مجلس النواب
لجنة حقوق اإلنسان النيابية

سلسلة الدراسات الخلفية

حريّة الجمعيات

الطريق إلى الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

حرصنا يف الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج االمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل اإلعداد للخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،طوال أكرث من سنتني تحت قبة الربملان اللبناين وبدعم مشكور من دولة رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ،عىل إلتزام الخطوط العريضة لرشعة حقوق اإلنسان العاملية ،وإرشاك
كل اإلدارات الرسمية املعنية واملنظامت الدولية ذات الصلة العاملة يف لبنان ورشائح املجتمع املدين
وقطاعاته يف بلورة هذه الخطة ،يك تأيت معربة فعال عن تطلعات مجتمعنا التواق إىل تكريس هذه
املبادىء العاملية يف شتى امليادين ،وإضفاء صبغة رشعية وطنية عليها وقوننتها الحقا.
وقد شملت هذه الورشة عقد أكرث من  30لقاء عمل ضمت املعنيني بالخطة وإعداد  23دراسة خلفية
حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ،أعدها خرباء وباحثون،
وناقشت كال منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق اإلنسان واللجان النيابية ذات الصلة ،والوزارات
واإلدارات العامة واملنظامت الدولية العاملة يف لبنان ،وعدد من الخرباء .وتشكل هذه الدراسات القاعدة
التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وبالتايل فإن اآلراء الواردة يف هذه الدراسات ال متثل وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان أو برنامج االمم
املتحدة اإلمنايئ أو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بل هي محصلة نقاش وآراء سائر الجهات
والقطاعات املشاركة يف الحلقات النقاشية.

بريوت يف  20ترشين الثاين 2008
النائب د .ميشال موىس
رئيس لجنة حقوق اإلنسـان النيابية
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مقدمة

إن االهت�مام مبوض��وع حرية الجمعيات ليس باألمر الجديد .فم��ذ  1835جعل توكفيل من الجمعية ركيزة
دميقراطي��ة حي��ث قال بان الدول الدميقراطية هي األ َم ّس حاجة إىل الجمعيات منعاً الس��تبداد األحزاب أو
استنساب الحاكم ،مضيفا بأنه ويف الدول الدميقراطية ،علم الجمعيات هو العلم األ ّم إذ إن تطور كل العلوم
األخ��رى متعلق بتطور علم الجمعيات .وأكد توكفيل إن من ب�ين القوانني التي تحكم املجتمعات البرشية
هناك واحد يبدو أكرث دقة وأكرث وضوحاً من غريه .فمن أجل أن يبقى أو أن يصبح البرش حضاريني يجب أن
يتطور فيام بينهم فن التجمع وأن يتقن بذات النسبة التي تتزايد فيها املساواة يف األوضاع(.)1
إن وض��ع الجمعيات يف صلب تطور الحياة الدميقراطية ،جعلها تالقي حامس��ا كبريا .فالجمعية هي عصب
االندماج اإلجتامعي والتضامن بني املواطنني وهي تس��مح بحبك نسيج املجتمع وتعطي املواطنني الوسيلة
الكفيلة بجعلهم ناشطني ومؤثرين يف املجاالت واملواضيع التي تثري اهتاممهم.
ولقد ع ّرف القاموس الجمعية بأنها مجموعة من األش��خاص اجتمعوا من اجل تحقيق هدف مش�ترك من
دون البحث عن الربح .وهناك لغط قد يقع بني مفهوم عدم جناء الربح ومفهوم التطوع .فاألساس هو أن
ال تبغي الجمعية تحقيق الربح لتعاود وتعيد توزيعه عىل األعضاء كام هي الحال يف الرشكات التجارية .إن
العمل الذي تقوم به الجمعية يجب أن يجري دون «نية» إحقاق الربح .لكن ال يشء مينع الجمعية من أن
توظف بعض األش��خاص أو أن تدفع عوضا ألعامل قد يقوم بها األعضاء .املهم هو أن ال يكون هناك توزيع
لألرباح يف آخر السنة املالية عىل األعضاء ،وال نية تحقيق األرباح لدى الجمعية كشخص معنوي .وهذا هو
الفرق األس��ايس بني الجمعيات والرشكات التي تبغي الربح ،وهذا الفرق هو الذي يربر اإلعفاءات الرضيبية
الت��ي تتمت��ع بها الجمعيات خالفا للرشكات التجارية منها أو املدنية ،م��ع التنويه بان ال يشء مينع التطوع،
عىل العكس.
كرس املجتم��ع الدويل مبدأ حرية الجمعيات ،لكن بالرغم من تصديقهم عىل معاهدات دولية تضمن هذا
الحق ،هنالك دول عديدة تقوم بخرق املبادئ التي تعهدت باحرتامها وبرتويجها ،وتضع قيودا تصل يف بعض
األحيان إىل حد القمع بكل معنى الكلمة.
فام هي الحالة يف لبنان؟
لبنان هو الدولة العربية حيث الحريات العامة هي األكرث مامرسة واحرتاما وحامية  .لكن بالرغم من هذه
الليربالية الظاهرية ،هناك بعض املامرسات وبعض القوانني التي تتعارض مع مبدأ حرية الجمعيات.
هن��اك ،بالفعل ،نظ��ام ثنايئ يف القانون اللبناين  ،إذ ال يتعامل مع كل الجمعيات بالطريقة عينها .فهناك من
جهة ما ميكن تس��ميته بالقانون العادي للجمعيات والذي يتمثل كام س�نرى بالدستور وبقانون الجمعيات
()2
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لع��ام  ،1909ومن جهة أخ��رى ،قوانني خاصة ببعض أنواع الجمعيات ،وبش��كل خاص جمعيات الش��باب
والرياضة والنقابات .فالنوع األول من الجمعيات يعرف عموما بجمعيات «العلم والخرب» وهي ال تحتاج إال
إلعالم اإلدارة املختصة بوجودها ،أما النوع الثاين فهو الذي يحتاج إىل ترخيص مس��بق من املراجع اإلدارية
املعنية.
تحتل جمعيات الش��باب والرياضة مس��احة كبرية يف البالد املتطورة لدرجة إن فرنس��ا ،مثال ،أوجدت وزارة
الش��باب والرياض��ة والجمعي��ات Ministère de la Jeunesse, des sports et de la vie associative
اليشء الذي له داللة كبرية عىل مدى ارتباط هذه املفاهيم الثالثة بعضها ببعض.
وتشكل الجمعيات ،بعد العائلة واملدرسة ،وسيلة بالغة األهمية ملَ ْج َم َعة الشباب أي تكييفهم مع محيطهم
ودمجهم يف مجتمعهم .النشاط الذي ميارسه الطفل ضمن الجمعية يفتح له املجال الستيعاب فكرة وجوده
كمواطن مس��ؤول وفاعل يف مجتمعه ،بإمكانه اختيار املجاالت التي تستهويه والعمل من اجل تطويرها أو
حتى تعديلها .كام يسمح بتطوير شعور التضامن االجتامعي الذي بدونه ال يشكل املجتمع سوى تتابع أفراد
يصعب عليهم تشكيل وحدة وطنية.
أم��ا النقابة ،فهي جمعية مؤلفة من أف��راد التقوا بهدف حامية مصالح مهنية أو فئوية (تخص فئة أو أكرث)
مشرتكة .وتقسم النقابات إىل فئتني كبريتني هي نقابات املستخدمني ونقابات أرباب العمل.والحرية النقابية
ه��ي الح��ق يف االلتحاق أو عدم االلتحاق بنقابة ،وباختيار النقابة التي ي��راد االنضامم إليها .ويتضمن هذا
الحق حق التحرك النقايب وال ميكن لرب العمل االعرتاض عليه.
ويف فرنس��ا ،املجلس الدس��توري هو حامي هذه الحرية التي لحظها الدستور الفرنيس (الفقرة السابعة من
مقدمة دس��تور عام  )1946وهناك قرار مهم بهذا الخصوص وهو القرار رقم  .DC 82-144وعرف اجتهاد
املجلس الدس��توري مرحلتني مختلفتني أدتا إىل دس�ترة  Constitutionnalisationاملبدأ .ففي أول مرحلة
ق��ام املجلس بذكر مبدأ الحرية النقابية باملطلق دون إس��نادها إىل أي نص مل��زم (القرارات DC 81-127
و DC 82-144و .DC 83-162ث��م انتقل يف مرحلة ثانية إىل إزالة الغموض فاملجلس الدس��توري الفرنيس
يسند اليوم الحرية النقابية إىل الفقرة الرابعة من مقدمة دستور عام  .1946ومنذ القرار رقم DC 89-257
يش�ير املجلس الدس��توري إىل مبدأ «الحرية النقابية» أما الحق النقايب فال يثار إال لتحديد املبادئ األساسية
للنظام أي مامرسة هذه الحرية.
وميكن استخالص أنواع الجمعيات هذه من خالل النصوص الوضعية ،الدولية والداخلية ،التي ترعى موضوع
الجمعيات بشكل عام.
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 .1الواقع القانوني

أوالً :المواثيق والمعايير الدولية
 .1الجمعيات في صورة عامة
أ .ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

لق��د وقع لبن��ان عىل ميثاق األمم املتحدة وانضم إىل املنظمة كعضو مؤس��س .ولقد وضعت املادة  55من
امليثاق اإلطار العام لألهداف التي يؤمل أن تتحقق ،والتي من خاللها ميكن تحقيق الهدف األس��ايس الذي
أنشئت من أجله املنظمة ،وهو السلم واألمن الدوليني .ولقد نصت املادة املذكورة عىل ما ييل(:)3
رغبة يف تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الرضوريني لقيام عالقات سليمة ودية بني األمم املتحدة مؤسسة
عىل احرتام املبدأ الذي يقيض بالتس��وية يف الحقوق بني الش��عوب وبأن يكون ل��كل منها تقرير مصريها،
تعمل األمم املتحدة عىل:
(أ) .تحقيق مس��توى أعىل للمعيشة وتوفري أسباب االس��تخدام املتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور
والتقدم االقتصادي واالجتامعي.
(ب) .تيس�ير الحلول للمش��اكل الدولية االقتصادية واالجتامعية والصحية وما يتصل بها ،وتعزيز التعاون
الدويل يف أمور الثقافة والتعليم.
(ج) .أن يشيع يف العامل احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال متييز بسبب الجنس أو اللغة
أو الدين ،وال تفريق بني الرجال والنساء ،ومراعاة تلك الحقوق والحريات فع ًال.
أما الئحة «الحريات األساس��ية» فهي موجودة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان الذي يكرس يف املادة 20
حق كل فرد بحرية التجمع واالجتامع.
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ب .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

دخلت هذه املعاهدة الدولية حيز التنفيذ بتاريخ  23آذار  1976وصادق عليها لبنان بتاريخ  3ترشين الثاين
 1972بعد أن أصدرت الحكومة املرس��وم التطبيقي رقم  3855تاريخ  1أيلول  .1972وتكرس املادة  22من
العهد حرية الجمعيات وتنص:
 .1ل��كل فرد حق يف حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ،مبا يف ذلك حق إنش��اء النقابات واالنضامم إليها
من أجل حامية مصالحه
 .2ال يجوز أن يوضع من القيود عىل مامرس��ة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتش��كل تدابري
رضورية ،يف مجتمع دميقراطي ،لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حامية الصحة
العام��ة أو اآلداب العام��ة أو حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم .وال تح��ول هذه املادة دون إخضاع أفراد
القوات املسلحة ورجال الرشطة لقيود قانونية عىل مامرسة هذا الحق.
 .3لي��س يف ه��ذه املادة أي حكم يجيز لل��دول األطراف يف اتفاقية منظمة العم��ل الدولية املعقودة عام
 1948بش��أن الحري��ة النقابية وحامية حق التنظي��م النقايب اتخاذ تدابري ترشيعية من ش��أنها ،أو تطبيق
القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضامنات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية.

 .2جمعيات الشباب والرياضة
توجد املبادئ العامة التي تضمن حق إنش��اء الجمعيات للش��باب والرياضيني يف إعالن جينيف لعام 1924
ح��ول حقوق الطفل ويف إعالن حقوق الطفل التي تبنته��ا الجمعية العمومية لألمم املتحدة يف  20ترشين
الث��اين  )4(1959ويف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان .ولقد التحق لبن��ان بهذه املعاهدات ووقع عىل بعض
املواثيق إال أنها مواثيق عامة ويوجد هناك أدوات أخرى أكرث خصوصية ترعى املوضوع.
أ .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تعطي أحكام العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املتعلقة بالعائلة وبالطفل أهمية بالغة لهذا
األخري يف املجتمع .فيفرتض فيه أن يتمتع بكافة الحقوق التي تسمح له يف املستقبل أن يصبح مواطنا كام ًال،
وه��و يتمتع بالتايل بكل الحري��ات العامة مع األخذ ،بالطبع ،بوضعيته الخاص��ة كقارص( .)5لكن ال يتضمن
العهد أي أحكام خاصة تتعلق بجمعيات الشباب والرياضة.
ب .المعاهدة المتعلقة بحقوق الطفل

ج��رى تبني هذه املعاهدة وفتحه��ا إىل التوقيع أو االلتحاق أو املصادقة خالل جلس��ة الجمعية العمومية
لألم��م املتحدة بواس��طة القرار رقم  25/44تاريخ  20ترشين الثاين  .1989دخل��ت حيز التنفيذ يف  2أيلول
 1990عمال باملادة  49منها .و َّقع عليها لبنان يف  26كانون الثاين  1990ودخلت حيز التنفيذ يف  13حزيران
.1991
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وتع ّرف املادة األوىل الطفل بأنه كل ش��خص دون س��ن الثامنة عرشة إال إذا كان الترشيع الذي يطبق عليه
يحدد سن الرشد قبل الثامنة عرشة.
أم��ا امل��ادة  15فتنص عىل إن ال��دول األطراف تعرتف بح��ق الطفل يف حرية الجمعي��ات وحرية االجتامع
الس��لمية ()1-15؛ وان مامرسة هذه الحقوق ال ميكن أن تقيدها س��وى األحكام التي يقرها القانون والتي
تكون رضورية يف مجتمع دميقراطي ،ملصلحة األمن القومي ،والسالمة العامة أو االنتظام العام ،أو من اجل
حامية الصحة العامة أو اآلداب العامة ،أو حقوق وحريات اآلخرين (.)2-15
وبتصديقه عىل هذه املعاهدة اعرتف لبنان بكامل حرية الجمعيات للذين هم دون  18س��نة ،دون قيد أو
رشط إال التي متليها مامرسة الدميقراطية ،واآلداب العامة واالنتظام العام واألمن القومي.
إال إن لبنان مل يقم بإجراء التعديالت الالزمة يف ترشيعه الداخيل ليجعله متناسبا مع مقتضيات املعاهدة
الدولية.

 .3النقابات
يعرتف لبنان بالحرية النقابية وبأنها من الحريات األساسية .وبصفته عضواً مؤسساً يف األمم املتحدة ،صادق
عىل أدوات وضعت املبادئ العامة كميثاق األمم املتحدة الذي التزم من خالله بالعمل عىل «(ج) أن يشيع
يف العامل احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال متييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ،وال
تفريق بني الرجال والنس��اء ،ومراعاة تلك الحقوق والحريات فع� ً
لا( .املادة  55فقرة  ،)3واإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان والحريات العامة للجميع التي تعرتف يف املادة  23فقرة  4بان« :لكل شخص الحق يف إنشاء
النقابات أو االنضامم إليها لحامية مصالحه».
إضاف��ة إىل ه��ذه النصوص العامة ،صادق لبنان أيضاً ،بصفته عضواً يف منظمة العمل العاملية ،عىل عدد من
املعاهدات الدولية التي تضمن الحرية النقابية تحديدا سنستعرضها برسعة.
أ .إعالن فيالدلفيا تاريخ  10أيار 1944

بصفت��ه عضواً يف منظم��ة العمل الدولية ،قبل لبنان أحكام إعالن فيالدلفيا تاريخ  10أيار  1944التي قامت
منظمة العمل الدولية عىل مبادئه .وينص اإلعالن:
يكرر املؤمتر املبادئ األساسية التي بنيت املنظمة عىل أساسها وبشكل خاص إن:
حرية التعبري واالجتامع هي الرشط األسايس لتطور دائم؛
وأقر اإلعالن أيضاً:
«االع�تراف الفع�لي بالح��ق يف التفاوض الجامعي والتع��اون بني أرباب العمل والعامل من أجل تحس�ين
مس��تمر لتنظيم اإلنتاج ،والتعاون بني العامل وأرباب العمل من أجل وضع وتطبيق السياسة االجتامعية
واالقتصادية».
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ب .االتفاقية رقم  98لعام 1949

صادق لبنان عىل االتفاقية رقم  98املتعلقة بحق التنظيم والتفاوض الجامعي مبوجب املرس��وم االش�تراعي
رقم  70تاريخ  25حزيران .1997
ويكون االعرتاف الفعيل بحق املفاوضة الجامعية قد اقر أوال مبوجب القانون النافذ باملرس��وم رقم 17386
تاريخ  1964/9/2ثم بالتصديق عىل املعاهدة رقم .98
ج .العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966

ص��ادق لبنان أيضاً يف  3ترشين الث��اين  1972عىل العهد الدويل الخاص بالحق��وق االقتصادية واالجتامعية
والثقافي��ة لع��ام  1966والذي دخل ح ِّي��ز التنفيذ يف  3كانون الثاين  1976معرتف��اً بالحرية النقابية الكاملة
وبحرية العمل النقايب .ونصت املادة  8من هذا العهد الدويل عىل ما ييل:
تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما ييل:
(أ) حق كل ش��خص يف تكوين النقابات باالش�تراك مع آخرين ويف االنضامم إىل النقابة التي يختارها ،دومنا
قيد س��وى قواعد املنظمة املعنية ،عىل قصد تعزيز مصالحه االقتصادية واالجتامعية وحاميتها .وال يجوز
إخضاع مامرسة هذا الحق أليّ قيود غري تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابري رضورية ،يف مجتمع
دميقراطي ،لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحامية حقوق اآلخرين وحرياتهم،
(ب) حق النقابات يف إنشاء إتحادات أو إتحادات حالفية قومية ،وحق هذه اإلتحادات يف تكوين منظامت
نقابية دولية أو االنضامم إليها،
(ج) ح��ق النقابات يف مامرس��ة نش��اطها بحرية ،دومنا قيود غ�ير تلك التي ينص عليها القانون وتش��كل
تداب�ير رضوري��ة ،يف مجتمع دميقراطي ،لصيانة األمن القومي أو النظ��ام العام أو لحامية حقوق اآلخرين
وحرياتهم()...
د.اإلعالن الخاص بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل تاريخ  19حزيران 1998

أصبح هذا اإلعالن منذ تبنيه يف حزيران  1998نقطة ارتكاز ومرجعاً تجري اإلش��ارة واالعتامد عليه بش��كل
مس��تمر .ولقد قامت دول عديدة ،وحكام وقادة ،ومرشعون ومنظامت دولية ومحلية باإلشارة إليه .وهناك
إجامع بان القيم التي ينص عليها ويتضمنها تش��كل  consensus généralاتفاقاً عاماً يف الحقل االجتامعي
ويف ميدان العمل .وينص هذا اإلعالن عىل ما ييل:
يذكر :
(أ) ب��أن الدول األعض��اء يف منظمة العمل الدولية قد قبلت مبجموعها ،بانضاممها إىل املنظمة مبلء إرادتها،
املبادئ والحقوق الواردة يف دستور املنظمة ويف إعالن فيالدلفيا ،وأنها تعهدت بالعمل عىل تحقيق األهداف
العامة للمنظمة بكل الوسائل املتوفرة لديها ومبا يتمىش مع الظروف الخاصة بكل منها؛
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(ب) ب��أن ه��ذه املبادئ والحقوق قد ترجمت وطورت عىل ش��كل حقوق والتزام��ات محددة يف عدد من
االتفاقيات التي يقر بأنها اتفاقيات أساسية ،سواء داخل منظمة العمل الدولية أم خارجها.
يُعل��ن أن جميع الدول األعضاء ،وإن مل تكن قد صدق��ت عىل االتفاقيات موضوع البحث ،ملزمة مبجرد
انتامئها إىل املنظمة ،بأن تحرتم املبادئ املتعلقة بالحقوق األساس��ية التي تش��كل موضوع هذه االتفاقيات
وأن تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقاً ملا ينص عليه الدستور ،وهي :
(أ) الحرية النقابية واإلقرار الفعيل بحق املفاوضة الجامعية؛
(ب) القضاء عىل جميع أشكال العمل الجربي أو اإللزامي؛
هـ .المعاهدة رقم 87

بالرغ��م م��ن أنه عضو يف منظمة العم��ل الدولية ،رفض لبنان املصادقة عىل املعاه��دة رقم  87لعام 1948
املتعلق��ة بالحري��ة النقابية وحامية الحق النقايب التي تنص املادة  2منه��ا عىل أنه للعامل وألرباب العمل،
دون أي متييز ،الحق ،دون ترخيص مسبق ،بإنشاء النقابات التي يختارون ،وحق االلتحاق بهذه التنظيامت،
برشط وحيد هو االلتزام بأنظمة هذه املنظامت.

