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أهمية حق الحصول على المعلومات في زمن انتشار كورونا

الفصل األول :اإلطار النظري واألدبيات
المقدمة
اختبار
ا
شكل وباء فايروس كورونا " "COVID 19صدمة لمختلف األنظمة السياسية ومؤسساتها حول العالم ،و
حقيقيا لها من حيث أدائها في مواجهة هذا الوباء وتداعياته عليها ،إلى جانب إلحاق أضرار فادحة بمعظم
اقتصادات الدول والشركات والمشاريع على اختالف أنواعها ،األمر الذي دفع حكومات تلك الدول إلى تبني

أولويات جديدة على ضوء صالحيات استثنائية أقرتها ،تُركز على الصحة العامة ،وتقليل الخسائر إلى الحد
األدنى ،في الجانبين الصحي واالقتصادي على وجه الخصوص.
وقادت هذه الحالة االستثنائية إلى فرض تدابير أمنية وصحية مشددة ضمن ما يعرف بـ"إعالن حالة الطوارئ"
في عدد من البلدات التي أصابها الوباء ،وكانت فلسطين واحدة من تلك البلدان التي أعلنت "الطوارئ" ،حيث

المحددات التي وردت
ُمنحت الحكومة الفلسطينية بموجب هذه الحالة صالحيات أوسع من ذي قبل ،في إطار ُ
في القانون األساسي الفلسطيني -الدستور الفلسطيني.
تحذير للدول من المبالغة في التدابير
ا
وإلى جانب توجيه خبراء من األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان،

التصدي لتفشي وباء فايروس كورونا ،وتأثير ذلك على حقوق اإلنسان أو قمعها،1
األمنية التي تتّخذها عند
ّ
أثار إعالن حالة الطوارئ في فلسطين مخاوف الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان من استغالل هذه الحالة لفرض

قيود غير متناسبة مع غاية "الطوارئ" على الحقوق والحريات األساسية" ،ال سيما تلك غير المرتبطة مباشرة
بمنع تفشي الفايروس كحرية التعبير والصحافة وحق الوصول إلى المعلومات؛ لما في ذلك من دور مهم في

تح ُمل المواطنين لمسؤولياتهم وفي القضاء على الشائعات" ،2وما عزز هذه المخاوف هو تعطل مؤسسة الرقابة
1المفوض السامي لحقوق اإلنسان ،األمم المتحدة:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=A

2مقال للمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،عصام يونس ،معا:

https://www.maannews.net/news/1009475.html
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المنحل ،إضافة إلى حالة االنقسام
والتشريع األساسية في النظام السياسي الفلسطيني ممثلة بالمجلس التشريعي ُ
بين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة ،التي ما زالت قائمة هي وتداعيتها ،خاصة على الجانب

الحقوقي للفلسطينيين.
وبناء على ما تقدم ،فإن هذه الدراسة ستحاول تبيان أهمية حق الحصول على المعلومات ،كواحد من الحقوق

التي أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدينة 3واإلعالن

العالمي لحقوق اإلنسان ،4خالل فترة انتشار وباء فايروس كورونا " "COVID 19في األراضي الفلسطينية،
وكيف أثرت هذه الجائحة على انسياب المعلومات من المؤسسات /الهيئات العامة إلى الصحفيين ومن

الصحفيين إلى الجمهور صاحب الحق في المعرفة.

وتضم هذه الدراسة في ثناياها أربعة فصول ،الفصل األول يتناول اإلطار النظري للدراسة وهيكلتها ،إلى جانب
مراجعة لألدبيات والدراسات السابقة التي بحثت في موضوع الدراسة ،والفصل الثاني الذي يتناول ماهية حق

الحصول على المعلومات ،وأثر البيئة السياسية والقانونية في فلسطين على إقرار هذا الحق المعّلق حتى اآلن.
أما الفصل الثالث فسيبحث بشكل معمق في أهمية حق الحصول على المعلومات في األراضي الفلسطينية

خالل انتشار فايروس كورونا عبر تناول مجموعة من القضايا أبرزها :اإلجراءات الحكومية االحت ارزية وأثرها

على الحصول على المعلومات ،إدارة ملف التضامن المالي و"صندوق وقفة عز" ،ومعالجة انسياب المعلومات

من المؤسسات /الهيئات الحكومية على ضوء مبادئ حق الحصول على المعلومات .كما سيتم عبر الفصل

الرابع إجراء قياس لمدى حصول الصحفيين على المعلومات ،عبر اختيار عينة ُممثلة منهم وبحثها عبر استبيان

مرفق في ملحق الدراسة.

اإلشكالية:
رغم مساعي دولة فلسطين الدائمة من أجل الحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئات األمم المتحدة،

والتوقيع على المعاهدات والمواثيق الدولية ،وما يترتب على ذلك من مواءمة التشريعات المحلية مع المواثيق

3نصت المادة ( )91أن لكل إنسان ال حق في حرية التعبير .ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى
آخرين دونما اعتبار للحدود
4نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة ( )91أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ،ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء
دون مضايقة ،وفى التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين ،بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
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الدولية ،5وتعزيز مبدأ المشاركة الديمقراطية والشفافية والمساءلة ،إال أنها لم تتمكن حتى اللحظة من إقرار قانون
المضنية التي ُبذلت في سبيل ذلك ،خاصة من مؤسسات المجتمع
حق الحصول على المعلومات ،رغم الجهود ُ
المدني ،والحقوقية منها خاصة.

وتطرح هذه الدراسة سؤاال جوهريا مفاده :ما أهمية حق الحصول على المعلومات خالل فترة انتشار وباء فايروس

كورونا " "COVID 19في األراضي الفلسطينية؟

ويتفرع من هذا التساؤل أسئلة فرعية تبحث في الجوانب اآلتية:
 ما هو حق الحصول على المعلومات ،وما أثر البيئتين السياسية والقانونية في فلسطين على إمكانياتإق ارره؟

 كيف إثر إعالن الحكومة الفلسطينية "حالة الطوارئ" على حق الحصول على المعلومات وعلى العملالصحفي في ظل غياب القانون خالل فترة الدراسة؟

 إلى أي مدى تمتع الصحفيين بحق الحصول على المعلومات فيما يخص إدارة ملف التضامن الماليفي األزمة قياسا بمبادئ حق الحصول على المعلومات التي أقرتها منظمة  ،Article 19وذلك من
خالل استبيان يوزع على عينة ممثلة من الصحفيين.

 كيف كان انسياب المعلومات من المؤسسات العمومية تجاه مستحقيها؛ صحفيين وجمهور ،خاللاالزمة بالتزامن مع غياب قانون حق الحصول على المعلومات؟

أهمية الدراسة
تأتي هذه الدراسة في خضم مطالبات ودعوات كثيرة بضرورة إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في

األراضي الفلسطينية ،وهو حق مرتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق األساسية لإلنسان التي أقرتها وأكدت عليها المواثيق
والمعاهدات الدولية ،إلى جانب أهمية حق الحصول على المعلومات في تعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية،

5نصت المادة ( )91في القانون األساسي الفلسطيني في الباب الثاني ،الحريات العامة ،في الفقرة الثانية على أن "تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون
إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان".
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عبر إطالع الجمهور على كل ما يخص الشأن العام ،وتعزيز فرص المساءلة والشفافية والحكم الرشيد ،وتحسين

الثقة بين الجمهور والحكومة ومؤسساتها.

كما أن فترة انتشار وباء كورونا ،بما فيها من تفاصيل كإعالن حالة الطوارئ التي تسمح بتقييد الحريات
األساسية "بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعالن حالة الطوارئ" ،حسب ما ورد في القانون
األساس الفلسطيني المادة ( ،6)111وضرورة إطالع الجمهور الفلسطيني على كامل مستجدات الوباء
والتهديدات التي تواجه حياتهم ،انطالقا من حقهم في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ،7وإدارة
ملفات األزمة الفرعية وتداعياتها ،وكيفية انسياب المعلومات من قنواتها الرسمية إلى ُمستحقيها ،مثلت بجميع
جمهور وصحفيين وحكومة ،بسبب
ا
نادر للكشف عن الميزات التي خسرها الفلسطينيون،
مختبر حقيقيا ا
ا
مكوناتها
الكلية التي أُديرت بها األزمة وتداعياتها.
غياب قانون حق الحصول على المعلومات ،وأثر ذلك على الكيفية ُ
ألجل ذلك كله ،وللمراكمة على الجهود المتواصلة في الدعوة إلقرار قانون حق الحصول على المعلومات في

فلسطين ،تأتي هذه الدراسة لتبيان أهمية هذا القانون خالل األزمات ،وتحديدا أزمة وباء فايروس كورونا.

منهجية الدراسة
من أجل تحقيق األهداف المرجوة من الدراسة بشكل علمي ُيمكن البناء عليه ،سيستعين الباحث بالمنهج الوصفي

كونه واحدا من المناهج البحثية األكثر استخداما في الدراسات اإلعالمية والعلوم االجتماعية.

إذ يهتم المنهج الوصفي بدراسة "األوضاع الراهنة للظواهر من خالل خصائصها ،أشكالها ،عالقاتها ،العوامل
المؤثرة في ذلك ،وفهم الحاضر لتوجيه المستقبل ،من خالل وصف الحاضر بتوفير بيانات كافية لتوضيحه
6في محاولة للمشرع الفلسطيني لتقييد يد السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ ،نصت المادة  111من القانون األساسي الفلسطيني على انه ال يجوز
فرض قيود على الحقوق والحريات األساسية إال بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعالن حالة الطوارئ .كما ذكرت المادة ()111
أن االعتقال في حالة الطوارئ يجب ان يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ التوقيف.
7أقرت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خالل دورتها الـ 22عام  2111ضمن التعليق العام رقم  91الحق في التمتع بأعلى
مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة ،وإمكانية الوصول إلى المعلومات ،بحيث تشمل هذه اإلمكانية الحق في التماس المعلومات
واألفكار المتعلقة بالمسائل الصحية والحصول عليها ونقلها .غير أنه ال ينبغي إلمكانية الوصول إلى المعلومات أن تؤثر على الحق في معاملة البيانات
الصحية الشخصية بسريةhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html .
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ومن ثم إجراء المقارنات وتحديد العالقات بين العوامل وتطوير االستنتاجات من خالل ما تشير إليه البيانات".
(ربحي )51-47 ،4338
كما يوفر المنهج الوصفي مجموعة من أدوات البحث العلمي التي تخدم أهداف الدراسة ،وهنا أداة المسح-
المغيب فلسطينيا،
 ،Surveyإذ سيعمد الباحث إلى قياس األهمية العملية لحق الحصول على المعلومات ُ
بالعودة إلى مسودة القانون المنشورة لدى هيئة مكافحة الفساد -على موقعها اإللكتروني ،ومبادئ هذا الحق
التي أقرتها منظمة  ،Article 19لدى نخبة ُممثلة من الصحفيين الفلسطينيين خالل األزمة ،إلى جانب الخبراء
والمختصين ،وذلك عبر استبيان يتقصى أبرز المعيقات التي واجهتهم ،وكان باإلمكان تجاوزها حال وجود

القانون -وتتبع كيفية انسياب المعلومات من الجهات الرسمية إلى الصحفيين خالل عملهم في فترة انتشار
كورونا في األراضي الفلسطينية ،إلى جانب تبيان إلى أي مدى سعت الحكومة لحماية حق الصحفيين والجمهور
في الحصول على المعلومات.
عينة الدراسة
تغطي هذه الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من  5أذار  4343حتى الخامس من آب من نفس العام ،علما أن
هذه الفترة كانت ضمن ُمدد حالة الطوارئ وتمديدها ،ففيها بدأ االنتشار الفعلي لوباء كورونا في األراضي
الفلسطينية ،وعليه طبقت الحكومة الفلسطينية مجموعة من اإلجراءات االحت ارزية وأعلنت حالة الطوارئ لمكافحة
والوقاية من الفايروس ،حيث مثلت هذه المدة الزمنية فرصة لبيان أهمية حق الحصول على المعلومات بالتزامن
مع انتشار وباء "كورونا".
كما تشمل عينة الدراسة نخبة ُممثلة من الصحفيين الفلسطينيين الذين عملوا على تغطية مستجدات انتشار وباء
كورونا في األراضي الفلسطينية ،حيث سيتم من خاللهم قياس مدى أهمية حق الحصول على المعلومات خالل
االزمة ،عبر استبيان مسحي يوزع عليهم يطرح أسئلة حول مبادئ حق الحصول على المعلومات التي أقرتها
 Article 19وتجربتهم العملية خالل االزمة.
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مراجعة األدبيات
قدمت العديد من الدراسات واألبحاث توصيفا ومعالجات من مناظير شتى لحق الحصول على المعلومات في

العالم والمنطقة العربية ،ودور هذا الحق بقانون في مكافحة الفساد المستشري فيها ،حيث ال وجود للدول العربية
بين أول  20مرتبة على مستوى العالم ،إذ تبوأت دولة األمارات العربية المرتبة األولى على مستوى دول العالم

العربي والمرتبة  21على مستوى العالم 8ضمن قياس مؤشرات الفساد للعام  .4343كما تناولت الدراسات
السابقة حول الموضوع أهمية حق الحصول على المعلومات في تعزيز مبدأ الحكم الرشيد وحرية التعبير ووسائل
اإلعالم والعاملين فيها.

أما حول دراسات حق الحصول على المعلومات في األراضي الفلسطينية ،فقد صبت جل اهتمامها على مدى
جاهزية المؤسسات اإلعالمية الفلسطينية الستخدام هذا الحق ،باإلضافة إلى قياس إعمال هذا الحق في بعض

المؤسسات الفلسطينية الحكومية مثل :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،و ازرة المالية ،األرشيف الوطني،

المجال اإلداري.

