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محمد األنصاري ،محام وباحث قانوني بمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان .عمل األستاذ األنصاري ،وهو حائز شهادة
دبلوم في القانون الدولي ،جامعة القاهرة ،في مجال المحاماة لمدة تجاوز  10سنوات ويملك اليوم خبرة راسخة
في مجاالت قانونية عدة ،ال سيما القانون الجنائي وقانون العمال والقانون اإلداري .أجرى األستاذ األنصاري العديد من
البحوث المتعلقة بحقوق اإلنسان ،بما في ذلك تحليل القوانين الجديدة وتوفير المعلومات حول دعاوى قضائية
باالستناد إلى تقارير مراقبة المحاكمات ذات الصلة .ولطالما أكد التزامه بإحداث تغييرات إيجابية في مصر من خالل صون
حقوق األفراد أجمعين في البلد .ولألستاذ األنصاري مقاالت عدة تتناول قضايا قانونية تم نشرها على موقع المفكرة
ً
القانونية في لبنان وفي صحف مصرية عديدة .ومؤخرا ،تعاون مؤسسة  .في إصدار بعنوان "دور النيابة العامة المصرية
في قمع أصوات المعارضة" ،.ونشر في يوليو  )POMED( 2017مشروع الديمقراطية في الشرق األوسط
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مقدمة

