
بيان حول توّجه حكومي لتعطيل رسمي لحق الوصول 
إلى المعلومات:

ندعو الحكومة لاللتزام بتطبيق القانون ومكافحة 
الفساد

3  أيلول ٢٠١٩

بيروت، يف ظل التزام الدولة اللبنانية مبكافحة الفساد وضبط اإلنفاق العام، صدر 
عن األمانة العامة ملجلس الوزراء بتاريخ 26 حزيران 2019 قرار برفض طلب قدمته 
جمعيتا »كلنا إرادة« و«املفكرة القانونية« للحصول عىل معلومات بشأن ملف إنتاج 
التزامها بتطبيق  الطاقة الكهربائية، أىت مبثابة تراجع رسمي من قبل الحكومة عن 
الشفافية  أركان  من  أساسيا  ركنا  يشكل  الذي  املعلومات  اىل  الوصول  قانون حق 
واملحاسبة. مل ُيعلل رفض الطلب بأسباب تتصل به، إمنا تم تعليله بأن قانون حق 
ولعدم  التطبيقي  مرسومه  لعدم صدور  للتطبيق  قابل  للمعلومات غري  الوصول 

تعيني الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد. 

بالطبع، مخالفة قانون حق الوصول إىل املعلومات ليست األوىل من نوعها، وال 
هي محصورة باألمانة العامة ملجلس الوزراء، بل تكاد تكون اإلدارات التي تخالف 
هذا القانون أكرث من اإلدارات التي تنفذه بأمانة، وفق ما كشفته العديد من تقارير 
املنظامت الحقوقية نخّص بالذكر منها التقرير الصادر عن جمعية غربال يف 2018. 

إال أن ما يجعل هذا القرار بالغ الخطورة هو أسباب عدة، أبرزها اآلتية: 

امتناع  مجددا  ليؤكد  القرار  أىت  فقد  تسليمها.  ُرفض  التي  املعلومات  طبيعة   -1
الحكومة عن نرش قرارها املتعلق باملوافقة عىل تحويل العقد املوّقع مع الرشكة 
املتعهدة إلنتاج الطاقة الكهربائية من طبيعته الحالية إىل عقد رشاء طاقة طويل 
األمد، والذي يرتب نفقات مبئات ماليني الدوالرات عىل الخزينة عىل مدى 20 عاما 

من دون أي شفافية حول آلية التلزيم أو هوية الرشكة املتعهدة أو قيمة العقد.

2- أنه يصدر عن مرجع رفيع يف اإلدارة العامة والذي يفرتض به أن يكون املثال 
واملحفز األسايس لإلدارات العامة يف تطبيق القانون. وهو يظهر من هذه الزاوية 
مبثابة تعميم أو كلمة رس يراد منها ثني جميع اإلدارات العامة عن االستجابة لطلبات 
أي  ُتالم  فكيف  عنها متاما.  »القانوين«  الحرج  لرفع  تبعا  معلومات  الحصول عىل 
أفتت بعدم  الوزراء  العامة ملجلس  األمانة  كانت  إذا  القانون،  إدارة عىل مخالفة 

جواز تطبيقه؟ 

حد  إىل  ذهبت  كانت  والتي  السابقة  الحكومة  مواقف  عن  تراجعا  يشكل  أنه   -3
استثامر صدور القانون ونفاذه يف محافل وتقارير دولية عديدة، إلثبات أنها جادة 
كانون   14 بتاريخ  عنها  الصادر  التقرير  التقارير هو  الفساد. وآخر هذه  يف مكافحة 
األول 2018 بشأن االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي حيث 
ُذكر نفاذ القانون 5 مرات وأعلنت الحكومة فيه عن إنشاء موقع إلكرتوين ملواكبة 

تطبيقه، تبني فيام بعد أنه ال يعمل. 



4- أنه يعكس تحويرا يف استخدام السلطة وبخاصة يف قراءة القوانني وتفسريها 
وااللتزامات  الضوابط  من  العامة  واإلدارات  الحكومة  إعفاء  إىل  يؤدي  نحو  عىل 
القانونية والدولية. وهذا ما نستشفه من التشويه الواضح ملضمون القانون خدمة 
تطبيقية،  مراسيم  صدور  عىل  معلق  القانون  أن  نص  جهة  من  فهو  الغاية.  لهذه 
فيام أن الصحيح أن القانون خّول الحكومة امكانية إصدار مراسيم تطبيقية »عند 
االقتضاء« أي عند الحاجة، من دون أن يكون صدور أي مرسوم بحال من األحوال 
رشطا لنفاذه. وهذا ما أكدته هيئة الترشيع واالستشارات يف رأيني سابقني رقمي 
إىل  تهدف  السياق  هذا  يف  املذكورة  التطبيقية  فاملراسيم  و2018/951.   2017/441
تسهيل تطبيق القانون من دون أن يشكل عدم صدور أي منها بحال من األحوال 

عائقا أمام نفاذه،  

ومن جهة ثانية، رأى القرار أن مثة استحالة لتنفيذ القانون من دون مرسوم، طاملا 
أن الرسم الذي يتوجب عىل اإلدارة استيفاؤه عند تسليم صور عن املستندات مل 
ُيحدد بعد. وهنا أيضا تسقط هذه الحجة مبجرد قراءة املادة 18 من القانون: فهذه 
الوصول إىل املستندات يف حال االطالع عليها  تنّص رصاحة عىل مجانية  املادة 
يف مكان تواجدها، أو يف حال إرسالها بواسطة الربيد اإللكرتوين؛ وأنه يف حال 
تصويرها، فإنه ال يجوز تكليف طالب املعلومات أكرث من كلفة التصوير، من دون 
أن يكون لإلدارة أي هامش يف هذا الخصوص. وعليه، يف جميع هذه الحاالت، ال 

يشكل عدم تحديد الرسم بداهة أي حائل جدي دون تطبيق القانون. 

