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العالم

مصر

قانون الجمعيات األهلية الجديد« :تأميم» العمل المدني
ـراع ع ـ ـمـ ــره مــن
بـ ـع ــد ص ـ ـ ـ ـ ٍ
عـمــر ال ـثــورة مــع منظمات
«المجتمع ال ـمــدنــي» ،خطا
البرلمان المصري في عهد
عبد الفتاح السيسي الخطوة
المتوقعة ،وهي وضع اليد
الحكومية على عمل تلك
المنظمات ،عبر إقــرار قانون
يمنح الــدولــة «إدارة» عمل
كل تلك الجمعيات ...ليصير
العمل الخيري واألهلي
حتى ّ
في مصاف ما هو «مشبوه»
في ُعرف الحكومة
القاهرة ــ سلمى عمر
سريعًا ،وافق مجلس النواب املصري
على تمرير قــانــون ّ
يقيد بشكل كبير
ع ـمــل ال ـج ـم ـع ـيــات األه ـل ـيــة واملـجـتـمــع
امل ــدن ــي ،م ــن دون أي مـنــاقـشــة م ــع أي
ممثلني عــن ه ــذه الـجـمـعـيــات ،وحتى
من دون االلتفات لقانون كانت ّ
تعده
وزارة ال ـت ـض ــام ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .ق ــدم
النائب عبد الهادي القصبي ،مشروع
قانونه قبل أسبوعني ،وأقــره املجلس
بصورة نهائية يوم أمس.
منذ قـيــام «ث ــورة  25يـنــايــر» ،تعاملت
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــات املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة املـ ـتـ ـع ــاقـ ـب ــة
بـ«عدائية شديدة» ،إن جاز التعبير ،مع
منظمات املجتمع املدني ،وخصوصًا
املنظمات الحقوقية التي كانت سببًا
فــي كشف انـتـهــاكــات حكومية عديدة
في مجال حقوق اإلنسان وتصعيدها
دول ـيــا .ففي نهاية عــام  ،2011جهزت
الحكومة القضية الشهيرة «التمويل
األجـنـبــي ملـنـظـمــات املـجـتـمــع املــدنــي»،
التي يخضع أغلب العاملني البارزين
ف ــي امل ـج ــال ال ـح ـقــوقــي إلـ ــى الـتـحـقـيــق
عـلــى إثــرهــا حـتــى اآلن .وص ــدرت ضد
ب ـع ـض ـهــم ق ـ ـ ـ ــرارات ب ــامل ـن ــع م ــن ال ـسـفــر
والتحفظ على األم ــوال .وعلى هامش

هــذه القضية ،كــانــت الحكومة تقترح
مـشــاريــع ل ـقــوانــن بــن ال ـحــن واآلخ ــر
لتنظيم عـمــل ه ــذه الـجـمـعـيــات ،كانت
دائ ـم ــا تـلـقــى اع ـت ــراض ــات م ــن ممثلي
هذه املنظمات ،لكن القانون الذي مرره
ال ـب ــرمل ــان جـ ــاء أشـ ــد وط ـ ــأة م ــن ك ــل ما
اقترحته الحكومة أو حاولت تمريره
ســابـقــا ،مــا عــرف بــ«قــانــون القصبي»
نـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـنـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
التضامن االجتماعي في البرملان ،عبد
الهادي القصبي.
وي ـت ـض ـم ــن الـ ـق ــان ــون عـ ـق ــوب ــات ت ـقـ ّـيــد
حــريــة ع ـمــل ه ــذه امل ـن ـظ ـمــات وت ـفــرض
غ ـ ــرام ـ ــات تـ ـص ــل إل ـ ــى مـ ـلـ ـي ــون ج ـن ـيــه
ف ــي حـ ــال م ـخــال ـفــة ب ـع ــض ن ـصــوصــه،
املتعلقة بتلقي تمويل من دون موافقة
الحكومة ،ســواء كان التمويل أجنبيا
أو محليا ،إذ يحظر على أي جمعية أو
هيئة الحصول على تمويل يتجاوز
 10آالف ج ـن ـي ــه مـ ــن دون ال ـح ـص ــول
ُ
عـلــى مــواف ـقــة مـسـبـقــة ،وإذا ل ــم تمنح
هذه املوافقة خالل  60يومًا من تقديم
ال ـط ـلــب يـعـتـبــر م ــرف ــوض ــا ،ك ـمــا ينص
ال ـق ــان ــون ع ـلــى تـشـكـيــل ج ـه ــاز قــومــي
لتنظيم عمل املنظمات األجنبية غير
الحكومية ،ويحظر على أي جهة أو
مؤسسة ممارسة العمل األهـلــي دون
االلتزام ببنوده.
ويمنح القانون فرصة ملدة عام لتوفيق
أوضاعها مــع بنود القانون الجديد،
وإال يتم حلها وتحويل أمــوالـهــا إلى
صندوق دعم الجمعيات واملؤسسات
األهلية املنصوص عليه في القانون.
كما يعطي القانون الحكومة وحدها
س ـل ـطــة ت ـقــريــر م ــن ي ـحــق ل ــه تــأسـيــس
ج ـم ـع ـي ــة أهـ ـلـ ـي ــة وأه ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــا ،ويـ ـل ــزم
الجمعيات بالعمل وفقًا لخطط الدولة
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة واحـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــا ،وي ــوج ــب
عـلــى الـجـمـعـيــات ال ـح ـصــول عـلــى إذن
مــن رئـيــس مجلس الـ ــوزراء واملحافظ
املتخصصة بتنفيذ أي مــن أعمالها
قبل البدء في التنفيذ .ويحظر العمل
فــى مـجــال (أو مـمــارســة نـشــاط يدخل
فى نطاق عمل) األح ــزاب أو النقابات
امل ـه ـن ـيــة أو ال ـع ـمــال ـيــة أو «ذي طــابــع
س ـيــاســي» أو «ي ـضــر ب ــاألم ــن الـقــومــى
للبالد أو النظام العام أو اآلداب العامة
أو الصحة الـعــامــة» ،كما يحظر علي

