

  








 



  



2013 ©





13 
"2351926

"



        


  

      

          



   









1







2013

201220121



1







2013

201220121





7

توطئة

ل تزال ق�سية الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان تقلق ال�سمري الإن�ساين والوطني منذ عقود طويلة فُيحرمون من 
العديد من احلقوق الإن�سانية رغم اجلهود امللحوظة من اجلهات الدولية واللبنانية املعنّية وخ�سو�سا، يف ال�سنوات 

الأخريًة، جلنة احلوار اللبناين- الفل�سطيني املن�ساأة لدى رئا�سة جمل�س الوزراء.

التوطني.  اللبنانيني من  القول بخ�سية  الفل�سطينيني من حقوقهم، هي  الأ�سباب وراء حرمان الالجئني  اأبرز  اإن 
ذلك اأن تكوين لبنان يرتكز على توازن دقيق بني طوائفه، بحيث ُيخ�سى اأن يوؤدي التوطني اإىل تعديل يف الدميوغرافيا 

الطائفية فيفقُد هذا التوازن ويتزعزع الإ�ستقرار الداخلي.

***
ل تتعار�س »حقوق الفل�سطينيني« مع »منع التوطني« املتعارف عليه لبنانيًا وفل�سطينيًا. وتاليًا املطلوب لي�س اختيار 
يجدر  العليا.  اللبنانية  وامل�سلحة  الفل�سطينيني  يحفظ حقوق  بينهما مبا  للتوفيق  ال�سعي  بل  الآخر  واإهمال  اأحدهما 
مطلبان  هما  عينه،  وباملقدار  معًا،  الكرمية،  احلياة  وعلى  العودة،  حق  على  الت�سديد  باأن  ال�سياق  هذا  يف  التاأكيد 
مدعومان من القانون الدويل ومن جامعة الدول العربية، من خالل قراراتها منذ عام 1950. وهذا ما ترمي اإليه 

الدرا�سة احلا�سرة يف �سعيها لت�سهيل ت�سجيل اجلمعيات الفل�سطينية يف لبنان لدى ال�سلطات الر�سمية.
اأن الإعرتاف باحلقوق املدنية الدنيا للفل�سطينيني يف لبنان ومنها احلق يف تاأ�سي�س اجلمعيات وت�سجيلها،  ذلك 
لي�س اأمرًا اإن�سانيًا فح�سب بل ي�سّب يف �سلب امل�سلحة اللبنانية ويندرج يف اإطار تاأكيد ال�سيادة اللبنانية عينها ولي�س 

انتقا�سًا منها. 

جلميع هذه الأ�سباب و�سواها مما �سريد تف�سياًل يف هذه الدرا�سة، يكمن الإعرتاف باحلقوق املدنية الدنيا   
للفل�سطينيني ومنها حق تاأ�سي�س اجلمعيات. ي�ساف اإىل ذلك �سرورة اإبراز وجه البلد احل�ساري وتظهري �سورة لبنان 

جليًا اأمام العامل اخلارجي.

***

تعتّد الدرا�سة احلا�سرة باخل�سائ�س املحلية مبقدار ما ت�سعى لالإلتزام باملعايري الدولية. فرغم وجود خ�سائ�س 
وال�سمانات  املعايري  احرتام  �سرورة  من  ينتق�س  اأن  ُيعقل  ل  اخل�سائ�س  هذه  احرتام  اأن  اإّل  اللبناين،  للمجتمع 
اأجمعت عليه من قيم  الب�سرية جمعاء وما  اأن ي�سّكل تراجعًا عّما اكت�سبته  اأو  احلقوقية الدنيا املتعارف عليها عامليًا 

اإن�سانية واحدة. ومن ذلك حق الالجئني يف تاأ�سي�س جمعياتهم.
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هذا من الناحية الن�سانية والوطنية. ومن الناحية العملية، فاإن القيود القانونية على اجلمعيات الفل�سطينية تعّوق 
حركة اجلمعيات وتكاملها والتن�سيق بينها ومتويلها من اجلهات الدولية املانحة كالإحتاد الأوروبي، حيث اأن الت�سجيل 
يف الدولة حيث تعمل اجلمعية هو �سرط للتمويل. ف�ساًل عن اأنَّ عدم الت�سجيل ُيبقي عمل هذه اجلمعيات بدائيًا رغم 

اأهمية عملها 2. 

ال�سيادة  ينتهك  اللبنانية  الدولة  من  الفل�سطينية  اجلمعيات  ت�سجيل  �سعوبة  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 
حمظور  يف  احلال  هذه  يف  تقع  اأن  اإما  التي  اجلمعيات  هذه  عمل  على  رقابتها  وُيفقد  للدولة  القانونية 
القانون على  التحايل  اإىل  الأحوال  اأح�سن  يف  الفل�سطينيني  املوؤ�س�سني  تدفع  اأو  ة  �سريَّ جمعية  اعتبارها 
 Circumvention of the Law/ Contournement de la loi عرب تولية لبنانيني اإدارتها �سوريًا 

بدًل منهم.

***
تاأخذ هذه الدرا�سة يف الإعتبار اخلطوات القانونية والتدابري احلكومية التي اُتخذت واجلهود التي تبذلها جلنة 
احلوار اللبناين - الفل�سطيني املن�ساأة يف ت�سرين الثاين من العام 2005 والتي اأبرزت توّجهًا جديدًا، ومتجددًا راهناً، 
اللبنانية لرتميم هذه  للحكومة  توّجه  اإىل  يوؤ�ّسر  ما  واأكرث،  اأربعني عامًا  اأُهمل على مدى  ملعاجلة ق�سايا ملف مزمن 
العالقات لي�س على قاعدة �سيا�سية فح�سب بل وقانونية واإن�سانية اأي�سًا، من �ساأنه اأن ُيزيل الت�سويه الذي يلحق بلبنان على 
م�ستوى ملف حقوق الإن�سان دوليًا، يعزز ذلك اأي�سًا وجود توجه اإيجابي يف وزارة الداخلية والبلديات للنظر يف ت�سهيل 
ت�سجيل اجلمعيات الفل�سطينية وفقًا للقوانني املرعية الإجراء. ول ميكن يف هذا الإطار اإهمال التطوُّر الذي طراأ على 

ال�سعيد الفل�سطيني وعلى �سعيد العالقات اللبنانية الفل�سطينية من حيث اإعالن الدولة الفل�سطينية والإعرتاف بها.

يتَّ�سح يف خال�سة هذه الدرا�سة اأن القوانني اللبنانية التي ميكن اإعمالها على �سوؤون الالجئني الفل�سطينيني عمومًا، 
هي قدمية العهد و�سابقة لهجرة الفل�سطينيني، وتاليًا هي اإّما غري وا�سحة وغري مالئمة لرعاية م�ساألة بهذا احلجم، 
اأو هي غري ُمعلنة كفايًة للمعنيني بها الذين يجهلون وجودها ويجهلون اآلياتها التطبيقية، اأو هي غري مطّبقة بفاعليَّة، 
كما بالن�سبة حلق الفل�سطينيني يف ت�سجيل جمعياتهم. ولذلك فاإن �سروع لبنان يف اإجابة احلقوق واملطالب الإجتماعية 
واملدنية للفل�سطينيني مبا يتالءم وم�ساحله الوطنية العليا ي�ستوجب مراجعة الآليات القانونية و/اأو تفعيلها والإعالن 

عنها و�سرحها على نحٍو �سليم موؤاٍت 3.
 

  2 فعلى �سبيل املثال، ودللًة على اأهمية عمل هذه اجلمعيات، ن�سري اإىل اأن قطاع رو�سات الأطفال Preschool education تغّطيه اجلمعيات 
ل وما يليه. الفل�سطينية ولي�س وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�سرق الدنى )الأونروا( التي ُتعنى فقط بال�سف الوَّ

3  مبعنى "فاعلية القوانني"،  Effectivité du droit. للمزيد يف هذا الإطار، مراجعة: 

ة، "مر�سد الت�سريع يف لبنان"، جمّلد من 3 اأجزاء، من�سورات املوؤ�س�سة اللبنانية لل�سلم الأهلي الدائم، املكتبة ال�سرقية،  بول مرق�س واأنطوان م�سرَّ
– 2007، خ�سو�سًا املجّلد الأول، �س 67 وما يليها.  2006 –  2005
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الق�سم الأول
اجلمعيات يف لبنان

احلق يف تاأ�سي�س اجلمعيات  .I
اإن احلق يف حرية التجمع هو حق الفرد يف تاأ�سي�س جمعية اأو يف الإن�سمام اإىل جمعية قائمة.

 
ي�سّكل احلق يف تاأ�سي�س اجلمعيات اأو الإن�سمام اإليها ركيزة النظام الدميوقراطي، فاجلمعية هي ع�سب الإندماج 
بجعلهم  الكفيلة  الو�سيلة  للمواطنني  وتوّفر  املجتمع  ن�سيج  بَحْبِك  َت�ْسَمُح  وهي  املواطنني  بني  والت�سامن  الإجتماعي 

نا�سطني وموؤثرين يف املجالت واملو�سوعات التي تثري اهتمامهم.

باحلقوق  الكامل  التمتع  من  املرء  تكوين اجلمعيات يف متكني  ويف  ال�سلمي  التجمع  اأهمية احلق يف حرية  تكمن 
املدنية وال�سيا�سية واحلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية.

II.  املواثيق العاملية
اأفردت املعاهدات الدولية مكانة اأ�سا�سية حلرية اجلمعيات، خ�سو�سًا يف ال�سرعة العاملية حلقوق الإن�سان. واأبرز 

املواثيق الدولية التي توؤكد على احلق يف تاأ�سي�س اجلمعيات هي:

املادة 20 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان4  التي ن�ست على اأنه » لكل �سخ�س احلق يف حرية الإ�سرتاك 
يف اجلمعيات والإجتماعات ال�سلمية«؛ واأنه » ل يجوز اإرغام اأحد على الإن�سمام اإىل جمعية ما«. 

الأوىل منها  الفقرة  ، حيث ن�ست  املدنية وال�سيا�سية5  العهد الدويل اخلا�س باحلقوق  22 من  املادة 
على اأن » لكل فرد احلق يف حرية امل�ساركة مع الآخرين مبا يف ذلك ت�سكيل النقابات العامة اأو الإن�سمام اإليها حلماية 
م�ساحله«. اأما الفقرة الثانية منها فقد ن�ست على اأنه » ل يجوز اأن يو�سع من القيود على ممار�سة هذا احلق اإل تلك 
التي ين�س عليها القانون وت�سكل تدابري �سرورية، يف جمتمع دميوقراطي، ل�سيانة الأمن القومي اأو ال�سالمة العامة اأو 
النظام العام اأو حماية ال�سحة العامة اأو الآداب العامة اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ول حتول هذه املادة دون 

اإخ�ساع اأفراد القوات امل�سلحة ورجال ال�سرطة لقيود قانونية على ممار�سة هذا احلق«.
املادة 8 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية 6 التي ن�ست على 
»حق كل �سخ�س يف تكوين النقابات بالإ�سرتاك مع اآخرين ويف الإن�سمام اإىل النقابة التي يختارها، دومنا قيد �سوى 

4�سارك لبنان يف �سوغه والتزمه يف مقدمة د�ستوره عام 1990. اعتمد ون�سر على املالأ يف باري�س بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 217 

)د - 3( املوؤرخ يف 10/12/1948.
5�سادق عليه لبنان مبوجب املر�سوم رقم 3855 تاريخ 1/9/1972.

6�سادق عليه لبنان مبوجب املر�سوم عينه.
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قواعد املنظمة املعنية، على ق�سد تعزيز م�ساحله الإقت�سادية والإجتماعية وحمايتها«؛ كما ن�ست على »حق النقابات 
يف اإن�ساء اإحتادات اأو اإحتادات قومية، وحق هذه الإحتادات يف تكوين منظمات نقابية دولية اأو الإن�سمام اليها«.

15 من معاهدة الأمم املتحدة يف ما يتعلق بو�سع الالجئني املعروفة مبعاهدة جنيف لعام  املادة 
بخ�سو�س  اإقليمها،  يف  نظامية  ب�سورة  املقيمني  الالجئني  املتعاقدة  الدول  متنح   « اأنه  على  ن�ست  التي   7  1951
اجلمعيات غري ال�سيا�سية وغري امل�ستهدفة للربح والنقابات املهنية، اأف�سل معاملة ممكنة متنح، يف الظروف عينها، 

ملواطني بلد اأجنبي « 8.
9 الذي ين�س على اأن »حرية التعبري والإجتماع هي ال�سرط الأ�سا�س لتطور دائم« ول�سّيما  اإعالن فيالديلفيا 
5 )د( من املبادئ التوجيهية من هذا الإعالن املتعلقة ب�سكل وحمتويات التقارير التي يتعنينّ  املادة 
تقدميها من الدول الأطراف مبوجب الفقرة 1 من املادة 9 من التفاقية الدولية للق�ساء على جميع 
دون متييز بالن�سبة  للجميع من  ال�سلمي  والتجّمع  والتي حتفظ حرية الجتماع   10 اأ�سكال التمييز العن�سري 

للجن�س واللون والنتماء القومي اأو العرقي 11.
املادة 16 من الإتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان 12 التي ن�ست يف ما يتعلق بحرية تكوين اجلمعيات على 
اأنه: » 1. لكل فرد احلق يف حرية تكوين اجلمعّيات لغايات اأيديولوجية، دينية �سيا�سية، اإقت�سادية، عّمالية، اإجتماعية، 
ثقافية، ريا�سية، اأو غريها. 2. ل تخ�سع ممار�سة هذا احلق اإّل للقيود التي يقررها القانون التي قد تكون �سرورية يف 
جمتمع دميوقراطي، مل�سلحة الأمن القومي اأو ال�سالمة العامة اأو النظام العام، اأو حلماية ال�سحة العامة اأو الآداب 
العامة اأو حقوق وحريات الآخرين. 3. اإّن اأحكام هذه املادة ل متنع فر�س قيود قانونية، مبا يف ذلك احلرمان حتى من 

ممار�سة احلق يف تكوين اجلمعيات، على اأفراد القوات امل�سلحة وال�سرطة.«
تكوين  وحرية  التجمع  بحرية  املتَّ�سلة   13 الأوروبي   لالإحتاد  الأ�سا�سية  احلقوق  ميثاق  من   12 املادة 
اإن�سان احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وحرية  الحتادات التي ن�ست يف فقرتيها الأوىل والثانية على اأنه: » -1 لكل 
الحتاد على كافة امل�ستويات – وخا�سة يف امل�سائل ال�سيا�سية والتجارية والنقابية واملدنية والتي تت�سمن حق اأي اإن�سان 
يف تكوين والن�سمام اإىل النقابات املهنية حلماية م�ساحله. -2 ت�سهم الأحزاب ال�سيا�سية على امل�ستوى النقابي يف 

التعبري عن الإرادة ال�سيا�سية لأع�ساء النقابة.«
  7 مل يوقع لبنان هذه املعاهدة:

http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?&src=UNTSONLINE&mtdsg_no=V~2&chapter
=5&Temp=mtdsg2&lang=en، as of July 31، 2012.

  8   Article 15، Right of Association: “As regards non-political and non-profit-making associations and 
trade unions the Contracting States shall accord to refugees lawfully staying in their territory the most 
favourable treatment accorded to nationals of a foreign country، in the same circumstances.”

  9 �سدر عن منظمة العمل الدولية يف 10/5/1940 وان�سم اإليه لبنان بالتاريخ عينه.
  10 �سادق عليها لبنان يف 12/11/1971.

  11   املادة 5، فقرة د: " يتعنّي يف بع�س الأحيان موازنة بع�س هذه احلقوق )مثل حرية التعبري والجتماع( باحلق يف احلماية من التمييز العن�سري. 
وينبغي الإبالغ عن اأية م�ساكل يف هذا ال�سدد."