لكن أيا من الدراسات السابقة لم تُقدم جديدا حول أهمية حق الحصول على المعلومات في أوقات الكوارث
الطبيعية واألوبئة واألزمات السياسية واالقتصادية ،مثل األزمة التي ما زال العالم يرزح تحت نيرها؛ وباء فايروس
كورونا ،خاصة في الدول التي لم تُقر القانون ،فلسطين واحدة منها ،حيث تتجلى الحاجة إلى إيضاح الميزات
التي خسرتها تلك الدول والخسائر التي لحقت بها جراء غياب هذا القانون ،إذا تسعى الدراسة الحالية إلى سد
هذا الفراغ في المكتبة الفلسطينية والعربية.

ومن أبرز الدراسات التي تناولت حق الحصول على المعلومات في فلسطين ،هي "جاهزية المؤسسات اإلعالمية

الفلسطينية الستخدام قانون حق الحصول على المعلومات" حيث أُجريت هذه الدراسة عام  4315-4314في
وحدة البحوث والسياسات بمركز تطوير اإلعالم بجامعة بيرزيت.

وبحثت الدراسة في إن كانت المؤسسات اإلعالمية الفلسطينية جاهزة الستخدام حق الحصول على المعلومات

من أجل إطالع الجمهور على المعلومات ،وخلصت في نهايتها إلى أنه يتوجب على المؤسسات اإلعالمية أن
8مؤشرات الفساد في العالم ..ترتيب الدول العربيةhttps://arbne.ws/3gSzX9T :
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تمنح الفرصة للعاملين لديها للخضوع لدورات تدريبية وتثقيفية حول حق الحصول على المعلومات وآليات

التعامل مع وتطبيقه واالستفادة منه ،وضرورة ربط المؤسسات العامة التي يتصل عملها بالمعلومات والوثائق

العامة بمشروع قانون حق الحصول على المعلومات وإلزامها به وتعديل قوانينها بما ينسجم معه ،وذلك بعد
إعادة النظر في بعض مواد القانون المثيرة للجدل.

ومن الدراسات وثيقة الصلة بموضوع بحثنا ،دراسة الحق في االطالع أو حرية الوصول على المعلومات ،من

إعداد الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عام  ،2004إذ أوصت بضرورة إصدار قانون فلسطيني خاص بحق
االطالع يتضمن كافة المبادئ القانونية التي تضمن ممارسة هذا الحق فعليا ،بما يتناسب مع طبيعة البيئة

السياسية والقانونية في فلسطين.

كما أوصت الدراسة بإعادة النظر ،وإجراء ما يلزم من تعديالت على منظومة القوانين والتشريعات في فلسطين،

بما فيها القانون األساسي الذي هو بمثابة الدستور ،بحيث تُزال العقبات القانونية التي تحول دون ممارسة هذا
الحق ،ودعم حق الصحافة واإلعالم في الحصول على المعلومات ونشرها بشكل حر.
وفي دراسة أخرى حملت عنوان "حرية الوصول للمعلومات في الواقع القانوني والعملي الفلسطيني" ،أجريت عام

 ،4314عبر االئتالف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان" ،فقد بحثت في كيفية تنظيم حرية الوصول إلى
المعلومات من الناحيتين العملية والقانونية في فلسطين ،في ظل عدم وجود إطار قانوني ناظم لهذا الحق،

المشتتة هنا وهناك في القوانين.
باستثناء بعض المواد القانونية ُ
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز دور الصحافة الفلسطينية في تلقي المعلومات وإيصالها للجمهور ،وذلك

من خالل تسهيل القائمين على المؤسسات العامة كافة مهام الصحفيين ،وخاصة المؤسسات ذات العالقة
بالقطاع األمني ،إلى جانب اعتماد سياسات وإجراءات واضحة لدى و ازرة اإلعالم ،والوسائل اإلعالمية الرسمية

وغير الرسمية كافة بضرورة احترام حق المواطن في الحصول على المعلومة بصورتها الصحيحة دون أي

إخفاء أو تحريف أو إبراز.
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كما أعد االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بحثا حول "حرية المعرفة واالطالع أساس للشفافية والمساءلة"

عام  ،2006إذ أكدت الدراسة أن محاربة الفساد سواء في فلسطين ،أو في غيرها من الدول ،مرهونة بوجود

صحافة حرة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجمهور ،ومنحه الفرصة الفعلية للمشاركة في إدارة الشأن العام.
وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة قانونية تُسلّح اإلعالميين بالحقوق بدءا باالتفاقيات الدولية التي لها صلة
بالحريات العامة وحقوق اإلنسان وحرية تداول المعلومات ،ونظام الحكومة اإللكترونية ،وتشريعات الدول المتقدمة

المتعلقة بتعديل مسودة
التي تمارس فيها حرية اإلعالم ،باإلضافة إلى مجموعة من المالحظات والمطالبات ُ
قانون حق الحصول على المعلومات التي ُعرضت على المجلس التشريعي آنذاك.
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الفصل الثاني :الحصول على المعلومات في فلسطين
ماهية حق الحصول على المعلومات
على مر التاريخ ،كان حصول الفرد أو الجماعة البشرية على المعرفة وتطويرها والبناء عليها من أهم العوامل
التي راكمت ُحظوظ البقاء واالستمرار والتقدم للمجتمعات اإلنسانية ،حتى قيل إن المعرفة قوة .هذه المعرفة
إطار نظريا باعثا
ا
أتاحت تقديم مضامين مختلفة ارتقت -في أغلب األحيان -بمستوى حياة بني البشر ،ووفرت
لحقوق وواجبات وأشكال مختلفة من اإلدارة وسياسة الشأن العام ،كان أهمها تمكين األفراد من المشاركة في
إدارة الشأن العام وفق منظور تشاركي قائم على الحقوق والواجبات ،أو ما يعرف بنظام الحكم الديمقراطي على

اختالف أشكاله.

وبذا؛ أصبحت المعلومات والمعرفة بمثابة وقود ال غنى عنه في تشغيل محركات النقاش في المجتمع ،ومساءلة
ومراقبة األنظمة الحاكمة والمؤسسات القائمة على الشأن العام وأدائها ،خاصة تلك التي تتبنى شكل الحكم

الديمقراطي؛ لما يوفره من مشاركة شعبية تمثل العامة ومطالبهم .كما أن المعلومات عززت من شفافية الحكومات

الجمهور بها ،ما ُيؤسس لممارسة عملية فاعلة للديمقراطية كانت محط أنظار الساعين
وأرست قواعد متينة لثقة ُ
إلى اإلصالح السياسي.
قبل أكثر من  254عاما ظهر وألول مرة مفهوم حرية المعلومات في الدول االسكندنافية ،وتحديدا في دولة

السويد ،وتم آنذاك اإلقرار بأهمية وصول العامة إلى المعلومات التي تُخص الشأن العام التي تحتفظ بها الدولة،
لتكون السويد أول دولة في العالم تؤطر قانونيا لحق الحصول على المعلومات ،حين أقرت قانون حرية الصحافة
عام  ،1766وهو القانون الذي جسد حق الحصول على المعلومات حينها( .عبد الله  ،)14 ،4316لتتبعها
باقي الدول المهتمة بهذا الحق.

ونص القانون السويدي على "أن ُيتاح ل ُكل من يطلب معلومات أن يحصل عليها فور التقدم بطلبها ،من غير
أية كلفة" ،كما نص الدستور السويدي على "وجوب أن يتمتع كل مواطن سويدي بحرية الحصول على الوثائق
فور هذه الطلبات حتى وإن اتخذت صفة "مجهولة
الرسمية ذات الطبيعة العامة .وعلى السلطات أن ُتلبي ا
المصدر"( .عبد الصافي )113 ،4317

11

9
حق الوصول
وتقدم منظمة  ،Article 19تعريفا نموذجيا لحق الحصول على المعلومات ،تقول فيه إنه توفير ّ
العامة تبعا للمبادئ التي تُنص على ُوجوب توفير مثل هذه المعلومات
إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات ّ

ومحددة بحيث تخضع هذه االستثناءات إلعادة
لعامة الناس بحيث ال ُيؤخذ باالستثناءات إالّ بصورة حصري ّة
ّ
10
فعالة لضمان هذا الحق.
نظر مستقّلة عن الحكومة ،مع تأمين آليات ّ

الحصول على المعلومات ،بحيث يجب
ووضعت المنظمة مجموعة من المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها حق ُ
أن تكون ممثلة في روح أي قانون يأخذ على عاتقه إعمال وحماية هذا الحق مع توفير الضمانات الالزمة لذلك،
وهذه المبادئ (:)Article 19 1999, 1-11

اإلفصاح األقصى عن المعلومات :وهو يجسد المبدأ المنطقي الكامن وراء حق الحصول على المعلومات ،أي

ظم هذا الحق يجب أن يتضمن اإلفصاح األقصى عن المعلومات ،على أن تكون الهيئات
أن القانون الذي س ُين ّ
العامة ُملزمة بالكشف عن المعلومات وأن لكل فرد الحق في تلقيها.
إلزامية الهيئات العامة بنشر المعلومات :إن حق الحصول في المعلومات ال يقتصر على موافقة الهيئات
العامة على طلبات الحصول ،بل يقتضي أن تقوم بالنشر من تلقاء نفسها ،وفق الحد األدنى من المعلومات
التي تهم العامة وتمس مصلحة الفرد.
تعزيز سياسة االنفتاح الحكومي " :" OPEN GOVERNMENTأن يضمن القانون حق العامة في معرفة
حقوقهم ،وتعزيز ثقافة االنفتاح بين الحكومة والجمهور ،إلى جانب معالجة ثقافة السرية السائدة داخل الحكومات.
تضييق نطاق االستثناءات :يجب أن تكون االستثناءات واضحة ومقيدة وموضوعية ،على أن تخضع الختبارات
الضرر والمصلحة العامة ،وأن ُتلبي جميع الطلبات الفردية في الحصول على المعلومات من الهيئات العامة
ما لم تكن ُمدرجة في نظام االستثناءات.
9منظمة دولية غير حكومية ،مقرها لندن ،تتولى مسؤولية الدفاع عن حريتين أساسيتين كما ورد في تعريفها عن ذاتها ،حرية التعبير وحق الحصول
على المعلومات ومتابعة تطبيقهما .للمزيد يمكن زيارة/https://www.article19.org/about-us :

10قانون نموذجي حول حرية اإلطالع على المعلوماتhttps://www.article19.org/ar/resources/model-freedom- :
information-law/
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تسهيل الوصول إلى المعلومات :يجب الرد على طلبات الحصول بأسرع وقت ضمن سقف زمني محدد ،مع
إجراء مراجعة مستقلة ألي رفض وبيان أسباب الرفض خطيا لمقدمه ،ومساعدة مقدمي الطلبات في صياغة
الطلب بشكل يحقق الغاية من الحصول على المعلومات.

التكاليف :يجب أال تكون تكاليف الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة عائقا أو رادعا أمام
مقدم الطلب ،ويجب أن تكون بسيطة ومعلومة ومحددة القيمة.

شير إلى فتح
فتح االجتماعات العامة للجمهور :على قانون حق الحصول على المعلومات أن يتضمن بندا ُي ُ
الحكومة نيابة عنه ،على أن إغالق هذه
االجتماعات العامة أمام الجمهور الذي من حقه أن يعلم ماذا تُقرر ُ

االجتماع ُممكن "حيثما ُوجدت أسباب كافية إلغالقها".

اإلفصاح عن المعلومات هو القاعدة :يجب تعديل أو إلغاء القوانين التي تتعارض مع مبدأ اإلفصاح األقصى
عن المعلومات ،على أن يكون نظام االستثناءات في قانون حق الحصول على المعلومات شامال ،وأال يسمح

لقوانين أخرى بتجاوزه وإبطاله ،مع حماية المسؤولين من العقوبات "حال قاموا ،بشكل معقول وبحسن نية،

بالكشف عن المعلومات وفقا لطلب حرية المعلومات ،حتى إذا تبين الحقا أن المعلومات ال تخضع للكشف

عنها".

أما فيما يخص التشريعات واالتفاقيات الدولية ،فقد وفرت حماية لحق الحصول على المعلومات ،وأقرت به،

له مواد قانونية خاصة تؤكد على أهميته ووجوب إعماله ،كحق مرتبط بشكل أساسي بحقوق اإلنسان،
وأفردت ُ
إذ تعتبر المادة ( )11من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هي األساس األول لهذا الحق ،فقد نصت على حق
وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين ،بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" ،وهو
كل شخص في "التماس األنباء واألفكار ّ

ما أكدت عليه أيضا الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب القرار رقم  1 / 51الذي تبنته عام  1146في

ينص على أن "حرية المعلومات حق أساسي من حقوق اإلنسان ،وأنها المحك لكل
انعقادها األول ،والذي ّ
الحريات األخرى التي تتبناها منظمة األمم المتحدة" ،والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (،11)11
والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية في المادة (.)14

11نصت المادة  91أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ،حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب
المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها،
على ان تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة  2من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة .وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود
ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
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إقليميا؛ حاز حق الحصول على المعلومات على اهتمام جلي في المعاهدات واالتفاقات اإلقليمية ،ومن بينها:

الميثاق األمريكي لحقوق اإلنسان المسمى بـ"ميثاق سان جوزيه" ،إذ نص على أن كل شخص يتمتع بحرية
الفكر والتعبير ،وهذا الحق يشمل الحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات واألفكار أيا كان نوعها ،ودونما

اعتبار للحدود ،وسواء كانت شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة ،أو في قالب فني أو في أي وسيلة أخرى يختارها

الفرد ،كما نصت المادة ( )1من الميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب على أن من حق كل فرد أن يحصل
على المعلومات.