ثانيًا :البنية التشريعية والقانونية في لبنان
 .1الجمعيات في صورة عامة
أ .الدستور اللبناني

يكرس الدستور اللبناين مبدأ حرية الجمعيات .وتنص املادة  13عىل ما ييل:
«حري��ة إبداء الرأي قوال وكتابة وحرية الطباعة وحرية االجتامع وحري��ة تأليف الجمعيات كلها مكفولة
ضمن دائرة القانون».
إال ان��ه يج��ب اللفت إىل الفرق بني النصني الفرنيس والعريب :ففي حني يكرس النص العريب حرية «إنش��اء»
الجمعيات  ،يتحدث النص الفرنيس عن «حرية الجمعيات» فقط( .)6وللنص الفرنيس ش��مولية أكرب ،وهكذا
تكون الرتجمة قد جاءت بأول تضييق عىل مفهوم حرية الجمعيات بحرصها بحرية إنشاء الجمعيات بالرغم
من تكريس وحامية هذه الحرية ووضعها عىل قدم املساواة مع كل الحريات السياسية األخرى.
ب .التشريعات العادية

لقد أوجب الدستور اللبناين مامرسة حرية الجمعيات ضمن إطار قانوين وأبقى املشرتع اللبناين بعد االستقالل
عىل القانون العثامين الذي صدر بتاريخ  3آب .1909
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وكان قد أخذ هذا القانون بأهم ما جاء يف القانون الفرنيس للجمعيات الذي صدر عام  .1901ويعترب قانون
 1909األداة األساسية بالنسبة لهذا املوضوع.
وخالل الحرب اللبنانية ،صدر املرس��وم االش�تراعي رقم  153تاريخ  16أيل��ول  1983الذي عدل كل أحكام
هذا القانون وأخضع الجمعيات إىل رقابة صارمة من قبل اإلدارة اللبنانية ،خرقا ملبدأ حرية الجمعيات التي
كرسها الدستور ،وخرقاً للقانون الذي يتيح للحكومة إمكانية الترشيع بواسطة املراسيم االشرتاعية .ولقد تم
إلغ��اء هذا القان��ون يف  23آذار  1985وأصبح القانون الوحيد الذي يرعى الجمعيات هو قانون  1909وهو
ينظم إنشاء وعمل وحل الجمعيات يف لبنان.
إىل جانب قانون  ،1909هناك عدد من النصوص األخرى التي ترعى موضوع الجمعيات:
 .1القرار رقم ل.ر .تاريخ  31كانون األول  1939الصادر عن املفوض السامي غابريال بيو Gabriel Puaux
الذي يرعى جمعيات األجانب والذي ال يزال معموال به؛
 .2املرسوم االشرتاعي رقم  10830تاريخ  9ترشين األول  1962الذي مينع عىل أي كان من االستمرار بجمعية
جرى حلها بسبب جرمية ضد أمن الدولة؛
 .3قان��ون رق��م  72/16تاري��خ  15كانون األول الذي يخضع جمعيات الش��باب والرياض��ة إىل رقابة وزارة
الشباب والرياضة؛
 .4الفص��ل الث��اين من قانون العمل (املواد  86وما يتبعها) تاريخ  23أيلول  1946واملرس��وم  7993تاريخ 2
نيسان  1952املتعلق بإنشاء نقابات أرباب العمل ونقابات املستخدمني؛
 .5املرسوم رقم  17199تاريخ  18آب  1964املتعلق بالتعاونيات؛
 .6املرسوم االشرتاعي رقم  35تاريخ  9أيار  1977املتعلق بصناديق التعاضد؛
 .7املرسوم االشرتاعي رقم  87تاريخ  30متوز  1977الخاص باملؤسسات ذات املنفعة العامة؛
 .8امل��ادة  22من املرس��وم رق��م  5734تاريخ  20ترشين األول  1994الذي أس��تحدث «قس��م الجمعيات
واملؤسسات التطوعية» داخل وزارة الشؤون االجتامعية والذي وضع إطاراً متشددا للجمعيات التي تدخل
ضمن صالحية هذه الوزارة.
وبالع��ودة إىل قان��ون  ،1909فانه يتمتع بخصوصية هامة أال وهي عدم إخضاع إنش��اء الجمعيات يف لبنان
إىل أي ترخيص مسبق .فيكفي إعالم السلطات اإلدارية املختصة بواقعة اإلنشاء من اجل اكتساب الجمعية
كاف إلنشائها الن املبدأ
للشخصية املعنوية .وهذا اإلعالم هو ما يسمى بالعلم والخرب .واإلعالن عن الجمعية ٍ
هو منع الجمعيات الرسية التي يعاقبها القانون بشدة كام سرنى الحقا.
إن مبدأ حرية الجمعيات الذي يس��ود يف لبنان هو مبدأ ال يقترص عىل مرحلة إنش��اء الجمعية بل يتناول
جميع مراحل حياة الجمعية ،وال ميكن حل الجمعية إال مبرسوم من مجلس الوزراء.
الس��ؤال الذي نطرح هو ملعرفة ألي مدى يحرتم الترشيع اللبناين مبدأ حرية الجمعيات .فمن خالل دراس��ة
القوانني التي تنظم الجمعيات يف لبنان ،بإمكاننا القول إن هناك عدة أنواع من الجمعيات حس��ب القيود
القانونية املوضوعة من أجل إنش��ائها .فاملعيار األول للتمييز بني تلك الجمعيات هو معرفة ما إذا كان مثة
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قان��ون خ��اص يرعى نوعاً معيناً منها .أما املعيار الثاين فهو م��ا إذا كانت تلك الجمعيات تحتاج إىل ترخيص
مس��بق من أجل إنش��ائها .وإذا ما أخذنا بهذه املعايري ظهر لنا إن هناك ثالثة أنواع مختلفة من الجمعيات
يف لبنان:
 .1الجمعيات التي تحتاج إىل قانون خاص ينش��ئها ويرعاها وه��ي نقابات املهن الحرة (املحامني ،األطباء،
املهندسني ،أطباء األسنان ،الصيادلة وغريها) وبعض صناديق التعاضد.
 .2الجمعيات التي تحتاج إىل ترخيص إداري مس��بق يس��مح بإنشائها وهي جمعيات األجانب ،جمعيات
الشباب والرياضة ،النقابات العاملية ونقابات أرباب العمل ،صناديق التعاضد ،التعاونيات؛
 .3كل الجمعي��ات األخ��رى الت��ي ال تحتاج إال إىل اإلعالن عن وجودها ليك تنش��أ وم��ن ضمنها األحزاب
السياسية ،وكلها تخضع إىل قانون  .1909وهذا اإلعالن ليس منشئاً لشخصية معنوية بل معلنا لها.
إال إنه بإمكان اإلدارة مامرس��ة وصايتها عىل بعض الجمعيات من خالل إعطائها تصنيفاً بأنها «ذات منفعة
عام��ة» فتحصل مبوجب هذا التصنيف عىل مس��اعدات مادية كبرية خالف��اً للجمعيات التي ال تحصل عىل
هذا التصنيف .وعامة ما تكون الجمعيات «ذات املنفعة العامة» تلك الجمعيات التي تهتم بالصحة العامة
كالصلي��ب األحمر أو الهالل األحمر اللبناين ،أو أن تك��ون جمعيات خريية أو مياتم ،أو مآوي للمتقدمني يف
الس��ن ،أو التي تهتم مبش��اكل الدعارة أو املخ��درات ،أو الكحول ،الخ .وتعترب املنفع��ة العامة منفعة كافة
املواطنني مقابل منفعة األفراد(.)7
س��ندرس يف ما ييل قانون «جمعيات العلم والخرب» ألنها هي الجمعيات العادية كام أرشنا سابقا وهي التي
يجب أن تكون املبدأ األساس يف مجال الجمعيات يف أي نطاق كان.
الفصل األول :إنشاء الجمعيات

س��ندرس قانون «جمعيات العلم والخرب» ألنها هي الجمعيات العادية كام أرشنا سابقاً وهي التي يجب أن
تكون املبدأ األساس يف مجال الجمعيات يف أي نطاق كان.
يجب التمييز بني مرحلتني مختلفتني يف سياق إنشاء الجمعيات :هناك أوال عملية اإلنشاء بحد ذاتها وهناك
املرحلة الثانية وهي تفعيل الجمعية أي اإلعالن عن الجمعية أو مرحلة إعطاء «العلم والخرب».
الفقرة األولى .إنشاء الجمعيات

إن املب��دأ الذي يس��ود إنش��اء الجمعية هو إن العملية تتمتع بكامل الحرية ،تش��كل فيه��ا إرادة األعضاء
املؤسسني ناموسهم الوحيد ،رشط احرتام االنتظام العام واآلداب العامة وأمن الدولة ،بالطبع.
إال إن لهذه الحرية استثناءات.
أ .املبدأ
مبدأ حرية إنشاء الجمعيات كرسه القانون ويجمع عليه االجتهاد.
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وضع قانون  1909مبدأ حرية الجمعيات .وتنص املادة  2منه إن الجمعية ليست بحاجة إىل ترخيص مسبق،
لكن املادة السادس��ة أضافت إنه يجب إعالم الحكومة بعد إنش��ائها .ويتبني من هذين النصني إن الجمعية
تنشأ مبجرد التقاء مشيئة األعضاء املؤسسني وتوقيعهم عىل النظام األسايس دون حاجة إىل إذن مسبق لكن
يجب إعالم اإلدارة ما أن تتالقى هذه اإلرادة.
وأكد االجتهاد تكراراً ومراراً إنه عىل الجمعية إعالم الحكومة بعد إنش��ائها .وهناك اجتهاد مس��تمر وثابت
ملجل��س الش��ورى حول هذا املوض��وع( .)8ونش�ير باألخص إىل قرار ه��ام جدا ملجلس ش��ورى الدولة رقم
 2004_2003/135تاري��خ  18ترشين الثاين  2003الذي أعاد التأكيد عىل مبدأ حرية الجمعيات ورد مزاعم
وزارة الداخلي��ة التي حاولت ومبوجب تعميم إداري بس��يط ،تقييد حرية الجمعيات ،ومتابعة مامرس��ات
بدأت مع الحرب اللبنانية واستمرت بعد نهايتها بكثري(.)9
املوجب الوحيد الذي يقع عىل عاتق املؤسس�ين هو تس��ليم اإلدارة بياناً يعلم اإلدارة بواقعة اإلنشاء هذه،
ترفقه املستندات املطلوبة قانونا مبوجب املادة السادسة من القانون ،وإال اعتربت الجمعية رسية.
ومبقابل هذا اإليداع ،عىل اإلدارة أن تسلم األعضاء وصل استالم يسمى «العلم والخرب».
ب .االستثناء
إن حرية إنش��اء الجمعيات هو حجر الزاوية إذ أنه الضامنة الوحيدة لعدم تدخل اإلدارة يك تعطي الرخص
ملن تشاء وترفضها ملن تشاء.
واالستثناءات محددة يف القانون بشكل حرصي .فهناك الجمعيات األجنبية التي تحتاج إىل مرسوم يتخذ يف
مجلس الوزراء ،وجمعيات الش��باب والرياضة الخاضعة لرتخيص من وزير الش��باب والرياضة ،والتعاونيات
الخاضعة لوزير اإلس��كان والتعاونيات ،ونقابات أرباب العمل أو املس��تخدمني الذين يحتاجون إىل رخصة
مزدوجة ،إذا صح التعبري ،من وزير الداخلية ثم من وزير العمل.
الفقرة الثانية .اإلعالن عن الجمعية

أ .معاملة اإلعالن
 )1الوقت الذي يجب فيه إعالم الحكومة - .ال يعطي القانون أي إشارة حول هذه اللحظة .فاإلعالن يجب
أن يتم بعد اإلنشاء وال يوجد اجتهاد حول هذه النقطة القانونية.
 )2مضمون اإلعالن - .حددت املادة  6من قانون  1909إن اإلعالن يجب إن يتم بش��كل بيان يتضمن اس��م
الجمعية وموضوعها وعنوانها وأس�ماء األعضاء املولج�ين بإدارتها وصفتهم وعنوانهم .ويجب أن يرفق بهذا
البيان نظام الجمعية األسايس ونظامها الداخيل وجميعها تحمل توقيع األعضاء املؤسسني وختم الجمعية.
 )3إي��داع البي��ان - .يودع البيان يف وزارة الداخلية إذا كان مق��ر الجمعية يف بريوت ولدى املحافظ إذا كان
املقر خارج بريوت.
ب .العلم والخرب
 )1طبيع��ة العل��م والخرب - .عمال بنص املادة  6من قانون  ،1909مقابل إيداع البيان واملس��تندات املرفقة،
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تس��لم اإلدارة لألعضاء العلم والخرب .هذا العلم والخرب يش��كل بالوقت نفس��ه إيصاال يثبت بان الجمعية
قامت باإليداع حس��ب األصول ،وإش��عارا باالس��تالم يثبت إن اإلدارة أعلمت قانوناً بوجود الجمعية ،وليس
عمال إداريا منشئا للحق.
 )2نتائج طبيعة العلم والخرب - .الس��ؤال الذي يطرح هو ما إذا كان بإمكان اإلدارة رفض أخذ العلم بوجود
جمعية ورفض إعطاء اإليصال .بحس��ب القانون ،يجب أن يس��تلم األعضاء الوصل فور إيداعهم املستندات
املطلوب��ة( )10فال يحق لإلدارة بالتايل رفض اس��تالم النظام األس��ايس ورفض أخذ العل��م بوجود الجمعية .إن
صالحياته��ا يف هذا املجال هي صالحية مقي��دة( .)11وهناك فقط ثالث حاالت ميكن لإلدارة أن ترفض إعطاء
اإليصال وهي :
إذا كان البيان ناقصاً و ال يتضمن جميع املعلومات املطلوبة بالقانون؛
إذا تم اإليداع أمام اإلدارة غري الصالحة ،الواقعة خارج نطاق مقر الجمعية؛
إذا كان موضوع الجمعية غري رشعي حس��ب املادة  3من القان��ون( .)12لكن هذا الرفض يجب أن يتبعه
فوراً مرسوم صادر عن مجلس الوزراء يعلن حل الجمعية.
ويف ه��ذه الحاالت الثالث ،يقترص دور اإلدارة ع�لى التأكد من إن الرشوط املادية املفروضة قانونا موجودة
يف األوراق واملس��تندات املقدمة .وعليها أن تعطي اإليصال فور اس��تالمها األوراق .وال يجوز أن يتحول هذا
التأكد إىل مراقبة مسبقة عىل إنشاء الجمعية.
ج .الجمعيات غري املعلنة
كام أرشنا سابقاً ،إن جميع الجمعيات يجب أن تكون معلنة ودون هذا اإلعالن نعترب الجمعية جمعية رسية.
ولقد لحظت املادتان  12و 13من قانون الجمعيات عقوبات تطبق عىل الجمعيات الرسية .ومبوجب هذين
النصني ،ميكن أن مينع مجلس الوزراء الجمعية الرسية ويدفع األعضاء ومالك املقر أو مس��تأجره غرامة بني
ع�شر و خمس وعرشين لرية ذه��ب .وهذه الغرامات وردت يف النص العثامين األصيل ومل يجر تصحيحها ال
أيام االنتداب وال بعد االستقالل.
ولق��د اتخذ املش�ترع اللبناين تدابري صارمة ج��دا تجاه الجمعيات الرسية وجعل منها جرما جزائيا حس��ب
امل��ادة  337من قان��ون العقوبات .فاعترب قانون العقوبات إن كل جمعي��ة يكون موضوعها غري مرشوع أو
تقوم بنشاطاتها أو بقسم منها رسا تعترب جمعية رسية .ويكون املشرتع قد ساوى بني الجمعية املعلنة ذات
املوضوع غري املرشوع وبني الجمعية غري املعلنة.
ولقد وس��عت هذه املادة مفهوم «املوضوع غري الرشعي» أو «املخالف للقانون» إذ أنها تعترب إن املوضوع
يكون غري رشعي إما بسبب أسامء أعضائه ومهامتهم ،أو موضوع االجتامعات ،أو الترصيح عن املوجودات،
أو إذا أعطى األعضاء معلومات خاطئة بخصوص الجمعية .ونعترب إن هذه املادة ميكن أن تشكل خطرا عىل
الجمعيات إذا جرت إساءة الستعاملها كاعتبارها مثال إن وجود بعض األعضاء كمؤسسني يعترب جنحة.
أما بالنس��بة للمعلومات التي يجب تزويد اإلدارة بها ،فوضعت املادة  337من قانون العقوبات رشطا هاما
جدا يك ميكن اعتبارها جنحة :ال يكفي أن تكون املعلومات التي أعطاها األعضاء إىل اإلدارة خاطئة بل يجب
أن يكون األعضاء قد رفضوا تصحيح تلك املعلومات بالرغم من طلب التصحيح املوجه لهم من اإلدارة بهذا
الخصوص( .)13عندها فقط ميكن اعتبار الجمعية بأنها رسية.
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ونص��ت امل��ادة  338من قانون العقوبات عىل العقوبات املفروضة ع�لى الجمعيات الرسية فقط بان تحل
كل جمعية رسية وان تصادر أموالها .أما األعضاء ،فقضت بإنزال عقوبة الس��جن من س��تة اشهر إىل سنتني
وبغرامة ترتاوح بني مئة ألف ومليون لرية لبنانية.
أم��ا املادة  339من قانون العقوبات ،فقد أخضعت العضو الذي يقوم خالل اجتامع بعمل مخالف للقانون
تنفي��ذا ملوض��وع الجمعي��ة إىل العقوب��ة املفروضة عىل جرم التحري��ض الواردة يف امل��ادة  218من قانون
العقوبات .وتنزل بالعضو الذي يحرض االجتامع العقوبة نفسها .أما العضو الذي يكون موجودا عىل مرسح
الجرمي��ة فيعتربه القانون متدخ�لا وتنزل فيه عقوبة ترتاوح بني ثلث وس��دس العقوبة التي أنزلت بالعضو
األسايس الذي قام بالعمل الجرمي.
الفقرة الثالثة .نشأة الشخصية المعنوية

إن أول نتيجة إلنشاء الجمعية هي والدة الشخصية املعنوية .وهذه الشخصية متيزها عن شخصية األعضاء
الذين يؤلفونها .وتصبح الذمة املالية العائدة للجمعية منفصلة عن ذمة األعضاء املالية وال ميكن مالحقتهم
عىل أموالهم الخاصة من أجل إيفاء ديون الجمعية.
الس��ؤال الذي يطرح هو معرفة الوقت الذي تبرص فيه الش��خصية املعنوية النور .فبام إن العلم والخرب هو
األم��ر الوحيد املطلوب ،دون أي ترخيص مس��بق ،ومبا إن معاملة اإليداع تتم بعد إنش��اء الجمعية بتوقيع
األعضاء املؤسس�ين عىل النظام األس��ايس ،تكون عملية إيداع البيان واس��تالم اإليصال غري منشئة للحق بل
فقط معلنة له .فمجرد التوقيع عىل النظام األس��ايس يكفي إلنش��اء الجمعية  ،إذ يجري اإلعالن عن جمعية
موجودة ،وليس عن جمعية ستولد يف ما بعد وهذا هو متاما الفرق بني اإلعالن والرتخيص .فالجمعيات التي
تحتاج إىل ترخيص ال تنشأ إال من تاريخ إعطائها هذا الرتخيص.
والجمعي��ة غري املعلنة بحاجة متاما كام الجمعية املعلنة إىل مرس��وم من مجلس الوزراء من أجل حلها .وال
ميك��ن حل جمعية غري موجودة .فحتى ه��ذه الجمعيات القابلة للحل تتمتع بالش��خصية املعنوية .فعدم
اإلع�لان هو مخالفة جزائية لكن ليس له تأثري عىل وجود أو عدم وجود الش��خصية املعنوية .إال أن دخول
الجمعي��ة «حي��ز التنفيذ» إذا جاز التعبري يجري بعد إيداع األوراق واس��تالم العل��م والخرب ،أي بعد جعل
الجمعية علنية بالنس��بة للدولة .ومن األخطاء الش��ائعة تلك التي تعترب إن الش��خصية املعنوية تنشأ بعد
الحصول عىل العلم والخرب يف الجريدة الرسمية .فاملادة الثامنة من قانون  1909بغاية الوضوح إذ تعترب بان
كل الجمعيات التي قامت مبعاملة اإلعالن قانونا حس��ب املادة السادس��ة تستطيع أن تتقاىض أمام جميع
املحاكم.
وهذا يعني بان الش��خصية املعنوية تأخذ مفعولها منذ لحظة إيداع األوراق وليس من تاريخ اس��تالم العلم
والخرب وال من تاريخ النرش يف الجريدة الرسمية.
ولق��د كرس مجلس ش��ورى الدولة هذا املبدأ يف قرار تاريخ  25أيل��ول  1946قىض فيه بان الجمعية تتمتع
بالش��خصية املعنوي��ة منذ تاريخ إيداع اإلعالن ل��دى وزارة الداخلية عمال بامل��ادة  8من قانون الجمعيات
وبإمكانها التقايض منذ ذلك التاريخ( .)14وعاد مجلس الش��ورى وأكد املبدأ نفس��ه يف قراره رقم -2003/135
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 2004تاريخ  2003/11/18لصالح جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات «عدل» والذي جاء فيه:
«ومبا انه ،من الثابت يف ملف املراجعة إن الجمعية املستدعية أودعت وزارة الداخلية املستندات املتعلقة
بتأسيسها بواسطة املبارش جوزيف ثلج يف تاريخ 1995/11/23؛
ومب��ا انه خالفا ألقوال الدولة تتمتع الجمعية املس��تدعية برصاحة نص املادة الثامنة املش��ار إليها بأهلية
التقايض مبجرد تس��ليمها بيان تأسيس��ها املذكور يف املادة السادسة املذكورة من قانون الجمعيات وبحكم
القانون إىل وزارة الداخلية امللزمة يف املقابل تس��ليم العل��م والخرب من دون إبطاء وال تتمتع يف ذلك بأي
سلطة استنسابية .ذلك إن الجمعية تؤسس بإرادة مؤسسيها عرب اتفاق يضعون مبوجبه معارفهم ونشاطهم
املشرتك يف شكل دائم ومستمر تحقيقا لغايات وأهداف محددة وان دور اإلدارة يقترص ما دامت الجمعية
مجرد اتفاق ،عىل قبول البيان الذي يقرتحه القانون وإعطاء أصحاب الشأن علام وخربا وإيصاال يثبت إمتام
املعامالت املقررة بالقانون وتضمينه بيانا باملستندات املقدمة (.»)...
الفقرة الرابعة .مفاعيل اكتساب الشخصية المعنوية