  12 التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان، "ميثاق �سان خو�سيه"، كو�ستاريكا، 22/11/1969، دخلت حيز التنفيذ يف 18/7/1978.
C 364/01/2000( 18/12/2000(. واأ�سبح امليثاق ملزمًا  7/12/2000، ن�سر امليثاق يف اجلريدة الر�سمية للجماعات الأوروبية،   13   

قانونًا عندما دخلت معاهدة ل�سبونة حّيز التنفيذ يف 1/12/2009، كما متنح املعاهدة امليثاق القيمة القانونية عينها التي تنمحها املعاهدات.
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III. الد�ستور اللبناين
الذي   21/9/1990 بتاريخ  الد�ستوري  التعديل  بفعل  الأهمية  بالغ  تطورًا  لبنان  يف  الت�سريعية  احلالة  �سهدت 

اأ�ساف اإىل الد�ستور مقدمة جاء يف الفقرة »ب« منها:
» لبنان عربي الهوية والإنتماء، وهو ع�سو موؤ�س�س وعامل يف جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو ع�سو 
موؤ�س�س وعامل يف منظمة الأمم املتحدة وملتزم مواثيقها والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان. وجت�ّسد الدولة هذه املبادئ 

يف جميع احلقوق واملجالت دون ا�ستثناء. «

التزم لبنان يف الفقرة )ب( من مقدمة د�ستوره ميثاق منظمة الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، كما 
اأكدت هذه الفقرة واجب الدولة يف جت�سيد »هذه املبادئ يف جميع احلقول واملجالت دون ا�ستثناء«، وتكمن اأهمية هذا 
الن�س يف اأن املواثيق الدولية املعطوف عليها �سراحًة يف مقدمة الد�ستور باتت تتمّتع بالقوة الد�ستورية الكاملة، على 

ما ق�سى به املجل�س الد�ستوري يف قرار مبدئي 14 .

اأحكام  يغّلب  ًا  ن�سّ املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  �سّمن  اللبناين  امل�سرتع  اأّن  املجال،  هذا  يف  ذكره  واجلدير 
اأحكام القانون العادي )اأي الداخلي( عند التعار�س بينهما، وقد جاء يف املادة الثانية من  املعاهدات الدولية على 

القانون املذكور ما حرفّيته:
»على املحاكم اأن تتقيد مببداأ ت�سل�سل القواعد.

عند تعار�س اأحكام املعاهدات الدولية مع اأحكام القانون العادي، تتقدم يف جمال التطبيق الأوىل على الثانية.
اأو  الد�ستور  على  العادية  القوانني  اإنطباق  لعدم  الإ�سرتاعية  ال�سلطة  اأعمال  بطالن  تعلن  اأن  للمحاكم  يجوز  ل 

املعاهدات الدولية«.

حيث  بالتجمع  واحلق  اجلمعيات  اإن�ساء  حرية  اللبناين  الد�ستور  كّر�س  فقد  اجلمعيات،  بحّرية  يتعّلق  ما  يف  اأما 
ن�ست املادة 13 منه على ما حرفيته: »حرية اإبداء الراأي قوًل وكتابًة وحرية الطباعة وحرية الإجتماع وحرية تاأليف 

اجلمعيات كلها مكفولة �سمن دائرة القانون«.

وجتدر الإ�سارة يف هذا ال�سياق اإىل الإختالف يف الرتجمة بني الد�ستور اللبناين والن�س الفرن�سي املقتب�س منه 
 ،16 اجلمعيات«  »حرية  عن  الفرن�سي  الن�س  يتحدث  اجلمعيات  »اإن�ساء«  حرية  الد�ستور  ن�س  يكر�س  حني  ففي   .15

مفهوم حرية اجلمعيات  على  ت�سييق  باأول  قد جاءت  الرتجمة  تكون  وهكذا  للمعنى،  اأكرب  �سمولية  ذلك من  مبا يف 

14املجل�س الد�ستوري، قرار رقم 2، تاريخ 12/9/1997، اجلريدة الر�سيمة، العدد 44، �س 3202، وقد ورد يف حيثياته: " ومبا اأن املبادئ 

الواردة يف مقدمة الد�ستور تعترب جزءًا ل يتجزاأ منه وتتمتع بقيمة د�ستورية، �ساأنها يف ذلك �ساأن اأحكام الد�ستور نف�سها ".
15الد�ستور اللبناين م�ستوحى مبعظم اأحكامه من د�ستور اجلمهورية الثالثة يف فرن�سا.

16  » 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 d’association، sont garanties dans les limites fixées par la loi. «
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عرب ح�سرها بحرية اإن�ساء اجلمعيات بالرغم من تكري�س وحماية هذه احلرية وو�سعها على قدم امل�ساواة مع �سائر 
احلريات ال�سيا�سية الأخرى 17 . 

VI. الت�سريعات الو�سعيَّة
ُتعَترَب اجلمعية جمعية  الإعالن  ُمعَلنة. ومن دون هذا  تكون  اأن  اأجنبية، يجب  اأو  لبنانية  اجلمعيات مهما كانت، 
�سرّية. ولقد حلظت املادتان 12 و13 من قانون اجلمعيات عقوبات ُتَطبَّق على اجلمعيات ال�سرية. كما جّرم امل�سرتع 
اللبناين اجلمعيات ال�سرية يف املادتني 338 و339 من قانون العقوبات، بحيث ُتعَترب كل جمعية يكون مو�سوعها غري 
م�سروع اأو تقوم بن�ساطاتها اأو بق�سم منها �سرًا، جمعية �سرية، وبذلك يكون امل�سرتع قد �ساوى بني اجلمعية املعلنة ذات 

املو�سوع غري امل�سروع وبني اجلمعية غري املعلنة.

ى ناٍد، اأو حزب، اأو تعاونية،  تتخذ اجلمعيات يف لبنان ت�سميات خمتلفة، ت�سري اإىل مو�سوعها واأهدافها؛ فهي ُت�َسمَّ
اأو نقابة، اأو موؤ�س�سة، اأو اإحتاد جمعيات، اأو �سندوق تعا�سد، اأو مركز درا�سات، اأو موؤ�س�سة ل تبغي الربح، اأو منظمة 
غري حكومية، اأو موؤ�س�سة اأهلية، اأو منظمة طوعية خا�سة. لكن مهما اختلفت الت�سمية يبقى اأنه من الوجهة القانونية، 
تعترب جمعية كل جمموعة اأ�سخا�س طبيعيني اأو معنويني تتوافر فيها العنا�سر املعّرف عنها يف املادة الأوىل من قانون 

اجلمعيات العثماين ال�سادر بتاريخ 3/8/1909 18.

نَّف مبوجبها اجلمعية ح�سب  تتوزع الأحكام التي تنطبق على اجلمعيات يف لبنان على قوانني واأنظمة خمتلفة، ُت�سَ
اأهدافها.

اأول ما يربز يف هذا املجال، هي الإزدواجية القانونية القائمة يف التعامل مع اجلمعيات، فبع�سها ترعاها قوانني 
احلرة  املهن  لبع�س  الإلزامية  النقابات  وهي:  الت�سريعية  ال�سلطة  عن  �سادرًا  قانونًا  اإن�ساوؤها  ويتطلب  بها  خا�سة 
ا النوع الآخر من اجلمعيات فرتعاه قوانني  )نقابات املحامني، الأطباء، املهند�سون...(، وبع�س �سناديق التعا�سد. اأمَّ
عامة تن�س على نظام الرتخي�س امل�سبق وهذه اجلمعيات هي النقابات 19 واجلمعيات الأجنبية )مر�سوم يتخذ 
يف جمل�س الوزراء( 20، جمعيات ال�سباب والريا�سة )ترخي�س من وزارة ال�سباب والريا�سة( 21، اجلمعيات التعاونية 

)ترخي�س من وزارة الإ�سكان والتعاونيات �سابقًا(22 . 

17  د. ماري غنطو�س، حرية اجلمعيات، درا�سة خلفية، اخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان )تن�سيق د. بول مرق�س(، بريوت، 2008.

18   املادة 1 من قانون اجلمعيات: " اجلمعية هي جمموع موؤلف من عدة اأ�سخا�س لتوحيد معلوماتهم اأو م�ساعيهم ب�سورة دائمة ولغر�س ل 

ُيق�سد به اقت�سام الربح." 
19  ملزيد من املعلومات حول النقابات: بول مرق�س، درا�سة مقدمة ملركز حكم القانون والنزاهة بدعم من الإحتاد الأوروبي، بريوت عّمان، 

 .24/7/2009
20  املادة الوىل من القرار 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 املتعّلق باإن�ساء اجلمعيات الأجنبية.

21  املادة الوىل من القانون رقم 72/16 املتعلق باإخ�ساع جمعيات ال�سباب والريا�سة لرقابة وزارة ال�سباب والريا�سة.

22  املادة 9 من القانون ال�سادر باملر�سوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1963 املتعّلق باجلمعيات التعاونية. دجمت وزارة الإ�سكان والتعاونيات 

�سابقًا بوزارة الزراعة مبوجب القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 املتعلق بدمج واإلغاء واإن�ساء وزارات وجمال�س.
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يف  ال�سادر  اجلمعيات  قانون  يرعاها  والتي  ال�سيا�سية،  الأحزاب  فيها  مبا  الأخرى،  اجلمعيات  اأما 
3/8/1909، فال حتتاج اإّل اإىل الإعالم عن وجودها كي ُتن�ساأ )»علم وخرب«(. وهو يختلف عن الرتخي�س امل�سبق 
)Autorisation préalable/Prior Authorization( للجمعيات الأجنبية – والفل�سطينية منها. ويعترب 

هذا الإعالم باملفهوم القانوين ُمعِلنًا ل�سخ�سية اجلمعية املعنوية، ولي�س ُمن�سًئا لها23 .

 1909 لعام  اجلمعيات  يرعى  الذي  اللبناين  القانون  ُيعترب  الت�سريح:  ومبداأ  اللبنانية  اجلمعية   .1
ل  ا�ستبق ما تو�سّ اإىل حّد كبري مع مبداأ حرية اجلمعيات، فهو  العثمانيني«، لأنه يتوافق  »ليرباليًا رغم �سدوره زمن 
اإليه الفقه والإجتهاد الدوليني جلهة اإجازة الرقابة الالحقة - ولي�س امل�سبقة - على حرّية التعبري والتجّمع. فاجلمعية 
)اللبنانية( تن�ساأ مبجرد التقاء م�سيئة موؤ�س�سيها وتوقيعهم على اأنظمتها، دومنا حاجة اإىل اأي ترخي�س م�سبق من 
القيام به بعد  اأن كل ما يتوجب على اجلمعية  ال�سلطات خالفًا لأنظمة الرتخي�س امل�سبق يف الدول العربية، بحيث 

التاأ�سي�س، هو اإعالم الإدارة املخت�سة بذلك وفق اأحكام املادة 6 من قانون اجلمعيات 24.

ترخي�س  اأي  اإىل  يحتاج  ل  )اللبنانية(  اجلمعيات  تاأ�سي�س  باأن  القائل  املبداأ  على  مرارًا  اللبناين  الجتهاد  اأّكد 
اجلمعيات  حلرية  الأ�سا�سي  الركن  هو  احلرية  فمبداأ   .  25 ح�سوله  بعد  التاأ�سي�س  بهذا  الإدارة  باإعالم  ويكتفى  بل 
وي�سكل اإحدى ال�سمانات التي و�سعها القانون للحوؤول دون تدخل الإدارة يف تاأ�سي�س اجلمعيات مما يكون من �ساأنه 
تعطيل مدى هذه احلرية وفاعليتها، ل�سيما اأن مبداأ الرتخي�س الإداري امل�سبق ميثل تعار�سًا جوهريًا مع مبداأ احلرية 

خ�سو�سًا يف جمالت اإبداء الراأي وحرية التعبري 26. 

اإّل اأّن املجتمع املدين عانى يف لبنان يف الأعوام املا�سية من �سوء تطبيق قانون اجلمعيات، اإذ اأّن ممار�سات وزارة 
الداخلية حّولت هذا الت�سريح بالعلم واخلرب اإىل اإذن م�سبق خماِلفًة بذلك القانون واملعايري الدولية مما عّر�س عملها 
الذي  هذا لالإبطال »�سونًا حلرية اجلمعيات ومنع جتاوز ال�سلطة« على ما جاء يف قرار رائد ملجل�س �سورى الدولة  27 
ق�سى ببطالن املوجبات الواردة يف بالغ وزارة الداخلية غري املن�سو�س عليها يف قانون اجلمعيات والتي ترمي اإىل 
احلّد من حرية اجلمعيات، حيث جاء يف حيثياته » اأن حرية الإجتماع وتاأليف اجلمعيات هي من احلريات الأ�سا�سية 

23   املادة 2 من قانون اجلمعيات: " اإن تاأليف اجلمعية ل يحتاج اإىل الرخ�سة يف اأول الأمر ولكنه يلزم يف كل حال مبقت�سى املادة ال�ساد�سة 

اإعالم احلكومة بها بعد تاأ�سي�سها ".
القانون  ملركز حكم  مقدمة  درا�سة  الأهلية،  اجلمعيات  لعمل  القانوين  الإطار  لة  مف�سَّ درا�سة  مرق�س،  بول   :1909 قانون  للمزيد حول   24

والنزاهة بدعم من الحتاد الأوروبي، بريوت وعّمان، 24/7/2009.
25 متييز، قرار رقم 54، تاريخ 30/5/1952، ن.ق. 1952، �س 817، واأي�سًا: جمل�س �سورى الدولة، قرار رقم 169، تاريخ 25/9/1946، 

ن.ق. 1947، �س 88.
26 Pierre LIVET، L'autorisation administrative préalable et les libertés publiques، LGDJ 1974، p. 294 et s.    

18/11/2003، جمعية الدفاع عن احلقوق واحلريات/ 2003/135-2004، تاريخ  27 جمل�س �سورى الدولة، الغرفة الأوىل، قرار رقم 

الدولة، العدل 2004 عدد 2، �س 191.
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التي كفّلها الد�ستور اللبناين وو�سعها �سمن دائرة القانون يف املادة 13 منه. ول يجوز بالتايل و�سع قيود على تاأ�سي�سها 
، ول يجوز اإخ�ساعها جلهة �سحة تكوينها لأي تدخل م�سبق من جانب الإدارة ول حتى  واإجازة حّلها اإّل بن�سٍ قانويٍنّ
من جانب الق�ساء«. وَقْبل ذلك انتف�س موؤ�ّس�سو اإحدى اجلمعيات 28 حلرية اجلمعيات باأن عمدوا اإىل »تبليغ« وزارة 
الداخلية بقيام جمعيتهم بعد اأن امتنعت هذه الأخرية عن ت�سليمهم الت�سريح بالعلم واخلرب باليد، اإىل اأن اأ�سدرت 
الوزارة بتاريخ 19/5/2006 التعميم رقم 10/اإم/2006 الذي اأّكد �سرورة احرتام القانون جلهة ت�سهيل تاأ�سي�س 

اجلمعيات وعملها يف لبنان.

ولكن يبقى لالإدارة ممار�سة و�سايتها على بع�س اجلمعيات باإعطائها ت�سنيفًا باأنها »ذات منفعة عامة« فتح�سل 
مبوجب هذا الت�سنيف على م�ساعدات مادية، وغالبًا ما تكون اجلمعيات »ذات املنفعة العامة« جمعيات تهتم بال�سحة 
العامة كال�سليب الأحمر اأو الهالل الأحمر اللبناين، اأو اأن تكون جمعيات خريية اأو ميامت، اأو ماآٍو للمتقدمني يف ال�سن، 

اأو التي تهتم مبكافحة الدعارة اأو تعاطي املخدرات اأو الكحول...

اجلمعية الأجنبية وال�ستثناء بالرتخي�س: تربز اأهمية اجلمعية الأجنبية ودورها يف تطوير احلياة   .2
اجلمعيات  هذه  اإىل  ينتمون  الذين  والأجانب  جهة  من  املواطنني  بني  والتعاون  الت�سامن  توّلد  كونها  الدميوقراطية 
من جهة اأخرى، عرب متكني ن�سطاء واأفراد هذه اجلمعيات من توظيف طاقاتهم وقدراتهم، لالإ�سهام بعملية التطور 

املجتمعي حيث يقيمون.

اأو  مركز  لها  جمعية  كل   ،21/12/1939 تاريخ  ل.ر.   369 رقم  القرار  مبوجب  اأجنبية  وُتعترب 
مديريها  اأن  اأو  الأع�ساء  عدد  اإجمايل  ربع  فيها  الأجانب  الأع�ساء  عدد  ويتعدى  لبنان  يف  اأن�سطة 
الأجنبية  اإن�ساء اجلمعيات  369 ل.ر.، يخ�سع  رقم  القرار  من  الأوىل  املادة  الأجانب. وبح�سب  من 
عن  خروجًا  امل�سبق،  الرتخي�س  لنظام  والداخلية  الأ�سا�سية  لأنظمتها  وتعديلها  للفروع  وتاأ�سي�سها 

د الت�سريح اإىل ال�سلطات واإعطائها العلم واخلرب29 . املبداأ العام القا�سي باكتفاء اجلمعية مبجرنّ

 4 املادة  اأننّ  ذلك  الفل�سطينية،  اجلمعيات  على  حا�سرًا  لتطبيقه  مالئمًا  ن�سًا   1939 قرار  يعترب 
منه تن�س على انطباقه على اجلمعيات التي يكون »مركزها الأ�سا�سي يف اخلارج« وعلى »اجلماعات« 
الأجنبية »مهما كان ال�سكل الذي  قد تختفي حتته« وي�سمل ذلك تاليًا الحتادات واللجان ال�سعبية 
بالفعل  »يديرها  التي  اجلمعيات  اإىل  بالن�سبة  الأمر  وكذلك  اختالفها.  على  عات  والتجمنّ والأندية 

اأجانب اأو يكون ربع اأع�سائها على الأقل من الأجانب.«

28  اجلمعية اللبنانية لدميوقراطية الإنتخابات.