عقب ثورة فرباير  2011وحتى اآلن ،خلت البنية الترشيعية يف ليبيا من قانون ينظم عمل الجمعيات بعد
وقف العمل بالقانون رقم  19لسنة  2001الذي كان مبثابة حجر عرثة أمام حرية تكوين الجمعيات ،لذا برزت
الحاجة إىل ملئ هذا الفراغ الترشيعي وإقرار قانون يتامىش مع املعايري الدولية لحرية تكوين الجمعيات
والتزامات ليبيا الدولية مبوجب العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املصادق عليه يف .1970
بدأت أوىل محاوالت إقرار قانون جديد يف أواخر العام  ،2011عندما شكلت وزارة الثقافة واملجتمع املدين
لجنة لصياغة مرشوع قانون يتناسب مع املعايري الدولية لحرية تكوين الجمعيات ،والتي ضمت يف عضويتها
عدد من املختصني واملهتمني بالشأن العام ،وانتهت إىل صياغة املرشوع يف مارس  2012والذي نال إستحسان
الكثريين ،لكن عدم وجود اإلرادة السياسية يف هذا الوقت كان السبب الرئيس يف عدم املصادقة عليه.
وبتنظيم مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان (دع) ومركز مدافع لحقوق اإلنسان (مدافع) أجتمع
بتونس العاصمة يف منتصف شهر مايو  2016مجموعة من الخرباء والنشطاء الحقوقيني والقانونيني ،بجانب
أعضاء مجلس اإلدارة الجديد ملفوضية املجتمع املدين (بنغازي) من أجل العمل عىل التعديالت الالزمة عىل
املرشوع سابق الذكر .وقد أنتهت أعامل اإلجتامع من صياغة التعديالت الالزمة عىل مسودة قانون الجمعيات
والتي كانت قد قامت بصياغته اللجنة املشكلة لهذا الغرض من قبل وزارة الثقافة واملجتمع املدين يف .2011
وتجدر اإلشارة إىل أن تلك املسودة ملرشوع القانون الناتج عن هذا اإلجتامع كانت تراعي متا ًما مبادئ حقوق
اإلنسان والدميقراطية والشفافية والحكم الرشيد .فقد قام بتسهيل إجراءات تسجيل الجمعيات وجعلها عن
طريق اإلخطار بالتأسيس إلكتساب الجمعية الشخصية اإلعتبارية ،وليس بطريق الطلب واإلذن .كام تلزم
مؤسسات الدولة باإلمتناع عن عرقلة نشاط الجمعيات أو أن تعطله إال مبوجب أمر قضايئ مسبب .كام
أتاحت تلك املسودة للجمعيات تعدد مصادر التمويل بقبول الهبات أو التربعات غري املرشوطة ،كام سوى
مرشوع القانون من حيث املبدأ بني الجمعيات الوطنية واألجنبية إال أنه أحال تنظيم آلية قيد وإشهار فروع
الجمعيات األجنبية عىل الئحة تصدر لهذا الغرض تراعي روح ونص هذا القانون .كام أعطى للجمعيات
املصلحة والصفة بالطعن أمام املحاكم يف أي ترشيع أو قرار يتعلق بأهدافها ضامنًا لدورها يف مراقبة السلطتني
الترشيعية والتنفيذية.
وتوقفت املحاوالت منذ ذلك الحني إىل أن تقدمت مفوضية املجتمع املدين مبرشوع قانون تنظيم املجتمع
املدين الذي جاء مخي ًبا لآلمال ،ويشكل ردة عن ما تم اقرتاحه مبسودة  ،2012ومقرتح الخرباء  ،2016وذلك
ً
استكامل للمسودة
عىل خالف ما أفادت به رئيس مجلس إدارة املفوضية د .عبري أمنية ،من أن املرشوع يعد
التي قدمت للمؤمتر الوطني.
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تتمثل أبرز املثالب يف إختيار مصطلح “املجتمع املدين” عنوانًا للمرشوع مبا يثري كث ًريا من الخلط ،ذلك ألن هذا
املفهوم يشمل العديد من التنظيامت مبا فيها السياسية ،باإلضافة إىل أخده بنظام الترصيح املسبق يف تأسيس
املنظامت ،ووضع عقبات فضفاضة ميكن استخدامها من قبل املفوضية لرفض التأسيس .ناهيك عن التنصيص
عىل أسباب واهية ميكن من خاللها حل الجمعيات.
تقدم هذه الورقة ( )8أسباب لرفض مرشوع القانون املطروح من قبل مفوضية املجتمع املدين لعدم متاشيها
مع املعايري الدولية لحرية تكوين الجميعات ،وذلك عن طريق إبراز القيود واملثالب الواردة به ملحاولة تالفيها
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التعليق على المشروع
إشكالية مفهوم المجتمع المدني
يعــد مفهــوم «املجتمــع املــدين» مــن أكــر املفاهيــم الخالفيــة بــن الفالســفة واملفكريــن الذيــن ســاهموا يف
تطــور اســتخداماته خــال مراحــل مختلفــة مبــا ينســجم غالبًــا مــع حاجــة كل مرحلــة عارصهــا هــؤالء ،فــا يوجــد بينهــم
إتفــاق حــول ماهيتــه أي مــا هــو تحدي ـدًا املقصــود باملجتمــع املــدين .وال يقتــر االختــاف حــول التعريــف ،وإمنــا

أيضً ــا حــول مكوناتــه ،ورشوطــه ،واملصطلحــات التــي يتــم اســتخدامها والتــي يعتربهــا بعضهــم مرادفــة لــه وال

يعتربهــا آخــرون كذلــك ،كــا يختلفــون حــول دوره واســتخداماته3 .

را مــن اللبــس والغمــوض ،األمــر الــذي يجعلنــا
إن إختيــار مصطلــح «املجتمــع املــدين» عنوانًــا للمــروع يثــر كثــ ً
نصفــه ب «املضلــل» .فــكان األوىل بواضعــوا املــروع اإلحــراز يف إختيــار عنــوان الترشيــع والبعــد عــن إســتخدام
املصطلحــات الفضفاضــة عنــد تنظيمهــم للحــق يف حريــة تكويــن الجمعيــات ،خاصــة أن الغمــوض الكامــن يف عنــوان
املــروع ألقــى بظاللــه عــى نصوصــه ،مــا جعــل األمــر أكــر تعقي ـدًا ،وهــذا مــا يظهــر جل ًيــا عنــد محاولــة تحديــد

