النقاابت العمالية يف لبنان
د .حممد وهيب مجعه

يُعترب التنظيم اال جتماعي للعمل يف لبنان حديث العهد ،إال أن فكرة العمل نشأت وتطورت مع نشأة اإلنسان
وتطوره ،وألن العمل هو املصدر األساس للعيش ولتحقيق التقدم والرخاء يف اجملتمع ،فقد الزمت فكرة العمل
اإلنسان منذ وجوده.
وانطالقاً من املبدأ اآلنف الذكر كان اهتمام خمتلف احلضارات ابلعمل والسعي بشكل أو آبخر إىل تنظيمه ،فالثورة
الفرنسية 1يف العام  ،1789وضعت إطاراً للعمل حبيث أرتبط مفهومه مببدأ سلطان اإلرادة وحرية التصرفات
القانونية وأعطت العمال حرية اختيار العمل الذي يرونه مناسباً هلم .ومع الثورة الصناعية اليت شهدهتا أورواب يف
القرن التاسع عشر ،أثبت مذهب احلرية التعاقدية يف عالقات العمل فشله يف تنظيم هذه العالقة ،األمر الذي دفع
املشرع إىل العمل على تنظيم عالقات العمل بشكلها احلديث ،2بغية حتسني أوضاع العمال بعد ردح من
االستغالل واالضطهاد ،وقد اكتملت القواعد الناظمة للعمل يف مطلع القرن العشرين.3

أما يف لبنان الذي مل يشذ عن القاعدة ،فقد أتخر املشرع يف وضع القواعد القانونية الناظمة للعمل إىل العام
 ،1946إال أننا نشري اىل أن جملة األحكام العدلية اليت تبنت مبدأ سلطان اإلرادة يف عالقات العمل ،تطرقت يف
بعض نصوصها ،إىل تنظيم العمل .وما لبث أن حل مكاهنا قانون املوجبات والعقود الصادر عام  1934والذي
أطلق على عقد العمل تسمية "عقد االستخدام" أو "إجارة اخلدمة" .4وعلى الرغم من تنظيم بعض جوانب
عالقة العمل يف قانون املوجبات والعقود ،فإن هذه النصوص مل تكن كافية ملواكبة األزمات االقتصادية اليت أملت
ابجملتمع ،األمر الذي دفع املشرع إ ىل التدخل لوضع نصوص كفيلة حبماية العمال و إجياد التوازن يف عالقات
العمل بني رب العمل من جهة ،والعامل من جهة أخرى ،فكان قانون العمل الذي صدر يف .1946/9/23
ويتضح من قراءة التاريخ مدى احلاجة إىل تنظيم عالقات العمل ،الذي ما كان ليتم لوال تكتل العمال فيما بينهم
يف إطار جتمعات عمالية مجعتها املصاحل املشرتكة يف سبيل الضغط على السلطة حلمايتهم يف مواجهة أصحاب
العمل الذين أدركوا الحقاً أمهية التكتل فيما بينهم حلماية مصاحلهم هم أيضاً.
لذلك ،سوف نتطرق فيما أييت إىل البحث يف:
نشأة احلركة النقابية وتطورها (القسم األول) ،واإلطار القانوين للنقاابت العمالية (القسم الثاين).

.1

Ghestin Jacques, droit du travail, toisième édition, 1979, p. 4 et s

.2

Ollier (P. D), le droit du travail, librairie Armand Colin, Paris, 1972, P. 19 et s

حسني عبد اللطيف محدان ،قانون العمل اللبناين ،منشورات احلليب احلقوقية ،2002،صفحة .65
 4أنظر املادة  624وما بعدها من قانون املوجبات والعقود.
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القسم األول :نشأة احلركة النقابية وتطورها
إن سلطة صاحب العمل خبصوص إدارة العمل وتنظيمه ابإلضافة إىل سلطة التأديب ،تشكل العامل الرئيس
لتدخل الدولة يف تنظيم العمل ملنع تعسف صاحب العمل يف استخدام سلطته .فقانون العمل إمنا وجد لتنظيم
العالقة بني العامل وصاحب العمل بعد ردح من استغالل العمال من قبل أصحاب العمل وال سيما خالل
مرحلة الثورة الصناعية اليت شهدهتا أورواب .وهذا القانون ما كان ليولد لوال نضال العمال الذين أحتدوا يف تكتالت
عمالية لتشكيل قوة ضاغطة على السلطة السياسية وأصحاب العمل بغية إنصافهم على الرغم من احلظر الذي
كان مفروضاً عليهم  .5وإزاء الضغوط اليت سببتها التجمعات العمالية ،تدخلت الدولة بشكل مباشر للحد من
مبدأ احلرية املطلقة اليت كانت سائدة يف جمال العمل.
كما تدخلت املنظمات الدولية واإلقليمية حلماية جتمعات العمال كي يتمكنوا من املطالبة حبقوقهم دون أي
ضغوط من قبل أصحاب العمل ،وقد أصدرت هلذه الغاية العديد من األحكام اليت كرست حق العمال ابلتنظيم
النقايب ،وكانت هذه األحكام مرجعاً للعديد من التشريعات اليت أصدرهتا الدول األعضاء يف هذه املنظمات .وال
بد من اإلشارة إىل أن هذه النقاابت ،وعلى الرغم من أهنا وليدة نضال العمال ،إال أهنا اليوم مل تعد حكراً عليهم،
فألصحاب العمل احلق يف إنشاء نقاابت خاصة هبم.
وعليه،
سنتطرق إىل دراسة تطور احلركة النقابية على الصعيد الدويل (فصل أول) مث نعرض تطور احلركة النقابية يف لبنان
(فصل ٍ
اثن).
الفصل األول :تطور احلركة النقابية على املستوى الدويل

إن التعسف يف استخدام السلطة من قبل أصحاب العمل وال سيما يف أورواب ،وذلك إابن الثورة الصناعية أدى إىل
نشوء تكتالت بني العمال هدفها احلد من مجوح أصحاب العمل يف هضم حقوقهم ،وهذه التكتالت ما هي إال
النقاابت اليت أقرت معظم التشريعات حبق العمال يف التجمع حلماية مصاحلهم بعدما كان ذلك حمظوراً عليهم.
وعليـه،
سنتطرق إىل دراسة تطور احلركة النقابية يف بعض الدول (املبحث األول) لننتقل إىل حبث املبادىء اليت كرستها
املعاهدات الدولية على هذا الصعيد (املبحث الثاين).
املبحث األول :تطور احلركة النقابية يف بعض الدول
تعترب أورواب مهد احلركة النقابية ،ومرد ذلك إىل ما شهدته من تطور يف ظل الثورة الصناعية ،وما رافق
ذلك من ا ستغالل أصحاب العمل جلهود العمال فأطالوا ساعات العمل ،وخفضوا األجور ،ومل يراعوا شروط
الصحة والسالمة يف أماكن العمل ...،فما كان من العمال إال أن احتدوا يف نقاابت لتشكيل قوة ضاغطة يف وجه
GHESTIN J. op. cit. « On sait que la loi le Chapellier avait interdit tout groupement professionnel ».
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سلطة أصحاب العمل ،6للمطالبة حبقوقهم .وذلك على الرغم من احلظر الذي كان مفروضاً عليهم ،فقد ُمنع
العمال من أي جتمع نقايب حتت طائلة العقاب 7العتقاد السلطة السياسية آنذك أبن تكتل العمال يهدد حرية
العمل والصناعة والنظام االجتماعي ككل.
ولكن حتركات العمال مل هتدأ إىل أن أسفرت يف القرن التاسع عشر عن انتزاع مبدأ احلرية النقابية ،وكانت
بريطانيا السباقة يف هذا املضمار (الفقرة األوىل) مث تلتها فرنسا (الفقرة الثانية).
الفقرة األوىل :احلركة النقابية يف بريطانيا
عاىن عمال بريطانيا كأقراهنم يف الدول األوروبية ،تسلط أصحاب العمل ،فقد كانوا يعملون يف ظروف
مأسوية حيث يستمر العمل ألكثر من  20ساعة يف اليوم ويف ظروف اجتماعية بعيدة عن اإلنسانية ،إضافة إىل
تشغيل النساء واألطفال ...،واخنفاض مستوى األجور ..فلقد كتب "جان ابتيست ساي" عن مشاهداته عام
 1815قائالً" :مل يكن العامل لينال وبعد جهد جهيد جدير أبمسى مراتب االحرتام ،أكثر من نصف أو ثالثة