29  ربطًا ن�س القرار رقم 369 ل.ر. تاريخ 21/12/1939 املتعلق باجلمعيات الأجنبية، ملحق رقم 2.
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�س ال�سامي الفرن�سي رقم 396 ل.ر. لعام  وبذلك يتَّ�سح اأن تفعيل اأحكام القرار ال�سادر عن املفونّ
1939 هو اأمر م�ستح�سن، خ�سو�سًا واأننّه بالإمكان منح الرتخي�س للجمعية الفل�سطينية مع »اإخ�ساعه 
دها الإدارة اأي وزارة الداخلية والبلديات وتاليًا اإمكان التعاون يف ذلك  لبع�س ال�سروط« التي حتدنّ
مع جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني، عماًل بن�سنّ املادة 2 من القرار املذكور الذي يعترب- وفق الهرم 

الت�سريعي املعمول به يف لبنان- مبثابة قانون ول تزال له قوة القانون.

باأمر  كان  وقٍت  اأي  يف  الرتخي�س  �سحب  »يجوز  اأننّه  يف  تكمن  اأعاله  املذكور  القرار  ميزة  اأننّ  كما 
اإداري« عماًل بن�س الفقرة الأخرية من املادة الثانية املذكورة اأعاله، الأمر الذي يعطي الإدارة هام�سًا 
ك يف حال اأخلَّت اجلمعية باأهدافها و�سروط اإن�سائها، �سواء منها ال�سروط املفرو�سة  اأكرب من التحرُّ
قانونًا )مبوجب قانون اجلمعيات لعام 1909 ومبوجب قرار 1939( اأو ال�سروط الإدارية الإ�سافية 

املذكورة اأعاله.

 ،1909 لعام  اجلمعيات  قانون  مبقت�سى  الأمر  عليه  هو  ا  عمَّ اجلمعيات  على  الرقابة  يف  وزيادًة 
د قرار 1939 يف مادته اخلام�سة من حيث اأنه يعطي لوزارة الداخلية والبلديات »يف كل وقت«  يت�سدنّ
م لها »كتابًة يف خالل �سهر جميع املعلومات الكافية لتعيني  اأن تطلب من اجلمعية الأجنبية اأن ُتقدنّ
اأع�ساء  وجن�سية  احلقيقية  وغايتها  واملوؤ�س�سات  اجلماعات  هذه  اإليه  تنتمي  الذي  الأ�سا�سي  املركز 
ملراقبة  اأو�سع  هام�سًا  الر�سمية  اللبنانية  ال�سلطات  يعطي  الذي  الأمر  الفعليني«،  ومديرها  اإدارتها 
اجلمعيات الأجنبية والفل�سطينية منها، وخ�سو�سًا عند الإ�ستباه بقيامها باأعمال تخلنّ بالأمن العام 

اللبناين اأو بن�ساطات اإرهابية اأو غري م�سروعة.
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الق�سم الثاين
ات الفل�سطينية يف لبنان اجلمعينّ

تواجه م�ساألة درا�سة اجلمعيات الفل�سطينية يف لبنان حتّديني اأ�سا�سيان: اأوًل النق�س يف الدرا�سات احلديثة املوّثقة 
عن هذه اجلمعيات، وثانيًا م�ساألة الت�سمية والتو�سيف القانوين بحيث ت�ستخدم تعابري عدة لالإ�سارة اإىل اجلمعيات 

الفل�سطينية يف لبنان، دون اأي در�س اأو حتليل دقيق خل�سائ�س هذه التعابري. 

كـ  حتى  اأو  كاأجانب،  الفل�سطينيني  الالجئني  فيعامل  خ�سو�سًا،  وتطبيقاته  عمومًا،  اللبناين،  الت�سريع  اأّما 
الإقت�سادية  اأو�ساعهم  اإىل مفاقمة  اأدى  الذي  الأمر   ،30 الأجانب   يكن م�سطهدة من  اإن مل  »فئة خا�سة« مهم�سة، 
حقوقهم  ميار�سوا  اأن  الدويل،  القانون  يف  كـ«لجئني«  امل�سّنفني  للفل�سطينيني  يحق  حني  يف  لبنان.  يف  والجتماعية 
الإقت�سادية والجتماعية مبا فيها احلق يف تاأ�سي�س اجلمعيات اأ�سوًة مبواطني البالد التي يلجاأون اإليها على خالف 
على  ر  تعذَّ مثاًل،  اجلمعيات  ت�سجيل  اأّن  حيث  القانونية.  املمار�سة  يف  اإليه  الإ�سارة  �سبقت  مما  ي�ستنتج  كما  لبنان 
الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ب�سبب عوامل عديدة �سياأتي تف�سيلها يف هذا الق�سم، مما اأّدى اإىل احلّد من حرية 

تنظيم جمتمعهم اخلا�س خوفًا من اأن يوؤّدي ذلك اإىل تكري�س حقوق اأخرى لهم ت�سل اإىل التوطني. 

رها I. ن�ساأتها وتطونّ
1. برزت اجلمعيات الفل�سطينية يف لبنان عندما وّقعت منظمة التحرير الفل�سطينية مع الدولة اللبنانية »اإتفاقية 
يف  والإجتماعي  والأمني  ال�سيا�سي  الإ�ستقالل  من  نوعًا  لبنان  يف  الفل�سطينيني  اأعطى  مما   1969 عام  القاهرة« 
املخيمات، فاأُن�سئت بعد جلوء الفل�سطينيني اإىل لبنان بع�س املوؤ�س�سات والإحتادات �سمن منظمة التحرير الفل�سطينية. 
وقد �ساهمت هذه اجلمعيات يف توفري فر�س عمل ومدخول مايل ثابت لبع�س اأبناء املخّيمات كجمعية الهالل الأحمر 
�س لأر�سية �سلبة تعزز و�سع  الفل�سطيني، وموؤ�س�سات �سامد، وبع�س النوادي الأخرى. اإّل اأن هذه اجلمعيات مل توؤ�سِّ
توفري حقوقه  اأو من خالل  اللبنانية  ال�سلطات  مع  �سواء يف عالقتها  دياره،  اإىل  للعودة  وتوؤِهله  الفل�سطيني  الالجئ 
مدنيًا واجتماعيًا و�سيا�سيًا، ل�سّيما بعد اإلغاء اإتفاقية القاهرة عام 1987 وانكفاء منظمة التحرير الفل�سطينية عن 
لبنان حيث اأََفَلْت معظم اجلمعيات التابعة لها وانح�سرت خدماتها. وبقيت الأونروا امل�سوؤولة عن اإعانة الفل�سطينيني 
وتعليمهم وتطبيبهم واإغاثتهم، اإّل اأّن التمويل اخلا�س بها مل يزد اإ�سطرادًا مع زيادة الالجئني الفل�سطينيني وارتفاع 

تكاليف اخلدمات الأمر الذي اأدى اإىل بقاء الالجئ الفل�سطيني يف حالة عوز دائم.

30    قيا�سًا على ذلك:

Mohamed Kamel Doraï، “Les refugiés palestiniens en Europe. Complexité des parcours et 
des espaces migratoires”، Revue européenne des migrations internationales [En ligne]، vol. 20 – 
n. 2 )2004(، L’asile politique en Europe depuis l’entre-deux-guerres، mis en ligne le  25 septembre 
2008، saisi le 25 juillet 2012، URL : //http : //remi.revues.org/986
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ثم ن�ساأت يف اأوا�سط ثمانينيات القرن املا�سي بع�س اجلمعيات الأهلية )و�سل عددها اإىل �ست جمعيات(   .2
وبداأت تعمل داخل املخيمات يف جمال الطبابة واخلدمات الإجتماعية على خمتلف اأنواعها. 

مل تكن بدايات عمل هذه اجلمعيات �سهلة، �سواء على �سعيد الظروف الأمنية للمخيَّمات، اأو على    
�سعيد اخلربة والإمكانات املتوا�سعة، اأو على �سعيد احتكار العمل الإجتماعي وال�سيا�سي من بع�س النافذين داخل 

هذه املخّيمات. 
  

ويف اأوا�سط الت�سعينيات، كرثت اجلمعيات الأهلية الفل�سطينية وتو�سع دورها بحيث اأ�سبحت ُتعنى لي�س   .3
ية والتعليمية فح�سب، بل واأي�سًا بحقوق الإن�سان وحق العودة وتعزيز دور ال�سباب واملراأة واملعّوقني. باخلدمات الطبِّ

الفل�سطينية  لالأو�ساط  وفقًا  فهي  الفل�سطينية.  احلكومية  غري  املنظمات  ن�ساط  تطّور  فقد  اليوم  اأّما   .4
»موؤ�س�سات جمتمع مدين، �ساحبة روؤية اإنفتاحية على كل املجتمع بالرغم من انح�سار ن�ساطها داخل املخّيمات ويف 
اأو�ساط جمتمع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان وهي اأطر تعتني بالوعي ال�سعبي لتوّلد حركات �سبابية تكون �سريكته 
يف املجتمع، للعمل معًا على توحيد املجتمعات املت�سرذمة من اأجل التاأ�سي�س ملجتمع مّوحد وروؤية جمتمعية موحدة«. مع 
الإ�سارة اإىل اأن اجلمعيات التي اأن�ساأتها الف�سائل والتنظيمات ل ينبغي ت�سميتها منظمات غري حكومية لأنها باملعنى 

الفعلي »منظمات �سبه حكومية« 31.

II. عددها واأن�سطتها
يناهز عدد الهيئات العاملة يف الأو�ساط الفل�سطينية يف لبنان 213 هيئة موزعة على ال�سكل التايل: 108   .1
جمعية و16 اإحتاد ورابطة و42 جمعية ريا�سية و27 رو�سة ومركز تربوي و18 جلنة �سعبية واأهلية، وهيئتان من خارج 

الت�سميات الواردة اأعاله. 
ترتاوح اأحجام اجلمعيات الفل�سطينية بني كبرية تقدم اخلدمات ال�سحية واملادية والتعليمية    
والرعائية، والعمل املادي املبا�سر جلمعيات اأخرى يف خمتلف املخيمات، وبني جمموعات �سغرية وقليلة العدد تعمل 
يف اإطار م�سروع �سيا�سي وثقايف يتعلق بحق العودة، اأو حقوق الإن�سان، اأو حق العمل، اأو رعاية ال�سباب... اإ�سافًة اإىل 
بع�س اجلمعيات العائلية اأو الفردية، اأو جمعيات ت�سكل غطاء لف�سائل وموؤ�س�سات اأكرب، تعمل كلها بربامج ف�سفا�سة 
يف اإطار ال�سباب واخلدماتية وبدعم مادي من جمعيات اأهلية اأوروبية، نرويجية و�سويدية وهولندية وفرن�سية وغريه، 

اأو بالتن�سيق مع الأونروا 32. 
31  جمريات جمموعة النقا�س املركزة الرابعة املخ�س�سة للمنظمات غري احلكومية )اجلمعيات( الفل�سطينية يف اإطار الإ�ستطالع امليداين 

مو�سوع الدرا�سة الراهنة، 16/6/2012.
32  اأحمد مفلح، "اجلمعيات الأهلية الفل�سطينية يف لبنان: اإىل اأي حّد ا�ستفادت من التجربة ال�سابقة؟"، جريدة حق العودة، العدد 30-29، 

كانون الأول 2008، �س 22.
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ل�سكان  والإجتماعي  الإقت�سادي  الو�سع  عن  تنبثق  اجلمعيات  هذه  تقدمها  التي  اخلدمات  اأبرز   .2
املخّيمات فتتجه نحو جمالت ال�سحة والتعليم والثقافة، وتختلف اأهدافها باختالف الفئات العمرية اأو الإجتماعية 

التي تتوجه اإليها.

وقد اأظهر العمل امليداين مو�سوع الدرا�سة الراهنة باأن جمعيات ال�سباب بالإجمال ترمي اإىل التوا�سل مع ال�سباب 
لإبعادهم عن الآفات الإجتماعية وتنمية روح التطوع والعمل اجلماعي والوطني بينهم، كما رعاية خمتلف الن�ساطات 
التي يقومون بها )ثقافية، تربوية، ريا�سية، ك�سفية...( وتنمية قدراتهم التعليمية والثقافية واإبداعاتهم بهدف بناء 
جيل يتمتع بتكافوؤ الفر�س واحلقوق، قادر على حتمل امل�سوؤولية والو�سول اإىل املراكز اجليدة والالئقة وتقّبل الآخر 

وي�ساهم يف منو املجتمع وحت�سني العالقة مع حميط املخيمات.

اأّما الأندية الفل�سطينية فاإطار عملها الأ�سا�سي هو الريا�سة. وهي اإّما اأن تكون م�ستقلة اأو تكون اأن�ساأتها 
منظمات غري حكومية تعمل يف الو�سط الفل�سطيني يف لبنان اأو املكاتب احلركية اأو الطالبية يف الف�سائل الفل�سطينية. 

كما اأن ثمة جتمعًا لالأندية ومهمته تعزيز الت�سامن بني الأندية لت�ساند بع�سها البع�س 33.

ات الأطفال اإىل توعية املجتمع املحلي بحقوق الطفل وحماية الأطفال ودعمهم، وتكري�س مفهوم  وترمي جمعينّ
املحبة لالأطفال بهدف الوقاية من الإجنرار اإىل ال�سلوكيات امل�سينة. وُتعنى هذه اجلمعيات اأي�سًا بتهيئة الأطفال لدخول 
املدر�سة، وتربيتهم تربية علمية و�سحية واإجتماعية وتن�سئتهم على الروح الوطنية والإلتزام ال�سيا�سي والتنظيمي يف 

�سبيل خدمة الق�سية الوطنية والن�سال من اأجل العودة وتقرير امل�سري.

التنظيمية  كفاءاتها  وحت�سني  وتطوير  الفل�سطينية  املراأة  متكني  اإىل  الفل�سطينية  اجلمعّيات  بع�س  وترمي 
والإجتماعية وال�سيا�سية وتنمية قدراتها العلمية واملهنية بهدف حت�سني ظروفها الإقت�سادية. كما ترمي هذه اجلمعيات 
احلقوق  يف  الرجل  وبني  بينها  امل�ساواة  لتحقيق  املراأة،  حقوق  حول  الفل�سطيني  املجتمع  يف  الوعي  م�ستوى  رفع  اإىل 

والواجبات وزيادة م�ساهمتها يف عملية التنمية.

لإعانة  الإ�ست�سفاء  مرحلة  بعد  مالية  م�ساعدات  فتقّدم  �سحينّة  خدمات  اجلمعيات  من  الآخر  البع�س  ويوفر 
والإجتماعية  ال�سحية  الرعاية  توّفر  كما  الأونروا،  عمل  نظام  يف  متوافرة  غري  اخلدمة  هذه  اأن  باعتبار  املر�سى 
لالجئ الفل�سطيني من خالل اإقامة مراكز طبية توّفر اخلدمات ال�سحية مبختلف اإخت�سا�ساتها وفروعها من تقدمي 

اخلدمات العيادية والأدوية...

33 جمريات جمموعة النقا�س الثالثة املركزة املخ�س�سة لالأندية الفل�سطينية، 9/6/2012.
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اأدائهم وتوفري خدمات  الإحتياجات اخلا�سة وحت�سني  وُتعنى بع�س اجلمعيات الفل�سطينية بالإهتمام بذوي 
متخ�س�سة لهم يف الرتبية والتاأهيل، كما يهتم عدد من اجلمعيات بامل�سنني من خالل توفري اأماكن وم�ساريع اإنتاجية 

خا�سة بهم وخدمات اجتماعية ترمي اإىل دعمهم وتوعية املجتمع حول اأهمية الإهتمام بهم. 

ومن ناحية اأخرى ترمي بع�س اجلمعيات اإىل م�ساعدة اأُ�َسر ال�سهداء واجلرحى لتح�سني اأو�ساعهم الإقت�سادية 
وامل�ساهمة يف توفري حياة كرمية لأولد ال�سهداء واجلرحى.

