الدولــي باتجــاه تعزيــز شــفافية الجهــات الحكوميــة ،لــم
تنكشــف أقــوى األمثلــة علــى فســاد مســؤولي الحكومــة
وســوء سياســات الدولــة فــي الســنوات األخيــرة بفضــل
الشــفافية بــل نتيجــة لتســريبات ضخمــة ( ســنودن،
ويكيليكــس ،مانينــغ ،لوكس-ليكــس ،أوراق بنمــا،
وغيرهــا)؟ هــل كان يمكــن تفــادي هــذه التســريبات
الخطيــرة إذا كانــت الحكومــات قــد طبقــت سياســات
أفضــل تجــاه الشــفافية؟
ً
يتنــاول هــذا الدليــل جزئيــا إ شــكالية إدارة االنتقــال
مــن الشــفافية و”الحــق فــي المعرفــة” بوصفهمــا
قيــم ديمقراطيــة سياســية مجــردة ،إلــى قيــم ملموســة
راســخة فــي مؤسســات الدولــة .نحــن نفتــرض ،علــى
غ ـرار هانــا أرنــدت ،أن الحريــة والديمقراطيــة ال قيــام
لهمــا فــي غيــاب مؤسســات قــادرة علــى حمايتهمــا .وفي
صلــب فكــر أرنــدت السياســي يكمــن إصرارهــا علــى أن
الحريــة ال تقــوم لهــا قائمــة خــارج مظلــة المؤسســات.
وهــي تــرى ،كمــا رأى مونتســكيو قبلهــا ،أن الســلطة
11
والحريــة توأمــان ال ينفصــان.

 -8سيمون ،زولتان“ .أوربان يقول إنه يسعى إلى إنهاء الديمقراطية
الليبرالية في المجر” (Simon, Zoltan. “Orban says he seeks to
end liberal democracy in Hungary”. Bloomberg. 28 July
.)2014
متوفر على الرابطhttp://www.bloomberg.com/news/ :
articles/2014-07-28/orban-says-he-seeks-to-end-liberal.)democracy-in-hungary
 -9زكريا ،فريد“ .1997 .صعود الديمقراطية غير الليبرالية”
(Zakaria, Fareed. 1997. “The Rise of Illiberal Democracy”.
 ،)Foreign Affairs, Vol. 76, Nº 6, Nov-Dec 1997ص.43-22 .
ً
متاح أيضا على العنوانhttps://www.foreignaffairs.com/ :
.articles/1997-11-01/rise-illiberal-democracy
 -10فوكوياما ،فرانسيس .2012 .أصول النظام السياسي
(Fukuyama, Francis. 2012. The Origins of Political Order.
 .)London: Profile Booksص.321 .
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 -11بيركوفيتش ،روجر“ .جاك رينسيير وحنا أرندت حول السياسة
الديمقراطية” (Berkowitz, Roger. 2012. Jacques Rancière
and Hanna Arendt on Democratic Politics, in Hanna
 .)Arendt Center-Bard Collegeمتوفر على الرابطhttp:// :
.www.hannaharendtcenter.org/?p=14131

الشفافية :من قيمة مجردة إلى ممارسات
ممأسسة ومؤسسات للحوكمة الرشيدة
“الحــق فــي المعرفة” مفهــوم ال قيمة لــه إذا لم تدعمه
مؤسســات عامة قادرة على ضمان حرية الوصول إلى
المعلومــات .فــإذا كانــت المؤسســات الوطنيــة ناقصــة
الصالحيــات ،ســيكون الفشــل مصيــر الح ـراك الدولــي
الرامــي إلــى تســهيل الحصــول علــى المعلومــات ،ومــآل
اإلعالنــات الدوليــة بشــأن إرســاء معاييــر هــذا الحــق
باعتبــاره مــن حقــوق اإلنســان.
وتصميــم المؤسســات القــادرة علــى حما يــة حــق
الحصــول علــى المعلومــات عمليــة تتبا يــن حســب
الظــروف الخاصــة بــكل بلــد وســياقاته :فمــن المرجــح
أن ا لــدول التــي تفتقــر إ لــى مؤسســات ديمقراطيــة
فاعلــة ســوف تجــد صعوبة كبيــرة في كفالــة كل حقوق
المواطنيــن األسا ســية ،وليــس حــق الحصــول علــى
المعلومــات العا مــة المهمــة فحســب .
ً
أمــا الــدول األكثــر تقدمــا فمــن المرجــح أنهــا ســتكون
ً
أفضــل اســتعدادا لضمــان ”الحــق فــي المعرفــة” ،فــي
ً
القطاعيــن العــام والخــاص علــى حــد ســواء ،خصوصــا
إذا حظــي قطــاع اإلعــام بقــدر واف مــن االســتقاللية
والمهنيــة  .ويبــدو أن فرنســا وا لــدول اإلســكندنافية
وكنــدا هــي البلــدان المتميــزة بالنظــم األكثــر شــفافية
فيمــا يتعلــق بملكيــة وســائل اإلعــام ،وأ قــل نفــوذ
ألصحــاب اإلعالنــات علــى مجالــس التحريــر ،وذلــك
ً
وفقــا للمســح الصــادر عــن االتحــاد العالمــي للمعلنيــن
ً
ً
عــام  12.2014وفــي حيــن أن للدولــة دورا حاســما فــي
 -12مؤشر الشفافية في وسائل اإلعالم العالمية (Global Media
 .)Transparency Index. 2014متوفر على الرابطhttp://www. :

حما يــة حــق مواطنيهــا فــي المعرفــة ،إال أن وســائل
اإلعــام الخا صــة فــي هــذه البلــدان يمكنهــا تكملــة
دور الدولــة مــن خــال توفيــر نوعيــة موثوقــة مــن
المعلومــات ذات األهميــة لعمــوم المواطنيــن.
يتســع اليــوم نطــاق االعت ـراف بـ”الحــق فــي المعرفــة”
ً
باعتبــاره جــزءا ال يتج ـزأ مــن الحــق فــي حريــة التعبيــر.
وقــد اعترفــت بمكا نــة هــذا الحــق محكمــة البلــدان
ا ألمريكيــة لحقــوق ا إلنســا ن فــي عــا م ،2 0 0 6
والمحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان فــي عا مــي
 2009و 13.2013وعلــى نفــس المنــوال ،وفــي تعليقها
العــام رقــم  34الصــادر بتاري ـ ــخ  29يوليو/تموز ،2011
التزمــت لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة
بمبــدأ وجــود حــق أساســي فــي حريــة الحصــول علــى
المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا الهيئــات العامــة ،وكذلك
المؤسســات الخاصــة التــي تــؤدي وظائــف عامــة ،وأن
هــذا الحــق مرتبــط بالحــق الراســخ فــي حريــة التعبيــر
المنصــوص عليــه فــي المــادة  19مــن العهــد الدولــي
_cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2014/12/WFA
.MEDIA_TransparencyIndex_Feb2014.pdf
 -13محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان (Case Claude Reyes
http://( ،)et al. vs. Chile, Judgment of 19 September 2006
_www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151
)ing.pdf؛ والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (European Court of
Human Rights: Case Társaság a Szabadságjogokért
(Hungarian Civil Liberties Union) vs. Hungary, Judgment
http://hudoc.echr.coe.int/( ،)of 14 April 2009
)eng?i=001-92171؛ والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
(European Court of Human Rights: Case Youth Initiative
for Human Rights vs. Serbia, Judgment of 25 June 2013
(.)http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-120955
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الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي اعتمدتــه
14
األمــم المتحــدة عــام .1948
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،اســتندت المحكمــة األوروبيــة
لحقوق اإلنســان فــي قضية غوجا ضــد مولدوفا (حكم
صــادر فــي  12فبراير/شــباط  ،)2008وقضية هينيش
ضــد ألمانيــا (حكــم صــادر فــي  21أكتوبر/تشــرين األول
 ،)2011إ لــى المــادة  10مــن االتفاقيــة األوروبيــة
لحقــوق اإلنســان المتعلقــة بحمايــة حريــة التعبيــر،15
كأســاس لضــرورة حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات.
وبذلــك يمكــن الربــط ،مــن الناحيــة المفاهيميــة ،بيــن
”الحــق فــي المعرفــة” وضــرورة حمايــة المبلغيــن عــن
المخالفــات  .فكالهمــا مــن مظا هــر الحــق فــي حريــة
التعبيــر وحــق عمــوم المواطنيــن فــي معرفــة مجريــات
األمــور فــي الهيئــات العامــة .وال يكــون الوصــول الحــر
ً
إلــى المعلومــات ذات األهميــة لعامــة الجمهــور مكتمال
دون توفــر حما يــة قويــة للمبلغيــن عــن المخالفــات
باعتبــار اإلبــاغ أ حــد الحقــوق والواجبــات المدنيــة .
وفــي الواقــع ،تذهــب الســوابق القضائيــة فــي المحاكــم
الدوليــة إلــى الربــط بيــن كل مــن حمايــة حــق الحصــول
علــى المعلومــات ،وحريــة التعبيــر ،ومشــاركة األف ـراد
النشــطة فــي الشــأن العــام.
يحتــاج إضفــاء الطا بــع المؤسســي علــى ”الحــق فــي
المعرفــة” إلــى إرســاء إ طــار قانونــي واف وإ ج ـراءات
إداريــة ســليمة ،وهمــا عامــان مــن شــأنهما ،فــي حــال
توفرهمــا معـ ًـا ،أن ِّ
يرســخا ويعــززا ثقافــة الشــفافية أينمــا
ً
كانــت تســود ثقافــة الســرية والتكتــم ،علما بــأن التحول
مــن الســرية إ لــى الشــفافية وتوفــر المعلومــات قــد
ً
ً
ً
يكــون طريقــا طويــا ووع ـرا ،حتــى فــي الديمقراطيــات
16
الراســخة ،وهــو مــا تشــهد عليــه تجربــة بريطانيــا.
 -14التعليق العام رقم  34للجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
(General Comment 34 of the UN Human Rights
Committee: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/
.)docs/gc34.pdf
 -15المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،قضية Guja vs Moldova
( ،)http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85016وقضية
http://hudoc.echr.coe.int/( Heinisch vs Germany
.)eng?i=001-105777
 -16اإليكونوميست 21 .نوفمبر/تشرين الثاني “ .2015حرية
المعلومات :حرية أقل بقليل .يبدو أن الحكومة حريصة على تعتيم
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وعــادة مــا يتكــون اإلطــار القانونــي مــن قانــون لحريــة
المعلومات باعتباره التشــري ــع الذي يؤســس للترتيبات
القانونيــة اإلطاريــة وينشــئ اآلليــات اإلداريــة الالزمــة،
كمــا يتكــون مــن مؤسســات غرضهــا حما يــة حريــة
الحصــول علــى المعلومات ،بما يشــمل بعــض الجهات
الرسمية ،مثل مفوض المعلومات أو وكاالت حكومية
أخــرى .كمــا يجــب أن يشــتمل اإلطــار القانونــي علــى
حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات ،وهــي مســألة بالغــة
التعقيــد تقتضــي سـ ّـن تشــريعات منفصلــة ومســتقلة،
ً
وفقــا لتوصيــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
17
االقتصــادي.
وفيمــا يتعلــق بالمأسســة ،فــإن نظــم ”الحــق فــي
كاف دون توفــر اإلج ـراءات
المعرفــة” ال تعمــل بشــكل ٍ
الرســمية الواضحــة التــي تقضــي علــى فــرص اســتغالل
الســلطات التقديريــة الممنوحــة لموظفــي الخد مــة
المدنية على جميع المســتويات ،وتحفزهم على دعم
ً
جهــود إنفــاذ هــذا الحــق (مثــا مــن خــال الموازنــة بيــن
واجــب موظفــي الخدمــة المدنيــة فــي حفــظ الســرية
وحــق الجمهــور فــي الحصــول علــى المعلومــات) .كمــا
ً
يجب أن تشــجع هذه اإلجراءات أيضا جميع مكونات
األجهــزة الحكوميــة علــى قيــادة المســيرة بالبرهنــة علــى
التزامهــا بممارســة اإلفصــاح المنتظــم عــن المعلومــات.
وتتســم هــذه الممارســات النظاميــة بأهميــة خا صــة
فــي مجــال إدارة الســجالت ،والتعا مــل مــع طلبــات
اإلفصــاح ،والكشــف االســتباقي عــن المعلومــات،
الشفافية في القطاع العام” (The Economist. 21 November
2015. “Freedom of Information: A little less free. The
government seems keen to cloud public-sector
” .)transparencyمتوفر على الرابط:
http://www.economist.com/news/britain/21678823government-seems-keen-cloud-public-sectortransparency-little-less-free?cid1=cust/
noenew/n/n/n/20151123n/owned/n/n/nwl/n/n/EU/
.email
 -17منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي“ .2011 .خطة
عمل مجموعة العشرين لمكافحة الفساد :حماية المبلغين :دراسة حول
أطر حماية المبلغين عن المخالفات وخالصة أفضل الممارسات
والمبادئ اإلرشادية للتشري ــع” (OECD. 2011. “G20 Anti-
Corruption Action Plan: Protection of Whistleblowers:
Study on Whistleblower Protection Frameworks,
Compendium of Best Practices and Guiding Principles for
” .)Legislationمتوفر على الرابطhttp://www.oecd.org/daf/ :
.anti-bribery/48972967.pdf