أرابع أحتياجاته".
إزاء هذه األوضاع املأسوية اليت عاشها العمال كان ال بد من ردة فعل لتحسني ظروفهم ،فنشأت
النقاابت العمالية برغم احلظر ،و اضطرت بريطانيا يف النهاية ألن تسمح هبا يف أواخر القرن الثامن عشر .ويف العام
 1824وضعت تشريعات مسحت للعمال إبنشاء احتادات عمالية على الرغم من ممانعة أصحاب العمل ،8فكانت
الدولة األوىل اليت اعرتفت ابحلرية النقابية وحبق العمال يف اإلضراب للمطالبة حبقوقهم ولكن وفق قيود معينة خوفاً
من نشوء اضطراابت بني صفوف العمال .9ويف العام  ،1875أقر املشرع الربيطاين حبق النقاابت حبرية العمل
بعيداً من أي قيود.

وقد متكنت هذه النقاابت من تشكيل قوة ضاغطة على أصحاب العمل وإرغامهم على إبرام اتفاقات
مجاعية معها ،والسيما جلهة تنظيم األجور .كما ضغطت هذه النقاابت على الدولة لكي تتدخل حلماية العمال
من استغالل أصحاب العمل هلم.
وهذه احلرية النقابية اليت شهدهتا بريطانيا لكوهنا األسبق يف األخذ أبسباب الثورة الصناعية ،ما لبثت أن
انتقلت إىل الدول الصناعية األخرى يف أورواب والسيما فرنسا.

د .محمد حلمي مراد ،قانون العمل والتأمينات اإلجتماعية ،ص.526 .
7
La « Loi le Chapelier » le 14 juin 1791, qui interdit le droit de coalition des métiers et les grèves.
8
د .مشورب إبراهـيم ،املؤسسات السياسية واالجتماعية يف الدولة املعاصرة ،دار املنهل اللبناين ،الطبعة الثانية ،2004 ،ص.49 .
9
الفكهاين حسن ،شرح قانون العمل اللبناين ،مطابع معتوق أخوان ،1969 ،ص.177 .
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الفقرة الثانية :احلركة النقابية يف فرنسا

إن املبادىء اليت اندت هبا الثورة الفرنسية عام  1789وما تالها من إلغاء لنظام الطوائف 10الذي كان
سائداً يف أورواب ،مل ِ
تعط العمال حق التجمع كوسيلة للمطالبة حبقوقهم ،إذ إن تكتل العمال ال يتفق مع مبادىء
الثورة اليت اندت ابحلرية املطلقة .وهذا ما أكده القانون الصادر عام " La Loi le Chapelier" 1791
الذي حظر على العم ال أي جتمع نقايب حتت طائلة العقاب وهو ما أكدته املادة  291من القانون اجلزائي
الفرنسي .11ولكن هذا احلظر مل مينع العمال من التجمع يف السر وارتكاب بعض أعمال العنف مثل حتطيم
اآلالت إلرغام أصحاب العمل والسلطة السياسية على االعرتاف حبق العمال يف التكتل النقايب دفاعاً عن
حقوقهم.
ومنذ العام  ،1860بدأ احلديث عن ضرورة محاية العمال من تعسف أصحاب العمل ،فتدخلت الدولة وأصدرت
العديد من التشريعات ومنها ،قانون  25أاير  1864الذي ألغى جرمية تكتل العمال ،اليت كانت تعترب اإلضراب
غري مشروع ،والقانون الصادر يف  21آذار  ،121884الذي كرس حرية اجلمعيات املهنية ،ما أدى إىل نشوء
العديد من النقاابت العمالية.
وجتدر اإلشارة إ ىل أنه من احملطات اليت تستوقفنا على صعيد احلركة النقابية يف فرنسا ،أنه يف العام  1863نشأت
يف فرنسا "الفرقة النقابية العمالية" اليت أطلق عليها فيما بعد ،أسم النقابة .ويف العام  ،1895أتسس االحتاد العام
للعمل الذي ضم مجيع العمال الفرنسيني حىت العام  1919سنة أتسيس االحتاد الفرنسي للعمال املسيحيني،
وبعده بسنتني أسس املنشقون عن االحتاد العام للعمل االحتاد العام للعمل الوحدوي.
وعليه ،لقد اعرتفت فرنسا مببدأ احلرية النقابية وكذلك فعلت بقية الدول 13ولكن السؤال املطروح ماذا عن
املعاهدات الدولية؟
املبحث الثاين :املعاهدات الدولية اليت كرست حرية العمل النقايب

تبنت معظم الدول يف تشريعاهتا مبدأ احلرية النقابية ،وكانت للمعاهدات الدولية اليد الطوىل يف هذا

 10حسني كرية ،أصول قانون العمل_ عقد العمل ،الناشر منشأة املعارف ابإلسكندرية ،1979 ،ص.30 .
Dans la même ligne, l’article 291 du Code pénal prohiba toute association de plus de vingt personnes non
autorisée spécialement par les pouvoirs publics. Ce régime dura la plus grande partie du Χ IΧe siècle.
11
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La Loi Waldek_ rousseau du 21 mars 1884 contemporaine de la loi sur la liberté de réunion et de la presse est
dans la tradition des droits de l’homme, du libéralisme politique. Elle proclame (art.2) que les syndicats peuvent
se constituer librement, et fait de la liberté d’association professionnel une liberté publique individuelle dont le
bénéfice est ouvert à tous les citoyens et dont le contenu est la faculté d’adhérer ou non à des groupements
professionnels comme d’en créer sans entraves. La pluralité et l’égalité des syndicats, leur indépendance à
l’égard de l’Etat et leur caractère de groupements privés sont de la nature de ce syndicalisme libéral. Pierre_ D.
Ollier, Le DROIT DU TRAVAIL, Librairie Armand Colin, Paris, 1972,p 258.
13
"ففي أملانيا وعلى أثر مؤمتر برلني ( 25آب لغاية  3أيلول  )1848مت إنشاء منظمة "آتخي العمال" اليت طالبت جبعل مدة العمل اليومي  10ساعات وأتسيس تعاونيات لإلنتاج
واالستهالك وصناديق ملؤازرة العمال املتنقلني ومراكز لإلستخدام وصناديق إلعانة املرضى واملساعدة يف حالة الوفاة .ويف  27أيلول  1868أتسست "رابطة العمال االملانية العامة"
وبعد صدور نظام احلرف سنة  1869ابت أتليف النقاابت ممكناً قانوانً" (عصام القيسي ،قانون العمل اللبناين ،منشورات عشتار 1983 ،ص.)304 .
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اإلطار ،حيث كفلت اإلعالانت 14واملواثيق الدولية مبدأ احلرية النقابية 15ومن أهم االتفاقيات الدولية نورد ما
أييت:
القفرة األوىل :اتفاقية العمل الدولية رقم 87

