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Iُمدخل . 

ىذا يتَّسـ النظر في المجتمع المدني المبناني باألىمية، إذ يكشؼ قدرة منظمات  عرض لممجتمع المدني المبناني:
متغيَّرة باستمرار. فقد تمكَّف ىذا المجتمع عمى غير مستقرة مف حيث طبيعتيا و المجتمع عمى التكيؼ والعمؿ في بيئة 

 امتداد السنيف مف أف يكوف عاكًسا شفَّاًفا لمصالح المواطنيف المبنانييف.

أضؼ  فيو. 1خيؼ مف الفسادالحقوؽ المدنية؛ بالرغـ مف ُشيوع مستوًى مالحريات و ولبناف جميورية ديمقراطية تضمف 
ياف إلى انقسامات حادة تضرب المجتمع المدني البمد يتأثَّر بنظاـ سياسي غير مستقر وبطائفية قوية يؤدّْ  إلى ذلؾ أفَّ 

 (.1990مع اندالع الحرب األىمية التي امتدت حتى عاـ  1975في عاـ بمغت ذروتيا  وقد)

 جراء دراسة "دليؿ المجتمع المدنيإالمسؤوؿ عف  ،خمدوف أبو عاصيولعؿَّ أفضؿ وصؼ لموضع في لبناف ما أفاده 
ومف بتصافؽ تجاري سياسي عديـ الضمير. : "إفَّ الدولة المبنانية ىي بحؽ دولة أوليغارشية، تتَّسـ غالًبا "المبناني

عظـ البمداف العربية والبمداف بم أنو تولَّد في أوقات السمـ قدٌر كبيٌر مف الحرية واحتراـ حكـ القانوف، مقارنةً  المفارقات
ؿ غرؽ في فوضى مدنية إلى حيف النامية. وفي الوقت نفسو، لـ ينزع النظاـ المبناني، بعد انيياره، إلى الدكتاتورية، ب

 .2يمكف فرضو" جديدٍ  د توازفٍ تولي

المجتمع المدني التي كرَّست نفسيا . فمنظمات ىائمةً  وتغيُّراتٍ  والواقع أفَّ المجتمع المدني المبناني كابد تطوراٍت كبيرةً 
غاثية نتيجة الحرب، تعمؿ في الوقت الراىف في مجاالت إضافية. فقد  أساًسا لالضطالع بمياـ خدماتية وخيرية وا 
نالت االعتراؼ بكونيا منظمات شريكة بعد أف أحدثت نقمة في صنعيا السياسات وفي مجاؿ حقوؽ اإلنساف. وقد 

 ُتعنى بالتنمية والمدافعة.انعكس ذلؾ في نشوء منظمات 

لتقديـ الخدمات والقياـ باألعماؿ الخيرية يختمؼ كثيًرا عف مجالي العمؿ التنموي  عمى أفَّ ىامش المناورة المطموب
فإفَّ  كونو يتعاطى مع شؤوف السياسة العامة التي تتطمب ىامًشا أوسع نطاًقا. عالوًة عمى ذلؾ، ،وصنع السياسة

ؿ البمد  .عمى نحو جيد (civic activism)يتحمَّؿ النشاطية المدنية  ال الوضع الراىف في لبناف وبالفعؿ، لقد سجَّ
أعداًدا كبيرة مف الالجئيف  -مع األخذ بعيف االعتبار عدد سكانو–تاريًخا عمى جبية العمؿ اإلنساني؛ إذ استقبؿ لبناف 

وىذا يؤثر بدوره عمى االقتصاد، فضاًل عف أنو يحمؿ مخاطر أمنية ال ُتخفى وال يمكف تجاىميا.  .3في التاريخ البشري
ومف ناحية أخرى، ترسـ األخبار المتواترة اآلتية مف لبناف لوحة مظممة )مف االنفجارات وانتياكات حقوؽ المرأة وقمع 

ومع ذلؾ،  عبة بالنسبة إلى منظمات المجتمع المدني.الصحافييف والفساد المستشري، إلخ...(، بما قد يشكّْؿ أوقاًتا ص
                                                           

1
ا  177ث١ٓ  127اؽزً ٌجٕبْ اٌّشرجخ    )اٌذ١ٌٚخ  2013خالي ػبَ  (Transparency International Index)ِٓ ؽ١ش "د١ًٌ اعزشؼبس اٌفغبد" ثٍذًّ

 http://www.transparency.org/country#LBN:  2014رّٛص )١ٌٛ٠ٛ(  21ٌٍشفبف١خ(. ِؼب٠ٕخ ثزبس٠خ 
2
 Abou Assi K. (2006).  CIVICUS civil society index for the Republic of Lebanon. Beirut, p.27. 

3
 . ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً:١ٍِْٛ ٔبصػ ثؾغت رمذ٠شاد ِفٛػ١خ األُِ اٌّزؾذح ٌالعئ١ٓ 1,5ٛس١٠ٓ لذ ٠جٍغ ػذد اٌالعئ١ٓ اٌغ 2014ِغ ؽٍٛي ٔٙب٠خ ػبَ   

 http://www.unhcr.org/pages/49e486676.html 

http://www.unhcr.org/pages/49e486676.html
http://www.unhcr.org/pages/49e486676.html
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فقد كشؼ تدقيؽ النظر، أيًضا، عف منظمات بالغة النشاط، فضاًل عف عدد كبير مف المنظمات غير الحكومية 
، في ما بيف منظمات المجتمع (interaction)وتجمعات المواطنيف. وبالتالي، يشكّْؿ إجراء دراسة معمَّقة عف التَّآُثر 

 المدني وبيئتيا الحاضنة، ضرورًة، أكثر مف أيّْ وقت مضى.

الظروؼ التي تعمؿ في خضمّْيا منظمات المجتمع المدني. فيذا المشروع يرمي في الحقيقة إلى البيئة الممكّْنة ونعني ب
ـُ فييا، مف خالؿ تفحُّص  ونية والتنظيمية دقيؽ لمخمفية القانتقويـ األبعاد التي تؤثّْر في تحديد ىذه البيئة وُتسِي

ُيعَتَقُد أنيا تحدّْد البيئة  4والسياسية العائدة لظروؼ عمؿ منظمات المجتمع المدني. وسيسدّْد ىذا التقرير تسعة أبعاد
 رسـ رؤية أوضح. وتؤثّْر فييا. وبأخذىا جممًة، ستتيح نتائج األبعاد المدروسة وُمخَرجاتيا ذكورةمنظمات الممنة لكّْ ممالُ 

في كؿ  الُمَمكّْنة منظمات المجتمع المدنيبيئة ُيعتَقُد أفَّ أبعاًدا خمسة، توصؼ بأنيا تفويضية، تؤثر في  البنية:
بإطار عمميا القانوني واإلجراءات أي ما يتعمؽ ، منظمات المجتمع المدنيتأسيس في  IIIالدوؿ. وسينظر القسـ 

، أي ةالمدني منظماتال عملعمى  IVكّْز التقرير في قسمو المطموبة إلنشاء جمعية "قانونية". وما إف يتُـّ ذلؾ، سير 
قة التي تؤثر في اضطالعيا بأنشطتيا فسينظر في قدرة  Vوتحقيقيا أىدافيا. أما القسـ  العوامؿ الُمَمكّْنة والُمَعوّْ

كفاءتيا واستقالليتيا ل؛ ذلؾ أفَّ الموارد ىي شرط )التمويل(الوصول إلى الموارد منظمات المجتمع المدني عمى 
ـ القسماف  . وُيقصد بحرية الحق في التجمُّع السمميوحرية التعبير )عمى التتالي(  VIIو VIواستدامتيا. أخيًرا، سيقوّْ

التعبير إمكانية تعبير المجتمع المدني عف رأيو وتقويمو األداء العاـ عمًنا أماـ عامَّة الناس. وأمَّا حؽ التجمُّع السممي 
ف الرئيسي لحرية االجتماع، ومف دونو ُتختزؿ إلى حدّْ بعيد النشاطيَّة المدنية في لبناف، باعتبار ىذا األخير فيو المك وّْ
. بمدِّا يشيد  االحتجاجات في كؿ أسبوع، بؿ في كؿ يـو

ء التشاوري" خبراالومسار  (ANND)"شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية"  ياانتقتثمَّة أربعة أبعاد إضافية 
(Expert Advisory Panel, EAP) 5الذي حدَّد ىدؼ ىذا التقرير وأسدى المساعد التوجييية في مساؽ إعداده. 

(. فمنظمات المجتمع المدني، في VIIIىو القسـ األوؿ واألىـ )القسـ  الدولة-تعاون منظمات المجتمع المدني
راعي مصالح الفقراء. وسيظؿ تفويض ىذه المنظمات ُموٍؿ تُ تضطمع بدور ميـ في اإلسياـ بتنمية شَ  الوقت الراىف،

لمنظام (. أضؼ إلى ذلؾ، يمكف IXيتَّسماف بالقوة والفعالية )القسـ تعاون وتحالف في ما بينها ناقًصا مف دوف بناء 
الوصول إلى منظمات المجتمع المدني أو يعرقميا. وأخيًرا ال آخًرا، يمثّْؿ  ( أف يسيّْؿ عمؿX)القسـ  الضريبي
( نقطة االنطالؽ لكؿ أنشطة المدافعة وصنع السياسات. ومف المحوري، أيًضا، بالنسبة إلى XI)القسـ  المعمومات

 الديمقراطية، إخضاع مسؤولي الحكومة والدولة لممساءلة، وذلؾ بنشر ثقافة تنوير المواطنيف بالشأف العاـ.

                                                           
4
َّّٓ ِٕٙغ١خ اٌزم٠ّٛبد اٌٛؽ١ٕخ ٌٍ   ٕخ ج١ئخ رزؼ ىِّ َّ ُّ سرٙب ِٕظّزب –اٌ َّٛ ػششح أثؼبد رزؼٍك ثبٌج١ئخ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌزٕظ١ّ١خ  -CIVICUS ٚICNLاٌزٟ ؽ

ً، اٌؼًّ، اٌٛطٛي ئٌٝ اٌّٛاسد، ؽش٠خ اٌزؼج١ش ، ؽش٠خ اٌزغّغ اٌغٍّٟ(، ف١ّب رزَّغُ ٚاٌغ١بع١خ ٌٍّغزّغ اٌّذٟٔ. ٚصّخ ِٕٙب أثؼبد خّغخ رف٠ٛؼ١خ )اٌزشىُّ

اٌؾىِٛخ، رؼبْٚ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚرؾبٌفٙب فٟ ِب -١بس٠خ )ؽش٠خ اإلٔزشٔذ، ػاللبد ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔاألثؼبد اٌخّغخ اٌّزجم١خ ثطج١ؼخ اخز

 ث١ٕٙب، اٌؼش٠جخ، اٌٛطٛي ئٌٝ اٌّؼٍِٛبد(، ٚ٘زٖ اخز١شد ٚفك اٌغ١بق اٌٛؽٕٟ.
5
 زشبٚسٞ".ع١ظبس فٟ اٌمغُ اٌزبٌٟ )إٌّٙغ١خ( ِٓ ٘زا اٌزمش٠ش ئٌٝ رمذ٠ُ أػؼبء "ِغبس اٌخجشاء اٌ  
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II .المنهجية 

مقاالت ومنشورات أكاديمية وميدانية عممية، االطالع عمى مكتبيِّا عمى الخط المباشر )تشمؿ منيجية ىذا التقرير بحثًا 
ومراجعات لمقوانيف وأطر العمؿ التنظيمي(، فضاًل عف مقابالت ُأجِرَيت مع المعنييف الرئيسييف ومع مجموعات مف 

ف مف  (Expert Advisory Panel, EAP)ري" و تشاراء الالمناقشيف. باإلضافة إلى ذلؾ، فقد ُشكّْؿ "مساٌر الخب يتكوَّ
السيدة ماري روز وىـ: مدني ومف مستشار لدى األمـ المتحدة ومف قانوني/أكاديمي المجتمع خبراء ونشطاء في ال

(، السيد أديب نعمو )مستشار إقميمي genderزلزؿ )خبيرة قانونية في مسائؿ قانوف الجمعيات واالجتماع والجنوسة 
في مجاؿ أىداؼ التنمية األلفية والقضاء عمى الفقر، وىو خبير في شؤوف المجتمع  المتحدةألمـ ا-"اإلسكوا"لدى 

المدني(، السيد توفيؽ عسيراف )ممثؿ عف المنظمات غير الحكومية المتعاقدة مع وزارة الشؤوف االجتماعية(، السيد 
وبناء التوافقات، وىو إلى ذلؾ عضو كـر كـر )رئيس دائرة البحوث لدى منظمة المبادرة المشتركة لتبادؿ المعرفة 

مؤسس في "الجمعية المبنانية لديمقراطية االنتخابات" و"األجندة القانونية"(، والسيد زياد عبد الصمد )المدير التنفيذي لػ 
ري" و تشا"مسار الخبراء ال"شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية"، ناشط وخبير مدني. وقد عقدت مجموعة 

. وقد أتت المناقشات والتوصيات الصادرة عف المسار مفيدة، إذ أعطت 6ًعا لمناقشة النتائج والُمخَرجات األوليةاجتما
لسببيف:  المصداقية لممعمومات التي ُجمّْعت في حينو. وقد أعِطَيت األفضمية لممقاربة الكيفية عمى المقاربة الكمية

 .اتا مف منظمات المجتمع المدني استجاب لالستبيانعامؿ الوقت المحدّْد، وحقيقة أفَّ عدًدا محدودً 

: ركَّز البحث المكتبي عمى تفاصيؿ كؿ ُبعٍد مف األبعاد التسعة، فتناوؿ التطور . البحث الُمجرى عمى الخط المباشر1
أجري  واطف الضعؼ. كماالتاريخي الذي مر بو المجتمع المدني المبناني والتطورات األخيرة والتحسُّنات والتحديات وم

العمؿ القانوني والتنظيمي في مستيؿّْ التقويـ. وقد كانت المقاالت والتقارير المجمَّعة )أكانت  ير اطفحص دقيؽ إل
محميًة أـ إقميمية أـ دولية( المتعمقة بالمجتمع المدني المبناني مفيدة أيًضا. وقد أجِرَي البحث عمى الخط المباشر 

ناتٍ  كميزية والفرنسية. كما اطُِّمَع بصورة مستمرة عمى شبكاتٍ ليتناوؿ مصادر بالمغات العربية واإلن لمصحافييف  ومدوَّ
 .وناشطي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والوزارات المعنية، فضاًل عف تمؾ الدولية والوطنية

مسؤوليف حكومييف؛  : أجريت ىذه مع خبراء بالمجتمع المدني وناشطيو، ومع محاميف )معنييف بو(، ومع. المقابالت2
ؿ البريدي صمقابمة كاف معظميا وجاىيِّا، باستثناء مقابمة واحدة أجريت مف طريؽ التوا 14وقد بمغ عددىا 

اإللكتروني. وقد ركَّزت المقابالت عمى اإلدالء بإجابات وخاضت في تفاصيؿ تنفيذ كؿّْ ُبعٍد. كما جرى التصدّْي 
مجموعة تركيز بتاريخ لاجييا المجتمع المدني. باإلضافة إلى ذلؾ، انعقد نقاش لمممارسات والتحدّْيات الراىنة التي يو 

لدييا،  في وزارة البيئة مع مسؤولييا وبمشاركة الممثؿ الدائـ لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 2014شباط )فبراير(  2
 حيث ُركّْز عمى العالقة بيف كؿٍّ مف منظمات المجتمع المدني والوزارة.

                                                           
6
 .2014آراس )ِبسط(  20ُػمذ ثزبس٠خ   
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نتائج التي خمصت إلييا الدراسة )المضمَّنة في التقرير البغية مناقشة  7ظّْـ تشاوٌر وطنيّّ : نُ اور الوطني. التش3
دة(. وقد ضـ التشاور ممثمي العديد مف منظمات المجتمع المدني، فضاًل عف الصحافييف وخبراء األمـ  األولي/المسوَّ

النتائج والُمخَرجات. كما ركَّز المجتمعوف، أيًضا، عمى البدائؿ  المتحدة والمنظمات الدولية. وقد أقرَّ المجتمعوف معظـ
بقصد معالجة العيوب والنواقص التي تعرقؿ فعالية المجتمع المدني المبناني وأثره. فيما بعد، عقد اجتماع لتحديد خطة 

 .8مدافعة )ووضع األولويات(

مة مف التحميل البيانات نة الموجودة التي تؤثر في كّْ مَ مُ عتمدة لتقويـ البيئة الطرائؽ الم: اسُتخدمت المعمومات المحصَّ
 المجتمع المدني المبناني.

  

                                                           
 .2014ؽض٠شاْ )١ٔٛ٠ٛ(  10ُػمذ اٌزشبٚس اٌٛؽٕٟ فٟ   7
8
َُّ ثؼغ أػؼبء ِغٍظ "شجىخ إٌّظّبد اٌؼشث١خ غ١ش اٌؾى١ِٛخ ٌٍز١ّٕخ". 4أؼمذ ٘زا االعزّبع فٟ     رّٛص )١ٌٛ٠ٛ( ٚلذ ػ
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III .التّأسيس 

: لطالما كاف المجتمع المدني المبناني حيويِّا عمى مدى تاريخو، إذ استجاب عمى نحو ناجح النتائج الرئيسية .3.1
مف النظاـ  -جزئيِّا–لحاجات المواطنيف وسدَّ الثغرات الناجمة عف ضعؼ الدولة وتقصيرىا. وقد نشأ طابعو النشط 

شروًطا قاسية عمى تشكيؿ الجمعيات، ال  الميبرالي الذي يحكـ تشكُّؿ الجمعيات. فبعكس البمداف المجاورة التي تفرض
 يشترط لبناف سوى إشعار اإلدارة بعمـ وخبر يفيداف بإنشاء جمعية ما.

تنفيذ بائس ومف انتياكات بيد أفَّ ىذا النظاـ الميبرالي المطبَّؽ في مجاؿ تشكيؿ منظمات المجتمع المدني عانى مف 
يمكف العثور عمى بعض العيوب ومواطف الضعؼ في  وا أنعديدة؛ إال أنو ما لبث أف استعاد كامؿ كفاءتو؛ عممً 

 .القانوف الراعي لتأسيس الجمعيات

 : الواقع أنَّو ثمة نوعاف مف النظـ القانونية لتأسيس منظمة ما؛ وىما نظاـ اإلشعار ونظاـ التسجيؿ. نظام إشعاري3.1
 .نظاـ العمـ والخبر. وقد تبنَّى لبناف، منذ أمد بعيد، نظاـ اإلشعار الذي ُيعَرُؼ كذلؾ بنظاـ اإلعالف أو أو الترخيص

 وزوُتعدُّ حرية االجتماع حقِّا دستوريِّا في لبناف ال يمكف حدُّىا بتبنّْي قانوف أو أي شكؿ قانوني آخر؛ إذ ُيشترط أف تح
(constitutional revision) "الدستورية"

حؽ االجتماع في مادتو الثالثة  192610ويكرّْس الدستور المبناني لعاـ  .9
 .11عشرة، ويعتبر أنو "حؽ يضمنو ضمف الحدود التي أقاميا القانوف"

المراسيـ التطبيقية فيي التي تحدد صيغ تطبيقيا وتنفيذىا و يضع الدستور اإلطار والمبادئ العامة، أمَّا القوانيف 
ذف، يبقى قا ( القانوف 1909نوف الجمعيات العثماني )الذي ُاِقرَّ في الثالث مف آب/ أغسطس مف عاـ بالتفصيؿ؛ وا 

. والجدير ذكره أف القانوف المذكور استوِحَي مف قانوف 12الرئيسي الذي يرعى منظمات المجتمع المدني في لبناف
 .1901الجمعيات الفرنسي الصادر في عاـ 

الجمعية ىي مجموع مؤلؼ مف عدة " فاؽ بيف عدد مف أفراد معيَّنيف:الجمعية بأنيا ات 1909يحدّْد قانوف عاـ 
 .13"و مساعييـ بصورة دائمة ولغرض ال يقصد بو اقتساـ الربحأشخاص لتوحيد معموماتيـ أ

إف تاليؼ الجمعية ال يحتاج إلى : "عمى نظاـ العمـ والخبر عمى النحو التالي 2، تنص المادة وفي ىذا الصدد
وىكذا، . 14"األمر، ولكنو يمـز في كؿ حاؿ بمقتضى المادة السادسة إعالـ الحكومة بيا بعد تأسيسياالرخصة في أوؿ 

                                                           
 رزطٍَّت اٌذعزٛس٠خ أغٍج١خ صٍضٟ اٌّغٍظ ا١ٌٕبثٟ.  9

10
 فٟ أػمبة اٌؾشة األ١ٍ٘خ، ؽ١ش أػ١فذ ئ١ٌٗ ِمذِخ عذ٠ذح أػٍٕذ اٌزضاَ ٌجٕبْ ثبإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق اإلٔغبْ. 1989ُػذِّي فٟ عٕخ   

11
 .1926ِٓ اٌذعزٛس اٌٍجٕبٟٔ اٌزٞ ألش فٟ اٌؼبَ  13اٌّبدح   

12
َّْ ٘زا اٌمبْٔٛ ٌُ ٠ُؼذَّي ِٕز ئلشاسٖ فٟ ػبَ    . ٚفٟ ثؼغ اٌفزشاد ػّذد ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ئٌٝ ئطذاس ِشاع١ُ رؾذُّ ِٓ ؽبثؼٗ 1909ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش أ

 إٌّفزؼ ٚا١ٌٍجشاٌٟ.
13

 .1909، لبْٔٛ اٌغّؼ١بد اٌؼضّبٟٔ، 1اٌّبدح   
14

 .2اٌّظذس اٌغبثك، اٌّبدح   
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فإفَّ إعالـ اإلدارة المختصة، وىي وزارة الداخمية، ىو مجرَّد إجراء طالما أف الجمعيات قد أنشئت بإرادة مؤسسييا 
 وتوافقيـ عمى ذلؾ.

ويحظر القانوف المبناني الجمعيات التي لـ تتقدَّـ بالعمـ والخبر، ممَّا  .15بوجِ معمى أفَّ ىذا اإلشعار ليس خياًرا بؿ ىو 
"لكي تتمتع الجمعيات بالقدرات القانونية، ينبغي ليا أف تتقدـ بطمب رسمي: ىو عمـ وخبر يعرّْضيا إلجراءات قانونية: 
 .16ُتشِعُر بو السمطات العامة"

يطمب إلى المؤسسيف إشعار الحكومة بتأسيسيا وذلؾ بتقديميـ بياًنا ويحدّْد قانوف الجمعيات شكؿ العمـ والخبر: إذ 
موقًَّعا ومختوًما إلى وزارة الداخمية، إذا كانت مقيمة في بيروت، أو إلى مف يمثؿ الوزارة في المناطؽ إذا كانت خارج 

ا الرئيسي، أسماء مف ىـ أىدافيا، مقرى . ويجب أف يتضمَّف البياف المعمومات التالية: عنواف الجمعية، بياف17بيروت
مسؤولوف عف تسيير شؤونيا وىوياتيـ وعناوينيـ. ويجب أف تقدـ الجمعية بيانيا عمى نسختيف مع نظاميا األساسي 

 )موقًَّعا ومميوًرا بخاتميا الرسمي(.

طالما استغمتو عند تسمُّـ العمـ والخبر ُيعطى المؤسسوف إيصااًل. وليس ثمة وقت محدَّد لتسميـ اإليصاالت، وىو واقع ل
(، بوصفو أداة لمحدّْ مف حرية االجتماع، األمر الذي سُيناقش بمزيد مف التفصيؿ الحًقا 2005الوزارة جيًدا )حتى العاـ 

 في ىذا التقرير.

