
 
 ...دفاعاً عن الديمقراطية  

  
ى، خاصة الحق في حرية للتمتع بكل الحقوق األخر تعتبر حرية الوصول الى المعلومات حق انساني أساسي 

المعارف المتعلقة باالنفتاح ف. لديمقراطيةللحياة اشرط أساسي و  في الحياة العامةالفاعلة المشاركة و  التعبير
 .حاسم لتطبيق المبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان والترويج لهماالعامل الواإلطالع على المعلومات هي 

باالعتراف رسميا بالطبيعة تها الى تعزيز حقوق االنسان وحمايالدول الطامحة الى الديمقراطية تسعى ،  لذلك
الدول  أما. الحق لتأمين االحترام الفعلي لهتشريع هذا و ساسية والقانونية الخاصة بحق حرية المعلومات األ

ها بل تقوم بدور المشرف على الصالح العام بالمعلومات لنفسال تحتفظ الجهات العامة فيها ف ، الديمقراطية
تبقى مشاركة الناس في تدبير ضعف الحقيقة و ت  الذي بدونه و كافة وتوفر لجمهورها الحصول على المعلومات 

لقد أقرت عدد من الدول بأهمية حرية المعلومات وتبنت قوانين تعزز اآلليات التي كذلك، ف . شؤونها محدودة
دولة تبنت قوانين من ذلك  تسعونوثمة حوالي . عموم طلب وتلقي المعلومات التي تحوزها الدولةتتيح لل

عن التوجه نحو  ا  زال متأخر ي ال ، إال ان لبناننا ك الخطوة في العقد األخيرالقبيل، العديد منها أقدمت على تل
 .ضمان الحق في الحصول على المعلومات

ضرورة اقرار مسودة نرى ،  في لبنان باب تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد دفاعا  عن الديمقراطية ومنلذا، و 
دفاعا  عن كذلك، ! عندنا  تختنق الديمقراطية وتدفن الكي رصة المعلومات في أقرب فقانون الحصول على 

توقيف الفساد المستشري نشدد على ضرورة وجود هذا القانون ل،  حاسبة الذي بات في حالة غيبوبةمبدأ الم
دون التطرق الى التنمية عن الديمقراطية  ال يسعنا الدفاعكما . والخاصةمنها الرسمية مؤسساتنا  أكثر في 

تتضمن تنمية بشرية قائمة على تحسين مستوى نظرا  الى الترابط الوثيق بينهما، فكيف لنا بتنمية مستدامة 
بدعة  خوفي منفيا . في ظل استحالة الوصول الى المعلومات  االجتماعيالرعاية الصحية والتعليم والرفاه 

العائق األساسي في  اكونان ي، الطائفي الضامن لمصالح الطوائف نانظامو  ةيالتوافقاللبنانية الديمقراطية 
 . تأخير اقرار مسودة قانون الوصول الى المعلومات في لبنان
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.من حق كل انسان إلتماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها   
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