كرست هذه االتفاقية اليت صدرت يف 1948/7/9

16

واملتعلقة بـ "احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم"،

مبدأ احلرية النقابية ،ومن أهم ما ورد يف هذه االتفاقية ما أييت:
نصت املواد  /3/ ،/2/و  /11/من االتفاقية على أنه:
ينبغي لكل دولة صادقت على هذه االتفاقية احرتام حق العمال وأصحاب العمل يف تشكيل النقاابت
حبرية ،كما يقتضي اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حتقيق هذا اهلدف.17
ويتضح من املادة الثانية من االتفاقية ،أن للعمال وأصحاب العمل احلق يف تكوين النقاابت من دون إذن
مسبق.18
وأكدت املادة الثالثة من االتفاقية نفسها ،وجوب امتناع الدول عن التدخل يف الشأن النقايب أو احلد من
تشكيل النقاابت أو عرقلته.19
ابإلضافة إىل ذلك لقد أقرت هذه االتفاقية للنقابة ابلشخصية املعنوية ،وإعطاء النقاابت احلق يف تشكيل
احتادات عامة أو االنضمام إىل منظمات دولية.
ونشري أخرياً إىل أن لبنان ،ويف إطار تكريس مبدأ احلرية النقابية ،أقدم على إبرام االتفاقية الدولية رقم 87

اآلنف ذكرها إجرائياً (يف جملس الوزراء) ،وأحال رئيس اجلمهورية مشروع القانون الرامي إىل طلب املوافقة على
ابرامها على جملس النواب مبوجب املرسوم رقم  ،8530اتريخ .2012/7/18
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_ إعالن فيالدلفيا الصادر يف  1944/5/10عن مؤمتر العمل الدويل خالل دورته اخلامسة والعشرين.
_ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف  ، 1948/12/10والذي ساهم لبنان يف وضعه ،والذي عطفت عليه مقدمة الدستور كرس مبدأ احلرية النقابية ،فقد نصت الفقرة
الرابعة من املادة  23منه على أنه" :لكل شخص احلق يف أن ينشىء وينضم اىل نقاابت حلماية مصلحته".

وعليـه ،فإنه يعود إىل العمال وإىل أصحاب العمل أن ينشئوا النقاابت حلماية مصاحلهم املشرتكة.
15
ملزيد من التفصيل مراجعة دستور املنظمة الصادر عام  1919يف زمن عصبة األمم.
وافق مؤمتر العمل الدويل يف عام  1948على اتفاقية احلرية النقابية وممارسة حق التنظيم.
17

16

املادة  :11تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه اال تفاقية ،ابختاذ كل التدابري الالزمة واملناسبة لضمان ممارسة األجراء وأصحاب العمل حقهم يف التنظيم

حبرية.
18

املادة  : 2للعمال وأصحاب العمل ،دون متييز من أي نوع ،احلق يف إنشاء ما خيتارونه هم أنفسهم من منظمات وهلم كذلك ،دون أن يرهتن ذلك بغري قواعد املنظمة املعنية ،احلق

يف االنضمام اىل تلك املنظمات وبدون ترخيص مسبق.
19

املادة :3

1ـ ملنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتريها وأنظمتها ،وانتخاب ممثليها يف حرية اتمة.
2ـ متتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن حيد من هذه احلقوق أو حيول دون ممارستها املشروعة.

5

الفقرة الثانية :االتفاقية الدولية رقم 98
من املعلوم أن املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية ،الذي عقد يف جنيف يف  1949 /6/8يف دورته الثانية
والثالثني بناءً على طلب جملس إدارة مكتب العمل الدويل ،قرر اعتماد بعض املقرتحات املتعلقة بتطبيق مبادىء
حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية ،كما قرر أن تشكل هذه املقرتحات اتفاقية دولية رقمها  /98/وذلك يف
 1949/7/1وقد عُرفت بـ "اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية".
برزت أمهية هذه االتفاقية بتكريسها مبدأ احلرية النقابية حيث نصت املاداتن األوىل والثانية منها على ما
أييت:
املادة األوىل _1 " :يتمت ع العمال حبماية كافية من كل عمل ينطوي على متييز يف جمال االستخدام نتيجة
انتمائهم النقايب."...
املادة الثانية _1 :تتمتع منظمات العمال وأصحاب العمل حبماية كافية من أية أعمال تنطوي على
تدخل من قبل بعضها إزاء األخرى فيما يتعلق بتكوينها أو تسيريها أو إدارهتا ،سواء بصورة مباشرة أو من خالل
وكالئها أو أعضائها.
 _2وتعترب يف مفهوم هذه املادة بوجه خاص ،ومبنزلة أعمال تدخل ،كل األعمال املقصود هبا تشجيع
إ قامة منظمات عمال ختضع لسيطرة منظمات ألصحاب العمل ،أو دعم منظمات للعمال بوسائل مالية أو غري
مالية ،لوضع هذه املنظمات حتت سيطرة أصحاب عمل أو منظمات ألصحاب العمل".
نستنتج من املواد اآلنفة الذكر بوضوح ما أييت:
 _1محاية العمال بسبب خياراهتم النقابية ،فتؤكد محايتهم يف مواجهة أصحاب العمل الذين قد يشرتطون على
العامل الستخدامه إما عدم انتسابه إىل النقابة وإما استقالته من عضوية النقابة ،وإما فصله من العمل وإما
اإلضرار به بسبب انتسابه إىل النقابة.
 _ 2تكريس املبدأ املتعلق ابستقاللية كل نقابة عن األخرى ،من خالل منع تدخل النقاابت بعضها يف شؤون
بعض ،وال سيما تدخل أصحاب العمل أو نقاابت أصحاب العمل يف عمل النقاابت العمالية ،سواء أكان هذا
التدخل يف كيفية التأسيس أم يف طريقة العمل يف اإلدارة ،واهلدف من ذلك محاية احلرية النقابية.
ومن أجل تطبيق املبادىء اليت كرستها االتفاقيتان املذكوراتن أعاله ،أنشئت لدى منظمة العمل الدولية
جلنة خاصة لضمان احلرية النقابية مهمتها البحث والتحري عن احلقائق املتعلقة ابحلرية النقابية.
كما أنشئت لدى مكتب العمل الدويل جلنتان ،األوىل ،أطلق عليها اسم جلنة جملس االدارة ومهمتها
التدقيق التمهيدي يف الشكاوى املقدمة إىل هيئة العمل الدولية يف املسائل املتعلقة ابحلرية النقابية ،والثانية أطلق
عليها جلنة اخلرباء ومهمتها النظر يف صحة تطبيق اتفاقات العمل الدولية ،من قبل الدول اليت صادقت على هذه
االتفاقيات.20
القاضي حممد علي الشخييب ،الوجيز يف التشريع اإلجتماعي اللبناين ،املنشورات احلقوقية صادر  ،1998صفحة  192وما يليها.
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وملا كان لبنان قد أدرك أمهية املبادئ اليت تضمنتها هذه االتفاقية فأبرمها مبوجب املرسوم االشرتاعي رقم
 70يف ( 1975/6/25اتفاقية العمل الدولية رقم  98املتعلقة بـ"حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية اليت اعتمدها
مؤمتر العمل الدويل عام .)1949
وملا كان لبنان عضواً يف منظمة العمل وطرفاً يف االتفاقيتني املذكورتني ،فيطرح السؤال :كيف تعاطى لبنان مع هذا