حيــث أن هــذه ألصعــدة الثالثــة هــي العمــود الفقــري
18
ألي جهــود ترمــي إلى مأسســة ”الحــق فــي المعرفة”.
ا ســتخالص بعــض العنا صــر األسا ســية التــي يجــب
ً
أن تشــكل اإلطــار العــام لمأسســة هــذا الحــق اســتنادا
إ لــى القوانيــن الوطنيــة والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة
بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات  .فالحصــول
ً
ً
ً
علــى المعلومــات يعتبــر حقــا عالميــا شــامال ،وينبغــي
أن ينطبــق علــى جميــع المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا
جميــع الهيئــات العامــة (إال فــي حالــة وجــود مبــررات
جيــدة لعــدم اإلفصــاح) ،كمــا يجــب أن تكــون ممارســة
هــذا الحق دون تكلفة ،ودون اشــتراط إبداء األســباب،
ويجــب االســتجابة للطلبــات بأســرع مــا أمكــن وبمــا ال
يتجــاوز  20يــوم عمــل (تشــترط معظــم التشــريعات
ً
حــول العا لــم مــا بيــن  15و 30يومــا ) ،وأن تكــون
االســتثناءات محــدودة ومســتوفية لمعاييــر اإلض ـرار
والمصلحــة العا مــة ،وأن يتوفــر اإلش ـراف بوا ســطة
الهيئــات المســتقلة ،والتــي تتمثــل عــادة فــي محقــق
خــاص بالشــكاوى أو مفــوض مختــص بالمعلومــات .
يضــاف إ لــى ذ لــك أن كل شــخص يمــارس حقــه فــي
الحصــول علــى المعلومــات يجــب أن يتمتــع بالحــق
فــي عــرض األمــر علــى الســلطات القضائيــة (داربيشــاير
19
( ،)Darbishireص.)13 .
 -18الشفافية في القطاع العام :محركات الفاعلية في تطبيق الحق في
المعلومات (Trapnell, Stephanie E. and Lemieux, Victoria L.
2015. “Transparency in the Public Sector: Drivers of
Effectiveness in Right to Information Implementation”.
Paper presented at the 4th Annual Global Conference on
Transparency Research. Università della Svizzera italiana,
 .)Lugano, Switzerland, June 4-6, 2015ص .13 .متوفر على
الرابطhttp://www.transparency.usi.ch/sites/www. :
_transparency.usi.ch/files/media/trapnell_lemieux
_transparency_in_the_public_sector_drivers_of
effectiveness_in_right_to_infromation_implementation.
.pdf
 -19داربيشير ،هيلين“ .2015 .وجهات نظر نقدية حول حرية
التعبير :عشرة تحديات للحق في الحصول على المعلومات في عصر
التسريبات الضخمة”Darbishire, Helen. 2015. “Critical( ،
Perspectives on Freedom of Expression: Ten Challenges
for the Right to Information in the Era of Mega-Leaks”, in
McGonagle, Tarlach and Donders, Yvonne, ed.: The
United Nations and Freedom of Expression and
Information Critical Perspectives. Cambridge University
.)Press.

ويتــم فــي مختلــف البلــدان إ ســناد المســؤولية عــن
وا جــب حما يــة ”الحــق فــي المعرفــة” إ لــى ســلطات
تتنــوع فــي صفتهــا وصالحياتهــا مــن بلــد آخــر .وتشــير
ً ُ
دراســة مســحية حديثــة نســبيا (نشــرت فــي ســبتمبر/
أيلــول  ،2013وتــم تحديثها فــي نوفمبر/تشــرين الثاني
 )2014أجرتهــا مركــز حريــة المعلومــات التابــع لجامعــة
دنــدي فــي إســكتلندا ،إلــى أن بلــدان عديــدة تشــترط
أن يكــون مفوضــي المعلومــات مــن أصحــاب المهــن
القانونيــة (محا مــون وقضــاة ،ا لــخ) ،وأن يســتوفوا
ً
ـروطا معينــة تتبايــن مــن بلــد إلــى آخــر ِّ
(الســن ،وعــدم
شـ
االنتمــاء إ لــى أ ح ـزاب سيا ســية ،والخبــرة فــي مجــال
20
اإلدارة العليــا ،ومــا إلــى ذلــك).
ً
ووفقــا للد را ســة المســحية المذكــورة ،فــإن معظــم
مفوضــي المعلومــات ( 76بالمائــة) هــي ســلطات شــبه
قضائيــة مســتقلة تتمتــع بالصالحيــات الالزمــة إلصــدار
ق ـرارات ملزمــة ،بينمــا ينحصــر دور باقــي المفوضيــن
( 24بالمائــة) فــي تقديــم التوصيــات ،حيــث تســتند
وظيفــة هــذه المجموعــة إ لــى النهــج المطبــق فــي
وظيفــة محققــي الشــكاوى ،أي أنهــم يركــزون علــى
تســوية المنازعــات مــن خــال الوســاطة أو التوفيــق
بيــن األطـراف ،ذلــك فــي حيــن تصــل صالحيــات بعــض
مفوضــي المعلومــات الذ يــن يتمتعــون بصفــة شــبه
قضائيــة إلــى اســتخدام أدوات الدولــة القســرية ،مثــل
جهــاز الشــرطة ،بغــرض البحــث عــن المعلومــات ،وهــو
المثــال المطبــق فــي ســلوفينيا.
ويقــول  %85مــن مفوضــي المعلومــات الذيــن يحــق
لهــم إ صــدار األوا مــر الملزمــة ،ســواء باإلفصــاح عــن
المعلومــات أو غيــر ذلــك مــن األوامــر ،إن الســلطات
ً
المعنيــة تمتثــل ألوامرهــم دائمــا أو فــي أغلبيــة كبيــرة
مــن الحــاالت .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،لــم يذكــر أي
مــن المفوضيــن الذيــن تنحصــر صالحياتهــم فــي تقديــم
ً
التوصيــات أن قراراتهــم َ
تقابــل دائمــا باالمتثــال ،بــل إن
 %45فقــط منهــم قالــوا إن االمتثــال لقراراتهــم يتــم فــي
أغلبيــة كبيــرة مــن الحــاالت.
 -20مركز حرية المعلومات“ .2014 .المسح الدولي لمفوضي اإلعالم
ومحققي الشكاوى” (Centre for Freedom of Information.
2014. “International Survey of Information
” .)Commissioners and Ombudsmenمتوفر على الرابط:
.http://www.centrefoi.org.uk/research.php
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التـوازن الصعـب مع القيـم العامـة أ
الخـرى
كا نــت الســرية ،علــى مــر التاريـ ـ ــخ ،إ حــدى الدعا ئــم
األساســية للسياسة وأدواتها في أنظمة الحكم القائمة
علــى االســتبداد والســلطة المطلقــة ،فرفعــت هــذه
األنظمــة مــن شــأن الســرية وســعت مــن أجــل مأسســتها
باعتبارهــا ”ســلطة غامضــة” (،21)arcana imperii
حيــث يختــص الملــك أو الســلطان وحــده دون ســواه
بإصــدار الق ـرارات السياســية ،دون أي الت ـزام بتبريرهــا
أ مــام رعاياه  .أ مــا النظــام التشــاركي فــي صنــع الق ـرار
فيتعــارض مــع مفهــوم الحكــم المطلــق الــذي تخضــع
فيــه الرعيــة لرقابــة صارمــة مــن خــال أطــر اجتماعيــة
وقانونيــة تعطــي الملــك صالحيــات شــبه مطلقــة
لالطــاع علــى مجريــات حياتهــم الخاصــة والتفتيــش
ً
عليهــا ،وذلــك علــى العكس تمامــا مــن امتيازات الســرية
الممنوحــة للملــك الــذي يحكــم هــذه الرعيــة.
كان عصــر التنوير نقطة تحول في فهمنا لدور الســرية
والشــفافية فــي المجــال السياســي .فالســرية صــارت
محــط تســاؤل وانتقــاد ،وأ خــذت صالحيــات الملــك
التــي تخول له التفتيــش على حياة األفـراد وممتلكاتهم
تتقلــص باســتمرار .ومــع التوســع فــي ترســيخ مفاهيــم
”حقــوق اإلنســان والموا طــن” ،التــي رفعــت الثــورة
 -21عبارة  Arcana imperiiعبارة عن مصطلح باللغة الالتينية ،يفيد
بضرورة أن تتكتم السلطة السياسية على مجمل أو بعض من مجريات
عملها وطرائق صنع القرار فيها ،إذ يجب أن تظل هذه األمور مخفية عن
ً
رعايا الملك أو الحاكم المطلق تحقيقا لفعالية الحكم .كما ينبغي أن تظل
مخفية عن الجمهور ،وأن تحاط بأكبر قدر من الغموض ،لتتماهى
ممارسة السلطة مع ممارسة المهام الدينية أو الكهنوتية .وكان الملوك
ً
يحكمون دائما باسم الله أو باسم اآللهة التي كانت تعبد آنذاك .واليوم،
يستخدم هذا المصطلح للداللة على “أسرار الدولة” أو “مبررات
الدولة” ،كما يستخدم لإلشارة إلى “فنون الحكم” بشكل عام.
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الفرنســية رايتهــا ،أخــذت الشــرعية التقليديــة لســرية
الحاكــم تتالشــى ،وحلــت محلهــا شــرعية الشــفافية
22
العقالنيــة.
ومــع ذ لــك ،ال ت ـزال المشــاكل تحيــط بقــدرة العد يــد
مــن البلــدان ،ومنهــا الديمقراطيــات المتطــورة ،علــى
تحقيــق التــوازن بيــن حريــة الحصــول علــى المعلومــات
وحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات وحمايــة البيانــات
الشــخصية ،وتعريــف الســرية وأس ـرار الدولــة.