الفرد وحده يتمتع بالقدرة عمى  . ويجدر بالذكر أفَّ 18وال ُيشتَرُط عند تأسيس جمعية ما توفُّر عدد أدنى مف المؤسسيف
. وعمى مؤسسي منظمة 19تأسيس جمعية ما، ذلؾ أفَّ المنظمات )أو أي ىيئة أو كياف قانوني آخر( ُتمَنُع ىذا الحؽ

 .) ما وأعضائيا أال يتجاوزوا العشريف مف العمر وأف يتمتعوا بالحقوؽ المدنية والسياسية )أي أال يكونوا مدانيف بجـر
بناشطي المجتمع المدني وخبرائو فإف العمر األدنى المشتَرط لتشكيؿ جمعية ما أو االنتظاـ فييا  أما في ما يتعمؽ

، فيجب أف ُيخفَّض إلى سف الثامنة عشرة، بما يسمح لمشباب مف البالغيف بالمشاركة في أنشطة منظمات أعضاءً 
 .20المجتمع المدني والشؤوف العامة

                                                           
15

 اٌؼٍُ ٚاٌخجش( ششؽًّب الوزغبة اٌغّؼ١خ شخظ١زٙب اٌمب١ٔٛٔخ، ئال أٔٗ ١ٌظ ِِٛعجًّب فٟ ؽذ رارٗ.فٟ فشٔغب ٠ُؼذُّ اإلشؼبس )  
16  Makary (M.), Notification or registration? Guarantees of Freedom of Association in Non-Democratic 

Environments: Case studies of Lebanon and Jordan. The International Journal for Not-for-profit-Law, Vol. 10, 

issue 1, Dec 2007, p.84. 
17

ب، ئٌٝ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ.    رُمذََّ ٘زٖ اٌج١بٔبد، ٚالؼًّ
18

ح ِإعغ١ٓ، ٚفٟ ٠ُشزشؽ فٟ ثؼغ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ رٛفش ػذٍد وج١ش ِٓ اٌّإعغ١ٓ؛ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ ِظش ٚاٌجؾش٠ٓ، ئر ٠ُفزشع أْ ٠جٍغ اٌؼذد ػشش  

ب، ٚفٟ اٌغٛداْ  20اإلِبساد اٌؼشث١خ ٚلطش  ب. 30ِإعغًّ  ِإعغًّ
19

 ٌّٕبلشخ ِغٛدح اٌزمش٠ش. 2014ؽض٠شاْ )١ٔٛ٠ٛ(  10رظش٠ؼ أدٌٝ ثٗ ٔبشؾ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ أؽّذ ِشٚح خالي اٌزشبٚس اٌٛؽٕٟ إٌّؼمذ فٟ   
20

دح اٌزمش٠ش، فؼالًّ ػٓ ٚسٚدٖ فٟ ا   َّٛ ُّغشاح أصٕبء أؼمبد اٌزشبٚس اٌٛؽٕٟ ٌّٕبلشخ ِغ س ٘زا اٌّطٍت ِشاد ػذ٠ذح خالي اٌّمبثالد اٌ ٌذساعبد رىشَّ

 ٚاٌزمبس٠ش اٌزٟ رظذد ٌشإْٚ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌٍجٕبٟٔ.
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مَّنة ال تعدو أف ضَ لرأسماؿ لُيصار إلى تسجيؿ جمعية ما. فالتكاليؼ الوحيدة المُ كما أنو ال ُيشترط توفر حد أدنى مف ا
بوزارة  السياسي واالنتخابي تكوف تكاليؼ النشر في الجريدة الرسمية. وبحسب فاتف بو حسف )رئيسة دائرة العمؿ

 .21الطباعي حجـُ الدوالر أميركي، ويمميو  300الداخمية(، فإفَّ ىذا الرسـ ال يتجاوز 

فيمكف تسجيؿ عدد مف التعميقات. أواًل، تتَّسـ الييئات المذكورة بارتباطيا كميِّا بوزارة  رخيصأما في صدد ىيئات الت
الييئات المسؤولة عف  يمكف وضع الشفافية تحت المساءلة بسيولة، ذلؾ أفَّ  ،الداخمية والبمديات. وفي ىذه الحاؿ

ؿ بتسمُّـ العمـ والخبر ىال تشمؿ ممثميف عف المجتمع المدني. ع رخيصالت الوزارة وحدىا  يالوة عمى ذلؾ، فإفَّ المخوَّ
والسيما عندما يتعمؽ األمر بالموارد البشرية التي تتمقى العمـ والخبر وتنظر فيو  ،العجزمف تعاني لسوء الحظ وىي ، 

مطموبة التي ينص عمييا وتتحكـ بمنظمات المجتمع المدني لحظة تأسيسيا )تسمُّـ الوثائؽ الدورية واإلشعارات ال
 .22القانوف(

نو الحؽ في تشكيؿ الجمعيات عمى اضما ببقى ليبراليِّ ي ، إال أنوقانوف الجمعيات تعتورالّتي  عيوبالبعض وبالرغـ مف 
. ومف ناحية 1909نحو كامؿ. األحزاب السياسية في لبناف تستفيد مف ىذا النظاـ الميبرالي كونيا تخضع لقانوف عاـ 

، وأفَّ بعض فئات كؿ منظمات المجتمع المدني خاضعة ليذا النظاـليست  أنو بالذكر عند ىذه النقطة أخرى، يجدر
. وىذه تُناَقُش ىنا لتسميط الضوء عمى الخروؽ وعدـ 1909بصورة منتظمة مف مجاؿ قانوف إستُثِنَيت ىذه المنظمات 

 االنسجاـ في إطار عمؿ الدولة القانوني وسياساتيا.

ُسفَّ أساًسا ليرعى كؿ  1909: برغـ أفَّ قانوف المجتمع المدني غير الخاضعة لنظام العمم والخبرفئات منظمات 
االستفادة مف نظاـ اإلشعار مف ستُْثِنَيت مف مجالو، بما حرميا، تالًيا، أنواع الجمعيات، إال أفَّ العديد مف فئاتيا ا

 .الترخيص)العمـ والخبر( الميبرالي، وأخضعيا لسمطة نظاـ 

: تخضع لنظاـ خاص. وليذا السبب يعتبر بعضيـ أف ىناؾ نظاميف يرعياف منظمات جمعيات الشباب والرياضة
كانوف األوؿ )ديسمبر(  15الصادر بتاريخ  16بحسب القانوف رقـ –المجتمع المدني في لبناف. فمف الناحية الفعمية 

باب والرياضة. وُيشتَرُط توفُّر سبعة يتوجب عمى ىذه المنظمات أف تحصؿ عمى ترخيص مف وزارة الش -1972
مؤسسيف كحد أدنى لتأسيسيا. ويجب أف يكوف المؤسسوف أو أعضاء ىيئاتيا اإلدارية مواطنيف لبنانييف تخطوا سف 

 الثامنة عشرة، وغير محكوميف بجـر أو جناية. وعمى جمعيات الشباب والرياضة أف تقـو بالتالي:

 مف تنفيذىا؛إبالغ الوزارة بأنشطتيا قبؿ شير  -
 بأيّْ تعديالت ُتدَخؿ عمى قوانينيا أو نظميا األساسية قبؿ شيريف مف إحداثيا. إشعار الوزارة -

                                                           
21

 .2014شجبؽ )فجشا٠ش(  19، ٌذاخ١ٍخثٛصاسح ا سئ١غخ دائشح اٌؼًّ اٌغ١بعٟ ٚاالٔزخبثٟ، ِمبثٍخ ِغ فبرٓ ثٛ ؽغٓ  
22

 عزُٕبلش ٘زٖ اٌششٚؽ ٚاٌّزطٍَّجبد ثبٌزفظ١ً فٟ اٌمغُ اٌشاثغ ِٓ ٘زا اٌزمش٠ش: اٌؼًّ.  
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تقديـ إشعار عف أي انتخابات أو جمعيات عمومية مع قائمة بأسماء جميع المشاركيف، وذلؾ قبؿ أسبوعيف مف  -
 .23إجرائيا

الجمعيات  1939كانوف األوؿ )ديسمبر(  21ؿ.ر. الصادر بتاريخ  369باإلضافة إلى ذلؾ، يضع القرار رقـ 
تحت سمطة نظاـ الترخيص. فالمادة األولى منو تحدد ىذه الجمعيات وتشترط ترخيصيا قبؿ تأسيسيا الذي ال  األجنبية

 إداريي ىذه الجمعيات طمب اإلذف إذا أرادوا تعديؿيصبح سارًيا إال بعد إصدار مجمس الوزراء مرسوًما بذلؾ. وعمى 
بعيدًا مف العممية البيروقراطية، يعتبر بعض أعضاء الجمعيات األجنبية نظميا األساسية ووضعيا أو تأسيسيا: "

ال تممؾ معايير موضوعية وشفافة اٌزٟ  ،نظر السمطة التنفيذية تحت -بسبب أجنبيتو–جمعياتيـ تقع  وخبرائيا أف
بعممية الموافقة عمى الترخيص، األمر الذي يؤدي إلى استنسابية في القرارات عمى خمفية االعتبارات تتعمؽ 
 .24"السياسية

، إال أنو يجدر بالذكر أنيا ال تخضع لقانوف عاـ ىذه الدراسةمف  النقابية اتالنقابات واالتحادء استثنامف رغـ بالو 
. فعمى مؤسسييا أف 1946عميو قانوف العمؿ الصادر في عاـ ، بؿ يرعاىا نظاـ الترخيص الحاـز الذي نص 1909

يحصموا عمى موافقة وزارة العمؿ ليتمكنوا مف إنشائيا. وعمى وزارة العمؿ أف تستطمع رأي وزارة الداخمية بشأف ترخيص 
بات تحت يعرقالف تأسيس النقا . وثمَّة إشراؼ ورقابة حازماف25النقابة قبؿ إعطاء موافقتيا عمى ترخيصيا أو رفضو

تأثير التدخالت السياسية التي تجعؿ مف عممية تأسيس ىذه الفئة مف المنظمات عممية ىشَّة تخضع لمتأثيرات 
 .26المذكورة

لي الجنس والمساءلة ناثًا( ومتحوِّ  534فالمادة . جمعيات غير قانونية في لبناف ُتعتبر :جمعيات المثميين )ذكورًا وا 
ـ "كؿ  ناثًا مف قانوف العقوبات تجرّْ ـُ ىذه المادة لمعاقبة المثمييف ذكوًرا وا  مجامعة عمى خالؼ الطبيعة". وُتستخَد

لي الجنس ومنعيـ مف تأطير أنفسيـ وانتظاميـ في جمعيات. وفي حكـ قضائي تاريخي  )السحاؽ والمواط( ومتحوّْ
ًرا عف محكمة الجديدة الجنائية في بيروت ورد أفَّ العالقات المثمية "ال  تناقض قوانيف الطبيعة"، وأنو ال صدر مؤخَّ

. ويمكف ليذا التطور أف يشكّْؿ خطوة أولى نحو االعتراؼ بحؽ المثمييف في تنظيـ 27يمكف بالتالي اعتبارىا جريمة
 أنفسيـ ضمف جمعيات.

                                                           
23

 .2004وبْٔٛ األٚي )د٠غّجش(  24اٌظبدس ثزبس٠خ  6997اٌّشعَٛ سلُ   
24

 Joseph (C.), “The state of freedom of association in Lebanon: what prospects for the future”, Lebanese Center for 

Human Rights, December 2010, p.27.   
25

 .1946، لبْٔٛ اٌؼًّ اٌٍجٕبٟٔ، أ٠ٍٛي )عجزّجش( 87اٌّبدح   
26

 .2014شجبؽ )فجشا٠ش(  27ِمبثٍخ ِغ أؽّذ د٠شأٟ، ِشطذ اٌؼًّ اٌٍجٕبٟٔ،   
27

 Dan Littauer (4 March 2014). “Lebanon: being gay is not a crime nor against nature” accessed on 21 July 2014 

via http://www.huffingtonpost.co.uk/dan-littauer/lebanon-gay-rights_b_4896786.html 

http://www.huffingtonpost.co.uk/dan-littauer/lebanon-gay-rights_b_4896786.html
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وىناؾ بعض الفئات مف الناس الذيف ُيحرموف مف الحؽ في تأسيس جمعيات. فالقضاة والموظفوف في لبناف ممنوعوف 
 .28االنتساب إلى أي تنظيمات مينية أو نقابيةمف 

ومف محرومي الحؽ في تأسيس الجمعيات، أيًضا، الالجئوف الفمسطينيوف الموجودوف في لبناف بعدد كبير، وىو واقع 
 .29صادـ

 التي تشكّْؿ أسباًبا لرفض الترخيص. ني عمى قائمة مف القيود، ينص القانوف العثمامف ناحية أخرى 

 ياف يمكّْف وزارة الداخمية مف رفض: مف وجية نظر قانونية، ثمَّة أساساف رئيسمنظمة مجتمع مدنيرفض ترخيص 
 منح ترخيص لمنظمة ما:

 مؿ(.تكمأالَّ يتضمَّف البياف كؿ الوثائؽ المطموبة )ممؼ غير  -
عمى قصد  ساس غير مشروع مخالؼ ألحكاـ القوانيف واآلداب العمومية أوأعمى أف تكوف الجمعية "مستندة  -

و التفريؽ السياسي بيف مختمؼ أو تغيير شكؿ الحكومة الحاضرة أممكية الدولة اإلخالؿ براحة المممكة وب
 .30المواطنيف"

ذا ُرِفَض الترخيص مف السمطات المولجة فمف الممكف لألطراؼ المعنييف استئناؼ القرار لدى مجمس شورى الدولة.  وا 
. في ىذه الحاؿ، ينبغي 31قراًرا ضمنيِّا، أي أفَّ السمطات المختصة تبقى صامتة وفي معظـ الحاالت يكوف الرفض

"يمكف العثور عمى حؿٍّ لموطف الضعؼ ىذا في القانوف اإلداري المبناني. فوزارة الداخمية التي  اتّْباع تدبير خاص:
تبمُّغيا الطمب. ويمكف  ي يـوترفض إصدار إيصاؿ بتبمغيا طمب الترخيص، تكوف قد أصدرت قراًرا ضمنيِّا بالرفض ف

ولطالما كاف . "32مواجية ىذا القرار الضمني أماـ مجمس شورى الدولة ضمف فترة شيريف مف تاريخ القرار الضمني
 .33ىذا التدبير مفيًدا وناجًعا في العديد مف الحاالت

خالؿ  اتتأسيس جمعيالقانوف المذكور شيد عند . ومع ذلؾ، فإفَّ ات بوضوح عمى نظاـٍ ليبراليينص قانوف الجمعي
كت القانوف يانتياكات وتنفيًذا ىشِّا. والحقيقة أفَّ اإلدارة المعنية انتالفترات الحاسمة )الحرجة( مف التاريخ المبناني 

 بانتظاـ وعف قصد، حيث ُحِرـَ بعض المواطنيف مف حقيـ في تشكيؿ جمعياتيـ.
                                                           

28
 ِٓ لبْٔٛ اٌمؼبء اإلداسٞ. 132، ٚثبٌٕغجخ ئٌٝ اٌمؼبح اٌّبدح 1959اٌظبدس فٟ ػبَ  112اٌّٛظفْٛ اٌؼبِْٛ )اٌّذ١ْٔٛ( اٌّشعَٛ سلُ   

29
الًّ فٟ ٌجٕبْ  447,328ثؼذ اؽزالي اإلعشائ١١ٍ١ٓ فٍغط١ٓ. ٠ٚؼذُّ اٌفٍغط١ٕ١ْٛ، سإًّ٘ب،  1948ٚعٛد اٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ ٌجٕبْ ئٌٝ ػبَ  ٠ؼٛد   فٍغط١ٕ١ًّّب ِغغَّ

 ثؾغت ث١بٔبد األٔشٚا )ٚوبٌخ غٛس اٌالعئ١ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚرشغ١ٍُٙ فٟ اٌششق األدٔٝ(. ِزٛفش ػٍٝ اٌشاثؾ اٌزبٌٟ:

 http://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon 
30

 .1909ِٓ لبْٔٛ اٌغّؼ١بد اٌؼضّبٟٔ ٌؼبَ  3اٌّبدح   
31

رظً اٌغٍطبد اٌّخزظخ طبِزخ ػٓ اإلعبثخ ثؼذ رمذ٠ُ األؽشاف اٌّؼ١ٕخ شىٛا٘ب، ٠ؼزجش اٌمبْٔٛ اإلداسٞ اٌٍجٕبٟٔ أْ اٌشفغ ؽبطً ثؼذ ِشٚس  ؽ١ّٕب  

 شٙش٠ٓ ػٍٝ اٌشىٜٛ.
32

 Makary (M.), Notification or registration? Guarantees of Freedom of Association in Non-Democratic 

Environments: Case studies of Lebanon and Jordan, The International Journal for Not-for-profit-Law, Vol. 10, issue 

1, Dec 2007, p.86. 
33

 Ibid. 

http://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon
http://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon
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نة لمنظمات المجتمع المدني بإطار عمؿ قانوني، بؿ تعتمد كّْ مَ مُ ال تتحدد البيئة ال )الداخمية(:ممارسات اإلدارة المعنية 
فإفَّ تأسيس  ،إلى حدٍّ بعيد عمى ممارسات اإلدارة المعنية في ما يعني تنفيذ إطار العمؿ المشار إليو. وليذا السبب

د. ىذا، ويمكف استعراض مواقؼ السمطات يقيتمنظمة مجتمع مدني في لبناف غالًبا ما يتأرجح بيف الحرية وبيف ال
 وما بعده. 2005المولجة بمرحمتي ما قبؿ عاـ 

يض عف نظاـ العمـ والخبر بنظاـ الترخيص الذي وضع ع، استُ 2005الوصاية السورية عمى لبناف، حتى عاـ  خالؿ
مف الميـ المالحظة أنو خالؿ فترة " عمى إيصاؿ. وكما يورد مكاري: ياحصولبذريعة  وًطا عمى تأسيس الجمعياتشر 

 .34"ما بعد الحرب وتحت االحتالؿ السوري لمبناف، تبنَّت الحكومة موقفًا قمعيِّا حياؿ منظمات المجتمع المدني

اإليصاؿ الذي كانت تعتبره السمطات البرىاف وبالفعؿ، كاف عمى منظمات عدة أف تنتظر سنوات لمحصوؿ عمى 
الَّ أمكف اعتبارىا جمعيات سرية، وبالتالي غير قانونية(. وىناؾ إجراء تقييدي مستبد  القانوني الوحيد عمى التأسيس )وا 

عمى اإليصاؿ، أال وىو إجراء عدد كبير مف التحقيقات التي تنفذىا السمطات شرطًا مسبقًا لمحصوؿ  آخر شكَّؿ
وىذه التحقيقات تركّْز عمى ىويات المؤسسيف وأىداؼ جمعياتيـ، والسيما الجمعيات  المعنية، وبالتحديد وزارة الداخمية.

 .35ذات المنحى السياسي، العاممة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف

ي ، صارت قبضة الوصاية السورية تتراخى، بما انعكس سيولة عمى المجتمع المدني لناحيت2005ومع بداية عاـ 
التأسيس والعمؿ. وىكذا، فقد ازدىرت، بالتالي، منظمات المجتمع المدني العاممة في مجالي حقوؽ اإلنساف والتنمية. 

. وقد جرى 1909التي أعادت فعالية قانوف عاـ  10أصدر وزير الداخمية أحمد فتفت المذكرة رقـ  2006ففي عاـ 
وأوقفت كؿ التحقيقات التي ُتجرى  .200336رى الدولة في عاـ تبنَّي المذكرة استناًدا إلى قراٍر صادر عف مجمس شو 

قبؿ التأسيس وأعيد إحياء نظاـ العمـ والخبر. ويمكف تتبع التغيرات الحادثة في موقؼ اإلدارة حياؿ المنظمات بسيولة 
 .. في الوقت الحالي ليس ثمَّة عقبات أو قيود جدية تقؼ حجر عثرة في وجو تأسيس جمعية ما2005بعد عاـ 

في الوقت الراىف يكشؼ مسؤولو الوزارة عف أفَّ بعض التحقيقات المحدودة التي تطاؿ ىويات المؤسسيف ما تزاؿ 
؛ وأنيا ترمي فقط إلى التأكُّد مف أنَّيـ ليسوا إرىابييف أو ضالعيف مع مجموعات إرىابية. كما أفَّ ىذه التحقيقات ُتجرى

. وبحسب دراسة أجراىا 37إلى حماية األمف الداخمي في الدولةال تشترط الحصوؿ عمى إيصاؿ، وىي ترمي فقط 
"ىناؾ فجوة كبيرة بيف وزارة الداخمية  وشماؿ أفريقيا" في لبناف ورد أفَّ  "فريؽ المياـ المالية في منطقة الشرؽ األوسط

                                                           
34

 Makary (M.), Notification or registration? Guarantees of Freedom of Association in Non-Democratic 

Environments: Case studies of Lebanon and Jordan, The International Journal for Not-for-profit-Law, Vol. 10, issue 

1, Dec 2007, p.87. 
35

 Joseph C. (December 2010). The state of freedom of association in Lebanon: what prospects for the future., 

Lebanese Center for Human Rights, p.23. 
36

. ٠1909فِّٕذ ؽش٠خ االعزّبع ٚلبْٔٛ ػبَ  1996طبدس ػٓ ِغٍظ اٌٛصساء فٟ ػبَ  طذس ٘زا اٌمشاس ػٓ ِغٍظ اٌشٛسٜ ٚلذ ٔض ػٍٝ ئثطبي ث١بْ  

  .1996فٟ ػبَ  ”ADDL“ٚوبْ رٌه ػٍٝ أعبط اٌزّبط لذَِّزٗ عّؼ١خ 
 .2014شجبؽ )فجشا٠ش(  19، ثٛصاسح اٌذاخ١ٍخ ٟٚاالٔزخبث سئ١غخ دائشح اٌؼًّ اٌغ١بعٟ، ِمبثٍخ ِغ فبرٓ ثٛ ؽغٓ  37
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ز والبمديات وبيف المنظمات غير المتوخية لمربح،  في ما يتعمؽ ألنو ال يوجد في أوساط ىذه األخيرة وعي معزَّ
بمخاطر االستغالؿ اإلرىاب. كما أنو ليس ثمَّة إجراءات لحماية القطاع مف ىذا االستغالؿ. وليس ىناؾ رقابة 

 .38تاف لدى المنظمات غير الربحية، فضاًل عف عدـ وجود موجب يقضي بمسؾ السجالت"يَّ فِ ومتابعة كَ 

وزيًرا لمداخمية. وفي عيده توقَّفت كؿ الممارسات غير ُعيّْف زياد بارود )الناشط المدني البارز(  2008في عاـ 
عمى الوزارة توقيع العمـ " صدرت في السنة نفسيا قضت بإحالؿ إجراء جديد مفاده أفَّ  39القانونية المتَّبعة؛ ولكفَّ مذكرةً 

بإجراء تحقيؽ سريع يطاؿ البياف، إال أفَّ ممؼ الجمعية كاف يُحوَّؿ أيًضا إلى األمف العاـ المكمؼ والخبر حاؿ تمقّْي 
بحسب بعض المحاميف " . وتضمَّنت ىذه المذكرة دور األمف العاـ ضمف النظاـ القانوني.40"األعضاء المؤسسيف

. والحقيقة 41"والناشطيف، فإفَّ ىذه المذكرة الجديدة ترمي إلى التصالح مع حرية االجتماع بالتوازي مع المصالح األمنية
( يحدُّ مف الحرية التي ضمنيا راء أفَّ تضميف إمكاف إج تحقيقات تتناوؿ المؤسسيف في القانوف )مف خالؿ المرسـو

 .1909قانوف عاـ 

في االستنتاج، يمكف التأكيد أنو ليس ىناؾ قيود أو عقبات جدية أماـ تأسيس : . مواطن الضعف والتحدِّيات1.1
 أي في التأسيس: يات تؤثّْر في ىذه العمميةلتحدّْ منظمة مجتمع مدني في لبناف. ولكف، ثمة بعض مواطف الضعؼ وا

يجب أف يكوف الحصوؿ عمى اإليصاؿ ضمف فترة زمنية محدَّدة بغية الحؤوؿ دوف حصوؿ انتياكات أو فرض  -
 قيود.