الجمعيات إجراءات استطالعات الرأي
أو نشر أو إتــاحــة نتائجها أو إجــراء
األبحاث امليدانية أو عــرض نتائجها
قـبــل عــرضـهــا عـلــى السلطة املختصة
للتأكد من سالمتها وحيادها.
كذلك ،يحظر القانون على الجمعيات
تـغـيـيــر ع ـن ــوان م ـقــرهــا أو ف ـتــح مـقــار
وم ـ ـكـ ــاتـ ــب تـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي أي مــن
مـ ـح ــافـ ـظ ــات الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ــن دون
مــوافـقــة كتابية مــن وزارة التضامن.
وتـعـتـبــر مـخــالـفــة ه ــذا ال ـب ـنــد جنحة
من املمكن أن تعرض رئيس املنظمة
للسجن ملــدة عــام .هــذا باإلضافة إلى
إخـ ـض ــاع ق ــان ــون امل ـن ـظ ـمــات املـحـلـيــة
وامل ــؤسـ ـس ــات األهـ ـلـ ـي ــة واملـ ـس ــؤول ــن
عـ ـنـ ـه ــا ل ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز امل ـ ــرك ـ ــزي
للمحاسبات وإلزامهم بتقديم إقــرار

للذمة املالية كاملسؤولني الحكوميني.
الــافــت فــي ه ــذا ال ـقــانــون ،أن الـبــرملــان
وضـ ـ ـ ـ ــع نـ ـ ـص ـ ــب عـ ـيـ ـنـ ـي ــه املـ ـنـ ـظـ ـم ــات
الحقوقية التي كانت بمثابة «صداع»
ل ـل ـح ـكــومــة ط ـ ــوال األع ـ ـ ـ ــوام امل ــاض ـي ــة.

يحظر التمويل
بأكثر من  10آالف جنيه دون
موافقة مسبقة
لكنه لــم يلتفت إلــى مئات الجمعيات
الـخـيــريــة واأله ـل ـيــة ال ـتــي ت ـقــوم بجزء
كـبـيــر م ــن ع ـمــل ال ـح ـكــومــة ف ــي إن ـشــاء
فـ ـص ــول لـلـتـعـلـيــم ومـ ـح ــو األمـ ـي ــة فــي
القرى الفقيرة ،وتوصيل الغذاء وبناء
مـسـتـشـفـيــات وغ ـيــرهــا م ــن ال ـخــدمــات

يوجب على الجمعيات تحصيل إذن من رئيس الحكومة قبل البدء في تنفيذ أي من أعمالها (إي بي إي)