منظــات املجتمــع املــدين،

حيــث نصــت املــادة الثانيــة مــن املــروع عــى أن «منظــات املجتمــع املــدين تشــمل الجمعيــات -واملؤسســات-
واملنظــات -والشــبكات -والتجمعــات -واملراكــز -واملنتديــات -واالئتالفــات -واملجالــس -والنــوادي -واإلتحــادات
النســائية والطالبيــة -والتنســيقيات وجميــع التســميات الخاصــة مبنظــات املجتمــع املــدين».
تتضمــن هــذه املــادة الكثــر مــن اإلشــكاليات منهــا إســتخدام بعــض املصطلحــات املبهمــة ،كــا أنهــا تثــر العديــد
حتــا إىل مشــكالت
مــن التســاؤالت املتعلقــة بالتســميات األخــرى غــر املدرجــة بهــا ،األمــر الــذي ســوف يــؤدي
ً

عمليــة يف التطبيــق حــال دخــول املــروع حيــز النفــاذ.

تكمــن أوىل هــذه اإلشــكاليات يف إســتخدام لفــظ «التجمعــات» وهــو لفــظ غامــض يف ســياق هــذه املــادة ،ذلك ألن
«التجمــع» يعنــي الوجــود املقصــود والوقتــي لعــدة أشــخاص يف مــكان عــام لخدمــة القضيــة املشــركة .ويعــرف
هــذا التعريــف بالحقيقــة أنــه –عــى الرغــم مــن أن أشــكالً معينــة مــن التجمعيــات قــد تتطلــب صياغــة أحــكام قانونيــة
ـا عــن تلــك التــي تقام يف
خاصــة -فــإن جميــع أنــواع التجمعــات الســلمية – ســواء التجمعــات الثابتــة أو املتنقلــة فضـ ً
املبــاين العامــة أو الخصوصيــة أو يف منشــآت مغلقــة -تســتحق الحاميــة4 .
وهنــا يثــور التســاؤل حــول مــا إذا كان لفــظ «التجمعــات» يتضمــن التجمعــات الخاصــة أو اإلنتخابيــة أو العفويــة أو
املظاهــرات أو املســرات وغريهــا مــن أشــكال التجمعــات األخــرى؟! وهــل أيضً ــا يصــدق وصــف «املنظمــة» عــى هــذا
النــوع مــن التجمعــات؟! أم أنــه أُريــد مــن ذلــك وضــع قيــود عــى حريــة التظاهــر وجعــل أمــر تنظيمهــا مقصــور فقــط
عــى املنظــات؟! مــا يجلعنــا نطــرح هــذا التســاؤل ،مــا قررتــه املــادة (  ) 11مــن املــروع يف بندهــا الثالــث مــن حــق
املنظمــة يف حريــة التعبــر والتجمــع واإلجتــاع الحــر وتنظيــم وإقامــة املظاهــرات.
أمــا ثــاين هــذه اإلشــكاليات فتتمثــل يف إســتخدام لفــظ «املجالــس» دومنــا تحديــد ملاهيتهــا .فهــل يقصــد بــه عــى
ســبيل املثــال ،مجالــس اإلدارات أم أنــه مــرادف للفــظ «التجمعــات»؟!
را ،تكمــن أعظــم هــذه اإلشــكاليات يف عبــارة «وجميــع التســميات الخاصــة مبنظــات املجتمــع املــدين» ذلــك ألن
أخـ ً

هنــاك العديــد مــن التســميات األخــرى التــي تنــدرج تحــت مظلــة منظــات املجتمــع املــدين (كاألحــزاب السياســية،
النقابــات العامليــة واملهنيــة وغريهــا) التــي يلــزم أن يكــون لهــا تنظيــم ترشيعــي مســتقل.
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إن هــذه العبــارة واضحــة مبــا ال تــدع مجــاال للشــك مــن إنطباقهــا وإشــتاملها عــى

تضمنت املادة
(  )4مصطلحات

فضفاضة بغرض

تقييد عمل

املنظامت ،وذلك

عندما حظرت أن

تتضمن أهدافها

«ما يخل باآلداب أو

النظام العام».