املبادئ؟

الفصل الثاين :تطور احلركة النقابية يف لبنان

إذا كانت نشأة النقاابت العمالية اليت شهدهتا أورواب هي وليدة الثورة الصناعية ،فالسؤال املطروح ماذا عن
اتريخ هذه احلركة يف لبنان؟ وكيف نشأت؟ (مبحث أول) وما هو اإلطار القانوين العام للنقاابت العمالية (مبحث
ٍ
اثن).
املبحث األول :نشأة النقاابت العمالية يف لبنان
إن دراسة نشأة النقاابت العمالية يف لبنان تستدعي العودة إىل جذور هذ املؤسسة يف لبنان من خالل
عرضنا نبذة اترخية عن املوضوع املطروح (الفقرة األوىل) ،متهيداً للبحث يف كيفية تكريس مسألة احلرية النقابية يف
لبنان (الفقرة الثانية).
الفقرة األوىل :حملة اترخيية

مل يعرف لبنان قبل أواخر القرن التاسع عشر ما يسمى ابحلركة النقابية ،21ومرد ذلك أنه مل يشهد قيام
املصانع ودخول اآللة احلديثة ميدان اإلنتاج ،بل كانت الصناعة تقتصر على بعض احلرف اليدوية ،وكان واقع

العمل غري مناسب سواء من حيث دوام العمل ،أو من حيث استخدام األطفال والنساء ،وكانت العالقة بني
العامل وصاحب العمل عبارة عن اتفاق شفهي يستطيع األخري أن يتحلل منه دون العودة إىل العامل.
هذا الواقع عرب عنه الفقيه جاك كوالن يف حبثه عن احلركة النقابية يف لبنان بقوله" :والعقود هي عقود
شفهية ،مرعية ابلنسبة إىل عمل وزمن حمددين وينطبق ذلك على الريف واملدينة .وجيري تشغيل العمال مباشرًة أو
بواسطة مساسرة .وميكن احتجاز قسم من أجرهتم ألجل ضمان وجودهم خالل الوقت الضروري .غري أهنم ال
حيصلون على تعويض يف حال قيام صاحب العمل ،هلذا السبب أو ذاك إبغالق املؤسسة أو بصرف العامل،
وكذلك يف حال وقوع طوارىء يف العمل .ويستمر العمل من الفجر حىت املغيب يف أماكن ضيقة وغري صحية .وال
تعطى النساء عطلة يف حالة احلمل .وما من شيء مينع استخدامهن يف بعض األعمال ،وليس ما مينع أيضاً
استخدام األوالد يف هذه األشغال ،وهؤالء جيري تشغيلهم أبعداد كبرية من دون أي حدود تتعلق ابلعجز وال يدفع
Dominique Chevallier, la Societe de Mont_Liban à l’époque de la Révolution Industrielle en Europe, Paris
1971, p. 136.
21

7

أي أجر عن تعطيل يوم يف األسبوع ألسباب دينية".22
وعلى الرغم من النظام اإلقطاعي الذي كان سائداً يف ظل احلكم العثماين ،فقد جرى خرق يف هذا
النظام ،فبعدما كان اإلنتاج يف هذه املرحلة يتم يف إطار ما يعرف ابسم نظام الطوائف احلرفية ،تطورت يف لبنان
عالقات العمل وفقاً للنظام الرأمسايل ،ونشأت يف بعض املدن والقرى مراكز حرفية متطورة نسبياً وخصوصاً يف
النصف األخري من القرن التاسع عشر ،ويعود سبب ذلك إىل متكن الرأمساليني الفرنسيني من إدخال شركات
استثمارية إىل السوق اللبنانية واحلصول على بعض االمتيازات ،ال سيما يف معامل التبغ واحلرير ،ما أدى إىل ظهور
جتمعات عمالية مل تكن موجودة يف كنف نظام الطوائف.
هذا الواقع املستجد على النظام االقتصادي اللبناين أدى يف العام  1908إىل نشوء أول مجعية نقابية

عمالية هي مجعية عمال السكك احلديدية ،ومن مث نشأت مجعية لعمال املطبعة األمريكية يف بريوت يف العام
 ،1912ويف العام  1914نشأت مجعية لعمال املطابع يف بريوت.23
ومع انتهاء مرحلة احلكم العثماين للبنان وبداية مرحلة االنتداب الفرنسي ،شهد لبنان قمعاً للحركة
النقابية ،وعمدت سلطة اإلنتداب إىل التدخل يف شؤون اجلمعيات العمالية ومنعتها من ممارسة نشاطها ،كما
عمدت إىل احلد من مجيع مظاهر التكتالت وخصوصاً العمالية منها .ولعل خري تعبري عن هذه املرحلة هو ما ذكره
األستاذ الياس البواري الذي قال" :لقد رافقت تشكيل النقاابت صعوابت كثرية وأمهها أن الرتخيص للنقابة كان
يعطى بقرار من وزير الداخلية ،أو من مديرها ،مث بعد فرتة يسحب منها بقرار أيضاً ،وُمينع نشاط اجلمعية فيضطر
العمال إ ىل القيام مبراجعات واستخدام خمتلف الوساطات إلعادة الرتخيص إخل ...وهناك عراقيل أخرى كانت
تضعها سلطات االنتداب والقصد منها معرفة نوعية واجتاهات األشخاص طاليب الرتخيص ،مع فرض العديد من
الشروط حول سياسة النقابة واجتاهاهتا وخطتها النقابية و العمالية إخل.24"...
وعلى الرغم من قمع سلطات االنتداب للحركة النقابية ،إال أن التحركات العمالية استمرت وجتلى ذلك
ابلعديد من اإلضراابت ومنها إضراب عمال املطابع يف  19متوز ملدة ثالثة أايم سنة  ،1926وإضراب عمال
األفران يف  20متوز ليوم واحد ،ويف الثاين والعشرين من متوز أعلن عمال األحذية اإلضراب ،وراحت االضراابت
تتالحق ،فمن إضراب السائقني إىل إضراب عمال املرفأ إىل انطالق العمال يف مظاهرة اشرتك فيها عمال املطابع،
السائقون ،عمال املطاعم ...،وذلك بغية حتقيق مطالبهم اليت تعترب من صلب حقوقهم.25
مما ال شك فيه أن تضامن العمال شكل احلجر األساس لتحصيل حقوقهم املشروعة ،وتوصلوا بفعل
نضاهلم إىل حتقيق الكثري من مطالبهم وال سيما ما يتعلق بسن قانون العمل اللبناين ،كما شكل تضامنهم قوة
اجتماعية يف مواجهة أصحاب العمل.
جاك كوالن ،احلركة النقابية يف لبنان  ،1946 _1919دار الفرايب ،بريوت  ،1974ص.67 .
23
د .حسني محدان ،املرجع السابق ،ص.380 .