ً
ال ـت ــي أص ـب ـحــت ب ــدي ــا ج ـي ـدًا لـلـعـجــز
الحكومي بخاصة في املناطق والقرى
الفقيرة.
وف ـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ــق عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــانـ ــون ل ـه ـبــة
ال ـســويــدي ،مــؤسـســة واح ــدة مــن أكبر
الجمعيات الخيرية فــي مـصــر ،قالت
فيه إن «هــذا القانون وضــع التخوين
ف ــي أسـ ــاس ال ـع ـمــل ال ـخ ـي ــري ،مل ــا نص
عـلـيــه م ــن ع ـقــوبــات وتـشـكـيــك ولـيـبــدأ
بأن على كل عضو أو رئيس ملؤسسة
أو جمعية مــا تقديم إق ــرار إب ــراء ذمة
س ـن ــوي ،لـيـضــع رقـ ــاب الـقــائـمــن على
هــذا العمل الجليل تحت حكم قانون
الكسب غير املشروع ...وهذا ما نرفضه
جميعًا ألننا لسنا موظفني في قطاع
الـحـكــومــة ولـكـنـنــا أح ـ ــرار .إخ ـتــرنــا أن
ن ـخــدم وط ـن ـنــا وأه ـل ــه امل ـح ـتــاجــن من
مالنا وجـهــدنــا» .وواصـلــت السويدي
تعليقها متسائلة« ،هل يعقل أن تقوم
كــل جمعية بــإخـطــار الـجـهــات املعنية
في كل مرة يتم التبرع لها ،وليس من
حقها أن تتصرف في هذه األموال من
دون أخذ املوافقة وإن خالفت تعرضت
ل ـل ـع ـقــوبــة الـ ـت ــي ت ـص ــل ال ـ ــى ال ـس ـجــن،
ففي حــالــة مؤسستي ونـحــن نتعامل
م ــع ح ـ ــاالت الـ ـح ــروق ف ـمــن الـطـبـيـعــي
أن تــأت ـي ـنــا ح ـ ــاالت ت ـعــرضــت لـلـحــرق
وت ـح ـت ــاج الـ ــى أن تـنـقــل إلـ ــى الـعـنــايــة
املـ ــركـ ــزه وإال ف ـس ـت ـم ــوت فـ ــأقـ ــول لـهــا
معذرة انتظريني حتى تأتينا مواقفه
قد تستغرق أياما عدة؟».
وعـلــى مـسـتــوى املـنـظـمــات الحقوقية،
اعـ ـتـ ـب ــرت م ـن ـظ ـمــة «هـ ـي ــوم ــن راي ـت ــس
وتش» القانون الجديد بمثابة «حظر
للمجتمع املدني» في مصر .وقالت في
بيان« :إن مر هــذا القانون فــإن جميع
مـنـظـمــات املـجـتـمــع امل ــدن ــي ف ــي مصر
ستخضع لــرقــابــة األج ـه ــزة األمـنـيــة».
وف ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان جـ ـم ــاع ــي لـ ـ ـ ـ ــ 29م ـن ـظ ـمــة
حقوقية مصرية وحــزب سياسي ،تم
اإلعـ ــان ع ــن رف ــض ال ـقــانــون الـجــديــد،
وق ــال ه ــؤالء إن هــذا الـقــانــون «يقضي
فعليًا على املجتمع املدني ويحيل أمر
إدارتـ ــه لـلـحـكــومــة واألج ـه ــزة األمـنـيــة،
كـمــا أدان ال ـب ـيــان تـعــامــل ال ـبــرملــان مع
ُ
املجتمع املدني باعتباره عدوا ،تحاك
ال ـخ ـطــط وال ـق ــوان ــن ال ـســريــة للقضاء
عليه».

تقرير

لقاء السيسي وشيخ األزهر« :استدعاء» رابع في سنة واحدة!
للمرة الرابعة هذا العام ،يلتقي عبد
الفتاح السيسي بأحمد الطيب .كما
هي العادة ،تأتي اللقاءات من دون
إعالن مسبق من جانب الرئاسة لترتيب
اللقاء ،وهو ما يوحي ًبأن الزيارة أقرب
إلى «االستدعاء» ،فضال على أنها تتم
على عجل لحل أزمات عالقة
إسطنبول ــ محمود علي
ّ
يتجدد الخالف بني مؤسسة األزهر بقيادة الشيخ
أحمد الطيب ،ووزير األوقاف محمد مختار جمعة،
بعدما كان قد اشتعل على خلفية إصدار «األوقاف»
قرارًا رسميًا في وقت سابق هذا العام ،تم تعميمه
على املساجد واألئمة كافة ،بتوحيد خطبة الجمعة،
وذلك من دون الرجوع إلى األزهر ومعرفة رأيه في
هذه القضية.
ُر ّجح آنذاك أن يكون جهاز «األمن الوطني» في مصر
هو من يقف وراء توحيد الخطبة وتعميمها ،رغبة
منه في ضمان السيطرة على الخطاب الديني في