فمن املعلوم أن

هذه املصطلحات

من العمومية بحيث

ميكن تفسريها

بأكرث من معنى،
كونها مفاهيم

نسبية يصعب

وضع تعريف محدد

لها ،ألن هذه

املصطلحات قد

اختٌلف يف تحديد

معناها يف كافة
أفرع القانون.

كافــة كيانــات املجتمــع املــدين ،وال يغــر مــن حقيقــة ذلــك القــول بعــدم إتجــاه
نيــة واضعــوا املــروع إىل إنســحاب مصطلــح «منظــات املجتمــع املــدين»
إىل األحــزاب السياســية –عــى ســبيل املثــال -كونهــا منظمــة باألســاس مبوجــب
القانــون رقــم (  ) 29لســنة  ، 2012ألن هــذا القانــون ســوف يعــد قانونًــا ملغ ًيــا إذا
ـا بالقاعــدة القانونيــة املتمثلــة
تــم إصــدار مــروع القانــون محــل التعليــق ،عمـ ً
يف «الترشيــع الالحــق ينســخ الســابق ويعدلــه» ،وهــذا مــا ســيؤدي بالــرورة
إىل مشــكالت جمــة بشــأن األحــزاب السياســية ،والتــي مــن ضمنهــا إجــازة إنضــام
مــا إىل منظــات املجتمــع
القــر الذيــن تزيــد أعامرهــم عــن خمســة عــر عا ً
املــدين بحســب املــادة (  )2مــن املــروع ،وأيضً ــا جــواز أن يكــون مــن بــن األعضــاء

قــا للــادة (  )5مــن املــروع.
املؤسســن املتمتعــن بجنســيات مختلفــة وف ً

يف هــذا الســياق تجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف أواخر عــام  2011شــكلت وزارة الثقافة
واملجتمــع املــدين لجنــة إلعــداد مــروع قانــون للمجتمــع املــدين ،إال أن اللجنــة
ومــن بدايــة إجتامعاتهــا قــررت أنــه مــن األنســب حــر إختصاصهــا يف وضــع مرشوع
لقانــون الجمعيــات عــى إعتبــار أن تعبــر «املجتمــع املــدين» مصطلــح فضفــاض
يجمــع العديــد مــن القــوى السياســية واألهليــة بــل واملهنيــة والنقابيــة ،والتــي
لــكل منهــا نظامهــا القانــوين الخــاص 5 .إال أن مفوضيــة املجتمــع املــدين مل
تفطــن إىل هــذه املالحظــة الجوهريــة وقــررت اإلعتــاد عــى هــذا املصطلــح
الــذي بــدوره أدى إىل خــروج املــروع يف صــورة مشــوهة ومضللــة.

ثانيًــا :عــدم االمتثــال للمعايــر الدوليــة بشــأن تأســيس
املنظــات:
يؤخــذ عــى هــذا املــروع اعتــاده «نظــام الترصيــح املســبق» يف تأســيس
املنظــات وليــس اإلخطــار مبــا يخالــف املعايــر الدوليــة لحريــة تكويــن الجمعيات.
حيــث نصــت املــادة (  )7عــى أن «تكتســب املنظمــة الشــخصية القانونيــة فــور
تســجيلها ،»..واملــادة (  )8التــي تنــص عــى أن «يقــدم طلــب التســجيل إىل
مفوضيــة املجتمــع املــدين أو أحــد فروعهــا أو مكاتبهــا ،وذلــك بتســليم الطلــب
مــا مــن تاريــخ اســتالم
مقابــل إيصــال بذلــك .وعــى املفوضيــة خــال ثالثــن يو ً

الطلــب ،تســجيل الطلــب إذا كانــت مســتوفية لــروط التســجيل.»....