وكذلك نظام المحكمة االوروبية لحقوق اإلنسان الذي وضعه مجلس أوروبا ،وهو الذي أصدر أيضا الميثاق

األوروبي لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية والذي نص في المادة العاشرة منه على أن" :لكل إنسان

الحق في حرية التعبير .هذا الحق يشمل حرية اعتناق اآلراء وتلقي وتقديم المعلومات واألفكار دون تدخل من

السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود الدولية"( .عزت)44-16 ،4311 ،

البيئة السياسية والقانونية في فلسطين وأثرها على إقرار حق الحصول على المعلومات
مثل االنقسام الفلسطيني صيف عام  4337حدثا مفصليا حاسما في التاريخ الفلسطيني الحديث ،إذ تسبب

بشرخ طولي وعرضي في البنية السياسية الفلسطينية ،ترامت آثاره لتطال مختلف مناحي حياة الفلسطينيين في
كافة أماكن تواجدهم في الداخل والخارج ،خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وذلك في الجانبين السياسي

والقانوني /الحقوقي.
وكان من بين أثار هذه الكارثة التي ألمت بالفلسطينيين ،هو تعطل المجلس التشريعي "البرلمان" الذي قادته

حركة حماس بعد االنتخابات عام  ،124336وما أعقبها من اعتقال االحتالل لعدد من أعضاء المجلس ،وهو

طل جهاز الرقابة والتشريع في األراضي الفلسطينية ،ومسيرة إقرار ومناقشة
ما أدى في نهاية المطاف إلى تع ُ
وتعديل القوانين والتشريعات ،وكانت النهاية القانونية الفعلية للمجلس التشريعي حين أعلن الرئيس محمود عباس
(أ) الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
12حماس تفوز رسميا بـ 67مقعدا في المجلس التشريعيhttps://bit.ly/3eGXKrJ :
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في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ،بتاريخ " 4318-14-44أن المحكمة

الدستورية أصدرت ق ار ار بحل المجلس التشريعي والدعوة إلجراء انتخابات تشريعية خالل ستة أشهر
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من

تاريخه.
كما أدى االنقسام منذ وقوعه إلى تراجع حالة الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهو ما أثبته

بالتوثيق المستمر المراكز الحقوقية؛ إذ أشار تقرير نصف سنوي حول انتهاكات الحريات اإلعالمية في فلسطين
خالل النصف األول من العام  ،2020إلى وقوع نحو  437انتهاكا ارتكبتها السلطات الفلسطينية وسلطات
االحتالل اإلسرائيلي بحق الحريات اإلعالمية .ويذكر التقرير أن فترة اإلغالق بسبب انتشار وباء كورونا ،والتي

تُقدر بُثلث المدة التي يغطيها التقرير ،إلى جانب الهبوط الحاد في عدد االنتهاكات الفلسطينية ،أديا إلى انخفاض
في إجمالي عدد االنتهاكات بحق الحريات اإلعالمية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ( .4311بني

عودة )13-4 ،4343

طل حقيقي في مسيرة إقرار وتعديل
بالمجمل ،يمكن القول إن غياب المجلس التشريعي الفلسطيني أدى إلى تع ُ

المضنية التي بذلت وما
القوانين والتشريعات ،والتي كان من بينها حق الحصول على المعلومات ،رغم الجهود ُ
زالت تبذل من أجل إقرار هذا القانون.
أما على الصعيد القانوني ،فإن القانون األساسي الفلسطيني -الدستور المؤقت لم يحمل بين مواده ضمانة

صريحة وواضحة النص لحق الحصول على المعلومات ،رغم أنه أشار في المادة ( )13إلى أن حقوق اإلنسان
وحرياته األساسية ُملزمة وواجبة االحترام ،وفي المادة ( )11أنه ال مساس بحرية الرأي ،ولكل إنسان الحق في
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.
وذهب البعض إلى تفسير المادتين أعاله على أنهما تشمالن حق الحصول على المعلومات العامة ضمنا من
خالل "حق البحث وتلقي المعلومات ونقلها لتعزيز حرية التعبير ،ووضعها موضع التطبيق ،ومنع فرض الُقيود

13وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" :الرئيس بمستهل اجتماع القيادة :المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي
والدعوة النتخابات تشريعية خالل  7أشهر.
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=P6gzw5a844678883994aP6gzw5
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ط ُرق القانونية ،وبالتالي فإن حق الحصول على المعلومات العامة ،يمكن أن ُيحمى بضمان حرية
عيلها إال بال ُ
التعبير بالمعنى الواسع"( .الطيراوي )6 ،4314
وبمراجعة المنظومة القانونية الفلسطينية ،يظه ُر أنه "ال يوجد قانون ناظم لحق الحصول على المعلومات ،وتم
النص على هذا الحق في مواد مبعثرة في التشريعات الفلسطينية" ( ،)7 ،4338حيث أشارت إلى بعض مبادئ
هذا الحق ،كما أن الدراسات السابقة التي تناولت البيئة التشريعية الفلسطينية "كشفت عن قصور القانون

األساسي الفلسطيني في إيجاد ضمانة قانونية لحق الحصول على المعلومات"( .أبو عرقوب )44 ،4316

ولم يقف األمر في التشريعات الفلسطينية على عدم توفير ضمانات لهذا الحق بشكل واضح ،وعدم إق ارره ،كما
في المادة ( )4الفقرة (أ)
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من قانون المطبوعات والنشر لعام  1115التي أشارت إلى حق الحصول على

المعلومات "دون أن يكون النص القانوني كافيا إلق ارره وحمايته" (مرجع سابق  ،)45 ،2016بل إن بعض

التشريعات ما زالت تمثل عائقا حقيقيا أمام ُفرص إقرار حق الحصول على المعلومات وإعماله على أرض
الواقع ،وذلك عبر منع الحصول على المعلومات العامة وقصر السماح بالوصول لها على جهة محددة دون
غيرها ،وهو ما يخالف أحد أهم مبادئ حق الحصول على المعلومات التي وضعتها منظمة  ،Article 19وهو

مبدأ اإلفصاح األقصى عن المعلومات وإتاحتها لجميع من يطلبها ،وعليه يتطلب إقرار قانون حق الحصول

على المعلومات تعديل التشريعات األخرى التي تتعارض وإياه.

وورد هذا الشكل من مخالفة مبادئ حق الحصول على المعلومات في قانون المطبوعات والنشر لعام ،1115

المادة ( )37التي نصت على انه ُيحظر على المطبوعة أن تنشر :أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات
األمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها ،المقاالت والمواد التي تشتمل على

تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانونا ،المقاالت التي من شأنها اإلساءة إلى الوحدة الوطنية أو
التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع األحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع،

وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة ،المقاالت أو األخبار التي يقصد منها زعزعة
الثقة بالعملة الوطنية ،المقاالت أو األخبار التي من شأنها اإلساءة لكرامة األفراد أو حرياتهم الشخصية أو

اإلضرار بسمعتهم ،األخبار والتقارير والرسائل والمقاالت والصور المنافية لألخالق واآلداب العامة .وهنا تجدر
14نصت الفقرة (أ) من المادة ( )1على إطالع المواطن على الوقائع واألفكار واالتجاهات والمعلومات على المستوى المحلي والعربي واإلسالمي
والدولي.
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اإلشارة أن مبادئ حق الحصول على المعلومات بررت للحكومات والدول هامشا حذ ار في الحفاظ على سرية

المعلومات التي تخص أمنها والمصلحة العامة و"االمن القومي" ،ودعت في نفس الوقت إلى تبني سياسة
الحكومة المفتوحة مع الجمهور ومعالجة ثقافة السرية السائدة داخل الحكومات ،االمر الذي ينتفي في المادة
القانونية أعاله.

كما فرض قانون العقوبات رقم ( )16لعام  1163الساري في الضفة الغربية دون قطاع غزة ،عقوبة رادعة
تتضمن اإلعدام واألشغال الشاقة المؤبدة إذا تم إفشاء معلومات ووثائق مكتومة ،وجاء في المادة ( )126من

القانون أنه من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات ،فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب
باألشغال المؤقتة مدة ال تق ُل عن عشر سنوات ،ويعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة
أجنبية .إذ أن تغليظ العقوبة بالشكل الوارد في قانون العقوبات ُيسجل مخالفة جديدة لمبادئ حق الحصول على
المعلومات ،من خالل عدم "توفير الحماية للمسؤولين من العقوبات حال قاموا ،بشكل معقول وبحسن نية،

بالكشف عن المعلومات( )..حتى إذا تبين الحقا أن المعلومات ال تخضع للكشف عنها" ،فقانون العقوبات لم
يأخذ حتى بمبدأ ُحسن النية.
ورغم ذلك ،تسعى فلسطين منذ أن حصلت على دولة غير عضو ،بصفة مراقب ،في األمم المتحدة عام ،4314

إلى تعزيز التزامها بالمعاهدات والمواثيق واالتفاقيات الدولية ،خاصة تلك التي تهتم بحالة حقوق اإلنسان
والحريات في األراضي الفلسطينية ،وهو ما يمنحها قبوال من نوع آخر في المجتمع الدولي ،ويعزز من فرص

اعتراف أعضاء المجتمع الدولي بها رغم وقوعها تحت االحتالل.
وفي هذا اإلطار ،وعلى ضوء سلسلة طويلة من جهود المؤسسات المدنية والحقوقية الفلسطينية إلى جانب
الجهود الرسمية الحكومية ،تم التوصل إلى مقترح لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات في األراضي
الفلسطينية عام  ،4313حيث ُنشر على المنصة اإللكترونية الخاصة بهيئة مكافحة الفساد.

ورغم المالحظات التي أبدتها جميع األطراف ذات العالقة بالقانون والقائمون على صياغته وتعديالته ،واللقاءات
التي ُعقدت في هذا اإلطار ومنها لقاء وفد من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية "مدى" مع رئيس

17

الوزراء السابق د .رامي الحمد الله ،15ولقاء آخر مع رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة لنقاش المستجدات
المتعلقة بمسودة قانون الحصول على المعلومات ،16إال أن جديدا لم يط أر على هذ الملف ،سوى تصريح لرئيس
الوزراء د .محمد اشتية بتاريخ  4311-31-37قال فيه ،خالل لقائه مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين إن
"الحكومة مستعدة المباشرة بإجراءات إقرار قانون حق الحصول على المعلومات وفق اإلجراءات القانونية
المعتمدة ،واستعداده لدعم جهود نقابة الصحافيين في خلق بيئة تشريعية وقانونية تتواءم مع االحتياجات المهنية
للصحافيين ومهنة الصحافة واصالح وتنظيم قطاع االعالم في فلسطين".
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وما زال األمر على ماهو عليه

دون أي تقدم يذكر.

15خالل اللقاء الذي عقد بتاريخ  11-12-2013أكد رئيس الوزراء د .رامي الحمد الله ان الحكومة تعمل على مسودة مشروع قانون الحق في الحصول
على المعلومات ،وأهمية اصدار هذا القانون لكافة المجاالت ،ولبث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة الفلسطينية ،كما أكد الناطق باسم
الحكومة حينها ،د .إيهاب بسيسو "أن قانون الحق في الحصول على المعلومات يعزز مفهوم الشفافية والنزاهة ،باالضافة الى صون الحريات
اإلعالمية" .مدىhttps://bit.ly/3jMV8wf :
16أبدى النتشة خالل اللقاء الذي عقد بتاريخ  2192-17-12استعداد هيئة مكافحة الفساد في المشاركة في كافة الجهود الرامية إلقرار قانون حق
الحصول على المعلومات .وقال" نحن معنيون بهذا القانون كمواطنين وكمؤسسة ومعنيون بان تتواصل المتابعة القراره" .مدى:
https://bit.ly/303NeqA
17وكالة وطن لألنباء :اشتية :الحكومة على استعداد للمباشرة بإجراءات إقرار قانون حق الحصول على المعلومات .المزيد:
https://www.wattan.net/ar/news/290307.html
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الفصل الثالث :فلسطين وأهمية حق الحصول على المعلومات في زمن كورونا
اإلجراءات الحكومية االحترازية وأثرها على الحصول على المعلومات
أنتج تفشي وباء فايروس كورونا " "COVID 19في األراضي الفلسطينية حالة جديدة في المشهدين السياسي
والقانوني الحقوقي؛ ففي الوقت الذي أصدرت فيه منظمة الصحة العالمية توجيها بـ"أن تكون جميع البلدان على

أهبة االستعداد الحتواء اإلصابات"

18

كانت فلسطين من أوائل الدول في منطقة الشرق األوسط التي سارعت

إلى اتخاذ كافة إجراءات الوقاية على ضوء إمكانياتها المتاحة ،وضمن هذا اإلطار أصدر الرئيس محمود

عباس ،مرسوما يقضي بإعالن حالة الطوارئ في جميع األراضي الفلسطينية؛ لمواجهة خطر فايروس "كورونا"،

ومنع تفشيه ،على أن ُيخول رئيس الوزراء بالصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات هذا اإلعالن
كافة 19.حيث تبعه إعالن الحكومة مجموعة من الق اررات واإلجراءات االحت ارزية والوقائية للحيلولة دون انتشار

الفايروس ومواجهته.