الإبداعية  الأفكار  ا�ستخدام  على  الفل�سطيني  املجتمع  فتحّفز  الثقايف  ال�سعيد  على  اجلمعيات  بع�س  وتن�سط 
واعتماد الو�سائل والتقنيات احلديثة بهدف الإرتقاء بالعمل الفني. 

وترمي بع�س اجلمعيات اإىل التوعية باأهمية الدفاع عن احلقوق الفل�سطينية من خالل اإحياء الق�سية 
الفل�سطينية لدى ال�سباب عرب التوعية والثقافة والتم�سك بالعادات والتقاليد والثقافة ال�سائدة يف املجتمع الفل�سطيني 
وتوثيق الذاكرة الفل�سطينية وحفظها لالأجيال القادمة واإبراز الرتاث الفل�سطيني واملحافظة عليه مبا يخدم الق�سية 

الوطنية الفل�سطينية وذلك كّله بهدف احلفاظ على الهوية الفل�سطينية. 

والدفاع  عليها  والتثقيف  الن�سان  حقوق  على  بالرتبية  وحتديدًا  الإن�سان  بحقوق  تعنى  منظمات  ة  وثمَّ
اإر�ساء جمتمع فل�سطيني ت�سوده  اإجتماعيًا واقت�ساديًا وثقافيًا، والعمل على  عنها، وخ�سو�سًا حقوق املراأة والطفل، 
العدالة وامل�ساواة ويتمتع فيه اجلميع باحلقوق عينها من دون متييز وفق املعايري والتفاقيات الدولية و�سرعة حقوق 
الن�سان، والعمل على �سمان حقوق الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان، ل�سيما احلق يف العمل، وتنظيم اأو�ساع الُعّمال 
الفل�سطينيني وفق الخت�سا�سات املهنية والتن�سيق مع النقابات اللبنانية يف هذا ال�ساأن، وتعريف الالجئني بحقوقهم 

وكيفية الدفاع عنها ب�سكل �سلمي.

وثّمة هيئات اأخرى يف املخّيمات تقرتب طبيعة عملها اأكرث اإىل عمل املجال�س البلدية مما هو اإىل عمل اجلمعية 
اخلريية، وهي اللجان ال�سعبية. فاللجان ت�سعى بالتعاون والتوا�سل مع اجلهات واملوؤ�س�سات وال�سلطات املخت�سة اإىل 
حّل م�سكالت عدة يف املخيمات مثل الأمن، ت�سريف النفايات، جباية الر�سوم ل�سالح البلدية التي يقع املخيم �سمن 
نطاقها، اأعمال ال�سيانة، تعبيد الطرقات املوؤدية اإىل املخيم، مّد �سبكة كهرباء، وغريها من ن�ساطات العمل البلدي. 
ب�سكل  معها  تتعامل  اللبنانية  ال�سلطات  لكن  �سرعية  غري  اللبناين  القانون  بنظر  هي  اللجان  وهذه 
كاأج�سام  معها  التعامل  يتم  فاأحيانًا  امليداين،  العمل  يف  امل�ساركني  اأع�سائها  تعبري  حدنّ  على  اإنتقائي، 
اأخرى  اأمنية واجتماعية واأحيانًا  اللبنانية ملناق�سة ق�سايا  ال�سلطات  معرتف بها، ويتم دعوتها من 

يتمنّ جتاهلها بكل ب�ساطة ح�سب اعتبارهم 34 .

34جمريات جمموعة النقا�س الأوىل املركزة املخ�س�سة للجان ال�سعبية يف املخيمات الفل�سطينية، 28/5/2012.
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نات امل�ستهدفة يف العمل امليداين العينّ  .III

اجلمعيات امل�ساركة:   .1
213 هيئة.  تبلغ  التي  الكّلّية  العّينة  جممل  من  متثل العّينة املختارة لالإ�ستفتاء، البالغة 60 هيئة، ن�سبة 36% 
ومن العّينة املختارة لالإ�ستفتاء �ساركت 55 جمعية وهي متثل العّينة امل�ستطلعة. وامتنعت خم�س جمعيات عن امل�ساركة 
ر انتداب ممثل لها، اأو لأ�سباب اأمنّية حيث ل ميكن للهيئة تقدمي بيانات اأو معلومات عنها، اأو لأن العمل  اإّما ب�سبب تعذُّ
امليداين ل يعني الهيئة كونها هيئة دولية غري معنّية مبو�سوع العمل امليداين. وثّمة هيئات متنعت دون اإبداء اأي �سبب 
واأخرى حاولت و�سع �سروط متعلقة بالإجراءات الإدارية يف املوؤ�س�سة قبل اأن متتنع عن اإجراء املقابلة. وبذلك بلغت 

امل�ساركة. على  وافقت  التي  اجلمعيات  عدد  اأ�سل  من  ن�سبة امل�ساركة 91،67% 

ات: جمالت عمل اجلمعينّ  .2
اأن الن�سبة الأعلى ملجال عمل هذه الأخرية يف املخّيمات  اأظهرت اإجابات العّينة امل�ستطلعة من اجلمعّيات   
والعمل  والريا�سة  واملو�سيقى  »الفنون  يليها  الفل�سطينية كانت من ن�سيب »الثقافة والتعليم« بن�سبة 15،86%، 
بن�سبة  وال�سحة   ،8،81% ن�سبة  الإجتماعية«  واخلدمات  املحلية  »التنمية  ثم   ،11،89% بن�سبة  الك�سفي« 
الإن�سان«  »حقوق  بعدها  ومن   ،7،05% بن�سبة  و«ال�سيا�سة«  الأطفال«  »رو�سات  من  كل  كثب  عن  يتبعها   ،7،49%
%5،73. و�سجل كل من  بن�سبة  والطعام  والأدوية  الإن�سانية« كتقدمي املالب�س  »امل�ساعدات  تليها  بن�سبة 6،61%،  
املالية  »امل�ساعدات  و�سجلت  »البيئة والتدخل الجتماعي« مبعنى الدعم النف�سي و«التدريب املهني« ن�سبة 4،85%. 
باملنا�سبات  والحتفال  الدينية  »الرتبية  حظيت  واأخريًا   .3،96% تتعَد  مل  طفيفة  ن�سبة  الأق�ساط«  ودفع  كالتكّفل 
الدينية« باأدنى ن�سبة وهي %2،2. وجتدر املالحظة هنا باأنه ميكن للجمعية الواحدة اأن تهتم باأكرث من قطاع عمل. 
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الفئات امل�ستهدفة من حيث طبيعتها:  .3
اأظهر العمل امليداين باأن فئة ال�سباب �سجلت اأعلى ن�سبة ن�ساط يف اأو�ساط عمل الهيئات امل�ستهدفة 14،34%، 
فئة  ذلك  بعد  و�سجلت   ،12،02% املحلي  املجتمع  وكذلك  واجلامعات  املدار�س  وطالب  الأطفال  فئات  تلتها 
 .6،58% عينه  التنظيمي  لالإطار  املنتمني  والأفراد   6،98% والرجال  الن�ساط،  م�ستوى  من  الن�ساء 10،47% 
واأ�سحاب   ،3،49% اإىل  ال�سهداء واجلرحى  وتنخف�س م�ستويات الن�ساط لفئات كبار ال�سن اإىل %4،65، وعائالت 

 .1،49% اإىل  ال�سجناء  وعائالت  الحتياجات اخلا�سة اإىل 3،10% 

: الفئات امل�ستهدفة من حيث ال�سننّ  .4
جاءت الفئات العمرية التي ت�ستهدفها الهيئات التي �سملها العمل امليداين على النحو التايل: 

تليها  البحث،  امل�ساركة يف  الهيئات  �سجلت الفئة العمرية 10 ـــ 19 �سنة اأعلى م�ستوى ن�ساط %31،29 يف عمل 
25 ـــ 59 �سنة يف املرتبة  العمرية  الفئة  وتاأتي  الفئة العمرية »اأيام« ـــ 9 �سنوات اإذ �سجلت ن�ساطًا بن�سبة 28،83%، 

60 وما فوق فحلَّت يف املرحلة الرابعة والأخرية بن�سبة 16،56%. العمرية  الفئة  اأّما  الثالثة بن�سبة 23،31%، 

 

  

***
تعاين اجلمعيات من ق�سور م�ستوى العمل التطوعي وامل�ساركة ال�سعبية، ومن التخبط الذي رافق توقف احلرب 
الإداري  البناء  اإىل ذلك �سعف  التنمية يف عمل اجلمعيات، م�ساف  اإىل منط  الإغاثة  الإنتقال من منط  وحماولت 

واملوؤ�س�سي...
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35، هو غياب التخطيط املرتكز اإىل  اأبرز امل�سكالت التي تعاين منها اجلمعيات الفل�سطينية يف هذا املجال  من 
البحث بالن�سبة للربامج وامل�ساريع املنوي القيام بها. كما يوؤدي الدعم املادي املفرط لبع�س الن�ساطات اإىل تق�سري 

اجلمعيات يف جمالت اأخرى.

كما اأن غياب التن�سيق بني اجلمعيات كالأونروا وجمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني يوؤدي اإىل هدر املوارد املتاحة 
اأمامها واإىل ازدواجية اخلدمات التي تقدمها هذه اجلمعيات وغياب خدمات اأخرى من اإطار عملها، فت�سعى معظم 
اجلمعيات اإىل القيام مب�ساريعها منفردة دون الأخذ يف عني الإعتبار امل�ساريع التي تنفذها جمعيات اأخرى يف املجال 
عينه؛ فمثاًل: بع�س املخيمات حتوي عيادات �سحية تابعة لالأونروا وجمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني، يف حني تعاين 
�ساأنه  املجالت من  بع�س  التخطيط يف  فاعلية  اأن عدم  فيها. كما  ال�سحية  للمراكز  تام  اأخرى من غياب  خميمات 
اإ�سعاف اخلدمات التي حتاول اأن تقدمها هذه اجلمعيات. فمثاًل، على الرغم من �سهولة اإح�ساء عدد املعّوقني، اإلنّ 
اأن عدم وجود اإح�ساء ر�سمي لهم من �ساأنه منعهم من الإ�ستفادة من برامج ت�ستهدفهم ومن هنا تربز 

اأهمية ت�سجيلهم.

اأّما على �سعيد اإدارة اجلمعيات، فغالبًا ما يكون القرار بيد �سخ�س واحد مما يوؤدي اإىل عدم مبالة الأع�ساء 
اجلمعيات روؤ�ساء  م�ساءلة  ق�سية  مثاًل  ال�سياق  هذا  يف  وُتطرح  املبادرة.  روح  وانعدام  اجلمعية  يف  الآخرين 

 Accountability عند �سوء الإدارة املالية يف اجلمعية و�سواها. 

وتعتمد معظم اجلمعيات العاملة يف الأو�ساط الفل�سطينية على تقدميات وهبات الدول اخلارجية وكون هذه الهبات 
عر�سة لأن تنقطع، فذلك من �ساأنه اأن يوؤثر على تنفيذ امل�ساريع.

واأخريًا تغيب بع�س اخلدمات عن اإطار عمل اجلمعيات العاملة يف الأو�ساط الفل�سطينية، واأبرز تلك اخلدمات: 
الربامج التاأهيلية لالأحداث، الربامج الرامية اإىل م�ساعدة املتخرجني على اإيجاد وظائف...

***
تكمن اأهمية اخلدمات التي تقدمها اجلمعيات الفل�سطينية يف اأنها تخفف ماآ�سي الالجئني يف املخيمات وت�ساهم 

يف حتريك موارد املجتمع الفل�سطيني جلعله اأكرث اعتمادًا على ذاته.

بل هي مبثابة  الفل�سطيني،  املجتمع  داخل  »تنموية«  الذات،  الإعتماد على  ترويج  ُتعَترَب هذه اخلدمات مبعنى  ل 
برامج اإغاثة اأو�سبه اإغاثة تتوجه اإىل حاجات الالجئني املبا�سرة والأ�سا�سية. فماآ�سي احلروب، والأو�ساع الإجتماعية 

والإقت�سادية التي يعاين منها الالجئون الفل�سطينيون، جعلت اخلدمات الأخرية تتفوق على الأوىل 36 .
35  Report by Ajial Center entitled: “Non-Governmental Organizations in the Pales-

tinian Refugee Camps in Lebanon”، November 5th، 2001.
36    Jaber SULEMAN، "Palestinians in Lebanon and the Role of Non Governmental 

Organization"، Journal of Refugee Studies، vol. 10، No. 3 )September 1977(، pp. 397-410.
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وتدخل  والربامج،  الأن�سطة  على  والإ�سراف  الرقابة  غياب  ظل  يف  اجلمعيات  من  الكثري  عمل  الفو�سى  وتعّم 
احلقوق  على  تتبعها  التي  الإيديولوجيات  تغلب  باتت  اجلمعيات، حيث  هذه  معظم  عمل  اإىل  ال�سيا�سية  الإنق�سامات 

الإن�سانية التي تطالب بها مبا من �ساأنه اأن َي�ُسّل جزءًا اأ�سا�سيًا من طاقاتها.

الواقع القانوين  .VI
تاريخ  ل.ر.   369 رقم  القرار  اإىل  الأجانب(  بحكم  )وهم  الفل�سطينيني  من  اجلمعيات  تاأ�سي�س  يخ�سع 
21/12/1939 الذي ينّظم اجلمعيات الأجنبّية يف لبنان، والذي تن�س املادة الأوىل منه على �سرورة اأن حت�سل 

اجلمعيات الأجنبّية على ترخي�س م�سبق. 

املختلفة،  الأجانب  اأو�ساع  ما يخ�س  لبنان يف  به يف  املعمول  باملثل  املعاملة  مبداأ  ي�سكل  للفل�سطينيني،  وبالن�سبة 
فل�سطينية  قيام جمعيات  �سبيل  الأ�سا�سية يف  العقبة   ،21/12/1939 تاريخ  ل.ر.   369 رقم  القرار  ي�سمل  والذي 
ب�سكل م�سروع وقانوين ب�سبب غياب الدولة الفل�سطينية مكتملة الن�سوء قانونًا. لذلك يلجاأ هولء اإىل تاأ�سي�س جمعيات 
»لبنانية« ال�سكل، تتكّون هيئاتها العامة والإدارية من اأفراد يحملون اجلن�سية اللبنانية، وفق قانون 1909 الذي يرعى 
اأن احل�سول  نا�سطني فل�سطينيني، علمًا  التنفيذي يف غالبيته من  يت�سكل ج�سمها  بينما  اللبنانية،  اإن�ساء اجلمعيات 

على الإي�سال بـ«العلم واخلرب« لي�س �سهاًل لهذه اجلمعيات ل�سّيما اإذا ت�سّمن مو�سوعها اأي ذكر للو�سع الفل�سطيني.

فهذه اجلمعيات هي لبنانية ال�سكل يف القانون، وفل�سطينية على م�ستوى الواقع، وهي تقّدم خدماتها 
اأحيانًا كثرية اإىل الفل�سطينيني واللبنانيني معًا يف املخيمات والتجمعات التي �سبق ذكرها.

ثّمة ثالثة اأنواع من اجلمعيات النا�سطة يف اأو�ساط املجتمع الفل�سطيني يف لبنان. ويتطلب كل نوع منها احل�سول 
على معاملة خا�سة:

واخلرب« »العلم  باأخذ  اإي�سال  على  بناًء  �س  توؤ�سَّ التي  ال�سكل  لبنانية  واخلرب  العلم  جمعيات   اأ- 
يف  ال�سادر  العثماين  القانون  اإىل  ا�ستنادًا  والبلديات  الداخلية  وزارة  متنحه   Récépissé/Declaration  

.3/8/1909
 ب-  جمعيات اأجنبية )قليلة العدد( تتخذ لنف�سها فروعًا يف لبنان وُتعنى ب�سوؤون الفل�سطينيني؛ تخ�سع للقرار 

رقم 369 ل.ر. تاريخ 21/12/1939 املتعلق باجلمعّيات الأجنبّية ويتّم ترخي�سها مبوجب مر�سوم. 
جمعيات تابعة للوقف الإ�سالمي، وهي ل تن�ساأ برتخي�س من وزارة الداخلية والبلديات واإمنا تعمل مبوجب   ج- 
ما ي�سمى »حجة �سرعية« يتّم احل�سول عليها من اإحدى املحاكم ال�سرعية التابعة مبا�سرًة لرئا�سة جمل�س الوزراء37 .