ويف هــذا الســياق يــرى املقــرر الخــاص أن «إجــراء اإلشــعار» هــو أفضــل إمتثــاال
للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان مــن «إجــراء الترصيــح املســبق» الــذي يقتــي
الحصــول عــى موافقــة الســلطات إلنشــاء جميعــة ككيــان قانــوين ،وأنــه ينبغــي
للــدول تنفيــذه .وبنــاء عــى إجــراء اإلشــعار متنــح الجمعيــات الشــخصية القانونيــة
تلقائ ًيــا حاملــا يخطــر املؤسســون الســلطات بإنشــاء منظمــة .ويف معظــم
البلــدان ،يقــدم مثــل هــذا اإلشــعار يف شــكل بيــان مكتــوب يتضمــن عــددًا مــن

عنــارص املعلومــات املحــددة بوضــوح يف القانــون ،إال أن هــذا األمــر ال يعــد رشطًــا
مســبقًا لوجــود الجمعيــة بــل هــو باألحــرى بيــان تســجل اإلدارة بواســطته إنشــاء
الجمعيــة املذكــورة
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ثالثا :مصطلحات فضفاضة لتقييد حرية تكوين الجمعيات:
تضمنــت املــادة (  )4مصطلحــات فضفاضــة بغــرض تقييــد عمــل املنظــات ،وذلــك عندمــا حظــرت أن تتضمــن أهدافهــا
«مــا يخــل بــاآلداب أو النظــام العــام» .فمــن املعلــوم أن هــذه املصطلحــات مــن العموميــة بحيــث ميكــن تفســرها
بأكــر مــن معنــى ،كونهــا مفاهيــم نســبية يصعــب وضــع تعريــف محــدد لهــا ،ألن هــذه املصطلحــات قــد اختٌلــف يف

تحديــد معناهــا يف كافــة أفــرع القانــون.

يف هــذا الســياق ،قــررت محكمــة النقــض املرصيــة بأنــه وإن خــا التقنــن املــدين مــن تحديــد املقصــود بالنظــام
العــام ،إال أن املتفــق عليــه أنــه يشــمل القواعــد التــي ترمــي إىل تحقيــق املصلحــة العامــة للبــاد ســواء مــن
الناحيــة السياســية أو االجتامعيــة أو االقتصاديــة والتــي تتعلــق بالوضــع الطبيعــي املــادي واملعنــوي ملجتمــع
منظــم وتعلــو فيــه عــى مصالــح األفــراد .وأضافــت أن النظــام العــام فكــرة نســبية فالقــايض يف تحديــد مضمونهــا
مقيــد بالتيــار العــام الســائد بشــأنها يف بلــده وزمانــه7 .

وأيضً ا يف قرار بروكدورف للمحكمة الدستورية االتحادية األملانية ( « 81النظام BVR 233, 341/كان مفهوم ) (1985 ) 1

العام أو األمن العام» يشمل مجمل القواعد غري املكتوبة واألعراف التي تعترب كرشط أسايس ال غنى عنه للوجود
اإلنساين اإلثني املنظم داخل منطقة محددة وفقًا لآلراء االجتامعية واألخرقية السائدة يف ذلك الوقت