22

الياس بواري ،اتريخ احلركة العمالية والنقابية يف لبنان ،1946_1908 ،اجلزء األول  ،دار الفارايب ،بريوت  ،1980ص.112 .
25
القيسي عصام املرجع السابق ،ص.307 .
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ويف العصر احلديث ،شهد لبنان بدءاً من ستينيات القرن املاضي حركة نقابية الفتة جتلت إبنشاء االحتاد

الوطين لنقاابت العمال واملستخدمني عام  ،1966والذي ضم النقاابت العمالية ،فكان هلذا االحتاد دور أساسي
يف دفع احلركة النقابية وتطويرها وصوالً إىل أتسيس االحتاد العمايل العام يف  25نيسان .1970
وقد أسفرت احلركة النقابية يف خالل هذه الفرتة عن سن قانون الضمان االجتماعي يف أاير من العام
 1965وحققت فرع الضمان الصحي عام  .1971وكان من الطبيعي أن تتعرض احلركة النقابية الفاعلة لكثري من
التدخالت إلضعافها وشق صفوفها ،إال أهنا استمرت يف نضاهلا من أجل حتسني أوضاع العمال واملستخدمني،
معتمدةً الوسائل الدميقراطية من إضراب وتظاهر واعتصام واحتجاج لتحقيق مطالبها.
وكغريها من مؤسسات الدولة ،شهدت املؤسسة النقابية عدة نكسات خالل احلرب األهلية ،إال أهنا
هنضت بقوة بعد اتفاق الطائف مع نشوء نقاابت عمال واحتادات نقابية ،26كان هلا األثر الفاعل يف الدفاع عن
مصاحل العمال يف هذه الفرتة ،وعلى الرغم من أتسيس العديد من النقاابت واالحتادات العمالية ،أيخذ البعض يف
عصران احلايل تبعية هذه املؤسسات النقابية إىل جهات سياسية ،األمر الذي أدى إىل تراجع القدرة لدى هذه
املؤسسة على حتقيق أهدافها.
على أننا نرى أن حتقيق املؤسسة النقابية ألهدافها ،ال يكون إال إذا متتعت ابالستقاللية الالزمة الختاذ
قراراهتا ،و بوضع نصوص قانونية تكفل احلرية النقابية ،لذلك فالسؤال املطروح يف هذا املقام :ما هو اإلطار
القانوين للحرية النقابية يف لبنان؟
الفقرة الثانية :احلرية النقابية يف لبنان

يتضح من قراءة اتريخ النقاابت يف لبنان ،أن حرية التجمع اختلفت تبعاً للعهود اليت مرت على لبنان.27
ففي خالل العهد العثماين ،أصدر املشرع قانون اجلمعيات يف  3آب  ،281909وقد نصت املاداتن
26ومن هذه االحتادات نورد ما يلي:
•

االحتاد اللبناين لنقاابت السيارات العمومية ومصاحل النقل يف لبنان.

•

إحتاد نقاابت العمال واملستخدمني يف اجلنوب

•

إحتاد جبل عامل لنقاابت العمال الزراعيني.

•

إحتاد عمل النقاابت الوطنية يف الشمال

•

إحتاد نقاابت عمال ومستخدمي الصناعات الورقية يف لبنان.

•

إحتاد نقاابت عمال ومستخدمي صناعة الصلب احلديد يف اجلنوب

•

االحتاد الوطين لنقاابت العمال واملستخدمني يف اجلنوب.

•

االحتاد اللبناين لنقاابت التعدين_ امليكانيك.

•

االحتاد العام لنقاابت العمال يف جبل لبنان.

•

االحتاد العام لنقاابت املزارعني يف لبنان.

 27بدأت معامل احلركة النقابية يف لبنان تظهر بشكلها القانوين يف أوائل القرن العشرين
28
أخذ هذا القانون عن القانون الفرنسي لعام .1901
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الثانية والثالثة منه على ما أييت:
املادة الثانية" أتليف اجلمعية ال حيتاج إىل رخصة يف أول األمر ولكنه يلزم يف كل حال مبقتضى املادة
السادسة إعالم احلكومة هبا بعد أتسيسها".
املادة الثالثة" :29ال جيوز أتليف مجعيات مستندة إىل أساس غري مشروع خمالف ألحكام القوانني واآلداب
العمومية أو على قصد االخالل براحة اململكة وبكمال ملكية الدولة او تغيري شكل احلكومة احلاضرة أو التفريق
سياسياً بني العناصر العثمانية املختلفة ويرفض إعطاء العلم وخرب هبا وحتل مبرسوم يصدر يف جملس الوزراء ".
نستنتج من هاتني املادتني ما أييت:
أ_ من جهة ،تكريس مبدأ حرية أتليف اجلمعيات ،ومن جهة اثنية ،وجوب إعالم احلكومة بتأسيس
اجلمعية بعد هذا التأسيس وهذا ما أكدته املادة السادسة 30من قانون اجلمعيات.
فالعلم واخلرب املنصوص عليه يف املادة السادسة من قانون اجلمعيات ،ليس إال إعالماً بتأسيس اجلمعية،
وليس عمالً إدارايً منشئاً هلا حبيث ميتنع على احلكومة رفض تسلم البيان بتأسيس اجلمعية واالمتناع عن تسليم
العلم واخلرب بعد ذلك.
إن ما ورد أعاله ،يُشكل األساس الذي بين عليه قانون اجلمعيات الفرنسي ،الذي اعترب أن حرية أتليف
اجلمعيات يكفلها الدستور .ويف هذه اإلطار نورد ما أييت:
« Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation ni

déclaration préalable : il s’agit d’une liberté fondamentale garantie par la constitution»31.