ونسجل أخريا يف هذا املضامر أن كل هذه الحجج، عىل فرض صحتها، إمنا تفيد 
التطبيقية، وذلك  القانون ألنها مل تحدد بعد اجراءاته  تنفيذ  الحكومة ترفض  أن 
التحجج  الذهاب اىل  إقراره. وندعوها اىل عدم  انقضاء سنتني ونصف عىل  رغم 

بتقصريها للتنصل من مسؤولياتها تجاه مواطنيها.  

5-وختاما، إن القرار يعكس اتجاها إلعادة العمل بتقاليد اإلدارة القامئة أصال عىل 
الحكومية من  اإلدارية، وعمليا لحرمان املواطنني واملنظامت غري  رسية األعامل 
اتفاقية مكافحة  13 من  للامدة  الفساد، خالفا  إمكانية املشاركة يف جهود مكافحة 
الفساد التي التزمت فيها الدولة بتشجيع هؤالء عىل الكشف عن الفساد واملساهمة 
يف مكافحته، والتي طبقها القضاء اللبناين يف أكرث من مناسبة. وأخطر ما يف هذا 
الرتاجع واالنكفاء أنه يأيت يف ظل أزمة مالية اقتصادية، أي يف وقت يفرتض أن 
تبذل الحكومة فيه جهودا كبرية إلقناع الجهات املقرضة واملانحة مبصداقيتها يف 

مكافحة الفساد والحد منه، حفاظا عىل حظوظ املجتمع اللبناين بتجاوز أزمته.  

إنطالقا من هذه الخطورة، 

املايض سجلت  آب   14 بتاريخ  بدعوى  القانونية(  واملفكرة  إرادة  )كلنا  تقدمنا  وإذ 
تحت الرقم 23815 بهدف إبطال هذا القرار لتجاوزه حّد السلطة، 

فإننا جئنا ندعو ونطالب مبا يأيت: 

التزامها  لبس  دون  ومن  اللهجة  واضح  بيان  يف  وتؤكد  الحكومة  تعود  أن  أوال، 
األخالقي والدستوري بتنفيذ قانون حق الوصول إىل املعلومات، مع التعميم عىل 

جميع اإلدارات العامة وجوب تنفيذه،



ثانيا، أن يؤدي مجلس شورى الدولة دوره يف تحقيق دولة القانون وضامن حقوق 
املواطنني وحرياتهم ودورهم يف مكافحة الفساد الذي ينهش بالدولة، من خالل 

إبطال هذا القرار،

ثالثا، أن يفتح الربملان تحقيقا يف متنع اإلدارة العامة عن تنفيذ قوانينه املتصلة 
مكافحة  هيئة  بإنشاء  قانون  إقرار  إىل  تأخري  دون  من  يبادر  وأن  الفساد  مبكافحة 

الفساد، 

رابعا، أخريا، نوجه دعوة عامة لجميع األحزاب السياسية واملنظامت املدنية إىل 
حق  بقانون  املتمثل  واالجتامعي  الحقوقي  املكسب  لصون  وطني  ائتالف  أوسع 

الوصول إىل املعلومات. 

ملزيد من املعلومات

كلنا إرادة

E info@kulluna-irada.org
T +961.1.640020

املفكرة القانونية

E info@legal-agenda.com
T +961.1.383606

»كّلنا إرادة«

تؤمن  السيايس  لإلصالح  مدنية  منّظمة  إرادة« هي  »كّلنا 

بالقدرة عىل وضع أسس لدولة عرصّية، آمنة، فّعالة عادلة 

ومستدامة من خالل إدارة قوّية وعادلة. متويلها لبناين بحت 

يسعون  ومغرتبني،  مقيمني  لبنانيني،  مواطنني  من  يأيت 

إرادة«  »كّلنا  تؤمن  وطنهم.  يف  إيجايب  تغيري  إلحداث 

بالشفافية واملحاسبة ومشاركة املواطنني كمكّون أسايّس 

لإلدارة الجّيدة وأن القدرة عىل التأثري يف مسار اإلصالح 

العاّمة  القضايا  حول  الوعي  نرش  إىل  بحاجة  السيايس 

تزامنًا مع العمل عىل حّلها. وميكن أن يتّم ذلك عرب إرشاك 

مكونات املجتمع كاّفة: املواطنون املعنّيون أو املهتّمون 

يف الشأن العام، املنظامت غري الحكومية والخرباء. كذلك 

البلديات وأعضاء الربملان والحكومة.

»املفكرة  القانونية«

»املفكرة القانونية«  جمعية غري حكومية ال تبتغي مقرها 

يف بريوت. تهدف املفكرة إىل نزع الفواصل بني القانون 

العربية عامة، فال  لبنان خاصة واملنطقة  واملجتمع يف 

يعود صوغ القانون حكرا عىل أعيان السلطة ويتاح فهمه 

ونقده للمواطن العادي وال يقترص عىل القانونيني وحدهم. 

كام تعمل املفكرة القانونية عىل مواكبة التطورات القانونية 

يف لبنان وتدريجيا يف املنطقة العربية وتحليلها من منظار 

الغرض  لهذا  تنرش  وهي  االختصاصات.  متعدد  نقدي 

علمية  بحثية  مبشاريع  وتقوم  موجزة  واخبارا  مقاالت 

حول مسائل سوسيو-قانونية ومستجداتها وتتناول بشكل 

واملحتجزين  كالالجئني  املهمشة  الفئات  قضايا  خاص 

والعامل واملعّوقني والنساء واملثليني وحقوقهم االساسية 

وحرياتهم.