 سنة. 20وليس  18يجب أف يكوف العمر األدنى لعضوية منظمات مجتمع مدني  -
 رخيصمنظمات المجتمع المدني وعمميا أف ُتَكْوَدر وُتَجيَّز، أو أف يوَجد ت رخيصعمى السمطات المسؤولة عف ت -

 مستقؿ لمنظمات المجتمع المدني، كما يوصي خبراء المجتمع المدني.
، يجب تعديؿ القانوف ليشمؿ النقابات واالتحاد النقابية والجمعيات األجنبية، فضاًل عف جمعيات الشباب والرياضة -

 ا.وتوفير الحماية لي
  

                                                           
38 Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENA FATF),”Mutual evaluation Report: Anti-

Money Laundering and Combating the Financing of terrorism”, Lebanese Republic, November 2009, p.162. 
39

 ، اٌظبدسح ػٓ ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ.2008/َ/15اٌّزوشح سلُ   
40

 Camille J. (Decmber 2010)?. The state of freedom of association in Lebanon: what prospects for the future, 

Lebanese Center for Human Rights, p.23. 
41

 Ibid. 
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IVالعمل . 

جراءات قاسية أو معرقمة تفرض عمى منظمات المجتمع المدني؛ إذ : النتائج الرئيسية .3.1 ليس ىناؾ موجبات وا 
يجري  األسس التيمف وضوح بصورة دورية. بيد أنو بالرغـ إلى اإلدارة المعنية ُيطمب إلييا تقديـ الوثائؽ والمعمومات 

انتيكت اإلدارة المعنية تمؾ البنود عدة مرات وتدخمت بصورة غير قانونية لعرقمة ، فقد وحؿ منظمة ما استناًدا إلي
فإفَّ عمميات ىذه المنظمات تتمتع بيامش كبير مف  ،عمميات منظمات المجتمع المدني لسنوات. أما في الوقت الحالي

 الحرية.

رئيسيتاف  اثنتاف: إفَّ كفاءة منظمة ما في تحقيؽ أىدافيا تتحدَّد بسمات أبرزىا تنفيذال. إطار العمل القانوني و 3.1
 تشمؿ ما يمي:

 العوامؿ الداخمية: وبكالـ آخر قدراتيا وكفاءتيا ومواردىا البشرية، إلخ... -
ىمية فائقة، سـ ذلؾ بأالعوامؿ الخارجية: وىي تشمؿ البيئة المحيطة وتكييؼ عمميات منظمات المجتمع المدني. يتَّ  -
يوية أنشطة منظمات المجتمع المدني وطبيعتيا عرفت تطوَّراٍت وتغيُّرات ىائمة مع انتقاليا مف مجاؿ الخيرية إلى ف

مجاؿ يشتمؿ عمى عمميات سياسية وتنموية. وىا ىو دور المجتمع المدني وتفويضيتو يتوسَّعاف بصورة مستمرة. 
 وحرياتيا الممنوحة أف يتوسَّع بدوره بما يثبت صورتيا المستجدة.وبالتالي، ينبغي ليامش مناوراتيا وحقوقيا 

ذف، يجب أف يكوف مفيوًما أفَّ اإلجراءات والموجبات المفروضة مف الحكومة عمى الجمعيات تؤثر إلى حدٍّ بعيد في  وا 
مى القياـ بعممياتيا والواقع أفَّ الموجبات القاسية تعرقؿ قدرة منظمات المجتمع المدني ع تيا.تحقيؽ أنشطتيا ورساال

 ة.ريَّ حُ وأنشطتيا بِ 

يقع عمييا واجب تقديـ عدد مف الوثائؽ والمعمومات. وسنحمّْؿ ىنا ىذه الشروط في لبناف، ما إف تؤسَّس جمعية ما، 
نيا ال ترمي إلى عرقمة عمؿ منظمات المجتمع المدني أو تعسره. فبعد النظر في الموجبات، أوالمتطمَّبات، وسنبيّْف 

 ز ىذا التقرير عمى وقؼ عممية منظمٍة ما: أي حميا.سيركّْ 

: عمى كؿ منظمة أف تستوفي عدًدا مف الموجبات اإلدارية. وقد ُحدّْدت الموجبات، موجبات منظمات المجتمع المدني
 الصادرة عف وزارة الداخمية والبمديات. 42وفي بعض المراسيـ والمذكرات األخرى 1909أساًسا، في قانوف عاـ 

قاميا ف تعمـ الحكومة في الحاؿ بما يقع ومأويتحتـ عمى الجمعيات  و"...مف قانوف الجمعيات عمى أنَّ  6المادة تنص 
ينفذ حكمو عمى شخص  نماإوىذا التعديؿ والتبديؿ  ،دارتيا ومقامياإو في ىيئة أساسي وىذا التعديؿ في نظاميا األ

                                                           
42

 .9/10/1962ثزبس٠خ  10830ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ، اٌّشعَٛ سلُ  10/2006اٌّزوشح سلُ   
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ينبغي  ...ي وقت طمبتو الحكومة العدليةأدفتر مخصوص و ف يرقـ في أعالـ الحكومة بو. وينبغي إثالث مف يـو 
 ."إبالغ اإلدارة بالتغييرات الثالثة المذكورةفورًا ". في ىذه الحاؿ، يتوجب عمى الجمعية برازه لياإ

ال يعدو أف يكوف موجًبا غير دوري مفروًضا عمى منظمة  1909الموجب الذي ينص عميو قانوف عاـ  ومع أفَّ 
. إذ ُطِمَب إلى 43المجتمع المدني، فقد أصدرت وزارة الداخمية والبمديات إعالًنا يفرض مزيًدا مف الموجبات التقييدية

ة أوضاع الجمعيات وظروفيا، سدرا حد، وذلؾ "بغيةالجمعيات إبالغ الوزارة بأيّْ انتخاب سمًفا قبؿ إجرائو بشير وا
والنظر في أسماء األعضاء وتعييف موظؼ رسمي لإلشراؼ عمى االنتخابات وفؽ الالئحة االنتخابية التي تقدميا 

جمعية "بناء عمى التماس قدَّمتو  2003الجمعية إلى الوزارة". وأصدر مجمس الوزراء قراًرا بإلغاء ىذا اإلعالف في عاـ 
 .199644في عاـ  (ADDL) دفاع عف الحقوؽ والحريات"ال

نستنتج مف اآلتي أفَّ ُأعِمَف فييا ما يمي: " 200645استناًدا إلى ىذا القرار أصدرت وزارة الداخمية مذكرة في عاـ 
والبمديات، ذلؾ ابة وزارة الداخمية قجمعية ما تتمتع بكامؿ الحرية النتخاب ىيئتيا اإلدارية. وىذا االنتخاب ال يخضع لر 

عداـ نص قانوني يفيد بذلؾ". وقد أنيى ىذا نظًرا الن ،في العممية االنتخابية أنو ليس ىناؾ حاجة لحضور ممثميا
ة التي انتيكت بشكؿ واضح الحؽ الدستوري في االجتماع. ومنذ ذلؾ التاريخ لـ ُتحدَّد أي التعميـ الممارسة المخزي

 إجراءات تقييدية.

بتاريخ  10830: عمى كؿ منظمة واجب تقديـ تقارير دورية لمحكومة. ويورد المرسـو رقـ الدوريةالتقارير 
 الوثائؽ التالية: 7في مادتو رقـ  9/10/1962

 ؛كشؼ بمدخوؿ السنة المنصرمة -
ة )عمى ثالث نسخ موقَّع المالية الجمعية قائمة بأسماء أعضاء الجمعية الذيف سدَّدوا اشتراكاتيـ السنوية وفؽ سنة -

 مف رئيس الجمعية وأمينيا العاـ، ومختومة بختميا(؛
 مسودة موازنة السنة الحالية )عمى ثالث نسخ موقَّعة مف رئيس الجمعية وأمينيا العاـ، ومختومة بختميا(؛ -

االستنتاج أف . بيد أنو استناًدا إلى عدة مقابالت أجريناىا يمكف 46تُفرُض غرامة إذا لـ تقدَّـ التقارير الدورية في حينو
ىذه الوثائؽ المقدمة ال تخضع لمراجعة اإلدارة المولجة. ففي إحدى المقابالت الحظ مدير إحدى منظمات المجتمع 

فاضحة، إال أنو لـ تصدر عف اإلدارة المولجة أي  أخطاءً نت بالرغـ مف أف حساباتنا وموازناتنا تضمَّ المدني أنَّو: "
". إذف، تظؿ الرقابة عمى التقارير الدورية أمًرا شكميِّا؛ ووحدىا وزارة المالية تُقرأمالحظات؛ األمر الذي يثبت أنيا لـ 

                                                           
43

 .1996وبْٔٛ اٌضبٟٔ )٠ٕب٠ش(  16، اٌّزجَّٕٝ فٟ 17/4اإلػالْ سلُ   
44

 NGO Resource and Support Unit, UNDP/MOSA, “Internal governance for NGOs in Lebanon: Reference Book 

2004”, IEC Unit, Ministry of Social Affairs, Lebanon, 2004, p.27.   
45

 .2006أ٠بس )ِب٠ٛ(  5، ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ٚاٌجٍذ٠بد، 2006/َ/10اٌّزوشح سلُ   
46

ي.ي. ػٓ وً  50,000. ٚفٟ لشاس ِٕفظً ٠ؾذد ِغٍظ شٛسٜ اٌذٌٚخ ػٍٝ اٌٛعٗ اٌزبٌٟ: 9/10/1962ثزبس٠خ  10830ِٓ اٌّشعَٛ سلُ  8اٌّبدح   

 ي.ي. ػٓ وً عٕخ. 200,000فظً ِٓ اٌزخٍف، أٞ ِب ِغّٛػٗ 
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تُبدي اىتماميا بمراقبة موازنات منظمات المجتمع المدني عند النظر فييا لتعييف ما إذا كانت مؤىَّمة إلعفائيا مف 
 عامؿ مع منظمات المجتمع المدني.الضرائب. وىذا الوضع يؤكد الحاجة إلى إيجاد ىيئة مستقمة مسؤولة عف الت

دفاتر لحساباتيا في كؿ األوقات، حيث يجب تقديميا إلى كمتا  ةباإلضافة إلى ذلؾ، يجب أف تحفظ المنظمة ثالث
 :47لؾ؛ وىي تشمؿ ما يميالقضائية والحكومية متى طمبتا ذ السمطتيف

 وتواريخ انتسابيـ إلييا؛ ىويات أعضاء الجمعية -
 والعمـ والخبر؛المقار الرئيسية  -
 نوع اإليصاالت وكميتيا. -

المفوَّضوف  فَ التحقيقات والتفتيشات. ولكنيا ُتماَرُس فقط إذا ما بيَّ لمدولة الحؽ باجراء : التفتيشات التي يمكن أن ُتجرى
 معطاة مف قبؿ السمطات ذاتيستند إلى حاجات واقعية. في ىذه الحاؿ يجب أف يبرزوا ورقة رسميًِّة أف التحقيؽ 
 .48"ا إلى دخوؿ الموقعييف دعذتتضمَّف األمر والمناسبة الم"، الصالحية

 الجمعية يمكف أف يحدث في الحاالت التالية: إفَّ حؿَّ  :األسباب الداعية إلى إنهاء الجمعية أو حمها

 وفؽ ما نص عميو نظاميا الداخمي؛ ،حؿ الجمعية ذاتيِّا مف قبؿ جمعيتيا العمومية -
 .49مف قانوف العقوبات 338أو  337أو 336لممحكمة الجنائية في حاؿ انتياكيا المواد حؿ الجمعية بناء  -
حؿ الجمعية مف قبؿ السمطات. وىذا يتطمَّب مرسوًما صادًرا عف مجمس الوزراء، وال يحدث إال في حالتيف: انتياؾ  -

 القائمة. و/أو محاولة تغيير شكؿ الحكومة؛ و/أو إقالؽ سمؾ الدولة واستقرارىا، العامة العاـ واآلدابنتظاـ الجمعية اال

في حاؿ نشوء الحؿ عف اإلدارة، يحؽ لمؤسسي منظمة المجتمع المدني أو أعضائيا تقديـ شكوى أماـ مجمس شورى 
الحة لمنظر في الدعوى إلبطاؿ الحؿ عمى أسس األعماؿ المتجاوزة لمسمطات لدولة. وىذا األخير ىو الجية الصا

50
ulta vires acts  تقويـ الشرعية في ما يتعمؽ بالمراسيـ والتنظيمات ذات الطابع اإلداري، عمى أسس طمبات أو

 أكانت متعمقة باألفراد أـ بالنظـ.

في الماضي حدثت بعض عمميات الحؿ غير القانوني. إذ ُحمَّت عدة جمعيات ألسباب غير منصوص عمييا في 
القانوف. وكانت "األسباب" الكامنة وراء الحؿ مبيمة وغامضة؛ كأف ُيقاؿ إف الجمعية لـ تُفد عف أنشطتيا أماـ وزارة 

منصوص عمييا في نظاميا الداخمي. وفي المرسـو سنوات، أو إنيا أجرت أنشطة غير تمؾ ال 10الداخمية عمى مدى 
جمعية ألسباب مبيمة غير واضحة. وقد نص ىذا  138، ُحؿَّ 1992شباط )فبراير(  15بتاريخ  2231المشيور رقـ 
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 .1909ِٓ لبْٔٛ اٌغّؼ١بد اٌؼضّبٟٔ،  7اٌّبدح   
48

 1909ٟٔ، ِٓ لبْٔٛ اٌغّؼ١بد اٌؼضّب 8اٌّبدح   
49

 رغش٠ُ رأع١ظ اٌغّؼ١بد اٌغش٠خ غ١ش اٌششػ١خ.  
50

  ultra vires ر١ٕٟ ٠ؼٕٟ ؽشف١ًّّب "ِب ٠زغبٚص اٌغٍطخ".اططالػ ال 
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وبما أف بعض الجمعيات السياسية واالجتماعية والخيرية تمارس نشاطاتيا بصورة " المرسـو في مقدمتو عمى ما يمي:
متراخيص المعطاة ليا ودوف إعالـ وزارة الداخمية عف أي مف نشاطاتيا خالؿ مدة تزيد عمى عشر سرية خالفا ل

ومنذ  .51"سنوات، مخالفة بذلؾ القوانيف واألنظمة التي ترعى إنشاء وسير نشاطات الجمعيات، ومبدأ االنتظاـ العاـ
"يندر حدوث حؿ ألسباب استنسابية أو  ذلؾ الوقت لـ يرد أنو حدث حؿ غير قانوني لجمعية ما. في الوقت الراىف،

 .52سياسية"

في الوقت الحاضر يمكف المالحظة أنو ليس ثمَّة مراقبة حقيقية مف جانب الحكومة عمى عمؿ : الوضع الراهن
الجمعيات. لسوء الحظ ينجـ عف غياب رقابة الييئات الحكومية ىامش مفتوح يتسبَّب بانعداـ الشفافية بيف بعض 

و لمواجية الفساد ومكافحتو بما يقضي عمى 53المدنيمنظمات المجتمع  . فالرقابة ىنا في ىذه الحاؿ يجب أف توجَّ
 .االحتياؿ الذي تمارسو بعض المنظمات، وبما ال يحد مف الحقوؽ والحريات

إذف، يجب أف ُتحدَّد معايير واضحة وشفافة ترتكز عمييا الرقابة الحكومية. فالحرية الممنوحة لمجمعيات يمكف 
. 54التالعب بيا بما ُيفضي إلى نتائج عكسية: فبداًل مف توسيع نطاؽ خيارات المواطنيف فقد يؤدي ذلؾ إلى الحد منيا

وبما أنو ال يمكف تحقيؽ الرقابة في مراحؿ التأسيس، يجب أف تحدث أثناء عمؿ الجمعية وقياميا بوظائفيا؛ ذلؾ أفَّ 
 .وىمية خادعة انعداميا )الرقابة( سيتسبب بنشوء جمعيات فاسدة

في ىامش مستقؿ، مف الميـ أف ُيسمَّط الضوء عمى مواطف الضعؼ والنواقص التي تعتور سموؾ منظمات المجتمع 
كؿ المعمومات التي تعكس أنشطتيا. وبحسب ؾ.  المدني وأنشطتيا. عمى سبيؿ المثاؿ، ال يوفر بعض المنظمات

: "فيي تفتقر إلى الشفافية، وبذا تحدُّ مف إمكان  .55ات النظاـ عمى التطور"كـر

:بالرغـ مف تمكُّف لبناف مف التغمُّب عمى التحدّْيات السابقة، تمكف المالحظة أفَّ حرية مواطن الضعف والتحديات
الجمعيات بدأت ُتستعاد بالتدريج. والتحدي األساسي الذي تواجيو يكمف في ضعؼ الدولة. فميس ثمة رقابة حقيقية 

منظمات المجتمع المدني، فيما ُيعتبر مستوى اإلشراؼ بالغ التدنّْي حتى يكاد يكوف غير تمارسيا الحكومة عمى عمؿ 
 .موجود

متوفرة لدى إلى بيئة صحية؛ ولكف لسوء الحظ ليست الحاؿ كذلؾ. فيذه التي ُتسمَّى الحرية ال عادةً يؤشّْر ىذا التصريح 
قرارىا منظمات بدورىا وقيمتيا الُمضافة، بؿ تنبع مف الضعؼ الذي  المجتمع المدني ليست ناشئة مف اعتراؼ الدولة وا 

                                                           
51

 Makary (M.), Notification or registration? Guarantees of Freedom of Association in Non-Democratic 

Environments: Case studies of Lebanon and Jordan, The International Journal for Not-for-profit-Law, Vol. 10, issue 

1, Dec 2007, p.105. 
52

 USAID (2011). “2011 CSO sustainability index for the Middle East and North Africa”, p.2. 
53

 ِغ أؼذاَ اٌؾبو١ّخ اٌشش١ذح ٚاٌشفبف١خ فٟ أٚعبؽ ِٕظّبد ِغزّغ ِذٟٔ ِؼ١ٕخ، رزخز ٘زٖ لشاساد ِشرجىخ ِٚجّٙخ ٚرظجؼ ٔفمبرٙب غبِؼخ.  
54

 Expert Advisory Panel Meeting’s Conclusion, March 20, 2014. 
55

 .2014آراس )ِبسط(  Expert Advisory Panel Meeting ،20اٌغ١ذ وشَ وشَ:  ِذاخٍخ  
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لطالما كانت آليات تطبيؽ قانوف الجمعيات. " متّْسؽ حياؿومف سموكيا غير ال ىي نفسيا )أي الدولة( يتمبَّسيا
 .56"بتغيُّر الوزير الجديدالجمعيات في لبناف تعتمد عمى وزير الداخمية، ويكفي رحيؿ ىذا األخير حتى تتغير 

مختصرة، تجدر المالحظة أف مراقبة أنشطة منظمات المجتمع المدني يجب أف تكوف محدَّدة بوضوح، مع  وبتوصية
عدـ إغفاؿ أفَّ المرجع المسؤوؿ عف اإلشراؼ عمييا قد يكوف إمَّا عامِّا أو غير عاـ. ويجب أف تُناَقش صيغ اإلشراؼ 

 .والمراقبة ومعاييرىا مع أوساط المعنييف

  

                                                           
56

 Statement by Bassem Chit in Camille (J.). “The state of freedom of association in Lebanon: what prospects for the 

future”, , Lebanese Center for Human Rights, December 2010, p.22. 
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V. الوصول إلى التمويل 

: تتمتع منظمات المجتمع المدني بالوصوؿ إلى طيٍؼ واسع النطاؽ مف الموارد المتنوعة. . النتائج الرئيسيَّة3.1
فَّ معظـ المنظمات يعتمد في وجوده واستدامتو عمى األمواؿ  فميس ىناؾ قيود تعرقؿ الوصوؿ إلى التمويؿ األجنبي. وا 

و مف طريؽ التمويالت الدولية. وفي حيف أفَّ الموارد المحمية متاحة لمنظمات المجتمع التي يتمقَّاىا مف الحكومة أ
في تخصيص األمواؿ وتنفيذ المشروعات، وذلؾ عمى نطاؽ واسع في   أنوَّ ثمَّة زبائنيٌة وفسادٌ المدني في لبناف، إال

 البمد.

ى الربح، وىي تعتمد بالتالي عمى التمويؿ  :. نظرة عامة3.1 تعتبر منظمات المجتمع المدني منظمات ال تتوخَّ
والتبرعات كي تقـو بعمميا. والقدرة عمى الوصوؿ إلى الموارد يؤثر في استدامة المجتمع المدني واستقالليتو. ومف 

مف الحفاظ عمى مصداقيتو والثقة بو  ناحية أخرى، فيو يتطمَّب درجة عالية مف الشفافية والمحاسبة كي يتمكَّف
 وبصورتو العامة.