الإن�سان  الوطنية حلقوق  درا�سة خلفيَّة، اخلطة  لبنان،  للفل�سطينيني يف  والثقافية  والإجتماعية  الإقت�سادية  �سليمان، احلقوق  د. جابر   37  
)تن�سيق د. بول مرق�س(، بريوت، 2011.
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قات والعواقب وتاأثريها على ت�سجيل وعمل اجلمعيات V. املعونّ
ت الإ�سارة اإليها  اإن الو�سعية »غري ال�سوّية« التي تن�ساأ فيها اجلمعيات الفل�سطينية يف لبنان والزدواجية التي متَّ
اأعاله، يعّر�س هذه اجلمعيات للم�ساءلة القانونية يف بع�س الأحيان. فعلى �سبيل املثال، �سحبت احلكومة اللبنانية يف 
متوز عام 1996 الرتخي�س املمنوح جلمعية التنمية املهنية والإجتماعية )علم وخرب رقم 32 تاريخ 1/2/1988( 

بدعوى اأنها تتلقى اأمواًل من جهة خارجية هي منظمة التحرير الفل�سطينية.

اجلمعّيات  عمل  ل�ستمرار  الالزم  القانوين«  »الغطاء  لتوفري  الأولوية  اإعطاء  اإىل  املح�سلة  يف  الواقع  هذا  اأدى 
اأي�سًا يف  يف تقدمي خدماتها على ح�ساب تطوير البناء املوؤ�س�سي ودمقرطة العالقات الداخلية. ي�ساهم هذا الو�سع 
اأعاروا  الذين  اللبنانيني  الأع�ساء  من  لالإبتزاز  منها  العديد  �س  فيتعرَّ اجلمعّيات  لهذه  احلماية  غياب  واقع  تعزيز 
بع�س  ي�سرتط  املثال،  �سبيل  فعلى  والبلديات.  الداخلية  وزارة  اأمام  الت�سجيل  اإفادة  لتجديد  اأو  للتاأ�سي�س  اأ�سماءهم، 
التمويل، وغالبًا ما يهددون مبراجعة  اأو يطلبون فائدة/ن�سبة من  اأ�سمائهم  اإعارة  اأمواًل مقابل  اللبنانيني  الأع�ساء 
وزارة الداخلية والبلديات– ق�سم اجلمعيات وف�سح الأ�سماء امل�ستخدمة �سوريًا، ...(، ناهيك عن الإرباك الذي ي�سوُد 

عالقة هذه اجلمعيات مع املجتمع املحلي نتيجة هذه ال�سوريَّة.

البناء  القانونية ال�سحيحة ينعك�س �سلبًا على  الفل�سطينية خارج الأطر  ن�سوء عدد كبري من اجلمعيات  فاإّن  اإذًا 
اإىل طبيعة عالقتها مع  القرار فيها و�سوًل  واآلية �سنع  الداخلية  الفل�سطينية وعالقاتها  الأهلية  املوؤ�س�سي للجمعيات 
املجتمع الأهلي الذي انبثقت عنه حيث اأن »�سكلية« الأطر الناظمة عمل هذه اجلمعيات من �ساأنه اأن يجه�س اإمكانات 
تطوير بنى دميوقراطية �سليمة قائمة على امل�ساءلة واملحا�سبة وال�سفافية38 . وبالفعل فقد �سّكل عدم الت�سجيل القانوين 
ح�سب الأ�سول ذريعة لدى العديد من اجلمعيات )امل�ستقلة منها وتلك ذات التبعية ال�سيا�سية( حتى تعمل ب�سكل غري 
دميوقراطي وتغيب عنها املاأ�س�سة )فعلى �سبيل املثال، بذريعة عدم الت�سجيل اأ�سوًل ل جُتري هذه املنظمات اإنتخابات 

دورية للهيئات الإدارية فيها ول تن�سر ميزانيتها املالية �سنويًا ول تعلن عن براجمها وعن الهيئات املانحة لها(39 .

 

 38   Jaber SULEMAN، idem.
39 جمريات جمموعة النقا�س املركزة الرابعة املخ�س�سة للمنظمات غري احلكومية الفل�سطينية )اجلمعيات(، 16 حزيران 2012.
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60 هيئة يف اإطار الدرا�سة احلا�سرة،  وبالفعل، تبنينّ من خالل العمل امليداين الذي اأُجري على 
م�سجلة  غري  هي  الأكرب،  الن�سبة  ومتثل  امليداين  العمل  يف  امل�ساركة  الهيئات  من   66.67% باأن 
نتيجًة للعوائق القانونية كما �سيلي بيانه و/اأو نتيجًة لتاأثرياتها ال�سلبية على مبادرة املوؤ�س�سني اإىل 
منها م�سجلة   5.56% وباأن  الهيئات م�سجلة مبوجب علم وخرب،  الت�سجيل، وباأن %27.78 من هذه 

مبوجب حجة �سرعية. 

ال�سلطات املخت�سة وذلك  الت�سجيل لدى  اأنها مل تتقدم حتى بطلب  اأوردت بع�س اجلمعيات  لقد 
واأن  كما   )!( فل�سطينية  بت�سجيل جمعيات  للفل�سطينيني  ي�سمح  ل  القانون  اأن  اأبرزها  لأ�سباب عدة 
القيام  الهيئة من  لبنانيني حتى تتمكن  الهيئات  لهذه  املوؤ�س�سني  الأع�ساء  يكون  باأن  القانون يوجب 
َتْتَبع  اجلمعيات  اأننّ  اأو  الإجابات؛  جممل  من  ل هذا ال�سبب نحو 21.62%  باإجراءات الت�سجيل، و�سكنّ
م�سجل،  غري  منفرد  حلزب  اأو  لبنان  يف  بها  املعرتف  الفل�سطينية  التحرير  كمنظمة  حزبي  لإطار 
تعمل  باأنها  امل�ستفتاة  اجلمعيات  من   5.26% واأجابت  الإجابات.  جممل  من  ل ذلك 27.03%  و�سكنّ
واحدة  هيئة  واأو�سحت  اجلمعيات(  تلك  من  جزء  )وكاأنها  م�سجلة  اأخرى  جمعيات  غطاء  حتت 
)الهالل الأحمر الفل�سطيني( باأنها ع�سو يف احلركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الحمر وباأنها 

الإجابات. جممل  من  تعمل حتت هذا الغطاء، وت�سكل هذه الإجابة ما ن�سبته 2.63% 
داخل  حم�سور  ن�ساطها  اإطار  كون  للت�سجيل  حتتاج  ل  باأنها  الهيئات  من   21.62% واأو�سحت 

املخيمات وهي ل تعمل خارجها )!(.
%5.41 منها  بالت�سجيل، يف حني اعتربت  باأنها مل تفكر  الهيئات  باملقابل، اأو�سحت %8.11 من 

مها بطلب ت�سجيل.  ة اأ�سباب معينة لعدم تقدنّ باأنه لي�س ثمنّ
ت�سجيل  اإجراءات  باأي  تقم  مل  باأنها   ،18.42% اأي ما ن�سبته   ،38 اأ�سل  7 هيئات من  واأو�سحت 
اأ�ساًل  لديها  علم  ل  باأن  اأو�سحت  ال�سبع  الهيئات  هذه  من  واحدة  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  بديلة. 

باإجراءات الت�سجيل. 
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مدنية. ك�سركة  بالت�سجيل  قامت  اأنها  عن  اجلمعيات  من  وعربت 5.26% 
القيام  بهدف  الإجراءات  وت�ستف�سر عن  ملفها  اأنها تدر�س  واأعربت %13.51 من اجلمعيات عن 

بالت�سجيل. 
واأو�سحت هيئة واحدة اأنها اأوكلت �سخ�سًا بالقيام بالإجراءات ولكن تبنينّ لها لحقًا باأنه مل يقم 

بذلك. 
تنال  اأن  قبل  الت�سجيل،  يف  واجهتها  التي  ال�سعوبات  عن  ت  عربنّ واحدة  هيئة  اأن  الالفت  ومن 

الإي�سال بـ«العلم واخلرب« يف عهد وزير الداخلية والبلديات ال�سابق املحامي زياد بارود، 
ت�سجيلها  دون  حالت  كثرية  �سعوبات  لها  ب  �سبنّ حتمله  الذي  الإ�سم  اأن  اإىل  اأخرى  هيئة  واأ�سارت 

كونها تابعة لتنظيم حمظور.

باأنهم على  ال�سمال وبريوت واجلنوب  بع�س ممثليها يف  اأقّر  الفل�سطينية فقد  املخيمات  ال�سعبية يف  اللجان  اأّما 
علم بوجود ت�سريع ينظم عمل اجلمعيات لكن لي�س بتفا�سيله وقد اأعربوا اأّنه ل ميكن تطبيق الت�سريع املذكور ب�سيغته 
احلالية على اللجان ال�سعبية لأّن اللجان ائتالف من قوى �سيا�سية ودورها مطلبي وخدماتي واجتماعي وهي ت�سكل 

اإحدى مكّونات منظمة التحرير الفل�سطينية. وتاليًا هذه م�ساألة �سيا�سية براأيهم. 
وهذا الأمر ين�سحب على الأندية الريا�سية التي » تتبع مبعظمها منظمة التحرير الفل�سطينية والف�سائل وتاليًا 
هي غري م�سجلة كجمعية ومل متنح اإي�ساًل بالعلم واخلرب على خالف الكثري من اجلمعيات يف خمّيم عني احللوة التي 

لت بغطاء لبناين« 40.  �ُسجِّ

وقد اأعرب بع�س امل�ساركني يف العمل امليداين امليداين عند احلديث عن الإحتادات باأّنه »يجب �أن يكون �أي عمل 
يقوم به �لإحت�د ب�إ�سم جهة لبن�نية، فال ميكن �لعمل كجهة فل�سطينية ب�سكل ر�سمي، و�أنه لت�أ�سي�س جمعية يجب �أن يكون ثّمة عدد 
ثّمة قو�نني ت�سمح  ت�أ�سي�س جمعي�ت فل�سطينية بحتة... و�إن ك�ن  �ملطلوب هو  �للبن�نيني مق�بل عدد �لأج�نب، يف حني  حمدد من 
لالأج�نب بت�أ�سي�س جمعي�تهم، �إمن� يجب �أن تكون جمعي�تهم معرتف�ً به� يف دولتهم، ومب� �أّن ل دولة للفل�سطينيني، فهم ت�لي�ً »خ�رج 
يطلب علم وخرب،  ف�لإحت�د ل  بني �جلمعي�ت و�لحت�د�ت«، وبر�أيهم  »ثّمة فرق كبري  ب�أن  �ملجتمعون  �أو�سح  �ملع�دلة«. وقد  هذه 
ومتثيله �أ�سمل من �جلمعية، ك�إحت�د �لفن�نني �لت�سكيليني �لذي يقع يف منزلة ن�ئب �إحت�د �لفن�نني �لت�سكيليني �لعرب. ولذلك ف�رشعية 
�لإحت�د تنبثق من متثيله �ل�س�مل ولي�س عرب علم وخرب يف لبن�ن حيث �أّن �لتمثيل �خل�رجي لالحت�د�ت �لفل�سطينية ي�سمو على متثيل 

�لحت�د�ت �للبن�نية وحتى على �لكثري من �لحت�د�ت �لعربية« 41.

اأما الأندية الفل�سطينية، فلم جتِر حماولت لت�سجيلها »ب�سبب عدم �لثقة ب�أنه �سيتم ت�سجيله�«، ف�ساًل عن �أن »�لت�سجيل 
نّية لدى �لدولة �للبن�نية بت�سجيله� ك�أندية فل�سطينية له�  ك�أندية لبن�نية �سيفقده� خ�سو�سيته� ك�أندية فل�سطينية«. و»�إذ� ك�ن ثّمة 

40 جمريات جمموعة النقا�س املركزة الأوىل املخ�س�سة للجان ال�سعبية يف املخيمات الفل�سطينية، 28/5/2012.

41   جمريات جمموعة النقا�س املركزة الثانية املخ�س�سة لالإحتادات النقابية واملهنية الفل�سطينية، 29/5/2012.
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�حلرية يف �أن يكون لعبوه� فل�سطينيني، فوقتئٍذ تكون هذه �لأندية �لفل�سطينية م�ستعدة للت�سجيل« ح�سب هذه الآراء 42.

وبح�سب اإجتماعات العمل، »ف�إنه من �ل�سعب ت�سجيل �جلمعي�ت �لفل�سطينية مبوجب مر�سوم ي�سدر عن جمل�س �لوزر�ء، و�إذ� 
ك�ن هذ� �لأمر م�ستحياًل قبل ع�م 1993 )ت�ريخ ن�سوء �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية( �إل �أنه م� ز�ل متعّذر�ً لأن �لرتخي�س مبوجب 
�سرتط �أن تكون �جلمعية م�سجلة يف �لبلد �لأ�سلي )�أي فل�سطني( وب�أن تتخذ هذه �جلمعية فرع�ً له� يف  مر�سوم من جمل�س �لوزر�ء يَ
ه ل دولة فل�سطينية بل �سلطة وطنية فل�سطينية فمن �ل�سعب �أن تقوم �جلمعي�ت �لفل�سطينية يف لبن�ن ب�لت�سجيل على  لبن�ن. ومب� �أنّ

هذ� �ل�سكل« 43.
***

يت�سح مما �سبق اأن اجلمعيات الفل�سطينية على اختالف اأنواعها جتهل يف معظمها وجود القرار 
369 و/اأو تفا�سيله واآلية تطبيقه، اأو هي ل تثق بجدوى التقدم بطلب الرتخي�س اأو بح�سولها على 

مت بطلب احل�سول عليه.  الرتخي�س اإن هي تقدنّ
اإح�ساء ر�سمي دقيق  اأكيد ول  وبذلك تتوالد اجلمعيات الفل�سطينية ب�سكل �سريع دون ت�سجيل 

لها، وتاليًا تتداخل براجمها واأن�سطتها بع�سها مع بع�س، دون تن�سيق اأو تكامل فعلي يف ما بينها.

جتدر الإ�سارة يف هذا ال�سياق اإىل اأّن بع�س اجلمعيات الفل�سطينية امل�سجلة عملت على ت�سجيع �سواها من اجلمعيات 
على الت�سجيل ملا يف ذلك من اإيجابيات لناحية التمويل وعقد ال�سراكات وتنظيم عمل الربامج داخل املوؤ�س�سة وت�سجيعها 
على تبني اأ�س�س دميوقراطية يف العمل. ومن الأمناط الأخرى من الت�سجيع هو اأن تقوم جمعية دولية مثاًل باإن�ساء عدد 
من اجلمعيات ال�سغرية داخل الو�سط الفل�سطيني وتعمل على ربطها �سويًا يف �سبكة عمل فت�سبح اجلمعية الدولية 
الإطار املُمّول لهذه اجلمعيات ال�سغرية. غري اأن اجلمعيات الدولية ل ت�سجع هذه املنظمات على الت�سجيل من بداية 
الأمر حتى ُتبقي على الإطار املُتحكم فيها، ول تبداأ مب�سار الت�سجيع اإّل عند اقرتاب اإن�سحاب الهيئة املُمّولة من البلد، 

اأو اإغالق مكاتبها اأو البدء بدعم برامج اأخرى غري تلك التي تعمل عليها اجلمعيات التي اأن�ساأتها 44.

IV. جتارب دولية وعربية مقارنة 

على ال�سعيد الدويل، يختلف و�سع الالجئني جلهة �سعوبة/ت�سهيل تاأ�سي�س جمعياتهم اخلا�سة:
اللبناين  القانون  اقتب�س  والذي  وتعديالته،   1901 عام  ال�سادر  الفرن�سي  القانون  يحظر  مثاًل،  فرن�سا  ففي 
للجمعيات اأحكامه منه، اإن�ساء اجلمعيات على ثالث فئات من الأ�سخا�س فقط ل غري وهم: القا�سرون غري املميزين، 

42   جمريات جمموعة النقا�س املركزة الثالثة املخ�س�سة لالأندية الفل�سطينية، 9/6/2012.

43   جمريات جمموعة النقا�س املركزة الرابعة املخ�س�سة للمنظمات غري احلكومية الفل�سطينية )اجلمعيات(، 16/6/2012

44   جمريات جمموعة النقا�س املركزة الرابعة املخ�س�سة للمنظمات غري احلكومية الفل�سطينية )اجلمعيات(، 16/6/2012.



28

الرا�سدون حتت الولية والرا�سدون حتت الو�ساية. 

يعود هذا املنع اإىل كون اجلمعية عقد كغريه من العقود التي حتتاج اإىل الأهلية القانونية، فنق�س الأهلية مينع 
هوؤلء الأ�سخا�س من اإن�ساء جمعيات ولي�س اأي عائق اآخر يت�سل باجلن�سية.