عا :حل املنظامت بالطريق اإلداري:
راب ً
منحــت املــادة (  ) 27للمفوضيــة الســلطة املطلقــة يف توقيــع الجــزاءات -كالتنبيــه واإلنــذار وتعليــق النشــاط،-
عــاوة عــى إمكانيــة حــل املنظــات بقــرار مــن مجلــس إدارتهــا دون حاجــة إىل حكــم قضــايئ يقــرر ذلــك .ويف هــذا
الســياق يــرى املقــرر الخــاص بأنــه «يعتــر وقــف عمــل جميعــة وحلهــا غــر الطوعــي النوعــن األشــد رصامــة مــن
القيــود املفروضــة عــى حريــة تكويــن الجمعيــات .وعليــه ،ال ينبغــي الســاح لذلــك إال إذا كان هنــاك خطــر جــي
ومحــدق يــؤدي إىل إنتهــاك جســيم للقانــون الوطنــي ،مــع اإلمتثــال للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان .وينبغــي
مــا مــع الهــدف املــروع املنشــود وال ينبغــي إســتخدامه إال عندمــا تكــون التدابــر األكــر
أن يتناســب هــذا اإلجــراء متا ً
مرونــة غــر كافيــة ،ويعتــر أن مــن أفضــل املامرســات الترشيعــات التــي تنــص عــى أن تتخــذ محاكــم مســتقلة وغــر

متحيــزة مثــل هــذه التدابــر الصارمــة»9 .

خامسا :قيود عىل التمويل :
ً
حظــر البنــد  7مــن املــادة (  )6حصــول املنظــات عــى متويــل مــن الخــارج ،إال بعــد الحصــول عــى إذن مــن مفوضيــة
املجتمــع املــدين أو فروعهــا .األمــر الــذي يشــكل مخالفــة للمعايــر الدوليــة لحريــة تكويــن الجمعيــات .حيــث
مــا مــا يــؤدي
أكــد املقــرر الخــاص عــى أنــه «ويف عــدة بلــدان ،يكــون التمويــل املحــي محــدودًا جــدًا أو منعد ً

بالجمعيــات إىل اإلعتــاد عــى املســاعدات األجنبيــة لتنظيــم أنشــطتها .ويكــرر املقــرر الخــاص التوصيــات التــي
طرحتهــا املمثلــة الخاصــة لألمــن العــام املعنيــة بحالــة املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان آنــذاك والتــي أكــدت أنــه
يتعــن عــى الحكومــات أن تتيــح للمنظــات غــر الحكوميــة إمكانيــة الحصــول عــى التمويــل األجنبــي كجــزء مــن
التعــاون الــدويل ،املخــول للمجتمــع املــدين بنفــس القــدر املخــول للحكومــات»10 .
هــذا باإلضافــة إىل أن رشط الحصــول عــى إذن مــن املفوضيــة يف ظــل عــدم وجــود ضوابــط ومعايــر مســبقى ميكــن
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عــى أساســها رفــض التمويــل ،مينــح املفوضيــة الســلطة املطلقــة يف منــح بعــض الجمعيــات إذنًــا للحصــول عــى

قــا ألهوائهــا ،ألن الســلطة املطلقــة مفســدة مطلقــة.
أمــوال مــن الخــارج دون البعــض األخــر وف ً

سادسا :تجميد الحسابات البنكية مبوجب قرار إداري :
ً
يعــد تجميــد الحســابات البنكيــة للمنظــات مــن أخطــر اإلجــراءات املتخــذة يف مواجهتهــا وأبلغهــا أثــ ًرا ،ألنــه يف