كما –. أضؼ إلى ذلؾ 57"معظميا بأمد قصيريتَّسـ  حيوية طويمة األمد، فيمافي لبناف، ثمَّة بضع منظمات تتمتع بػ "
عداـ الرقابة فضاًل عف كونو يتأثَّر بان ،أفَّ الوصوؿ إلى الموارد المحمية ليس باألمر المنظَّـ -سيصار إلى نقاشو أدناه

إلى الفساد والزبائنية. ويرى السيد أديب نعمو أفَّ ىذا الُبعد مسؤوؿ إلى حد بعيد عف الفساد  افيؤدّْي فذيمواإلشراؼ ال
 .58المستشري في أوساط منظمات المجتمع المدني

مف  8فالمادة  ىذا، وال يصؼ القانوف أيَّ شيٍء يتعمؽ بقدرة منظمات المجتمع المدني عمى الوصوؿ إلى الموارد.
تبنَّت فقرة في صدد قدرة جمعية ما )مؤسَّسة قانونيِّا( عمى إدارة الموارد واستخداميا. ومع استثناء  1909قانوف عاـ 

عانات التي تقع ما عدا اإل تدير وتتصرؼ فيأي معونات أو مساعدات ضرورية مف قبؿ الدولة، يمكف لمجمعية أف: "
ربعة أف ال تتجاوز الحصة أعضاء بشرط  بالحصص النقدية التي تعطى مف األوالً أ ،يجابمف قبؿ الدولة لدى اإل

مواؿ غير المنقولة ا، باألثالثً  ؛عضائياأدارة الجمعية واجتماع ا، بالمحؿ المخصص إلثانيً  ؛ا في السنةوعشريف ذىبً 
ما سوى ذلؾ  رؼ فيف تتصأا لنظاميا الخاص. ويمتنع عمى الجمعيات جراء الغرض المقصود وذلؾ وفقً الالزمة إل

 .59"مواؿ غير المنقولةمف األ

وفي الواقع، تتمتع منظمات المجتمع المدني في لبناف بالوصوؿ إلى مصادر متنوعة لمتمويؿ )التمويؿ الذاتي، التمويؿ 
و إلى المنظمات  ، فإفَّ التمويؿ الحكومي )التبرعات المحمية عموًما( يوجَّ الحكومي، التمويؿ األجنبي(. وبشكٍؿ عاٍـّ

الجتماعية واإلنسانية في قطاعاٍت كالخدمات الصحية والتعميـ واألشخاص الرعائية والخيرية، ويركّْز عمى الحاالت ا

                                                           
57

 USAID, “2011 CSO sustainability index for the Middle East and North Africa”, p.33. 
58

 .2013شجبؽ )فجشا٠ش(  2ِمبثٍخ ِغ اٌغ١ذ أد٠ت ٔؼّٗ، اٌّغزشبس اإلل١ٍّٟ ٌذٜ "ئعىٛا" ٚخج١ش فٟ شإْٚ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ،   
59

 .1909ِٓ لبْٔٛ اٌغّؼ١بد اٌؼضّبٟٔ  8اٌّبدح   
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ذف، يجب أف تعتمد منظمات حقوؽ اإلنساف والمنظمات التنموية ومنظمات صنع  ذوي االحتياجات الخاصة. وا 
 كيما تتمكَّف مف االضطالع بأعماليا وتحقيؽ أىدافيا. ،السياسات عمى التمويؿ الدولي

فيضمف لممنظمة كمِّا محدوًدا وحسب مف الموارد المالية. وىذا النوع  -بما فيو التبرعات المحمية–تي أمَّا التمويؿ الذا
ؿ( يمكف أف ينشأ مف مصادر عدة . ذلؾ أف حمالت جمع التبرعات تعتمد بصورة رئيسية عمى 60مف التمويؿ )أو التموُّ

الجمعية تمجأ إلى ممارسة أنشطة تدر أرباًحا )فتوزَّع المتبرعيف واألعضاء المحمييف في المجتمع. أضؼ إلى ذلؾ أفَّ 
العائدات عمى الناس المحتاجيف في المجتمع المحمي( باإلضافة إلى جمع اشتراكات أعضائيا السنوية. وُيسمح 
لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في أنشطة مولّْدٍة لمدخؿ، ولكف ال يمكنيا توزيع العائدات عمى أعضائيا؛ بؿ 

 .61غي ليا أف تستخدـ مداخيميا في تقديـ خدماتياينب

جراءاتٍ  ا: ليس التمويؿ اآلتي الدولة في لبناف مركزيِّا. الحقيقة أفَّ كؿ وزارة تتبنَّى شروطً التمويل الحكومي خاصة  وا 
عاقديتو. بيا لتمويؿ منظمات المجتمع المدني. بيد أفَّ الصيغة الرئيسية التي تحكـ التمويؿ الحكومي في لبناف ىي ت

فمختمؼ الوزارات توقّْع عقوًدا سنوية مع المنظمات. ولسوء الحظ، فإفَّ ىذه العقود ال تمت بصمة إال إلى عدد محدود 
مف المنظمات، فيما ُتستثنى تمؾ التي تعمؿ في مجاالت حقوؽ اإلنساف والتنمية وصنع السياسات. باإلضافة إلى 

 . 62ي توزع بيا األمواؿ الحكومية، وكذلؾ حياؿ المستفيديف منياذلؾ، فإفَّ ثمَّة مخاوؼ حياؿ الطريقة الت

ىذا، وتعتبر وزارة الشؤوف االجتماعية الييئة الحكومية الرئيسية التي تتعامؿ مع منظمات المجتمع المدني في لبناف. 
ة العقود مع فيي تنفّْذ العديد مف المشروعات بالتنسيؽ مع المجتمع المدني. ولتحقيؽ ىذا اليدؼ، توقع الوزار 

ؿ مف الوزارة بنسبة  % مف قيمتيا تغطييا 30%، ليبقى 70المنظمات. والعقود تؤسس بدورىا لمشروعات شراكة تموَّ
المنظمات المتعاقدة. ولكؿ مشروع لجنة مشتركة تتكوف مف أربعة أعضاء )ممثميف عف الوزارة، وممثميف عف منظمة 

 .63ياالمجتمع المدني( تتابع عممية التنفيذ وتراقب

عمى أفَّ ىذه الشراكة بيف الوزارة وبيف منظمات المجتمع المدني تواجو عقبات عديدة. فاالنتقاؿ يطاؿ عدـ اتساؽ 
تخصيص الموارد استجابًة لحاجات مختمؼ المجموعات، وكذلؾ في ما يتعمؽ بالطابع المحدود لمبرامج التنموية 

 2010ط محدَّدة لمنح المخصَّصات المالية. ففي عاـ . عالوة عمى ذلؾ، ليست ىناؾ معايير وشرو 64والتمكينية

                                                           
60

 NGO Resource and Support Unit, UNDP/MOSA, “Internal governance for NGOs in Lebanon: Reference Book 

2004”, IEC Unit, Ministry of Social Affairs, Lebanon, 2004, p.90. 
61

 .Xعٕشٜ رٌه ثبٌزفظ١ً ػٕذ اٌىالَ ػٍٝ اٌؼشائت فٟ اٌمغُ   
62

ٌّٕبلشخ ِغٛدح  2014ؽض٠شاْ )١ٔٛ٠ٛ(  10رظش٠ؼ ألؽّذ د٠شأٟ، ٚ٘ٛ ٔبشؾ فٟ ؽشوخ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ، خالي اٌزشبٚس اٌٛؽٕٟ اٌزٞ أؼمذ فٟ   

 رمش٠ش "اٌزم٠ّٛبد اٌٛؽ١ٕخ ٌٍج١ئخ اٌّّىٕخ...".
63

 ْ االعزّبػ١خ ٚث١ٓ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ.رغذس اإلشبسح ئٌٝ أٔٗ ١ٌظ ٕ٘بن ١٘ئخ ؽٛاس٠خ أٚ رؼب١ٔٚخ  دائّخ ِّٚأعغخ ث١ٓ ٚصاسح اٌشإٚ  
64

 ٠ز٘ت ِؼظُ اٌز٠ًّٛ ئٌٝ األٔشطخ ٚاٌجشاِظ اٌخ١ش٠خ ٚاٌخذ١ِخ.  
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. ويبدو أف 65حاولت الوزارة تحديد شروٍط ومعايير، إال أنيا ووجيت بمعارضة مف جانب منظمات المجتمع المدني
 الجيتيف، ليذا السبب أو ذاؾ، يحوالف دوف وضع تحديد ليذه المعايير.

مات المجتمع المدني بما يسمح ليذه األخيرة بالوصوؿ إلى تمويؿ وتوقّْع وزارة الصحة العامة كذلؾ العقود مع منظ
المحددة وال تتوفر الشفافية في منح األمواؿ.   مخصص لمسائؿ الصحة. في ىذا المجاؿ تنعدـ أيًضا المعايير

غـ مف الجيود والحقيقة أفَّ الفساد والزبائنية، كما ىو الوضع عموًما في لبناف، يؤثراف في أداء ىاتيف الوزارتيف، بالر 
 التي تثيرىا المقتضيات الخارجية لمكافحة الفساد، وىي جيود مستجدة.

ُحدّْدت  2005في عاـ صدر مف ناحية أخرى، تبنَّت وزارة البيئة مقاربة حديثة في ىذا المجاؿ. ففي مرسـو 
. عالوة عمى 66المجتمع المدنياإلجراءات )الشروط والمعايير( بصورة واضحة لمتمويؿ البيئي في ما يتعمؽ بمنظمات 

ذلؾ، يؤسس المرسـو لصندوؽ خاص لتمويؿ منظمات المجتمع المدني بيئيِّا، إذ ينص عمى منح ىذه المنظمات مبمغ 
. إال أفَّ تطبيؽ المرسـو عمّْؽ عمى 67% مف موازنة الوزارة السنوية(10دوالر أميركي سنويِّا )أي ما يعادؿ  800,000

. في ىذه األثناء يؤكد مسؤولو الوزارة أنيا تبذؿ أفضؿ ما 68راره في الموازنة العامة الجديدةمدى سنوات الشتراطو إق
شراكيا في السياسات البيئية. فالوازرة، إذف، تنفذ مشروعات بيئية مع منظمات  لدييا لدعـ منظمات المجتمع المدني وا 

ما يسمح ليا بالحصوؿ عمى مساعدات مالية المجتمع المدني وتسيّْؿ ليا مسائؿ التمويؿ وتمنحيا كتب التوصية ب
 .69وتبرعات مف مانحيف أجانب أو مف مصرؼ لبناف المركزي

وثمة بعض المؤسسات العامة األخرى )وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، ...( تؤمف التمويؿ لمنظمات المجتمع 
. بيد أفَّ ذلؾ ُيماَرس عمى 70"مع المدني وعممياتياإفَّ الدولة تضخ نسبة كبيرة مف مداخيميا في أنشطة المجتالمدني. "

أساٍس ذاتي؛ بما يجعمو غير مستداـ وغير فعاؿ عمى المدى الطويؿ. ومف المحزف أنو ال توجد استراتيجيات 
وسياسات وبيانات في ما يتعمؽ بتمويؿ منظمات المجتمع المدني الحكومي. فيذه المنظمات التي تتعاقد مع الوزارات، 

 .71يد مف التمويؿ العاـ، يجب أف ُتخَضع لممساءلة والمحاسبة العامتيفأو تستف

: إفَّ مجتمًعا مدنيِّا ممكًَّنا ىو وحده الذي يستطيع أف يفرض عالقات متكافئة ومتوازنة مع مانحيو. وقد التمويل الدولي
(، الضوء عمى خمسة مبادئ 2008(، وكذلؾ "أجندة آكرا" )2005سمَّط إعالف باريس في صدد فعالية المساعدات )
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شىًَّ ثؼغ اٌغّؼ١بد اٌّزؼبلذح ِغ ٚصاسح اٌشإْٚ االعزّبػ١خ ِغّٛػخ ػغؾ ٌشفغ رؾذ٠ذ اٌٛصاسح ِؼب١٠ش ٚاػؾخ. فبٌّٕظّبد اٌّغزف١ذح ٟ٘   

    ثّؼظّٙب ِٕظّبد ؽبئف١خ ِذػِٛخ ِٓ ِإعغبد ؽبئف١خ رٕزّٟ ئ١ٌٙب.
66

 .2005اٌّمش فٟ األٚي ِٓ رّٛص )١ٌٛ٠ٛ(  14865اٌّشعَٛ سلُ   
67

 .2014شجبؽ )فجشا٠ش(  12ِمبثٍخ ِغ ٚصاسح اٌج١ئخ،   
68

 .14865. ٚؽزٝ ئلشاس ِٛاصٔخ عذ٠ذح ال ٠ّىٓ رطج١ك اٌّشعَٛ سلُ 2005آخش ِٛاصٔخ ػبِخ أُلشرٙب اٌؾىِٛخ اٌٍجٕب١ٔخ وبٔذ ِٛاصٔخ ػبَ   
69

 .2014شجبؽ )فجشا٠ش(  12ِمبثٍخ ِغ ٚصاسح اٌج١ئخ،   
70

 .2014جشا٠ش( شجبؽ )ف 26ِمبثٍخ ِغ اٌغ١ذ وشَ،   
71

 .2014ؽض٠شاْ )١ٔٛ٠ٛ(  10ئؽذٜ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطٍذ ئ١ٌٙب اٌّشبٚسح اٌٛؽ١ٕخ فٟ   
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المساءلة لنتائج، التحالؼ واالئتالؼ، التعامؿ مع ابغية تحسيف نوعية المساعدات، وىي: الممكية الوطنية، الشراكة، 
 المشتركة.

في لبناف، ثمَّة بضع منظمات بمغت مستوى جيًدا مف الحاكمية، بما يسمح ليا ببناء شراكات قوية مع المانحيف 
جي، األجانب. وفي الوقت الراىف، تعتمد المنظمات العاممة في مجالي التنمية وصنع السياسات عمى التمويؿ الخار 

واستمراريتيا معمقة في الغالب عميو. وقد دفع السياؽ السياسي والصراعات التي تندلع في المنطقة المانحيف الدولييف 
واإلقميمييف إلى تكريس نسبة جزيمة مف مواردىـ ومشروعاتيـ لمنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا. وىكذا، فقد ازداد 

بدرجة كبيرة، والسيَّما مع مانحيف يثقوف بيا أكثر ممَّا يثقوف بالمؤسسات تمويؿ منظمات المجتمع المدني المبناني 
العامة في المنطقة. وىناؾ عدد متنوع مف المانحيف الخارجييف الناشطيف في لبناف، ومنيـ الحكومات والوكاالت 

 الدولية واإلقميمية والمنظمات غير الحكومية الدولية، ...

في سورية توجيو انتباه المانحيف إلى لبناف مجدًَّدا. بيد أفَّ الوضع فاقـ تحدييف  وقد أعاد النزاع األخير المندلع
يواجييما المجتمع المدني أصاًل. فمف ناحية أولى، وجدت المنظمات الفاسدة والمنظمات الوىمية تربة خصبة 

اف نتيجة االىتماـ جرى تخفيض تمويؿ منظمات المدافعة وحقوؽ اإلنس ،لمحصوؿ عمى األمواؿ؛ ومف ناحية ثانية
 المتنامي بتأميف األمواؿ إلنفاقيا عمى مساعدة الالجئيف اإلنسانية واإلغاثية.

عالوة عمى ذلؾ، وفيما يراقب بعض المانحيف عممية تنفيذ المشروعات التي تقـو بيا المنظمات غير الحكومية 
ي سيَّؿ انتياز العديد مف المنظمات الفرصة المحمية، يوجد مانحوف ال يمارسوف عمييا أي رقابة أو إشراؼ؛ األمر الذ

 .72لحيازة األمواؿ

وىناؾ، فضاًل عف ذلؾ، سمتاف أخرياف ناجمتاف عف التحدي الماثؿ أماـ منظمات المجتمع المدني، وىما: أجندة 
واألكثر  عمى تجاوز مثؿ ىذه العراقيؿ؛ غير أفَّ أمور التمويؿ الضاغطة، -نظريِّا–المانح وشروطو. فكؿ منظمة قادرة 

واقعية، ُتحِدث تغييًرا في األولويات: إذ تمجأ المنظمة غير الحكومية إلى تغيير رسالتيا ورؤيتيا فتكيفيما كي تالئما 
. وليذا السبب، فإنو لمف الضروري اإلصرار عمى احتراـ 73رسالة المانح ورؤيتو، وذلؾ بغية الوصوؿ إلى التمويؿ

اعدات؛ واحتراميا وكذلؾ تطبيقيا مف قبؿ المانحيف. باإلضافة إلى ذلؾ، فإفَّ المبادئ الخمسة الضامنة لفعالية المس
التنافس عمى الفوز بمنح التمويؿ الخارجي والوصوؿ إلييا يعيؽ المجتمع المدني المبناني، بما يشكّْؿ صراًعا يمجأ 

 .74في أوساط المنظمات المذكورة هبعض المانحيف إلى تأجيجو وتعزيز 
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 .2014آراس )ِبسط(  20اٌزشبٚسٞ ٌٍخجشاء،  ّغبساعزّبع اٌ  
73

ا ثؼ١ٓ االػزجبس أْ أ٠ٌٛٚبد اٌّبٔؼ ال رٍزمٟ ثبٌؼشٚسح ِغ اٌؾبع   بد اٌّؾ١ٍخ. خالي اٌزشبٚس اٌٛؽٕٟ شذَّد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذاخالد ػٍٝ ٘زٖ إٌمطخ أخزًّ

 ٚفٟ ٘زا اٌظذد لبي اٌغ١ذ أؽّذ د٠شأٟ ئْ "اٌّبٔؼ ٠فشع سؤ٠زٗ ٚرظٛسارٗ ػٍٝ ؽشائك ػًّ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌٍجٕبٟٔ".
74

 .2014ؽض٠شاْ )١ٔٛ٠ٛ(  10ٕبلشبد اٌزشبٚس اٌٛؽٕٟ، ِ  
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: مف التحديات ارتباط منظمات المجتمع المدني بالتمويؿ الحكومي و/أو الخارجي. والتحديات. مواطن الضعف 1.1
فالزبائنية ىي العقبة الرئيسية التي تواجو التمويؿ الحكومي، إذا أنيا ال تتيح لمنظمات المجتمع المدني أف تتمتع 

لسياسية والشخصية بدور كبير في بفرص متكافئة لموصوؿ إلى التمويؿ. وفي ىذا الصدد، تضطمع االعتبارات ا
إمكانية وصوؿ جمعية ما إلى الموارد المالية. عالوة عمى ذلؾ، فإفَّ غياب الرقابة عمى طريقة إنفاؽ منظمات المجتمع 
المدني األمواؿ يستجر الفساد. مف ناحية أخرى، يتسبَّب التمويؿ الخارجي بنشوء بعض التحديات بالنسبة إلى المجتمع 

 ناني مف خالؿ النزوع نحو فرض أجندات المانحيف عميو دوف األخذ في اعتبارىـ الحاجات المحمية.المدني المب
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VI.حرية التعبير 

: يعكس إطار العمؿ القانوني المبناني الراعي لحرية التعبير نظاًما ليبراليِّا ومتسامًحا، حيث . النتائج الرئيسيَّة3.1
بالتعبير الحر المنفتح عف آرائيـ. ولكف، بالرغـ مف أفَّ لبناف يستمر في يستفيد المواطنوف مف حؽ دستوري يقضي 

شيدت تقويًضا بسبب التوترات السياسية وغيرىا مف العديد مف العوامؿ ية التعبير لمواطنيو، فإفَّ ىذه ضماف حر 
 األخرى.

كي  ،منظمات المجتمع المدني: إفَّ حرية التعبير ىي أمر الـز بالنسبة إلى نفيذ. إطار العمل القانوني والت3.1
فَّ ىذه الحرية ىي سمة رئيسية مف سمات النظاـ المبناني؛ ولبناف ميَّز فإ ،. ولحسف الحظرسالتياتتمكف مف تحقيؽ 

 مجاورة لو.بالبمداف ال مقارنةً  في ىذا الصدد، نفسو لعقود

إلى أنَّو صدَّؽ العيد الدولي الخاص حرية التعبير وتعزيزىا. ومردُّ ذلؾ لبناف واجب دولي يقـو في احتراـ وعمى 
؛ غير أنو لـ يبـر البروتوكوؿ الممحؽ بو، الذي ينبغي وفقو تشكيؿ لجنة خاصة (ICCPR)بالحقوؽ المدنية والسياسية 

 مسؤولة عف تمقّْي الشكاوى مف األفراد المتعمقة بانتياكو والنظر فييا.

عمى التزاـ لبناف بمبادئ "اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف" وقيمو،  وعمى المستوى الوطني، يكفؿ الدستور في مقدمتو
حرية إبداء الرأي قواًل وكتابة وحرية الطباعة وحرية االجتماع وحرية تأليؼ الجمعيات كميا عمى " 13فينص في المادة 

 .75"مكفولة ضمف دائرة القانوف

 .دستوري وحؽ  ،دوليينجـ أفَّ احتراـ حرية التعبير، في لبناف، ىي واجب وىكذا، 

وبما أفَّ اليدؼ الرئيسي مف ىذه الدراسة ىو تسميط الضوء عمى التحديات التي تواجييا منظمات المجتمع ولكف، 
ؽ حرية التعبير، فضاًل عف التحدّْيات التي تواجييا حرية  والقيود المدني، فإفَّ ما يمي سيناقش المحدّْدات التي تعوّْ

 تداداتيا عمى عمؿ منظمات المجتمع المدني واألثر المحتمؿ عمييا.في ار  "اإلنترنت"الصحافة و

تعبير عف آرائيـ : إفَّ المواطنيف المبنانييف ىـ عموًما أحرار في الالمحدِّدات والقيود التي تعاني منها حرية التعبير
مف عدة مصادر.  َض رِ السموؾ السياسي وأداء المؤسسات العامة. بيد أفَّ بعض المحدّْدات والقيود فُ  وفي انتقادىـ كال

ـ المادة  أو المحاكـ أو الجيش  76مف قانوف العقوبات أيَّ ذٍـّ يقع عمى رئيس الجميورية 386عمى سبيؿ المثاؿ، تجرّْ
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يمي: "في ما خال الذـ الواقع عمى رئيس الجميورية  تنص عمى ما 387. غير أفَّ المادة 77أو اإلدارة العامة وغيرىـ
 نيف إذا كاف موضوع الذـ عماًل ذا عالقة بالوظيفة وثبتت صحتو".ظُيبرَّأ ال

حكمت  2014شباط )فبراير(  26في الممارسة، يستغؿ السياسيوف والشخصيات العامة المادة اآلنفة لمصمحتيـ. وفي 
مميوف ليرة لبنانية  12صحيفة "األخبار"( بغرامة بمغت  )مراسؿ لدى لمحمد نزامحكمة المطبوعات عمى الصحافي 

ـ كؿّّ مف الطرفيف، أيًضا،  6800)ما يعادؿ  يورو(، مع تغريـ الصحيفة بالغرامة نفسيا. باإلضافة إلى ذلؾ، فقد ُغرّْ
وقد جاء الحكـ نتيجة لمقاؿ نشره نزاؿ عف الفساد في القضاء. ومع أفَّ  .78مميوف ليرة لبنانية 15بعطؿ وضرر بمغ 

جو، فقد ِديف وزير العدؿ، آنذاؾ، شكيب قرطباوي فتح تحقيًقا لكشؼ سوء اإلدارة ضد القاضي، بما أدَّى إلى تأخير تدرُّ 
 رية التعبير.منتيًكا بذلؾ ح 387الصحافي وصحيفتو بالذـ. والقاضي ىنا لـ ُيمِؽ بااًل إلى المادة 

ـُ  وبالرغـ مف أفَّ محكمة المطبوعات قد ُأسّْست بدايًة لحؿ النزاعات المتعمقة بالقدح والذـ، إال أنيا صارت ُتستخَد
ًرا  نيف بسبب انتقادىـ عمًنا  ا أقرَّت معاقبة صحافييف وأفرادٍ أداًة لمحد مف حرية التعبير. وفي آخر أحكاميمؤخَّ ومدوّْ

وبصراحة شخصيات عامة وسياسية. عمى سبيؿ المثاؿ، فقد حكمت ىذه المحكمة عمى المواء مصطفى حمداف وعمى 
 .79ومريـ البساـ مديرة األخبار في محطة "الجديد" التمفزيونية بقدح رئيس حزب القوات سمير جعجع وذمّْ 

عميو المحكمة  توحكم 2012آب )أغسطس(  27عيشة. إذ اعتُقؿ يـو وثمة مثاؿ آخر وقع عمى الصحافي رامي 
بموجب حكـ غيابيٍّ صدر في حقو  بالسجف أسبوعيف )بداًل مف ستة أشير 2013أيموؿ )سبتمبر(  9العسكرية في 

 .80(. وكاف قد قبض عميو أثناء قيامو ببحث يتناوؿ تيريب السالح2013كانوف األوؿ  11قبؿ شير، اي في 

نقص إضافي يعتور النظاـ يكمف في التحديد الغامض المستخدـ في تحديد تمؾ الجرائـ؛ إذا يسود ىامش كبير وىناؾ 
 19في المادة  منظمة مقيمة في لندف، ُتعنى بحقوؽ اإلنساف وحماية حرية التعبيرقد حدَّدت في تأويميا وتفسيرىا. ف

مكف لمناس مف طريقو استشراؼ والتحديد عمى نحو يُ  يجب أف يستوفي القانوف أو التشريع معايير الوضوحأنَّو: "
فالقرارات والموجبات المصاغة بإبياـ التي تتسَّـ بمدى غير واضح ال تكوف مستوفية ليذا  عواقب أعماليـ وممارساتيـ.

عتمدة، وفي ىذا الصدد، ال ينسجـ القانوف المبناني مع المعايير الدولية الم .81"المعيار، وىي بالتالي ليست قانونية
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رار ضفالذـ يجب أف يُحصر بحماية السمعة، بحيث يمكف تكميمو باألوىناؾ حاجة إلى تعزيز أسس حرية التعبير. "
 .82"المالية

في الوقت الراىف، تخفؽ السمطات المبنانية في إقامة التوازف بيف حرية التعبير مف جية، وبيف االعتبارات الشخصية 
تؤدي إلى تفسير أو تأويؿ  التي ،المشار إلييا آنًفا ،ىذا بصورة مباشرة بالثغرةوالدينية مف جية أخرى. ويمكف ربط 

ؿ التدخؿ -القيود في لبناف  وما يجعؿ الحالة المبنانية فريدة أفَّ . "يفخاطئ خالفًا لمبمداف العربية األخرى، حيث يشكّْ
 .83"تنبع مف بناه الطائفية والسياسية -الحكومي العقبة الكبرى التي تفصؿ بيف الصحافي وبيف حريتو باإلدالء برأيو

تعمف  13"مع أف المادة إفَّ تقييد حرية التعبير والحد منيا يحدث بأشكاٍؿ مختمفة، والمادة التالية تبيّْف بعًضا منيا: 
الحريات المدنية وتحتفؿ بيا، فقد أعطت الصياغات المبيمة الغامضة لممواد العقابية الخاصة بوسائؿ اإلعالـ 

 -الواردة في قانوف العقوبات وقانوف المطبوعات وقانوف اإلعالـ المرئي والمسموع وقانوف العدؿ العسكري-والصحافة 
 .84"س عمى الحقوؽ الدستورية وكبح حريات القوؿ والتعبير...وْ الرسمييف ىامًشا لمتصرؼ بقساوة والدَّ 

 179بيف  101، احتؿ لبناف المرتبة 2013لعاـ : في تصنيؼ "الدليؿ العالمي لحرية الصحافة" حرية الصحافة
الؿ لبناف ىذه المرتبة. ومف بينيا أفَّ الحرب الراىنة التي تدور رحاىا في توىناؾ عوامؿ عديدة تتسبَّب باح .85بمًدا

حد ، فإفَّ قانوف المطبوعات في باإلضافة إلى ذلكسورية شكَّمت ضغًطا ىائاًل عمى الصحافييف والناشطيف المبنانييف. 
 ذاتو ينتيؾ حرية التعبير في بنود عديدة منو؛ بؿ إنو يفرض عقوبة السجف عمى الصحافييف.