يعطي اكتساب الشخصية املعنوية الجمعية بعض الحقوق .ومن ابرز هذه الحقوق الحق باالسم وبحاميته،
ح��ق إدارة أم��وال الجمعية والتفرغ عنها ،الحق بقبول الهبات والتربع��ات ،الحق يف إبرام العقود ،الحق يف
االستخدام ،حق التقايض ،الخ ...
لكن املواضيع األكرث إثارة للمشاكل هي التعاطي مع املصارف وإبرام العقود.
أتاحت املادة  166من قانون النقد والتسليف للجمعيات التي ال تبغي تحقيق الربح إمكانية فتح حسابات
توفري لدى املصارف .ومبجرد تأكد املرصف من هوية الجمعية ميكنه القبول بفتح الحساب .والوسيلة إلثبات
هذه الهوية هي بإبراز العلم والخرب علام بان الجمعية تس��تطيع أن تلجأ إىل جميع وس��ائل اإلثبات يف هذا
اإلط��ار .كل ما يلزم قانونا هو إثبات عملية اإليداع ويش��كل محرض املبارش إذا تم اإليداع بواس��طته إثباتا
صالحا عن اإليداع وعن إعالن الجمعية.
لكن عملياً ،يف حال تأخر اإلدارة يف تس��ليم العلم والخرب ،ال متلك الجمعية إثباتا قاطعا ،بنظر املرصف ،بان
أوضاع الجمعية س��ليمة وغري مثرية للقلق فريفض فتح الحساب اليشء الذي يلحق بالجمعية رضراً كبرياً إذ
انه يشل عملها كلياً.
ومن هنا إرصار القانون واالجتهاد عىل املوجب امللقى عىل عاتق اإلدارة بتسليم اإليصال والعلم والخرب دون
تأخري وإبطاء ألنه يلحق الرضر بالجمعية .فهذه وس��يلة من الوس��ائل التي قد تس��تعملها اإلدارة من أجل
مامرسة الضغط عىل الجمعية أو حتى من اجل «خنق» الجمعيات التي ال توافق عىل إنشائها.
لذل��ك يقتيض الس��هر عىل إن ال تلجأ اإلدارة إىل هذه الوس��يلة أي املامطلة بإعط��اء العلم والخرب من اجل
األرضار بالجمعيات التي ال «تعجب» وزير الداخلية مثال.
هنا تجدر اإلشارة إىل إن العلم والخرب ال يعطى يف الوقت الحايل إال برشط النرش يف الجريدة الرسمية .وإذا
مل تدفع الجمعية مصاريف النرش ،ال يسلم وزير الداخلية العلم والخرب وهذه مامرسة مخالفة للقانون ،كام
ذكرنا سابقاً .كام وان االجتهاد واضح يف هذا املجال (مراجعة نص قرار مجلس الشورى عام  2003يف موضوع
العلم والخرب الذي أوردناه سابقا).
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وما هو صحيح بالنس��بة للمصارف صحيح أيضا بالنس��بة لألشخاص الثالثني الذين قد توقع معهم الجمعية
عقوداً ،ومشكلة إثبات وجود الجمعية هو عينه.
وتطرح املش��كلة عينها بالنس��بة للتعامل مع اإلدارات الرسمية .فمثال السرتداد الرضيبة عىل القيمة املضافة
التي ترد إىل الجمعيات ،تطلب اإلدارة إضافة إىل الفواتري التي تثبت دفع هذه املبالغ ،كام تطلب صورة عن
العلم والخرب .ويف حال تأخر تس��ليم العلم والخرب ال ميكن لإلدارة أن ترفض وس��ائل إثبات اإليداع القانونية
األخ��رى ويعترب هذا الرفض خرقا لقانون الجمعي��ات .إال إن الصعوبات التي تواجه األعضاء قد متنعهم من
متابعة نشاطهم.
لذل��ك يجب التعميم عىل جميع اإلدارات بقبول وس��ائل إثبات اإلي��داع القانونية األخرى يف حال تأخرت
وزارة الداخلية يف تسليم العلم والخرب.
الفصل الثاني :إدارة الجمعيات

إن حري��ة إدارة الجمعي��ة هي من صلب حرية الجمعيات ،إذ ال تقترص هذه الحرية عىل إنش��اء الجمعية.
إال أن هذا املبدأ ليس مطلقاً ولو إن القيود امللحوظة يف القانون ليس��ت كثرية .وهي تتعلق بش��كل أسايس
بالش��فافية املالية س��امحة بالتايل للدولة التأكد من احرتام القوانني الرضيبية أو من عدم استعامل الجمعية
كغط��اء للتهري��ب الرضيب��ي إذ إن الجمعيات تتمتع بإعف��اءات رضيبية كبرية منه��ا الرضيبة عىل الدخل.
وتسمح أيضا هذه القيود للدولة التأكد من احرتام املبادئ الدميقراطية أي االنتخابات الدورية والتتايل عىل
الس��لطة ،الخ .وان األعضاء ميارس��ون حقهم الدميقراطي كام ميارس��ون رقابة حقيقية غري وهمية عىل عمل
الجمعية.
الفقرة األولى .المبادئ التي تحكم إدارة الجمعيات

إن مب��دأ حري��ة اإلدارة يخضع إىل عدد م��ن املعايري هي :مب��دأ الرقابة الالحقة؛ حري��ة االلتحاق أو عدم
االلتحاق؛ حرية وضع النظام األسايس وحرية تعديله؛ حرية اختيار اللجنة اإلدارية.
 .1مبدأ الرقابة امللحقة
يخضع القانون اللبناين الجمعيات إىل موجب تقديم بعض املس��تندات لإلدارة املعنية س��امحاً لها مبامرسة
رقابة الحقة.
وللجمعي��ة الحرية التالية باختيار نش��اطاتها رشط أن ال تخالف االنتظام العام أو اآلداب العامة ،ورشط أن
تدخل تلك النش��اطات ضمن موضوع الجمعية كام أعلن يف نظامها األس��ايس أو يف تعديالته .كام للجمعية
أن تنش��ئ فروعاً لها يف املناطق األخرى من أجل تنفيذ تلك النش��اطات .وتقترص مراقبة اإلدارة عىل انطباق
النشاطات مع املبادئ املذكورة.
عىل الجمعية أن متس��ك سجالت محاس��بة دقيقة .ويفرض القانون ثالثة س��جالت :سج ًال تدون فيه أسامء
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ّ
وسجل قرارات اللجنة اإلدارية واملراسالت
األعضاء مع كافة تفاصيل هويتهم وتاريخ انتسابهم إىل الجمعية؛
والتبليغات؛ وس��ج ًال إلي��رادات ومصاريف الجمعية م��ع وصفها .وبإمكان اإلدارة طل��ب االطالع عىل تلك
الس��جالت يف أيّ لحظة ،عىل الجمعية مسك سجل تدون فيه كل تعديل يطرأ عىل النظام األسايس ،واللجنة
اإلدارية ،واملقر؛
ويتوجب عىل الجمعية أن تقدم كل س��نة إىل وزارة الداخلية تحت طائلة الغرامة ،الئحة بأس�ماء األعضاء
وامليزانية السنوية؛
ً
عىل الجمعية أن تقدم أيضا إىل لجنة املراقبة قامئة باملشاريع املنفذة خالل السنة الفائتة ،وبرنامج النشاطات
املرتقبة يف السنة املقبلة ،وامليزانية السنوية؛
ع�لى الجمعي��ة إعالم اإلدارة فوراً بأي تعديل يف النظام األس��ايس أو يف اللجنة اإلداري��ة أو يف املقر .ويكون
لهذه التدابري املفعول تجاه الجمعية من تاريخ املوافقة عليها من قبل الجمعية العمومية لكن ال يكون لها
مفعول تجاه اإلدارة إال من تاريخ إعالم وزارة الداخلية.
 .2حرية االلتحاق أو عدم االلتحاق بالجمعية
ل��كل ش��خص الحق يف االلتح��اق أو عدم االلتحاق بجمعي��ة ،رشط أن يحقق ال�شروط املطلوبة يف النظام
األسايس ويف النظام الداخيل للجمعية.
أما الرشوط املفروضة قانونا فهي أن يكون قد بلغ س��ن العرشين وأن يتمتع بجميع حقوقه املدنية وأن ال
يكون محكوما بجرمية ش��ائنة .وباس��تطاعة الجمعية أن تخرج عن القواعد التي تضع حدا أدىن يرفع س��ن
األعضاء مثال إىل الرابعة والعرشين.
تلتق فيه الرشوط املطلوبة من
ويك��ون للجمعية ،موازاة لحق االلتحاق ،حق رفض طال��ب االلتحاق إذا مل ِ
الجمعية .كام لها حق طرد األعضاء ،حسب نص املادة  10من قانون الجمعيات ،وميكن االعرتاض عىل قرار
الطرد أمام محكمة االستئناف.
()15

 .3حرية وضع النظام األسايس والنظام الداخيل وتعديلهام
مل يحدد القانون سوى اإلطار العام الذي يجب أن متارس فيه الجمعية إدارتها وتركت لألعضاء حرية تحديد
التفاصي��ل .واملوج��ب الوحيد الذي يفرضه القانون هو موجب وضع نظام أس��ايس يتضمن اس��م الجمعية
وهدفها والجمعية العمومية وكيفية انعقادها واالنتخاب ،والهيئة اإلدارية التي يجب أن تتألف من عضوين
عىل األقل.
وهذا هو الحد األدىن الذي يفرضه القانون وميكن أن يتضمن النظام األسايس رشوطا أكرث بكثري من تلك التي
وضعها املشرتع وعىل سبيل املثال ،ال الحرص ،نذكر مدة الجمعية ،انعقاد الجمعية العمومية (الدعوة ،عدد
الدورات ،كيفية اتخاذ القرارات ،الخ  ،)...طريقة انتخاب اللجنة اإلدارية (النصاب واألكرثية) ،طريقة حلها،
انتخاب لجان ،وما إىل ذلك من مواضيع قد تدعي إىل التنظيم.
أما بالنسبة للنظام الداخيل ،فلم يلحظه القانون وأصبحت املامرسة العرفية تقيض بان يقسم النظام األسايس
إىل قس��مني :النظام األس��ايس والنظام الداخيل .وكانت تفرض وزارة الداخلية النظامني؛ لكن املؤسس�ين غري
ملزمني قانونا إال بالنظام األسايس.
()16
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ويحق للجمعية تعديل نظامها األس��ايس متى شاءت وال تحتاج إىل إذن مسبق .عليها فقط التقيد بالرشوط
التي وضعها القانون والتي وضعها نظامها الداخيل وإعالم وزارة الداخلية بهذا التعديل.
 .4حرية اختيار اللجنة اإلدارية
مل يلحظ قانون  1909أيّ أحكام تقيد حرية اختيار أعضاء اللجنة اإلدارية .لكن لبنان ش��هد تدخال إداريا يف
موضوع اللجان اإلدارية من قبل الحكومة.
خ�لال الحرب اللبنانية أصدرت الحكومة املرس��وم االش�تراعي رقم  42تاري��خ  1977/5/16الذي مدد مدة
اللجان اإلدارية بس��بب عدم إمكانية إجراء انتخابات نظرا لألحداث املش��ؤومة .إال أنه جرى متديد مفعول
هذا املرسوم االشرتاعي الذي وضع أساسا ملدة محدودة ومل تنته مدته إال يف  31كانون األول .1992
ثم صدر القانون رقم  28تاريخ  22ترشين الثاين  1990س��مح لوزير الداخلية بتعيني أعضاء اللجنة اإلدارية
لجمعية جربان خليل جربان يف برشي.
ويف مرحلة الحقة ،جرى خرق القانون بأعامل إدارية بسيطة دون وجود أي قانون يسمح بذلك (كام سرنى
يف املحور رقم  2من هذه الدراسة).
الفقرة الثانية .موارد الجمعيات المالية

منذ اكتس��اب الش��خصية املعنوية ،تكتس��ب الجمعية أهلية الترصف بأموال الجمعية .لكن هذه األهلية
محصورة باألعامل التي تهدف إىل تحقيق موضوع الجمعية كام هو وارد يف النظام األسايس.
وتختل��ف هذه األهلية حس��ب الجمعي��ة ونوعها إذ مييز الترشي��ع اللبناين بني جمعي��ات «العلم والخرب»
والجمعيات «ذات املنفعة العامة» .فهذه الجمعيات األخرية تستفيد بسبب هذا التصنيف من موارد مالية
بالغ��ة إضاف��ة إىل إعفاءات رضيبية .وكنا ق��د عرفنا عن الجمعيات ذات املنفع��ة العامة يف الهامش  1من
دراستنا .إال أنها تحتاج لرتخيص مسبق ليك تكتسب هذه الصفة .ومن بعد اكتسابها صفة «املنفعة العامة»
تصبح أهليتها أوس��ع من جمعيات «العلم والخرب» يف كل ما يتعلق برشاء األموال وقبول الهبات والتربعات
واملساعدات ،والوصيات ،الخ ...إضافة إىل االعفاءات الرضيبية الخاصة.
ولق��د أقام ه��ذا التمييز نوعا من اإلجحاف بح��ق جمعيات «العلم الخرب» وش��جع تكاثر الجمعيات ذات
املنفعة العامة ورمبا هذا هو املقصود .لكن ،وبحسب مصادر وزارة الداخلية ،يبدو أن عدد جمعيات «العلم
والخرب» التي سجلت خالل السنة الفائتة عىل ارتفاع ملحوظ جدا.
وبالواقع ما من يشء يف القانون مينع جمعيات «العلم والخرب» من االستفادة من املساعدات املالية والهبات
والتربع��ات والوصيات ،إال أن التصنيف يس��مح للجمعية بان تحصل عىل دعم مع�ين من الوزارة املختصة
ويج��ب التمييز بني الرتخيص و»القبول الوزاري»  .agrément ministérielفام من مانع قانوين يحول دون
إعط��اء جمعيات «العلم والخرب» القبول الوزاري يك تس��تفيد الجمعية من الدع��م إذا توفرت فيها رشوط
معينة.
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.1املوارد امللحوظة يف القانون
حرص قانون  1909حق الجمعية املعلنة أصوال يف الترصف باالموال عىل املواضيع التالية:
بدالت انتساب األعضاء رشط أن ال تتعدى  20لرية ذهب سنويا (مل يعدل النص حتى اليوم)؛
إيجار أو رشاء املقر الذي تعقد فيه الجمعية اجتامعاتها؛
العقارات املخصصة لتحقيق غرض الجمعية حسب ما ورد يف نظامها األسايس.
وسمحت املادة  17من القانون إجراء العمليات القانونية غري املمنوعة يف النظام األسايس منها رشاء األسهم،
وتحويل األموال ،قبول التربعات والهبات أو الوصيات ،قبض مثن األموال الثابتة املباعة بسبب عدم مالءمتها
مع موضوع الجمعية.
وأكدت املادة  5من املرس��وم االش�تراعي رقم  87تاريخ  30حزيران  1997هذا التوجه وأعطت الجمعيات
ذات املنفع��ة العامة إمكانية االس��تفادة م��ن دعم الدولة والبلديات واملؤسس��ات العامة ،إضافة إىل قبول
الهبات والتربعات والوصيات.
 .2املوارد غري امللحوظة يف القانون
بعد التذكري إن هدف الجمعية ال ميكن أن يكون لتحقيق األرباح ،يبقى أن هنالك عدة موارد مالية للجمعية
مل يعدده��ا قان��ون  1909رصاحة .ومن أبرزها األرباح املحققة من ج��راء العمليات التجارية والصناعية أو
الخدماتية ،الفوائد عىل رؤوس األموال ،األرباح املحققة من جراء بعض النش��اطات كالحفالت أو املؤمترات
أو الندوات التي تنظمها الجمعية ،الغرامات املفروضة عىل بعض األعضاء بس��بب خرقهم للنظام األس��ايس
للجمعية ،الخ ...أما املرس��وم االش�تراعي رقم  67/66الذي يحدد الرضائب عىل املالهي فلقد س��مح ضمناً
للجمعيات بتحقيق األرباح عىل الحفالت واملهرجانات وحفالت العشاء واملؤمترات الخ ...كام هناك نصوص
متفرقة تقر بأهلية الجمعيات يف قبول الهبات واملساعدات وبتملك األموال الثابتة كالعقارات واملباين.
الفصل الثالث :إنتهاء الشخصية المعنوية.

إن املادة  14من قانون الجمعيات هي التي تلحظ نهاية الشخصية املعنوية للجمعية ونصت عىل ما ييل:
«إن األم��وال العائدة لجمعية منعتها الحكومة أو فس��خت برضاء اعضائه��ا واختيارهم أو بحكم نظامها
الداخيل إذا وجد بشأنها نص يف نظام تلك الجمعية األسايس عمل به واال عمل مبوجب القرار الذي يعطى
م��ن هيئة الجمعي��ة العمومية .إن الجمعية الت��ي منعت إذا كانت من الجمعيات املؤسس��ة لغرض من
األغراض املرضة واملمنوعة السابق ذكرها يف املادة  3تأخذ الحكومة أموالها وتضبطها».
ويس��تفاد من هذا النص إن هناك عدة طرق تنتهي مبوجبها الشخصية املعنوية وتزول عىل أثرها الجمعية،
إذ ميكن أن يكون الحل إراديا ،وميكن أن يكون قضائيا ،كام ميكن أن يكون إداريا.
 .1الح��ل النابع ع��ن إرادة األعضاء ميكن أن يتم عرب الجمعية العمومية .ويجب أن يكون النظام األس��ايس
قد لحظ النصاب واألكرثية الالزمة  ،ويف س��كوت النظام األسايس تجب العودة إىل قانون املوجبات والعقود
وتطبيق املادة  166منه التي تنص عىل إنه يف هذه الحالة يطلب إجامع األعضاء(.)17
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 .2ميك��ن أن تنحل الجمعية بوصول األجل أو الرشط املحدد يف نظامها األس��ايس ،وهو أيضاً نابع عن إرادة
واختيار األعضاء.
ً
 .3ميك��ن حلها بواس��طة حكم قضايئ جزايئ عمال بامل��واد  337 ،336و  338من قانون العقوبات ،إذا كانت
الجمعية غري رشعية أو رسية.
 .4ميكن أن يكون الحل صادراً عن الس��لطة التنفيذية إذ يس��تطيع مجلس الوزراء أن يصدر مرس��وماً بحل
الجمعية ألحد األسباب الواردة يف املادتني  3و  4من قانون الجمعيات .وتجدر اإلشارة إىل أن هاتني املادتني
مل تعدال منذ أيام العثامنيني ومتنع املادة .3
«الجمعيات املس��تندة عىل أس��اس غري مرشوع مخالف ألحكام القوان�ين واآلداب العمومية أو عن قصد
اإلخ�لال براح��ة اململكة وبكامل ملكية الدولة أو تغيري ش��كل الحكومة الحارضة أو التفريق سياس��ة بني
العنارص العثامنية املختلفة .»...
يكون إذن الحل بواس��طة مجلس الوزراء يف حال اإلخالل باالنتظ��ام العام و اآلداب العامة (راحة اململكة)
وأمن الدولة .ويش��مل أمن الدولة محاوالت تقس��يم الدولة (كامل ملكية الدولة) ،واالنقالبات ،ومحاوالت
إسقاط الحكومة ،وافتعال الفنت الخ...
أما املادة الرابعة فمنعت الجمعيات السياسية التي يكون «أساسها أو عنوانها القومية والجنسية».
ورمبا حان الوقت إىل إلغاء هذه املادة.
ويجب عطف املرس��وم رقم  10830تاريخ  1962/10/9عىل هذه املادة .فهو ينص يف مادته األوىل عىل إنه
ميكن ملجلس الوزراء حل الجمعيات السياس��ية إذا ارتكب أعضاؤها ،بصفتهم الحزبية ،جرائم متس باألمن
القوم��ي وحكم عليهم بأحكام نهائية .وصدر هذا املرس��وم عىل أثر محاول��ة االنقالب التي قام بها الحزب
السوري القومي االجتامعي عام  1961وكان يهدف إىل تفتيت الحزب ومنعه من إعادة تكوين ذاته.
وتجدر اإلشارة إىل أن مجلس الشورى ميارس رقابة صارمة عل حق اإلدارة بحل الجمعيات معتربا بان حقها
مرتب��ط بخروج الجمعية عن هدفها األس��ايس( .)18فقىض مجلس الش��ورى انه ال يكف��ي تقديم اإلثبات بان
بعض أعضاء الجمعية ينتمون إىل إيديولوجيات معينة بل يجب تقديم اإلثبات بان أعاملهم شكلت تهديدا
لالنتظام العام( .)19كام قيض بأن حاالت الحل امللحوظة يف القانون هي من االنتظام العام ويجب تفس�يرها
تفسريا ضيقا الن هذا التفسري ميس بإحدى الحريات األساسية وال ميكن اإلدالء بأي سبب غري األسباب التي
وضعها القانون(.)20