حرية الحصول على المعلومات
وكتمان أسرار الدولة
أعيــد إحيــاء الممارســات القديمــة للســلطة الغامضــة
مــن خــال مأسســة أس ـرار الدولــة فــي جميــع الــدول
التــي تأسســت بموجــب مؤتمــر فيينــا ( . )1815
وتطــورت هــذه التركيبــة إ لــى مــا يســمى بـ”امتيــاز
أ س ـرار الدولــة” فــي إنجلت ـرا ،والتــي يتمتــع بموجبهــا
الملــك بـ”امتيــاز التــاج” ،أي الحــق المطلــق فــي رفــض
اإلفصــاح عــن المعلومــات أمــام البرلمــان أو المحاكــم.
وفــي الواليــات المتحــدة ،أيــدت المحكمة العليــا مزاعم
الحكومــة بشــأن امتيــاز أ س ـرار الدولــة أو مــا يســمى
 -22لمطالعة شرح مسيرة السرية والشفافية عبر التاري ــخ ،أنظر
ريسه ،دوروثي“ .2014 .السرية والشفافية”Riese, Dorothee.( ،
2014. “Secrecy and Transparency”, paper presented at
the ECPR General Conference in Glasgow, 3-6 September
 .)2014متوفر على الرابطhttp://ecpr. eu/Filestore/ :
PaperProposal/2cedead9-5191-42de-ae36.7d320a28a304.pdf

”االمتيــاز التنفيــذي” ،بشــكل شــبه كامــل فــي قضيــة
نظرتهــا المحكمــة إبــان الحــرب البــاردة ،وهــي قضيــة
رينولدز ضد الواليات المتحدة ( .)1953والســتخدام
أداة امتيــاز أسـرار الدولــة ،تقــدم الحكومة إفــادة خطية
تنــص علــى أن أي إج ـراءات قضائيــة قــد تنطــوي علــى
خطــر الكشــف عــن أ س ـرار قــد يترتــب علــى كشــفها
تهديــد األمــن الوطنــي ،ثــم تطلــب مــن المحكمــة رفــض
ً
ً
الدعــوى اســتنادا إلــى تلــك األســباب حص ـرا .ويمكــن
القــول إن الثقا فــة السيا ســية الديمقراطيــة الســائدة
اليــوم تعلــي را يــات االنفتــاح والشــفافية باعتبارهمــا
ُ ّ
مــن الفضائــل الحميــدة ،بينمــا تصنــف الســرية والتكتــم
فــي عــداد اآل ثــام  .وفــي هــذا الســياق ،فــإن امتيــاز
الدولــة الــذي يمنحهــا الحــق التقديــري فــي تصنيــف
المعلومــات علــى أنهــا ســرية صــار محــط انتقــادات
ومراجعــات كثيــرة ،ربمــا أل نــه امتيــاز شــابه ســوء
االســتغالل علــى أوســع نطــاق .واليــوم ،يــرى الكثيــرون
أن المصلحــة العامــة ،وبالتالــي المصلحــة الوطنيــة،
تصــان علــى أفضــل وجــه مــن خــال الشــفافية ،وليــس
الســرية ،التــي با تــت فــي نظرهــم تســتغل لخد مــة
المصالــح واألجنــدات الشــخصية ألصحــاب الســلطة
السياســية والبيروقراطية ،وال تخــدم المصلحة العامة
ّ
لألمــة.
تتمثــل إحــدى أهــم مشــاكل التعامــل مــع أس ـرار الدولــة
فــي أنهــا تهــدف إ لــى ”حما يــة األمــن الوطنــي” أو
”الدفــاع عــن البــاد” ،وغيــر ذلــك مــن المفاهيــم غيــر
ً
دقيقــة التحديــد ،بــل إن التشــريعات الوطنيــة كثي ـرا مــا
تخلــط بيــن مصطلحــات مثــل األمــن الوطنــي ،وأمــن
الدولــة ،واألمــن العــام ،والســامة العا مــة ،والد فــاع
الوطنــي ،والمصلحــة الوطنيــة ،وأس ـرار الدولــة ،وأمــن
المملكــة أو الجمهوريــة ،وغيرهــا مــن األمــور الشــبيهة.
والحكومــات بدورهــا تســتخدم القوانيــن المنظمــة
لحــق الحصــول علــى المعلومــات ،أو القوانيــن المعنيــة
ً
بحماية أسـرار الدولة الرسمية ،من أجل إقامة تعارضا
بيــن هــذه المفاهيــم الضبابيــة ،المفتقــرة إلــى تعريــف
قانونــي دقيــق ووا ضــح ،وبيــن مســاعي المواطنيــن
للحصــول علــى المعلومــات .وب ـهــذه الطريقــة ،تتحــول
هــذه القوانيــن إلــى عراقيــل أمــام الوصــول الحــر إلــى
ً
المعلومــات ،وتصبــح قيــدا ال يلبــي أي معيــار مســتقر
لليقيــن القانونــي .ومــن هنــا ينبــع ذلــك المنزلــق الســهل