آخالؽ العامة، أو تضرُّ بالمشاعر الوطنية أو الدينية أو الوحدة ألتتناقض وافيذا القانوف يحظر نشر األخبار التي "
. والقيود المضمَّنة في ىذه المادة تشكّْؿ أساًسا "قانونيِّا" خصًبا لتوقيع القمع. فميس ثمة تحديد واضح لػ 86"الوطنية

 في القانوف."الوحدة الوطنية" و المشاعر الوطنية أو الدينية""و  "األخالؽ العامة"
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ؿالواقع أف "و  ثغرة يُسمح مف خالليا  المصطمحات الغامضة المستعممة في النص عمى تقييد حرية القوؿ تشكّْ
لممؤسسات الدينية والطائفية والمنظمات السياسية األحزاب والشخصيات السياسية المؤثرة، ِممَّف ليس لدييـ صالحية 

ؿ لتحمي مصالحياالرقابة عمى المطبوعات  .87"، بأف تتدخَّ

وقد أكَّد المجتمع المدني المبناني والمنظمات الدولية )كمنظمة "مراسموف بال حدود"( في العديد مف المناسبات عمى 
وىي منظمة مجتمع مدني لبنانية تيدؼ إلى تحقيؽ –الحاجة إلى تبنّْي قانوف صحافة جديًدا. فجمعية "ميارات" 

بذلت الجيود الرامية إلى وضع مشروع لتعديؿ كؿ البنود  -88صحافة أكثر حرية والدفاع عف حرية التعبير وتعزيزىا
 والفقرات القانونية التي تعيؽ حرية التعبير.

إال أفَّ انتياؾ حرية التعبير ، االنترنتبالرغـ مف أنو ليس ثمَّة قانوف يرعى وسائؿ اإلعالـ عمى : حرية "اإلنترنت"
ت ال دلة عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي بوصفيا مطبوعاوتقييدىا يحدثاف. فالمحاكـ تتعامؿ مع المعمومات المتبا

 .89اخاصِّ  باعتبارىا تراساًل 

. ولبناف ال يقيد الوصوؿ 201290% مف سكاف لبناف استخدموا "اإلنترنت" خالؿ عاـ 62"البنؾ الدولي" فإفَّ  بحسب
مكتب مكافحة يقـو غياب القوانيف الراعية لوسائؿ اإلعالـ واألنشطة عمى الخط المباشر، إلى "اإلنترنت". ومع "

مف  بدعوة عددٍ الجرائـ اإللكترونية وحماية الممكية الفكرية في قوى األمف الداخمي وغيره مف مؤسسات الدولة 
قاتيـ وآرائيـ المدوَّنة عمى تويتر وتعميلمساءلتيـ عف تغريداتيـ  االصحافييف والمدوّْنيف والناشطيف لممثوؿ أمامي

 .91"وفيسبوؾ والمدونات بشأف انتقاد الشخصيات السياسية

: في لبناف توجد حرية التعبير؛ إال أفَّ حاؿ القوانيف المرعية الراىنة ُتجيز توقيؼ . مواطن الضعف والتحدِّيات1.1
سكات الناشطيف باسـ العدالة  نيف وا   القانونية.الصحافييف واعتقاؿ المدوّْ

ؿ بعض القوانيف المعموؿ بيا )كقانوف العقوبات وقانوف يباإلضافة إلى ذلؾ، فإنو ثمَّة حاجة حقيقية إلى تعد
 المطبوعات(، وذلؾ بغية جعؿ القانوف المبناني مراعًيا لممعايير الدولية وإلنعاش حرية التعبير في البمد.

نو لمف الميـ التأكيد عمى أنَّ  فْ وَ  وُ وا  ناف نوعية أفضؿ لحرية التعبير، مقارنًة بما ىو سائد في البمداف العربية، ضمف لب ا 
  محريات والحقوؽ األساسية.ل اً فيو يظؿ بحاجة إلى تحسيف كبير في أدائو ضمان
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VIIع السمميجمُّ ت. ال 

والوطنية(. : تضمف حؽ االجتماع السممي في لبناف النصوص القانونية )بمصادرىا الدولية . النتائج الرئيسية3.1
فميس ىناؾ قيود تعرقؿ ممارسة ىذا الحؽ. بيد أفَّ ردة فعؿ القوى األمنية حياؿ التجمعات السممية في العديد مف 
الحاالت والمناسبات ال تتَّسـ بالمالءمة، وتضرب عرض الحائط ببعض مبادئ حقوؽ اإلنساف األساسية. عالوة عمى 

 عة عمى منظمي التجمُّع.ذلؾ، ُيباَلُغ بالمسؤولية القانونية الموقَّ 

إفَّ حماية ىذا الحؽ تضطمع بدور كبير في تسييؿ الحوار ضمف مختمؼ : "تنفيذال. إطار العمل القانوني و 3.1
 .92"المعنييف وبخمؽ مجتمع منفتح ومتسامح تعيش فيو الفئات المختمفة بعضيا مع بعض

وكما ىو الحاؿ بالنسبة إلى حرية االجتماع والتعبير، فإفَّ الحؽ في التجمُّع السممي ىو حؽ دستوري. وعمى لبناف يقع 
عميو المواثيؽ الدولية كػ "اإلعالف العالمي لحقوؽ  نصتواجب ضماف ىذا الحؽ لمواطنيو والتمتع الكامؿ بو، وفًقا لما 

 والسياسية والثقافية". اإلنساف" و"العيد الدولي لمحقوؽ المدنية

حرية إبداء الرأي قواًل وكتابة وحرية الطباعة وحرية " اف: مف الدستور عمى 13وعمى المستوى الوطني، تنص المادة 
 ".االجتماع وحرية تأليؼ الجمعيات كميا مكفولة ضمف دائرة القانوف

بشكٍؿ عاـ. وعندما يتعمؽ األمر بتنفيذ اإلجراءات، يطبَّؽ قانوف التجمع السممي العثماني  وقد أقرَّ الدستور ىذا الحؽ
 )المعروؼ بقانوف االجتماعات العامة(. وىو يخضع لنظاـ العمـ والخبر. 1911لعاـ 

ـ يكف أال يكوف ىناؾ إذف مسَبؽ )ترخيص( لعقد اجتماع أو تجمُّع؛ وما ل مف القانوف العثماني 1المادة  شترطوت
 المجتمعوف مسمَّحيف ُيسمح باجتماعيـ.

ىذا، وتحظر الحكومة أي اجتماع ُنظّْـ مف دوف عمـ وخبر، وُتخِضُع منظّْميو لمسجف بما يتراوح بيف أسبوع وشير، أو 
ذف، ُيعتبر العمـ والخبر ىذا واجًبا وفؽ القانوف المبناني.93لغرامة مالية  . وا 

القانوف المذكور أعاله عمى أفَّ اإلشعار )"العمـ والخبر"( يجب أف يقدَّـ إلى وزارة مف  4: تنص المادة شروط إجرائية
لى جانب العمـ والخبر عمى منظمي التجمع أف  48الداخمية والبمديات قبؿ  ساعة عمى األقؿ مف عقد التجمُّع. وا 

 .94اف عقدىا ويومو وساعتو بالضبطيتقدَّموا بػ "بطمب مكتوب" ُيحدَّد فيو سبب الفعالية واليدؼ المقصود منيا، ومك
ويجب أف يكوف الطمب موقًَّعا مف شخصيف عمى األقؿ؛ مع تبياف مكاف إقامتيما في المنطقة التي سيعقد فييا 

 ما بحقوقيما السياسية والمدنية؛ فضاًل عف إيراد اسميما وعمميما ووضعيما االجتماعي.يالتجمع، مع تمتع
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إذا حدثت خالؿ االجتماع أي خروقات. وُيعتبر منظموه مسؤوليف عف ضماف  : يحدد القانوف العقوباتالعقوبات
ة ييتحمؿ )المنظّْموف( مسؤولطبيعتو السممية، وينبغي ليما أف يبذال الجيود المناسبة اآليمة إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ. "

د في المحافظة عمى النظاـ، ومنع انتياؾ القانوف، وضماف عدـ انحراؼ المشاركيف عف العنواف ا الطمب "لمحدَّ
. 95""، ومنع أيّْ خطاب يتَّسـ باإلجحاؼ بحؽ الدولة واآلداب العامة أو أي كالـ آخر يدعو إلى ارتكاب جـرالمكتوب

نة مف ثالثة أشخاص عمى األقؿ تتولَّى إجراء االجتماع. ويعتبر  8وتنصُّ المادة  عمى لجنة )لجنة إدارية( مكوَّ
 سؤوليف أماـ المجنة المشكَّمة.الموقّْعوف عمى الطمب المكتوب م

 عمى كؿ مف ينتيؾ نصوص ىذا القانوف. 96ساعة وأسبوع 24ويمكف فرض غرامة مالية أو السجف لمدة تتراوح بيف 

ـ قانوف العقوبات  مف كاف في اجتماع ليس لو طابع االجتماع : "345في مادتو  أعمال الشغبوفي الصدد نفسو، يجرّْ
أو كاف في  غرضو أو عدد المدعويف إليو أو الذيف يتألؼ منيـ أو مف مكاف انعقاده الخاص سواء مف قبؿ غايتو أو

مكاف عاـ أو بمحؿ مباح لمجميور أو معرض ألنظاره فجير بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة مف الشارات في 
مف شير إلى سنة خاالت يضطرب معيا األمف العاـ أو أقدـ عمى أية تظاىرة شغب أخرى يعاقب عمييا بالحبس 

 ".وبالغرامة مف عشريف ألؼ ليرة إلى مائتي ألؼ ليرة

مف الممكف التقدـ إلى مجمس شورى الدولة بالشكوى ضد أيّْ قرار إداري. وقد ثبت أفَّ إجراء  :المعالجات القانونية
 االعتراض اإلداري عبارة عف معالجة فعالة وُمْرِضية.

قيود ترمي إلى الموازنة بيف عض القيود عمى ىذا الحؽ. وىذه الالمشرّْع المبناني ب: وضع القيود عمى التجمع السممي
ىذا الحؽ المحدَّد مف جية وبيف األمف العاـ وحقوؽ اآلخريف الشخصية مف جية ثانية. ومثؿ ىذه القيود أمر ضروري 

حقوؽ المدنية والسياسية مف "العيد الدولي الخاص بال 21لمحؤوؿ دوف حدوث اضطراب أو اختالؿ عاـ. فالمادة 
ال يمكف فرض قيود عمى ممارسة حقي التجمع واالجتماع السمميَّيف، غير تمؾ التي  ..." وعمى أنَّ ينص والثقافية" 

حدَّدىا القانوف وتعتبر ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمحفاظ عمى األمف الوطني والنظاـ العاـ وحماية الصحة العامة 
 ".ؽ اآلخريف وحقوقيـأو اآلداب العامة أو حقو 

ينص قانوف التجمعات العامة المبناني عمى قيود واستثناءات تتعمؽ بيذا الحؽ. والواقع أف الحكومة المبنانية يمكنيا أف 
تمنع بقرار مف مجمس الوزراء عقد أي اجتماع عاـ ترى فيو إخالاًل باألمف العاـ أو اآلداب العامة يمس االنتظاـ العاـ 

. أضؼ إلى ذلؾ أفَّ القيود المفروض عمى مكاف التجمع ىي محددة بدورىا. فال يمكف عقد 97والمصمحة العامة
وىذا القيد ىو بالتحديد انتياؾ لحؽ التجمع  احتجاج أو تجمع في الطرؽ العامة حيث تقطع أو تتسبَّب بازدحاـ سير.
عات ىي بشكؿ عاـ تنعقد في الطرؽ العامة السممي ويناقض أىدافو/ أي بموغ المحتجيف الرأي العاـ. والواقع أفَّ التجم
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ما لـ يكف ىناؾ أسباب ُمخمَّة باألمف العاـ. عالوة عمى ذلؾ، ال يمكف تنظيـ التجمعات العامة في أماكف مفتوحة تقع 
 .98كمـ( 3بالقرب مف القصر الرئاسي أو مجمس النواب )ضمف منطقة 

السممية بكونيا غير مناسبة البتة في بعض األحياف. فالواقع أفَّ تبرز ردة فعؿ القوى األمنية حياؿ تجمعات االحتجاج 
السمطات المبنانية كشفت عف عدـ تسامح عند تعاطييا مع التظاىرات. فعمى سبيؿ المثاؿ، ُنظّْـ احتجاج عمى التمديد 

ناشطي المجتمع  بيف في وسط بيروت التجاري. وقد تخمَّمتو اشتباكات 2013حزيراف )يونيو(  20لممجمس النيابي يـو 
وقد استخدمت القوى األمنية المدني مف جية وبيف قوى األمف مدعومة مف شرطة مجمس النواب مف جية ثانية. "

اليراوات لضرب المحتجيف الذيف كانوا يرموف الزجاجات ويحاولوف اختراؽ صفوؼ القوى األمنية لموصوؿ إلى مبنى 
 .99"فاالبرلم

ًرا، خالؿ اعتصاـ نظمو سكا )شركة خاصة لجمع النفايات في لبناف(، عادت السمطة  ف الناعمة ضد "سوكميف"ومؤخَّ
أياـ إلى إغالؽ الطرؽ المؤدية إلى مكب  3مجدًَّدا إلى استخداـ العنؼ ضد المحتجيف. وقد أدَّى االعتصاـ الذي امتد 

لى امتالء شوارع بيروت وجبؿ لبناف بالنفايات غير المجمَّعة. وقد أ وقؼ الناطؽ النفايات الواقع بالقرب مف البمدة، وا 
 .100بمساف "حممة إغالؽ مكب النفايات في الناعمة" بتيمة تحريض المحتجيف

التجمعات واالحتجاجات  حماية فيالقوى األمنية المبنانية عدـ أىمية ويمكف إيراد الكثير مف األمثمة األخرى عمى 
ت السممية بنشاط عمومًا، وحمايتيا يتوجب عمى المسؤوليف عف تنفيذ القانوف حماية التجمعاالسممية والتعامؿ معيا. "

مف المندسيف ومثيري الشغب الذيف ييدفوف إلى اإلخالؿ بأمنيا وتفريقيا خصوًصا، ومف ىؤالء المتسمّْموف 
وف فقوى األمف ال تستوفي شروط وكالتيا التفويضية القائمة بحماية المدنييف  .101"والمتظاىروف المضادوف والمستِفزُّ

عف عدائية وعنؼ حياؿ ىؤالء المدنييف. عالوة ، فيي تكشؼ معات العامة؛ بؿ عمى العكسالذيف يشاركوف في التج
عمى ذلؾ، ثمَّة القميؿ مف المحاسبة إزاء أعماؿ العنؼ ضد المحتجيف مف جانب القوى األمنية، والسيَّما ما كاف يحدث 

 خالؿ الوصاية السورية التي ىيمنت عمى لبناف.

ىذا القسـ يمكف إثبات ثالثة مواطف لمضعؼ في ما يتعمؽ بالتجمع السممي وضرورة  : فيمواطن الضعف والتحدِّيات
 التصدي ليا:
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ؿ القانوف الراعي يبما أنو ليس ثمَّة حاجة إلى القيود في ما خصَّ المكاف حيث يعَقد التجمُّع، وعميو يجب تعد -
 لمتجمعات العامة لينسجـ مع المعايير الدولية المعتمدة.

نوف المذكور جممًة مف المسؤوليات عمى منظمي التجمعات العامة. يجب تعديمو ليذه الجية بغية إقامة يفرض القا  -
التوازف بيف ضرورات األمف وبيف الحؽ في التجمع. ويجب أف تمغى كؿ المسؤوليات الجرمية )مف عقوبات وغرامات( 

 الواقعة عمى المنظميف.
وى األمف وافتقارىا إلى اعتبار حقوؽ اإلنساف. إذف، عمى السمطات أف أخيًرا، يمقي ىذا القسـ الضوء عمى سموؾ ق -

مى تقوية قدرات تنفيذ القانوف لدى الرسمييف في حقوؽ اإلنساف عموًما، وفي ما يتعمؽ بحماية حرية التجمع عتعمؿ 
 .102خصوًصا
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VIII الحكومة –. عالقات منظمات المجتمع المدني 

السمطات العامة التعاوف بينيا وبيف منظمات المجتمع المدني مف تحسَّس ال ت في لبناف،: . النتائج الرئيسية3.1
تتعمؽ بتطور  المنظور نفسو. فميس ىناؾ شراكة حقيقية بيف الطرفيف؛ كما أنو ليس ىناؾ استراتيجيات وأىداؼ محدَّدة

موقؼ الحكومة يتَّسـ بالغموض وعدـ االنسجاـ عند التعاطي مع ىذه  منظمات المجتمع المدني. والواقع أفَّ 
 المنظمات.

مسرح التعاوف غير أف بالرغـ مف ذلؾ، فقد شيدت السنوات األخيرة تطوًرا عمى جبية التعاوف والجيود المشتركة. 
 االجتماعي"، يظؿ، في الوقت الراىف، مشمواًل.-الرئيسي، أي "المجمس االقتصادي

: تساعد العالقة في ما بيف الحكومات ومنظمات المجتمع المدني عمى تحديد بيئة العمل القانوني والتنفيذ . إطار3.1
المجتمع المدني الُممكّْنة. ففي كؿ أنحاء العالـ، تطورت عالقات التعاوف بيف الطرفيف إلى حد بعيد خالؿ السنوات 

. عالوة عمى ذلؾ، فقد 103يدة تتناسب والحاجات المحميةالعشر الماضية، فيما ُتواصؿ نموىا واكتسابيا أشكااًل جد
 كيما ُتضَمُف استمراريتيا واستدامتيا.بمغت العالقات المذكورة ذروة أصبحت معيا المأسسة أمًرا ضروريِّا 

والحقيقة أفَّ منظمات المجتمع المدني تضطمع بدور حاسـ وميـ. فمف خالليا ينظّْـ المواطنوف أنفسيـ ليعبروا عف 
. أضؼ إلى ذلؾ أف التصاقيا بالمواطنيف يتيح ليا وصواًل أفضؿ إلى حاجاتيـ؛ 104حيـ المحقة عمى نحو أفعؿمصال

بحيث تستجيب ليذه الحاجات وتتفاعؿ معيا. عالوة عمى ذلؾ، يمثّْؿ تخصص عمؿ منظمات المجتمع المدني 
وغيرىا الكثير يصبح المطموب مف  وخبراتيا قيمة ُمضافة إلى الدولة التي ُيعمؿ عمى أراضييا. ولتمؾ األسباب

 الحكومات بناء عالقات التعاوف والشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

السمطات العامة في لبناف مسألة التعاوف بينيا وبيف منظمات المجتمع المدني مف المنظور نفسو. وكما ال تتحسَّس 
أشرنا سابًقا ليس ثمَّة شراكة حقيقية بيف الطرفيف، وموقؼ الحكومة يتَّسـ بالغموض في ىذه المسألة وفيو الكثير مف 

تتبنَّى في مجالو موقًفا مختمًفا حياؿ منظمات  -صيصوبالتحديد كؿ وزير عمى وجو التخ–عدـ االنسجاـ. فكؿ وزارة 
المجتمع المدني. ولسوء الحظ، فإفَّ كؿ وزير يعيَّف يحمؿ إلى وزارتو رؤيتو ومعتقداتو، فميس ىناؾ، تالًيا، استمرارية 

لقوية التي في سياسات الوزارات وفي عالقاتيا بمنظمات المجتمع المدني. باإلضافة إلى ذلؾ، وبالنظر إلى المركزية ا
بيف المجتمع المدني وبيف السمطات المحمية. ولذا، فإفَّ أيَّ حواٍر  (interaction)تطبع النظاـ المبناني ينعدـ التَّآُثر 

 يجرى مع ىذه السمطات يمكنو أف يسيـ في تعزيز فعالية المجتمع المدني.
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ف لبناف يشيد عمى في ما يتعمؽ مف ناحية أخرى، فإفَّ لمنظمات المجتمع المدني المبنانية رأًيا آخر  بيذا الموضوع، وا 
لقد أعمف المجتمع المدني المبناني امتداد العقد الفائت نقمة في أىداؼ المجتمع المدني وموقفو مف مسألة تحقيقيا. "

 ، أفَّ الشراكة1999بوضوح في بيانو الصادر عف المؤتمر الوطني األوؿ لمنظمات المجتمع المدني، المنعقد في عاـ 
عبارة عف وسيمة لتعزيز أوضاع مختمؼ القطاعات، وال يُرى إلييا باعتبارىا توسُّعًا لدور المنظمات المدنية عمى 

 .105"حساب دور الحكومة

فأنشطة منظمات المجتمع المدني ترتبط بوجو عاـ بتقديـ الخدمات والمساعدات اإلنسانية وسياستي التنمية والمدافعة. 
اإلنسانية في مؿء الثغرة الناجمة عف ضعؼ الدولة أثناء الحرب األىمية. والتعاوف التاريخي وقد أفمحت المنظمات 

والغني في ما بيف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في تقديـ الخدمات جعؿ الحكومة متنبّْية لحقيقة أفَّ عمؿ 
قبؿ الحرب، كاف لموزارة ]وزارة الشؤوف أنو "والواقع  .106المجتمع المدني ىو عمؿ مكمّْؿ لجيود الدولة وليس بدياًل منيا

ا مع مجموعات المجتمع المدني، مف خالؿ لجنة اإلنعاش االجتماعي . 107"االجتماعية[ شراكات قوية وناجحة جدِّ
غ السياسات، يصبح موقؼ الحكومة مختمًفا، إذ تنظر بعيف مور بحقوؽ اإلنساف والمدافعة وصو وعندما تتصؿ األ
 .108ى المنظمات التي تحمؿ راية السياسة والمدافعة في ىذا المجاؿالريبة والتنافس إل

ومع ذلؾ، فقد أعدَّت التطورات األخيرة والعيوب الفاضحة في الممارسات الديمقراطية الجارية في لبناف األساس لتدخؿ 
والمبادرات والضغوط المتعددة منظمات المجتمع المدني. والحقيقة أفَّ وزنيا تنامى خالؿ الفترة الماضية نظًرا لألنشطة 

عمى أنو ُيعَمُؿ عمى إقامة شراكة حقيقية بيف الحكومة وبيف  التي مارستيا، وأوجبت تغطيتيا مف وسائؿ اإلعالـ.
 المنظمات. وقد بدأ الموقؼ الحكومة مف العمؿ المدني يتغيَّر، مع األمؿ بإحداث نقمة نوعية في المستقبؿ القريب.

أو بمداًنا أجنبية( بدور رئيسي في تحفيز التعاوف  طمع المانحوف الدوليوف )أكانوا منظماتٍ باإلضافة إلى ذلؾ، اض
بعض التبرعات والمساعدات التقنية  والشراكة بيف كؿ مف الدولة ومنظمات المجتمع المدني. ومرد ذلؾ إلى أفَّ 

؛ األمر الذي ألـز الدولة 109نفيذىاالممنوحة لمدولة مف قبؿ المانحيف يشترط مشاركة منظمات المجتمع المدني في ت
 بالسعي إلى التعاوف معيا.