المقيدة دستوريا ،التي تعاصرها
ومن منظور قانوني ،تُعرف حالة الطوارئ على أنها "إحدى الظروف االستثنائيةُ ،
الدولة؛ وبموجبها يتم منح بعض الصالحيات االستثنائية لبعض السلطات (بدير وخليل.)4 ،4318 ،

وعلى الصعيد الفلسطيني فقد عالج القانون األساسي أحكام حالة الطوارئ في الباب السابع ،وذلك في المواد

( ،)114-113حيث ورد في الفقرة األولى من المادة ( ،)113أنه عند وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب

أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية ،يجوز إعالن حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة

الوطنية ،لمدة ال تزيد عن ثالثين يوما ،وحول وجوب صيانة الحريات والحقوق ،نصت المادة ( )111من

القانون األساسي على أنه ال يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات األساسية إال بالقدر الضروري لتحقيق
الهدف المعلن في مرسوم إعالن حالة الطوارئ.
وكان مجرد إعالن حالة الطوارئ في فلسطين ،مثار جدل واسع بين أهل القانون والمدافعين عن الحريات

والحقوق ،خاصة التمديد الثاني لإلعالن عن حالة الطوارئ ،إذ أدى إعالنا حالة الطوارئ -األول والثاني -إلى

مخاوف ج ّمة لدى أهل القانون؛ ألنها حالة غالبا ما تنطوي "على تقييد لعدد من حقوق اإلنسان وحرياته ،وألنها
18في البيان المنبثق عن اجتماع لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية بشأن فاشية فايروس كورونا المستجد ،بتاريخ  22كانون الثاني/يناير
 ، 2121طالبت المنظمة جميع البلدان ،التي سجلت حاالت إصابة بفايروس كورونا والتي لم تسجل بعد ،أن تكون مستعدة الحتواء اإلصابات واتخاد
اإلجراءات الالزمة من أجل مواجهة الفايروس.
19مرسوم ( )9لسنة  2121بشأن إعالن حالة الطوارئ في فلسطين ،صحيفة الوقائع ،العدد https://bit.ly/2BlljsF :972
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تطلق يد السلطات التنفيذية -نسبيا -في ممارسة صالحيات ليست من ضمن صالحياتها في الظروف العادية"،

ومن أجل تجنب هذه الشبهة الحقوقية وتلك المخاوف القانونية ،كان بإمكان أصحاب القرار اللجوء إلى تشريعات

فلسطينية سارية ،منها قانون الصحة العامة رقم ( )43لسنة  4334والذي نصت المادة رقم ( )14منه على
أنه " :بقرار من الوزير ،للو ازرة فرض الحجر الصحي في فلسطين لمنع انتقال األمراض الوبائية منها وإليها"،

باإلضافة إلى قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم ( )3لسنة  1118والذي نص في المواد ( )46 ،1على

"إمكانية اتخاد إجراءات موسعة للتعامل مع األزمات ،خاصة في حاالت الطوارئ"( .سلوت وعادل)4343 ،

وعلى ضوء ما تقدم ،وفي ظل غياب المجلس التشريعي وقانون يكفل حق الحصول على المعلومات في

األراضي الفلسطينية ،سادت خشية من أن يكون إعالن حالة "الطوارئ" غطاء قانونيا النتهاكات قد تُرتكب بحق

الحريات العامة والحقوق ،خاصة بحق فئات محددة كالصحفيين وحقهم في حرية التعبير والحصول على

المعلومات من الهيئات الرسمية ،سيما وأن اإلجراءات االحت ارزية التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الوباء مثلت

في جوهرها قيودا على تلك الحريات والحقوق ،وحملت صفة اإلجبار واإلكراه واقترنت بعقوبات تحت طائلة
المسؤولية القانونية لغير الملتزمين بها.
وكان من أبرز هذه اإلجراءات :فرض الحجر المنزلي وتقييد الحركة ،منع أية مظاهر للتجمهر والتجمع
واالحتفاالت والتظاهرات ،إلغاء أي مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين ،منع أي تصريحات إعالمية من أي

مسؤول إال من يخوله رئيس الوزراء ،استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم التعاطي مع اإلشاعات،

تشكيل لجنة متابعة إعالمية يومية لألزمة برئاسة الناطق الرسمي باسم الحكومة لتزويد وسائل اإلعالم بكافة

المستجدات ،والقيام بحملة توعوية حول المرض ومنع انتشاره ،منع نشر أو تداول أسماء المصابين واختراق

خصوصيتهم منعا باتا ،تحت طائلة المسؤولية القانونية ،نشر قوى األمن الفلسطيني بكافة تجهيزاتها في كافة

المحافظات.20

وألن حالة الطوارئ غير مطلقة ،بل ُمقيدة دستوريا ،فإن المعيار الدستوري إلتاحة فرض قيود على الحقوق
والحريات األساسية خاللها -ومنها حق الحصول على المعلومات والتعبير -مرهون بالقدر الضروري الذي ورد
المشرع الفلسطيني
في مرسوم إعالن حالة الطوارئ ،وهو "لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه"؛ وبذا فإن ُ

20مكتب رئيس الوزراء :رئيس الوزراء يعلن رزمة جديدة من اإلجراءات االحترازية الحتواء فايروس كوروناhttps://bit.ly/32Iwcjr :
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جعل األصل/القاعدة في هذه الحالة هو عدم جواز فرض القيود على الحريات األساسية والحقوق في حالة

الطوارئ ،وأن االستثناء جائز شرط التحديد بالقدر الضروري الالزم لتحقيق الهدف من حالة الطوارئ.

وظهرت حدود الضرورة تلك في تقييد الحريات عبر اإلجراءات الحكومية االحت ارزية؛ وذلك من خالل تقييد

الحركة بمنع التنقل بين المحافظات للحيلولة دون انتقال الوباء وتفشيه ،ومنع التنقل داخل المناطق الموبوءة

إلى حين تحديد الخارطة الوبائية ،حيث أُستُئنفت حرية التنقل في ساعات محددة من اليوم مع ضرورة التقُيد
بإجراءات الوقاية والحجر المنزلي ،وأيضا من خالل إجراء منع أية مظاهر للتجمهر والتجمع واالحتفاالت
والتظاهرات ،وكان هذان اإلجراءان من بين اإلجراءات الوقائية ذات التأثير المباشر على حق الحصول على

نظر لحاجته المستمرة في التواصل مع
المعلومات ،فال يمكن أن يتم تقييد أو تعطيل حق الصحفي في التنقل ا

مصادر المعلومات والتحرك الدائم في الميدان حسب مقتضيات عمله ،ودوره المحوري في المساهمة بااللتزام

الحكومي الذي نصت عليه اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بـ"توفير التعليم وإتاحة
الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشاكل الصحية الرئيسية في المجتمع ،بما في ذلك طرق الوقاية والمكافحة"
إعماال لحق الجمهور في المعرفة عبر القنوات الرسمية التي تمتلك هذه المعلومات ،وفي سبيل ذلك ،عملت

المؤسسات اإلعالمية وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين على إصدار بطاقات لمنتسبيها من أجل السماح لهم

بالحركة عبر نقاط التفتيش التي أقامتها األجهزة األمنية الفلسطينية ،داخل وعلى مداخل المدن.
كما أوجبت اإلجراءات الحكومية االحت ارزية تقييدا آخر على حرية المسؤولين في التعبير ،إذ ُمنعت أي تصريحات

إعالمية ألي مسؤول إال بتخويل من رئيس الوزراء ،لكن هذا اإلجراء يأتي في إطار مساعي الجهات الرسمية

المتاح دستوريا بحد
من أجل تنظيم انسياب المعلومات من مصادرها للجمهور ،وضمن التقييد االستثنائي ُ
الضرورة الوارد في إعالن حالة الطوارئ ،وحق الجمهور في التزود بالمعلومات الدقيقة حول الفايروس ومتطلبات
تحقيق الصحة العامة ،وتقويض احتماالت انتشار الشائعات ،بل واالنتقال إلى محاربتها ،والمحافظة على

خصوصية المرضى وعدم انتهاكها كنشر أسمائهم أو بياناتهم الشخصية ،إذ أطلق المركز الفلسطيني للتنمية
والحريات اإلعالمية "مدى" حملة بعنوان "الشائعات حول كورونا ليست حرية تعبير" ،أكد خاللها أن "تمسكه

بحرية الجميع في التعبير عن آرائهم في شتى القضايا مرتبطة بالتشديد على أن نشر األخبار الكاذبة والشائعات
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وترويجها ال يندرج ضمن حرية التعبير" ،21خاصة وأن نظرة الجمهور إلى المصابين في بداية االزمة كانت

تحمل طابعا دونيا ممهو ار بوصمة اجتماعية سلبية ،ما عرض الكثيرين من المصابين بالفايروس للتنمر.22

على الجانب اآلخر من التقييد وضروراته ،شكلت الحكومة بقرار من رئيسها لجنة متابعة إعالمية يومية ،برئاسة
الناطق الرسمي باسم الحكومة لتزويد وسائل اإلعالم بكافة المستجدات ،والقيام بحمالت توعوية حول الوباء

وأسباب منع انتشاره؛ خاصة على مواقع التواصل االجتماعي ،حيث تجلت أبرز نشاطات هذه اللجنة في إنتاج

مقاطع مصورة /فيديو توعوية وتحذيرية للجمهور حول الفايروس وطبيعته وطرق انتشاره وآليات الوقاية والحماية
منه ،واإلعداد لمؤتمرين صحفيين يوميا للمتحدث باسم الحكومة تحت مسمى "اإليجاز الصحفي الصباحي
والمسائي" ،وبمشاركة غير منتظمة لوزراء الو ازرات ذات العالقة المباشرة باألزمة؛ من أجل إطالع الجمهور
والصحفيين على آخر المستجدات الوبائية ،واإلجراءات الحكومية الجديدة ،وكل ما له عالقة بالوباء وتداعياته

الصحية واالقتصادية.

وبالنظر إلى خصوصية دولة فلسطين التي ال تمتلك سيادة كاملة على أرضها بسبب عراقيل االحتالل

اإلسرائيلي ،وعدم كفاية اإلمكانيات الصحية لمواجهة هذه االزمة ،إلى جانب عدم تمكنها حتى اآلن من إنجاز

قانون يضمن حق الحصول على المعلومات ،فقد حقق تشكيل لجنة المتابعة اإلعالمية اليومية ،وعملها الدؤوب،
تقاطعا نسبيا بالغ األهمية مع عدد من مبادئ حق الحصول على المعلومات ،وذلك باإلفصاح عن المعلومات

التي تتناول الحالة الوبائية في فلسطين ،تسهيل الوصول إلى المعلومات للجمهور والصحفيين عبر اعتماد شكل
المؤتمر الصحفي العام والرد اآلني والمباشر على استفسارات الصحفيين ،نشر الهيئات العامة /الو ازرات
المعلومات التي تمتلكها حول األزمة ،وتهم الجمهور ،من تلقاء نفسها وسنعرض لهذا البند بالتفصيل في باب

الحق.

21هدفت الحملة إلى لمحاربة األخبار الكاذبة والشائعات التي روجها البعض ،بعيدا ً عن أي تدقيق وتداولها المواطنون والمواطنات على نطاق واسع،
فيما يتعلق بظهور حاالت إصابة أو عبر المبالغة في إثارة المخاوف إزاء بعض الجوانب المتصلة بمواجهة انتشار المرض ،واإلجراءات المتخذة
بخصوص ذلك .المزيدhttps://bit.ly/2ZZ5EbX :

22كتبت المحاضرة في جامعة القدس ،برنامج علم الجريمة ،د .وفاء الريماوي "التن ّمر الذي يُمارس ضد المصابين بفايروس كورونا
أخطر بكثير من فايروس الكورونا نفسه ،كونه يؤثر على الحالة النفسيّة للمصاب ال الحالة الجسديّة ،من هنا علينا مواجهته بكل ما أوتينا
من قوة ،تحديدا ً في هذه المرحلة االستثنائية التي نعيشها ".مقال رأي نُشر عبر "دنيا الوطن" بعنوان التنمر اإللكتروني ضد مصابي
فايروس كوروناhttps://bit.ly/3kXfwvs :
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ومنحت المخاوف من مدى اتساع وخطورة تفشي وباء فايروس كورونا في األراضي الفلسطينية اإلجراءات
الوقائية خصوصية مختلفة عن باقي البلدان ،وذلك بسبب محدودية اإلمكانيات الصحية في فلسطين ،إلى جانب

العراقيل التي تفرضها سلطات االحتالل اإلسرائيلي على األرض أمام جهود الحكومة الفلسطينية في مكافحة

الوباء ،حيث فرضت مسؤولية كبيرة على المؤسسات والهيئات الرسمية التي أوكلت إليها مهام تطبيق اإلجراءات

يبرر فرض قيود على بعض الحقوق،
االحت ارزية ،وهو ما ذهبت هيئة األمم المتحدة إلى وصفه بأنه "يمكن أن ّ
يحد من حرية التنقل[ ..مع األخذ بعين االعتبار]
مثل تلك التي تنجم عن فرض الحجر الصحي أو العزل الذي ّ
عدم تعريض الحق في حرية التعبير ،بما في ذلك الحق في التماس واستالم ونشر جميع أنواع المعلومات

للخطر".
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إذ رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية "مدى" في تقريره النصف سنوي لعام  4343حول
انتهاكات الحريات اإلعالمية في فلسطين ،خالل فترة وباء فايروس كورونا ،تسجيل  47انتهاكا من قبل جهات

فلسطينية ٪63 ،منها في قطاع غزة ،و ٪43في الضفة الغربية ،ضمن  11نوعا من االنتهاكات أبرزها
االستدعاء واالستجواب وعمليات االعتقال والتوقيف( .بني عودة )13 ،4343
وكان من أبرز االنتهاكات في الضفة الغربية ،التي رصدها "مدى" ،إحالة اثنين من صحفيي وكالة االنباء

الفلسطينية الرسمية "وفا" إلى لجنة تحقيق ،وهما جعفر صدقة ورامي سمارة ،بدعوى خرقهما حالة الطوارئ

وتجميد راتبيهما ،وفق ما جاء في الكتاب الذي تسلمة صدقة وسمارة ،علما أنهما يعتقدان أن األمر ُمتعلق

بمنشورات لهما على شبكة فيسبوك للتواصل االجتماعي ،باإلضافة إلى اعتداء عناصر من الشرطة الفلسطينية
على الصحفي نزار حبش ،ومنعه من تصوير مواطن مقعد كان قد وصل الموقع الذي يعقد فيه اإليجاز

الصحفي اليومي حول تطورات انتشار وباء كورونا ،حيث أصدرت و ازرة الداخلية الفلسطينية بيانا حول الحادثة
قالت فيه :ما حدث نجم عن سوء تقدير ،ونرفض أي تصرف من شأنه تعطيل عمل أي صحفي فلسطيني"،

كما تعرض الصحفي إيهاب الجريري مدير إذاعة  FM 44لحملة تحريض وتحقير عبر صفحة مقربة من
النظام السياسي الفلسطيني على شبكة فيسبوك تحمل اسم "رواتب دولة فلسطين والترقيات -الصفحة الرئيسية"،

على خلفية آرائه وانتقاداته ألداء الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بانتشار فايروس كورونا ولجان الطوارئ.