الــذي تتحــول عبــره تلــك المفاهيــم المبهمــة إلــى خطــر
عا لــي الترجيــح بــأن الســلطات التنفيذ يــة أو أجهــزة
المخابرات ســوف تتعســف في إخفــاء المعلومات عن
23
أعيــن الجمهــور.
علــى الرغــم مــن البيا نــات الرســمية المخلصــة التــي
تعلــن أن الشــفافية قا عــدة عا مــة بينمــا الســرية هــي
االســتثناء ،فــإن الغالبيــة العظمى مــن البلدان العشــرين
التــي شــملها مســح جاكوبســن (انظــر الحا شــية )24
ينحــو فيهــا القا نــون إ لــى الســرية والتكتــم فــي حا لــة
تعــذر الجــزم بــأن كشــف المعلومــات لــن يضــر باألمــن
الوطنــي .والبلــدان التاليــة هــي الوحيــدة التــي تفضــل
اإلفصــاح فــي هــذه الحا لــة  :بلجيــكا (إ لــى أن يتــم
تصنيــف المعلومــات فــي فئــة الســرية) والنرويـ ـ ــج
والســويد .ومــع ذلــك ،فــإن المعلومــات التــي تنتجهــا
بعــض الســلطات فــي النروي ـ ــج (مثل أجهــزة المخابرات
ً
العســكرية) يتــم تصنيفهــا تلقائيــا كمعلومــات ســرية،
كمــا أن اإلفصــاح عــن المعلومــات مــن جا نــب تلــك
ً
الســلطات يعــد مســألة تقديريــة ،وفقــا لمــا ذكرتــه
جاكوبســن .
وفــي دول منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
االقتصــادي ودول االتحــاد األورو بــي (با ســتثناء
الســويد) ،ال تحســب التشــريعات حســاب المصلحــة
العامــة عنــد تنــاول مســألة الكشــف عــن المعلومــات
الســرية  .ففــي ألمانيــا ،علــى ســبيل المثــال ،ال يتــم
االعتــداد بمفهــوم المصلحــة العا مــة إال فــي حا لــة
المصلحة المتحققة بحفظ سرية المعلومات ،وليس
المصلحــة المتحققــة باإلفصــاح عنهــا.
 -23جاكوبسن ،أماندا ل“ .2013 .األمن الوطني وحق الحصول على
المعلومات في أوروبا” (Jacobsen, Amanda L. 2013. “National
 .)”Security and the Right to Information in Europeمتوفر
على الرابطhttp://www.right2info.org/resources/ :
publications/national-security-page/national-security.expert-papers/jacobsen_nat-sec-and-rti-in-europe
ً
انظر أيضا :بيغو ،ديديير وآخرون“ .2017 .األمن الوطني واألدلة السرية
في التشريعات وأمام المحاكم :استكشاف التحديات” (Bigo, Didier et
al. 2014. “National Security and Secret Evidence in
Legislation and Before the Courts: Exploring the
Challenges”. European Parliament. Study for the LIBE
 .)Committeeمتوفر على العنوانAvailableat:http://www. :
europarl.europa.eu/RegData/etudes/
.STUD/2014/509991/IPOL_STU(2014)509991_EN.pdf
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ً
وتجدر هنا اإلشــارة إلى أن بعــض البلدان تضع حدودا
لتقييــد حريــة الحصــول علــى المعلومــات ،فحريــة
الوصــول إلــى المعلومــات ال ُيســتثنى منهــا انتهــاكات
حقــوق اإلنســان ،وتأكيــد أو إنــكار وجــود كيــان حكومــي
معيــن (مثــل وكالــة تجســس أو قــوات عمليــات خاصــة
في الشــرطة) ،والمسائل المتعلقة بحماية البيئة .وإذا
تــم تصنيــف المعلومــات كسـ ّ
ـرية مــن أجــل التكتــم علــى
جريمة جنائية أو اســتغالل سلطة أو غير ذلك حاالت
ارتــكاب الموظفيــن العمومييــن ألفعــال مخالفــة ،فــإن
ً
هــذا التصنيــف يعتبــر باطــا فــي بعــض الــدول ،ومنهــا
الســويد  .بيــد أ نــه يجــوز تصنيــف هــذا النــوع مــن
المعلومــات كســرية فــي العديــد مــن البلــدان األخــرى.
ً
وفقــا لكوســيدو غونزاليــز ،فــإن التشــريعات المعنيــة
باألس ـرار الرســمية فــي الــدول األوروبيــة تتبــع نهجيــن
مختلفيــن عندما يتعلق األمر بكشــف معلومات ســرية
متعلقــة باألمــن الوطنــي أو الدفــاع الوطنــي 24 .النهــج
األول (المطبــق فــي ألمانيــا وفنلنــدا وفرنســا والبرتغــال
وإيطاليــا وليتوانيــا وبولنــدا وهولنــدا وســلوفينيا)
يفــرض ا ســتيفاء عــدة متطلبــات قبــل اإلفصــاح عــن
المعلومــات ،ومنهــا إخضــاع اإلفصــاح الختبــارات ضــرر
متنوعــة إلثبــات أنــه لــن يمــس األمــن الوطنــي .وتعتمــد
ً
ً
الســويد نهجــا شــبيها يقتضــي تقييــم األض ـرار التــي قــد
تلحــق باألمــن الوطنــي وموازنتهــا بالمنافــع التــي يعــود
بهــا اإلفصــاح علــى المصلحــة العامــة.
أمــا النهــج الثانــي (تطبقــه بلغاريــا وجمهوريــة التشــيك
وأيرلنــدا وكرواتيــا ورومانيــا وتركيــا وبريطانيــا) ،فيقضــي
بأ نــه عند مــا تتعلــق المعلو مــات باأل مــن الوطنــي
فمــن غيــر الجائــز االعتمــاد علــى أي اختبــار لألض ـرار
المحتملــة ،وال أي تقييــم للفوائــد التــي قــد تعــود علــى
المصلحــة العامــة مــن اإلفصــاح عــن المعلومــات  -أي،
وببســاطة ،ال يحــوز الكشــف عــن هــذه المعلومــات.
ومــع ذلك ،تعتمد بريطانيا أداه اســمها ”اســتثناء فئوي
مشــروط” للتعامــل مــع بعــض الحــاالت ،حيــث ُيطبــق
 -24غونزاليز ،م .ب .س“ .2015 .األسرار الرسمية وحق الحصول
على المعلومات في إسبانيا بعد سن قانون الشفافية” (González, M.
P. C. 2015. “Official Secrets and the Right of Access in
.)”Spain after the Enactment of the Law on Transparency
متوفر على الرابط.http://webjcli.org/article/view/357/561 :
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اختبــار اإلضـرار بالمصلحــة العامــة وتتحمــل الســلطات
صاحبــة المعلومــات المعنية عبء إثبات هــذا الضرر.
مــن ناحيــة أ خــرى ،تســمح جميــع دول االتحــاد
األورو بــي ،با ســتثناء فرنســا ،بالمراجعــة القضائيــة
لق ـرا رات حظــر الحصــول علــى المعلومــات الســرية
لدواعــي األمن الوطنــي .وبينما ال يؤذن في فرنســا ألي
ـاض باالطــاع علــى وثائــق ســرية ،فــإن حــق االطــاع
قـ ٍ
علــى المعلومــات الســرية ممنــوح لســلطة إداريــة
مســتقلة اســمها ”اللجنــة االستشــارية المعنيــة بأس ـرار
الدفــاع الوطنــي” ،بيــد أن دورهــا ينحصــر فــي تقديــم
المشــورة بشــأن اإلفصــاح وال تملــك صالحيــة إصــدار
األوامــر برفــع الســرية عــن أي وثيقــة.
فــي الغالبيــة العظمــى مــن دول منظمــة التعــاون
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ودول االتحــاد
األورو بــي ،بخــاف فرنســا ،يمكــن لقــاض أن يأ مــر
باإل ف ـراج عــن المعلومــات إذا تكونــت لد يــه القنا عــة
بانتفــاء مســوغات الحفــاظ علــى ســريتها ،حتــى لــو
قد مــت هيئــة مــن هيئــات اإلدارة العا مــة تأكيــدات
بضــرورة حجــب المعلومــات مراعــاة العتبــارات األمــن
ً
الوطنــي .ذلــك بينمــا تعتمــد إســبانيا نظامــا ينــزع مــن
القا ضــي الفــردي اختصــاص إلغــاء تصنيــف ســرية
المعلومــات ويحصره في المحكمة العليا دون ســواها.
أمــا بالنســبة إلــى األســقف الزمنيــة للحفــظ علــى ســرية
الوثائــق المصنفــة ،فإنهــا تتفــاوت بيــن دول منظمــة
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ودول
ً
االتحــاد األوروبــي ،علمــا بــأن الحــد الزمنــي الشــائع هــو
ً
ً
ثالثيــن عامــا ،وعــادة مــا يكــون قابــا للتمديــد ،بيــد أن
ذلــك يتوقــف علــى مســتوى تصنيــف الوثيقــة (ســري
للغايــة ،أو ســري ،أو خــاص ،أو مقيــد) .ذلــك بينمــا ال
ً
تضــع بعض البلــدان (مثل بولندا وإســبانيا وتركيا) حدا
ً
زمنيــا علــى الســرية.
يمكــن ألفـراد مــن عامة الشــعب طلب رفع الســرية عن
المعلومــات فــي غالبيــة الــدول ،مــع تمتــع الســلطات
العامــة صاحبــة المعلومــات بحــق رفــض الطلــب بنــاء
علــى تقديرهــا المحــض.

يعتبــر اإلفشــاء عــن المعلومــات الســرية دون إذن
جريمــة جنائيــة فــي جميــع البلــدان إذا كان الجا نــي
ً
ً
موظفــا عا مــا ســمح لــه با لحصــول علــى تلــك
المعلومــات  .ومــع ذ لــك ،تتبا يــن األنظمــة القانونيــة
فــي تفاصيــل هــذه الحــاالت ،إذ تقاضــي بعــض الــدول
مرتكــب اإلفشــاء المتعمــد دون ســواه ،بينمــا تقاضــي
دول أخرى كل من تورط في اإلفشاء نتيجة لإلهمال.
كمــا تشــترط بعــض البلــدان توفــر أدلــة واضحــة علــى
تعـ ّـرض مصلحــة عامــة مهمــة للخطــر بســبب اإلفشــاء.
وفــي بعــض البلــدان ،ال يعاقــب ســوى الشــخص الــذي
عليــه واجــب حمايــة المعلومــات الســرية ،بينمــا فــي
بلــدان أ خــرى تكــون المســؤولية الجنائيــة شــاملة
لــكل مــن ا ســتخدم تلــك المعلومــات ،بمــن فيهــم
الصحافييــن ،كمــا تتفــاوت شــدة العقوبــات مــن بلــد
آلخــر (تتراوح بين الســجن لمدة ســنتين فــي الدنمارك،
والســجن مــدى الحيــاة فــي تركيــا).
تثيــر حــاالت اإلفشــاء عــن معلومــات ســرية دون إذن
ّ
إشــكاليات تتعلــق بتوفيــر الحمايــة القانونيــة للمبلغيــن
عــن المخالفــات ،وهــو مســألة مثيــرة للجــدل ،وســنركز
عليهــا بشــكل أعمــق فــي القســم التا لــي مــن هــذا
البحــث ،ونكتفــي هنــا باإلشــارة إلــى أن تقييــد ”الحــق
في المعرفة” بحجة ضرورة حفظ أسـرار الدولة يضع
الشــرعية الديمقراطيــة للســرية فــي صــدام مباشــر مــع
الشــرعية الديمقراطية للشــفافية ،مع اعتبار الشفافية
أقــرب إلــى جوهــر مفهــوم الديمقراطيــة التمثيليــة.
ّ
المبــدأ األسا ســي هــو أن حما يــة أ س ـرار الدولــة تعــد
مشــروعة بقدر مشــروعية مســوغاتها ،بينمــا ال تتطلب
الشــفافية إلــى أي مســوغات .بيــد أن هــذا المبــدأ أبعــد
مــا يكــون عــن الواقــع فــي العديــد مــن البلــدان ،حيــث
الوضــع الغالــب هــو أن ”الحــق فــي المعرفــة” وحمايــة
أس ـرار الدولــة يســيران فــي اتجاهيــن متعارضيــن .وال
ً
ي ـزال االعتقــاد ســائدا لــدى الكثيريــن ،عــن خطــأ ،أن
األمــن الوطنــي والدفــاع الوطنــي يجــب أن يظــا خــارج
نطــاق عمــل القانــون والتدقيــق الديمقراطــي.
ومــع ذلــك ،يتزايــد عــدد المقتنعيــن بــأن أفضــل طريقــة
لحما يــة األ مــن الوطنــي والد فــاع هــي إخضاعهمــا