 .2جمعيات الشباب والرياضة
أ .الدستور اللبناني

كام ذكرنا سابقا ،إن املادة  13من الدستور اللبناين هي التي تكرس وتحمي حرية الجمعيات يف لبنان بشكل
عام .وهي مل تلحظ أيّ قيود إال التي يفرضها القانون.
وه��ذا الن��ص غامض إىل حد ما إذ ان��ه ال يذكر رصاحة بأن القانون ال يس��تطيع تقييد حرية الجمعيات إال
ضمن الحدود التي تفرضها مامرس��ة الدميقراطية واآلداب العامة واالنتظام العام .وبفعل توقيع لبنان عىل
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املعاهدات الدولية اآلنفة الذكر ،تصبح أحكام القوانني املخالفة للمبادئ التي تتضمنها تلك املعاهدات غري
دس��تورية بفعل مبدأ تسلسل القواعد .بالتايل ،يصبح بإمكان املحكمة أن ترفض تطبيق النصوص القانونية
()21
التي تتعارض مع الرشعات التي تعلوها درجة عىل الحالة التي تفصل فيها ،ولكن ليس لها الحق بإلغائها
عمال مببدأ فصل السلطات.
ب .التشريعات العادية

إن النصوص الترشيعية التي تنظم جمعيات الشباب والرياضة هي اآلتية:
القرار رقم  235تاريخ 1960/12/24
القانون رقم  72/16تاريخ  25كانون األول  1972الذي ال يزال س��اري املفعول والذي ألغى مفعول «أي
نص آخر»؛
املرسوم التطبيقي رقم  5168تاريخ  1973/3/21املعدل باملرسوم رقم  303تاريخ  ،1977/7/26واملعدل
باملرسوم رقم  5585تاريخ 1982/9/22؛
املرسوم التطبيقي رقم  9104تاريخ  1996/9/11الذي الغى املرسوم السابق مبادته 48؛
املرس��وم التطبيقي  6997تاريخ  2001/12/24الذي ألغى مبادته  94أحكام املرس��وم السابق وتعديالته،
كام ألغى «جميع األحكام املخالفة ألحكام هذا املرسوم أو التي ال تتفق مع مضمونه».
خالصة ،إن النصوص الداخلية س��ارية املفعول اليوم هي نص القانون رقم  72/16واملرس��وم التطبيقي رقم
 6997لعام .2001
إن القانون الرئييس الذي يرعى جمعيات الش��باب والرياضة هو القانون رقم  72/16تاريخ  25كانون األول
 1972وهو ال مييز بني مختلف أنواع الجمعيات.
أما املرس��وم رقم  6779تاريخ  ،2001/12/24فهو الذي يدخل يف كل التفاصيل وينظم إنش��اء وإدارة وحل
الجمعيات الشبابية والرياضية والكشفية .ويتناول املرسوم األحكام املشرتكة لكل أنواع الجمعيات من املادة
األوىل إىل املادة  .23ثم تخصص املواد  24إىل  29للجمعيات الرياضية ،واملواد  30إىل  36إلتحاداتها .يعالج
املرسوم الجمعيات الرياضية للمعوقني واتحادها الواحد من املواد  37إىل 39؛ اللجنة االوملبية من املادة 40
إىل املادة 43؛ الجمعيات الكشفية واتحاديها مادة  44إىل 50؛ الجمعيات الشبابية وإتحاداتها من املادة 51
إىل املادة  91وهي تحتل اكرب قسم من املرسوم.
وتتمي��ز النص��وص التي ترعى هذا النوع من الجمعيات بعدم ثقة فادح بالش��باب وبإخضاعهم إىل وصاية
ثقيل��ة للكبار عىل الصغار ،ومن اإلدارة عىل الش��باب واألطفال عامة ،خالفا لله��دف الذي يبحث عنه من
خالل هذا النوع من الجمعيات والتي هي تنمية الحس االجتامعي والحس باملس��ؤولية لدى الش��باب من
اجل اندماج اكرب يف املجتمع وش��عور أفضل بالتضامن االجتامعي .وهذا الش��عور ال ميكن أن ينمو بطريقة
صحيحة إذا كان الش��اب والش��ابة أو الصبي والصبية ال يتمتعون بفس��حة تؤمن لهم الحد األدىن من حرية
التعب�ير واالختيار .فالترشيع اللبناين يجعل الش��باب تحت وطأة الكبار الراش��دين وتدخل الوزارة يف كافة
مراحل حياة الجمعية.
ننتقل يف ما ييل لدراسة االحكام القانونية التي ترعى إنشاء جمعيات الشباب والرياضة وإدارتها وح ّلها.
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الفصل األول :تدخل اإلدارة في إنشاء جمعيات الشباب والرياضة

تب��دأ املادة األوىل من القانون بوضع جمعيات الش��باب والرياضة «خالفا ألي نص آخر» ،تحت رقابة وزير
الشباب والرياضة عىل أي يشء ميت بصلة إىل إنشائها وإدارتها وحلها ونشاطاتها .ويجب إلغاء هذا القانون
واالس��تعاضة عنه بقانون آخر يحرتم املعاهدة بش��أن حقوق الطفل والدس��تور اللبن��اين والقانون العادي
للجمعي��ات أي قان��ون  1909و كل القواع��د أو األحكام التي تضمن حرية الجمعيات بالنس��بة للش��باب
والرياضيني.
أ .بعض المفاهيم

 )1التعريف عن «الشباب»
ال يعط��ي قانون  72/16تاري��خ  1972/12/15أي تعريف للش��باب وال ميييز ب�ين األوالد واملراهقني .لكن
املرسوم التطبيقي رقم  6997تاريخ  2001/12/24هو الذي يحاول إعطاء تعريف يف املادة  78التي أضيفت
يف آخر املرسوم وكأن امل ِّ
رشعني تذكروها فجأة فأضافوها ،وهي تفيد بأنه:
«يقصد باألوالد واملراهقني والشباب:
 .1األوالد :الفئة العمرية بني  6و  12سنة.
 .2املراهقني :الفئة العمرية بني  13و  17سنة.
 .3الشباب :الفئة العمرية من  18سنة وما فوق».
من ناحية أخرى ،تفرض املادة  4من القانون واملادة  11فقرة  2من املرسوم إن يكون أعضاء الهيئة اإلدارية
يف الجمعيات الشبابية والرياضية والكشفية قد أكملوا الثامنة عرشة .وهذه مادة تستوجب التعديل إذ إنها
تفقدنا الهدف الرتبوي املنصوص عليه يف املادة  ،2إذ ال يعود هناك مربر لوجود جمعيات الش��باب إذا كان
األوالد يخضعون لنفس الروتني اليومي الذي يعيشونه يف البيت واملدرسة .و قد يعقل مثال اشرتاط أن يكون
هناك ش��خص واحد قد أكمل الثامنة عرشة لكن يجب أن يتعلم األوالد واملراهقون إدارة شؤونهم الخاصة،
مبساعدة األكرب منهم سنا.
وال تلحظ هذه املادة سقفا ملشاركة الراشدين يف إدارة الجمعية إذ مل تضع حدا أقىص لألعامر .وميكن بالتايل
أن تك��ون اللجنة اإلدارية مؤلفة من «كبار» يديرون ش��ؤون «الصغار» فنكون قد بقينا يف الصورة نفس��ها
أهل/أوالد أو مربون/أوالد ولن يتعلم األوالد أبدا كيف يصبحون راش��دين .انه من غري املستحس��ن أخالقيا
أو نفس��يا أن تكون اإلدارة يف الجمعية الش��بابية مولجة باألكرب منهم سنا بكثري بل املستحسن هو أن يكون
فرق العمر قلي ًال .
خالصة ،يقتيض أن يفرض عدد محدد من الراشدين يف اللجنة اإلدارية ،كام يقتيض تحديد سن أقىص بالنسبة
لألعضاء الراشدين يف اللجنة اإلدارية ،وان يسمح أيضاً لألوالد دون الثامنة عرشة بأن يكونوا أعضاء يف هذه
اللجنة ،فتكون بالنسبة إليهم مترينا فاعال عن العملية االنتخابية التي هي أساس النظام الدميقراطي.
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 )2التعريف عن جمعيات الرياضة والشباب
امل��ادة  2م��ن القانون رق��م  72/16تاريخ  15كان��ون األول  1972هي التي تعرف ع��ن جمعيات الرياضة
والش��باب .لكنها بالفعل ال تعطي تعريفا إمنا تعدد بش��كل حرصي الجمعي��ات التي تدخل ضمن نطاقها.
وتفيد بانه:
«يقص��د بجمعيات الش��باب والرياضة يف هذا القانون :الجمعيات الكش��فية  -حركات الش��باب والرتبية
الشعبية  -جمعيات ونوادي الشباب والرياضة وإتحاداتها ولجان تجميع اإلتحادات».
وتنص املادة الثالثة:
«تؤلف جمعيات الش��باب والرياضة من جامعات ذات تنظيم مس��تمر مكونة من عدة أشخاص طبيعيني
أو معنويني مهمتها تحقيق الرعاية للش��باب عن طريق ملء أوقات فراغه يف مختلف النشاطات الثقافية
واألخالقية واملدنية واالجتامعية والبدنية والرياضية».
والنقط��ة األوىل الت��ي تلفت االنتب��اه هي عبارة «ملء أوق��ات فراغه» العتيقة الواردة في��ه والتي تعطي
االنطباع باالس��تخفاف مبوضوع الجمعيات ومبفهوم التطوع وتعكس ذهنية ال تتامىش مع متطلبات العرص
الحايل .فانخراط الش��باب يف جمعيات ش��بابية أو رياضية غالبا ما يجعلهم يكتش��فون طريقهم ويطورون
شخصيتهم وهي أكرث من ملء الوقت الضائع.
كام نصت املادة  2من املرسوم رقم  6997تاريخ  2001/12/24عىل ما ييل:
«ترعى الدولة ش��ؤون الحركة الرياضية والنشاطات الشبابية والكشفية يف امليادين التثقيفية واالجتامعية
وتهت��م بتعميمها ودعمها
والرتويحي��ة واألخالقية واملدنية والرياضية وس��ائر النش��اطات وترشف عليها
ّ
وتطويرها ورفع مستواها باعتبارها وسيلة تربوية إلعداد املواطن الصالح».
وتجدر اإلش��ارة إىل إن املرس��وم التطبيق��ي رقم  6779ادخل ألول مرة جمعي��ات املعوقني واتحادها ضمن
الترشيع اللبناين .كام أدرج نش��اطات كثرية مل تكن مذكورة س��ابقا متاش��يا مع تطور العرص واألجيال .لكنه
لألس��ف أبقى األمور عىل ما كانت عليه منذ أكرث من  35س��نة لجهة فلس��فة وذهنية النظر إىل الجمعيات
الشبابية والرياضية والكشفية.
من مجمل هذه النصوص يتبني إن جمعيات الش��باب والرياضة تقس��م إىل ث�لاث فئات كبرية :الجمعيات
الرياضية الجمعيات الكش��فية والجمعيات الش��بابية .وتعدد املادة التاس��عة من املرسوم الجمعيات التي
تدخل يف عداد كل فئة بش��كل حرصي وليس عىل س��بيل املثال وتضيف إىل الفئات الس��ابقة إتحادات كل
فئة .فيجب أن يدخل النشاط الذي ينوي الشاب أو الريايض مامرسته إلزاميا ضمن إحدى الفئات .وال يعدد
املرس��وم أنواع الرياض��ات املعرتف بها أو التي يقبل بها ،كام وانه ال يعدد املجموعات الكش��فية بل يحدد
إتحاداتها االثنني وهي اتحاد كشافة لبنان واتحاد املرشدات والدليالت.
أما بالنس��بة للجمعيات الش��بابية ،فهو يعددها ويحرص أنش��طة الش��باب بس��تة أنواع يفرتض أن يدخل
تحت رايتها أي نش��اط قد يقوم به الشباب :النش��اطات الشعبية والفلكلورية – بيوت الشباب – نشاطات
اله��واء الطل��ق – مخيامت العمل التطوعي وصيفيات األوالد – النش��اطات التثقيفية والرتويجية والفكرية
– الجمعيات التدريبية لألنشطة الشبابية.
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ب .القيود الموضوعة على إنشاء جمعيات الشباب والرياضة

يخضع قانون  1972ومرسومه التطبيقي رقم  6997لعام  2001جمعيات الشباب والرياضة إىل قيود مختلفة
متنع هذا النوع من الجمعيات من تأدية دورها.
 )1الرتخيص الذي فرضه قانون 1972
إن الرشوط املطلوبة وردت يف املادتني األوىل والرابعة من قانون  ،1972وهاتان املادتان ال تش��كالن أساس��ا
صالحا إلنشاء الجمعيات.
بالفعل ،فان املادتني من القانون املذكور تخضع إنش��اء جمعيات الش��باب والرياضة إىل ترخيص مسبق من
قبل وزير الشباب والرياضة( )22بناء عىل اقرتاح املدير العام للوزارة ،وبعد موافقة وزير الداخلية ،مخالفة لكل
املواثيق الدولية التي تضمن حرية الجمعيات والتي عددناها س��ابقا .وهذا الرتخيص املس��بق مخالف أيضا
للمبادئ التي كرس��ها القانون العادي للجمعيات أي قانون  1909وهو ال يخضع الجمعيات إىل أي ترخيص
بل فقط إىل موجب وإعالم الوزارة عن إنشاء جمعية وان هذه الجمعية ليست رسية .ويشكل قانون 1972
تراجعا هائال بالنسبة لقرار وزير الشباب والرياضة رقم  235تاريخ  24كانون األول  1960الذي اعتمد املبادئ
الواردة يف قانون  1909من اجل إنشاء جمعيات الشباب والرياضة والذي اعتمد مبدأ «القبول» le principe
 de l’agrémentللحصول عىل منافع معينة كاملشاركة يف نشاطات تنظمها الوزارة أو مساعدات مادية.
وتناق��ض الفقرة الثانية من املادة الرابعة للقانون املادة الخامس��ة عرشة من املعاهدة حول حقوق الطفل
التي صادق لبنان عليها والتي تضمن للـطفل حق إنش��اء الجمعيات وللمراهقني ما بني  15و 18س��نة بان
يكون لهم جمعياتهم الخاصة بهم.
كام إن هذه الفقرة من املادة الرابعة متنع عىل األجانب إن يصبحوا أعضاء يف جمعيات لبنانية اليشء الذي
يدفعهم إىل التوجه إىل مجلس الوزراء ليك يرخص لهم بإنشاء جمعيات اجنبية ،يف حني إن التحاق األجانب
إىل جمعيات الش��باب والرياضة ال يش��كل تهديدا بل عىل العكس هو ثروة ،خاصة إذا وضع س��قف لعدد
األجانب يف اللجنة اإلدارية للجمعية.
إضافة إىل ذلك فان القانون ال مييز بني «األطفال» و «املراهقني» وكنا قد ارشنا إىل عدم وجود تعريف ملفهوم
«الشباب» يف القانون اللبناين .وإذا كان سن أعضاء اللجنة اإلدارية يجب أن يتعدى الثامنة عرشة هذا يعني
ّ
بأن ال مانع من أن يكون جميع أعضاء الجمعية فوق الثامنة عرش .فهل تصنف كجمعية «شباب»؟
م��ن الواج��ب أن يعتمد عىل معيار واضح من اج��ل تحديد كل هذه املفاهيم للش��باب ،متكن من وضع
سياسات متامسكة يف مجال الشباب والرياضة .ويجب أن يعاد إىل مبدأ «القبول» من اجل إعطاء املساعدات
للجمعيات.
أما املادة  7فقرة أوىل من املرس��وم رقم  6997تاريخ  2001/12/24فهي تنص عىل نفس املبدأ الذي يشمل
أيضاً اإلتحادات .لكنها تحدد بان الرتخيص يعطى «بقرار من الوزير بناء عىل اقرتاح املدير العام املبني عىل
موافقة وزارة الداخلية والبلديات» .وتفرض يف الفقرة الثانية نرش الرتخيص يف الجريدة الرس��مية عىل نفقة
املؤسسني .هذا املوجب الذي فرضه املرسوم والذي مل يرد يف القانون يشكل مامرسة تؤدي إىل منع الشباب
من الطبقات ذات الدخل املحدود من تأسيس جمعيات الشباب والرياضة يف حني إن هذه الطبقات بالذات
28

معنية بشكل كبري مبثل هذه الجمعيات.
ع�لى كل ح��ال تجعل هذه املادة من املدير الع��ام للوزارة صاحب القرار يف موضوع الجمعيات الش��بابية
والرياضي��ة .فبإمكان��ه عدم اقرتاح الرتخيص للجمعية التي ال تروق له .فهل يس��تطيع الوزير التغايض عن
اقرتاح مديره العام؟ هل باستطاعة املدير العام التقدم باالقرتاح حتى إذا كان رأي وزير الداخلية غري ايجايب؟
فلكل هذه األسئلة أجوبة دون ريب إال إننا نحاول إظهار إىل أي مدى ميكن أن يخضع الرتخيص إىل مزاجية
أصحاب القرار.
 )2رشوط الحصول عىل الرتخيص
تفرض املادة الثالثة من املرس��وم االش�تراعي رقم  6997تاريخ  24كانون األول  2110عدة رشوط يك تحصل
الجمعية عىل الرخصة.
أوال :عدد األعضاء املؤسسني
تشرتط املادة  3من املرسوم عىل أن يكون عدد األعضاء املؤسسني  7عىل األقل يف حني ليس يف قانون 1909
أي رشط مامثل وال نفهم ملاذا يجعل املشرتع إنشاء الجمعيات الشبابية والرياضية أكرث صعوبة من غريها ،
وال يتحدث املرسوم عن مصري الجمعية التي يقل فيها عدد األعضاء الحقاً إىل ما دون السبعة .وال يرد هبوط
العدد إىل ما دون عدد املؤسسني ما بني رشوط حل الجمعية .ونقرتح أن يعود املشرتع يف هذا املوضوع إىل
القانون العام من ناحية خاصة للجمعيات الشبابية ،وأن مييز بني الجمعيات الشبابية والجمعيات الرياضية
والجمعيات الكشفية  ،ألن لكل نوع من هذه الجمعيات خصوصياته بالرغم من وجود قواسم مشرتكة.
ثانيا :مدة اللجنة اإلدارية األوىل
تفرض املادة  3من املرسوم أن تكون مدة والية الهيئة اإلدارية األوىل «املنبثقة عن الهيئة التأسيسية» سنتني
عىل األكرث من تاريخ صدور الرتخيص .يف حني ال يضع قانون  1909أي قيد عىل الهيئات التأسيسية إذ يحرتم
املبادئ الدميقراطية التي تقيض بان يتمتع أعضاء الجمعية بحرية مطلقة يف إس��ناد إدارة جمعيتهم إىل من
يجدون فيه الصفات األفضل.
ثالثا :استيحاء النظامني األسايس والداخيل من مناذج الوزارة
إذا مل تس��توح الجمعية نظاميها من النامذج التي تضعها الوزارة ال يعطى الرتخيص .هذه املامرس��ة مخالفة
ملبدأ حرية الجمعيات ولكل املواثيق الدولية التي تضمن هذه الحرية .ويجب عدم الخلط ما بني مساعدة
الش��باب أو الرياضي�ين عىل تحرير نصوص قد يج��دون فيها بعض الصعوبة وامالء الرشوط عىل الش��باب
والرياضيني بشكل غري دستوري.
 )3التحقيق
وضع املرس��وم التطبيقي لعام  2001آلية تحقيق مخالفة لكل املبادئ التي تحدثنا عنها خالل دراستنا حتى
اآلن .تجي��ز ه��ذه املادة إجراء التحقيق ح��ول أهداف الجمعية الحقيقية وحول األعض��اء الخ ...وهذا هو
نصها:
«تتلقى وزارة الشباب والرياضة طلبات الرتخيص ،وتقوم خالل مهلة شهرين بالتثبت من استيفائها للرشوط
القانوني��ة ،ثم تحيلها إىل وزارة الداخلي��ة والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي باملوافقة أو عدم املوافقة مع
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بيان األسباب خالل مدة شهرين بعد إجراء التحقيقات الالزمة».
فأول مالحظة هي إن الرخصة ال تعطى إال بعد أربعة اش��هر ،يف أحس��ن األحوال وإذا جرى احرتام املهل !!!
لك��ن األخطر انه مبوجب هذه املادة ترىب األجيال الصاعدة عىل مبدأ الرقابة املخابراتية وال نظن إنها بداية
صالحة يف الحياة  ،ويجب إلغاء هذه املادة كليا والعودة إىل مبدأ العلم والخرب البسيط.
 )4فرض إبراز سند إيجار أو سند ملكية
تفرض املادة العارشة من املرس��وم التطبيقي أن يربز الش��باب أو الرياضيون أو الكشافة صك ملكية أو سند
إيج��ار ملقر جمعيتهم .وبالطبع ال ميكن لألوالد أن يقوموا بذلك بل الذي س��يقوم بذلك هم الكبار .وتكون
نتيجة هذا النص وضع الش��باب والرياضيني تحت وصاية «الكب��ار» بعكس الهدف الذي من أجله وجدت
الجمعيات .من ناحية أخرى يجرى هذا النص تفرقة مبنية عىل املدخول واالمكانيات املادية وتحرم الفئات
ذات الدخل املحدود من إنشاء الجمعيات.
الفصل الثاني :تدخل الوزارة في إدارة الجمعية
أ .التدخل في كامل العملية االنتخابية

