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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 

16142العدد    2021- 07-10 السبت 

ندوة عن قانون احلق يف الو�سول اإىل املعلومات يف الي�سوعية

عقي�ش: علينا اأن نوؤمن اأنه يو�سلنا اإىل دولة القانون واملوؤ�س�سات

موجودين في اجللسة...وعن أهمية 
ق���ال: "بحسب دراسة  ال��ت��ع��دي��الت، 
أع��دت��ه��ا م���ب���ادرة "غ���رب���ال" ف���إن 34 
إدارة من أص��ل 133 إدارة رسمية 
و2018   2017 ع��ام��ي  اس��ت��ج��اب��ت 
على  للحصول  الرسمية  لطلباته 

معلومات بناء على هذا القانون".
القانون  ص������دور  أن  وك���ش���ف 
التعديلي "يتزامن ايضا مع احداث 
أساسية تكمل ه��ذا اإلجن���از، وهي 
صدور املراسيم التنفيذية عن وزارة 
ال���ع���دل، ص����دور اخل��ط��ة الوطنية 
التعينات  واس��ت��ك��م��ال  ل��ل��ق��ان��ون، 
ملكافحة  الوطنية  بالهيئة  اخلاصة 
الفساد التي ستراقب العمل بقانون 

الوصول الى املعلومات".
املرحلة  ع���ن  م��خ��ي��ب��ر  وحت�����دث 
ال��ت��ي سلكها إق���رار ال��ق��ان��ون، منذ 
ط��رح��ه ع���ام 2006 ع��ل��ى مجموعة 

ناشطني ومن ثم اق��راره في مجلس 
النواب عام 2017 واليوم مع إقرار 
ال��ت��ع��دي��الت ع��ل��ي��ه، وق�����ال: "خالل 
الدولة،  النهيار  سبب  ع��ن  البحث 
تافها  ليس  اليوم  حديثنا  أن  جند 
بل مهما للنهوض من جديد، علما 
ان هذا القانون هو جزء من كل وهو 
بحاجة ملجموعة أخرى من القوانني 
كما ه��و بحاجة قبل ك��ل ش��يء الى 

فكرة الدولة الغائبة حاليا".
فشرحت  اخل���ازن  القاضية  أم��ا 
بالتفصيل مفاعيل قانون احلق في 
الوصول الى املعلومات واملعوقات 
الثغرات  وع���ددت  تعترضه،  ال��ت��ي 
"التي ال تزال موجودة والتي تعيق 
اقر  كما  القانون كما يجب  تطبيق 
في باقي البلدان على غ��رار فرنسا 

مثال".
دور  قعقور  ال��دك��ت��ورة  وتناولت 

ق���ان���ون احل����ق ف���ي ال���وص���ول الى 
الدميقراطية  تعزيز  في  املعلومات 
وامل��واط��ن��ة، وق��ال��ت: "وصولنا الى 
االزم���ات التي نعيشها ه��و بسبب 
ودولة"،  ومواطنة  دميقراطية  ازمة 
مؤكدة أن "الوقت قد حان الستبدال 
ال��س��ل��وك احل���ال���ي ب��س��ل��وك جديد 
يتناسب مع بناء الدولة وليس في 

بناء زعامات ال حتاسب".
وأخ������ي������را، حت������دث ال���دك���ت���ور 
م���ارون م��ن الناحية اإلع��الم��ي��ة عن 
ال���ى املعلومات  ال���وص���ول  أه��م��ي��ة 
ع��ارض��ا جتربته ف��ي مجال اإلعالم 
وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا أي 
صحافي في عمله "من أجل التوصل 
الى  لنقلها  الدقيقة  املعلومة  ال��ى 

املتابع بطريقة شفافة".

أق����ام م��رص��د ال��وظ��ي��ف��ة العامة 
جامعة  ف����ي  ال����رش����ي����د  واحل����ك����م 
ال���ق���دي���س ي���وس���ف ف����ي ب���ي���روت، 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ؤس��س��ة كونراد 
Konrad-Adenauer- أديناور 

ن��دوة حوارية   ،)Stiftung )KAS
حتت   )Webinar( اف��ت��راض��ي��ة 
ع��ن��وان "ق��ان��ون احل���ق ف��ي الوصل 
ال��ى املعلومات خطوة نحو احلكم 
ال��رش��ي��د"، ف��ي ح���رم كلية احلقوق 

والعلوم السياسية - هوفلني.
وش��ارك في الندوة التي أدارها 
البروفيسور باسكال مونان: النائب 
ج����ورج ع��ق��ي��ص، ال��ن��ائ��ب السابق 
غ���س���ان م��خ��ب��ي��ر، ال��ق��اض��ي��ة دورا 
اخل��ازن، الدكتورة حليمة القعقور، 

الدكتور شربل مارون.
البداية مع كلمة ملؤسسة كونراد 
رئيس  مدير  ألقاها  التي  أدي��ن��اور 
منطقة  في   Rule Of Law مكتب 
ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال افريقيا 
فيليب برميير، الذي أكد أن "تطبيق 
القانون ليس بالشكل املطلوب رغم 
ق��ان��ون األمم  م��ص��ادق��ة لبنان على 

املتحدة من أجل محاربة الفساد ".
البروفيسور  ل��ف��ت  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
م��ون��ان ال��ى أن اجلميع "ي��ع��رف أن 
املعلومات في  ال��ى  حرية الوصول 
لبنان كانت على مدى التاريخ مقيدة 
ببعض النصوص القانونية...اليوم 
مع اقرار قانون احلق في الوصول 
الى املعلومات ندخل عصرا جديدا، 
وال��ت��ح��دي األك��ب��ر ه��و تطبيق هذا 

القانون ".
وأشار النائب عقيص في كلمته، 
ال���ى ان ه���ذه ال��ن��دوة "ت��زام��ن��ت مع 
نشر التعديل على قانون الوصول 
رق��م 2017/28 في  املعلومات  ال��ى 
اجل���ري���دة ال��رس��م��ي��ة"، ك��اش��ف��ا انه 
االخيرة،  النيابية  اجللسة  "خ��الل 
أقر القانون التعديلي رغم اعتراض 
بعض النواب بحجة ان مقدميه غير 

املشاركون في الندوة
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