فلم يرد منع يحول دون تخويل الالجئني اإن�ساء جمعيات، مما يعني مبدئيًا اأنه يحق لهم اإن�ساء اجلمعيات طاملا اأنه 
لي�س ثّمة ن�س مينعهم من اإن�ساء اجلمعيات.

لها عام  قرار  ال�سلة45  يف  الفرن�سي ذات  املدين  القانون  11 من  املادة  الفرن�سية  التمييز  ف�ّسرت حمكمة  وقد 
461948، حيث اأكدت املحكمة اأّن الأجانب يتمتعون يف فرن�سا باحلقوق املدنية التي مل ُترَف�س لهم حتديدًا.

فالالجئون يف فرن�سا هم بحكم الأجانب، وكانت قد ا�ستقبلتهم غداة احلرب العاملية الثانية ملواجهة النق�س يف 
اأوروبا  47 التي ا�ستقدمت الالجئني من خمتلف املخّيمات يف  اليد العاملة لديها مب�ساعدة املنظمة العاملية لالجئني 

وخ�سو�سًا يف اأملانيا وكانت ُتَطبَّق عليهم الأحكام وال�سروط العامة لهجرة العمل.

اإل اأنه ويف مرحلة ثانية، غداة اعتماد معاهدة جنيف، رغبت احلكومة الفرن�سية يف اإدارة �سوؤون ا�ستقبال هوؤلء 
الالجئني ب�سكل م�ستقّل عن املنظمات التي كانت تدير هذه ال�سوؤون، فاأ�سدرت مذكرات خا�سة بالالجئني تخ�سعهم 

فيها ل�سروط قانونية م�سابهة لتلك املتعلقة بالأجانب عمومًا 48.

ومنذ عام 1970 اأ�سبح الالجئون يخ�سعون لقواعد القانون العام التي ترعى العاملني الأجانب مما يف�ّسر ت�سريع 
حقهم باإن�ساء اجلمعيات49 .     

فالقيُد الوحيد اإذًا يف ما خ�س اإن�ساء الأجانب اجلمعيات يف فرن�سا، هو اأن يكون و�سعهم قانونيًا وهذا ما عرّب عنه 
القانون رقم 909-81  50  التزامًا مبعاهدة جنيف لعام 1951.

اأو�ساع  امل�سرتع على حت�سني  كالكامريون مثاًل، فقد عمل  الالجئني  اأخرى ممّيزة يف جتربتها مع  اأّما يف دول 
املتعّلقة  الدولية  واملعاهدات  الفرن�سي  القانون  عن  باقتبا�سه  وذلك  لجئ  األف  املئة  عددهم  تعدى  الذين  الالجئني 

45   Article 11 du Code civil: “ L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont 
ou seront accordes aux Français par les traits de la nation à laquelle cet étranger appartiendra”.

46   Cass. Civ.، 27 juillet 1948، D. 1948. 535.
47    L’Organisation internationale pour les réfugiés، OIR.
48   V. notamment، circulaire MO 70/54 du ministère du travail du 9 décembre 1954.
49   Circulaire du 26 septembre 1991 du ministère du travail، de l’emploi et de la formation profes-

sionnelle
50    Loi n.81-909 du 9 octobre 1981 qui a porté modification de la loi du 1er  juillet 1901 relative aux 

contrats d’association en ce qui concerne les associations dirigées en droit et en fait par des étrangers.
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عام  َع  فو�سَ  ، اإفريقيا51  يف  بالالجئني  اخلا�سة  واملعاهدة   1951 لعام  جنيف  كمعاهدة  واإغنائها  الالجئني  بحقوق 
52 ، حيث اأقرَّ يف املادة 9 منه حقوق الالجئني ومنها حقهم يف تاأ�سي�س اجلمعيات.  2005 القانون رقم 2005/006 
اإّل اأن اجلمعيات الأجنبية يف الكامريون واإن كانت ممكنة، فهي خا�سعة ملوافقة الإدارة امل�سبقة، كي ل ت�سكل اجلمعية 

املراد تاأ�سي�سها اأي خطر اأو ا�سطراب للنظام والأمن العام.

ففي ما عدا هذه القيود يحق متامًا لالجئ يف الكامريون اأن ين�سئ جمعيات دون تفريقه عن املواطنني.

اإن�ساء  بها  يتمتعون  التي  احلقوق  �سمن  من  للفل�سطينيني  يحق  ت�ساهلي،  منحًى  يربز  حيث  �سوريا،  يف  واأخريًا 
اجلمعيات ال�سيا�سية اخلا�سة بهم 53 .

51   Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine régissant les aspects propres aux problèmes 
des réfugiés en Afrique، Addis-Abeba، 1969، article 15، loi n.90/053 du 19 décembre 1990 portant sur les 
libertés d’association au Cameroun.

52   Loi n. 2005/006 du 27 juillet 2005.
53  Conseil de l'Europe، Assemblée parlementaire: “La situation des réfugiés palestiniens”، Doc. 9808، 

15 mai 2003: http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc03/FDOC9808.htm
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IIV. اخلال�سة

روحَية التو�سيات:  .1

احلقوقي باملفهوم  هي،  منها،  والإجتماعية  املدنية  ل�سّيما  الإن�سان  حقوق  اإن 
ولي�س  اإن�سانًا  لكونه  بالإن�سان  ل�سيقة  حقوق   ،procedural الإجرائي  ولي�س   substantive/substantial  

بو�سفه مواطنًا اأو لجئًا. 

يخالف تقييد حّق الفل�سطينيني يف اإن�ساء جمعياتهم اخلا�سة، بذريعة منع التوطني، الإعالن العاملي حلقوق الن�سان. 
كما يخالف املواثيق واملعاهدات الدولية والإقليمية التي اأبرمها لبنان والتزمها ل�سيما العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 
املدنية وال�سيا�سية وبروتوكول الدار البي�ساء لعام 1965 54 الذي ين�س على �سرورة معاملة الفل�سطينيني يف الدول 
ة مع احتفاظهم باجلن�سية الفل�سطينية. هذا ف�ساًل عن خمالفته معاهدة جنيف  العربية التي يقيمون فيها معاملة �سويَّ
يتجاوز  اأ�سحى  الدرا�سة احلا�سرة  التو�سيات يف خال�سة  مو�سوع  اأن  القول  اأمكن  ى  حتنّ  ،1951 لعام 
حقهم البديهي يف اإن�ساء اجلمعيات – اأما وقد اأ�سبحت هذه اجلمعيات اأمرًا واقعًا- اإىل واجب الدولة 
يف ت�سجيل هذه اجلمعيات القائمة وت�سوية اأو�ساعها ما مل تكن خمالفة للنظام العام والآداب العامة 
ومقت�سيات مكافحة الإرهاب واجلرمية، وذلك اإنطالقًا من م�سلحة الدولة اللبنانية اإن مل يكن من 

منطلق حقوقي واإن�ساين.

لطاملا ا�ستخدم بع�س ال�سيا�سيني �سعار »منع توطني« الفل�سطينيني يف لبنان حلرمانهم من هذه احلقوق الأ�سا�سية 
- ومنها احلق يف تاأ�سي�س جمعياتهم - حتى اّت�سح من وراء هذا ال�سعار يف اأحيان عديدة كالم حّق ُيراد به التوظيف 

ال�سيا�سي اأكرث منه م�سلحة لبنان. 

عن  ف�ساًل  الفل�سطينيون،  الالجئون  ظّلها  يف  يعي�س  التي  الب�سرية  للكرامة  واملنافية  الالاإن�سانية  احلالة  اإن 
م�سلحة لبنان العليا، تدفعنا اإىل اقرتاح حلول قانونية، ترتكز على احل�س الإن�ساين من جهة، ومن �ساأنها اأن حتظى 
مبقبولّية �سيا�سية للجهات اللبنانية الر�سمية املعنيَّة، من جهة اأخرى. ذلك اأن من �ساأن توفري احلقوق املدنية 
خماطر  لبنان  يقي  اأن  التوطني،  اإىل  ي  يوؤدنّ ل  مبا  معينة،  �سروط  وفق  للفل�سطينيني  والجتماعية 

اأمنية واإ�سكالت تنتج عن تقييد هذه احلقوق واحلريات لي�س اأقلها ت�سجيع قيام جمعيات �سرية.

القيا�س على مبادرات ر�سمية �سابقة:  .2
�سبق للدولة اللبنانية اأن اتخذت يف الآونة الأخرية مبادرات اآيلة اإىل حت�سني الأو�ساع واحلقوق املدنية للفل�سطينيني 
ح�سرًا  ي�ستثنى  بحيث  اللبناين  العمل  قانون  من   59 املادة  بتعديل  القا�سي  القانون  �سدور  اأبرزها  لعّل  لبنان،  يف 

54    وقع لبنان عليه بتاريخ 8/3/1966 وحتّفظ على املواد الثالث الأوىل فيه مع الإ�سارة اأّن هذه املواد ل عالقة لها باجلمعيات.
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ال�سوؤون  مديرية  والبلديات-  الداخلية  وزارة  �سجالت  يف  لالأ�سول  وفقًا  امل�سجلون  الالجئون  الفل�سطينيون  الأجراء 
ال�سيا�سية والالجئني- من �سرط املعاملة باملثل ور�سم اإجازة العمل ال�سادرة عن وزارة العمل 55 . 

وقد جاء ن�س املادة الأوىل من القانون املذكور على ال�سكل التايل: »يتمتع �لأجر�ء �لأج�نب عند �رشفهم من �خلدمة 
ب�حلقوق �لتي يتمتع به� �لعم�ل �للبن�نيون �رشط �ملع�ملة ب�ملثل ويرتتب عليهم �حل�سول من وز�رة �لعمل على �إج�زة عمل. ي�ستثنى 
�ل�سوؤون  مديرية   - و�لبلدي�ت  �لد�خلية  وز�رة  �سجالت  يف  لالأ�سول  وفق�  �مل�سجلون  �لالجئون  �لفل�سطينيون  �لأجر�ء  ح�رش� 

�ل�سي��سية و�لالجئني - من �رشوط �ملع�ملة ب�ملثل ور�سم �إج�زة �لعمل �ل�س�درة عن وز�رة �لعمل.«

وتطبيقًا لهذا الن�س ولت�سهيل ا�ستح�سال الأجانب على اإجازة عمل متى كانوا متاأهلني من لبنانيات اأو مولودين 
منهن اأو كان اآباوؤهم قد ح�سلوا على اجلن�سية اللبنانية ومل يتموا الثامنة ع�سرة من عمرهم، اأ�سدر وزير العمل �سربل 
نحا�س يف اأيلول 2011، قبل مغادرته الوزارة، القرار رقم 122/1 املتعلق بتنظيم اآلية منح اإجازة العمل لالأجراء 

الفل�سطينيني يف لبنان وحتديد امل�ستندات املطلوبة للح�سول عليها 56. 

جاء يف الأ�سباب املوجبة لهذا القرار: »�إن هوؤلء �لأ�سخ��س يعي�سون ظروف�ً �جتم�عية تت�سم بعدم �ل�ستقر�ر �لنف�سي 
�إّم� �لعمل خالف�ً  و�لجتم�عي و�مل�دي، نتيجة حتملهم عبء ر�سوم �إج�ز�ت �لعمل و�رشوط�ً �أخرى، �لأمر �لذي يفر�س عليهم 
يرتبطون ع�سوي�ً  �ملر�أة، ولأن هوؤلء  �لإن�س�ن، ول�سّيم� حقوق  �أ�رشهم. و�حرت�م�ً حلقوق  �لبالد وترك  مغ�درة  �أو  للق�نون 
و�أ�رشي�ً بن�سف �ملجتمع �للبن�ين، من و�جب �لدولة �لهتم�م ب�سوؤونهم ورع�يتهم«. وقد �أ�س�ر �لوزير نح��س �إىل �أن �لقر�ر هو 
ة...« 57. »�إجر�ء مكمل لنظ�م �لإق�مة �لذي �عتمده �لأمن �لع�م، ومنح من خالله �إق�م�ت جم�ملة لفرتة ثالث �سنو�ت ب�رشوط مي�رشّ

55   القانون رقم 129 تاريخ 24/8/2010، جريدة ر�سمية رقم 41 تاريخ 2/9/2010.

56   ورد يف منت القرار:

وزارة  �سجالت  يف  ر�سمي  ب�سكل  امل�سجل،  الفل�سطيني  الأجري  القرار،  هذا  يف  ترد  مرة  كل  يف  الفل�سطيني  بعبارة  يق�سد  الوىل:  "املادة 
الداخلية والبلديات – مديرية ال�سوؤون ال�سيا�سية والالجئني.

املادة الثانية: تتوىل دائرة مراقبة عمل الأجانب، والدوائر الإقليمية، كلٍّ يف نطاق عمله، منح اإجازات العمل للفل�سطينيني وفقًا ملندرجات هذا 
القرار.

املادة الثالثة: امل�ستندات الواجب تقدميها مع طلب اإجازة العمل: اإ�ستدعاء موقع من �ساحب العالقة، يذكر فيه الإ�سم وحمل الغقامة، ورقم 
الهاتف، �سورة عن بطاقة لجئ �سادرة عن وزارة الداخلية والبلديات – مديرية ال�سوؤون ال�سيا�سة والالجئني، اإفادة عمل اأو اإفادة وعد بالإ�ستخدام 

و�سورتان �سم�سيتان.
املادة الرابعة: على الأجري الفل�سطيني يف حال تغيري مكان العمل اأن يبلغ الدائرة املخت�سة بذلك، وعليه تقدمي اإفادة عمل جديدة خالل مدة 

�سهر من بدء عمله اجلديد.
املادة اخلام�سة: متنح اإجازة عمل الفل�سطيني ملدة ثالث �سنوات ويتم جتديدها وفقًا لالآلية ذاتها.

ن على اإجازة عمل الفل�سطيني املعلومات التالية، ح�سرًا:  الإ�سم، حمل الإقامة، ومدة �سالحيتها. املادة ال�ساد�سة: يدوَّ
املادة ال�ساد�سة: ي�ستثنى الفل�سطيني من القرارات اخلا�سة باملهن املح�سورة باللبنانيني، وتطبق عليهم القوانني والأنظمة اخلا�سة بكل مهنة.

املادة ال�سابعة: تلغى الن�سو�س املخالفة مل�سمون هذا القرار ويعمل به ابتداًء من تاريخ �سدوره.
املادة الثامنة: ين�سر ويبلغ حيث تدعو احلاجة."

57 Al Khiyam، 28/9/2011: http://www.khiyam.com/tammouz/tam_articles_details.php?articleID=12368
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اإن قرار وزير العمل الأ�سبق، وب�سرف النظر عن املوقف منه وتوقيته واآليته 58 والنتقادات التي اأعقبت �سدوره 
ورجوع الوزير اجلديد عنه، لي�س يتيمًا اأو �ساذًا عن ال�سيا�سات الوزارية اجلديدة القا�سية بت�سهيل معي�سة الالجئني 
الفل�سطينيني. فقد �سبق للوزير الأ�سبق للعمل بطر�س حرب، الذي ينتمي اإىل فريق �سيا�سي اآخر، اأن اأر�سل م�سروع 
مر�سوم يتناول املو�سوع عينه اإىل جمل�س �سورى الدولة 59 مبا يوؤ�ّسر اإىل ح�سول توافق �سيا�سي �سمني اأو علني، على 
تاأ�سي�س اجلمعيات الفل�سطينية ي�سّكل  اأن احلّق يف  اإقامة الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان. وغنّي عن الذكر  ت�سهيل 

وجهًا من وجوه هذه الإقامة 60. 
وعليه، قيا�سًا على التجارب املذكورة اأعاله، ولي�س اقتداًء بها بال�سرورة،

ومع اإقرارنا باأوجه الختالف املو�سوعي بني ت�سهيل اإقامة الفل�سطينيني وعملهم من جهة، وبني 
ت�سهيل تاأ�سي�س جمعياتهم من جهة اأخرى، 

فاإن املبادرة اإىل ت�سهيل ت�سجيل اجلمعيات لدى ال�سلطات اللبنانية، واإىل جانب م�سمونها احلقوقي والن�ساين، 
اإن  العتيدة  املبادرة  هذه  مثل  بقاء  ذلك  يعني  اأن  دون  املنفتحة،  احلكومية  ال�سيا�سات  اإطار  يف  اإ�سافية  خطوة  هي 

ح�سلت مبناأى عن الإنتقادات 61 . يقابل ذلك بطبيعة احلال، ردوٌد مو�سوعية مرّحبة 62 .