لرقا بــة عا مــة الجمهــور والمراجعــة القضائيــة ،إال
ً
أن المشــوار ال ي ـزال طويــا قبــل التوصــل إلــى بســط
الرقابــة الديمقراطيــة والقانونيــة علــى مســؤولي الدولــة
المكلفين بالتعامل مع قضايا األمن والدفاع .وإلى حد
كبيــر ،ســيبقى هــذا المضمــار ضمــن مجــاالت الدولــة
التــي ال تســتظل فيهــا اإلدارة العا مــة بمبــدأ ســيادة
القا نــون (بعكــس التقد يــر التعســفي) ،وســيتواصل
ً
اتخــاذ العديــد مــن الق ـرارات وفقــا لتقديــر المســؤولين
الحكومييــن.
إحــدى الخطــوات الهامــة تجــاه إرســاء التــوازن الســليم
بيــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وضــرورة
الحفــاظ علــى أس ـرار الدولــة المتعلقــة باألمــن والدفــاع
الوطنــي ،هــي الخطــوة التــي تتجســد فــي مبــادئ
تشــواني (المبــادئ العالميــة بشــأن األمــن الوطنــي
والحــق فــي الحصــول علــى المعلو مــات) ،التــي
اعتمــدت فــي تشــواني ،ببريتوريــا ،جنــوب أفريقيــا ،فــي
 12يونيو/حزي ـران  .2013وكان إعــداد هــذه الوثيقــة
قــد تــم بفضــل الجهــود المشــتركة لمنظمــات المجتمــع
المد نــي والمراكــز األكاديميــة ،وبالتشــاور مــع خب ـراء
دولييــن ومقرريــن خاصيــن معنييــن بحريــة التعبيــر
وحقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب مــن مختلــف
المنظمــات الحكوميــة الدوليــة ،مثــل األمــم المتحــدة
ومنظمــة الــدول األمريكيــة ( ،)OASومنظمــة األمــن
والتعــاون فــي أوروبــا ( ،)OSCEواللجنــة األفريقيــة
لحقــوق اإلنســان والشــعوب ( 25 . )ACHPRويلتــزم
نهــج هــذه الوثيقــة بالبســاطة ،إذ ينــص علــى أن
المعاييــر األساســية الــواردة فــي الوثيقــة هــي النطــاق
الــذي ال تخــرج عنــه أيــة ٠شــروط ُت ّ
قيــد حــق الحصــول
علــى المعلومــات ،مــع تشــجيع ا لــدول علــى انتهــاج
مســتويات انفتــاح أعلــى بكثيــر.

 -25متوفر على الرابطhttp://www.right2info.org/ :
.exceptions-to-access/national-security/global-principles
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حرية الحصول على المعلومات وحماية
المب ّلغين عن المخالفات

ّ
ُ ّ
تعــد حما يــة المبلغيــن عــن المخالفــات ِبن َّيــة حســنة
الجانــب اآلخــر مــن حريــة الحصــول علــى المعلومــات.
ً
وكمــا أوضحنــا آنفــا فــي هــذا البحــث ،فــإن الحما يــة
والحريــة يمثــان وجهيــن لنفــس الحــق األساســي فــي
ّ
حرية التعبير .بيد أن حماية المبلغين عن المخالفات
ً
ً
ليــس أمـرا مفروغا منه في غالبية الــدول الديمقراطية،
مثلــه فــي ذلــك مثــل ضمــان الحــق فــي الحصــول علــى
المعلومــات.
بــل علــى النقيــض ،تجيــز أغلــب البلــدان مالحقــة
الموظفيــن العمومييــن إذا أفشــوا معلومــات ســرية
متعلقــة باألمــن الوطنــي فــي ســياق تقديمهــم للشــكاوى
د ا خــل ا لمؤسســة ا لتــي يعملــون فيهــا ( بلجيــكا،
وجمهوريــة التشــيك ،وفرنســا ،وهنغاريــا ،ومولدوفــا،
والنرويـ ـ ــج ،وبولنــدا ،ورومانيــا ،وروســيا ،وســلوفينيا،
26
وإ ســبانيا ،والســويد) .
و مــن المفارقــات أن العد يــد مــن ا لــدول تشــجع
الموظفيــن العمومييــن علــى تقديــم شــكاوى داخليــة
حــول أ يــة مخالفــة قــد يشــهدوها ،ولكــن قلــة مــن
ا لــدول وضعــت الضما نــات الالزمــة لحمايتهــم مــن
ً
االنتقــام ،ومنهــا بريطانيــا التــي تعـ ّـد اسـ ً
ـتثناء بــارزا فــي
هــذا الصدد ،حيــث يحدد ”قانون اإلفصــاح للمصلحة
ّ
العا مــة” إ جــراءات إلنصــاف المبلغيــن فــي حا لــة
تعرضهــم لالنتقــام وتعويضهــم ،وإ ج ـراءات تأديبيــة
ً
ً
بحــق المنتقميــن .ونجــد كذلــك اسـ ً
ـتثناء بــارزا مماثــا
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
ّ
عند مــا يتعلــق األ مــر بتبرئــة ســاحة المبلغيــن عــن
المخالفــات أ مــام المحاكــم ،فــإن اختبــار المصلحــة
العا مــة فــي الدنمــارك يشــترط أن يكــون المتهــم قــد
كشــف عــن المعلومــات بغــرض تحقيق مصلحــة عامة
واضحــة ،وأن هــذا الكشــف يعــود بمنافــع عامــة تفــوق
منفعــة حفــظ ســرية المعلومــات .ذلــك بينمــا تتطلــب
ً
ً
ً
أغلبيــة البلــدان إثبــات أن ضــررا فعليــا أو محتمــا
 -26جاكوبسن.
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أصــاب األمــن الوطنــي نتيجة كشــف معلومات كشــرط
لفــرض عقوبــة جنائيــة (مثــل ألمانيــا وإيطاليــا وهولنــدا
والنرويـ ـ ــج وإســبانيا والســويد) ،بينمــا ال تحتــاج بلــدان
أ خــرى إ لــى أي دليــل علــى الضــرر ا لــذي قــد يلحــق
باألمــن الوطنــي (مثــل بلجيــكا وفرنســا والمجــر وبولنــدا
وروســيا وســلوفينيا وتركيــا وبريطانيــا) ،حتــى وإن أقــر
ً
بعضهــا بجــواز اعتبــار عــدم تضــرر األمــن الوطنــي ظرفــا
ّ
ً
تخفيفيــا فــي المحاكمــات الجنائيــة للمبلغيــن عــن
المخالفــات.
قامــت بعــض البلــدان (ســتة مــن أصــل العشــرين الذيــن
شــملهم اســتطالع جاكوبســن (انظــر الحاشــية ))23
ّ
َ
بسـ ّـن قوانيــن لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات ،وهــي
المجر ورومانيا وصربيا وسلوفينيا والسويد وبريطانيا.
ً
ً
أ مــا البلــدان التــي لــم تسـ ّـن قانونــا منفصــا لحما يــة
ّ
المبلغيــن فأغلبيتهــا تو فــر لهــم الحما يــة بموجــب
قوانيــن أخــرى ،بينمــا ال يوفــر البعــض اآلخــر أيــة حمايــة
علــى اإلطــاق .والبلــدان التــي توفــر الحمايــة القانونيــة
تضــم العامليــن فــي القطــاع األمنــي تحــت مظلــة هــذه
ّ
الحما يــة  .ومــع ذ لــك ،ال ت ـزال حما يــة المبلغيــن عــن
ً
المخالفــات غيــر وافيــة عمومــا فــي العديــد مــن الــدول
األوروبيــة  .وعلــى حــد تعبيــر تــوم ديفيــن ،ال يتوفــر
ّ
للمبلغيــن ســوى ”دروع كرتونيــة” لحمايــة أنفســهم.27
ال تطبــق بلــدان عد يــدة سيا ســة متكاملــة لحما يــة
ّ
المبلغيــن عــن المخالفــات ،ال ســيما عند مــا يرتبــط
األ مــر بالحــاالت التــي يتــم فيهــا كشــف تصرفــات
القــوات المســلحة وأجهــزة المخا ب ـرات ،أو أ س ـرار
الدولــة المصنفــة في عــداد المعلومات الســرية .أما في
المجــاالت األخــرى ،مثــل الكشــف عــن الفســاد وســوء
ّ
اإلدارة وســوء الممارســة المهنيــة ،فيعــد الوضــع أفضــل
ً
ً
فــي بعــض البلــدان ،علمــا بــأن الحمايــة عمومــا تعتبــر
ً
ضعيفــة للغا يــة فــي تلــك المجــاالت أيضــا .
تــؤدي جهــود التوعيــة التــي يمارســها عــدد كبيــر مــن
ً
منظمــات المجتمــع المد نــي النا شــطة دوليــا فــي
مجــاالت السيا ســات الحكوميــة إ لــى الضغــط علــى
 -27متوفر على الرابطhttp://www.whistleblower.org/ :
_sites/default/files/pictures/Best_Practices_Document
.for_website_March_13_2013.pdf