املساجد ومنعًا لعودة «جماعة اإلخوان املسلمون»
إلى املساجد مرة أخرى وخطابهم املناوئ للسلطة.
األزهــر خــرج من جانبه ،ورفــض على لسان وكيل
املؤسسة عباس شومان ،القرار ،معتبرًا أن األوقاف
«ت ـجــاوزت اختصاصات األزهـ ــر» ،وخـصــوصــا أن
الــوزارة توظف خريجي األزهر من الكليات الدينية
أئمة للمساجد.
تلك القضية أخذت في وقتها حيزًا من التصريحات
وال ـت ـص ــري ـح ــات امل ـ ـضـ ــادة ف ــي اإلع ـ ـ ــام املـ ـص ــري،
فتدخلت مؤسسة الرئاسة ،و«استدعى» السيسي
فــي آب املــاضــي شيخ األزه ــر ،الــذي رضــخ لألوامر
بالتهدئة ووقــف املناوشات اإلعالمية ،ثم تراجعت
«األوقاف» ضمنيًا عن قرار توحيد الخطبة.
أما في لقاء جديد أمس ،هو الرابع في سنة واحدة،
فأصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه إن اللقاء «شهد
استعراضًا ملا يقوم به األزهــر الشريف من جهود
لتصويب الخطاب الديني وتصحيح صورة اإلسالم
وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة».
كذلك نقل البيان أن الطيب تناول موضوع «جلسات
الحوار املجتمعي التي تنظمها مؤسسة األزهر في
جميع املحافظات ،وتهدف إلى استيعاب أكبر عدد
من الشباب والفتيات في مصر من مختلف العقائد
الدينية والفئات العمرية ،بهدف التفاعل والتواصل

وم ـنــاق ـشــة األفـ ـك ــار وط ـ ــرح األس ـئ ـل ــة ب ـحــريــة تــامــة
لترسيخ مفهوم التعايش والتسامح وقبول اآلخر».
ل ـكــن ،ه ــذه املـ ــرة ،تـفـيــد بـعــض امل ـص ــادر ب ــأن الـلـقــاء
جاء على خلفية تفاقم األزمة مجددًا بني املؤسسة
الــديـنـيــة ّ
األم فــي مـصــر ،وب ــن وزارة األوقـ ــاف ،إثــر
قيام «هيئة كبار العلماء» التابعة لألولى باإلجماع،
في اجتماعها مساء أول من أمــس ،باالعتذار عن
امل ـش ــارك ــة ف ــي ل ـج ــان «امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ـل ـشــؤون

استبعدت «األوقاف»
ّ
أزهريين من «المجلس األعلى
للشؤون اإلسالمية»
اإلسالمية» التابعة للثانية ،معللة االنسحاب بضيق
الوقت وكثرة امللفات امللقاة على عاتق «هيئة كبار
العلماء» ،وبأنها لم تعد لديها وقت مللفات الوزارة.
وجاء قرار «هيئة العلماء» باالنسحاب من عضوية
«املجلس» على خلفية األزمــة التي جــرت األسابيع
امل ــاض ـي ــة ب ــن األوقـ ـ ـ ــاف ووكـ ـي ــل م ـش ـي ـخــة األزهـ ــر
ش ــوم ــان ،ال ـ ــذي اس ـت ـب ـعــدتــه الـ ـ ـ ــوزارة م ــن عـضــويــة
املجلس ،ليستقيل الرجل منه ،ثم يخرج بتصريح
م ـفــاده ب ــأن مــا ت ــردد عــن اسـتـبـعــاده مــن عضوية

لجان «املجلس األعـلــى» التي أعيد تشكيلها «غير
صحيح» ،موضحًا أنه ليس عضوًا حتى ُيستبعد.
وأضاف شومان أنه تقدم باعتذار رسمي قبل عام،
ُ
حينما أعـيــد تجديد عضويته فــي اللجنة الفقهية
داخــل املجلس« ،مــن بــاب إفساح املجال ملن تسمح
ظروفه من الزمالء باملواظبة على حضور الجلسات،
وهو ما لم يتيسر لي ،ومن حينها ال علم لي بأعمال
لجان املجلس ،فال داعي للمزايدة».
ف ــي امل ـقــابــل ،أعـلـنــت «األوق ـ ـ ــاف» تــرشـيـحــات لـجــان
«املـجـلــس األع ـلــى لـلـشــؤون اإلســام ـيــة» قـبــل أي ــام،
متضمنة اسـتـبـعــاد ش ــوم ــان ،لـتـفـ ّـســر ذل ــك بأنها
استبعدت املشغولني مــن علماء األزه ــر واخـتــارت
في عضوية املجلس من يتفرغ ملهماته ،في إشارة
منها إلى املحسوبني على مشيخة األزهر وأصحاب
الوالء للشيخ أحمد الطيب.
وسبق أن طالب السيسي في احتفال املولد النبوي
عام  2015بضرورة تجديد الخطاب الديني بدعوى
تضمن الخطاب الكثير من املفاهيم املغلوطة التي
تتسبب فــي إه ــدار دم ــاء املـخــالـفــن للمسلمني في
الـعـقـيــدة ،وه ــو مــا رأى فـيــه وزي ــر األوقـ ــاف إش ــارة
ً
للبدء في تجديد الخطاب الديني وحمل الراية بديال
مــن األزه ــر ،األمــر الــذي أشعل الـصــراع بــن األزهــر
واألوقاف.