يف اخطر خرق للمبادئ الدميقراطية ،ألزمت املادة  15من املرسوم  6997جمعيات الشباب والرياضة بتزويد
الوزارة بقامئة بأسامء أعضاء الجمعية العمومية عرشة أيام عىل األقل قبل موعد االنتخابات  ،فال يخفى عىل
أحد املجال املعطى لإلدارة لكافة أنواع التدخالت يف حني رأينا يف قانون الجمعيات  1909أنه عىل الجمعية
إرسال قامئة بأسامء أعضاء اللجنة اإلدارية الجديدة بعد االنتخابات.
وامل��ادة  18هي الت��ي تكرس تحكم الوزارة بحياة الجمعيات الش��بابية والرياضي��ة .فالفقرة أ توجب عىل
الجمعي��ة إعالم الوزارة بتاري��خ االنتخابات  15يوما عىل األقل قبل موعدها وتس��ليم الوزارة املس��تندات
العائدة لتلك االنتخابات.
وفرضت الفقرة _1ب إن تحصل الجمعية عىل ترخيص من اإلدارة لكل تعديل يف نظامها األسايس والداخيل؛
وكل تعدي��ل يف الهيئ��ة اإلدارية يجب أن يحص��ل عىل موافقة اإلدارة (الفق��رة _1ج) .والحكومة هي التي
تراقب رشعية نش��اطات الجمعية (املادة  .)2_18كام متنع املادة  18فقرة  3من الجمع بني نش��اطني ضمن
الجمعية الواحدة ألس��باب ظلت خفية بالنس��بة لنا .فال نرى ملاذا ال يستطيع الش��اب أو الشابة أن تلعب
الشطرنج أو متارس هواية التصوير وتلعب الكرة الطائرة يف الوقت نفسه.
ب .إلزام الجمعية على القيام بالنشاطات

إن أعضاء الجمعية ،وهم مبدئيا متطوعون ،ملزمون بالعمل وبالقيام بالنشاطات واال تسحب منهم الرخصة
إذا بقيت الجمعية سنة كاملة دون نشاط.
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وعىل كل حال فان اإلدارة تراقب كل نشاطات الجمعيات ولها كلمة الفصل يف املوضوع .وعىل سبيل املثال،
تخضع دورات التدريب التي تقوم بها جمعيات الش��باب والرياضة لرقابة وزارة الش��باب والرياضة (املادة
 26فقرة  2من املرسوم  .)6779فباستطاعة الوزارة تشجيع أو منع ما يروق لها مام يشكل خرقاً فادحاً ملبدأ
حرية الجمعيات.
ج .إلزام الجمعيات الرياضية االلتحاق باإلتحادات

إن جميع الجمعيات الش��بابية والرياضية ملزمة بااللتحاق باالتحاد الذي يرعى نش��اطهم .وهذا املبدأ هو
مبدأ غري رشعي وغري دستوري وهو مخالف لكل املواثيق التي تحدثنا عنها سابقا .ومع الجمعية ستة اشهر
لاللتح��اق باالتحاد وإال تتعرض للحل وتس��حب منه��ا الرخصة .وهذا املوجب يقع ع�لى عاتق الجمعيات
الرياضية مبوجب املادة  29فقرة .1
إن السلطة املعطاة لإلتحادات تبدو واسعة جدا وأحادية الجانب إذ باستطاعة االتحاد أن يرفض جمعية
لكن الجمعية ال ميكنها رفض االنتساب إىل اتحاد معني.
د .منع اللجوء إلى القضاء

مل يلحظ املرسوم النزاعات التي قد تنشأ بني األعضاء والجمعية الشبابية أو الرياضية وبنظرنا يجب العودة
إىل القانون العادي للجمعيات الذي يعطي املحاكم العدلية صالحية للفصل يف تلك النزاعات .لكن هنا ،يجب
األخ��ذ بخصوصية هذه الجمعيات والتمييز بني الجمعيات الش��بابية والجمعيات الرياضية .ويف الجمعيات
الش��بابية ،التمييز أيضا بني جمعيات الش��باب واالحداث واألوالد .فإذا كان بامكان الش��اب الذي وصل إىل
س��ن الرش��د أن يتقاىض أمام املحاكم ،ليس للقارص هذا الحق إال بوالية والده أو الويص عليه .والسؤال هو:
كيف ميكن أن ندرب األطفال عامة عىل فكرة القضاء والعدالة ونطمئنهم عىل أن هناك مرجعية تحفظ لهم
حقوقهم؟ يجب االعرتاف أوال بان لهم حقوقاً وانه يجب إعطاؤهم الوسائل السلمية والدميقراطية للحصول
عليها ،ومن ثم نستطيع أن نجد الحل املناسب.
من جهة أخرى ،لحظ القانون النزاعات التي تنش��أ ب�ين الجمعيات الرياضية وإتحاداتها وهي ال تنظر فيها
املحاك��م بل تحل من قبل اإلدارة .فلقد أعطت املادة  32للجمعية التي رفض االتحاد قبولها مهلة خمس��ة
عرش يوما لالعرتاض عىل قرار الرفض أمام وزير الش��باب والرياضة .وأعطت املادة  20فقرة  3للوزير ش��هرا
للفصل يف الشكوى.
وهذه مامرس��ة تش��كل كارثة عىل الصعيد الرتبوي ،فضال عن أنها تتناىف مع كل مبادئ الدميقراطية ومبدأ
فصل السلطات ،إن وزير الشباب والرياضة هو الذي يفصل يف تلك النزاعات مع العلم إن القانون فرض عىل
أعضاء اللجان التنفيذية أن يكونوا قد أكملوا الثامنة عرشة وباستطاعتهم بالتايل التقايض دون ويص.
لذلك نعترب أنه يجب تعديل هاتني املادتني ألنهام تتنافيان مع مبدأ حرية الجمعيات  ،إذ تبقيان الجمعيات
الشبابية والرياضية تحت قبضة اإلدارة وإعطاء صالحية النظر يف هذه النزاعات إىل املحاكم العدلية.
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الفصل الثالث :حل جمعيات الشباب والرياضة

فيام يخص موضوع حل الجمعيات الشبابية والرياضية والكشفية ،مييز القانون بني الجمعيات وإتحاداتها.
أ .حل الجمعيات الشبابية والرياضية والكشفية بشكل عام

فقد نصت املادة  21من املرسوم  6997عىل ما ييل:
«تلغ��ى رخ��ص الجمعيات بقرار من الوزير بناء عىل اقرتاح املدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة ،ويبلغ
القرار إىل االتحاد املختص ويف الحاالت التالية:
 .1إذا مل متارس نشاطاتها طيلة مدة سنة.
 .2إذا اس��تمرت يف مخالفة أحكام نظامها الداخيل أو أحكام القوانني واألنظمة النافذة وذلك بعد انذارها
من قبل الوزارة لتصحيح وضعها والتزامها بالقوانني واألنظمة املذكورة يف خالل مهلة محددة».
أول مالحظة هي املقارنة بني القواعد القانونية املطبقة عىل الجمعيات العادية أو جمعيات «العلم والخرب»
التي ال ميكن أن يتم حلها إال مبوجب مرس��وم من مجلس الوزراء .يف حني إن الش��باب واألطفال والرياضيني
«تسحب منهم الرخصة» إداريا.
وأول موجب يقع عىل عاتق الجمعية هو أن متارس نش��اطها .وهذا الرشط مرتبط بذهنية الرخصة .فرخص
البناء مثال تسحب إذا مل يبارش أصحابها بالبناء يف وقت معني .وهذه الذهنية يجب أن تتغري إذ ال ميكن أن
يتم التعاطي مع الشباب واألوالد بهذه الطريقة .فهذه الجمعيات ال تبغي الربح وهي تشجع روح التطوع
ولها غاية تربوية أيضا .لذلك يجب أن يتحىل التعاطي معها باملرونة والتفهم مع حث القيمني عليها بالوقت
نفس��ه عىل الت ّقيد باإلرشادات والتحيل بدورهم بروح املسؤولية ،دون اللجوء إىل «سحب الرخصة» بشكل
عقايب.
أما الرشط الثاين فهو «إلغاء الرخص» إذا خالفت القانون وهنا يعني مخالفات املوجبات املذكورة يف املرسوم
التطبيقي من مسك سجالت ،والقيام بكافة التبليغات املذكورة ،وتزويد اإلدارة بالتقارير ،واستيفاء الرشوط
الفنية املطلوبة ،وان تنضم إىل إتحادات ،الخ  ...فمخالفة كل هذه املوجبات تسمح لوزير الشباب والرياضة
س��حب الرخص��ة .إال إن «مخالف��ة القانون» يقبل بإصالحها ،خالفا عن عدم مامرس��ة النش��اط (وهذا أمر
مس��تعجب تربويا) وال تسحب الرخصة إال إذا مل متتثل الجمعية إىل إنذارات اإلدارة .مبعنى آخر ،إذا مل تقم
اإلدارة مبوج��ب اإلنذار امللقى عليها ميكن التامدي يف خرق القانون وهذا مبدأ يجب إلغاؤه فهو من ناحية
يضع هذه الجمعيات تحت رحمة الوزارة ومن ناحية أخرى فهو غري صالح تربوياًَ.
ال�شرط الثالث الذي وضعه املرس��وم هو إمكانية س��حب الرخصة إذا خالفت الجمعية نظاميها األس��ايس
والداخيل واستمرت يف مخالفتهام بالرغم من التحذير الذي أرسلته إليها الوزارة.
لك��ن هناك رشط آخر يربر س��حب الرخص��ة من الجمعية مل تذك��ره املادة ،قد تناولناه س��ابقا ،وهو عدم
االلتحاق باتحاد وهذا الرشط هو أيضا مناف لحرية الجمعيات ويجب أن يلغى.
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ب .حل الهيئة اإلدارية المنتخبة لإلتحادات

طبق القانون معيارا مختلفاَ عىل اإلتحادات إذ نصت املادة  22من املرسوم رقم  6997عىل ما ييل:
«تحل اللجان والهيئات اإلدارية لإلتحادات الرياضية والشبابية والكشفية بقرار من الوزير بناء عىل اقرتاح
املدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة وذلك يف الحاالت املبينة يف املادة السابقة».
إذن ،إذا أخل االتحاد مبوجباته القانونية أو خالف القانون أو إذا مل يقم بنشاطه ،ال يعاقب وال تسحب منه
الرخصة .األش��خاص وحدهم يعاقبون فتحل اللجنة اإلدارية — املنتخب��ة من الجمعية العمومية — بقرار
وزاري ومبخالف��ة غري مقبول��ة للمبادئ الدميقراطية املحمية من الدس��تور .وال يحدد املرس��وم ما إذا كان
يتوج��ب ع�لى اإلدارة يف هذه الحالة أيضا إنذار اللجنة بتصحيح وضعه��ا أم ال .وعىل كل حال ال نرى مربرا
للتعامل املتاميز بني الجمعيات وإتحاداتها.
ويس��تنتج من كل ذلك إن القانون تخىل عن مبدأ حل الجمعيات الرياضية والش��بابية والكش��فية مبوجب
مرسوم من مجلس الوزراء فاسند موضوع حياة وموت تلك الجمعيات بسلطة الوزارة االستنسابية وتحديدا
بإرادة ش��خص واحد يف الجمهورية اللبنانية وهو مدير عام وزارة الشباب والرياضة الذي يقوم باالقرتاحات
التي تؤدي إىل سحب الرخص.

 .3النقابات
عرفت املادة  4من قانون العمل اللبناين الصادر يف  23أيلول  1946النقابة وهذا هو نصها:
«النقابة جامعة من االجراء أو أرباب العمل أو الحرف ينتمون إىل إحدى الفئات املنصوص عليها يف املادة
التالية وتضمهم جمعية تحدد رشوطها يف الباب الرابع من هذا القانون».
ويس��تخلص من هذا التعريف بان لبنان يقر بان النقابة هي جمعية خصها بترشيع منفرد نظرا لخصوصية
موضوعها .كام يضع هذا القانون ثالث فئات من النقابات  :نقابات أرباب العمل ،نقابات األجراء ،ونقابات
الحرفيني.
لكن هناك نصوص قانونية أخرى ترعى موضوع النقابات يف لبنان لذلك سنبدأ باستعراضها.
لبنان دولة وضعت ترشيعا اجتامعيا منذ عام  1946حيث صدر قانون العمل عندما أراد لبنان االنضامم إىل
منظمة األمم املتحدة .إال أن مس��احة الحرية التي كانت تنعم بها الجمعيات بفضل قانون الجمعيات لعام
 1909جرى تقليصها تدريجيا وأول تقليص شهدته الجمعيات املهنية أي النقابات.
يتسم الترشيع الخاص بالحياة النقابية يف لبنان بحذر كبري ال بل عدم ثقة كبري بالنقابات التي كان ينظر إليها
يف املرحلة التي وضع فيها القانون اللبناين وكأنها بؤر لألفكار الش��يوعية أو املاركسية أو النارصية ،التقدمية
بش��كل عام ،التي كان يعتربها الحكم بأنها أفكار هدّامة « .»subversivesونذكر بأن الحزب الشيوعي كان
ممنوعا يف لبنان مثال خالل س��نني عديدة وكان وزير الداخلية مينع إعطاء جوازات س��فر إىل الذين يريدون
الذهاب إىل االتحاد السوفييتي .ونذكر أيضا بثورة  1958التي حصلت خاللها مواجهات مسلحة بني الدولة
والقوى التقدمية والنارصية.
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أ .الدستور اللبناني

ليس يف الدس��تور اللبناين أي إش��ارة إىل الحرية النقابية .فلم مييز واضعو الدستور بني النقابات والجمعيات
العادية وأعطيت كل أنواع الجمعيات الحرية الكاملة للعمل ضمن إطار احرتام القوانني ومع القيود الوحيدة
التي تفرضها املبادئ الدميقراطية والسالمة العامة ،واالنتظام العام واآلداب العامة.
ب .التشريعات العادية

قانون الجمعيات لعام 1909
كام رأينا يف القسم األول من دراستنا ،وضع هذا القانون من قبل السلطات العثامنية وجاء نقال عن القانون
الفرنيس لعام  1901والذي ال يزال ساري املفعول يف فرنسا .وال يزال قانون  1909ساري املفعول يف لبنان.
يكرس هذا القانون الحرية الكاملة يف إنش��اء الجمعية دون أي ترخيص مس��بق ،وإدارتها وااللتحاق بها كام
عدم االلتحاق بها .والقيد الوحيد املوضوع إلنشائها هو إلزام الجمعية بإعالم الدولة بإنشائها بواسطة البيان
ال��ذي يجب أن يودع وما يس��مى العلم والخرب الذي تس��لمه اإلدارة عىل اثر هذا اإلي��داع .أما الجمعيات
املمنوعة فهي الجمعيات الرسية التي ينزل بها عقاب ش��ديد .والقيد الوحيد يف إدارتها هو التقيد باملبادئ
الدميقراطي��ة التي تتلخص بإج��راء انتخابات جدية ودورية و تأمني التتايل عىل الس��لطة .وفيام يخص حل
الجمعي��ات من قبل س��لطة خارجة ع��ن إرادة األعضاء ،وحده مجلس الوزراء يس��تطيع أن يحل الجمعية
مبوجب مرسوم ،وال يستطيع الوزير أن يتفرد بهذا القرار.
ونشري أخريا إىل أن هذا القانون ال يفرق بني الجمعيات املهنية وغريها ويشكل القانون «العادي» للجمعيات
يف لبن��ان وه��و بالتايل القانون الذي يجب أن يكون النموذج األس��ايس لكل أنواع الجمعيات عىل أن توضع
أصول مختصة بكل نوع منها رشط أن ال تخالف مبدأ حرية الجمعيات كام تحدثنا عنه سابقاَ.
قانون العمل
ص��در قانون العمل يف  23أيلول  1946وخصص القس��م الرابع منه للنقابات ،من املادة  83إىل املادة .104
ويخضع لهذا القانون كل األش��خاص املاديني واملعنويني الذين إما يعيش��ون أو ميارسون مهنة ،عىل األرايض
اللبنانية ،باستثناء بعضها.
املراسيم التطبيقية
 )1املرس��وم التطبيق��ي رقم  7993تاري��خ  1952/4/3حول «تنظيم النقابات» .انه املرس��وم الذي يضع كل
تفاصيل املبادئ العامة التي وضعها قانون العمل يف مجال النقابات.
 )2املرسوم رقم  18071تاريخ  1957/12/12الذي ينظم تقديم املساعدات للنقابات وإتحاداتها؛
 )3املرسوم رقم  16293تاريخ  1964/5/11الذي ينشئ اللجنة الدامئة للتدريب النقايب والثقافة العاملية؛
 )4القانون املتعلق بالعقود الجامعية والوس��اطة والتحكيم املطبق باملرس��وم رق��م  17386تاريخ  2أيلول
.1964
ننتقل يف ما ييل لدراس��ة االحكام القانونية التي ترعى إنش��اء النقابات وإدارتها ونهايتها ،فض ًال عن العقود
الجامعية ومتويل النقابات.
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الفصل االول :إنشاء النقابات

خالفا لكل املبادئ التي تعهد لبنان بتشجيعها ،ليس األفراد أحراراً بإنشاء النقابة التي يريدون .فهناك الئحة
باملهن التي يسمح ملامرسيها بإنشاء نقابة تضعها وزارة العمل عمال باملادة  85من قانون العمل.
من ناحية أخرى ،ال يرعى قانون العمل كل النقابات .فبموجب املادة  86من قانون العمل ،ال يش��مل هذا
القانون إال النقابات التي ينشئها أرباب العمل أو املستخدمون .إال َّأن هناك مهناً غري خاضعة لقانون العمل
لكن باستطاعتها إنشاء النقابات.
والنص األسايس الذي ينظم هذا القطاع هو املرسوم رقم  7993تاريخ  1952إال انه يتحدث عن «العامل».
م��ن ناحية أخ��رى ،يتضمن الترشيع االجتامعي يف لبنان بعض االس��تثناءات التي ال تدخل يف نطاق تطبيق
القوانني املعنية .وهذه االستثناءات عىل نوعني :استثناءات تطال أشخاص واخرى متعلقة بنقابات.
أ .االستثناءات من نطاق تطبيق قانون العمل

 .1األشخاص الذين يستثنيهم قانون العمل
نصت املادة  7من قانون العمل عىل أن االستثناءات التي ال يطبق عليها قانون العمل:
الخدم املنزيل يف خدمة األفراد؛
النقابات الزراعية التي ال متارس أي نشاط تجاري أو صناعي ولها ترشيعها الخاص؛
املؤسسات التي ال تستخدم إال أفراد من العائلة تحت إدارة األب أو األم أو الويص؛
اإلدارات العامة واملؤسسات البلدية التي تهتم بالعامل اليوميني الذين يستفيدون من ترشيع خاص بهم.
 .2النقابات الخارجة من نطاق تطبيق هذا القانون
يرعى قانون العمل الحياة النقابية وكل النقابات تخضع ألحكامه باستثناء النقابات التي يرعاها ترشيع خاص.
لكن ليس هناك من تنظيم موضوعي لهذا القطاع وليس هناك من توازن أو من عدالة بني املواطنني.
فهناك نقابات زراعية استثناها قانون العمل لكنها يف الواقع تخضع ألحكامه.
ويف مج��ال التعليم ،ال يس��تثني قانون العمل رصاحة املعلمني .لكنه��م ال يخضعون لقانون العمل ألنهم ال
يعتربون من املس��تخدمني .فنجد نقابات معلمني عىل كافة املستويات :االبتدايئ والثانوي والجامعي .وهذه
النقابات معرتف بها وتتعامل مع اإلدارات املختصة من اجل حامية مصالح وحقوق أعضائها.
ويخ��رج أيضا عن نطاق تطبيق قانون العمل جميع موظفي القطاع العام الذين ليس��وا مس��تخدمني .وال
يحق للموظفني إنش��اء النقابات خالفا للمواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان .لكن هناك نقابات خاصة
مبوظف��ي املصالح الخاضع��ة لوصاية الدولة ويف املؤسس��ات التي اولجت أمر إدارة مرافق عامة لحس��اب
الدول��ة أو لحس��ابها الخاص .وهذه النقابات متارس كل النش��اطات النقابية وتج��ري املفاوضات الجامعية
لحامية حقوق ومصالح أعضائها عمال بأحكام املرسوم رقم  17386تاريخ  2أيلول  1964الذي ينظم العقود
الجامعية والوساطة والتحكيم.
وبرأينا ،يحتاج لبنان إىل قانون خاص بالقطاع النقايب تخضع له جميع القطاعات املهنية أو الفئوية secteurs
.catégoriels
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ب .الترخيص المسبق