(مرجع سابق )75-17 ،4343
23أصدرت منظمة هيومان "رايتس ووتش" بتاريخ  ،2121-12-91وبناء على تعاطي الحكومات تجاه وباء كورونا ،توصيات حول األبعاد الحقوقية
لهذه األزمة :شملت أن "يتعين على الحكومات تجنب القيود الشاملة والفضفاضة للغاية على التنقل والحرية الشخصية ،وأن تلجأ إلى القيود اإللزامية
فقط عندما تكون مبررة علميا وضرورية وبعد تأمين آليات لدعم المتضرري .المزيدhttps://bit.ly/30N9tjt :
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وألن الحق في الصحة مرتبط ارتباطا ال انفكاك فيه بحق الحصول على المعلومات ،خاصة في األزمات ومنها

أزمة وباء فايروس كورونا ،فإن غياب قانون حق الحصول على المعلومات في فلسطين ،قد أفضى -وبشكل

تلقائي وفق نظرة معيارية -إلى مكافحة أقل فعالية للوباء؛ "إذ كلما مكنت الحكومات شعوبها من الحصول على

أثر إيجابيا على صحة المجتمع" ،إال أن هذه الحالة المعيارية لم تتحقق
المعلومات المتعلقة بالصحة كان لذلك ا

لعدم وجود ضمانة قانونية ُملزمة لممارسة حق الحصول على المعلومات من قبل جميع أطرافه في فلسطين،
وصيانته من التعديات التي فرضتها طبيعة المرحلة ومتطلباتها ،خاصة إعالن حالة الطوارئ ،حتى وإن عملت
الهيئات الفلسطينية العامة على تزويد الجمهور والصحفيين بالمعلومات ذات الصلة بالحالة الوبائية وآثارها.
إدارة التضامن المالي
أدى وباء فايروس كورونا وما رافقه من إجراءات احت ارزية تضمنت تعطيل الجانب األكبر من الحياة العامة

للفلسطينيين ،إلى آثار حادة ومدمرة على ُمختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية ،وهو ما خلق عبئا إضافيا

على المواطن ،وعلى الحكومة الفلسطينية في التوفيق بين عاملين رئيسيين في هذه االزمة؛ بين ضرورة الحفاظ
على حياة المواطنين من الوباء ،وبين ضرورة المحافظة على سير عجلة االقتصاد ،في ظل ظروف اقتصادية

معقدة تسببت في انخفاض حاد في اإليرادات الحكومية بنسبة تُقدر بـ ،٪73-63وعجز في موازنة الطوارئ
يقدر بـ 5مليارات شيكل.24
وبلغت التكلفة التقديرية للخطة الفلسطينية الحكومية لمواجهة الوباء  137مليون دوالر -بما يشمل توفير األدوية
والمعدات وتجهيز القطاع الصحي لمواجهة الوباء في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ،وبلغت التقديرات

الحكومية لقيمة الخسائر اإلجمالية لالقتصاد الفلسطيني نحو  3.8مليارات دوالر ،25كما توقع البنك الدولي

حصول انكماش في االقتصاد الفلسطيني ُيقدر بنسبة  ٪7نتيجة الوباء.26

24وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة :تراجع حاد في االيرادات قد يصل إلى  .%61وكالة االنباء الفلسطينية الرسمية:
https://bit.ly/2WXBJyM
 25خالل لقاء بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع سفراء وقناصل وممثلي مختلف دول العالم لدى فلسطين ،أطلعهم فيه على مالمح الخطة
الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا .مكتب رئيس الوزراءhttps://bit.ly/2OVJvVI :
 26في بيان للبنك الدولي حول حالة االقتصاد الفلسطيني بسبب تداعيات وباء كورونا ،ورد أن االقتصاد الفلسطيني يواجه وضعا بالغ الخطورة
مع توقف مختلف القطاعات عن العمل ،بسبب اجراءات مواجهة الجائحة ،في وقت يفتقر إلى أية أدوات للتحفيز المالي ،أو ضخ السيولة ،او االقتراض
الخارجي.
Palestinian Territories' Economic Update — April 2020. world bank. https://bit.ly/32ZlYLy
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وعلى ضوء هذا الوضع االقتصادي المتهالك أصال ،ووباء كورونا الذي طالت أض ارره كافة القطاعات

االقتصادية ،قرر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية ،وبمصادقة الرئيس محمود عباس ،إنشاء صندوق
وطني بمسمى "صندوق وقفة عز"" ،27لتركيز الجهود الوطنية للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة انتشار

الفايروس وأبعادها االقتصادية واالجتماعية والصحية ،وتعزيز التضامن والتكافل بين ُمختلف أبناء الشعب
الفلسطيني ،من خالل مشاركة كافة المؤسسات والشركات ورجال األعمال واألفراد داخل فلسطين والشتات،

بالمساهمة من خالله للتخفيف من آثار هذه األزمة ،ومواجهتها ،28إال أن فكرة التضامن المالي الداخلي التي

مثلها "وقفة عز" لم تحقق الهدف المرجو منها رغم أن هذا الصندوق قدم وعلى دفعات متتالية -أُعلن عنها-

حينها ُحزما من المساعدات للمتضررين من تداعيات الوباء " ،إذ لم تصل التبرعات من شركات القطاع الخاص

إلى المبلغ المتواضع الذي أعلنت الحكومة طموحها بالوصول إليه وهو  48مليون دوالر( ".صادق ،4343

)143

وبذلك تكون إدارة التضامن المالي ألزمة وباء فايروس كورونا في فلسطين ،قد واجهت وقبل تفعيلها العديد من

العراقيل المتعلقة بالبيئة الموضوعية إلنفاذ أهدافها .أما من حيث البيئة القانونية التي لها عالقة بحق الحصول
على المعلومات في هذا الجانب ،فإن القوانين الناظمة للشأن المالي العام لن تحقق -ولو تم تطبيقها أمثل

تطبيق ،الحد األدنى من مبادئ حق الحصول على المعلومات ،بعيدا عن خصوصية حالة الطوارئ التي تم

إعالنها.

والسبب في ذلك أن قانون الرقابة المالية واإلدارية رقم( )15لسنة  4334حصر حق الحصول على المعلومات
التي لها عالقة بالقضايا المالية واإلدارية بفئة محددة ،ولم يجعلها متاحة لجميع المواطنين ،وفي ذلك مخالفة

لمبادئ حق الحصول على المعلومات من حيث إتاحة المعلومات العامة لجميع من يطلبها ،واإلفصاح األقصى

عن المعلومات ،إذ ورد في المادة ( )45من القانون "للديوان االطالع على كافة التقارير والمعلومات والبيانات
الواردة من الموظفين وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس باألمور المالية واإلدارية" وهو ما

انطوى ضمنا على تجاهل للحق في الحصول على المعلومات ،واألمر عينه تكرر أيضا في مواد قانون تنظيم

الموازنة العامة والشؤون المالية حين منحت المادة ( )43الفقرة (و) دائرة الموازنة العامة الحق في طلب
المعلومات التي تحتاجها والحصول عليها ،كما أن المادتان ( )54+51من قانون تنظيم الموازنة واللتان نظمتا
27وكالة االنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"https://bit.ly/3g7vUX6 :
28عن صندوق وقفة عز والهدف من إنشائهhttps://bit.ly/3g55Uf8 :
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التقارير الدورية حول تطبيق الموازنة ووضعها ،لم تأتيا إطالقا على ذكر حق المواطنين أو وسائل اإلعالم في

االطالع عليها رغم كونها معلومات عامة حول مؤسسة عامة تُدير شأنا عاما يقتضي الشفافية والمصارحة،
لتقويض أي احتماالت الفساد.
ورغم أن و ازرة المالية الفلسطينية لم تنشر كتاب الموازنة العامة للعام  2020خالل وباء كورونا ،29حيث أوعز

الرئيس محمود عباس لرئيس الوزراء محمد اشتية بالعمل وفق موازنة طوارئ بعد إعالن حالة الطوارئ ،إال أنها
تنشر باستمرار على موقعها اإللكتروني تقارير مالية شهرية حول العمليات المالية– االيرادات والنفقات ومصادر

التمويل ،30إلى جانب وثائق مشروع االستجابة الطارئة للحماية االجتماعية ووباء كوفيد  11باللغة اإلنجليزية،31

كما عقد وزير المالية الفلسطيني ،شكري بشارة ،مؤتمرات صحفية بعضها عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"32

وبعضها وجاهيا مع صحفيين وإعالميين بحضور مدراء ومسؤولي الو ازرة ،33لتبيان حقيقة الوضع المالي للحكومة
الفلسطينية ،وخطتها لالستجابة على ضوء وباء فايروس كورونا ،واطالع الجمهور عليها ،إلى جانب إصدار

مجموعة من البيانات الصحفية للرأي العام حول آخر مستجدات الوضع المالي.

وحول صندوق وقفة عز وحق الحصول على المعلومات ،فقد تم إنشاء منصة إلكترونية للصندوق باللغتين
العربية واإلنجليزية ،للتواصل مع الجمهور والمتبرعين ،باإلضافة إلى صفحة على منصة التواصل االجتماعي

فيسبوك ،34لتزويد المواطنين بآخر المستجدات ،إال أن المنصة اإللكترونية للصندوق على شبكة اإلنترنت والتي

حملت النطاق " "waqfetizz.psلم توفر أي معلومة للمواطنين والمتضررين حول كيفية االستفادة من الصندوق
ومساعداته المالية ،وال رابطا من أجل التسجيل للحصول على المساعدة ،وال شروط الحصول عليها ،بل ركزت

جل اهتمامها على :التبرعات التي تم االلتزام بها ،قوائم المبالغ المودعة في حساب الصندوق ،قوائم أسماء

29تحت بند موازنة السنوات السابقة ذكرت وزارة المالية أنه بسبب قانون الطوارئ و التبعيات القانونية مع الطرف اإلسرائيلي ،تم إيقاف
التقارير المالية مؤقتا ،وعن موازنة السنة الحالية  ،2121أوردت وزارة المالية أنه "نظرا للظروف الراهنة السياسية واالقتصادية والصحية
التي تفاقمت مع انتشار وباء كوفيد ،91-فقد ارتأت وزارة المالية أن تقدم للمواطن الفلسطيني شرحا ملخصا ومبسطا (موازنة المواطن) ،حيث تم إقرار
هذه الموازنة بنسختها الكاملة بتنسيب من مجلس الوزراء بتاريخ  ،2121/2/21ونقدمها هنا عبر تقنية الفيديو انفوغراف لضمان وصول المعلومات
للجميع بسهولة ويسر .كما نشرت قانون موازنة الطوارئ للعام https://bit.ly/2CTdDhS .2020
30التقارير المالية الشهرية لعام  ،2121العمليات المالية – االيرادات والنفقات ومصادر التمويل .وزارة المالية الفلسطينية:
https://bit.ly/3g7l3N1
31وثائق مشروع االستجابة الطارئة للحماية االجتماعية ووباء كوفيد  .91وزارة المالية الفلسطينيةhttps://bit.ly/3g8UtD4 :
32لقاء لوزير المالية مع صحفيين عبر اإلنترنتhttps://bit.ly/2WXBJyM :
33مؤتمر صحفي بحضور اإلعالم لوزير الماليةhttps://bit.ly/2WXBJyM :
34تعتبر فلسطين من بين أكثر الدول في العالم استخداما لشبكة فيسبوك للتواصل االجتتماعي ،إذا تقدر نسبة الذين يرتادون المنصة بـ ٪88من
مستخدمي اإلنترنت ،وبذا فهي من أكثر المنصات شيوعا وفعالية للتواصل مع الجمهور .تقرير لمركز الميزان لحقوق اإلنسان:
https://bit.ly/3aarj4d
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المتبرعين فوق األلف دوالر ،تعريف بالصندوق وفريق إدارته ،وهو ما ال يحقق أحد أهم األهداف المرجوة من
هذه المنصة ومزاياها التفاعلية على ضوء اإلغالقات التي تحد من حرية الحركة.