مختلــف الحكومــات لالنخ ـراط بعــزم أكبــر فــي تطويــر
ّ
السياســات الالزمــة لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفات.
وبالمثــل ،توصــي المنظمــات الحكوميــة الدوليــة ،مثــل
األمــم المتحــدة ،ومجلــس أوروبــا ،ومنظمــة التعــاون
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ،ومنظمــة الــدول
األمريكيــة ،وغيرهــا ،حكومــات الــدول األعضــاء فيهــا
ّ
ً
بالتعامــل جديــا مــع مســألة حمايــة المبلغيــن حســنى
النيــة باعتبــار هــذه الحمايــة مــن مقتضيــات مكافحــة
الفســاد .وال شــك أن هــذا االقت ـراح يســتحق الدارســة،
حتــى لــو تعــارض مــع كثيــر مــن المفاهيــم المســبقة
ً
المتأصلــة تاريخيــا فــي تلــك البلــدان.
إن اإلبــاغ عــن المخالفــة هــو فعــل مــن أفعــال الشــجب
واال ســتنكار ،ينبثــق مــن ضميــر إنســان يتمــرد فــي
وجــه الظلــم ،أو يثــور علــى فســاد أخــاق الموظفيــن
العمومييــن ،أو مؤسســات بــارزة فــي القطــاع الخــاص
مثــل البنــوك ووســائل اإلعــام والكنا ئــس وغيرهــا.
يضــاف إلــى ذلــك أن التصرفــات التــي يعتــرض عليهــا
ّ
المبلغــون تعتبــر بطبعهــا مقــززة ومقيتــة إ لــى أبعــد
الحــدود فــي نظــر المواطــن العــادي.
ً
وفــي النقــاش الدائــر فــي فرنســا ،مثــا ،كان ذلــك مــن
األســباب التــي دفعــت بمناصــري توفيــر حمايــة أقــوى
ّ
للمبلغيــن ،مــن أمثــال المحامــي ويليــام بــوردون ،إلــى
اقت ـراح ســن التشــريعات لتقنيــن مــا يســمى بـ”اســتثناء
ِّ ً
ً ّ ً
مبرئــا أو مخففــا
المواطنــة” ،وا لــذي يعتبــروه ظرفــا
فــي القضايــا الجنائيــة المعنيــة بالكشــف عــن األس ـرار
إذا كان الكشــف ضــرورة أخالقيــة تمليهــا المصلحــة
العامــة .28
ً
ً
إن اعتبــار أي فعــل مقيتــا أو مقــذذا يــدل علــى أنهــا
تنتهــك األع ـراف األخالقيــة أو القانونيــة الســائدة فــي
المجتمــع ،وتــؤدي إلــى اســتحواذ مقترفهــا علــى منافــع
شــخصية لــه أو لجماعتــه علــى حســاب المجتمــع ككل،
وإذا انكشــف أمــر هــذه األفعــال أمــام النــاس انهــارت
ســمعة مرتكبيهــا والمحرضيــن عليهــا وشــرعيتهم فــي
أعيــن الشــعب  .فــا شــك أن الكشــف العلنــي عــن
المخالفــات يقــوض ســمعة المســؤول عنهــا ،وفــي

بعــض الحــاالت يصيبهــا بأضرار جســيمة ودائمــة ،ومن
أمثلــة ذلــك حالــة الرجــل المعــروف باســم ”الحنجــرة
العميقــة” الــذي كشــف عــن فضيحــة ووترغيــت التــي
أطاحــت بالرئيــس األمريكــي نيكســون.
ومــن شــأن التشــريعات وأ حــكام القا نــون التــي توفــر
ّ
ا لحما يــة للمبلغيــن عــن ا لمخا لفــا ت أ ن تحــث
الموظفيــن العمومييــن أو المواطنيــن الناشــطين علــى
فضح المخالفات التي يرتكبها آخرون ،ومنهم رؤســاء
ّ
هــؤالء المبلغيــن ،ممــن يتمتعــون بالســلطات الكافيــة
لالنتقــام منهــم .ومــع ذلــك ،تحــف بسياســات حمايــة
ّ
المبلغيــن إشــكاليات مفاهيميــة ،ومخاطــر سياســية،
وتعقيــدات عمليــة ،ناهيــك ّ
عمــا تثيــره مــن جــدال فــي
العديــد مــن البلــدان.
أ مــا اإل شــكاليات المفاهيميــة ،فتكمــن فــي صعوبــة
ً
اعتبــار اإلبــاغ فــي حــد ذاتــه نشــاطا يســتحق الحمايــة
الرســمية ،إذ أ نــه خطــوة محملــة بتحي ـزات ثقافيــة
ودالالت ســلبية ،بل إن اإلبالغ عــن المخالفات يرتبط
فــي ذهــن الكثيريــن بالوشــاة والمخبريــن ،وبعمليــات
التنديــد العلنــي [للمعارضيــن السياســيين] ،وخاصــة
لــدى الشــعوب التــي ال تـزال تجربتهــا مع أنظمــة الحكم
المطلــق ذكــرى حيــة لــم تأفــل فــي وعيهــا الجماعــي.
يضــاف إلــى ذلــك أن مفهــوم ”مجتمــع الرقابــة الذاتيــة”
مترســخ بعمــق فــي وجــدان شــعوب أوروبــا وغيرهــا،
ً
بوصفــه نمطــا مــن العالقــات بيــن النــاس والزعامــات
السيا ســية وأجهــزة الشــرطة يكــون فيــه مــن وا جــب
”الموا طــن الصا لــح” إ بــاغ الســلطات لمنــع ارتــكاب
الجرا ئــم وتعقــب المجرميــن والحفــاظ علــى نظــام
الحكم القائم ،ويفترض في ظل هذا النظام أن الكثير
مــن مهــام الشــرطة المتعلقــة بضبــط شــؤون المجتمــع
أصبحــت مناطــة بالمواطنيــن أنفســهم .وتفســير هــذا
الحــس المجتمعــي هــو مــا ترمــي إليــه نظريــة بينثــام
ُ
وبتكــون ( ،)Panopticonوالتــي
حــول مفهــوم البان ِ
ُ
البانو ِبت ِســزم
أعــاد ميشــال فوكــو صياغتهــا باســم نظريــة
(( )Panopticismأي المجتمــع الــذي يــرى كل شــيء

http://www.liberation.fr/france/2010/12/24/ -28
.pour-une-exception-de-citoyennete_702803
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وال يســتطيع أ حــد فيــه أن يخــرج مــن دا ئــرة الرصــد
والمراقبــة) . 29
ومــع ذ لــك ،يتخــذ الكثيــرون مــن الوشــاية العلنيــة
ً
ً
ً
بالمخالفيــن موقفــا مبهمــا ،أو حتــى موقفــا صريـ ـ ــح
المعارضــة .فهــذه الوشــاية عبــارة عــن إبــاغ الســلطات
ً
بمخالفــات موا طــن آ خــر أ مــا فــي عقا بــه ،بينمــا
تعمــد الســلطات( ،الحكومــات والمــدارس والســجون
والمؤسســات المغلقــة األخــرى) إ لــى تغليــف هــذا
اإلبــاغ بخطــاب الفضيلــة والواجــب المدنــي ،إال أنــه
خطــاب يوازيــه ويعارضــه خطــاب معاكــس يعتبــر هــذا
اإلبــاغ خيا نــة ووشــاية مقيتــة .
وقــد أدى هــذا اإلبهــام تجــاه الوشــاية العلنيــة إ لــى
والدة مصطلحــات متوازيــة فــي العديــد مــن اللغــات:
ً
فالفرنســيون مثــا لديهــم تعــارض كال ســيكي بيــن
( dénonciationالتبليــغ ،أو الوشــاية الحميــدة)،
و délationأو ( indicateurالوشــاية الخبيثــة)،
وا لــروس لديهــم مصطلــح donos/donoschik
االنتقا صــي ا لــذي يســتخدمونه للــرد علــى مختلــف
المصطلحــات الرســمية التــي تحــاول التلطيــف مــن
وقــع الوشــاية ،ذلــك بينمــا يرفــع األمريكيــون مــن شــأن
المبلغيــن عــن المخالفــات لكنهــم يحقـ ّـرون مــن شــأن
الوشــاية ،ويميــزون بيــن األولــى التــي يضعونهــا فــي
عــداد األعمــال الوطنيــة الحميــدة والمرغوبــة ،والثانيــة
30
التــي ينظــرون إليهــا كعــادة خسيســة (فيتزباتريــك).
كذ لــك يمكننــا أ ن نضيــف إ لــى هــذ ه ا لموا قــف
المجتمعيــة موقــف الناطقيــن باللغــة اإلســبانية ،التــي
تضــم كلمــة  denuncianteللتبليــغ الحميــد ،وكلمــات
ً
انتقاصيــة لنعــت الوشــاة ،ومنهــا مثــا كلمــة delator
وكلمــة  soplónو ،chivatoوهــي كلمــات لهــا معنــى
الخبــث.