: حتى لحظة كتابة ىذا التقرير، ُرصدت حركة مكثَّفة واسعة النطاؽ دور منظمات المجتمع المدني وصوغ السياسات
ة يقـو بيا المجتمع المدني المبناني. عمى سبيؿ المثاؿ، دعت منظمة "كفى" )وىي إحدى أكبر الجمعيات المتخصص

وقد  بمسائؿ التكافؤ الجنوسي وتمكيف المرأة( إلى احتجاج تطالب فيو بسف قانوف يحمي النساء مف العنؼ المنزلي.
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 .2014شجبؽ )فجشا٠ش(  26ِمبثٍخ ِغ وشَ وشَ،   
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. وبعد أف تبنَّتو 110تبنَّى "االئتالؼ الوطني لتشريع حماية النساء مف العنؼ األسري" مشروع القانوف الذي أعدَّتو "كفى"
تموز  22اب إلقراره. وقد أقرت المجنة النيابية المشتركة القانوف في ، أحيؿ عمى مجمس النو 2010الحكومة في عاـ 

، ليقره مجمس النواب أخيًرا في جمسة تشريعية، مع إدخاؿ بعض التعديالت غير المرغوبة عميو، 2013111)يوليو( 
 .112والسيَّما أفَّ العنؼ ُحدّْد بمعناه الضيؽ فُأخِفَؽ في تجريـ االغتصاب الزوجي

المرة األولى التي تشارؾ فييا منظمات المجتمع المدني في وضع مشروع قانوف. فقانوف الوصوؿ إلى لـ تكف ىذه 
المعمومات الذي أقرتو "لجنة اإلدارة والعدؿ النيابية" وُينتظر إقراره في الجمسة العامة كانت قد ُأِعدَّ بجيود مشتركة مف 

تو أال وىو مشاركة جمعية "يازا" لمتوعية االجتماعية في آخر تجدر مالحظ منظمات مدنية وبرلمانييف. وىناؾ تعاوف
سنة. وقد صدَّؽ مجمس النواب عميو  45وضع مشروع قانوف جديد لمسير ليحؿ محؿ القانوف القديـ الذي بمغ عمره 

سيا . باإلضافة إلى ذلؾ، ُينشئ القانوف "المجنة الوطنية لسالمة السير" التي يرأ2012تشريف األوؿ )أكتوبر(  24في 
. يقوؿ 113مف مديريف عاميف ومنظمات مجتمع مدني وأفراد يعمموف في صناعة النقؿوزير الداخمية وتضـ أعضاء 

 .114"إفَّ حقيقة حيازتنا قانوف سير جديدًا تشير إلى أف ذىنية السمطات قد تغيَّرتأميف سر "يازا": "

ال  ةإذا كنت ميدد"، "لدينا رسالةيوًما تحت شعار " 16حممة امتدت  "كفى"، أطمقت 2013تشريف الثاني  25في 
"، وذلؾ بالشراكة مع المديرية العامة لقوى األمف. وقد ىدفت الحممة إلى إعادة بناء الثقة بيف 112تتردي باالتصاؿ بػ 

نت الحممة جزًءا مف ضحايا العنؼ مف اإلناث وبيف قوى األمف، سعًيا إلى توفير ىذه القوى الحماية لمنساء. وكا
 .115مشروع أكبر نفَّذتو "كفى" وقوى األمف الداخمي أطمؽ عميو: "دور قوى األمف الداخمي في مكافحة العنؼ األسري"

كؿ ىذه األمثمة تعكس المقاربة الجديدة التي اعتمدتيا منظمات المجتمع المدني في مجالي المدافعة وصنع 
ليس حقيقة ثابتة، بؿ ىو غالًبا ما يكوف مشروًطا بقرار مف السمطات السياسات. غير أف انخراط ىذه المنظمات 

العامة، أي أنو لـ يبمغ بعد درجة المأسسة. ففي العديد مف الحاالت ُتدعى المنظمات إلى جمسات استماع ومشاورات، 
 ولكف رأييا ليس ُممِزًما لمسمطات العامة.
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 ِٕظّخ رُؼٕٝ ثؾمٛق اإلٔغبْ. ٠41زىْٛ ٘زا االرالف ِٓ   
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 اٌمبْٔٛ ِزٛفش ػٍٝ اٌشاثؾ اٌزبٌٟ:  

http://www.kafa.org.lb/kafa-news/65/joint-committees-approve-the-law-to-protect-women 
112 Human rights Watch (3 April 2014). Lebanon: domestic violence law good, but incomplete. Accessed on 22 July 

2014 via: 

http://www.hrw.org/news/2014/04/03/lebanon-domestic-violence-law-good-incomplete 
113 Al-Shorfa (3 December 2012). Lebanon enforces new traffic law. Accessed on 22 July via: 

http://al-shorfa.com/en_GB/articles/meii/features/2012/12/03/feature-01 
114

 Al-Shorfa (3 December 2012). Lebanon enforces new traffic law. Accessed on 22 July viaAvailable at: 

http://al-shorfa.com/en_GB/articles/meii/features/2012/12/03/feature-01 
115

 ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفظ١ً ساعغ اٌشاثؾ اٌزبٌٟ:  

http://www.kafa.org.lb/kafa-news/68/launch-of-the-campaign-we-have-a-mission-if-youre 

http://www.kafa.org.lb/kafa-news/65/joint-committees-approve-the-law-to-protect-women
http://www.hrw.org/news/2014/04/03/lebanon-domestic-violence-law-good-incomplete
http://al-shorfa.com/en_GB/articles/meii/features/2012/12/03/feature-01


33 
 

منظمات المجتمع المدني ليست مستقرة، وىي موزَّعة بيف مختمؼ ة التعاوف بيف الدولة وبيف وىكذا، فإفَّ عالق
المؤسسات والدوائر؛ أي أفَّ كؿ وزارة تحدّْد سياستيا واستراتيجيتيا عندما يتصؿ األمر بالمجتمع المدني؛ إذ ليس ثمَّة 

القرار. في ما  تجانس في أوساط مؤسسات الدولة في موقفيا مف مسألة مشاركة المجتمع المدني في صنع السياسة أو
 اؿ المجتمع المدني.ييمي أمثمة عمى التعاوف تثبت تبايف مواقؼ الوزارات ح

 :: ثمة العديد مف األمثمة عمى ىذا التعاوف في لبنافالمجتمع المدني الُمَمأَسس-تعاون الحكومة

ف الرئيسي ليذا التعاوف "المجمس االقتصادي - ف مف 1995116اـ االجتماعي" الذي ُأسّْس في ع-لعؿَّ المكوّْ ، ويتكوَّ
ممثميف عف القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وليذا المجمس صفة استشارية، وىو مسؤوؿ عف صياغة 

، يجب أف ُيَمأَسس التعاوف  اآلراء والمشورات التي تساعد الدولة في سياساتيا االجتماعية واالقتصادية. وعمى ما ُيظفُّ
عتراؼ بانخراط المجتمع المدني في صنع السياسة ىو أمر واجب. ولسوء الحظ، في مجمس تعاوني كيذا، إذ أف اال
ديدة بعد. فوجود المجمس وكفاءتو إلى تعييف جمعيتو العامة الج ْر ولـ ُيصَ  2002فقد انتيت صالحيات المجمس في 

الحكومة. وبحسب  رىينة االعتبارات السياسية، والواقع أفَّ تعييف أعضائو الجدد ينتظر صدور مرسـو عف افبدو ي
ضحية المعبة السياسية وحساباتيا االجتماعي "-روجيو نسناس، رئيس المجمس المؤقت، كاف المجمس االقتصادي

 .117"باعتباره المكاف الذي يُفترض أف تُحوَّؿ فيو النزاعات إلى حوار

تقـو  212/93القانوف . وبحسب 1993118بوصفيا مؤسسة مستقمة في عاـ  ُأسّْست وزارة الشؤوف االجتماعية -
اسات االجتماعية، وتقديـ الرعاية والخدمات والمساعدات يالوزارة بالوظائؼ التالي: إجراء الدراسات وتخطيط الس

االجتماعية لمفئات االجتماعية المحرومة، إما بصورة مباشرة أو مف خالؿ عقود مع منظمات المجتمع المدني 
يات المحمية عبر شبكة مف مراكز التنمية االجتماعية والمشروعات المشتركة والمنظمات غير الحكومية، وتعزيز التنم

مع منظمات المجتمع المدني واإلدارات المحمية. ولتحقيؽ ىذه األىداؼ، كما أشير آنًفا، توقع الوزارة عقوًدا مع 
يتعمؽ بالتعاوف، حيث  دـ في مااقمتمنظمات المجتمع المدني. غير أفَّ ىذه العقود تعكس وعي الدولة الكالسيكي ال

يبدو دور المنظمة وكفاءتيا محدوديف بتقديـ الخدمات، وحيث ال توجد شراكة حقيقية بيف الطرفيف؛ فيما تغيب 
المساءلة المشتركة. وينبغي إعادة تحديد موقؼ وزارة الشؤوف االجتماعية حياؿ منظمات المجتمع المدني بغية اإلقرار 

 تفادة األكبر مف خبراتيا.األفضؿ بقيمتيا الُمضافة واالس

طار عمؿ و . أما في ما يتعمؽ بوزارة البيئة، فيي اعتمدت مقاربة شاممة في تعاونيا مع منظمات المجتمع المدني - ا 
 الوزارة القانوني يمكّْف منظمات المجتمع المدني الميتمة باألمور البيئية مف المشاركة في عمميات صنع القرار.
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 .1995وبْٔٛ األٚي )د٠غّجش(  12االعزّبػٟ"، -"رأع١ظ اٌّغٍظ االلزظبدٞ 389/95اٌمبْٔٛ   
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 ٚآخش رؾمك ِٕٗ وبْ فٟ اٌزبس٠خ اٌّزوٛس:

http://alkalimaonline.com/article.php?id=229138 
118
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تحدّْد المجمس الوطني لمبيئة المسؤوؿ عف تقديـ اقتراحاتو وتوصياتو إلقرار  216119رقـ مف القانوف  3فالمادة 
السياسات البيئية الكاممة وعمى النطاؽ األوسع، واقتراح الخطط المالئمة لتنفيذىا وتقديـ التوصيات بشأنيا. والمجمس 

يؿ المجتمع المدني فيو ىو تمثيؿ دائـ ينقسـ إلى نصفيف متساوييف بيف القطاعيف العاـ والخاص؛ فضاًل عف أف تمث
 العضوية، ممَّا يجعؿ التعاوف بيف الطرفيف تعاوًنا ممأسًسا.

وقد دفعت وزارة البيئة التعاوف مع المجتمع المدني إلى األماـ وسد الثغرة بيف القطاعات. وصحيح أفَّ السياسة ما 
 ات البيئية واقتراحاتيا تؤخذ في الحسباف.زالت تؤثر في بعض قرارات الوزارة، إال أفَّ اىتمامات المنظم

لمنظمات المجتمع المدني  إىماؿ الدولةتعويًضا عف ومف الميـ ىنا أف نؤكد عمى أفَّ ىذه األمثمة ال يمكف أف تكوف 
فما ُشِيد في لبناف . 120المحددةالذي يمتد عقوًدا. والواقع أفَّ أغمبية الحمالت ومشروعات القوانيف لـ تحقؽ أىدافيا 

 لنضوجو المتنامي. نتيجةً ؛ في الواقع، اف مصداقيتو ازدادت مو الثقة بالمجتمع المدنيو نى

كؿ ما يرتبط بالسياسة في لبناف ينبغي أف ُينظر فيو بعناية. ومف : منظمات المجتمع المدني في العممية السياسية
قيتو. فالمشيد االمجتمع حياديتو فقد مصدالسمات التي تميّْز المجتمع المدني عف الحكومة الحيادية؛ فإذا خسر ىذا 

السياسي منقسـ بصورة حادة بيف المجموعات الطائفية؛ واالنتماء إلى مجموعة معينة إنما يكوف ألسباب عاطفية أكثر 
ؿ في ىذا المجاؿ  ،منيا موضوعية وعقالنية. وليذا السبب وغيره بوصفو ال مف األفضؿ لممجتمع المدني أالَّ يتدخَّ

 عاًل، بؿ بوصفو مراقًبا.العًبا فا

عف قانوف اانتخابي جديد ي العممية االنتخابية بدفاعيا مف ىذا المنظور تشارؾ عدة منظمات مف المجتمع المدني ف
سنة  18يبتعد مف المعايير الطائفية ويأخذ في حسبانو مبادئ أساسية، كالكوتا مثاًل، وسف الحد األدنى االنتخابي )

الحد األقصى لإلنفاؽ عمى الحمالت االنتخابية. باإلضافة إلى ذلؾ، نجحت منظمات سنة( وتثبيت  20وليس 
فمنظمة "نحو المواطنية" المدنية  المجتمع المدني المعنية باالنتخابات بمراقبتيا بعد صراع طويؿ مع وزارة الداخمية.

 .121أطمقت حممة دعت إلى االحتجاج بغية وقؼ الممارسات الطائفية في لبناف

ؿ مظالت وليا انتماءات سياسية نياء ىذا القسـ، يجدر بالذكر أف بعض منظمات المجتمع المبناني تشكّْ وقبؿ إ
حة؛ والكثير منيا ُيستخدـ أدواٍت مف قبؿ بعض المجموعات السياسية والطائفية لتحقيؽ أىدافيا، ولكف بطريقة واض

 مغايرة.

منظمة غير  3360نحو  ؿَ وئِ ارة الشؤوف االجتماعية، سُ : في مسٍح أجِرَي تحت إشراؼ وز مواطن الضعف والتحدِّيات
% مف المقابالت 68ة التعاوف في ما بيف الحكومة والمنظمات غير الحكومية: ومية عف آرائيا في ما يتعمؽ بعالقحك
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 .2/4/1993، "ئٔشبء ٚصاسح اٌج١ئخ"، ثزبس٠خ 216اٌمبْٔٛ سلُ   
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ا ِٓ رٌه ٠ٕجغ ِٓ شًٍ اٌّغٍظ ا١ٌٕبثٟ إٌبعُ ػٓ إٌضاػبد اٌغ١بع١خ.   ًَّ عضءًّ  ٌؼ
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 ِٕبطفخ ث١ٓ اٌّغ١ؾ١ٓ ٚاٌّغ١ٍّٓ. 128رزٛصع ِمبػذ ِغٍظ إٌٛاة اٌٍجٕبٟٔ اٌـ   
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. ىذه األرقاـ تعكس انعداـ الثقة 122(% ال يروف تعاوف92 ) محافظة لبناف الشمالياعتبرت أفَّ ليس ثمة تعاوف 
 بالمؤسسات العامة، وتثبت أفَّ ثمة الكثير مف الحاجات ما يزاؿ غير مشبع.

يبدو أف المجتمع المدني المصر والمصمّْـ قادر عمى إحداث تغيُّرات في لبناف، وما يغيب ىو في الوقت الحالي، 
ًصا وتنظيًما. والتعاوف اليش بيف منظمات المجتمع المدني وبيف الدولة ال ينبع مف  المجتمع المدني األكثر تخصُّ

موقؼ الدولة مف ىذا المجتمع وحسب، بؿ مف قدراتو الضعيفة أيًضا. وليذا السبب، فإفَّ المطموب مف المنظمات، 
 أكثر مف أيّْ وقت مضى، بناء قدراتيا وتعزيز حاكميتيا الداخمية وتقويتيا.

امة والفساد المستشري يمثّْالف العقبتيف ثمَّة تحسينات عدة ينبغي القياـ بيا. ولعؿَّ بيروقراطية المؤسسات الع
الرئيسيتيف. فالرسميوف ال يقبموف تقاسـ المسؤوليات وال يرضوف بمراقبتيـ؛ ولذا فإفَّ االنتقاؿ إلى نموذج مف التعاوف 

 والشراكة لف يكوف عممية سريعة وسيمة.

  

                                                           
122 Lebanese Ministry of Social Affairs (June 2008). Evaluation of the Non-governmental Organizations national 

assessment, prepared by Etudes et Consultations Economiques. 
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IX. تعاون منظمات المجتمع المدني وائتالفها 

ضاعؼ عدد الحمالت يؾ بيف منظمات المجتمع المدني )تالتعاوف والتشب تنمو في لبناف ثقافة: . النتائج الرئيسية3.1
واالئتالفات(. ويتَّسـ ىذا التنسيؽ في معظـ الحاالت بطابعو المؤقت ومداه المحدود. والواقع أنَّو فيما تستمر الحمالت 

ودة. ولعؿَّ إعادة تقويـ تعاوف منظمات المجتمع ى التنسيؽ الدائمة وتبادؿ الخبرات محدنَ المؤقتة بالتطور؛ تبقى بُ 
خفاق  تو ىي الخطوة األولى لمتصدي لمواطف الضعؼ والتحديات التي تعرقؿ أنشطتيا.االمدني ونجاحاتو وا 

: يكتسب التعاوف بيف منظمات المجتمع المدني أىمية كبيرة وينطوي عمى عدة . إطار العمل القانوني والتنفيذ3.1
ًرا  ميزات وفوائد. فإنشاء االئتالفات وتقدـ التنسيؽ في ما بينيا يساعد عمى تجنُّب تكرار أداء الخدمات ويقدـ تصوُّ

 لمتنمية.مشترًكا 

الشبكات بناف في تمطيؼ أثر التفاوتات؛ ذلؾ أفَّ "باإلضافة إلى ذلؾ، يمكف أف ُيسيـ بناء االئتالفات والشبكات في ل
القوية التي يشكميا المجتمع المدني يمكنيا أف تضطمع بدور كبير في تقوية المواطنة والحوار الوطني باعتبارىما 

 .123"وسيمة لمواجية خطر االنقسامات الطائفية

المدني المبناني عدة أمثمة لمتنسيؽ. الواقع  : ُتالحظ في تاريخ المجتمعالتنسيق بين منظمات المجتمع المدني تاريخ
ت ؿ اإلسرائيمي واعتداءاتو...( دفعإلى االحتال 1990-1975أفَّ أحداث لبناف المأساوية )مف الحرب األىمية 

منظمات المجتمع المدني المعنية بالعمؿ الخيري وتوفير الخدمات إلى تطوير قدراتيا وتقويتيا ببنائيا في ما بينيا 
الناجمة عف غياب الدولة  ات والشبكات. ومف خالؿ عمميا التنسيقي والتشبيكي تمكَّنت مف مؿء الثغراتاالئتالف

لقد أسيمت المنظمات غير الحكومية المبنانية مساىمة جمَّى بالرغـ مف محاوالت تفتيتيا طائفيِّا. وضعؼ قدراتيا. "
لدينية الطائفية، وذلؾ مف خالؿ أطر العمؿ فيي حافظت عمى مستوى معيف مف التواصؿ بيف الفئات والمناطؽ ا

 .124"التنسيقي والتشبيكي

ومع ذلؾ، ليست التحديات والمتطّمبات ىي نفسيا في زمني الحرب والسالـ. ففي العقود الماضية، توسع نطاؽ 
ت تسيـ تفويض منظمات المجتمع المدني وتدخالتو، ولـ تعد ىذه مقتصرة عمى تقديـ الخدمات واألعماؿ الخيرية؛ فبات

 إلى حد بعيد في تحقيؽ التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

                                                           
123  ANND (November 2005).Partnership of civil society organizations for development, the Case of Lebanon. 

Annual Report of the SHABAKA,  p.30. 
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 NGO Resource and Support Unit, UNDP/MOSA, “Internal governance for NGOs in Lebanon: Reference Book 

2004”, IEC Unit, Ministry of Social Affairs, Lebanon, 2004, p. 94. 
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، حيث بدأت ىذه االىتمامات تنبثؽ ىذا، وُتعنى منظمات المجتمع المدني المبناني بحقوؽ اإلنساف والتنمية والمدافعة
سحاب القوات بعد ان 2005في منتصؼ التسعينيات. وقد لوحظ تضاعؼ وجود ىذه المنظمات ابتداء مف عاـ 

 السورية مف لبناف.

بنت منظمات المجتمع المدني في لبناف قدراتيا عمى العمؿ وىامًشا واسعًا نسبيِّا مف الحريات لتشكيؿ : "الوضع الراهن
قامة شبكات واتحادات مف الجمعيات إلطالؽ حمالت وطنية لمضغط إلحداث إصالحات في  ائتالفات وتحالفات وا 

وبة إذا ما أرادت منظمات المجتمع المدني مىناؾ شروط أو إجراءات قانونية إضافية مط . إذ ليس125"مجاالت محددة
بناء تحالفات أو شبكات في ما بينيا )غير احتراـ القانوف واآلداب العامة واالنتظاـ العاـ(. ومع ذلؾ، فإذا كاف 

ؿ إنشاء منظمة )إذا يعطي ذلؾالتعاوف ذا طابع دائـ التكتؿ الناشئ شخصية قانونية(.  ، يصبح مف الممكف والمفضَّ
 .126( قاباًل لمتطبيؽ1909في وضٍع كيذا، يبدو قانوف الجمعيات )عاـ 

بيف المنظمات التي ُتعنى بمسائؿ حقوؽ اإلنساف القائـ –واختالؿ األمف، يظؿ التنسيؽ  وتأثًُّرا بفترات االضطراب
ازدياد العدد  ُيالحظاء تعاوف فعاؿ ومديد زمنيِّا. غير أنَّو ظاىرًة مشيودة؛ ذلؾ أنيا تستغرؽ وقًتا وتجربة لبن -والمدافعة

نات طفي الوقت الحاضر. ومف الميـ أف نمقي الضوء عمى  اإلجمالي لمحمالت والتحالفات المشتركة بيعة ىذه المكوّْ
 وسماتيا، التي يمكف فميما عمى نحو أفضؿ في ظؿ النظاـ السياسي والطائفي المبناني.

المدني في معظـ الحاالت بطابعو المؤقت  يتَّسـ التنسيؽ في ما بيف منظمات المجتمع :والتعاون حالفطبيعة الت
ومداه المحدود. فما يظير ىو أفَّ الحمالت التي نشأت في صدد عدد محدود مف المسائؿ ولفترة محدودة زمنيِّا تحمؿ 

الشبكة الوطنية لحؽ الوصوؿ إلى "نيا: . وثمَّة العديد مف األمثمة يشيد عمى ىذه الحقيقة، م127أسباب نجاحيا
االئتالؼ الوطني لتشريع حماية النساء مف "و (CCER) 129"الحممة المدنية لإلصالح االنتخابي"و ،128"المعمومات

في حيف  ، إلخ... وكما يتبيَّف مف أسمائيا، فإفَّ كالِّ مف ىذه الحمالت يتصدَّى لمسائؿ وقضايا محددة،"العنؼ األسري
 اوف عابر لمطوائؼ بيف المنظمات المبنانية.يصعب العثور عمى تع

                                                           
125 Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) (28 December 2010). Comparative analysis of 

civil society participation in public policy formulation in selected Arab countries,p.15. 
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ً ثبػزجبسٖ عّؼ١خ ٚفك لبْٔٛ     اٌؼضّبٟٔ. 1909ٚ٘زٖ ٟ٘ ؽبي االرؾبد اٌٛؽٕٟ ٌٍّٕظّبد اٌّزؼبلذح ِغ ٚصاسح اٌشإْٚ االعزّبػ١خ اٌزٞ ُعغِّ
127

 ئر رغؼً اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٠زغٍت ثظٛسح أعًٙ ػٍٝ اٌؼمجبد اٌغ١بع١خ ٚاٌطبئف١خ.  
128

ٍذ فٟ اٌشجىخ اٌٛؽ١ٕخ ٌؾك اٌٛطٛي ئٌٝ اٌّؼٍِٛبد ػجبسح ػٓ ِغّ   ثّجبدسح ِٓ "ثشٌّب١١ٔٓ ػذ  ١ٔ2008غبْ )ئثش٠ً(  11ٛػخ ِزؼذدح اٌطٛائف ُشىِّ

، ثبٌزؼبْٚ ٚاٌزٕغ١ك ِغ عّؼ١خ "ثبس" (ADDL)ٚ"عّؼ١خ اٌذفبع ػٓ اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد"  (LTA)، ٚ"اٌغّؼ١خ اٌٍجٕب١ٔخ ٌٍشفبف١خ" (LebPac)اٌفغبد" 

 ، ٚ"ِجبدسح ؽىُ اٌمبْٔٛ فٟ ٌجٕبْ".(ABA)األ١ِشو١خ 
129

ْ ِٓ عّؼ١بد ِغزّغ ِذٟٔ. ٚوبٔذ لذ ُشىٍِّذ فٟ  خبثٟزاٌؾٍّخ اٌٛؽ١ٕخ ٌإلطالػ االٔ   َّٛ ، 2006ؽض٠شاْ )١ٔٛ٠ٛ(  6ػجبسح ػٓ رؾبٌف ػش٠غ ِى

 ِٕظّخ ِغزّغ ِذٟٔ رغطٟ وً ٌجٕبْ. ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد أٔظش اٌشاثؾ اٌزبٌٟ: 65ٟٚ٘ رؼُ ا٢ْ أوضش ِٓ 

http://www.ccerlebanon.org/ 

http://www.ccerlebanon.org/
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مف مخاطر االستيالء، فيما يخفّْض المدى المحدود مف عدد  الطابع المؤقت ليذه التحالفات يخفّْض" الحقيقة أفَّ 
فَّ اإلخفاؽ في بناء تحالفات دائمة يمكف أف ُيعزى، 130"المعنييف الذيف تيددىـ الحمالت جزئيِّا، إلى البيئة السياسية . وا 

ذا ما أنِشَئ تحالؼ دائـ، فإفَّ كفاءتو عمى المدى البعيد يمكف أف تصبح موضع تساؤؿ. والحقيقة أنَّو والطائفية . وا 
 .131سيصؿ بعد حيف، عمى األرجح، إلى نقطة سيفقد معيا صدقيتو وحياديتو

فَّ مشاركًة كيذه تقوّْي الحممة  حمالت المجتمع المدني.مف ناحية أخرى، يشارؾ بعض السياسييف والبرلمانييف في  وا 
مسألة الحدود مف طرؽ عديدة، بحيث يصبح الوصوؿ إلى البرلماف والمؤسسات الحكومية أسيؿ. إال أفَّ ذلؾ يثير "

ًرا، وفي تطور مفاجئ وصادـ، أنشأت وزارة الداخمية  .132"الفاصمة بيف المجتمع المدني والمجاؿ السياسي مؤخَّ
 134منظمة غير متوخية لمربح تيدؼ إلى "تحديث السجوف المبنانية" 2014آذار )مارس(  22في  133البمدياتو 

عمى نحو جيد، البمبمة  ،وىذا الواقع يعكس تتمتع بالشخصية القانونية لمقياـ بذلؾ(. )والجدير ذكره أف الوزارة ال
 ،وبالطريقة التي يسعوف مف خالليا إلى تحقيقيا ،واختالط األمور لدى المسؤوليف الرسمييف في ما يتعمؽ بتفاويضيـ

 وبآرائيـ حياؿ المجتمع المدني.