وعليه يمكن القول؛ إن حق الحصول على المعلومات في ملف إدارة التضامن المالي قد واجه العديد من العراقيل

التي حالت دون إنفاذه ،إذ كانت حالة الحق على الصعيد الحكومي وو ازرة المالية أفضل من صندوق وقفة عز،
حيث قصر حق الحصول على المعلومات على الحد األدنى عبر األبواب آنفة الذكر الواردة على منصته
اإللكترونية ،األمر الذي لم يكن ليحدث في ظل وجود قانون يكفل هذا الحق ويتابع تنفيذه على األرض.
توفير المؤسسات العمومية للمعلومات تلقائيا
عملت المؤسسات العمومية الفلسطينية -ذات العالقة -منذ اليوم األول ألزمة وباء فايروس كورونا على
التواصل مع الجمهور بشكل حثيث ،من خالل إصدار التعليمات والتوجيهات والبيانات الصحفية التي تتناول
مستجدات الحالة الوبائية ،وشروط السالمة العامة والخطوات المقبلة إلدارة االزمة على المدى القصير ،لكن

دون اإلعالن عن خطة مواجهة وإدارة استراتيجية متكاملة لالزمة ضمن إطار زمني محدد ،وأهداف ورؤية
يز لمبدأ الشفافية في إدارة االزمة وتداعياتها
ومخاطر وتحديات ،تتيح للجمهور متابعة التطبيق والمساءلة ،تعز ا

على جميع أطرافها.35

ورغم ذلك ،نشرت الحكومة الفلسطينية على الموقع اإللكتروني لمكتب رئيس الوزراء خطة باللغة اإلنجليزية

حملت عنوان " "Palestine's COVID-19 Response Planتناولت فيها بشكل عام دون تخصيص أو
تفاصيل أو بيانات معمقة أو محدثة ،تناولت الخطوط العريضة التي ستحكم تعاطي الحكومة مع األزمة وفق
جوانب التأهب ،االحتواء والكبت ،التوعية بمبادئ الصحة العامة ،تدابير الشفافية ،التنسيق اإلقليمي ،مع إيالء
الجانب المالي أهمية بارزة حتى تتمكن من الحصول على التمويل الالزم لمواجهة الوباء على ضوء ما تعانيه

من أزمة مالية خانقة.

35في لقاء عبر تلفزيون فلسطين ،بتاريخ  ،2121-12-27قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم إن استراتيجية الحكومة في التعامل مع ازمة وباء
كورونا اعتمدت على التواصل والتشبيك بين كافة أذرع واجنحة الحكومة واألجهزة األمنية والقطاع الخاص ،والشركاء الدوليين .والتواصل مع
المواطنين وفق مبدأ الشفافية ،وتقديم المعلومات الصحية الرسمية عن حالة الفايروس وتطوره والحجر والمصابين ،دون عرض خطة واضحة المعالم.
المقابلةhttps://youtu.be/uxCe8b2STcM :
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ومثل اإليجاز الصحفي (الصباحي والمسائي) الذي قدمه المتحدث باسم الحكومة حول آخر مستجدات الحالة

الوبائية في فلسطين ،تجسيدا عمليا ألبرز مظاهر مبادرة المؤسسات العمومية في توفير المعلومات تلقائيا
للجمهور ،حيث عملت على إعداده الو ازرات ذات العالقة ممثلة بـ و ازرة الصحة ،و ازرة الداخلية ،و ازرة اإلعالم،

الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ،مع فتح المجال للصحفيين من أجل طرح االسئلة واالستفسارات وإتاحة الفرصة
لوسائل اإلعالم المحلية والدولية من أجل تغطية "اإليجاز".
كما أنشأت و ازرة الصحة الفلسطينية "المرصد اإللكتروني لكوفيد  "11باللغتين العربية واإلنجليزية ،حيث وّفرت

من خالله ُملخصا ،يجري تحديثه يوميا ،حول الوضع الوبائي ،إلى جانب إحصائيات حول اإلصابات حسب
الفئات العمرية والمناطق باستثناء القدس داخل الجدار ،والخارطة الوبائية والفحوصات المخبرية ،باإلضافة إلى

تنظيم حمالت توعية للوقاية من الوباء عبر التلفزيون الرسمي ووسائل اإلعالم المحلية ،وإصدار تقارير يومية

ومنشورات "بوسترات" ،وتخصيص رقم مجاني لإلجابة على استفسارات الجمهور مع مراعاة خصوصية المصابين

والحفاظ عليها.36

وعكفت و ازرة الداخلية الفلسطينية ،عبر اللجنة الفنية التي يرأسها المساعد األمني لوزير الداخلية ،على متابعة
كل تطورات الحالة الوبائية في فلسطين وتقديم تقرير يومي لرئيس الوزراء وزير الداخلية حول الوضع في

فلسطين وعملت من خالل المتحدث باسمها على اصدار البيانات والتقارير الصحفية واجراء المقابالت التلفزيونية
واالذاعية من اجل توفير المعلومات اوال باول حول آخر التطورات وأبرز االجراءات االمنية التي يتم اصدارها

من اللجنة العليا للطوارئ.37.

أما باقي الو ازرات والمؤسسات العامة ،وتلك التي لم يكن لها عالقة مباشرة بإدارة األزمة فقد واصلت عملها
كالمعتاد ،من خالل اصدار البيانات الصحفية الدورية ،والخاصة بما يستجد من أحداث ذات عالقة بالوباء.

36مقابلة عبر الهاتف مع اإلعالم والعالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية.2121-10-91 .
37مقابلة مع المتحدث باسم وزارة الدخلية د .غسان نمر.2121-10-99 .
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الفصل الرابع :وصول الصحفيين الفلسطينيين إلى المعلومات خالل وباء كورونا
تُمثل مهمة الصحفي في جوهرها حلقة وصل بين من يمتلك المعلومة أو يتعمد إخفائها من جهة -سواء كان
شخصية اعتبارية أو معنوية عامة -وبين الجمهور /المواطنين الذين يمتلكون الحق في الحصول على المعلومات
المشتغلين فيها والجمهور على حد سواء،
من جهة أخرى ،كما أنها مهمة ورغم ما تحمله من مخاطر على ُ
تُصبح أكثر أهمية وحساسية في األزمات ،حيث يبرز دورها كسلطة رابعة على عاتقها مسؤولية المتابعة واإلخبار

والمساءلة والتوعية وغيرها ،وترتفع احتماالت تعرضها للتقييد والتضييق وفق مسوغات ومبررات قد تكون ُمقرة

بموجب القانون ،كحالة الطوارئ مثال.

رض مجموعة
وألن إعالن حالة الطوارئ في األراضي الفلسطينية في سبيل مواجهة وباء فايروس كورونا ،رافقه ف ُ

من القيود على الحقوق األساسية ،كان الحق في الحصول على المعلومات من جملة حقوق أخرى تقع في

نطاق إمكانية التعرض ألشكال مختلفة من التقييد ،سيما وأن القانون يوفر الغطاء لذلك بما يقتضيه حد الضرورة.

ألجل ذلك ،ولبيان أهمية حق الحصول على المعلومات ،وقانون يكفله ،سيسعى هذا الفصل لقياس مدى حصول
الصحفيين الفلسطينيين على المعلومات من الهيئات العامة والرسمية ،خالل فترة انتشار وباء كورونا ،وذلك

عبر استطالع تجربة ُنخبة ُممثلة من الصحفيين العاملين في الميدان خالل فترة الدراسة ،في محاولة لبيان
أوجه القصور والضعف التي اعترت ممارسة هذا الحق ،والمزايا التي خسرها المشهد الحقوقي والصحي

الفلسطيني في ظل غياب قانون حق الحصول على المعلومات.
العينة
ّ

تتكون عينة هذا الفصل ،وهو الرابع واألخير من الدراسة ،من مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين العاملين في

الميدان والمؤسسات اإلعالمية خالل فترة انتشار وباء فايروس كورونا " "COVID 19في األراضي الفلسطينية،
وعملوا على تغطية ومتابعة الحالة الوبائية منذ أول شهر نيسان  4343وحتى منتصف شهر آب من نفس

العام.
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ونفذ االستطالع من خالل منصة إلكترونية ) ،(Online Survey-By Google Formsوشملت العينة 35
ُ

صحفيا ،قال  ٪51.4منهم إنهم يعملون في مؤسسات إعالمية عمومية /حكومية ،فيما يعمل  ٪48.6منهم

في مؤسسات إعالمية تتبع القطاع الخاص أو األهلي ،ويتراوح عدد سنوات خبراتهم في العمل الصحفي من 4

أعوام كحد أدنى إلى  45عاما كحد أعلى ،وهو ما يمنح العينة بعدا ُيعزز التنوع واإلثراء على صعيد التمثيل
للوسط الصحفي خالل فترة إنتشار فيروس كورونا.
وتم اختيار هذه العينة من الصحفيين كونها عايشت بشكل مباشر ولسنوات العمل الصحفي وتفاصيله وخباياه،
خاصة خالل فترة انتشار وباء فايروس كورونا في األراضي الفلسطينية ،وكانت األكثر احتكاكا بالمؤسسات

العامة خالل األزمة؛ نظ ار لحاجتهم المهنية المتواصلة للحصول على المعلومات فيما يتعلق بمستجدات الحالة
الوبائية ،وتخصص عدد منهم في الصحافة االقتصادية -صحافة البيانات.

تحليل العينة

االطالع على أي من مسودات قانون حق الحصول على المعلومات
أظهر استطالع عينة الدراسة أن أكثر من نصف العينة وبنسبة
 ٪57من الصحفيين المستطلعين لم يطلعوا على أي من مسودات

قانون حق الحصول على المعلومات التي يجري نقاشها وتعديلها

ضمن جهود كبيرة ،جرى تقديم
أكثر من مسودة لقانون حق
الحصول على المعلومات ،هل
اطلعت على أي منها؟

منذ سنوات ،رغم أنها متاحة لالطالع على شبكة اإلنترنت .في حين

قال ما نسبته  ٪43من المستطلعين إنهم اطلعوا عليها أو على
بعضها.

43%
57%

وتشير هذه النتيجة إلى ضرورة تثقيف الصحفيين عبر دورات أو

ندوات ،أو ما هو متاح من وسائل تعليمية ،من أجل تعزيز معرفتهم

بأحد أهم الحقوق التي تقوم عليها مهنة الصحافة ،وهو حق الحصول
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ال

نعم

على المعلومات  ،علما أن دراسات سابقة عديدة كانت قد أشارت إلى هذه الثغرة المعرفية لدى الصحفيين
الفلسطينيين قبل سنوات ،ما يعني أن هذا القصور المعرفي لدى الصحفيين ما زال قائما حتى تاريخ إعداد هذه

سدها.
الدراسة ،ويستوجب عمل الالزم من أجل ّ
طر القانونية الناظمة لحق الحصول على المعلومات في فلسطين
المعرفة باألُ ُ
وصفت الغالبية من الصحفيين المستطلعة أراءهم أن معرفتهم
باألطر القانونية الناظمة لحق الحصول على المعلومات في

فلسطين "ضعيفة" ،وذلك بنسبة  ،٪57فيما قال  %34منهم إن

كيف ت ُقيِّم معرفتك بال ُطر القانونية
الناظمة لحق الحصول على
المعلومات في فلسطين؟

معرفتهم بها جيدة ،ووصف  ٪8.6منهم فقط بأنهم مطلعون

9%

وملمون بتفاصيل القوانين التي تنظم هذه الحق.

وتجدد هذه النتائج التأكيد على ضرورة توعية الصحفيين

34%
57%

الفلسطينيين باألطر القانونية الناظمة لحق الحصول على

المعلومات ،إذ ال يمكن أن تكون المطالبات والدعوات إلقرار قانون
حق الحصول على المعلومات مكتملة األركان دون أن يكون

ُملم ومطلع على تفاصيلها

جيدة

ضعيفة

الصحفيون على دراية كاملة بمسودات القانون والمالحظات عليها،
والبيئة القانونية والسياسية الناظمة لهذا الحق وأثرها عليه ،وعالقته بالمعايير الدولية ،وتجارب البلدان في هذا
المضمار ،األمر الذي قد يجعل من الصحفيين عند الحديث عن هذا الحق أو مسوداته او المالحظات عليه

الزور".
أشبه بـ "شهود ُ

أفضل وسيلة للحصول على المعلومات خالل انتشار وباء كورونا
بينت نتائج االستطالع أن أفضل وسيلة لجأ إليها الصحفيون من أجل الحصول على المعلومات ،خالل انتشار

وباء كورونا في األراضي الفلسطينية ،هي البريد اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي ،حيث جاءت في

المرتبة االولى بنسبة  ،%44فيما جاء الهاتف في المرتبة الثانية بنسبة  ،%41وفي المرتبة االخيرة إجراء

كبير في األدوات التي استخدمها الصحفيون
المقابالت الشخصية الوجاهية مع المسؤولين ،وهو ما يظهر تحوال ا
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للحصول على المعلومات من الجهات الرسمية ،مقارنة مع األدوات التي يستخدمونها خالل األوضاع الطبيعية

المعتادة.

ويعكس حصول وسيلة البريد اإللكتروني وشبكات التواصل
االجتماعي على األفضلية ،اعتماد الهيئات والمؤسسات الرسمية

صفحاتها على المنصات االجتماعية كوسيلة فاعلة للتواصل مع

خالل أزمة كورونا ،كانت أفضل
وسيلة للحصول على المعلومات
من المؤسسات العامة هي:

الجمهور ،وهي ميزة تحسب لهذه الهيئات في مجاراتها للتقدم

15%

الحاصل في هذا المجال.

41%

االحترزية
ا
ويعود تحقيق هذه "األفضلية اإلجبارية" إلى اإلجراءات

44%

الوقائية التي فرضتها الحكومة ،والتي كان من بينها تقييد الحركة

وفرض الحجر المنزلي ومنع التنقل بين المحافظات ،إذ تجلى هذا

البعد بحصول المقابلة الشخصية الوجاهية على التصنيف األخير

الهاتف
البريد اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي
المقابلة الشخصية مع المسؤولين

من بين أدوات الحصول على المعلومات من المسؤولين والهيئات

الرسمية ،بنسبة  %15فقط.
إفصاح المؤسسات الرسمية عن المعلومات العامة المتعلقة بوباء كورونا
جسد مبدأ اإلفصاح األقصى عن المعلومات الجوهر المنطقي
ُي ّ
الكامن وراء حق الحصول على المعلومات من الهيئات العامة ،عبر
اإللتزام باإلفصاح عنها وإتاحتها لمن يطلبها ،وفي هذا السياق يصف

يمكن وصف درجة إفصاح
المؤسسات الرسمية عن
المعلومات العامة المتعلقة بوباء
كورونا بانها:

ما نسبته  %54من الصحفيين المستطلعين درجة إفصاح المؤسسات

3%

العامة عن المعلومات المتعلقة بوباء كورونا بأنها "شحيحة" ،فيما

وصفها  %43من المستطلعين بأنها كانت كافية ،و %3بأن

43%

54%

اإلفصاح عن هذه المعلومات كان إفصاحا واسعا.