58   انتقد البع�س قرار وزير العمل امل�ستقيل على اعتبار اأنه يتجاوز الآلية الد�ستورية والقانونية ف�ساًل عن اأنه جاء مبا�سرًة قبل ا�ستقالة الوزير 

مّما دفع بالوزير اجلديد �سليم جري�ساتي اإىل اإلغائه.
59   اأعاده اإليه اإنطالقًا من قاعدة اأن حكومة ت�سريف الأعمال ل ت�ستطيع ذلك بل حكومة عاملة.

60   "حق العمل للفل�سطينيني: تعامل ر�سمي غري عادل"، النهار، 13/5/2012. 

    من اجلدير ذكره اأن قرار الوزير نحا�س ل يذكر كلمة لجئ بل يتحدث عن الفل�سطينيني بطريقة اعتربت كاأنها ت�سقط عنهم �سفة الالجئني 
لإعطائهم مزيدًا من الت�سهيالت.

61   وقيا�سًا على ذلك، مبو�سوع عمالة الفل�سطينيني، راأى رئي�س حزب الكتائب الرئي�س اأمني اجلميل اأّن ما اأُقّر يف جمل�س النواب ح�سل من 

دون �سوابط متنع التوطني، مبديًا قلقه " من الإنطالق بهذه الطريقة املت�سرعة واملتجاوزة ملبداأ التوافق الوطني وعدم الأخذ يف الإعتبار الناحية 
امليثاقية، وهذه الأمور ترتافق مع اأ�سوات كثرية �سمعناها من جمموعة نواب وغري نواب تقول: حققنا خطوة اأوىل "واخلري لقدام" نحن م�ستمرون 
بق�سية متلك الفل�سطينيني واإعطائهم مزيدًا من احلقوق"، معلنًا التم�سك ب�سقف بكركي " وكل خروج عنه خطر على م�ستقبل البلد ووحدته ". 
وذّكر بتجربة اإتفاق القاهرة عام 1969 " التي دفع لبنان غاليًا ثمنها، وقد مت اإلغاوؤها يف عهد توليه رئا�سة اجلمهورية لكونها مت�س ب�سيادة البلد".
" اأن ما ح�سل ل يخدم م�سلحة البلد، لأن ثمة م�سعى وجهودًا ومبادرات على �سعيد الدول لتكري�س توطني الفل�سطينيني حيث هم،  واأكد 
فنخ�سى اأن ت�سب اأي خطوة يف خدمة اإ�سرائيل بالتعوان مع جمموعة من املوؤ�س�سات الدولية التي تدرك اأن حق العودة غري م�سمون، اإ�سافًة اإىل 
م�ساع لتكري�س التوطني يف �سكل عام ". داعيًا اإىل " وقفة م�سوؤولة يف مو�سوع يهم كل اللبنانيني. وراأى اأن ثمة نقطة اإ�ستفهام عن توقيت طرح هذا 

امللف ويف هذا ال�سكل "، م�سريًا اإىل اأنه " كان ميكن هذه الق�سايا اأن تنتظر ".
وعن اإ�سرار النائب وليد جنبالط على هذا املو�سوع وعلى التملك خ�سو�سًا، قال: " ل اأعرف اإذا كان وليد بك لوحده يتكلم بهذا الإجتاه، 
وعلى كٍل موقفنا وا�سح و�سقفنا �سقف بيان بكركي، واأمتنى اأن يعي اجلميع خماطر ما يح�سل. الق�سية لي�ست فقط بالأ�سا�س، واإمنا ال�سكل هو 
جزء من الأ�سا�س، فالطريقة التي نعالج بها الأمور بهذا الت�سرع تخيفنا، وميكن اأن تطرح م�ستقباًل موا�سيع اأخرى يف جمل�س النواب وت�سّدق يف 

الطريقة نف�سها ".
اأي كان �سرط ان ي�سعر مب�سوؤولياته  " نقبل املالحظة من  اأقر ل يكفي، قال:  "اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني" اإن ما  اإعالن  وعن 
جتاه البلد الذي ي�ست�سيفه ويجب اأن يفهم اجلميع اأن على الفل�سطينيني واجبات جتاه هذا البلد واأن يرحموه من هذه الت�سرفات اإن يف ما يتعلق 
بال�سالح اأو م�سادرة املمتلكات اأو ال�سيادة ". واأ�ساف: " اإ�سطر النواب اإىل الإجتماع خارج القاعة العامة من اأجل مو�سوعني ل �سفة م�ستعجلة 
لهما. ل اأعتقد اأن النفط �سيهرب من اأمامنا ول الق�سية الفل�سطينية هي ب�سفة الإ�ستعجال. هذه نقطة اإ�ستفهام وتزيد قلقنا. ل اأريد الإ�سرت�سال 
اأكرث ففي فمي ماء. واملكتوب يقراأ من عنوانه. كنا متفاهمني على ورقة معينة ومَت الت�سرف بهذه الورقة ونحن اإعرت�سنا على هذا ". )النهار، 

19/8/2010، �س.4(. 
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التو�سيات:  .3
يجدر تكري�س حق الفل�سطينيني باإن�ساء جمعياتهم اخلا�سة �سمن اإطار قانوين وا�سح كي تقع اأعمالها ون�ساطاتها 

حتت مراقبة الدولة اللبنانية ولي�س خارج �سلطتها. يتم ذلك عمليًا من خالل:

للجمعيات  بالن�سبة  369 ل.ر. كما هو احلال  للقرار  الفل�سطينية  اإن�ساء اجلمعيات  اإخ�ساع  تكري�س   -
الأجنبية، دون عوائق اإّل ما يت�سل ب�سرورات الأمن العام ومكافحة اجلرمية والإرهاب ومتويله.

- منح الرتخي�س للجمعية الفل�سطينية مع اإمكان »اإخ�ساعه لبع�س ال�سروط« الإ�سافية التي حتّددها الإدارة 
اأي وزارة الداخلية والبلديات عماًل بن�ّس املادة 2 من القرار املذكور وتاليًا اإمكان التعاون يف ذلك مع جلنة احلوار 

اللبناين الفل�سطيني. 

- در�س اإمكان ت�سوية اأو�ساع اجلمعيات الفل�سطينية القائمة عرب فتح املجال اأمامها للت�سجيل وت�سكيل جلنة 
ر�سمية خا�سة بذلك يف ما بني وزارة الداخلية والبلديات وجلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني. ولذلك ميكن التمييز يف 
ال�سروط الإ�سافية املذكورة، بني جمعيات قائمة تعطى مهلة لت�سحيح اأو�ساعها وجمعيات جديدة قيد التاأ�سي�س دون 

جعل تاأ�سي�س هذه الأخرية مهمة م�ستحيلة.

يف كل ما  اللبنانية  بتاأ�سي�س اجلمعيات  املتعّلق   1909 خا�سعة للقانون  الفل�سطينية  اأن اجلمعيات  - اعتبار 
يتجاوز اأحكام القرار 369 ل.ر. وما ل يتناق�س معه.

اأن  وامل�ساألة برمتها كان ميكن  وال�سلبيات،  الكثري من اليجابيات  "اإقرار حقوق الالجئني يحمل  الإيجابي:  باملعنى  62   وقيا�سًا على ذلك، 

تكون مدخاًل اإىل تكري�س التوافق اأو الإجتماع اللبناين على تاأييد احلقوق الإجتماعية والإقت�سادية لالجئني الفل�سطينيني، متامًا كما ورد يف البيان 
الوزاري، خ�سو�سًا اإن اإقرار احلقوق على النحو الذي ح�سل بدا وكاأنه اإنت�سار لفريق �سيا�سي على فريق اآخر رغم الإختالط يف املواقف بني خمتلف 
الكتل والأحزاب اإذ اإنحازت "القوات اللبنانية" اإىل جانب موؤيدي الإقرتاحات والتي يف حني كان املطلوب تو�سيح الأمور باأن الالجئني الفل�سطينيني 
لن ي�ستفيدوا من تعوي�سات �سناديق املر�س والأمومة والتعوي�سات العائلية، واإن الأمر يقت�سر على تعوي�س نهاية اخلدمة. واأ�ساف اأن لبنان جمع 
من خالل اإقرار هذه البنود بني قوانينه واملعاهدات والإتفاقات الدولية التي حتمي الالجئني الفل�سطينيني وحق العمال من بينهم، وهو بذلك قدم 
اإقرار القوانني، يف راأي امل�سدر، فر�سة للبنان لتجاوز الرتاكم التاريخي  اأ�سكال الإلتزام باأحكام معاهدات حقوق الإن�سان. كما �سكل  �سكاًل من 

ال�سلبي يف العالقات اللبنانية – الفل�سطينية وقدمت الدولة اللبنانية فر�سة لتح�سني �سورة لبنان الدولية.
ويقود ذلك اإىل اأّن ما حتقق يف جمل�س النواب لي�س اإّل تعدياًل جزئيًا يدخل يف منطق رد الفعل، يف حني اأن املطلوب اإطار قانوين متكامل ملعاجلة 

امللف الفل�سطيني من خالل ثالث نقاط اأ�سا�سية:
حقوق اإقت�سادية واإجتماعية موؤقتة لالجئني الفل�سطينيني.

ب�سط �سيادة الدولة على كامل اأرا�سيه وحل م�سكلة ال�سالح الفل�سطيني خارج املخيمات وداخلها.
اإطالق حملة دبلوما�سية لدعم حق العودة ومتابعة هذا الأمر مع الهيئات الدولية ب�سورة متوا�سلة اإنطالقًا من موقع لبنان يف جمل�س الأمن 

والإجماع العربي" )النهار، املرجع عينه، حتقيق بيار عطااهلل(. 
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- الت�ساور مع ال�سلطة الفل�سطينية لت�سهيل تاأ�سي�س اجلمعيات اللبنانية يف الأرا�سي الواقعة حتت �سلطتها.

- در�س اإمكان اإ�سدار تنظيم قانوين خا�س باللجان ال�سعبية »لأن عمل اللجان ال�سعبية اأو�سع من عمل اجلمعيات«.

- در�س اإمكان ال�سماح بت�سجيل الأندية الريا�سية الفل�سطينية كاأندية فل�سطينية حفاظًا على هويتها الفل�سطينية 
وعدم عزلها ل�سّيما واأن عدد ال�سباب املنتمني لهذه الأندية لي�س بقليل واأن معظم هذه الأندية هي نتاج مبادرات فردية 
وغري حزبية. كذلك ال�سماح لهذه الأندية باإن�ساء مالعب لها و/اأوال�سماح لها باللعب يف املالعب البلدية املمنوعة من 

ا�ستخدامها كونها م�سنفة حاليًا »اأندية غري �سرعية«.

اللبنانية  ال�سلطات  من  وت�سجيع  بدفع  القائمة  اجلمعيات  بني  والتوا�سل  التن�سيق  وتفعيل  وتعزيز  حتفيز   -
املختلفة كي تتمكن من تقدمي خدماتها يف خمتلف املخيمات والالجئني خارج املخيمات، وو�سع ا�سرتاتيجية وا�سحة 
للربامج والن�ساطات التي تقوم بها هذه اجلمعيات وحتديد اأولوياتها بالن�سبة حلاجات الالجئني الأ�سا�سية عرب اعتماد 
براجمها  تنفيذ  ت�ستطيع  لهذه اجلمعيات كي  ثابتة  لتوفري موارد  وال�سعي  اأن�سطتها،  الت�سارب بني  ملنع  التخ�س�سية 

بالكامل.
***

ال�سواء  على  ه  تتوجنّ مدرو�سة،  اإعالمية  توعية  حملة  اإطالق  دون  نفعًا  اخلطوات  هذه  مثل  جتدي  ل 
للمجتمع اللبناين واجلمعيات الفل�سطينية والنا�سطني املدنيني، من �ساأنها التو�سيح باأن ت�سجيل هذه اجلمعيات:

ل يرمي اإىل هيمنة ال�سلطة اللبنانية عليها، بل على العك�س فهو يرمي اإىل حم�سها ال�سرعية القانونية كي   .1
تكون فاعلة ونا�سطة داخل املخيمات وخارجها.

ل يوؤدي اإىل التوطني بل يكّر�س �سلطة الدولة اللبنانية خ�سو�سًا مع ال�سماح بت�سجيل اجلمعيات حتى منها   .2
تلك العاملة داخل املخّيمات الفل�سطينية.

حرياتها  ملمار�سة  الدولة  بحماية  تتمّتع  اأن  ميكنها  قانوين،  اإطار  �سمن  اجلمعيات  هذه  عمل  تنظيم  خالل  من 
ون�ساطاتها حتت �سلطة القانون. ومن �ساأن قوننة تاأ�سي�س اجلمعيات الفل�سطينية اأن يظهرها اإىل العلن ب�سكل �سرعي 
واأن يوّفر لها الدعم املادي من خمتلف اجلهات املحلية اللبنانية كما الدولية كما واإ�سراكها يف برامج تعاون مع جمعيات 
اأخرى مبا من �ساأنها تطوير اأدائها وعملها.                                                                                                                                                                                                    
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ملحق رقم 1

قانون �سادر يف 29 رجب �سنة 1327 و3 اأغ�سط�س -1325)1909م(
)قانون اجلمعيات(

الف�سل الأول
املادة -1 اجلمعية هي جمموع موؤلف من عدة اأ�سخا�س لتوحيد معلوماتهم اأو م�ساعيهم ب�سورة دائمة ولغر�س 

ل يق�سد به اقت�سام الربح.

املادة -2 اإن تاأليف اجلمعية ل يحتاج اإىل الرخ�سة يف اأول الأمر ولكنه يلزم يف كل حال مبقت�سى املادة ال�ساد�سة 
اإعالم احلكومة بها بعد تاأ�سي�سها.

املادة -3 معدلة وفقًا للقانون تاريخ 26/5/1928.
على  اأو  العمومية  والآداب  القوانني  لأحكام  خمالف  م�سروع  غري  اأ�سا�س  على  م�ستندة  جمعيات  تاأليف  يجوز  ل 
ق�سد الإخالل براحة اململكة وبكمال ملكية الدولة اأو تغيري �سكل احلكومة احلا�سرة اأو التفريق �سيا�سة بني العنا�سر 

العثمانية املختلفة ويرف�س اإعطاء العلم وخرب بها وحتّل مبر�سوم ي�سدر يف جمل�س الوزراء.

املادة -4 من املمنوع تاأليف جمعيات �سيا�سية اأ�سا�سها اأو عنوانها القومية واجلن�سية.

اأو  يكون حمكومًا عليه بجناية  واأن ل  الع�سرين  �سنه دون  يكون  اأن ل  فيه  ي�سرتط  اإن ع�سو اجلمعية  املادة -5 
حمرومًا من احلقوق املدنية.

يعطي  اأن  اجلمعية  تاأليف  عند  حاًل  يجب  عليه  فبناًء  ال�سرية  اجلمعيات  تاأليف  قطعيًا  منعًا  مينع   6- املادة 
موؤ�س�سوها اإىل نظارة الداخلية اإذا كان مركزها يف دار ال�سعادة، واإىل اأكرب ماأموري امللكية يف املحل اإذا كان مركزها 
يف اخلارج، بيانًا مم�سيًا وخمتومًا منهم يحتوي على عنوان اجلمعية وبيان مق�سدها ومركز اإدارتها واأ�سماء املكلفني 
باأمور الإدارة و�سفتهم ومقامهم ويعطي لهم مقابلة لذلك علم وخرب ويربط بهذا البيان ن�سختان من نظام اجلمعية 
الأ�سا�سي م�سادق عليهما بخامت اجلمعية الر�سمي وبعد اأخذ العلم واخلرب تعلن الكيفية من قبل املوؤ�س�سني. ويتحتم 
اإدارتها  اأو يف هيئة  الأ�سا�سي  نظامها  والتبديل يف  التعديل  يقع من  تعلم احلكومة يف احلال مبا  ان  على اجلمعيات 
ومقامها. وهذا التعديل والتبديل اإمنا ينفذ حكمه على �سخ�س ثالث من يوم اإعالم احلكومة به. وينبغي اأن يرقم يف 

دفرت خم�سو�س واأي وقت طلبته احلكومة العدلية اأو احلكومة امللكية ينبغي اإبرازه لها.
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املادة -7 ي�سرتط اأن يوجد يف مركز كل جمعية هيئة اإدارية توؤلف من �سخ�سني على الأقل واإن كان لها �ُسَعب 
فيكون اأي�سًا لكل �سعبة هيئة اإدارية مربوطة بالهيئة املركزية وي�سرتط على هذه الهيئات اأوًل اأن مت�سك ثالثة دفاتر 
ت�سطر يف الأول منها هوية اأع�ساء اجلمعية وتاريخ دخولهم ويف الثاين مقررات الهيئة الإدارية وخمابراتها وتبليغاتها 
ويف الثالث ما يعود للجمعية من الواردات ومفردات امل�سارفات ونوعها ومقدارها واأن تربز هذه الدفاتر اإىل احلكومة 

العدلية وامللكية يف اأي وقت طلبتها.