 -29فوكو ،ميشالFoucault, Michel. 1975. Surveiller et( 1975 .
.)punir. Naissance de la prison. Paris: Éditions Gallimard.
 -30فيتزباتريك ،شيال“A Little Swine”. Review of( .2005 .
Comrade Pavlik: The Rise and Fall of a Soviet Boy Hero by
،)Kelly, C. London Review of Books [Online] vol. 27 no. 21
ص .6-3 .متوفر على الرابطhttp://www.lrb.co.uk/v27/n21/:
.sheila-fitzpatrick/a-little-swine
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وبالنســبة للمخاطــر السياســية ،فــا شــك أنهــا تحيــط
ّ
بعمليــة حما يــة المبلغيــن عــن المخالفــات ،والذ يــن
قــد يتســببوا فــي مشــاكل سيا ســية كبيــرة للدولــة أو
الحكومــة  .ومــن األمثلــة الحديثــة علــى ذ لــك قضيــة
ً
إدوارد ســنودن الجاريــة حاليــا فــي الواليــات المتحــدة،
وكذلــك المعلومــات الســرية التــي كشــف عنهــا برادلــي
مانينــغ (ا ســمه اآلن تشيلســي مانينــغ)  .فالكثيــرون
ينظــرون إ لــى ســنودن ومانينــغ بوصفهمــا نا شــطين
حقيقييــن ســاعدا فــي كشــف مــا ترتكبــه الحكومــة مــن
تجســس جماعــي ومخالفــات شــنيعة أخــرى متنوعــة
دون مبــررات معقولــة  .ومــن ناحيــة أ خــرى ،فإنهمــا
كشــفا عــن معلومــات مصنفــة كســرية ،حيــث تعتبــر
الحكومــة األمريكيــة أن إفشــاء هــذه المعلومــات
يعــرض حيــاة البشــر للخطــر .وتوضــح هاتــان الحالتــان
بجــاء مــدى تعقيــد عمليــة اإلبــاغ عــن المخالفــات
واإلشــكاليات األخالقيــة المرتبطــة بهــا ،كمــا تؤكــدان
علــى أن مؤسســات الدولــة تتحمــل مســؤولية إطــاع
الســلطات السياســية ،وكذلــك عامــة الجمهــور ،علــى
ً
القضايــا التــي يجــب مناقشــتها علنــا فــي البــاد .ومــن
هنــا نــرى ضــرورة توخــي الحــذر والتــوازن عنــد الشــروع
ّ
فــي إقا مــة الهيــاكل الالزمــة لحما يــة المبلغيــن عــن
المخالفــات.
تكمــن المشــكلة األسا ســية فــي إيجــاد أفضــل ســبيل
لتحقيــق التــوازن فــي اإلطــار القانونــي الــازم لحمايــة
كل مــن يجــرؤ علــى التمــرد ضــد حالــة النفــاق المتمثلــة
ً
في تجاهل المخالفات :ففي أوروبا ،مثال ،تؤيد نســبة
 %30فقــط مــن الســكان مبــدأ أن الكشــف عــن أس ـرار
ً
الدولــة قــد يكــون ضروريا ،فــي حين تصل هذه النســبة
فــي الواليــات المتحــدة إلــى  ،31 %50ممــا يوضــح أن
ً
مختلــف المجتمعــات مجبولــة ثقافيــا علــى تحا شــى
ً
النظــر إلــى عيوب ـهــا فــي المــرآة ،32تفاديــا لزعزعــة صــورة
الــذات المتخيلــة التــي يرســمها المجتمــع عــن ماضيــه
وحاضــره .وفــي حيــن أن المبلغيــن عــن المخالفــات قــد
ينجحــوا فــي إصــاح المنظومــة السياســية القائمــة فــي
ّ
مجتمعاتهم إذا حظيوا بدعم ”المبلغين المحترفين”،
 -31األرقام مستقاة من فلورنسا هارتمانFlorence( .2014 .
Hartmann. 2014. Lanceurs d’alerte, Paris: Don
.)Quichotte
 -32المرجع نفسه.

مثــل الصحفييــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،إال
أنهــم عــادة مــا يضطــروا إلــى تحمــل أثمــان باهظــة عــن
البالغــات.
ّ
ولكــي تحقق سياســة حماية المبلغين عــن المخالفات
ً
الفعاليــة المرجــوة ،فإنهــا تتطلــب أط ـرا قانونيــة شــاملة
وجهــاز دولــة مؤسســي يتمتــع بمــا يكفــي مــن ثقــة
وكفــاءة لتوفيــر ”دروع فوالذيــة” ،وليــس مجــرد ”دروع
ّ
كرتونيــة” ،مــن أجــل توفيــر الحمايــة لهــؤالء المبلغيــن.
وبــدون هــذا الشــرط ،قــد تأتــي هــذه السياســة بنتائــج
ً
عكســية تمامــا .ومــع ذلــك ،ال ي ـزال عــدد البلــدان التــي
أثبتــت قدرتهــا علــى تطبيــق آليــات جيــدة لحمايتهــم
ً
ً
قليــا جــدا ،بــل يمكــن الجــدل أنــه ال يوجــد بلــد واحــد
نجــح فــي ذلــك.
وعــدد كبيــر مــن المنظمــات الدوليــة ،بمــا فــي ذ لــك
األمــم المتحــدة ،ومجلــس أوروبــا ،ومنظمــة التعــاون
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ،ومنظمــة الــدول
ّ
األمريكية ،إلى تشجيع سياسات حماية المبلغين .بل
إن منظمــة الــدول األمريكية اقترحت ،فــي مارس/آذار
ً
ً
 ،2013قانونــا نموذجيــا يهــدف إلــى تســهيل وتشــجيع
ّ
اإلبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات
والشــهود.
وقــد أثبتــت التجــارب الدولية حتــى اليوم أن أحــد ركائز
ّ
نجــاح سياســة حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات هــو
اعتمــاد نهــج قانونــي متكامــل ،ودمجــه ضمــن سياســة
أشــمل معنيــة بحمايــة حريــة التعبيــر .ويتطلــب هــذا
الهــدف وجــود قا نــون مختــص ومســتقل لحما يــة
ّ
المبلغيــن عــن المخالفــات ،مثــل القوانيــن فــي بريطانيــا
والواليــات المتحــدة ،والتــي نبعــت مــن خلفيــة البلديــن
الثقافيــة والقانونيــة وتجاربـ ـهمــا فــي السيا ســات
الوطنيــة  .وقلــة قليلــة فقــط مــن بلــدان أوروبــا أو
ّ
خارجهــا ســنت قوانيــن مشــابهة مطبقــة بشــكل فعــال.
بــل الواقــع يقــول إن مقاربــة معظــم حكومــات العالــم
ّ
لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات هــي مقاربــة خجولة
33
تتــم علــى مضــض.
 -33منظمة الشفافية الدولية“ .2013 .اإلبالغ عن المخالفات في
أوروبا :الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات في أوروبا”
(Transparency International. 2013. “Whistleblowing in

وإذا ا ســتحال سـ ّـن قا نــون منفصــل بشــأن حما يــة
ّ
المبلغين عن المخالفــات ،فإنه يجب على أقل تقدير
إضا فــة بعــض األحــكام إ لــى قا نــون الخد مــة العا مــة
مــن أجــل توفيــر قــدر مــن الحمايــة لموظفيهــا الذيــن
يرفضــون تنفيــذ تعليمات مخالفة للقانون أو مشــكوك
فــي أخالقيتهــا ،أو الذ يــن يفضحــون التصرفــات
المخالفــة .وينبغــي علــى جهــاز الخدمــة العامــة اعتمــاد
اإلج ـراءات الالزمــة لتفعيــل هــذه الحمايــة ،كمــا ينبغــي
ً
أن يتضمــن قانــون الخدمــة العامــة أحكامــا تنــص علــى
ّ
حظــر مضايقــة المبلغيــن أو االنتقــام منهــم .ومــن شــأن
خطــوات كهــذه أن تســمح بفــرض عقوبــات تأديبيــة
علــى المــدراء الذيــن يتخــذون إج ـراءات انتقاميــة ضــد
الموظفيــن العمومييــن الذيــن يرفضــون تنفيــذ األوامــر
المخالفــة للقا نــون  .كذ لــك يجــب أن يحظــر قا نــون
الخد مــة العا مــة ا ســتخدام ”بنــود تكميــم األ فــواه”
فــي عقــود الخدمــة العامــة وأن يتــم النــص علــى عــدم
مشــروعية ”أوامــر تكميــم األفــواه”.
يمكــن االطــاع علــى أســباب هــذه األحــكام فــي اتفاقيــة
األ مــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد المبرمــة ســنة
 ،2003والتــي تقتــرح (فــي المــادة  )33أن يتــم النــص
علــى تدابيــر مناســبة لتوفيــر الحمايــة ضــد أي معاملــة
ً
غيــر مبــررة ألي شــخص يقــوم ،انطال قــا مــن حســن
النيــة وبنــاء علــى مســببات معقولــة ،بإبــاغ الســلطات
المختصــة بأ يــة وقا ئــع تتعلــق بمخالفــات مرتبطــة
بالفســاد .كمــا يمكننــا أن نضيــف إلــى ذلــك اإلبــاغ عــن
وقا ئــع ترتبــط بمخالفــات جســيمة ،مــن قبيــل ســوء
اإلدارة ،والتصرفــات المخالفــة للقانــون ،وانتهــاكات
حقــوق اإلنســان.
يضــاف إلــى مــا تقــدم التوصيــات الصــادرة مــن منظمــة
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومجلــس
ّ
أوروبــا بشــأن حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات ،حيــث
تســعى هــذه التوصيــات إلى توفير إرشــادات من شــأنها
تشــجيع سيا ســات الحوكمــة الرشــيدة فــي البلــدان
الراغبــة فــي الســعي إ لــى تعزيــز االنفتــاح والشــفافية
”.)Europe: Legal Protections to Whistleblowers in Europe
متوفر على الرابطhttp://www.transparency.org/ :
_whatwedo/publication/whistleblowing_in_europe_legal
.protections_for_whistleblowers_in_the_eu
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فــي إداراتهــا العامــة ،بمــا فــي ذلــك فــي قطاعــي األمــن
34
َّ
الوطنييــن.
والدفــاع
واليــوم ،باتــت أعــداد متزايــدة مــن قصــص اإلبــاغ عــن
المخالفات تصل إلى وســائل اإلعالم ،فيساهم نشرها
فــي تعزيــز الوعــي بهــذه المشــكلة ،ويتــم بالتالــي إث ـراء
النقــاش الجــاري في المجال العام بشــأنها ،وهذا بدوره
ّ
يمكــن أن يســهم في تطويــر حماية أقــوى للمبلغين عن
35
المخالفــات.