إفصاح واسع
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كافية

شحيحة

وكان الفتا لالنتباه أن نسبة الصحفيين التي وصفت درجة االفصاح عن المعلومات خالل فترة الوباء بالمعدومة

 ،%3وهو ما يشير إلى الجهود التي بذلتها الهيئات العامة في اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بوباء كورونا.
تسهيل الحصول على المعلومات
يقع على عاتق الهيئات والمؤسسات الرسمية العمل بكافة السبل

الممكنة ،من أجل تسهيل الحصول على المعلومات العامة ،والرد

حين طلبت معلومات تخص أزمة
كورونا من المؤسسات العامة
كانت تلك المؤسسات:

على طلبات الحصول في أسرع وقت وبسقف زمني محدد ،وبيان
أسباب الرفض حين وجوبه ،ومساعدة مقدمي الطلبات بما يعزز

من فرصة حصولهم على المعلومات خارج نطاق االستثناءات.

4%
30%

فلسطينيا وخالل ازمة كورونا ،قال ما نسبته  ٪66من الصحفيين

66%

المستطلعين إن المؤسسات الرسمية حين طلب المعلومات منها

كانت متعاونة ،بينما رأى  ٪33منهم أنها كانت متحفظة على ما

لديها من معلومات ،و ٪4منهم فقط قالوا إنها رفضت تزويدي بها.
وبسؤال عينة الدراسة كما إذا كانت الهيئات العامة قد التزمت بنشر
المعلومات العامة خالل فترة وباء كورونا من تلقاء نفسها ،أجاب ما
نسبته  ٪66من الصحفيين المستطلعين بـ"نعم" ،فيما أجاب ما نسبته

متعاونة

متحفظة

ترفض تزويدي بها

أبدت الهيئات والمؤسسات
العمومية إلتزاما باإلفصاح عن
المعلومات من تلقاء نفسها:

 ٪43بـ"ال".

34%

ويظهر من خالل النتائج أن المؤسسات العامة عملت ،إلى حد
بعيد ،على تسهيل حصول الصحفيين على المعلومات ونشر

66%

المعلومات العامة من تلقاء نفسها ،إال أنها كانت متحفظة أحيانا
ولم تلتزم بنشرها تلقائيا ،بل ورفضت تزويد صحفيين بها في مرات

قليلة ،علما أن وجود قانون منسجم مع المعايير الدولية ويضمن حق

ال

نعم

سيلزم المؤسسات والهيئات العامة ،ليس فقط بتزويد
الحصول على المعلومات في األراضي الفلسطينية؛ كان ُ
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المعلومات لمن يطلبها ،بل بتسهيل حصولهم عليها ونشرها من تلقاء نفسها ،وبيان أسباب الرفض حال وقوعه،
وهي واحدة من أهم المزايا المهدورة في ظل عدم وجود قانون ينظم هذا الحق في فلسطين.
ورغم وجوب إتاحة حق الحصول على المعلومات لجميع من يطلبها

دون محاباة أو تمييز ،وبعيدا عن العالقات الشخصية أو الصفات
االعتبارية ،انطالقا من مبادئ حق الحصول على المعلومات التي

أقرتها المعايير الدولية ،بدا أن العالقات الشخصية ،أو االنتماء

إلى أي مدى أثر االنتماء السياسي
أو العالقات الشخصية مع
المسؤولين العموميين في
الحصول على المعلومات خالل
ازمة كورونا:

السياسي ،أو كالهما ،كانا من العوامل التي ساهمت سلبا وإيجابا
على حق الصحفيين الفلسطينيين المستطلعين في الحصول على

23%

المعلومات خالل انتشار وباء كورونا.

60%

17%

وعند سؤال المستطلعين عما إذا كان االنتماء السياسي أو العالقات
الشخصية مع المسؤولين العموميين ،قد أثرت في الحصول على

لم تؤثر

أثرت إلى حد بعيد

أثرت إلى حد ما

المعلومات خالل أزمة كورونا ،أجابت الغالبية وبنسبة  60%أنها

أثرت إلى حد ما ،فيما قال  23%منهم إنها لم تؤثر على حقه في الحصول على المعلومات ،و 17%قالوا

إنها أثرت إلى حد بعيد ،وهي نتيجة ال تبدو ُمفاجئة على ضوء تحليل أثر البيئة السياسية في فلسطين على
إقرار حق الحصول على المعلومات ،والتي وردت في الفصل الثاني من الدراسة ،خاصة تداعيات االنقسام
الداخلي.
وهنا أيضا تتجلى أهمية إقرار قانون يضمن حق الحصول على المعلومات في األراضي الفلسطينية ،علما أن

المذكرة اإليضاحية لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ،المنشورة على المنصة اإللكتروني
لهيئة مكافحة الفساد ،تضمنت في الفصل السابع ،المادة ( )39عقوبة على كل من يمتنع عن تقديم المعلومات

المطلوبة ،أو قدمها غير كاملة ،وهو ما يمثل -عند تطبيقه -رادعا فاعال على وقوع مثل هذه الحاالت التي
تنتهك الحق في الحصول على المعلومات.
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حالة الطوارئ واإلجراءات الوقائية االحترازية
شكل إعالن حالة الطوارئ وما ترتب عليها من إجراءات احت ارزية
لمواجهة تفشي فايروس كورونا في األراضي الفلسطينية ،أحد أبرز

التحديات للحكومة بأذرعها التنفيذية وأصحاب حق االطالع على

هل أَثَّر إعالن حالة الطوارئ على
حصولك على المعلومات من
الهيئات والمؤسسات الرسمية؟

المعلومات على حد سواء؛ ففي الوقت الذي عملت فيه الحكومة

على تطبيق اإلجراءات الضرورية المستجدة رغم عراقيل االحتالل،

11%
32%

طالت آثارها مختلف جوانب الحياة.

وقالت أغلبية الصحفيين المستطلعين ،ونسبتهم  ،57%إن إعالن

57%

حالة الطوارئ أثر على حصولهم على المعلومات من الهيئات
والمؤسسات الرسمية ،بينما قال  ٪32لم يؤثر ،فيما قال  ٪11من

أثر على حد بعيد

أثر إلى حد ما

لم يؤثر

المستطلعين إن إعالن حالة الطوارئ أثر إلى حد بعيد في حصولهم
على المعلومات من الهيئات الرسمية.
وأثار إعالن حالة الطوارئ ،حينها ،جدال بين المختصين في القانون والمدافعين عن الحريات ،وسط تحذيرات

من أن تمثل غطاء قانونيا الرتكاب انتهاكات بحق الحريات والحقوق األساسية ،وهو ما حدث فعال خالل
اشتباكات بين مواطنين وعناصر األمن في مدينة الخليل ،38وما حدث مع الصحفي نزار حبش من "اعتداء

على أيدي رجال األمن أمام مقر رئاسة الوزراء" ،39حيث ظهرت حجم المميزات التي خسرها الصحفيون من
غياب قانون يكفل حق الحصول على المعلومات ،ويلزم الجهات الرسمية باإلفصاح عنها وتوفيرها في جميع
الظروف ،خاصة مثل حالة انتشار وباء كورونا ،التي يعتبر فيها الحصول على المعلومات من مقومات

الحصول على الرعاية الصحية التامة.

38وثقت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان من خالل إفادات شهود عيان ومن مشاهدتها لفيديوهات ،قيام قوة كبيرة من الشرطة ،معززة بالشرطة الخاصة
وبعض أفراد األمن الوطني ،بمهاجمة أصحاب البسطات وإطالق النار بالهواء وقلب بعض البسطات وإتالف محتوياتها وكذلك االعتداء على عدد منهم
بالضرب ،بعضهم تم االعتداء عليه بعد تقييده ،وقد جاء االعتداء دون تدرج في استخدام القوة حسب ما تقتضيه التعليمات واللوائح والمعايير الدولية في
استخدام القوة ،ودون إعطاء إخطار ألصحاب البسطات والعاملين عليها بإزالة بسطاتهم ،او النداء عليهم بمكبرات الصوت قبل قيام بعض رجال االمن
بقلب البسطات ،وذلك بتاريخ https://bit.ly/32uaD4w .2121-12-12
"39وطن" تستنكر االعتداء على مراسلها الزميل نزار حبش خالل اإليجاز الصحفي ..وتطالب بمحاسبة المعتدينhttps://bit.ly/3gweu65 :
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وحول تأثير اإلجراءات الحكومية الوقائية على حق الصحفيين في

الحصول على المعلومات من الهيئات العامة ،رأت أغلبية عظمى،
 74%من الصحفيين ،أن اإلجراءات أثرت على حقهم في الحصول
على المعلومات ،بينما قال ما نسبته  23%منهم إنها لم تؤثر،

و 3%فقط منهم قالوا إنها أثرت إلى حد بعيد.

إلى أي مدى أثرت اإلجراءات
الحكومية الوقائية االحترازية على
حقك في الحصول على
المعلومات؟
3%
23%

ويظهر من هذه النتائج أن كال من حالة الطوارئ واإلجراءات
الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة في األراضي الفلسطيني لمواجهة

74%

كبير على حق الحصول على المعلومات
أثر سلبيا ا
"كورونا" كان لها ا

للصحفيين .ورغم أن القانون األساسي قد أباح اللجوء إلى ما يلزم

أثرت إلى حد بعيد

أثرت إلى حد ما

لم تؤثر

من إجراءات في هذه الحالة "بالقدر الضروري لتحقيق الهدف

المعلن في مرسوم إعالن حالة الطوارئ" ،إال أن الفرصة الضائعة هنا هي عدم وجود قانون يصون حق
الحصول على المعلومات ،حيث كان باإلمكان أفضل مما كان ،عبر تقليل هذه اآلثار إلى الحد األدنى ،من

خالل تنظيم عملية انسياب المعلومات من الهيئات العامة ،ومراعاة مبادئ هذا الحق في كل جوانب إدارة الحالة
الوبائية على الصعيد المعلوماتي.

ومما ال شك فيه أن هذه اإلجراءات أثرت سلبا أيضا على انسياب المعلومات من الصحفيين إلى الجمهور،

وبالتالي على حقهم في الحصول على المعلومات العامة التي لم يتمكن الصحفيون من الوصول إليها ،ذلك أن
عملية االتصال بين من يمتلك المعلومة والصحفي الوسيط والجمهور هي عملية تراكمية ،ينعكس أي خلل فيها

على النتيجة النهائية ممثلة بحق الجمهور في االطالع.
ولدى سؤال الصحفيين عن أبرز اإلجراءات التي كانت سببا في إعاقة حصولهم على المعلومات ،كانت إجابتهم
تأثير :تقييد الحركة والحجر المنزلي بأثر نسبته  ،%45.7منع نشر أو تداول أسماء
ا
كاآلتي ،حسب األكثر
المصابين واختراق خصوصيتهم بنسبة  ،%34.3ال شيء من اإلجراءات المذكورة بنسبة  ،%48.6منع التنقل
بين المحافظات بنسبة  ،%45.7منع أي مظاهر للتجمهر والتجمع واالحتفاالت والتظاهرات بنسبة %44.1

من بين اإلجراءات.
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أعنلت الحكومة عن مجموعة من اإلجراءات االحترازية الوقائية ،أي من هذه الجراءات أعاقت
حقك في الحصول على المعلومات؟
تقييد الحركة والحجر المنزلي
45.70%
منع التنقل بين المحافظات

25.70%
22.90%

منع أي مظاهر للتجمهر والتجمع واالحتفاالت والتظاهرات

منع نشر أو تداول أسماء المصابين واختراق خصوصيتهم
34.30%
ال شيء مماذكر

28.60%

وتجدر اإلشارة هنا إلى اإلجراء الذي حاز على المرتبة الثانية ( )34.30%من بين اإلجراءات الحكومية من

حيث األكثر إعاقة لحق الحصول على المعلومات ،وهو "منع نشر أو تداول أسماء المصابين واختراق
خصوصياتهم" ،فالحق في الخصوصية لألفراد المرضى ال يندرج ضمن المعلومات العامة التي يتوجب على
المؤسسات العامة نشرها ،حتى وإن كان بحجة تتبع الخارطة الوبائية وتحديد مخالطي المصاب لمنع تفشي

الفايروس ،فالحق في الخصوصية هو أحد أهم محددات العمل الصحفي المهني ،وهو أيضا حق مكفول

للمرضى بموجب قانون الصحة الفلسطينية رقم ( )20لسنة  ،2004حيث نصت المادة ( )60على أن لكل
مريض في المؤسسة الصحية الحق في احترام خصوصيته" ،وإن حصول هذا اإلجراء على تأييد عال لدى
الصحفيين المستطلعين على أنه أحد أبرز اإلجراءات التي أعاقت حق الحصول على المعلومات ،يشير إلى

فجوة معرفية لدى الصحفيين بحدود ضوابط مهنة الصحافة والحق في الخصوصية ،وهو ما يتطلب سُّد هذه
الفجوة عبر التثقيف والتوعية.
المستطلعين في الحصول على
وعن أبرز اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة وعززت من حق الصحفيين ُ

المعلومات ،جاءت اإلجابات كاآلتي ،حسب األكثر تأثيرا :استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم
التعاطي مع اإلشاعات بنسبة  ،%64.13تشكيل لجنة متابعة إعالمية يومية برئاسة المتحدث باسم الحكومة