حقيقــة األمــر يعــد وقفًــا لكافــة أنشــطة الجمعيــات ورواتــب موظفيهــا ،لــذا ال ميكــن مطلقًــا أن تتخــذ مفوضيــة
املجتمــع املــدين مثــل هــذا اإلجــراء بصــورة منفــردة ودون اللجــوء إىل القضــاء11 .
كــا أنــه ينبغــي الوضــع بعــن االعتبــار اغفــال املــروع األســباب التــي ميكــن مــن خاللهــا تجيمــد الحســابات البنكيــة،
ومــن ثــم مينــح املــروع للمفوضيــة الســلطة املطلقــة لتحديــد األســباب أو املخالفــات التــي ميكــن عــى أساســها
اتخــاذ مثــل هــذا اإلجــراء.
وإذا كان لــدى واضعــوا املــروع تخوفــات مــن جرائــم غســيل وتبييــض األمــوال –حســبام ورد بالبنــد  6مــن املــادة6-
فإنــه ال ينبغــي التــذرع بذلــك لعرقلــة حريــة تكويــن الجمعيــات .وتأكي ـدًا لذلــك يــرى املقــرر الخــاص أنــه «تقــع عــى
الــدول مســؤولية التصــدي لغســل األمــوال واإلرهــاب ،إال أنــه ينبغــي أبـدًا التــذرع بذلــك لتقويــض مصداقيــة الجمعيــة
املعنيــة أو عرقلــة عملهــا املــروع دون مــرر .وضامنًــا لعــدم اســتغالل الجمعيــات مــن جانــب منظــات إرهابيــة،
ينبغــي للــدول أن تســتعني بآليــات بديلــة لتقليــل املخاطــر مثــل القوانــن املرصفيــة والقوانــن الجنائيــة التــي تحظــر

أعــال اإلرهــاب .ويف هــذا الســياق ،تضطلــع كل وكاالت األمــم املتحــدة وال ســيام الــوكاالت امل ُركــزة عــى أعــال
مكافحــة اإلرهــاب بــدور رئيــي وتقــع عــى عاتقهــا املســؤولية األخالقيــة عــن ضــان عــدم تــرر حقــوق اإلنســان
عامــة وحريــة تكويــن الجمعيــات خاصــة مــن أنظمــة مكافحــة اإلرهــاب وغســل األمــوال12 .

عا :رسيان القوانني ره ًنا بنرشها وليس إصدارها :
ساب ً
مــن املعلــوم مــن القانــون بالــرورة أن نفــاذ الترشيعــات يتوقــف عــى إصــداره مــن جهــة ونــره بالجريــدة
الرســمية للدولــة مــن جهــة أخــرى ،ذلــك أن اإلصــدار يعنــي أمريــن :أولهــا :شــهادة رئيــس الدولــة بــأن الربملــان قــد
أقــر القانــون .والثــاين :أمــر إىل جميــع الهيئــات والســلطات بتنفيــذه .لكــن النــر يعنــي ظهــور القانــون بالجريــدة
الرســمية للدولــة ،والغــرض منــه إبــاغ املواطنــن بالقانــون ليكونــوا عــى علــم بــه قبــل تطبيــق ،فهــو رشط الزم
إلنفــاذ القانــون ،لــذا مــن املعلــوم مــن القانــون بالــرورة أن نفــاذ الترشيعــات يتوقــف عــى إصــداره مــن جهــة
ونــره بالجريــدة الرســمية للدولــة مــن جهــة أخــرى ،ذلــك أن اإلصــدار يعنــي أمريــن :أولهــا :شــهادة رئيــس الدولــة
بــأن الربملــان قــد أقــر القانــون .والثــاين :أمــر إىل جميــع الهيئــات والســلطات بتنفيــذه .لكــن النــر يعنــي ظهــور
القانــون بالجريــدة الرســمية للدولــة ،والغــرض منــه إبــاغ املواطنــن بالقانــون ليكونــوا عــى علــم بــه قبــل تطبيــق،
فهــو رشط الزم إلنفــاذ القانــون ،لــذا يتعــن القــول بــأن القاعــدة القانونيــة التــي ال تنــر ،ال تتضمــن إخطــا ًرا كافيًــا
مبضمونهــا وال بــرط تطبيقهــا.