 -34منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي“ .2012 .حماية
ّ
المبلغين عن المخالفات :تشجيع البالغات” (OECD. 2012.
”.)“Whistleblower protection: encouraging reporting
متوفر على الرابطhttp://www.oecd.org/cleangovbiz/ :
toolkit/50042935.pdf
ً
أنظر أيضا توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا (Council of Europe’s
Committee of Ministers’ Recommendation CM/Rec
ّ
( )7)2014بشأن حماية المبلغين عن المخالفات .متوفر على الرابط:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/
.CDCJ%20Recommendations/CMRec(2014)7E.pdf
 -35تشمل األمثلة األوروبية مجلة  Marianneالفرنسية التي نشرت
ً
ً
في  9مايو/أيار  2014تقريرا شامال حول المسألة (http://www.
ebay.fr/itm/MARIANNE-N-890-9-MAI-2014-MARIAGESMIXTES-Ve-REPUBLIQUE-LANCEURS )DALERTE-/291193077163أو صحيفة الغارديان البريطانية ،التي
ً
ً
نشرت في  22نوفمبر/تشرين الثاني  2014تقريرا قويا حول المسألة
(http://www.theguardian.com/society/2014/nov/22/
there-were-hundreds-of-us-crying-out-for-help-afterlife.)of-whistleblower
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الخالصـة
يرتكــز هــذا البحــث علــى المبــدأ القا ئــل بــأن حما يــة
أس ـرار الدولــة مشــروعة بقــدر مــا يكــون لهــا مــا يبررهــا،
بينمــا ال تحتــاج الشــفافية إ لــى أي مبــرر .لكــن هــذا
المبــدأ أبعــد مــا يكــون عــن حقيقــة األوضــاع فــي العديــد
مــن ا لــدول الديمقراطيــة  .عــاوة علــى ذ لــك ،يد فــع
”الحــق فــي المعرفــة” وحما يــة أ ســرار الدولــة فــي
اتجاهيــن متعاكســين ،وال ي ـزال الكثيــرون علــى قناعــة
بضــرورة إبقــاء األمــن الوطنــي والدفــاع الوطنــي خــارج
نطــاق القانــون والتدقيــق الديمقراطــي.
 1ال يــزال حــق المواطنيــن فــي الحصــول علــىالمعلومــات ،بمــا يســتوفي حقهــم فــي معرفــة مــا
ً
تقــوم بــه حكومتهــم ،عمــا قيــد التنفيــذ .وفــي
حيــن أن بلــدان عــدة قــد بــدأت أولــى خطــوات
هــذا المشــوار ،فــإن بلــدان أخــرى لــم تبــدأه بعــد.
ومــع ذلــك ،ال يمكــن للديمقراطيــات الحقيقيــة
أن تعمــل بفعاليــة دون توفيــر المعلومــات العامــة
وتحقيــق الشــفافية  .و قــد صــارت الشــفافية
واالنفتــاح فــي العمــل الحكومــي اليــوم إ حــدى
الشــروط األسا ســية للحوكمــة الرشــيدة.
 2ال يتطلــب إد خــال المزيــد مــن الشــفافية فــياإلدارة العامــة المزيــد مــن التشــريعات المناســبة
ً
فحســب ،بــل يحتــاج أيضــا إلــى تطبيــق إصالحات
متناســقة علــى اإلدارة العامــة وتعديــل ذهنيــات
الموظفيــن العمومييــن ،إذ يقتضــي منهــم هــذا

التغييــر ا ســتيعاب فكــرة أن المعلومــات التــي
ً
ينتجونهــا ليــس ملــكا لهــم ،بــل تخــص المواطنيــن
كافــة.
ً
 3وعمومــا ،يتحســن األداء الحكومــي كلمــا كانً
ّ
منفتحــا تجــاه التدقيــق العــام  .فالشــفافية تعــد
ً
ً
شــرطا أساســيا لمســاءلة المســؤولين العمومييــن،
ً
بينمــا يــؤدي ضعــف المســاءلة حتمــا إلــى الفســاد
وســوء اإلدارة.
 4يجــب علــى الحكومــات والســلطات التشــريعيةأن تســعى إ لــى إرســاء تمييــز وا ضــح بيــن مــا
يجــب كتمــان ســره ومــا يجــب اإلفصــاح عنــه فــي
المجــال العــام ،ســواء يتــم الكشــف عنــه للباحثين
المتخصصيــن أو الصحفييــن أو عامــة الجمهــور:
فالمبــدأ هــو توســيع نطــاق االنفتــاح والشــفافية
مــع تقليــص نطــاق الســرية.
 5مــن الضــروري وضــع مفاهيــم قانونيــة وعمليــةواضحــة للتعا مــل مــع أ س ـرار الدولــة  .إذ يجــب
التمييــز ،قــدر اإلمــكان ،بيــن أسـرار الدولــة وغيرهــا
مــن المعلومــات األخــرى التــي تنتجهــا الجهــات
ً
الرســمية ،عمــا علــى تقليــص دور التعســف
واالســتغالل والفســاد فــي عمليــة تصنيــف ســرية
المعلومــات ،وزيــادة مشــروعية طريقــة التعامــل
مــع الســرية.
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 6تســتدعي المأسســة الفعا لــة لحــق المواطنيــنفــي المعرفــة سـ ّـن تشــريعات جيــدة ،وإدارة
عا مــة جيــدة ،ومؤسســة مســتقلة عــن الســلطة
التنفيذيــة تملــك صالحيــات كافيــة لضمــان هــذا
الحــق عند مــا تحــاول الجهــات الرســمية رفــض
الكشــف عــن المعلومــات.
ّ
 7يعد اإلعالم الحر والمســتقل والمهني ،بالتضافرمــع المجتمــع المد نــي الفا عــل المنخــرط فــي
الحــوار العــام النشــط حــول الحــق فــي المعرفــة،
واحــدة من أكفأ اآلليات الالزمة لتعزيز الشــفافية
وا النفتــاح فــي ا لحكو مــة  ،وكذ لــك حما يــة
ّ
المبلغيــن عــن المخالفــات حســني النيــة .وبــدون
هــذا الضغــط الخارجــي ،تتضــاءل احتمــاالت أن
الحكومات ستتبنى سياسات الشفافية وستفتح
نفســها أمــام التدقيــق العــام.
 8مــا زلنــا فــي مســتهل المرا حــل األولــى لتطويــرّ
سياســات حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات ،ومــا
يرتبــط بهــا مــن آليــات مؤسســية وإجرائيــة .ورغــم
ّ
وجــود ا ســتثناءات نــادرة ،فــإن المبلغيــن عــن
المخالفــات يحــق لهــم النظــر إلــى آليــات الحمايــة
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القائمــة فــي العديــد مــن البلــدان باعتبارهــا آليــات
غيــر مؤكــدة الفعاليــة والموثوقيــة.
 9لــم ننجــح حتــى اليــوم فــي تطويــر بنيــة مفاهيميــةقويــة كفيلــة بالتغلــب علــى المفاهيــم الثقافيــة
ّ
المعلبــة المترســخة فــي مجتمعــات عد يــدة،
وتعد يــل التوازنــات القائمــة بحيــث تســود
مســوغات الحكمــة األخالقيــة علــى مقتضيــات
القا نــون الوضعــي ،دون المســاس بمبــدأ حكــم
القا نــون.
	10-مفهــوم ”اســتثناء المواطــن” (exception de
ً
 )citoyennetéيســتدعي مزيــدا مــن البحــث
والد را ســة بغــرض إيجــاد معاييــر أفضــل تقــوم
عليها األخالقيات العملية والتفسيرات القانونية
ّ
الكفيلــة بإضفــاء حما يــة أفضــل علــى المبلغيــن
عــن المخالفــات.
	11-نحــن بحاجــة إلــى تطويــر مأسســة أفضــل وأمتــن،
تكــون قــادرة علــى ترســيم وحمايــة ثنائيــة الحقوق
األساســية :الحــق فــي المعرفــة والحــق فــي حريــة
التعبيــر.
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ً
يقــدم دليــل ”الحصــول علــى المعلومــات وحــدود الشــفافية العامــة” ملخصــا
ألفضــل الممارســات فــي مجــال وصــول الجمهــور إلــى المعلومــات ،ويتنــاول
بالنقــاش ســبل إقا مــة التــوازن بيــن الشــفافية مــن جهــة ،وحا جــة الدولــة
المشــروعة لحمايــة بعــض المعلومــات ،مــن جهــة أخــرى.
يعتبــر وصــول الجمهــور إ لــى المعلومــات ضــرورة حيويــة فــي المجتمعــات
الديمقراطيــة المنفتحــة ،ودعامــة أساســية مــن دعائــم الحوكمــة الرشــيدة .ومــع
ً
ً
ذلــك ،يمثــل هــذا المســعى تحديــا خاصــا فيمــا يتعلــق بقطــاع الدفــاع ،حيــث
ّ
تعــد الســرية ضروريــة إلــى حــد مــا .وفــي هــذا الدليــل ،يتنــاول فرانسيســكو
كاردونــا ،أحــد كبــار الخب ـراء الدولييــن فــي ”مركــز النزاهــة فــي قطــاع الدفــاع”،
التقــدم الــذي أحرزتــه شــفافية أعمــال اإلدارة العامــة فــي دول منظمــة التعــاون
والتنميــة في الميدان االقتصادي ودول االتحــاد األوروبي .وعلى ضوء الكثير
مــن األمثلــة الحديثــة ،يتأمــل كاردونــا مفهــوم ”الحــق فــي المعرفــة” فــي مقابــل
ضرورات صيانة أسرار الدولة ،ويخلص إلى أن حماية أسرار الدولة مشروعة
بقــدر مشــروعية مســوغاتها ،بينمــا ال تحتــاج الشــفافية أيــة مســوغات.
ً
سلسلة أدلة الحوكمة الرشيدة تضم عددا من الكتيبات الموجزة ،التي
ً
ً
يستعرض كل منها موضوعا معينا له دوره المهم في تحقيق الحوكمة
الرشيدة في قطاع الدفاع .وإلى جانب استخدام األدلة لألغراض التثقيفية
ً
والتعليمية ،فإنها تفيد أيضا القارئ المهتم بمعرفة المزيد عن موضوع أو أكثر
من المواضيع ذات الصلة مباشرة بالحوكمة الرشيدة في قطاع الدفاع بشكل
خاص أو القطاع العام بشكل إجمالي.
ترجمة :خدمة الترجمة بهيئة الموظفين الدوليين في منظمة حلف شمال األطلسي
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