ب_ على الرغم من أمهية هذا القانون الذي مسح لألفراد أو ألصحاب املهن ابالجتماع ،إال أنه اشرتط أن ال
تكون أهداف اجلمعية من األهداف املمنوعة ،اليت هي خمالفة للقوانني واآلداب العامة أو ما يقصد منها اإلخالل
أبمن الدولة وتغيري شكل احلكم.
وخالصة الكالم ،أنه يف ظل هذا القانون ،كان أصحاب املهن من عمال وأصحاب عمل ،جيتمعون ضمن
مجعيات مهنية ،حبرية اتمة وذلك بعد إعالم وزارة الداخلية وأخذ العلم واخلرب.
وبقي العمل هبذه القاعدة إىل عهد االنتداب الفرنسي ،حيث أصدر املشرع عدة نصوص أدت إىل
تقليص نظام احلرية اليت كانت تنعم هبا اجلمعيات ،من خالل تدخل السلطة يف شؤون اجلمعيات املهنية.
ويف العام  1926صدر الدستور اللبناين الذي تضمن يف مقدمته ،ما أييت:
عدلت السلطة املنتدبة املادة الثالثة من قانون اجلمعيات العثماين مبوجب القانون الصادر بتاريخ .1928/5/26
 30نصت املادة السادسة من قانون اجلمعيات على ما أييت" :مينع منعا قطعياً أتليف اجلمعيات السرية فبناء عليه جيب حاالً عند أتليف اجلمعية أن يعطي مؤسسوها إىل نظارة
الداخلية إذا كان مركزها يف دار السعادة وإىل أكرب مأموري امللكية يف احملل إذا كان مركزها يف اخلارج بياانً ممضياً وخمتوماً منهم حيتوي على عنوان اجلمعية وبيان مقصدها ومركز إدارهتا
29

وأمساء املكلفني أبمور االدارة وصفتهم ومقامهم ويعطي هلم مقابلة لذلك علم وخرب ويربط هبذا البيان نسختان من نظام اجلمعية األساسي مصادق عليهما خبامت اجلمعية الرمسي وبعد
أخذ العلم واخلرب تعلن الكيفية من قبل املؤسسني .ويتحتم على اجلمعيات ان تعلم احلكومة يف احلال مبا يقع من التعديل والتبديل يف نظامها األساسي او يف هيئة ادارهتا ومقامها .وهذا

التعديل والتبديل إمنا ينفذ حكمه على شخص اثلث من يوم إعالم احلكومة به .وينبغي أن يرقم يف دفرت خمصوص وأي وقت طلبته احلكومة العدلية أو احلكومة امللكية ينبغي إبرازه هلا.
31
Guide juridique Dalloz , T.I., Association, 53, 1, n°1.
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" ...ب_ لبنان عضو مؤسس وعامل يف منظمة األمم املتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان" .32ونصت الفقرة ج على أن" :لبنان مجهورية دميقراطية برملانية تقوم على احرتام احلرايت العامة ،ويف
طليعتها حرية الرأي واملعتقد".
وأشارت املادة  3313منه إىل مبدأ احلرية النقابية واعتربت أن أتليف اجلمعيات مضمون ضمن احلدود اليت
يرمسها القانون ،فمما ال شك فيه أن احلرية النقابية تعترب من احلرايت العامة وأنه ال ميكن احلد من ممارستها إال
مبوجب قانون.
وعلى صعيد االجتهاد ،فقد ا عترب جملس شورى الدولة أنه جيب تفسري النصوص القانونية والتنظيمية اليت
حتد من ممارسة احلرايت العامة ،وال سيما حرية العمل ،على وجه احلصر.34
وعلى الرغم من أن املشرع اللبناين وضع حرية أتليف اجلمعيات يف مصاف احلرايت العامة األساسية ،إال
أن العمال انتظروا ما يقارب النصف قرن مع ما ختلل ذلك من النضاالت والتضحيات من قبلهم حىت صدر قانون
العمل اللبناين يف  1946/9/23وتناول يف الباب الرابع منه أحكاماً تتعلق ابلنقاابت وحتديداً من املادة  83إىل
املادة  106من حيث تعريفها وشكلها وأهدافها وإنشاؤها وحلها ،35بعد أن كانت تنشأ على أساس قانون
اجلمعيات العثماين الصادر يف العام .1909
وإذا كان قانون العمل قد كرس حق العمال وأصحاب العمل يف إنشاء النقاابت ،36ابإلضافة إىل حريتهم
يف االنتساب أو عدم اإلنتساب إليها ،37إال أننا أنخذ على هذا القانون أنه أعطى يف املادة  86منه وزارة العمل
احلق يف إعطاء الرتاخيص إبنشاء النقاابت .وهو ما يتعارض مع النص الدستوري الذي التزم االعالن العاملي
حلقوق االنسان ،واالتفاقية الدولية حول احلرايت النقابية رقم  87لعام  ،1949ومن األسباب املوجبة هلذا النص
هو "منع فوضى تشكيل النقاابت وتفرخيها" ،إال أن البعض يفسر ذلك أبن هناك هدفاً ضمنياً للسلطة هو يف
احلقيقة وضع اليد على النقاابت ،األمر الذي حيول دون ممارسة األخرية لنشاطها ابحلرية واالستقالل التامني.38

32

نصت املادة  20من االعال ن العاملي حلقوق االنسان أن "لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف اجلمعيات واالجتماعات السلمية" "وال جيوز إرغام أحد على اإلنضمام اىل
مجعية ما" .كما نصت املادة  22من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أن" :لكل فرد احلق يف حرية املشاركة مع اآلخرين مبا يف ذلك تشكيل النقاابت
العامة أو االنضمام اليها حلماية مصاحله".

 33نصت المادة  13من الدستور على أن "حرية إبداء الرأي قوالً وكتابة وحرية االجتماع وأتليف اجلمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".
34
قرار جملس شورى الدولة اتريخ  13آب  ،1964رقم  ،910رزق هللا اتبت /على الدولة ،اجملموعة اإلدارية  ،1964صفحة .229
35

القاضي شكري صادر ،القاضي أنطوان بريدي ،جمموعة اجتهادات هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة العدل ،استشارة رقم /143ر 1979/اتريخ  ،1979/ 2/ 6جملد رقم

 11صفحة .11461
36

نصت املادة  83من قانون العمل على أنه " :يف كل فئة من فئات املهن حيق ألرابب العمل ولألجراء أن يؤلف كل منهم نقابة خاصة يكون هلا الشخصية املعنوية وحق
التقاضي".

Art. 83 _ Dans chaque catégorie de professions, les employeurs d’une part et les salariés peuvent constituer un
syndicat spécial.. . .

نصت املادة  90من قانون العمل على أنه 37" :كل من رب العمل واألجري حر يف أن ينتسب اىل النقابة أو ال ينتسب".
38
Georges Chader, Syndicalisme et Démocratie, Thèse dactylographiée, Beyrouth, 1954.
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وحيث أن املادة  113من قانون العمل فوضت إىل احلكومة تنظيم النقاابت مبرسوم يتخذ يف جملس
الوزراء ،فأصدر العديد من املراسيم التنظيمية اليت هدفت إىل تطوير العمل النقايب ومنها :املرسوم التنظيمي رقم
 7993اتريخ  3نيسان  ،1952املعدل مبوجب املرسوم رقم  8275اتريخ  ،1996 /4/19الذي نص على
كيفية "تنظيم النقاابت"؛ واملرسوم رقم  18071اتريخ  1957/12/12املتعلق بـ "تقدمي املساعدات إىل النقاابت
واحتاداهتا؛ واملرسوم رقم  16293اتريخ  1964/5/11الذي أنشأ اللجنة الدائمة للتدريب النقايب والثقافة
العمالية.
والحقاً مت تكريس مبدأ احلرية النقابية ابلقانون املتعلق ابلعقود اجلماعية والوساطة والتحكيم اتريخ
 ،1964/9/2وقانون  6شباط  1975القاضي إبلغاء املادتني  13و 50من قانون العمل.
وخالصة الكالم أن مبدأ احلرية النقابية يعين حرية أتسيس النقاابت واالنتساب إليها ،وكيفية إدارهتا محايةً للمصاحل
املشرتكة للعمال وأصحاب العمل .وسنتطرق إىل حبث هذه النقاط يف ما يلي على أن نبدأ أوالً بتحديد ماهية
النقابة.
املبحث الثاين :ماهية املؤسسة النقابية

يتضح من االتفاقيات الدولية وقانون العمل أنه يعود للعمال وألصحاب العمل احلق يف إنشاء نقاابت
خاصة ٍ
بكل منهم ،فما هي املؤسسة النقابية؟ (الفقرة األوىل) وما هو مدى أتثري طبيعة العمل على حق إنشاء
النقاابت؟ (الفقرة الثانية).
الفقرة األوىل :تعريف املؤسسة النقابية

اعترب البعض 39أن قانون العمل اللبناين مل يعرف املؤسسة النقابية ،إال أننا جند أن املادة الرابعة من القانون
املذكور نصت على أن " :النقابة مجاعة من األجراء أو أصحاب العمل أو احلرف ينتمون إىل إحدى الفئات
املنصوص عليها يف املادة التالية 40وتضمهم مجعية حتدد شروطها يف الباب الرابع من هذا القانون".