لكنــه وعــى خــاف القواعــد القانونيــة املســتقر عليهــا يف كافــة الــدول ،نصــت املــادة (  ) 28مــن املــروع عــى
أن «يــري هــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره وينــر يف الجريــدة الرســمية وموقــع مفوضيــة املجتمــع املــدين
عــى شــبكة االنرتنــت .»...وهــذا يعنــي أن املــروع ســوف يتــم تطبيقــه مبــارشة دون حاجــة إىل إبــاغ املواطنــن
بــه مبجــرد صــدوره عــن الســلطة املختصــة بذلــك ،كــا أنــه ســوف يكــون ســببا لحــل الجمعيــات التــي ال يتوافــر لديهــا
قــا لــه.
العلــم بصــدوره كونهــا مل تقــم بتوفيــق أواضعهــا وف ً
املؤكــد لذلــك مــا نصــت عليــه املــادة (  ) 26مــن املــروع مــن أنــه «عــى املنظــات القامئــة وقــت صــدور هــذا
القانــون تصحيــح أوضاعهــا مبــا يتفــق مــع نصوصــه ،خــال مــدة ال تجــاوز ســنة ميالديــة مــن تاريــخ صــدوره» .وهــذا يعــد
أحــد إشــكاليات التطبيــق ألن املنظــات املســجلة بالفعــل ســوف تلتــزم بتوفيــق أوضاعهــا خــال ســنة مــن تاريــخ
اإلصــدار وليــس النــر.
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ثام ًنا :العشوائية يف صياغة املرشوع :
شــاب مــروع القانــون عــدد ال بــأس بــه مــن املثالــب ،منهــا التناقــض املتكــرر بــن النصــوص وعــدم الرتتيــب
الجيدواملنطقــي ملــواده ،مبــا يضفــي عليــه صفــة العشــوائية يف صياغتــه ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
قــا
إتخــذت املــادة (  )4مــن «أهــداف منظــات املجتمــع املــدين» عنوانًــا لهــا ،لكــن مضمونهــا ال يعــر عــن ذلــك مطل ً
كونهــا تضمنتبعــض املحظــورات عــى هــذه املنظــات ،بنصهــا عــى أن «ال يجــوز أن تتضمــن أهــداف منظــات

املجتمــع املــدين مــا يخــل بــاآلداب أو النظــام العــام ،وال تحقيــق ربــح مــادي لهــا أو ألعضائهــا».
 )8مــن املــادة (  ،)6حيــث حظــر األول عرقلــة أو تعطيــل نشــاط منظــات املجتمــع املــدين مــن قبــل )  .2 (،التناقــض
بــن البنديــن (  5الســلطات العامــة ،بينــا أجــاز الثــاين ذلــك عندمــا نــص عــى أن «ال يجــوز تجميــد الحســابات البنكيــة
أو الربيديــة ملنظــات املجتمــع املــدين إال بقــرار مــن مجلــس إدارة املفوضيــة أو حكــم قضــايئ».
حيث نصت األوىل عىل أنه «يجب عىل منظامت املجتمع املدين القامئة قبل اإلعالن )  .3 (،التناقض بني املادة 26.
(  ) 10الدستوري تصحيح أوضاعها القانونية ،وفقًا لقانون منظامت املجتمع املدين واللوائح املعمول بها يف
».املفوضية
كامنصت الثانية عىل أن «عىل املنظامت القامئة وقت صدور هذا القانون تصحيح أوضاعها مبا يتفق مع نصوصه،
خالل مدة ال
تجاوز سنة ميالدية من تاريخ صدوره» .يكمن التناقض يف أن املادة (  ) 10مل تشرتط مدة لتوفيق األوضاع ،يف حني أن
املادة (  ) 26حددتها بسنة ميالدية .وهنا يثور التساؤل حول أي من املادتني واجب التطبيق؟! مع الوضع يف اإلعتبار
أن املنظامت املنشأة قبل اإلعالن  (.الدستوري (  ) 2011وفقا للامدة (  ) 10تعد قامئة وقت صدور هذا القانون وفقًا
للامدة ( 26
 .4تضمني املادة (  ) 11اثنان من البنود ال تربطهام صلة مبضمون املادة الذي إنحرص يف بيان ما للمنظمة من حقوق،

يف  14عنيا بالنص عىل حقوق األعضاء تجاه املنظمة (،13 )7( .حني أن البندين ( 6
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