املادة -8 كل جمعية اأعطت بيانًا وفقًا للمادة 6 ميكنها اأن تتقدم اإىل املحاكم بالوا�سطة ب�سفة مدٍع اأو مدعى 
عليه على ما �سياأتي يف املادة 9 واأن تدير وتت�سرف يف ما عدا الإعانات التي تقع من قبل الدولة لدى الإيجاب اأوًل:  
باحل�س�س النقدية التي تعطى من الأع�ساء ب�سرط اأن ل تتجاوز احل�سة اأربعة وع�سرين ذهبًا يف ال�سنة، ثانيًا:  باملحل 
املخ�س�س لإدارة اجلمعية واجتماع اأع�سائها، ثالثًا: بالأموال غري املنقولة الالزمة لإجراء الغر�س املق�سود وذلك 

وفقًا لنظامها اخلا�س. وميتنع على اجلمعيات اأن تت�سرف يف ما �سوى ذلك من الأموال غري املنقولة.

املاأمورين  اإىل  العائدة للجمعية  التي ترفع با�سم اجلمعيات لأجل امل�سالح  اإن املراجعات واملطالبات  املادة -9 
واملحاكم واملجال�س الر�سمية ل ميكن اأن جتري اإّل بوا�سطة ا�ستدعاء ذي متغة مي�سيه ويختمه املدير اأو الكاتب العمومي 
باإم�سائه وختمه الذاتي وهوية مثل هوؤلء الأ�سخا�س العاملني با�سم اجلمعية ي�سرح بها يف نظام اجلمعية الأ�سا�سي.

املادة -10 ميكن لع�سو اجلمعية اأن ينف�سل عنها اأي وقت اأراد ولو �سرط يف نظامها الأ�سا�سي عك�س ذلك ولكن 
بعد اأن يوؤدي احل�سة النقدية العائدة اإىل ال�سنة احلالية وقد حل اأجلها. 

املادة -11 كل نوع من الأ�سلحة النارية واجلارحة ميتنع على اجلمعيات اإدخاله وحفظه يف اأماكن اجتماعها غري 
اأنه ميكن اأن يوجد مبعرفة ال�سابطة يف املنتديات التي تخ�س�س لتعلم ال�سيد ولعب ال�سيف ما حتتاجه من الأ�سلحة 

وبقدر احتياجها.

املادة -12 معدلة وفقًا للمر�سوم ال�سرتاعي رقم 41 تاريخ 28/9/1932:
اإن اجلمعيات التي ل تعلن اأمرها وتنبىء احلكومة باإعطائها البيان وفقًا للمادتني 2 و6 فكما اأنه بعد منعها من 
خم�سة  من  النقدي  باجلزاء  م�ستاأجره  اأو  اجتماعها  حمل  و�ساحب  اإدارتها  وهيئة  موؤ�س�سوها  يجازى  احلكومة  قبل 
واملمنوعة  امل�سرة  الأغرا�س  تاألفت لغر�س من  اإذا كانت هذه اجلمعية قد  اإىل خم�سة وع�سرين ذهبًا فكذا  ذهبات 

املبينة يف املادة 3 اأو يف القانون اجلزاء يحكم اأي�سًا على حدة باجلزاء املعني يف القانون املذكور.
كل من ي�سرتك على اأي وجٍه كان يف جمعية اأو جلنة اأو هيئة ترمي مبا�سرًة اأو بالوا�سطة اإىل عرقلة �سري امل�سالح 
العامة يعاقب باحلب�س من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات وبغرامة نقدية من 25 اإىل 200 لرية لبنانية �سورية اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني.
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املادة -13 من خالف اأحكام املواد 4 و5 و7 و9 وما ل تعلق له بالإخبار والإعالن من اأحكام املادة 6 يجازى 
باجلزاء النقدي من ذهبني اإىل ع�سرة ذهبات وعند التكرار يعاقب ب�سعفي هذا القدر. ومن اأبقى خالفًا لهذا القانون 
جمعية منعت مبقت�سى املادة 12 اأو جدد تاأ�سي�سها واإدارتها يعاقب باجلزاء النقدي من ع�سرة ذهبات اإىل 50 ذهبًا 

وباحلب�س من �سهرين اإىل �سنة ويعاقب بهذا اجلزاء من جعل حماًل له جمتمعًا لأع�ساء جمعية ممنوعة.

املادة -14 اإن الأموال العائدة جلمعية منعتها احلكومة اأو ف�سخت بر�ساء اأع�سائها واختيارهم اأو بحكم نظامها 
الداخلي اإذا وجد ب�ساأنها ن�س يف نظام تلك اجلمعية الأ�سا�سي عمل به واإّل عمل مبوجب القرار الذي يعطى من هيئة 
اجلمعية العمومية. اإن اجلمعية التي منعت اإذا كانت من اجلمعيات املوؤ�س�سة لغر�س من الأغرا�س امل�سرة واملمنوعة 

ال�سابق ذكرها يف املادة 3 تاأخذ احلكومة اأموالها وت�سبطها.

املادة -15 اإن املنتديات )كلوب( اأي�سًا هي من قبيل اجلمعيات املحكي عنها يف هذا الف�سل.

املادة -16 اإّن اجلمعيات املوجودة الآن يتحتم عليها يف مدة �سهرين اإعتبارًا من تاريخ ن�سر هذا القانون اأن تعطي 
البيان وتويف �سرط الإعالن وفقًا للمادتني 2 و6 واأن توفق العمل على اأحكام �سائر املواد.

الف�سل الثاين

املادة -17 اإن عّد اجلمعية خادمة للمنافع العامة يتوقف على م�سادقة الدولة بقرار من �سورى الدولة وميكن 
التي  والتحاويل  والأ�سهم  الأ�سا�سي.  بنظامها  املمنوعة  املعامالت احلقوقية غري  اأن جتري جميع  ملثل هذه اجلمعية 
تتملكها اجلمعية ينبغي يف كل حال اأن يرقم ويحول با�سمها ما كان منها عائدًا حلامله. اأّما الأموال املوهوب اأو املو�سى 
به ماًل غري منقول ومل يكن اإّل برخ�سة خم�سو�سة من احلكومة. واإذا كان املوهوب اأو املو�سى به ماًل غري منقول ومل 
يكن اإليه حاجة للقيام بوظيفة اجلمعية فيباع وي�سرح يف القرار الذي يعطى بقبوله باملدة التي يجب اأن يباع فيها.  اأّما 

بدل املال الذي يباع في�سلم اإىل �سندوق اجلمعية.

املادة -18 لل�سابطة اأن تفت�س اجلمعيات واملنتديات فعليها من ثم اأن تفتح حمال اجتماعها يف كل وقت ملاأموري 
ال�سابطة ولكن حتى يثبت ماأمورو ال�سابطة لدى احلاجة اأّن دخولهم حمل الإجتماع كان م�ستندًا اإىل لزوم حقيقي 
يلزمهم اإبراز ورقة ر�سمية تت�سمن الأمر اأو الإجازة بدخول ذلك املحل تعطى لهم يف دار ال�سعادة من ناظر ال�سابطة 

ويف الوليات من اأكرب ماأموري امللكية املحليني اأو من وكيله.

املادة -19 اإن نظارتي الداخلية والعدلية ماأمورتان باإجراء هذا القانون.
يف 29 رجب �سنة 1327
املوافق 3 اأغ�سط�س 1325
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ملحق رقم 2

قانون �سادر بقرار:
قرار رقم 369/ل.ر.

21 كانون الأول �سنة 1939
)اجلمعيات الأجنبية(

اإن املفّو�س ال�سامي للجمهورية الفرن�ساوية،
قرر ما ياأتي:

املادة -1 ل يجوز اأن تن�ساأ اأية جمعية اأجنبية ول اأن تقوم بعملها يف لبنان اأو �سوريا ما مل حت�سل على ترخي�س 
م�سبق من مندوب املفو�س ال�سامي. 

ل يجوز اأن يكون لها موؤ�س�سات يف لبنان اأو �سوريا اإّل مبقت�سى ترخي�س خا�س لكل موؤ�س�سة من هذه املوؤ�س�سات. 

اأو اأن يكون خا�سعًا لتجديد دوري. ويجوز اإخ�ساعه لبع�س  يجوز اأن مينح الرتخي�س ب�سورة موؤقتة  املادة -2 
ال�سروط. 

يجوز �سحب الرتخي�س يف اأي وقت كان باأمر اإداري من املفّو�س ال�سامي اأو من مندوبه. 

املادة -3 على اجلمعيات الأجنبية املوجودة عند ن�سر هذا القرار اأن تطلب يف خالل �سهر اإبتداًء من تاريخ هذا 
الن�سر، لها ولكل موؤ�س�سة من موؤ�س�ساتها، الرتخي�س املفرو�س يف املادة 1. 

املادة -4 تعترب جمعيات اأجنبية مهما كان ال�سكل الذي قد تختفي حتته عند الإقت�ساء اجلماعات التي لها ميزات 
اجلمعيات ومركزها الأ�سا�سي يف اخلارج. 

تنتمي  وهي  �سوريا  اأو  لبنان  يف  ومركزها  اجلمعيات  ميزات  لها  التي  اجلمعيات  اأجنبية  جمعيات  اأي�سًا  تعترب 
جلمعيات اأو جماعات اأجنبية اأو يديرها بالفعل اأجانب اأو يكون لها اإّما اأع�ساء اإدارة اأجانب اأو يكون ربع اأع�سائها على 

الأقل من الأجانب. 

تعترب يف ما يتعلق بتطبيق هذا القرار �سبيهة باجلمعيات الأجنبية اجلمعيات التي ترمي واإن تكن لبنانية اأو �سورية 
اإىل غاية �سيا�سية تتجاوز النطاق ال�سوري اأو اللبناين وتكون مرتبطة يف عملها بعنا�سر اأجنبية. 

املادة -5 تاأمينًا لتطبيق املادة ال�سابقة يحق يف كل وقت ملندوبي املفّو�س ال�سامي اأن يطلبوا من مديري كل جماعة 
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اأو كل موؤ�س�سة يف �سوريا اأو لبنان اأن يقدموا لهم كتابًة يف خالل �سهر جميع املعلومات الكافية لتعيني املركز الأ�سا�سي 
الذي تنتمي اإليه هذه اجلماعات اأو املوؤ�س�سات وغايتها احلقيقية وجن�سية اأع�ساء اإدارتها ومديرها الفعليني. 

املادة -6 ي�سرتط لقبول طلبات الرتخي�س اأن يذكر فيها اإ�سم اجلمعية اأو املوؤ�س�سة وغايتها وحمل عملها واإ�سم 
اأو  اجلمعية  باإدارة  القيام  كانت  �سفة  باأية  مكّلفون  هم  الذين  والأ�سخا�س  اأع�سائها  وجن�سية  اإقامة  وحمل  ومهنة 

املوؤ�س�سة ومواردها املالية. 

يجب اأن تكون هذه الطلبات مرفقة بن�سختني من قانون اجلمعية الأ�سا�سي ونظامها الداخلي. 

املادة -7 كل حتوير يف القانون الأ�سا�سي اأو النظام الداخلي يجب اأن يرخ�س به م�سبقًا مندوب املفّو�س ال�سامي. 
وكل تغيري حمل اإقامة وكل حتوير يف ت�سكيل مكتب اجلمعية يجري على اأثر ا�ستقالة اأو وفاة اأو اأي �سبب اآخر يجب اأن 

يبلغ مندوب املفّو�س ال�سامي يف خالل ثمانية اأيام. 

املادة -8 يف ما خال الإ�ستثناءات املن�سو�س عليها يف املادة 1 من القرار عدد 215 ل.ر. ال�سادر يف 14 اأيلول 
�سنة 1935 يجب على الأجانب املقيمني يف لبنان و�سوريا الداخلني يف اجلمعية اأن يكونوا حا�سلني على بطاقة الهوية 

التي تعطى لالأجانب. 

اأعمالها واأن  اأن توقف حاًل  اأو �ُسحب منها  املادة -9 يجب على اجلمعيات الأجنبية التي ُرف�س الرتخي�س لها 
تبا�سر يف ت�سفية اأموالها يف مهلة �سهر اإبتداًء من تاريخ تبليغها قرار رف�س الرتخي�س اأو �سحبه. 

املادة -10 تلغى بحكم القانون اجلمعيات الأجنبية مهما كان ال�سكل الذي قد تختفي حتته عند القت�ساء اإذا مل 
تطلب الرتخي�س �سمن ال�سروط املعينة اأعاله. 

يثبت هذا الإلغاء باأمر اإداري من مندوب املفّو�س ال�سامي. 

املادة -11 جتري يف املحكمة ت�سفية اأموال اجلمعيات الأجنبية التي يثبت اإلغاوؤها بالأمر الإداري املن�سو�س 
عليه يف املادة ال�سابقة. 

ويكون الأمر كذلك يف ت�سفية اأموال اجلمعيات الأجنبية التي رف�س الرتخي�س لها اأو �سحب منها اإذا مل تنجز هذه 
الت�سفية يف املهلة املعينة يف املادة 9. 

املادة -12 تقوم ال�سلطة الق�سائية ببيع اأموال اجلماعات املعتربة ملغاة مبوجب املادة 10 ويدفع حا�سل البيع 
للجمعيات اخلريية املعّينة من قبل ال�سلطة التي قررت اإلغاء تلك اجلمعيات. 
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اأما يف احلالة املن�سو�س عليها يف الفقرة الثانية من املادة 11 وكذلك يف حالة حّل اجلمعية بناًء على رغبتها اأو 
مبوجب قانونها الأ�سا�سي فيت�سرف باأموالها وفقًا لهذا القانون واإذا مل يكن فيه ن�س بهذا ال�ساأن فيت�سرف بها وفقًا 
لقرار الإجتماع العام لأع�ساء هذه اجلمعية على اأنه ل يجوز مبقت�سى هذا القانون اأو قرار الإجتماع العام اأن يت�سرف 

باأموال اجلمعية املنحلة اإل لغايات خريية. 

املادة -13 يعاقب بال�سجن من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات وبجزاء نقدي من خم�س اإىل ثالثماية لرية لبنانية 
اأو �سورية اأو باإحدى هاتني العقوبتني فقط: 

كل �سخ�س يدير باأية �سفة كانت اأو يتابع اإدارة جمعيات اأجنبية اأو موؤ�س�سات غري حا�سلة على ترخي�س.   -
وكل �سخ�س ل ميتثل لالأمر املر�سل له تطبيقًا للمادة 5 اأو يقدم ت�سريحات كاذبة.   -

ويعاقب بال�سجن من ثالثة اأ�سهر اإىل �سنتني وبجزاء نقدي من لريتني اإىل ماية لرية اأو باإحدى هاتني العقوبتني 
فقط:

كل �سخ�س واإن مل يقم باإدارة اجلمعيات واملوؤ�س�سات املنوه عنها اأعاله غري اأنه قد ا�سرتك يف اأعمالها وكل �سخ�س 
يخالف باأية �سورة كانت اأحكام هذا القرار. 

املادة -14 تكون املخالفات املن�سو�س عليها يف هذا القرار وجميع املخالفات الأخرى املتعلقة باأعمال اجلمعيات 
الأجنبية من �سالحية املحاكم الناظرة يف الدعاوى الأجنبية مهما كانت جن�سية مرتكبي هذه املخالفات. 

املادة -15 ل يطبق هذا القرار ل على اجلمعيات الأجنبية التي تكون غايتها الوحيدة القيام باأعمال الدين ول 
على اجلمعيات الدينية. 

تكون  ل  عندما  الأجنبية  اجلمعيات  على  باجلمعيات  املتعلق   )1325(  1909 �سنة  اآب   3 قانون  اأحكام  تطبق 
خمالفة لهذا القرار. وكذلك تطبق على جمعيات ال�سبان الأجنبية املن�ساأة ملمار�سة الأعمال الريا�سية اأحكام القرارين 

عدد 146 ل.ر. و172 ل.ر. تاريخ 4 متوز و3 اآب �سنة 1934 غري املخالفة لهذا القرار. 

املادة -16 اأمني ال�سّر العام يف املفّو�سية العليا مكّلف تنفيذ هذا القرار. 

بريوت يف 21 كانون الأول �سنة 1939
املفو�س ال�سامي                 
 الإم�ساء: غ. بيو               