بنسبة  ،%48.6منع أي تصريحات إعالمية من أي مسؤول إال من يخوله رئيس الوزراء بنسبة  ،%14.3وال

شيء من هذه اإلجراءات عزز حق الحصول على المعلومات بنسبة .%14.3

37

أي من اإلجراءات الحكومية اآلتية عززت حق في الحصول على المعلومات؟
منع أي تصريحات إعالمية من أي مسؤول إال من يُخولُه رئيس الوزراء

14.30%
62.90%

استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم التعاطي مع االشاعات

تشكيل لجنة متابعة إعالمية يومية برئاسة الناطق باسم الحكومة

28.60%

ال شيء مما ذكر

14.30%

وتبين نتائج االستطالع أعاله مدى نجاعة اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة في توفير المعلومات حول األزمة
للجمهور والصحفيين ،ومراعاة الدقة في تلك المعلومات ،إذ حازت إجراءات تنظيم انسياب المعلومات من

المؤسسات العامة على تأييد عال ،وكان باديا انخفاض نسبة المعترضين على هذه اإلجراءات بحصول خيار
"ال شيء مما ذكر" على نسبة  14.3%فقط ،وتبين النتائج أيضا أهمية تنظيم التصريحات اإلعالمية حول

األزمة ،وحصرها بمن يخوله رئيس الوزراء فقط ،باإلضافة إلى محاربة الشائعات ،حيث تضافرت جهود المركز
الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية خالل األزمة مع الجهود الحكومية بإطالق حملة لمواجهة الشائعات

واألكاذيب ،لما ينطوي عليه األمر " من إرباك ومخاوف وتداعيات ومخاطر ،تمس المجتمع بمختلف مؤسساته

وأوساطه ،وتضعف قدرته على التعامل األمثل مع انتشار المرض".
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الخاتمة
لم يعد االنضمام إلى نادي المجتمع الدولي ،مرتهن فقط بمتطلبات سياسية وعالقات مسؤولة بين وحدات هذا

المجتمع ،إنما أضحى االلتزام بمبادئ الشرعية الدولية ،أي سيادة حكم القانون الدولي ،بما فيه من اتفاقيات
ومواثيق نافذة على أعضاء هذه المجتمع ،ضرورة مُلحة ،بل وفي أغلب األحيان البوابة اإلجبارية التي يتوجب

على جميع الدول المرور عبرها حتى تحظى بالقبول والدعم واالعتراف ،ومن هذه االتفاقيات والمواثيق ما له
عالقة بحقوق اإلنسان ،والتي من بينها الحق في التعبير واالعتقاد وتبادل المعلومات والحصول عليها.

وفي الوقت الذي تسعى فيه دولة فلسطين من أجل الحصول على االعتراف الدولي الكامل بها ،عملت على

االنضمام إلى حزمة واسعة من االتفاقيات والمواثيق الدولية -دون تحفظ ،وما يترب عليها من موائمة التشريعات

الوطنية مع المبادئ العامة في تلك المواثيق ،إال أنها لم تُقر حتى اآلن قانون حق الحصول على المعلومات.

ورغم أن القانون األساسي الفلسطيني قد كفل هذا الحق ،إال أن القوانين واألنظمة األخرى لم تكفله بالشكل

الالزم لتحقيق غاياته ،وإن ورد فيها هذا الحق على شكل مواد متفرقة مجتزأة ال تُحقق مبادئه وفق المعايير
الدولية.
ومع انتشار فيروس كورونا في األراضي الفلسطينية ،أخذت الحاجة تتجلى بقوة لقانون يضمن تنفيذ وكفالة حق

الحصول على المعلومات ،سيما وأن حق الحصول على المعلومات من أهم ضمانات الحصول على الرعاية

الصحة وضمان الصحة العامة خالل األزمات الصحية والطبيعية وغيرها ،خاصة في ظل إعالن حالة الطوارئ

التي تخللها إعالن الحكومة الفلسطينية عن مجموعة من اإلجراءات الوقائية واالحت ارزية لمواجهة الفيروس،
والتي حملت في مضمونها تضييقا وتقييدا على الحريات العامة ضمن حد الضرورة الذي أباحه القانون األساسي،
وهو ما انعكس على الحق في الحصول على المعلومات لدى الجمهور والصحفيين.
وفي الوقت نفسه ،عملت فيه الحكومة الفلسطينية والمؤسسات العامة ،على ضبط المشهد المعلوماتي ذو الصلة
باألزمة الصحية ،عبر اإلعالن عن منع أي تصريحات إعالمية من أي مسؤول إال من يخوله رئيس الوزراء،

وفرض استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم التعاطي مع اإلشاعات ،وتشكيل لجنة متابعة
إعالمية يومية لألزمة برئاسة الناطق الرسمي باسم الحكومة لتزويد وسائل اإلعالم بكافة المستجدات ،والقيام
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بحملة توعوية حول المرض ومنع انتشاره ،منع نشر أو تداول أسماء المصابين واختراق خصوصيتهم منعا باتا،

تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ورغم أهمية إجراءات مواجهة ومكافحة فيروس كورونا في السيطرة على انتشار الوباء ،والحد منه ،وهو ما
شهدت له األشهر الثالثة األولى من تطبيق اإلجراءات ،إال أنها ألقت بظاللها بشكل مباشر على الحق في
الحصول على المعلومات ،وتقويض مبادئ هذا الحق ،وذلك من خالل :تقييد الحركة وفرض الحجر المنزلي،

وهو ما ألحق الضرر بالقدرة على توفير تغطية ميدانية لألحداث ،إحالة اثنين من صحفيي وكالة االنباء

الفلسطينية الرسمية "وفا" إلى لجنة تحقيق ،وهما جعفر صدقة ورامي سمارة ،بدعوى خرقهما حالة الطوارئ

وتجميد راتبيهما ،األمر الذي عزز مخاوف حقوقيين من استغالل حالة الطوارئ لتقييد بعض الحريات األساسية
بذريعة "حالة الطوارئ".
وعلى صعيد إدارة التضامن المالي فقد نشرت و ازرة المالية الفلسطينية باستمرار تقارير مالية شهرية حول

العمليات المالية– االيرادات والنفقات ومصادر التمويل ،ووثائق مشروع االستجابة الطارئة للحماية االجتماعية
ووباء كوفيد  11باللغة اإلنجليزية ،أما فيما يخص صندوق وقفة عز فقد اقتصرت المعلومات التي ُقدمت

للجمهور من قبل الصندوق على تلك المتعلقة بالتبرعات وقوائم المتبرعين والمبالغ المودعة ،لكنها لم توفر أي

معلومة للمواطنين والمتضررين عن آلية االستفادة من الصندوق ومساعداته المالية ،وال رابطا من أجل التسجيل
للحصول على المساعدة ،وال شروط الحصول عليها ،وفي ذلك مخالفة لمبادئ حق الحصول على المعلومات
مثل :اإلفصاح األقصى عن المعلومات.

وحول التزام المؤسسات العامة بتوفير المعلومات تلقائيا للجمهور ،فقد بينت الدراسة عبر الرصد والتحليل أنها
طبقت إلى حد بعيد هذا البند ،وذلك من خالل :نشر خطة باللغة اإلنجليزية حملت عنوان " Palestine's
 "COVID-19 Response Planتناولت بشكل عام دون تخصيص أو تفاصيل أو بيانات معمقة أو محدثة،
الخطوط العريضة التي ستحكم تعاطي الحكومة مع األزمة ،اإليجاز الصحفي الذي قدمه المتحدث باسم الحكومة
حول آخر مستجدات الحالة الوبائية في فلسطين ،إنشاء و ازرة الصحة الفلسطينية "المرصد اإللكتروني لكوفيد
 "11باللغتين العربية واإلنجليزية ،الذي وّفر بدوره ُملخصا ،يتم تحديثه يوميا ،حول كل ما يتعلق بالوضع الوبائي

في فلسطين ،فيما واصلت و ازرة الداخلية إصدار البيانات الصحفية وعقد المقابالت الصحفية مع وسائل اإلعالم
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حول آخر الق اررات التي تخص إدارة وتوجيه قوات األمن على األرض لضمان تطبيق اإلجراءات ،حيث أشارت
نتائج االستطالع أن  ٪65.7من الصحفيين المستطلعين قالوا إن الهيئات العامة قد التزمت بنشر المعلومات
العامة خالل فترة وباء كورونا من تلقاء نفسها ،فيما وصف  %43من الصحفيين المستطلعين درجة إفصاح
المؤسسات العامة عن المعلومات المتعلقة بوباء كورونا بأنها كانت كافية ،وقال ما نسبته  ٪66من الصحفيين
المستطلعين إن المؤسسات الرسمية حين طلب المعلومات منها كانت متعاونة.
مر
إال أن قيام المؤسسات العامة بتوفير معلومات من تلقاء نفسها خالل انتشار وباء فايروس كورونا ،وإن ُعد أ ا
جسد بشكل مكتمل األركان الحق في
جيدا على صعيد إعمال حق الحصول على المعلومات ،إال انه ال ُي ّ
الحصول على المعلومات الذي من المفترض أن يكفله القانون ويوجب على الهيئات العامة كشفها وإطالع
الجمهور عليها ،حيث وصف ما نسبته  %54من الصحفيين المستطلعين درجة إفصاح المؤسسات العامة عن
المعلومات المتعلقة بوباء كورونا بأنها "شحيحة".

وبرزت أهمية حق الحصول على المعلومات ،حين سؤال المستطلعين عما إذا كان االنتماء السياسي أو العالقات

الشخصية مع المسؤولين العموميين ،قد أثرت في الحصول على المعلومات خالل أزمة كورونا ،أجابت الغالبية

وبنسبة  60%أنها أثرت إلى حد ما ،وهو ما يشير إلى أهمية وجود قانون يكفل حقق الجميع في الحصول على
المعلومات بغض النظر عن توجهاتهم أو شبكة عالقاتهم.

لقد كشف تفشي وباء فيروس كورونا في األراضي الفلسطينية ،أن وجوب إق ارر قانون حق الحصول على

المعلومات ،ليس ترفا فكريا ،وال رفاهية قانونية ،وال تبذي ار في غير موضعه ،إنما حاجة بالغة األهمية في

فلسطين على مستويات عدة ،أهمها تعزيز الصحة العامة في زمن انتشار كورونا ،تحسين حالة الحقوق

والحريات العامة ،الحصول على قبول أوسع في المجتمع الدولي ،تقوية دعائم مكافحة الفساد .وإن تحقيق هذه

المزايا مرتبط قبل إقرار القانون ،بتثقيف وتوعية الصحفيين الفلسطينيين بمبادئ وأهمية وتفاصيل هذا الحق،
والقانون األمثل واألقدر على تولي مهمة كفالته وضمان تنفيذه.
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ملحق االستبانة:
األعزاء
تحية طيبة
يعكف المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية "مدى" على إعداد دراسة علمية حول أهمية حق الحصول على المعلومات

بالتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا " "COVID 19في األراضي الفلسطينية ،نرجو من حضراتكم اإلجابة على أسئلة االستبيان
آملين مراعاة الدقة والموضوعية ،علما أن المعلومات أدناه ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
شك ار لتعاونكم.
سنوات الخبرة في العمل الصحفي:
أعمل في وسيلة إعالم:
* خاصة
*عامة
ضمن جهود كبيرة ،جرى تقديم أكثر من مسودة لقانون حق الحصول على المعلومات ،هل اطلعت على أي منها؟
*نعم
*ال
قيم معرفتك باألُطر القانونية الناظمة لحق الحصول على المعلومات في فلسطين؟
كيف ُت ّ
*ضعيفة
*جيدة
* ُملم ومطلع على تفاصيلها
خالل أزمة كورونا ،كانت أفضل وسيلة للحصول على المعلومات من المؤسسات العامة هي:
*الهاتف
*البريد اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي
*المقابلة الشخصية مع المسؤولين
يمكن وصف درجة إفصاح المؤسسات الرسمية عن المعلومات العامة المتعلقة بوباء كورونا بـأنها:
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*معدومة
*شحيحة
*كافية
*إفصاح واسع
حين طلبت معلومات تخص أزمة كورونا من المؤسسات العامة كانت الجهات الرسمية:
*ترفض تزويدي بها
*متحفظة
*متعاونة
إلى أي مدى أثر اإلنتماء السياسي أو العالقات الشخصية مع المسؤوليين العموميين في الحصول على المعلومات خالل ازمة

كورونا:

*لم تؤثر
*أثرت إلى حد ما
*أثرت إلى حد بعيد
هل تذرعت الجهات الرسمية بظروف وباء كورونا من أجل عدم اإلفصاح عن المعلومات التي طلبتها:
*نعم
*ال
أبدت الهيئات والمؤسسات العمومية إلتزاما باإلفصاح عن المعلومات من تلقاء نفسها:
*نعم
*ال
سهلت المؤسسات العامة الحصول على المعلومات بأسرع وقت ،وحين رفضت تقديم المعلومات أوضحت أسباب ذلك:
*نعم
*ال
هل أثر إعالن حالة الطوارئ على حصولك على المعلومات من الهيئات والمرسسات الرسمية؟
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* لم يؤثر
*أثر إلى حد ما
*أثر إلى حد بعيد
إلى أي مدى أثرت إجراءات الحكومة الوقائية على حقك في الحصول على المعلومات؟
* لم تؤثر
*أثرت إلى حد ما
*أثرت إلى حد بعيد
اعلنت الحكومة عن مجموعة من اإلجراءات االحترازية الوقائية ،أي من هذه اإلجراءات أثرت سلبا على حقك في الحصول

على المعلومات؟

* تقييد الحركة والحجر المنزلي.
* منع التنقل بين المحافظات.
* منع أي تصريحات إعالمية من أي مسؤول إال من يخوله رئيس الوزراء.
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