، تبقى البنى الدائمة لمتنسيؽ عمى نحو مطرد الحمالت المؤقتة تطورىا ونموىا: فيما تواصؿ عيوب الحمالت المشتركة
مية مف حيث كونيا وسائؿ ففي حيف أصبح دور شبكات المنظمات غير الحكومية أقؿ أىوتبادؿ الخبرات محدودة؛ "

بصورة رئيسية، مجااًل لمدعـ المشترؾ وتبادؿ المعمومات في ما بيف فقد باتت، بداًل مف ذلؾ، لمعمؿ الجماعي، 
وثمَّة حاجة إلى تعزيز الوكالة التفويضية لمشبكات القائمة والتعمـ  .135"المنظمات غير الحكومية ذات الطابع المتشابو

 .136مف تجاربيا وخبراتيا

مثاًل، يقوؿ روني األسعد منسؽ "الحممة  مف ناحية أخرى، ثمة بعض العيوب التي تؤثر في عمؿ الحمالت المؤقتة.
في الحمالت والتحالفات المشتركة تتسمَّـ منظمة واحدة المبادرة ومعظـ العمؿ؛ وىي : "المدنية لإلصالح االنتخابي"
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 Hardig A. (2011). The evolutionaries: transforming the political system and culture in Lebanon. Thesis, Faculty 

of the School of International service of American university, Washington D.C., 2011, p.1. 
131

أٔٗ ثغؼً اٌزؾبٌف ِإلزًّب ٠خفِّغ إٌبشطْٛ ِٓ خطش االعز١الء ػ١ٍٗ ٠ٚؾذْٚ ِٓ االؽزىبن ٚاٌششرِخ  (Hardig)فٟ ٘زٖ اٌذساعخ ٠فغِّش "٘بسد٠غ"   

، أٞ رشو١ضٖ ػٍٝ ٘ذف ِؾذٚد ِٚؾذَّد، وأْ ٠ىْٛ فمشح ِؾذدح ِٓ رشش٠غ، ٠زّىٓ اٌ ّؼ١ْٕٛ، ػٍٝ ٔؾٛ أفؼً، ِٓ ػّٕٗ. ٚثزؾذ٠ذ ِذٜ رؾبٌٍف ِؼ١َّٓ

ا ػ١ٍٙب. ٘زٖ ٟ٘ رىز١ىبد إٌبشط١ٓ ا ا ِجبششًّ ٌّذ١١ٔٓ فٟ ٌجٕبْ رشى١ً رؾبٌفبد ٔخج٠ٛخ ِؾذٚدح ٠ّىٕٙب ِٛاعٙخ اٌّؼ١١ٕٓ اٌز٠ٓ ٠ُؼزمذ أُٔٙ لذ ٠شىٍْٛ خطشًّ

 ٟ ِٛاؽٕٟ ِضبٌٟ ػٍٝ ٔؾٛ ٚص١ك.اٌّؼزّذح اٌزٟ رٙذف ئٌٝ ئؽذاس رغ١١ش فؼبي ٠ّىٕٗ ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ أْ ٠مزشة ِٓ رشى١ً و١بْ ِذٔ
132  Hardig A. (2011). The evolutionaries: transforming the political system and culture in Lebanon. Thesis, 

American university, Washington D.C.,  p. 205. 
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 ٌألِٓ اٌؼبَ. أٔشأد ٘زٖ إٌّظّخ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ٚاٌجٍذ٠بد ٚاألِبٔخ اٌؼبِخ ٌّغٍظ اٌٛصساء ٚاٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌمٜٛ األِٓ اٌذاخٍٟ ٚاٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ  
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 .2014شجبؽ )فجشا٠ش(  2، 448ئ٠ظبي سلُ   
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 Hardig A. (2011). The evolutionaries: transforming the political system and culture in Lebanon.Thesis, 

American university, Washington D.C.,  p. 188. 
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شجىخ  االرؾبد اٌٛؽٕٟ ٌٍّٕظّبد اٌّزؼبلذح ِغ ٚصاسح اٌشإْٚ االعزّبػ١خ، خطخ ػًّ إٌّظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ فٟ ط١ذا، اٌّغٍظ إٌغبئٟ اٌٍجٕبٟٔ،  

 إٌّظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ اٌٍجٕب١ٔخ...
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ًصا"المنظمة األوثؽ عالقة بالموضوع أو األكثر  شترؾ في لبناف. وفي إذف، يجب تحسيف تصور العمؿ الم .137تخصُّ
ؿ العمؿ عمى نحو فردي.  الصدد نفسو، ما تزاؿ المنظمات في لبناف تفضّْ

ت قوية مع وسائؿ اإلعالـ، التي تقـو بتسميط الضوء االمجتمع المدني بنى عالق في منحى آخر، تمكف المالحظة أفَّ 
يعمؿ عمييا المجتمع المدني في حمالتو، األمر الذي يسيـ في رفع مستوى عمى المسائؿ والقضايا المحورية التي 

مسائؿ وأمور محددة، كالعنؼ المنزلي واإلصالح االنتخابي والعنؼ والتمييز الُمماَرس ضد ب ؿالتوعية في ما يتص
المدني  عماؿ المنازؿ المياجريف في لبناف، إلخ... أضؼ إلى ذلؾ، ثمة تآُثر متناـٍ بيف منظمات المجتمع

. فيي، أي الجامعات، 138والجامعات/مراكز البحوث، حيث تبدي ىذه األخيرة اىتماًما بما يقـو بو المجتمع المدني
 تسيـ في رفع مستوى الوعي حياؿ العمؿ التطوعي والنشاطية المدنية.

 أوساط مجموعات المجتمعإفَّ ثقافة التشبيؾ والشراكة تنطوي عمى ُكمُوف كبير في : "الضعف والتحديات . مواطن1.1
في تعزيز تفاويضيا وتوضيح  . بيد أنو ثمَّة حاجة إلجراء مراجعة ليذه الخبرات والتجارب واالستثمارالمدني المبناني

 .139"مواطف ضعفيا ومكامف قوتيا

واطف وفي الوقت الذي يشيد فيو لبناف زيادة كبيرة في عدد الحمالت المشتركة، إال أنيا ما تزاؿ تتأثَّر ببعض م
واحدة منيا( تبذؿ كؿ كي ال نقوؿ منظمات المجتمع المدني )مف محدود عدد حممة و خالؿ والواقع أنّ الضعؼ. 
وينبغي أف ُيرى إلييا بوصفيا ميمة  ترى وال تثمف ضرورة بذؿ الجيود المشتركة؛في حيف أف األخريات ال  ،الجيود 

وسيمة في ىذا الصدد، ينبغي لمنظمات المجتمع المدني أالَّ تنسى أف التعاوف وتشكيؿ التحالفات ىما " تعنييا جميًعا.
لتقوية استقالليتيا وأجنداتيا وقدراتيا وصوتيا وأثرىا ودورىا الشامؿ في المجتمع. إنيما طريؽ إلى تقوية شراكاتيا مع 

الخبرات والعالقات المتوازنة واستقاللية األطراؼ بنى الشراكة عمى االحتراـ وتبادؿ تُ  قطاعات أخرى؛ حيث
 .140"المشاركة

إفَّ الفردية ىي عقبة، ذلؾ أفَّ التنسيؽ وبناء التحالفات يتطمَّباف وضع أولويات لممصمحة المشتركة. عمى أنو في لبناف 
و مف قبؿ "نخبة حاكمة"؛ وىذه األخيرة ينخفض سمطانيا ودورىا مع الت شبيؾ. والواقع أف بعض ُتحَكـ المنظمات وتوجَّ

منظمات المجتمع المدني يعاني مف حاكمية ديمقراطية محدودة. فبحسب دراسة مشتركة أجرتيا وزارة الشؤوف 

                                                           
137

 .1024نيسان )إبريل(  00مقابلة مع روني األسعد،   
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 2014ؽض٠شاْ )١ٔٛ٠ٛ(  10رظش٠ؼ ٌؾغٓ وش٠ُِّ ِغزشبس ٌذٜ األُِ اٌّزؾذح ٚخج١ش فٟ شإْٚ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ خالي اٌزشبٚس اٌٛؽٕٟ إٌّؼمذ فٟ   

ٕخ ٌٍّغزّغ اٌّذٟٔ اٌٍجٕبٟٔ.  ٌّٕبلشخ ِغٛدح رمش٠ش رم٠ّٛبد اٌج١ئخ اٌّّىِّ
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أغمبية المنظمات غير الحكومية يقودىا فرد واحد، أو في أفضؿ االجتماعية وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، فإفَّ "
 .141"اـ مفاصؿ المنظمة الرئيسية، بما في ذلؾ حاكميتيا وبنى إدارتيا وماليتيااألحواؿ بضعة أفراد، يقبضوف عمى زم

ويمثّْؿ الوصوؿ إلى الموارد تحدًّْيا آخر بالنسبة إلى منظمات المجتمع المدني، فيما التنافس عميو في ما بينيا يعرقؿ 
نافس بيف منظمات المجتمع المدني، الذي إفَّ عامؿ التبالتأكيد نيوضيا وتشكيؿ أطرىا التنظيمية الدائمة والمستقرة. "

 .142"يتزايد بفعؿ القيود الموجودة عمى األمواؿ المتوفرة، يعرقؿ فرص التشبيؾ الناجح
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 MoSA and UNDP, “Assessment of capacity building needs of NGOs in Lebanon”, March 2009, p.15. 
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 ANND (November 2005). Partnership of civil society organizations for development, the Case of Lebanon, 

Annual Report of the SHABAKA, , p. 31. 
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X .الضرائب 

: تستفيد منظمات المجتمع المدني مف اإلعفاءات الضريبية، األمر الذي يسيّْؿ إلى درجة . النتائج الرئيسية3.31
ى الربح. ومف ناحية أخرى، فإفَّ الحوافز المتبنَّاة لتشج معيَّنة عمميا ويشجعيا عمى ع القطاع يإجراء أنشطة ال تتوخَّ

 الخاص عمى التبرع لمنظمات المجتمع المدني تبقى محدودة مع إمكاف تحسينيا.

 : ليست الضرائب واجًبا عمى المواطنيف ينبغي ليـ استيفاؤه فحسب، بؿ ىيالقانوني والتنفيذ. إطار العمل 3.31
مساىمة لمدولة التي تمكنيا مف دعـ الرعاية الصحية والدفاع الوطني والخدمات االجتماعية. بيد أفَّ بعض فئات 

الضريبي. وبما أفَّ عمؿ  عبء، وبالتالي فمف الضروري خفض الإخضاعيا لضرائب كبيرةعدـ األنشطة يجب 
حداث التغييرات(، يجب جعميا تستفيد  ى الربح )بؿ مساعدة المواطنيف وا  منظمات المجتمع المدني وأنشطتيا ال تتوخَّ

 عو.النوع مف األعماؿ واألنشطة وتشج امف اإلعفاءات الضريبية. وبقياميا بذلؾ، تسيّْؿ الحكومة مثؿ ىذ

العتبار ىذه الحقيقة، ولذا فإفَّ المنظمات غير الربحية تستفيد مف بعض اإلعفاءات وقد أخذ المشرّْع المبناني بعيف ا
 الضريبية.

وعند النظر في أيّْ نظاـ ضريبي، يجدر التمييز بيف الضرائب المباشرة وغير المباشرة. فالضرائب المباشرة تنبع أواًل 
افة تشكّْؿ المصدر الرئيسي لمضرائب غير مف ضرائب الدخؿ. ومف ناحية أخرى، فإف الضريبة عمى القيمة الُمض

 المباشرة في لبناف.

ائب الدخؿ في لبناف بكونيا ضرائب عمى الممتمكات بوجو عاـ: فاألرباح المحقَّقة في لبناف ر تتَّسـ ض :ضرائب الدخل
 والدخؿ الناجـ عف إجراء األنشطة ُتخَضُع لمضريبة. وىي تنقسـ إلى ثالث فئات:

 األرباح؛ الضريبة العامة عمى -
 الضريبة عمى األجور والرواتب؛ -
 الضريبة عمى جداوؿ الرواتب وعمى الدخؿ الناجـ عف الرأسماؿ المنقوؿ. -

ف الفئة األولى مف ضريبة الدخؿ مف كؿ األرباح التجارية والصناعية والعائدات المينية التي تكسبيا ا مؤسسات لتتكوَّ
مف قانوف الضرائب اإلعفاءات، ولكنيا ال تأتي  5األعماؿ. وتعدّْد المادة بعد حسـ كؿ التكاليؼ الضرورية إلجراء 

يبة عمى األرباح ذكورة تستفيد مف اإلعفاء مف الضر . غير أف المنظمات المعمى ذكر المنظمات غير الحكومية
د تحقيؽ أرباح الناجمة عف إجراء أنشطة تجارية  .143باعتبارىا ال تتقصَّ
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 International Management and Training Institute, “Financial measures’ guide for civil organisations in Lebanon”, 

2005,  p.82 (available in Arabic). 
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 المبدأ، ينبغي توفر اجتماع ثالثة شروط لفرض ضرائب عامة: وبحسب مصادر موثوقة، وبحسب

 ممارسة العمؿ أو المينة عمى نحو مألوؼ اعتيادي متواصؿ؛ -
؛ -  أف يكوف العمؿ مستقالِّ
 .144النية في تكويف األرباح وقسمتيا )تحصيصيا( -

وغيرىا مف المدفوعات تختص الفئة الثانية مف ضريبة الدخؿ بالضرائب المفروضة عمى كؿ األجور والرواتب 
 .واالقتطاعات المشابية عف الخدمات في لبناف. وىي تخضع لمحسومات

 ونتيجة إلخضاع منظمات المجتمع المدني ليذه الفئة مف الضرائب، فعمى كؿ منظمة أف تقـو بما يمي:

 اقتطاع ضرائب الدخؿ ودفعيا لوزارة المالية )بحيث يكوف الدفع فصميِّا(؛ -
 يوًما تسبؽ الفصؿ المصرح بو؛ 15الدفع المسبؽ ضمف ميمة تقديـ إشعار ب -
 تقديـ بياف )كشؼ( بضريبة الدخؿ عمى الرواتب في شباط )فبراير( مف  السنة التالية؛ -
 مسؾ دفتر كؿ موظؼ أو عامؿ. -

ضريبة الدخؿ مستقمة، يجب اقتطاع الضرائب الخاصة بغير المقيميف العامميف في لبناف ودفعيا لدائرة مالحظة وفي 
 .145في وزارة المالية

وتسجيميـ،  146عمف عف موظفييا وعماليامات المجتمع المدني في لبناف ال يُ والجدير ذكره أفَّ عدًدا كبيًرا مف منظ
ًبا مف الضريبة.  األمر الذي ُيعتبر تيرُّ

ًضا. وىذا يشكّْؿ الفئة باإلضافة إلى ذلؾ، ُتخضع منظمات المجتمع المدني لضريبة الدخؿ عمى الرأسماؿ المنقوؿ أي
 الثالثة مف ضريبة الدخؿ واقتطاعاتيا الفصمية.

 147: إفَّ اعتماد قانوف الضريبة عمى القيمة المضافةمى القيمة المضافة ومنظمات المجتمع المدنيعنظام الضريبة 
(VAT)  لتحديث عائدات في لبناف ىو أحد اإلجراءات الرئيسية التي أجرتيا وزارة المالية خالؿ العقد األخير

%. عمى أفَّ ثمة 10ة والمنتجة في لبناف، بنسبة مستوردالسمع والخدمات ال. ىذا، وتطبَّؽ ىذه الضريبة عمى 148اإلدارة
ىذه السمع والخدمات في فقرتيا الخامسة وتنص عمى أف األنشطة الُمجراة  6سمًعا وخدماٍت معفاة منيا. وتعدّْد المادة 

                                                           
144 Moukhaiber G., “The organization of associations and their sources in Lebanese and International legislation”, 

March 2009, p.55. 
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 NGO Resource and Support Unit, UNDP/MOSA (2004). Internal governance for NGOs in Lebanon: Reference 

Book 2004. IEC Unit, Ministry of Social Affairs, Lebanon,  p.68. 
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 .2014آراس )ِبسط(  25ذط، ِذلِّك ؽغبثبد ِزخظض ثّٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ، ِمبثٍخ ِغ ساغذ ػ  
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 .14/12/2001ثزبس٠خ  379اٌمبْٔٛ سلُ   
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 Freifer (r.), AbouNasr (W.) and Daou (J.), “National report on the VAT system in Lebanon”, 2011, p.1. 
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ح أف إعفاء مثؿ ىذه التي ال تستيدؼ تحقيؽ و  أرباح ُتعفى مف دفع الضريبة عمى القيمة الُمضافة، إال عندما يرجَّ
 األنشطة المتكررة قد يشوّْه التنافس مع األعماؿ المحقّْقة لمضريبة.

 في سياؽ إجرائيا أنشطتيا ضمف ،وبالتالي، فإفَّ الضريبة عمى القيمة المضافة المحققة عمى منظمات المجتمع المدني
 د أىدافيا المصرَّح بيا، ُتسَتَردُّ بالكامؿ.حدو 

عالوة عمى ذلؾ، ُتطبَّؽ إعفاءات منظمات المجتمع المدني مف الضريبة عمى القيمة المضافة عف أنشطتيا التي 
ُتجرييا، حتى ولو لـ تكف في سياؽ أىدافيا المعمنة، طالما أنيا تسعى إلى توفير الموارد المالية )بحيث يعفى نشاط 

 ي السنة في ىذه الحاؿ، كتنظيـ حفؿ عشاء بيدؼ جمع التبرعات لصالح الجمعية(.واحد ف

ُتعدُّ المنظمات ذات المنفعة العامة فئة خاصة بيف منظمات المجتمع  :المنظمات ذات المنفعة العامةتسهيالت 
وعمى منظمة . 149صدر عف مجمس الوزراءيطَّاة صفة "المنفعة العامة" وفؽ مرسـو عالمدني في لبناف. فيي م

. عمى سبيؿ المثاؿ، يجب أف تقتصر أىداؼ المنظمة 150في عدة شروط لتحوز ىذه الصفةو المجتمع المدني أف تست
 عمى مجاالت العمؿ االجتماعي أو الخدمة العامة حتى تتمكف مف االستفادة مف تسييالت إضافية.

 يرعى المنظمات ذات المنفعة العامة. ىو الذي 1977حزيراف )يونيو(  30بتاريخ  87والمرسـو االشتراعي رقـ 
. التبرعات والمنح 1فاإلعفاءات ُعدّْدت في مادتو الخامسة: "أ( تتمتع المنظمات ذات المنفعة العامة بالفوائد التالية: 

. اإلعفاء مف الضرائب والرسـو المطبقة عمى المؤسسات 2الممنوحة مف الحكومة والبمديات والمؤسسات العامة. 
( التبرعات والمنح المعطاة لمنظمات المنفعة العامة مف قبؿ المؤسسات واألفراد الخاضعيف لضريبة . ب151العامة

مف المرسـو  9الفقرة  7الدخؿ ُتعتَبُر نفقات يمكف حسميا مف األرباح الخاضعة لمضريبة، وفؽ ما نصت عميو المادة 
منظمات ذات المنفعة العامة والوصايا الصادرة ... ج( التبرعات المعطاة لم1959/ 12/6بتاريخ  144االشتراعي رقـ 

 .152لمصمحتيا معفاة مف تكاليؼ النقؿ وأي ضريبة أخرى أو رسـ آخر، بما في ذلؾ التكميفات البمدية"

لموجبات إضافية، إذ عمييا أف تقدّْـ تقريًرا إلى مجمس الرقابة )وقد  بالمقابؿ، ُتخَضُع المنظمات ذات المنفعة العامة
ألخير لمتعامؿ مع ىذه الفئة مف منظمات المجتمع المدني(. ويجب أف تكوف التقارير، مف بيف أمور أنِشَئ ىذا ا

ذا لـ  أخرى، مشتممة عمى موازنتيا السنوية، فضاًل عف مجاالت إنفاؽ الموارد المخصصة ألىدافيا وطرؽ تحصيميا. وا 
 .153ىا المرسـو آنؼ الذكرُيقدَّـ التقرير في حينو، فستعمَّؽ الفوائد أو المنافع التي عدَّد
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 .30/6/1977، ثزبس٠خ 87، إٌّظّبد راد إٌّفؼخ اٌؼبِخ، اٌّشعَٛ االشزشاػٟ سلُ 3اٌّبدح   
150

. رؼذد ٘زٖ اٌّبدح اٌششٚؽ اٌّزؼذدح اٌّفشٚػخ، ٚػٍٝ سأعٙب أْ رىْٛ إٌّظّخ غ١ش 30/06/1977ثزبس٠خ  87/77ِٓ اٌّشعَٛ االشزشاػٟ  2اٌّبدح   

 ٝ ِغبالد اٌؼًّ االعزّبػٟ ٚاٌخذِخ اٌؼبِخ، ٚأْ رىْٛ ػبٍِخ فٟ ِغبٌٙب ِذح عٕز١ٓ ػٍٝ األلً،...ِزٛخ١خح ٌٍشثؼ، ٚأْ رىْٛ أ٘ذافٙب ِمزظشح ػٍ
151

: اٌؼش٠جخ ػٍٝ األِالن.    ِضالًّ
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 .30/06/1977، ربس٠خ 87/77، اٌّشعَٛ االشزشاػٟ 5اٌّبدح   
153

 Idem, Article 4. 
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: إفَّ المنح والمساعدات الممنوحة لمنظمة ما مف قبؿ شركة قطاع خاص ُتعفى جزئيِّا مف دفع الضريبة. الحوافز
. 154% مف الدخؿ السنوي إذا كانت الشركة تتبرع لمنظمة ذات منفعة عامة10ويمكف أف يصؿ اإلعفاء إلى نسبة 

حوافز ال . ويمكف القوؿ إنو "1/1000155العادية، فإفَّ ما ُيعفى ىو في حدود وبالنسبة إلى منظمات المجتمع المدني 
 .156"بالنسبة إلى القطاع الخاص لممشاركة في األنشطة ذات المنفعة العامة ةيضريب

: إفَّ النظاـ الضريبي المطبَّؽ عمى منظمات المجتمع المدني ىو نظاـ مقبوؿ . مكامن الضعف والتحدِّيات1.31
كونيا تستفيد مف إعفاءات كبيرة، كالضريبة عمى العائدات والضريبة عمى القيمة المضافة. ومع ذلؾ، فمف عموًما، 

مكامف ضعؼ النظاـ الضريبي ذاؾ المتعمؽ بالحوافز المتبناة بيدؼ تشجيع القطاع الخاص عمى المشاركة في دعـ 
فَّ إعادة النظر في القانوف تأخذ بعيف ا عتبارىا ىذه الحقيقة، ليمكنيا أف تخدـ إلى حد بعيد أنشطة المجتمع المدني. وا 

 عمؿ منظمات المجتمع المدني ووصوليا إلى الموارد.
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XIالوصول إلى المعمومات . 