خرقا لكل املبادئ التي تعهد لبنان بتطبيقها وترويجها وحاميتها ،وخرقا لكل املواثيق التي وقعها أو صادق
عليها ،يخضع قانون العمل إنش��اء النقابات إىل ترخيص مس��بق من قبل وزير العمل (املادة  )86بناء عىل
رأي وزير الداخلية (املادة .)87
ه��ذا الرتخي��ص املزدوج مينع الفئ��ة األضعف يف املجتمع م��ن حامية حقوقها ومصالحه��ا إذ إن الرتاخيص
الوحيدة التي تعطى هي للنقابات التي «تعجب» السلطات العامة .فهو يخضع املستخدمني وأرباب العمل
إىل سلطة اإلدارة االستنسابية خالفا للهدف الذي من اجله تنشأ النقابات.
والرتخيص املعطى من قبل وزير العمل منشئ للحق بعكس جمعيات «العلم والخرب» التي تنشأ بتالقي
إرادة املؤسسني الذين عليهم موجب إعالم اإلدارة بعد إنشاء الجمعية.
ج .موافقة الوزير على النظام األساسي

نصت املادة  89إن عىل النقابة وضع نظام أس��ايس حصل عىل موافق��ة الجمعية العمومية للنقابة بأكرثية
يحل النظام حيز التنفيذ إال إذا حصل عىل موافقة وزير
الثلثني من األعضاء (وليس من املوجودين) .لكن ال ّ
العمل.
فالنقابة بحاجة لرتخيص ولكن أيضا ملوافقة الوزير عىل نظامها .فال داعي لكرثة الرشح حول الضغوط الهائلة
التي ميكن إن متارس��ها اإلدارة عىل النقابات ،س��البة إياها قرارها املس��تقل فضال عن انه باستطاعة الوزير
تغي�ير املرسح االجتامعي يف البلد كام يش��اء فيعطي الرتاخيص للنقاب��ات التي يريدها هو بغض النظر عن
حاجات األعضاء الحقيقية ،فتصبح اداة بيد السلطة تحركها متى تشاء وكيفام تشاء يف حني تتفاقم املشاكل
االجتامعية التي تعني العامل واملستخدمني أوال.
هذا الوضع يؤدي عامة إىل حاالت من الغنب ومن الش��عور باليأس لدى الفئات األكرث هشاش��ة يف املجتمع
ويشكل عامل عدم استقرار اجتامعي خطري ميكن أن يجري استغالله من أيّ جهة تعبث باألمن القومي.
الفصل الثاني :إدارة النقابات

تخض��ع إدارة النقاب��ات لتدخل منهجي لإلدارة يف كل خطوة من الخطوات الت��ي ميكن للنقابة أن تتخذها
خ�لال حياته��ا اإلدارية .ويب��دأ التدخل من مرحلة انتس��اب األعضاء وصوال إىل حل مجل��س اإلدارة مرورا
باالنتخابات.
أ .االنتساب إلى النقابة

كرس الترشيع اللبناين حرية االنتس��اب أو عدم االنتس��اب إىل النقابة .وضمنت املادة  90من قانون العمل
هذه الحرية لكل رب عمل ولكل مس��تخدم .والرشط الوحيد لالنتس��اب هو إن يكون العضو راشدا ،يحمل
الجنس��ية اللبنانية ،غري محكوم عليه بجرمية ش��ائنة ،وان ميارس املهنة أو النش��اط الذي تهدف النقابة إىل
حاميته .ويستطيع األجانب الذين يحملون رخصة عمل لبنانية أن ينضموا إىل النقابة بذات الرشوط.
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ويع��ود للجنة اإلداري��ة أن تأخذ القرار بقبول ورفض طالب االنتس��اب .لكن خالفاَ ملب��دأ صالحية القضاء
املكرس يف قانون الجمعيات العادي ،ال يستطيع طالب االنتساب الذي يرفض أن يلجأ إىل القضاء بل ميكنه
االعرتاض أمام وزارة العمل (املادة .)94
وبإمكان اللجنة اإلدارية شطب أي عضو يخالف القوانني أو أنظمة النقابة أو ميتنع عن دفع رسوم االنتساب.
ميك��ن لهذا العضو االعرتاض لدى وزارة العمل الذي يعود لها ح��ق الفصل يف النزاع(املادة  .)96مرة أخرى
أقيص القضاء وحلت اإلدارة محله.
ب .االنتخابات النقابية

إن عملي��ة االنتخابات هي تحت رقابة وس��لطة اإلدارة من أولها آلخرها وال ميك��ن اتخاذ أي إجراء يف هذا
املجال دون موافقتها وحتى تدخلها الناشط.
وتضع امل��ادة  100من قانون العمل مبدأ االنتخابات الدميقراطية باالق�تراع الرسي .وينتخب أعضاء الهيئة
اإلدارية ملدة أربع س��نوات .ثم يخرج نصف األعضاء املنتخبني بعد س��نتني بالقرعة ويجري انتخاب أعضاء
ج��دد محله��م .إال أنه ميكن إعادة انتخاب األعضاء الخارجني .وال يحدد النص إذا كان ميكن إعادة انتخابهم
ملرة واحدة أو إن إعادة االنتخاب مفتوحة.
ويف الواقع إن املرسوم  7993تاريخ  1952/4/3هو الذي ينظم الحياة النقابية وهو الذي نظم خرق املبادئ
الدميقراطية ومبدأ الحرية النقابية بشكل منهجي.
 .1ميكن وزير العمل تحديد موعد االنتخاب
امل��ادة  3من املرس��وم  7993تحدد األصول الت��ي يجب إتباعها من اجل إج��راء االنتخابات .فتحدد اللجنة
اإلدارية الخارجة موعد االنتخابات وتعلم بها اإلدارة عىل سبيل اإلطالع .لكن يف حال تخلف الهيئة اإلدارية
عن تحديد موعد لالنتخاب حسب األصول املفروضة يف املادة  100من قانون العمل أو يف النظامني األسايس
والداخ�لي ،يحدد وزير العمل نفس��ه هذا التاريخ وتتخذ املديرية املختص��ة يف الوزارة التدابري الالزمة بعد
توجيه إنذار خطي إىل الهيئة اإلدارية بش��خص رئيس��ها أو ممثلها وإعطائها مهلة ش��هر من تاريخ اس��تالم
اإلنذار لتصحيح الوضع .والهدف من هذه التدابري هو تاليف الفراغ اإلداري الذي قد ييسء إىل مصالح النقابة
وأعضائه��ا .لكننا ال نفهم ملاذا قد تغار اإلدارة عىل مصالح النقابة والنقابيني أكرث مام قد يفعلون فإذا أرادوا
أن يهتم��وا مبصالحهم فعلوا وميكن أن تؤمن وس��ائل أخرى تحول دون هك��ذا فراغ لكن ال يجب إن يكون
تعيني تاريخ االنتخابات وإجراؤها من صالحية اإلدارة.
 .2اإلدارة تراقب مسبقا صفة الناخب
يعود حق االقرتاع لكل عضو س��دد رس��وم انتس��ابه .لكن ممثل الوزارة هو الذي يتأك��د من هذه الواقعة
(املادة  4من املرسوم  .)7993ونرى يف أحكام هذه املادة عدم ثقة مطلقة بالنقابيني ويجري التعامل معهم
وكأنهم قارصون ويجب برأينا استبدال املبدأ الوارد يف هذه املادة مببدأ املراقبة الالحقة ،ال املسبقة ،عىل أن
تزود النقابة الوزارة بأس�ماء املقرتعني وبنتائج االنتخابات بعد حصولها كام هي الحال يف جمعيات «العلم
والخرب».
37

 .3تجري االنتخابات تحت رقابة وزارة العمل
ينش��أ ملناس��بة االنتخابات مكتب انتخايب مؤلف من أعضاء تعينهم اللجنة اإلداري��ة ومن ممثل من وزارة
العمل مهمته مراقبة حس��ن س�ير العملية االنتخابية .ويف حال عدم تعيني أعضاء من قبل اللجنة اإلدارية،
يقوم ممثل الوزارة مبراقبة االنتخابات مع ممثلني يعينهم املرش��حون «حرصاَ عىل احرتام القوانني الس��ارية
املفعول واستمرارية العمل النقايب» (املادة  5من املرسوم).
هنا أيضا مبدأ الوصاية غري مقبول ،وعىل النقابيني إدارة ش��ؤونهم بنفس��هم والقيام مبراقبة نزاهة وشفافية
انتخاباتهم ألنهم هم املعنيون باملوضوع قبل أي طرف آخر .ويجب متكني املعرتضني عىل صحة االنتخابات
من اللجوء إىل القضاء الذي قد يقيض إذا لزم األمر بإلغاء نتائج االنتخابات كليا أو جزئيا.
 .4نتائج االنتخابات ال تكون نهائية ما مل يصادق عليها وزير العمل
يجب أن يوافق وزير العمل عىل نتائج االنتخابات (املادة  6من املرس��وم) بالرغم من املراقبة التي متارس��ها
اإلدارة يف كل خط��وة ك�ما رأينا .وتضيف املادة  7بان االنتخابات ال تعترب نهائية ما مل تصادق عليها مصلحة
النقاب��ات يف وزارة العمل .تش��كل هاتان املادت��ان اكرب خرق ملبادئ الدميقراطي��ة والحرية النقابية ويجب
إلغاؤهام.
ج .صالحية وزير العمل القضائية

تحل وزارة العمل محل القضاء يف كل النزاعات التي تنشأ عن أي اعرتاض يصدر عن طالب انتساب أو عن
العملية االنتخابية .والوزير هو الذي يفصل يف النزاعات بالتعاون مع كل األطراف ويف إيجاد حلول يفرتض
مبدئيا أن تكون يف مصلحة النقابة.
وتنص املادة  94من قانون العمل لعام :1946
«يحق للطالب إن يعرتض عىل قرار الرفض إىل مصلحة النقابات فتتخذ بشأنه القرار الالزم».
كام نصت املادة  96من القانون« :للعضو الذي يفصل من النقابة ألسباب يراها غري قانونية إن يعرتض عىل
قرار الفصل إىل مصلحة النقابات فتتخذ بشأنه القرار الالزم».
لك��ن ،عىل عكس ذلك ،لإلدارة حق مالحقة عضو اخل بالواجبات املفروضة عليه أمام القضاء عند االقتضاء
(املادة  105من القانون).
وهذه املواد تقيم متييزا مخالفا للقوانني وللمواثيق التي وقع عليها لبنان فيجب أن يكون هناك مرجع وحيد
صالح للنظر يف كل االعرتاضات الناشئة عن إنشاء وإدارة وحل ومتويل النقابات وكل ما يتعلق بالنقابات وهو
القضاء العديل .ويستوجب تعديل كل هذه املواد مبا يتامىش مع مبدأ فصل السلطات واملبادئ الدميقراطية
واملبادئ التي تتضمنها املواثيق الدولية .ولقد نصت املادة  2من االتفاقية (رقم  )98الخاصة بتطبيق مبادئ
الحق يف التنظيم النقايب ويف املفاوضة الجامعية لعام  ،1949التي صادق عليها لبنان والتي:
 .1توف��ر ملنظامت العامل وأصحاب العمل حامية كافية من أيّ ترصفات متثل تدخال من بعضها يف ش��ؤون
بعضها اآلخر س��واء بصورة مبارشة أو من خالل وكالئها أو أعضائها ،س��واء استهدف هذا التدخل تكوينها أو
أسلوب عملها أو إدارتها.
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 .2وعىل وجه الخصوص ،تعترب من أعامل التدخل باملعنى املقصود يف هذه املادة أيّ تدابري يقصد بها الدفع
إىل إنش��اء منظامت عاملية تخضع لهيمنة أصحاب العمل أو منظامتهم ،أو دعم منظامت عاملية باملال أو
بغريه من الوسائل عىل قصد إخضاع هذه املنظامت لسلطان أصحاب العمل أو منظامتهم.
وإذا أوجب��ت املعاهدة حامية النقابات من أي تدخ��ل خارجي من نقابة أخرى ،فام ينطبق عىل «أصحاب
املال والقوة» ينطبق عىل اإلدارة خاصة وانه من القناعات الشائعة إن أصحاب العمل ومنظامتهم هم عادة
حلفاء السلطة.
د .حل مجالس النقابات

نصت املادة  105من قانون العمل:
«إذا اخ��ل مجلس النقابة بالواجب��ات املفروضة عليه أو أىت عمال ال يدخل يف اختصاصه ،حق للحكومة أن
تحل هذا املجلس عىل أن يجري انتخاب املجلس الجديد يف مدة ثالثة اشهر من تاريخ الحل (.»)...
ونصت املادة  12من املرسوم رقم : 7993
«يف حال حل مجلس النقابة عمال باملادة  105من قانون العمل يعهد إىل رئيس مصلحة النقابات يف وزارة
العم��ل القي��ام باألعامل اإلدارية الرصف املنوطة برئيس مجلس النقاب��ة وذلك ريثام يجري انتخاب هيئة
املجلس الجديد .ويناط أيضا بهذا الرئيس القيام باألعامل االنتخابية التي ميارسها مجلس اإلدارة».
وجاء يف املادة  13من املرسوم املذكور:
«عىل وزارة العمل اتخاذ اإلجراءات اآلتية يف حالة حل مجلس النقابة وفقا للامدة  105من قانون العمل:
 .1إخط��ار امل�صرف املودعة فيه أموال النقابة باالمتناع عن رصف أي مبلغ من املال لرئيس النقابة أو ألحد
أعضائها.
 .2إبالغ قرار الحل لرؤساء دوائر الرشطة والدرك واألمن العام.
 .3إب�لاغ ق��رار الحل بالطرق اإلدارية إىل رئي��س النقابة أو بإلصاقه مبكان ظاهر يف مق��ر النقابة ويف وزارة
العمل.
 .4تكليف احد مفتيش العمل أو أحد مس��اعدي الضابطة العدلية بجرد س��جالت النقابة وأوراقها بحضور
احد أعضاء املجلس أو غريه من املنتسبني للنقابة وبحضور احد أفراد القوة العامة أو املختار عند االقتضاء،
وينظم بالجرد محرض عىل نس��ختني توضع أحداهام يف ملف النقابة يف وزارة العمل والثانية تس��لم لرئيس
النقابة املنحلة وتستلم النقابة الجديدة أعاملها وفقا لهذا املحرض.
 .5إذا وجدت أثناء الجرد أموال نقدية أو س��ندات رس��مية ذات أهمية فيمكن حفظها مع األموال النقدية
املوج��ودة يف امل�صرف املودع��ة فيه أموال النقاب��ة أو يف أي محل يعينه رئيس مصلح��ة النقابات يف وزارة
العمل».
إن أول تعلي��ق يأيت عىل بال القارئ ه��و فكرة االنقالب .فبني موضوع إخالل مجلس إدارة النقابة مبوجباته
والتدابري التي تلحظها الفقرتان  2و  4من املادة  13من املرسوم رقم  7993وكلها تدخل جميع القوى األمنية
يف البل��د أي الرشطة والدرك واألمن العام والضابطة العدلية ،هناك مس��افة كب�يرة جرى اجتيازها من قبل
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اإلدارة بش��كل سافر ونتساءل عن ماهية هذه الخروقات التي قد تستوجب مثل هذه التدابري .من الواضح
إن اإلدارة تستطيع قمع النقابات كام تشاء مسلطة سيف الحل هذا فوق رأس اللجان اإلدارية.
من ناحية أخرى ،ليس هناك أي مربر الن تقوم اإلدارة بكل هذه العمليات إذ من املفروض أن يتوىل األعضاء
مهمة التغيري إذا شاؤوا فتكون اإلدارة قد سلبت األعضاء حقوقهم .فمن املفرتض أن يتضمن النظام األسايس
أو النظام الداخيل آلية متكن األعضاء أو الجمعية العمومية من س��حب ثقتها باللجنة اإلدارية وتقوم بكل
اإلجراءات التي أناطها القانون واملرسوم بوزارة العمل.
ومن قراءة النص أيضا ،يتجىل أن نية املشرتع هي يف الحقيقة حل النقابة وإحالل نقابة أخرى مكانها ،وهذا
انقالب بكل معنى الكلمة ،وذلك بالعودة إىل املفردات املعتمدة يف الفقرة  4من املادة  13الس��ابقة الذكر
التي تتحدث عن «نقابة منحلة» و»نقابة جديدة» .وهذا منطق مرفوض ويتناىف مع كل املبادئ الدميقراطية
التي يحميها الدستور واملواثيق الدولية التي وقع عليها لبنان أو صادق عليها.
الفصل الثالث :نهاية النقابة

مل ي��أت قانون العمل ع�لى ذكر نهاية النقابات .إال إن املادة  14من املرس��وم رقم  7993تاريخ 1952/4/3
نظم��ت نهاية النقابة يف حال س��حبت الرخصة منها .فس��حب الرخصة هو الطريق��ة الوحيدة التي نظمها
الترشيع الخاص بالنقابات.
ويف س��كوت النصوص ،تجب العودة إىل القانون العادي وهو قانون املوجبات والعقود وقانون الجمعيات
لعام  .1909فبموجب النصوص واملبادئ العامة التي يتضمنها هذان القانونان ،نستطيع التأكيد إن النقابة،
كسائر الشخصيات املعنوية ومثل سائر الجمعيات ،تنتهي أيضا بإرادة أعضائها.
وارادة األعضاء تربز إما من خالل قرار يصدر عن الجمعية العمومية بالنصاب واألكرثية املطلوبة ملثل هذه
القرارات املصريية يف حياة النقابات .وإما أن تربز إرادة األعضاء من خالل بنود النظام األس��ايس أو الداخيل
ال��ذي قد يضع ح��دا زمنيا للنقابة فتنحل بحلول األجل ،أو أن يش�ترط زوالها عىل تحقق رشط فتنحل عند
حلول هذا الرشط.
لكن السؤال الذي يطرح هو ما إذا كان الحل ميكن أن يأيت من القضاء؟ والسؤال هو بالنفي .فالقضاء ليس
له سلطة عىل موضوع النقابات إال إذا ادعت وزارة العمل عىل احد أعضاء اللجنة اإلدارية ملخالفته موجباته
القانونية.
الفصل الرابع :العقود الجماعية

إن القانون املنفذ باملرسوم رقم  17386الصادر يف  2أيلول  1964هو الذي ينظم العقود الجامعية والوساطة
والتحكيم.
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وتعرف املادة األوىل من املرسوم العقود الجامعية إذ تنص:
«عق��د العمل الجامعي هو اتفاق تنظم مبقتض��اه رشوط العمل بني طرف ميثل نقابة أو أكرث من نقابة أو
اتح��ادا أو أكرث من اتحاد نقابات األجراء وبني ط��رف آخر يكون رب عمل منفردا أو أكرث من رب عمل أو
ممثل هيئة مهنية أو أكرث من هيئة ،أو اتحاد أو أكرث من إتحاد مهني ألرباب العمل».
وهذا الجزء من الترشيع االجتامعي بغاية األهمية ألنه ميكن الرشيحة األكرث هشاشة يف املجتمع من إجراء
املفاوضات مع أرباب العمل وتحسني أوضاع العمل وحامية مصالحها.
لكن كام يف موضوع النقابات ،تلعب اإلدارة دور املايس�ترو وتحتاج الشاردة والواردة موافقة وزارة العمل.
وكل األحكام التي سنذكرها تخالف املبادئ العامة للحرية النقابية وحرية الجمعيات.
أ .األطراف التي يمكنها عقد العقود الجماعية

يرع��ى املرس��وم الخ��اص بالعقود الجامعية والوس��اطة والتحكي��م كل فئات املس��تخدمني وأرباب العمل
الخاضع�ين لقانون العمل .وهو يتامىش مع املواثي��ق الدولية املوقعة من لبنان ومع مبادئ الحرية النقابية
وحرية العمل النقايب.
لكن يجدر التذكري بان هذه النقابات التي تتفاوض هي أساسا مرخصة من وزارة العمل وتعيش تحت رحمة
اإلدارة ،كام رأينا سابقاً.
ب .صحة العقود الجماعية