وحيث تكفي قراءة النص اآلنف الذكر للقول أبنه ميكن البناء عليه لتعريف املؤسسة النقابية ،فاألمر
الواضح أن النقابة إما أن تكون نقابة عمال وإما نقابة أصحاب عمل ،جتمعهم مصلحة مشرتكة ومهنة أو حرفة
واحدة ،وتضمهم مجعية .واهلدف منها هو الدفاع عن املهنة والعاملني فيها وحتسني ظروف حياهتم االقتصادية
عصام القيسي ،املرجع السابق ،ص.309 .
40

39

نصت املادة اخلامسة من قانون العمل على أن تقسم النقاابت إىل أربع فئات كبرية:
 -1النقاابت الصناعية.
 -2النقاابت التجارية.
 -3النقاابت الزراعية.
 -4نقاابت احلرف احلرة.
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واالجتماعية.
ولكن السؤال الذي يطرح ملاذا ذكر املشرع مصطلح مجعية يف النص أعاله؟
صحيح أن قانون العمل ألغى اجلمعيات املهنية املختلطة ،اليت كانت تضم العمال وأصحاب العمل
واستبدهلا بنقاابت مهنية خاصة بكل من العمال وأصحاب العمل .إال أنه حبسب االجتهاد ،تعترب النقابة نوعاً من
أنواع اجلمعيات ميزهتا يف غايتها اليت تنحصر يف تنظيم مهنة من املهن والدفاع عن مصاحلها ،يف حني تشمل
اجلمعية كل غرض ال يقصد به اقتسام الربح.41
ولكن من الواضح أن قانون العمل نظم يف املادة  83وما يليها املؤسسة النقابية ،ونص على كيفية
أتسيسها واالنتساب إليها وإدارهتا ،وهو هلذه اجلهة قانون خاص ابلنقاابت .وهذه األخرية ختتلف عن اجلمعية من

جهات متعددة ،إن من حيث موضوعها وصفاهتا وغايتها وإن من حيث أتليفها وخضوعها ألنظمة خاصة.42
ومن األمثلة على ذلك نورد ما أييت:
إن عالقة املؤسسة النقابية هي مع وزارة العمل ،43يف حني أن عالقة اجلمعية هي مع وزارة الداخلية.44
كما إن قانون اجلمعيات مل حيدد جنسية املنتسبني إىل مجعية ،بينما حدد قانون العمل جنسية املنتسبني إىل
النقابة .45واألهم من هذا كله ،إن غاية النقابة تنحصر يف األمور اليت من شأهنا محاية املهنة وتشجيعها ورفع
مستواها والدفاع عن مصاحلها والعمل على تقدمها من مجيع الوجوه االقتصادية والصناعية والتجارية .وحيظر على
النقاابت االشتغال ابلسياسة ...46بينما غاية اجلمعية هي توحيد املعلومات واملساعي بصورة دائمة ولغرض ال
يقصد به اقتسام الربح...47
ونورد هبذا املعىن ما أشار إليه الفقه الفرنسي:

Mission fondamentale des syndicats :

Le syndicat professionnel est très différent de l’association régie par la loi du 1er juillet
1901 (modifiée par les lois des 4 décembre 1902, 17 juillet 1903 par les décrets des 23 octobre
1935, 12 avril 1939, 1er septembre 1940, 8 avril 1942 et 23 Juin 1948).
L’association peut se proposer les buts les plus divers : scientifique, artistique, sportif,
économique, religieux, philanthropique, etc.
La jurisprudence et la majorité des auteurs reconnaissent aux syndicats professionnels le caractère d’associations.

41

Caen, 30 mai 1892,D.P. 93.2.245 : Trib. Alencon 16 Janvier 1894, Rev. Des soc. 1894, p. 356 ; Trib. Saint
Etienne, 24 déc. 1897, Le Droit de 5 février 1898. Vavasseur, t. I, N° 25 ; Beudant, Cours de droit civil francais, t.
ΧII, p. 25.
42
Voir Durand, Traité de Droit de Travail, T. III, n° 17 et suite.
أنظر املواد  93،94،96،98،103 ،89،،86،87،88من قانون العمل.
أنظر املواد  6،7،18،19من قانون اجلمعيات اتريخ  3آب .1909
45
أنظر املادة  92من قانون العمل.

43

44

46

أنظر املادة  84من قانون العمل.
أنظر املادة األوىل من قانون اجلمعيات اتريخ  3آب .1909

47
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Le syndicat, au contraire, ne peut avoir qu’un seul but : l’étude et la défense des

وعليــه،

intérêts professionnels (Code de travail, livre III, art. 1er ).48

ُميكن تعريف النقابة أبهنا :تنظيم قانوين يتكون من جمموعة من العمال أو أصحاب العمل يعملون يف
مهنة واحدة أو عدة مهن ،وذلك هبدف:
_1حتسني ظروف العمل قانونياً ومعنوايً ومادايً.
_2محاية املهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصاحلها والعمل على تقدمها من مجيع الوجوه
االقتصادية والصناعية والتجارية.
الفقرة الثانية :مدى أتثري طبيعة العمل يف حق إنشاء النقاابت

لقد كان املشرع واضحاً يف قانون العمل خبصوص تقريره حق العمال وأصحاب العمل يف إنشاء النقاابت

حلماية مصاحلهم .والنقاابت املعنية هبذا القانون هي النقاابت :الصناعية ،التجارية ،والزراعية واحلرف احلرة.
وملا كانت املادة السابعة من قانون العمل نصت على أنه" :يستثىن من أحكام هذا القانون:
 -1اخلدم يف بيوت األفراد.