إفَّ تبنّْي الحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات محدَّد بمرجعية غير مباشرة لإلعالف العالمي  :. النتائج الرئيسية3.33
في لبناف، إال صراحّة لحقوؽ اإلنساف والعيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية والثقافية. وبالرغـ مف أنو غير محظَّر 

ْف ظمَّت استثناء. الواقع أفَّ العديد  أنو غير معترؼ بو. وثمَّة أنواع مف المعمومات التي ال يمكف وصوؿ العامة إلييا، وا 
مف فئات المعمومات يمكف حظرىا ضمنيِّا عمى العامة، فيما ُتعتبر فئات أخرى منيا، ببساطة، بعيدة المناؿ. وىذا تحدٍّ 

ظر إقراره آخر يكمف في بيروقراطية المؤسسات العامة وفسادىا. وما يزاؿ مشروع قانوف خاص بحرية المعمومات ينت
في الوصوؿ إلى  في أدراج المجمس النيابي؛ وحتى ذلؾ الحيف سيظؿ المواطنوف المبنانيوف محروميف مف حؽ أساسي

 المعمومات.

: ُيعتبر الحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات، أو حرية المعمومات، واحًدا مف . إطار العمل القانوني والتنفيذ3.33
 ساف الدولي. ذلؾ أف العديد مف االتفاقيات والمواثيؽ الدولية تضمنو.المبادئ األساسية لقانوف حقوؽ اإلن

حؽ كؿ فرد في المعرفة: في أف يمتمؾ الحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات "يمكف تعريؼ "حرية المعمومات" بوصفيا 
جيًدا بسموؾ اإلدارة ىـ . والحقيقة أفَّ المواطنيف المبمَّغيف 157"التي يحتاجيا ليحقّْؽ خياراتو بحرية وليعيش حياة مستقمة

مف يستطيعوف االنخراط عمى نحو أفضؿ في السياسة العامة؛ وىذا يسيّْؿ أمر مساءلتيـ المسؤوليف الحكومييف بشأف 
 أدائيـ وقراراتيـ.

 لكؿ شخص الحؽ في حرية الرأي والتعبير،: "ومف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى أنَّ  19ىذا، وتنصُّ المادة 
ذاعتيا بأية وسيمة كانت دوف ويشمؿ  ىذا الحؽ حرية اعتناؽ اآلراء دوف أي تدخؿ، واستقاء األنباء واألفكار وتمقييا وا 

وىو ما نصَّ عميو العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية والثقافية أيًضا في مادتو  .158"تقيد بالحدود الجغرافية
التاسعة عشرة. وقد تبنَّى العديد مف االتفاقيات الدولية األخرى أىمية حرية المعمومات وأكَّد عمييا، وذلؾ بغية خمؽ 

ألميركية لحقوؽ اإلنساف أف الحؽ في الوصوؿ مواطنة جيدة التبميغ والنشاط. عمى سبيؿ المثاؿ، فقد أعمنت المحكمة ا
. صدَّؽ لبناف عمى "العيد الدولي لمحقوؽ المدنية 159بضمانو ُممَزمةإلى المعمومات ىو حؽ أساسي، والواليات 

 "اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف".انضـ الى والسياسية والثقافية" و 
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بيد أفَّ ىذه  ، ممَّا أنشأ، بالتالي، موجًبا ُيمـز لبناف بضمانو.160ؽوالدستور المبناني، في مقدمتو، يستند إلى ىذه المواثي 
ليذا الحؽ أو بتعبير مباشر عنو. والحقيقة أنو بالرغـ مف كوف الحؽ في  المرجعية غير المباشرة لـ تكمَّؿ بتبفٍّ مباشرٍ 

 الوصوؿ إلى المعمومات ليس حقِّا محظًَّرا في لبناف، إال أنو ليس معترًفا بو.

وتناولت الرأي العاـ وأوضاع الوصوؿ إلى  2012في عاـ  (LTA) 161"الجمعية المبنانية لمشفافية"وفي دراسة أجرتيا 
ُمسَتجَوًبا( اعتبرت أنو يصعب جدِّا الوصوؿ  1155% )مف بيف 45تبيَّف أفَّ أغمبية بمغت نسبتيا  المعمومات في لبناف

% منيـ أنَّو مف المستحيؿ 12,5% منيـ غير متأكديف مف ذلؾ، في حيف اعتبر 19,7إلى المعمومات، فيما كاف 
د ىو عدـ معرفة المسَتجَوبيف بػ "حرية الحصوؿ عمى المعمومات الالزمة مف الييئات العامة. وما لوحظ في ىذا الصد

 قبؿ استجوابيـ. ليـ  تفسيرىا وَجَب، نتيجة لذلؾ،المعمومات"؛ حيث 

معبًّْرا ومعترًفا بالحؽ في  2002: صدر قانوف "حماية البيئة" في عاـ الوصول إلى أنواع معيَّنة من المعمومات
"يكوف لكؿ  ارت المادة الرابعة منو إلى أنَّو:لتشاركي، أشيذا المبدأ الالوصوؿ إلى المعمومات البيئية. وفي تطبيؽ 

المعمومات المتعمقة بالبيئة، وفًقا لمقوانيف واألنظمة المرعية اإلجراء". ومف القوانيف األخرى الى مواطف حؽ الحصوؿ 
لكؿ مواطف التي تحمي الحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات نذكر ما يمي: قانوف تسجيؿ األراضي الذي ينص عمى أنو 

ب . عالوة عمى ذلؾ، ُيضمف 162الحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات في ما يتعمؽ بتسجيؿ الممكية بعد دفع ما يتوجَّ
الحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات في قطاعي الكيرباء والمواصالت. وفي ىذا المجاؿ يمكف لممواطنيف الوصوؿ إلى 

 باإلضرار باألسرار التجارية والتنافس. سبَّب ذلؾالت والمعمومات المتاحة، ما لـ يتكؿ السج

باإلضافة إلى ما سبؽ ذكره، فإف بعض المعمومات األخرى يمكف لمعامة الوصوؿ إلييا؛ ومع ذلؾ تبقى حرية 
 المعمومات في لبناف استثناء. ولسوء الحظ فإفَّ ىناؾ عقبات رئيسية تقؼ حائاًل دوف التمتع بيذا الحؽ.

ومجمس  163. فكؿ مداوالت المجاف النيابية المبنانيةالمعمومات ُتحظَّر ضمنيِّا عمى العامة فئات عديدة منوالحقيقة أفَّ 
ر عكس ذلؾ مف قبؿ المؤسسات المذكورة. وىذا الوضع يطرح 165، وحتى البمديات164الوزراء ، ُتعتبر سرية ما لـ ُيقرَّ

تساؤاًل قمًقا في ما يتعمؽ بقدرة المواطنيف عمى مساءلة صنَّاع القرار عف سموكيـ وممارساتيـ وقراراتيـ. عالوة عمى 
نشر أي مواد أو تصريحات أو مف قانوف الموظفيف عمى الموظفيف مف تعميـ أو  15ذلؾ، فقد حظَّرت المادة 

معمومات رسمية أو كتب تتناوؿ أي موضوع مف دوف الحصوؿ عمى إذف مسبؽ مف رؤساء إداراتيـ، ما لـ يكف ذلؾ 
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 .1989ٟ رشش٠ٓ اٌضبٔ 5ٚوبٔذ اٌّمذِخ لذ أػ١فذ ثّٛعت ٚص١مخ اٌٛفبق اٌٛؽٕٟ )اٌزٟ ُػشفذ ثـ "ارفبق اٌطبئف"؛   
161 Lebanese Transparency Association (September 2012). Survey report on access to information in Lebanon. 
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 أٞ ِٓ سعَٛ االعزخشاط ٚإٌغخ.  
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 .1994رشش٠ٓ األٚي  18ِٓ إٌظبَ اٌذاخٍٟ ٌٍّغٍظ ا١ٌٕبثٟ،  34اٌّبدح   

164
 .1992آة  1، 2552ِٓ اٌّشعَٛ سلُ  9اٌّبدح   

165
 ِٓ لبْٔٛ اٌجٍذ٠بد. 35اٌّبدح   
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المشار إلييا عقبة تقؼ في وجو حرية  15جزًءا مف عمميـ وموجباتو. ويعتبر الموظفوف الرسميوف أفَّ المادة 
 .166المعمومات

فساد فيما التحدياف الكبيراف المذاف ينخراف في المؤسسات العامة. فالبيروقراطية تُبطئ، بؿ تحبط أمَّا البيروقراطية وال
 كؿ إمكانات الوصوؿ إلى المعمومات وتعرقميا. أما بالنسبة إلى الرشوة فيي تغرؽ أداء تمؾ المؤسسات وصورتيا.

المعمومات إلى حد بعيد، استناًدا إلى الشخص ويجدر ىنا بالذكر أنو في حاالت عديدة تتبايف صعوبات الوصوؿ إلى 
ت . فالوضع القائـ يجعؿ مف حرية المعمومات غير منصفة وذاتية؛ وىو ما يناقض سمات المؤسسا167الساعي إلييا
اًل، األمر الذي يجعؿ الوصوؿ إلييا مستحياًل  ليس نواع المعمومات، بعض أباالضافة الى ذلؾالديمقراطية.  مسجَّ

 كاف. وىذا يوجب إعادة النظر في تنظيـ المؤسسات العامة وأدائيا عف كثب. بالنسبة إلى أيٍّ 

بعض المعمومات يُعتبر وىكذا، يمكف إيجاز الوضع الراىف لموصوؿ إلى المعمومات في لبناف عمى النحو التالي: "
عات المجاف النيابية، )...( محظورًا وسريِّا قانونًا، وال يُسمح بنشره عمى العامة؛ وىذه المعمومات تشمؿ محاضر اجتما

والموظفيف العاميف ال يخضعوف لموجب تصنيؼ المعمومات وثمَّة سبب آخر ىو انعداـ التوثيؽ؛ عمى أفَّ البيروقراطية 
وأرشفتيا، بالرغـ مف أنو ليس ثمَّة محدّْدات أو قيود عمى ىذه الفئة مف المعمومات باعتبارىا معمومات عامة )...( 

تعداـ وجود المعمومات أال وىو صعوبة الوصوؿ إلييا. وبالرغـ مف أفَّ بعض المعمومات يمكف وثمة سبب ثالث ال
 .168"توثيقيا، إال أنيا غالبًا ما ال تكوف ممركزة بحيث يسيؿ الوصوؿ إلييا في موقعيا

ًرا، اعترؼ مجمس شورى الدولة في قرار صادر عنو بتاريخ  بحؽ  2014آذار )مارس(  4في تطور حدث مؤخَّ
وتغييبيـ. فقد أحجمت  اختطافيـعائالت األشخاص المخطوفيف وأقاربيـ في الوصوؿ إلى المعمومات في صدد 
ؿ عمى نسخة مف التحقيقات التي الحكومة في السابؽ عف منح وصوؿ أىالي المخطوفيف إلى ممفاتيـ أو حتى الحصو 
 .169أجرتيا لجنة رسمية ُشكّْمت لمنظر في مصير جميع المخطوفيف أو المفقوديف في لبناف

ؿ إلى مزيد مف الشفافية. وفي  يجرى تبنّْ  2002عاـ : منذ بحرية المعمومات نحو االعتراف عدة مبادرات بغية التوصُّ
ىذا الصدد، أنشأت وزارة الدولة لشؤوف التنمية واإلصالح اإلداري لجنة لوضع مشروع قانوف يتعمؽ بالوصوؿ إلى 

إجراءات شورى الدولة وثالثة محاميف(. إال أفَّ مشروع القانوف لـ ُيتبع بإيّْ  سالمعمومات )وقد ضمَّت قاضًيا مف مجم
 تؤوؿ إلى تبنّْيو.
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 Almadhoon S., Right to access information in the MENA region, August 2012, p. 19. 
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 .2014شجبؽ )فجشا٠ش(  11ِمبثٍخ ِغ اٌغ١ذ أوشَ ؽغٓ،   
168

 Geha K. (June 2008).  Freedom of information: bridging the gap between the citizen and state., Thesis,  p.113-
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169 The Legal Agenda (3 April 2014). Lebanon’s disappeared: Ruling consecrates right to the truth Accessed on 22 

July 2014 via: 

http://english.legal-agenda.com/document.php?id=5&folder=documents&lang=en#.U1ovKrU3D-Y 
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ًرا، أنشئت "الشبكة الوطنية لحؽ الوصوؿ إلى المعمومات" مف قبؿ "منظمة برلمانييف لبنانييف ضد الفساد"  مؤخَّ
". ويقـو  األمريكية المحاميف نقابةو"الجمعية المبنانية لمشفافية" و"جمعية الدفاع عف الحقوؽ والحريات"، بالتنسيؽ مع "

 9في وضع مشروع قانوف ليذا الشأف. وقد ُقدّْـ ىذا المشروع، في الواقع، إلى البرلماف المبناني في ىدؼ ىذه الشبكة 
 .170مف قبؿ أعضاء الشبكة المذكورة 2009نيساف )إبريؿ( 

ًرا بدأت لجنة اإلدارة والعدؿ النيابية دراسة مشروع القانوف في  :عرض عام لمشروع القانون في تطور حدث مؤخَّ
 خطوة أولى.

وبحسب ىذا المشروع، فإفَّ لكؿ شخص طبيعي أو قانوني الحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات والوثائؽ الموجودة لدى 
بؿ تعني أيًضا  ،اإلدارة. وقد آثرت الشبكة تحديًدا كبيًرا لمصطمح "اإلدارة"، كونيا ال تشمؿ فقط الييئات العامة

 .171"لممكية العامتيفالمؤسسات الخاصة والشركات المسؤولة عف المنفعة أو ا"

وينص مشروع القانوف عمى قائمة محدودة مف االستثناءات التي ال يشمميا حؽ الوصوؿ إلى المعمومات، كأسرار 
ؿ 172الدفاع الوطني واألمف الوطني والسالمة العامة أو األسرار التي يحمييا القانوف ف تبنّْي ىذا المشروع سيحوّْ . وا 

 المعمومات إلى موجب يضمف الوصوؿ إلييا.إمكاف الوصوؿ إلى بعض أنواع 

رات والتوجييات والمذكرات والتعاميـ. دارة نشر بعض أنواع المعمومات، كالقراوبحسب ىذه الوثيقة، يجب عمى اإل
، فإفَّ كؿ الوثائؽ ذات الطابع التنظيمي الذي يفسر أو يشرح القوانيف أو التشريعات في التطبيؽ  وعمى وجو العمـو

 .يجب أف تنشر

وفي ما يتعمؽ بشكؿ الوصوؿ إلى المعمومات، يجب التقدـ بطمب مكتوب إلى اإلدارة المعنية. ويجب تعييف كاتب في 
وينبغي أف يكوف الطمب  .173يوًما 15كؿ إدارة تقـو ميمتو في النظر في طمبات كيذه والجواب عمييا ضمف فترة 

اًل بما فيو الكفاية، ومفيوًما لمكاتب المو  ر األسباب الكامنة واضًحا ومفصَّ لج النظر فيو. ويجب عمى اإلدارة أف تبرّْ
ذا لـ تفعؿ ذلؾ، ُحؽَّ لمقدّْـ الطمب االستئناؼ ضد قرار اإلدارة أماـ لجنة إدارية مستقمة. وعمى ىذه  وراء رد الطمب. وا 

تبر ممزمة لمطرفيف. المجنة أف تصدر قراًرا إداريِّا ضمف فترة شيريف مف تقديـ االستئناؼ، عمًما أف قراراتيا تع
 وبالمقابؿ، يمكف تمييز قرارات المجنة أماـ مجمس شورى الدولة ضمف فترة شيريف.
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 Now Lebanon (15 April 2009). Freedom of information draft law announced. Accessed on 22 July 2014 via: 
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مية الشفافية وفي مكافحة الفساد. ن: إّف تبنّْي ىذا القانوف في البرلماف المبناني سيسيـ في تمكامن الضعف والتحدِّيات
مف حؽ أساسي في الوصوؿ إلى المعمومات. ويبقى إقامة وحتى ذلؾ الحيف سيكوف المواطنوف المبنانيوف محروميف 

 الدعوى أماـ مجمس شورى الدولة األداة الوحيدة المتاحة ليـ.

ميا البيروقراطية والفساد العاـ يوسّْع الفجوة بيف الدولة وبيف المواطنيف. وىكذا،  إفَّ انعداـ حرية المعمومات التي تضخّْ
المعمومات إال خطوة أولى نحو ضماف التمتع بيذا الحؽ. فتطبيقو سيكوف ذا ليس إقرار القانوف بشأف الوصوؿ إلى 

 ئة مف حيث أىميتيا.افِ قيمة ُمكَ 

إفَّ سفَّ قانوٍف يضمف حرية المعمومات ىو حؽ، بؿ ضرورة وطنية وحافز تنموي بالنسبة إلى لبناف. عالوة عمى ذلؾ، 
ؿ نحو تقويـ األداء العاـ. وىذا التقويـ سيستيدؼ أداء ىو فرصة كبرى إلضعاؼ الطائفية، إذ أّنض االنتباه سيتحوَّ 

  الجية المعنية بغضّْ النظر عف ىويتيا أو انتماءاتيا السياسية أو الطائفية.
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XIIاالستنتاجات . 

طويمة تميَّز لبناف منذ عقود قًبا مف السمطات إلى حدٍّ بعيد، ما يبقى المجتمع المدني في المنطقة العربية مقموًعا ومرافي
وفي  .المولجة بنظاـ أكثر ليبرالية: يجيز إنشاء المنظمات الذي ال يشترط سوى توجيو عمـ وخبر إلى اإلدارة المعنية

ؿ )( الوقت الراىف، ليس ثمَّة أيُّ عراقيؿ  تقؼ حجر عثرة في وجو تأسيس المنظمات أو الجمعيات وعمميا؛ إذ ُيسجَّ
. ومع ذلؾ، يتأثَّر تحقيؽ أىداؼ منظمات 174جمعيات الشباب والرياضة(منظمة مجتمع مدني )باستثناء  8000وجود 

المجتمع المدني، إلى حدٍّ بعيد، باالنقسامات السياسية والطائفية، التي تعرقمو. ويتفاقـ ىذا الوضع بسب الروتيف 
الزبائنية الحكومي والفساد: عندما يتصؿ األمر بتعاطي المسؤوليف الحكومييف أو مؤسسات الدولة، حيث تبرز 

ف بيئة كيذه تجعؿ مناخ النشاط قاسًيا بالنسبة إلى المجتمع المدني وتؤوؿ إلى  بوصفيا المعيار المعموؿ بو. وا 
 تحديات عميقة.

صراره ومياراتومف خالؿ –مف ناحية أخرى، فقد بيَّنت ىذه الدراسة أفَّ المجتمع المدني  كاف  -محافظتو عمى بقائو وا 
 ف العامة وممارسة الضغط عمى صنَّاع السياسة في البمد.قادًرا عمى متابعة الشؤو 

ح المجتمع المدني، في العديد مف المناسبات، بتسميط الضوء عمى انج يةعالوة عمى ذلؾ، بيَّنت الدراسة كذلؾ كيف
ؿ حاجات المواطنيف وعمى اليمـو التنموية، في وقت لـ يكف السياسيوف يمقوف إلييا أيَّ باؿ. وفيما تؤثر العوام

السياسية والطائفية في خفض أثر المجتمع المدني، تزيد منظماتو مف انخراطيا وفرض نفسيا عمى المشيد العاـ 
بالتدريج. وممَّا يجدر ذكره أفَّ وسائؿ اإلعالـ تضطمع بدور حاسـ مف خالؿ تسميطيا الضوء عمى عمؿ المجتمع 

 .175االجتماعية-االقتصاديةالمدني وحمالتو والتعرض لفضائح السياسييف وتغطية المسائؿ 

ص بعض ناشطي المجتمع المدني، كامتداد لمنظمات المجتمع المدني، إلى إنشاء ، أفضى تخصُّ باإلضافة إلى ذلؾ
ف كانت محدودة، مع الدولة، فضاًل عف تعاونيـ معيا في مجاالت متنوعة. وقد حظي ىؤالء باالعتراؼ  شراكات، وا 

ف نشوء النزعات التشاركية في أوساط المجتمع المدني مف ناحية، مع  والتقدير لقيمتيـ الُمضافة في العمؿ العاـ. وا 
 الدولة مف ناحية ثانية، أدَّى إلى إحداث إصالحات في النظاـ القضائي.

ولكف، وبعيًدا مف الكماؿ، ما تزاؿ مكامف الضعؼ والتحديات تؤثر في البيئة الممكّْنة لمنظمات المجتمع المدني في 
دي الرئيسي الماثؿ أماـ المجتمع المدني ال يكمف في قدرتو عمى العمؿ أو بناء تحالفات وحمالت لبناف. والتح

مشتركة، بؿ في أثره، أي في قدرتو عمى االنخراط في عمميات صنع السياسات والتأثير فييا. والواقع يوجزه القوؿ 
 يّْ منظمة أف ُتحدث تغييرات مجدية وممموسة".التالي: "يمكف أليٍّ كاف أف ُينِشَئ منظمة في لبناف، ولكف ال يمكف أل
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٘زا ِٓ رغط١بد اإلػالَ ؽٍّخ ؽمٛق إٌغبء ِٚغأٌخ رؼخُ اإل٠غبساد ٚاٌش٠ٛع ٚاإلطالؽبد االٔزخبث١خ، ِٓ ث١ٓ أِٛس أخشٜ، وّب أش١ش عبثمًّب فٟ   

 اٌزمش٠ش.



51 
 

ومف بيف ىذه التحدّْيات الموقؼ الحكومي المتفمت الذي ال يمكف توقُّعو، ويمكف االستشياد، بصورة رئيسية، بوزارة 
الداخمية والبمديات. فالمسألة يجب أف تكوف عممية التسجيؿ والترخيص أكثر شفافية. ومف ناحية أخرى، يجب تعزيز 

القة بيف الحكومة وبيف منظمات المجتمع المدني عمى مستوييف: تحديد معايير ممموسة وواضحة لمنح الحكومة الع
)عقود الوزارات مع منظمات المجتمع المدني(، ومف خالؿ االعتراؼ بالدور التنموي ليذه المنظمات وأثرىا )االعتراؼ 

 بقيمتيا المضافة، والسيَّما في عمميات صنع السياسات(.

في مالحظة أخرى، تحتاج منظمات المجتمع المدني في لبناف إلى أف تتمتَّع برؤية واضحة ومشتركة حياؿ دورىا و 
ورسالتيا. ولذا، فإفَّ تبنّْي "إعالف مبادئ منظمات المجتمع المدني المبناني" يمكف أف يحظى بأىمية كبرى؛ إذ يقدّْـ 

 المستقبؿ.إطار عمؿ سيوجو كؿ عمؿ المجتمع المدني وجيوده في 
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