ليك تكون املفاوضات الجامعية صحيحة يجب أن يكون قد حصل ممثلو املس��تخدمني عىل تفويض من 60
باملئة عىل األقل من املس��تخدمني اللبنانيني املعنيني (املادة  3من املرس��وم) .وتعترب منظمة العمل الدولية
إن هذه النس��بة هي جائرة وتعطل فعليا حصول العقود الجامعية ومتنع تحس�ين أوضاع العمل إذ انه من
الصعب عامة الوصول إىل مثل هذه النسبة.
ال�شرط الثاين هو أن توافق عىل العقد الجامعي أكرثي��ة الثلثني للجمعية العمومية للنقابات أو التجمعات
املهني��ة الت��ي ينتمون إليها ،وهذه أكرثية صعبة املنال أيض��ا .يف املقابل ،إن رب العمل الذي يفاوض وحده
وليس ممثال بجمعية أو تجمع مهني ،فيوقع عىل العقد الجامعي بصورة منفردة (املادة .)2-4
ويفرض املرسوم أيضا أن يكون النصاب يف الجمعية العمومية املخصصة للموافقة عىل العقد الجامعي بـأكرث
من نصف األعضاء .وهذا أيضا رشط صعب التحقيق خاصة يف النقابات أو االتحادات الكبرية التي مل تجمع
إال بصعوبة مثل هذا النصاب .فتكون النتيجة تعطي ًال فعلياً للمفاوضات الجامعية.
ج .تدخل وزير العمل في توقيع العقد الجماعي

تتدخل وزارة العمل يف كل تفصيل من تفاصيل العقد الجامعي .فعليها التأكد من صحة عملية تبني النص.
وبكالم آخر يجب أن تتأكد الوزارة من إن ممثيل العامل حصلوا عىل تفويض من  %60من األعضاء املعنيني
وب��ان الجمعية العمومية أقرت النص بنص��اب  %51وأكرثية  3/2األعضاء ،وإنها تحمل توقيع رب أو أرباب
العمل املعنيني .وتودع نسخة إىل الوزارة من اجل تحققها من احرتام كل هذه الرشوط.
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د .دخول العقد الجماعي حيز التنفيذ

ال يدخل العقد الجامعي حيز التنفيذ إال بعد نرشه يف الجريدة الرس��مية أو بعد مرور ش��هر عىل تس��جيل
العقد لدى الوزارة .حتى هذا التاريخ ،ال تنرش وزارة العمل أي عقد جامعي.
وتجي��ز املادة  6من املرس��وم لوزارة العمل بان تطلب من الفرقاء إع��ادة النظر يف العقد املوقع منهم قبل
النرش .وذلك يعني ضمنيا إنه بإمكان الوزارة رفض اإليداع وتسجيل العقد الجامعي .وهذا أيضا أمر يخالف
كل مبادئ الحرية النقابية وحرية العمل النقايب.
هـ .تعديل ،إلغاء وتمديد العمل بالعقد الجماعي

إن مبادرة تعديل ،إلغاء أو متديد العقد الجامعي تعود عىل الس��واء إما إىل الفرقاء أو لوزير العمل .فلوزير
العمل أن يأخذ قرارا أحادي الجانب يقيض بتوسيع تطبيقه عىل فئات مل يكن يشملها العقد سابقا.
وعندم��ا يق��رر الفرقاء متديد ،تعديل أو إلغاء عقد جامعي عليهم إبالغ وزارة العمل (املادة  .)9إن كل قرار
من هذا القبيل يتخذه وزير العمل يتخذ بناء عىل رأي املجلس االعىل للعقود الجامعية املؤلف من ممثلني
عن وزارة العمل ووزارة االقتصاد والتجارة ،وممثلني عن أرباب العمل وممثلني عن املستخدمني.
وعىل وزارة العمل أن تنرش أي تعديل أو متديد أو إلغاء يف الجريدة الرس��مية (املادة  )2-11وتطبق أحكام
املادة  6من املرس��وم أي إنه بإمكان وزير العمل أن يطلب من الفرقاء تعديل مقرراتهم وأن يرفض اس��تالم
العقد فيمنع النرش ومينع تطبيق االتفاق الذي ال يوافق عليه.
فالكلمة الفصل بالنهاية تعود لوزير العمل.
و .االلتحاق واالنضمام بعقود العمل الجماعية

تلعب وزارة العمل دورا ناش��طا يف كل املجاالت .ولقد فتحت املادة  10من املرس��وم إمكانية االلتحاق أو
االنضامم إىل العقود الجامعية إذ نصت إن:
«كل نقاب��ة أو هيئ��ة مهني��ة أو رب عمل ال يكون فريق��ا يف عقد عمل جامعي يس��تطيع االنضامم إليه
باتفاق الطرفني طالبي االنضامم دومنا حاجة إىل موافقة املتعاقدين يف األساس وتطبق عىل الطرفني طالبي
االنض�مام رشوط امل��ادة 3و  4من هذا القان��ون يقدم طلب االنضامم خطي��ا إىل وزارة العمل موقعا من
الطرفني طالبي االنضامم».
فانضامم نقابة يشرتط فيه أن يحوز ممثلوها عىل  %60من أصوات الجمعية العمومية مع النصاب واألكرثية
الت��ي تحدثن��ا عنها .يف حني يكون انض�مام أرباب العمل أكرث س��هولة خاصة إذا ما كان��وا منفردين .ومن
املعروف إن العقود الجامعية هي عامة لصالح املستخدمني وتهدف إىل تحسني أوضاعهم بإعطائهم رشوطاً
أفضل من تلك التي يشملها قانون العمل.
أم��ا طلب االنضامم ف�لا يتوجب أن يحصل عىل موافقة الفرقاء األساس��يني وال يعق��ل إن ال يكون للفرقاء
األساسيني أي سلطة عىل العقد الجامعي عىل األقل يف صفة الفريقني طالبي االنضامم وأهليتهم إىل االنضامم.
ويبدو إن الوزارة هي التي تقوم باملراقبة الرضورية إذ نصت املادة بإن الطلب يقدم إىل الوزارة .إذن يتقدم
الفرق��اء الراغب��ون باالنضامم بطلب إىل الوزارة يف حني ال تطلب مبوافقة الفرقاء .واس��تعامل مفرد «طلب»
يعني انه من صالحية الوزارة قبوله أو رفضه.
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إن مصلحة التفتيش يف وزارة العمل مولجة أمر مراقبة العقود الجامعية التي جرى توس��يع نطاق تطبيقها
وإنزال العقوبات باملخالفني.
الفصل الخامس :تمويل النقابات

إن مصادر متويل الجمعيات متعددة .فهناك مصادر التمويل املش�تركة مع س��ائر الجمعيات وهي بش��كل
أسايس رسوم االنتس��اب والهبات والتربعات .وهناك مصادر خاصة بالنقابات ومنها املساعدات التي متنحها
وزارة العمل.
أ .رسوم االنتساب

تعترب رس��وم االنتس��اب املورد املايل الرئييس للنقابات وميكن أن تصل إىل مبال��غ مرتفعة إذا كانت النقابة
تتمتع بقاعدة شعبية كبرية وتضم عدداً كبرياً من األعضاء.
إال أن اإلدارة تتدخل يف هذا املوضوع بش��كل ميكن أن يكبل النقابة ويخضعها لس��لطة استنسابية تخالف
مبادئ الحرية النقابية وحرية العمل النقايب.
جعل الترشيع اللبناين من دفع رسوم االنتساب أمرا هاما .فعلقت حق االنتخاب برشط دفع رسم االنتساب.
كام ربطت الحق برتك النقابة برشط دفع رسوم االنتساب.
ونصت املادة األوىل من املرسوم رقم  7993تاريخ  3نيسان  ،1952املعدل مبوجب املرسوم رقم  8275تاريخ
 1996/4/19الخاص بتنظيم النقابات ،عىل ما ييل:
«تسري النقابة يف أعاملها وفقا لنظامها الداخيل ويجب إن يتضمن هذا النظام ما يأيت:
 -14تحديد بدل اشرتاكات األعضاء واألعضاء املنتسبني.
إال أن النقابة ملزمة كام رأينا س��ابقا بالحصول عىل موافقة اإلدارة املس��بقة حيال نظامها األس��ايس أو ألي
تعديل يطرأ عليه .فاإلدارة هي التي تحدد فعليا رسوم االنتساب (املادة  98من قانون العمل).
ب .القروض والهبات

نصت املادة  103من قانون العمل عىل ما ييل:
«ال يجوز للمجلس إن يعقد قرضا ما أو أن يقبل هبات تزيد عن ألف لرية لبنانية إال مبوافقة الهيئة العامة
ومصادقة وزير العمل».
ومل يعدل املبلغ املذكور يف هذه املادة منذ  1946حتى اليوم .ففعليا ،ال تستطيع النقابات بفعل تدين العملة
اللبنانية إن تقرتض م ّليام واحدا دون موافقة وزير العمل .ومن يقبض عىل ماليتها يتحكم بالنقابة.
وأوجبت الفقرة  7من املادة األوىل من املرسوم رقم  8275تاريخ  1996/4/19الخاص بتنظيم النقابات بان
يحدد النظام األس��ايس «مصادر متويل النقابة وكيفية اس��تثامرها والترصف بها» .لكن كام بالنسبة إىل رسوم
االنتساب ،الوزير هو الذي يوافق عىل النظام األسايس يف األصل وهو الذي يوافق أيضا عىل أي تعديل يطرأ
ع�لى ه��ذا النظام فيكون متحكام بزمام األمر غري آبه مبش��يئة األعضاء وال مبب��ادئ الحرية النقابية وحرية
العمل النقايب.
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ج .مساعدات وزارة العمل

باس��تطاعة وزارة العم��ل رصف مس��اعدات مالية دون مقابل تش��جيعا منها للنقاب��ات والتحاداتها .ولقد
حدد املرس��وم رق��م  18071تاريخ  12كانون األول « 1957أصول رصف اإلعان��ات للنقابات العاملية واىل
اتحاداتها».
ويلحظ املرس��وم نوعني من املس��اعدات :األوىل تهدف إىل سد عجز ميزانية نقابة عاملية (املادة  )2والثانية
تهدف إىل متويل مرشوع معني (املادة « ،)4ضمن حدود االعتامدات املخصصة لهذه الغاية يف موازنة وزارة
العمل» (املادة  .)2ويعطي املرسوم االفضلية إىل املشاريع الهادفة إىل تحسني املستوى الصحي ،للتعاونيات،
التدريب املهني ،مكافحة األمية ووسائل ترفيهية « ...وغريها»( .املادة )5
وتخضع كل هذه املشاريع لرقابة وزارة العمل (املادة .)6
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 .2الوضع الراهن في لبنان

أوالً :بالنسبة إلى الجمعيات في صورة عامة
(جمعيات «العلم والخبر»).

بعد س��نوات عديدة جرى فيه��ا خرق منهجي ملبدأ حري��ة جمعيات «العلم والخ�بر» املكرس يف القوانني
اللبناني��ة ،ال س��يام يف قانون  ،1909أصدر وزي��ر الداخلية بتاريخ  15أي��ار  2006تعميام يحمل الرقم /10
أ.م 2006/.يتعلق بإنشاء الجمعيات وبسري عملها ،يعيد فيه التأكيد عىل مبدأ حرية الجمعيات ويزيل معه
سنوات طويلة من املامرسات التعسفية وغري القانونية وغري الدستورية.
وينص التعميم عىل إن ليس هناك من حاجة إىل ترخيص مس��بق ،وان املوجب الوحيد املش�ترط هو إعالن
الجمعي��ة قانونا ،وانه ليس لإلدارة أي حق يف رفض أخذ العلم بإنش��اء الجمعية إال يف حالتني وحيدتني :إذا
كان البي��ان ال يتضمن املعلومات املطلوبة قانون��ا ،وإذا كان موضوع الجمعية متنافياً مع اآلداب العامة أو
أمن الدولة أو االنتظام العام.
ويك��رس ه��ذا التعميم مبدأ ثانيا ال يقل أهمية عن األول :ال ميكن ح��ل الجمعية املعلنة قانونا إال مبوجب
مرسوم يؤخذ يف مجلس الوزراء.
إال إن التعمي��م فرض نرش اإلعالن يف الجريدة الرس��مية يف حني إن القانون ال يلزم بهذا النرش ،اليشء الذي
يتسبب مبصاريف قد تكون باهظة بالنسبة لبعض األعضاء املؤسسني الذين رمبا ال يستطيعون تسديد مثل
تلك املبالغ .وهذه املامرس��ة تؤدي حكام إىل منع بعض الفئات االجتامعية من إنش��اء الجمعيات لتحقيق
طموحاتها التي يضمنها القانون.
بالرغم من صدور هذا التعميم الذي يكرس احرتام القانون بصورة عامة ،ميكن تلخيص مامرسة السلطات
اإلدارية قبل عام  ،2005مبا ييل:
متيزت املامرس��ة التي س��بقت عام  2005بابتعادها كل االبتعاد عن النص��وص القانونية وعن املبادئ التي
اقرها االجتهاد باإلجامع .وكانت اإلدارة تحاول دوما التدخل يف مرحلة إنش��اء الجمعيات وذلك بثالث طرق
مختلف��ة .أوال ،حاولت أن تجعل من «العلم والخرب» ترخيصا مس��بقا خرقا لقان��ون  .1909ثم كانت تقوم
بتحقيقات حول املؤسس�ين بواس��طة األجهزة األمنية ومن خالل وزارات أخرى .وكانت تلجأ أيضا إىل رفض
تسليم إيصال اإليداع زاعمة بان موضوع الجمعية غري رشعي .أخريا كانت تحاول فرض أنظمة أساسية عىل
األعضاء املؤسسني.
45

 .1خرق مبدأ العلم والخبر
كانت اإلدارة تترصف وكأن العلم والخرب هو ترخيص مس��بق للجمعية تعطيه الدولة .لكن كام رأينا س��ابقا،
إن العلم والخرب ليس من األعامل اإلدارية وإذا نش��أ خالف حوله كان الخالف من صالحية املحاكم العدلية
وليس من صالحية املحاكم اإلدارية( .)23فنشأة الجمعية هي سابقة للعلم والخرب أي أنها تأيت قبله .فال ميكن
أن يصار إىل اإلعالن إال عن جمعية تم إنش��اؤها ويقترص دور اإلدارة يف هذه املرحلة إىل اخذ العلم بواقعة
التأسيس.
فرتسخت يف ذهنهم (وحتى اليوم) بعض القناعات التي يجب العمل
إن مامرسات اإلدارة ضللت املواطنني ّ
عىل إزالتها منعا ألي عودة إىل الوراء.
وعىل سبيل املثال ،كانت اإلدارة تطلق عىل البيان املودع من قبل املؤسسني عمال باملادة السادسة من قانون
 1909اس��م «الرتخيص» يف حني أن دورها يف هذه املرحلة هو اس��تالم البيان واملس��تندات املرفقة وتسليم
إيصال مقابل هذا اإليداع يثبت واقعة اإلعالن  ،أي إن الجمعية ليس��ت رسية .وكان التضليل الذي متارس��ه
اإلدارة يربز بش��كل جيل من خالل العبارات املس��تعملة يف اإلعالنات يف الجريدة الرسمية التي كانت تفيد
بان اإلدارة أعطت العلم والخرب إىل جمعية معينة ،بدال عن أنها أخذت العلم والخرب بإنشائها (وهنا ،يجب
اللفت إىل إن اإلدارة كانت يف السابق تنرش العلم والخرب يف الصحافة تحت عنوان «طلب» ،االمر الذي ضلل
املواطنني وسمح بسنني طويلة من املامرسات القمعية).
ك�ما وان النرش يف الجريدة الرس��مية لي��س موجبا قانونيا كام هي الحال يف فرنس��ا مثال .ولقد ارشنا إىل إن
التعميم الصادر عن وزارة الداخلية يفرض النرش يف الجريدة الرس��مية وعىل نفقة الجمعية ،وهذه مامرسة
ال ترتكز إىل أي أساس قانوين ويجب إيقافها.
وغالب��ا ما كان اإلعالن الذي ينرش يف الجريدة الرس��مية يفيد بان وزي��ر الداخلية هو الذي اتخذ قرار قبول
الطلب املقدم من جمعية معينة وان هذا الرتخيص أعطي بعد موافقة السلطات املختصة ،بناء عىل اقرتاح
املدير العام للوزارة.
ولق��د زالت كل هذه الخروقات عىل اث��ر التعميم الذي صدر عن وزير الداخلي��ة بالوكالة ،الدكتور أحمد
فتفت ،ومل يبق إال موضوع إلزام املؤسسني بالنرش يف الجريدة الرسمية.

 .2التحقيقات التي كانت تجريها اإلدارة
درج��ت العادة بان تطلب وزارة الداخلية معلومات حول األعضاء املؤسس�ين من قوى األمن العام واألمن
الداخيل و أمن الدولة .وكان يخضع األعضاء أحيانا إىل االستنطاق .كام كانت ترسل األوراق املودعة من قبل
الجمعية إىل وزارات أخرى من اجل «اخذ الرأي» حول إنشائها.
وكانت متتنع اإلدارة عن إعطاء اإليصال إىل أن تحصل عىل املعلومات املطلوبة .ومل تعط «الرتخيص» إال إذا
كانت نتائج التحقيق مرضية بالنس��بة للوزارة ،بعد اس��تطالع رأي السلطات املختصة بناء عىل اقرتاح مدير
عام وزارة الداخلية.
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 .3رفض استالم البيان وتسليم اإليصال
غالبا ما كانت اإلدارة ترفض تسليم اإليصال إىل بعض الجمعيات التي تعتربها «سياسية» .وهذا التصنيف كان
تصنيفا يعود إىل تقدير اإلدارة دون أي معيار موضوعي فأعطيت صفة «السياس��ية» للعديد من جمعيات
تعمل يف مجال حقوق اإلنس��ان أو يف مجال البيئة .ونذكر عىل سبيل املثال رفض استالم البيان واملستندات
املرفق��ة من جمعي��ة الدفاع عن الحقوق والحريات ورفض تس��ليم اإليصال إىل الجمعي��ة اللبنانية لنزاهة
االنتخابات( .)24وكانت اإلدارة تتذرع بوجود مرس��وم ،رمبا باملرس��وم االشرتاعي رقم  153تاريخ 1983/9/16
ال��ذي ص��در يف عهد حكومة الرئيس ش��فيق الوزان ثم الغي الحقا ،والذي من��ع لفرتة قصرية خالل الحرب
الجمعيات ذات الهدف السيايس.
ولقد اتبع بعض الجمعيات (جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات «عدل») وس��يلة متنع عىل اإلدارة رفض
البيان واإلعالن ،فلجأت إىل إبالغ النظام األسايس املوقع لدى كاتب العدل إىل وزارة الداخلية بواسطة مبارش
من وزارة العدل ،حس��ب أصول التبليغ امللحوظة يف املادة  399الفقرة األخرية من قانون أصول املحاكامت
املدنية .ففي حال رفضت اإلدارة استالم األوراق يضع املبارش محرضا يفيد عن الرفض ويعترب عندئذ اإلعالن
بأنه تم حتى إذا رفض املوظف توقيع املحرض.
أما لجهة إيداع البيان:
ينص عىل ّأن البيان يودع يف وزارة الداخلية إذا كان مقر الجمعية يف بريوت ولدى
س��بق وذكرنا ّأن القانون ّ
املحافظ إذا كان املقر خارج بريوت.
لكن يبدو انه جرت العادة بان يتم إيداع جميع األوراق يف وزارة الداخلية يف بريوت رمبا هروبا من املامطلة
ول�لإرساع يف الحصول عىل العلم والخرب ،وهذه مامرس��ة خاطئة تؤدي إىل اختن��اق إداري ال ينفع املصلحة
العامة.

 .4فرض نماذج مطبوعة للنظام األساسي
مل يلح��ظ قانون  1909إال وجوب وضع نظام أس��ايس للجمعية يتضمن اس��مها وموضوعها وجمعيتها وان
اللجن��ة اإلداري��ة تتألف من عضوين اثنني عىل األقل( .)25إال إن اإلدارة كانت تفرض مناذج للنظم األساس��ية
تح��ت ذريعة مس��اعدة املؤسس�ين .فهناك العديد من األف��راد ال يعرفون متاما كيف يج��ب صياغة النص.
فباملبدأ ،إن مس��اعدة األفراد عىل تدبري أمورهم هي يشء مش��كور إال إن االستئناس املطلوب تحول إىل أمر
مفروض  ،وتضمنت النصوص املفروضة بعض األحكام التي تجيز رصاحة للوزارة التدخل يف كافة نش��اطات
الجمعي��ة وكافة أعاملها .حتى أنها بادرت بفرض تعديل أنظمة بعض الجمعيات وحتى االس��م أو موضوع
الجمعية.
ولله��روب من مثل هذه القيود لجأت بعض الجمعيات إىل تأس��يس الجمعي��ة يف الخارج وفتح فرع لها يف
لبنان مثل جمعية آل املنذر التي سجلت يف الواليات املتحدة لكرثة املضايقات.
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أما لجهة تعديل النظام االسايس والنظام الداخيل،
سبق وذكرنا ّأن القانون مل يحدد سوى اإلطار العام الذي يجب أن متارس فيه الجمعية إدارتها وترك لألعضاء
حرية تحديد التفاصيل ،وأ ّنه يحق للجمعية تعديل نظامها األس��ايس متى شاءت وبدون إذن مسبق .عليها
فق��ط التقيد بالرشوط التي وضعه��ا القانون والتي وضعه��ا نظامها الداخيل وإع�لام وزارة الداخلية بهذا
التعديل؛
ولكن عملياً ،كانت مامرس��ة وزارة الداخلية ،ولسنوات عديدة ،مخالفة للقانون وكانت ترفض مثال االعرتاف
بالتعدي�لات املصوت عليها إذا جرت التعديالت خالل جلس��ة مل يكن من��دوب وزارة الداخلية حارضا فيها.
ك�ما كانت ترفض االقرتاع بالوكالة ،كام كانت تفرض ع��دد أعضاء اللجنة اإلدارية وترفض تحديد العدد من
قبل الجمعية العمومية عند تعديل النظام األسايس ،وترفض أيضا أن تحدد رسوم االنتساب من قبل اللجنة
اإلدارية ،بل تفرض أن تحدد مسبقا يف النظام الداخيل ألنها قيدته مبوافقتها ،وما إىل ذلك من مامرسات.
أما اليوم ،وبعد تعميم وزير الداخلية ،فلقد زالت كل هذه املامرس��ات الش��اذة ويجب الس��هر عىل أن ال
تعود يوما.

 .5خرق مبدأ حرية اختيار اللجنة االدارية
س��بق وذكرنا ّأن قان��ون  1909مل يلحظ أيّ أحكام تقيد حرية اختيار أعض��اء اللجنة اإلدارية ،وأ ّنه صدرت
عدة قوانني بهذا الصدد ،وأ ّنه جرى ،يف مرحلة الحقة ،خرق القانون بأعامل إدارية بس��يطة دون وجود أي
قانون يسمح بذلك.
وعىل سبيل املثال ،صدر املرسوم  1881تاريخ  7ترشين الثاين  1991الذي جرى مبوجبه تعيني أعضاء اللجان
املؤقتة للصليب األحمر اللبناين ،والزم الصليب األحمر بالتصويت عىل نظام أسايس جديد وعىل نظام داخيل
جديد .وكان قد سبق هذا املرسوم مرسوم آخر من وزير الداخلية مينع انعقاد الجمعية العمومية للصليب
األحمر يف حني كانت قد جرت دعوتها أصوال من قبل اللجنة اإلدارية من اجل انتخاب لجنة جديدة(.)26
وكان��ت وزارة الداخلية تعترب بان االنتخابات ال تك��ون قانونية ما مل يحرضها ممثل عن الوزارة .ولقد زالت
اليوم كل هذه املامرسات املخالفة للقانون.

ثانيًا :بالنسبة إلى جمعيات الشباب والرياضة
تس��مح الحياة يف الجمعيات من تطوير التامس��ك االجتامعي ولبنان بأ ّمس الحاجة لذلك نس��بة إىل تنوع
مجتمعه الفريد .لكن الرشط األسايس ليك تؤدي الجمعيات غرضها هو أن تنعم بجو عام من الحرية  ،اليشء
الذي يفتقر له ترشيعنا حاليا يف مجال جمعيات الشباب والرياضة.
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ع�لى أثر إتباعه سياس��ة ليربالية يف مجال جمعيات «العلم والخرب» التي تش��كل كام نعل��م القانون العام
للجمعي��ات ،أبدى وزير الش��باب والرياضة ميال لتعديل بعض املراس��يم .لكن رسع��ان ما تبني إنه يتوجب
إعادة النظر بكامل النظام املتبع  ،ويبدو أن هناك نية لدراس��ة املوضوع وإعادة النظر يف الترشيع الخاص
بجمعيات الرياضة والشباب مبجمله فضال عن إعادة تنظيم هيكلية الوزارة ككل.
ومبوازاة ذلك ،قامت اللجنة الربملانية للرياضة والش��باب عام  2005مبحادثات مع وزير الش��باب والرياضة
من اجل مناقش��ة عدد م��ن النقاط ومن ضمنها القان��ون الصادر عام  2004والذي يعي��د تنظيم هيكلية
الوزارة ،وعن التأخري يف إصدار املراس��يم التطبيقية لهذا القانون الذي يعود سببه إىل األوضاع التي شهدتها
البالد .وهناك مرشوع يجري درسه بالتعاون بني وزارة الشباب والرياضة واألمم املتحدة ،يتألف من  9نقاط
مجلس أعىل رُ
اقت َح إنش��اؤه ليك يهتم باملواضيع التي تهم الشباب وهو سيضم شبابا يف
تتضمن اس��تحداث
ٍ
()27
تأليفه ،وستكون مهمته تأمني متابعة مطالب الشباب وتنفيذها .
عىل كل حال ،إن الترشيع الحايل يخنق هذا القطاع الذي إذا جرى تش��جيعه وإحاطته بش��كل جيد ،يسمح
بتطوير مفهوم التطوع والتضامن بني الشباب وبخلق مواطن الغد الذي يتحىل بروح املسؤولية.
أما الجمعيات الرياضية ،فقد يس��مح تطويرها بإيج��اد فرص عمل وعدد كبري من الوظائف ،نظرا لالهتامم
الزائ��د بالرياض��ة يف مجتمعنا الح��ايل ،وترتاجع بذلك البطال��ة ومعها اإلجرام الذي عامة م��ا يرافقها .فمن
املعروف جيدا إن الرياضة هي من أفضل السياسات لدمج بعض الرشائح االجتامعية كام هي وسيلة هامة
إلعادة تأهيل بعض الشباب املنحرف.

ثالثًا :بالنسبة إلى النقابات
لبنان دولة وضعت ترشيعا اجتامعيا منذ عام  1946حيث صدر قانون العمل عندما أراد لبنان االنضامم إىل
منظمة األمم املتحدة .إال إن مس��احة الحرية التي كانت تنعم بها الجمعيات بفضل قانون الجمعيات لعام
 1909جرى تقليصها تدريجيا وأول تقليص شهدته الجمعيات املهنية أي النقابات.
يتس��م الترشيع الخاص بالحياة النقابية يف لبنان بحذر كبري ال بل عدم ثقة كبرية بالنقابات التي كان ينظر
إليه��ا يف املرحل��ة التي وضع فيها القانون اللبناين وكأنها بؤر لألفكار الش��يوعية أو املاركس��ية أو النارصية،
التقدمية بش��كل ع��ام ،التي كان يعتربها الحكم بأنه��ا أفكار هدّام��ة « .»subversivesونذكر بأن الحزب
الش��يوعي كان ممنوعا يف لبنان مثال خالل س��نني عديدة وكان وزير الداخلية مينع إعطاء جوازات سفر إىل
الذي��ن يريدون الذهاب إىل االتحاد الس��وفييتي .ونذكر أيضا بثورة  1958الت��ي حصلت خاللها مواجهات
مسلحة بني الدولة والقوى التقدمية والنارصية.
بالنسبة إىل مسألة متويل النقابات،
تش��كل رسوم االنتس��اب -فعلياً -املصدر املايل الوحيد للنقابة ومتارس عليه اإلدارة رقابة شديدة إذ تتدخل
وزارة العمل يف تحديد رس��وم االنتس��اب إىل النقابة وال تس��تطيع اللجنة اإلدارية إضافتها أو تخفيضها إال
مبوافقة اإلدارة وهذه األخرية قد ال توافق أو قد تفرض رسوما ال تتناسب مع مصلحة األعضاء.
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م��ن جهة أخرى مين��ع فعليا عىل النقابة اقرتاض األم��وال يف حني إن وزارة العمل تش��كو من عجز كبري يف
موازنتها ،وال تستطيع بالتايل تقديم املساعدة.
فال عجب إذا كان القطاع النقايب قد رضب وقيض عليه خاصة بعد انهيار اللرية اللبنانية وانهيار دخل العامل
اللبناين الذي قد ال يستطيع تسديد رسوم انتساب حتى ولو كانت زهيدة ،والرسوم هي املصدر املايل الوحيد
للنقابات.
أم��ا ع��دم متكني الفئ��ات األكرث ضعف��ا يف املجتمع من تحس�ين رشوط عملها ال ميكن إن يك��ون إال عامل
عدم اس��تقرار .ويف غياب أي سياس��ة اجتامعية للدولة ،ال عجب أيضا إن تنترش يف هذه األوس��اط األفكار
األكرث تطرفا واألكرث راديكالية ،والتي تس��تفيد من ارض خصبة لزرع معتقداتها واستاملة هؤالء املستخدمني
والعامل العزل الذين ال يستطيعون عمليا وفعليا التجمع من اجل الدفاع عن مصالحهم املشرتكة.
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 .3مشروع الخطة القطاعية
يف الخت��ام ،يب��دو ّأن منظمة العمل الدولية قام��ت بتقييم للوضع يف لبنان ع��ام  .2000وعلقت الحكومة
اللبناني��ة ع�لى التقرير فأكدت بأنها تدرس إمكانية تعديل بعض امل��واد يف الترشيع الحايل .لكن ال يبدو ّأن
شيئا تم .إال إن الحكومة مل تبد أي تجاوب حيال مطلب إلغاء الرخصة املزدوجة املسبقة.
ونظرا ملا س��بق ومبا إن الحرية النقابية هي ضامنة املبادئ األساسية والحقوق يف العملّ ،
فإن إخضاع إنشاء
وإدارة وحل النقابات إىل استنس��اب اإلدارة يش��كل تهديدا للعدالة االجتامعية التي تعترب أساسية من اجل
سالم دويل ودائم.
لذلـــــك ،نقرتح:

أوالً :بالنسبة إلى جمعيات «العلم والخبر»
بالرغم من التقدم امللحوظ الذي ش��هدته وضعية جمعيات «العلم والخرب» ال يزال هناك بعض املالحظات
والشوائب .ومن خالل هذه الدراسة تبني لنا ّأن هناك بعض النقاط تدعو إىل االنتباه:
فالنرش يف الجريدة الرسمية ليس ملحوظاً يف القانون ،وال يجوز تعليق تسليم العلم والخرب إىل الجمعيات
عليه.
يجب إصدار تعميم عىل كل دوائر الدولة تجيز قبول إثبات وجود الجمعية بكافة الوسائل املتاحة قانونا
تفاديا لعرقلة أعامل ونشاطات الجمعيات من جراء التأخري يف تسليم العلم والخرب.
يجب تعديل بعض املواد وإلغاء البعض اآلخر مثل املادة الرابعة من القانون.
يج��ب إدخال مفهوم  l’agrément ministérielأو القبول الوزاري من اجل إعطاء املس��اعدات والدعم
من قبل الدولة.

ثانيًا :بالنسبة إلى جمعيات الشباب والرياضة
من أهم األولويات إلغاء القانون رقم  72/16تاريخ  1972/12/15الذي يفرض ترخيصا من وزارة الشباب
والرياضة إلنش��اء الجمعيات الشبابية والرياضية والكشفية ويضع هذه الجمعيات تحت رقابة الوزارة لكل
ش��اردة وواردة يف إدارتها ومامرس��ة نش��اطها واختيار أعضائها وانتخاب أعضاء لجانها اإلدارية .هذا قانون
غري دس��توري ،فضال عن انه يتناىف مع الفلسفة الكاملة التي يجب أن تسود هذا القطاع واملفهوم الحديث
للجمعيات الشبابية والرياضية.
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كام يتوجب الدخول يف املرسوم التطبيقي بندا بندا واعادة صياغته لجعله متامشياً مع روح ومبدأ حرية
االجتامع التي كرسها الدستور والقانون العادي للجمعيات لعام .1909
مبوازاة ذلك يجب إدخال مفهوم «القبول الوزاري»  L’agrément ministérielالذي من خالله تستطيع
تل��ك الجمعيات أن تصل إىل املس��اعدات من قبل الدولة إذا كانت فيه��ا رشوط معينة .فنكون قد احرتمنا
مب��دأ حرية الجمعيات املقدس وأعطينا الدولة الوس��يلة الفضىل ليك مت��ارس دورا بناء ،غري الدور القمعي
الذي يعطيها إياه القانون الحايل ،فتستطيع أن تتحكم بتطوير قطاعات معينة وتتدخل يف قطاع الجمعيات
م��ن اجل تطويرها ال قمعه��ا  .rôle interventionniste et non pas dirigisteفالقانون الفرنيس يربط
القب��ول الوزاري «بوجود أح��كام يف نظام الجمعية – واحرتامها  -تضمن حري��ة املعتقد واحرتام مبدأ عدم
التمييز  principe de non-discriminationوإدارة الجمعية حس��ب األس��س الدميقراطية والشفافية يف
اإلدارة ،وتس��مح بوصول الرجال والنساء والشباب عىل قدم املساواة إىل املراكز اإلدارية إال يف الحاالت التي
يتناىف فيها هذا الرشط مع موضوع الجمعية أو طبيعة أعضائها أو املس��تفيدين منها .وتحدد رشوط القبول
وس��حب القبول بواسطة قرار من مجلس الش��ورى»( .املادة  8من القانون الفرنيس رقم  2001/624تاريخ
 17متوز  — 2001ترجمتنا) .ويسمح القانون الفرنيس حتى للجمعيات غري الحاصلة عىل القبول الوزاري أن
تس��تفيد من بعض املساعدات لفرتة محددة من الزمن .وتحدد رشوط الحصول عىل تلك املساعدات بقرار
من مجلس الشورى (املرسومني  2002/570و  2002/571تاريخ .)2002/4/22

ثالثًا :بالنسبة إلى النقابات
ال ب��د من إلغاء القوانني الخاصة بالنقابات برمته��ا ووضع ترشيع جديد يتامىش مع متطلبات العرص إذ
مرت عليها عقود عدة دون أي إصالح.
ويجب إن توضع دراس��ة مقارنة مع بعض األنظمة املتبعة يف بعض الدول املتطورة مثل فرنس��ا وبريطانيا
وأملانيا (ألصالة ترشيعاتها النقابية) وكندا وبلجيكا (لحداثة ترشيعاتها).
كام تجدر دراس��ة الترشيعات يف بعض الدول العربي��ة التي تقوم مبجهود كبري لتطوير ترشيعها االجتامعي
مثل املغرب واألردن حيث يبدو إن النزعة هي باتجاه تحرير النقابات من قبضة اإلدارة .وتجدر أيضا دراسة
الترشيع الرتيك.
واالهم هو مصادقة الدولة اللبنانية عىل املعاهدة رقم  87لعام  1948املتعلقة بالحرية النقابية وحامية
الحق النقايب ،التي تؤمن اإلطار القانوين الكامل واملبادئ األساسية التي يجب احرتامها.
وكل ه��ذا اإلص�لاح يجب إن يرتافق م��ع إرشاك املجتمع املدين وجميع األطراف املعنية ،وعىل مؤسس��ات
املجتم��ع املدين املعنية باملوضوع أن تواكب تحديث الترشيع م��ن اجل تاليف أي صدامات اجتامعية قد ال
تخدم السلم االجتامعي الدائم الذي يبحث عنه لبنان.

52

:مراجع مختارة

OUVRAGES COLLECTIFS

األعمال الجماعية

 تنس��يق ونرش جمعية الدفاع عن، الجمعيات يف لبنان بني الحرية و القانون واملامرس��ة،مؤلف جامعي
. صفحة176 ،2000  بريوت،الحقوق والحريات «عدل» بدعم من برنامج بنيان
 تنس��يق جمعية الدفاع ع��ن الحقوق والحريات، تنظيم الجمعيات يف الدول العربية،مؤل��ف جامعي
. صفحة285 ،2000  بريوت،«عدل» بدعم من برنامج بنيان والبنك الدويل
 إنشاء وإدارة الجمعيات الخاضعة لقانون،»مخيرب غسان وجمعية الدفاع عن الحقوق والحريات «عدل
،2004 ، بريوت، سلسلة دليل حقوق املواطن،1909
La fédération internationale des ligues des droits de l’homme (fidh) et l’Organisation mondiale contre
la torture (omct), L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme – Rapport annuel
2000, Paris-Genève, mars 2001.
La fédération internationale des ligues des droits de l’homme (fidh) et l’Organisation mondiale contre
la torture (omct), L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme – Rapport annuel
2005 « L’obstination du témoignage », Paris, 2006.
Doucin Michel (sous la direction de), Haut Conseil de la coopération internationale, Guide de la liberté
associative dans le monde – Les législation des sociétés civiles de 138 pays, La documentation française, Paris
2000.
Irish Leon E., Kushen Robert, Simon Karla W., Guildelines for Laws Affecting Civil Organizations, Open
Society Institute, in cooperation with the International Center for Not-for-Profit Law, New York.

MONOGRAPHIE

مؤلف فردي

،) دراسة تطبيقية (املثال اللبناين. «املؤسسات االجتامعية والسياسية يف الدولة الحديثة،).كباره نزيه (د
. صفحة368 ،1986 ،الطبعة األوىل
JURISPRUDENCE
La revue judiciaire libanaise ()النرشة القضائية.
La revue al-Adl
CE français

53

اإلجتهاد

SITES INTERNET

مواقع اإلنترنت

Arab Initiative for the Freedom of Association (arabifa) : www.arabifa.com
Associations : http://www.associations.gouv.fr/
Conseil des Droits de l’Homme : www.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm
Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (fidh) : www.fidh.org
Jean-Michel Belorgey conseiller d’État, président de la mission interministérielle pour la célébration de
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, La Loi relative au contrat d’association,
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebrations2001/association.htm
Le manifeste de la vie associative de la Mairie de Lille - France :
http://www.mairie-lille.fr/LillePratique/S04/S04s03/pdf/Manifestedelavieassociative_27.10.2001.pdf
Ministère de la jeunesse et sport français : www.jeunesse-sports.gouv.fr
Mouwaten, www.mouwaten.org
Organisation internationale du Travail (oit) : www.ilo.org
Persée, le portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales, créé par le ministère français
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.persee.fr/
Rapport de l’Organisation internationale du travail sur le Liban après l’agression israélienne de juilletaoût 2006, ILO Post War Decent Work Programme for Lebanon :
http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/final_report_06.pdf

PRESSE

الصحافة

...  الخ، الداييل ستار، االوريان لوجور، الديار، األنوار، السفري، النهار:الصحافة اللبنانية

54

:الهوامش

« Il n’y a pas de pays où les associations soient plus nécessaires, pour empêcher le despotisme des partis ou l’arbitraire du )1(
prince, que ceux où l’Etat social est démocratique...
[…]
Dans les pays démocratiques, la science de l’association est la science mère; le progrès de toutes les autres dépend des
progrès de celle-là.
Parmi les lois qui régissent les sociétés humaines, il y a en a une qui semble plus précise et plus claire que toutes les
autres. Pour que les hommes restent civilisés ou le deviennent, il faut que parmi eux l’art de s’associer se développe et se
perfectionne dans le même rapport que l‘égalité des conditions s’accroît».
http://www.fidh.org/IMG/pdf/fullobs2005f.pdf ،2005  التقرير السنوي لعام،) الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان2(
« En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations )3(
pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :
1. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre
économique et social;
2. la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres
problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l’éducation;
3. le respect universel et effectif des droits de l>homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion.

:   ) «املبدأ الثاين4(
 الفرص والتسهيالت الالزمة إلتاحة منوه الجسمي، بالترشيع وغريه من الوسائل،يجب أن يتمتع الطفل بحامية خاصة وأن مينح
 وتكون مصلحته العليا محل االعتبار األول يف.والعقيل والخلقي والروحي واالجتامعي منوا طبيعيا سليام يف جو من الحرية والكرامة
.»سن القوانني لهذه الغاية
23 ) املادة5(
. ولها حق التمتع بحامية املجتمع والدولة، األرسة هي الوحدة الجامعية الطبيعية واألساسية يف املجتمع.1
. حق معرتف به يف التزوج وتأسيس أرسة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، يكون للرجل واملرأة.2
. ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهام رضاء كامال ال إكراه فيه.3
 تتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجني وواجباتهام لدى التزوج وخالل قيام الزواج.4
. وىف حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابري لكفالة الحامية الرضورية لألوالد يف حالة وجودهم.ولدى انحالله
24 املادة
 دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجتامعي أو الرثوة أو، يكون لكل ولد.1
. حق عىل أرسته وعىل املجتمع وعىل الدولة يف اتخاذ تدابري الحامية التي يقتضيها كونه قارصا،النسب
. يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسام يعرف به.2
. لكل طفل حق يف اكتساب جنسية.3
«La liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté )6(
d’association, sont garanties dans les limites fixées par la loi».
Définition récupérée de Wikipedia http://fr.wiktionary.org/wiki/int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral )7(

 النرشة،1952  أيار30  تاريخ،912  قرار رقم، شورى- 104 . ص، النرشة القضائية،1946  أيلول30  تاريخ،169  قرار رقم،) شورى8(
،1971  متوز5  تاريخ،264  رقم، شورى- 65 . ص، مجلة العدل،1967  أيار22  تاريخ،912  قرار رقم، شورى- 817 . ص،القضائية
.659 . ص، النرشة القضائية،1971  حزيران16  تاريخ،255  قرار رقم، شورى- 756 .ص
.) نشري إىل إن جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات (عدل) هي التي ادعت علة وزارة الداخلية وربحت الدعوى9(
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