 -2الن قاابت الزراعية اليت ال عالقة هلا ابلتجارة والصناعة ،وهذه النقاابت سيوضع هلا تشريع خاص.
 -3املؤسسات اليت ال يشتغل فيها إال أعضاء العائلة حتت إدارة األب أو األم أو الوصي.
 -1اإلدارات احلكومية واهليئات البلدية فيما يتعلق ابملستخدمني واألجراء املياومني واملوقتني الذين ال
يشملهم نظام املوظفني وسيوضع هلم تشريع خاص".
نستنتج من هذا النص ،أن قانون العمل ال يطبق على اخلدم يف بيوت األفراد  ،واألجراء الزراعيني ،واملستخدمني
واألجراء املياومني املوقتني يف اإلدارات احلكومية والبلدايت.
ومن جهتنا نضيف :املوظفني احلكوميني ،وأصحاب املهن احلرة.
ويطرح السؤال عم إذا كان يُسمح للفئات املذكورة املستثناة من تطبيق قانون العمل حبرية تشكيل النقاابت؟
ٍ
بشيء من التفصيل.49
لإلجابة عن هذا السؤال سنتناول هذه االستثناءات
48

Geo Minvielle, Ordres et syndicats professionnels, 1954, p. 21, paragr.2.
49
نصت املادة الثامنة من قانون العمل على أنه" :خيضع ألحكام هذا القانون مجيع أرابب العمل واألجراء إال من استثين منهم بنص خاص وختضع له أيضاً
املؤسسات مبختلف فروعها التجارية والصناعية وملحقاهتا وأنواعها الوطنية واألجنبية سواء أكانت عامة أو خاصة علمانية أو دينية مبا فيها مؤسسات التعليم الوطنية واألجنبية
واملؤسسات اخلريية كما ختضع له الشركات األجنبية اليت هلا مركز جتاري أو فرع أو وكالة يف البالد" .نستنتج من هذا النص أن الفئات املستثناة من اخلضوع ألحكام قانون
العمل ختضع لقوانني خاصة هبا إن وجدت وإال خضعت ألحكام الشريعة العامة ،أعين بذلك خاصة قانون املوجبات والعقود.
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أوالا :اخلدم يف بيوت األفراد

ُميكن تعريف هذه الفئة أبهنا تشمل كل شخص يعمل يف منزل صاحب العمل سواء أكان العمل يف اخلدمة
املنزلية ،أم بصفة سائق ،أم طاهٍ...ومن املعلوم أن املشرع أستثىن هؤالء من أحكام قانون العمل مبوجب املادة
السابعة املذكورة أعاله.
وعليـه ،ال حيق هلم أتليف نقابة خاصة هبم سنداً إىل أحكام التنظيم النقايب الوارد يف قانون العمل.

اثنيا :العمال الزراعيون

نصت الفقرة الثانية من املادة السابعة من قانون العمل على أنه " :يستثىن من أحكام هذا القانون:
...

 -2النقاابت الزراعية اليت ال عالقة هلا ابلتجارة والصناعة ،وهذه النقاابت سيوضع هلا تشريع خاص.
كما نصت املاداتن األوىل والثانية من القانون نفسه على ما أييت:
املادة  -1صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم أبي صفة كانت أجرياً ما يف مشروع
صناعي أو جتاري أو زراعي مقابل أجر حىت ولو كان هذا األجر عيناً أو نصيباً من األرابح.

املادة  -2األجري هو كل رجل أو امرأة أو حدث يشتغل أبجر عند صاحب العمل يف األحوال املبينة يف

املادة السابقة مبوجب اتفاق فردي أو إمجايل خطياً كان أم شفهياً.
نستنتج من املواد اآلنفة الذكر أن العامل الذي يعمل يف مشروع زراعي خيضع ألحكام قانون العمل ،أما
العمال الزراعيون الذين يعملون خارج املشاريع الزراعية ،أي الذين يعملون وفقاً للنمط التقليدي ،فإهنم
مستثنون من أحكام هذا القانون.
وعليـه،
فإن العمال الزراعيني الذين عناهم قانون العمل هم الذين يعملون يف مشروع زراعي ،ويعود هلم احلق يف
إنشاء نقاابت زراعية ،سنداً إىل األحكام املتعلقة ابلتنظيم النقايب اليت وردت يف القانون نفسه.

اثلث ا :األجراء يف اإلدارات احلكومية والبلدايت

ال حيق للمستخدمني واألجراء املياومني واملوقتني ،يف اإلدارات احلكومية واهليئات البلدية ،إنشاء نقاابت
خاصة هبم ،وذلك سنداً إىل ما ورد يف الفقرة اخلامسة من املادة السابعة من قانون العمل .وأضافت هذه الفقرة أنه
سيوضع تشريع خاص هلذه الفئة من األجراء.
نستنتج من ذلك أن األجراء يف االدارات احلكومية والبلدايت غري خاضعني لقانون العمل ،بل هم خيضعون
15

لنظامهم اخلاص الصادر ابلقرار رقم /78م.ب اتريخ  31أاير  ،501961لكون عالقة العمل بني هذه الفئة من
األجراء واإلدارات احلكومية ليست عالقة عامل بصاحب العمل على النحو ،الذي ينظمه قانون العمل يف القطاع
اخلاص ،بل هي عالقة نظامية مستوحاة من نظام املوظفني يف القطاع العام ،ومنظمة مبوجب املرسوم رقم 5883
الصادر يف ( 1994/11/3النظام العام لألجراء).
وعليـه،
فإنه أمام وضوح هذا النص ال ُميكن هلذه الفئة من األجراء أن تنشىء نقاابت حلماية مصاحلها سنداً إىل
ما ورد يف قانون العمل.
رابعا :املوظفون احلكوميون

كانت فرنسا السباقة إىل منع موظفي القطاع العام من حق التجمع يف نقاابت ،حبجة أهنم خيضعون لنظام خاص
مرتبط مبصلحة البالد العليا وملبدأ استمرارية املرفق العام .إال أن املوظفني احلكوميني تكتلوا يف مجعيات على الرغم
من احلظر والقمع اللذين تعرضوا هلما ،واستمر األمر على هذا املنوال حىت صدور قانون جديد للموظفني يف 5

تشرين األول من العام  ،1946تضمن اعرتافاً صرحياً حبق املوظفني يف أتسيس النقاابت واالنضمام إليها .وقد
تكرس هذا املبدأ يف الفقرة السادسة من مقدمة الدستور الفرنسي ،الذي صدر يف  27تشرين األول من العام
.1946
أما املشرع اللبناين الذي أخذ ابملبادئ اليت كانت سائدة يف ظل اجلمهورية الثانية يف فرنسا ،فقد حظر
على املوظفني احلكوميني أتليف نقاابت أو االنضمام إليها ،لكوهنم موظفني عموميني خيضعون لنظام خاص هبم
خيتلف عن أحكام قانون العمل الذي ينظم عالقات العمل التابع.51
كما اعترب أنه ال حيق هلذه الفئة من املوظفني ممارسة اإلضراب لكونه يؤدي إىل اإلضرار مبصاحل اجملتمع
ككل ،ويتعارض مع مبدأ استمرارية املرفق العام.
وهذا احلظر قد أتكد بقرار حديث جمللس شورى الدولة 52اعترب أن" :غاية التشريع من وجود الفارق يف
املعاملة بني القطاع العام والقطاع اخلاص ابلنسبة إلنشاء النقاابت ،يقوم على اعتبارات أساسية منها:
 _1إن إنشاء النقاابت يف القطاع اخلاص يؤمن املوازاة اليت ال بد منها بني رأس املال والعمل الستبعاد
كل طغيان من أ حدمها على اآلخر ضمانة للحقوق والواجبات املتبادلة على أسس من النقاش احلر املتفهم من
اجل السري ابلعمل يف طريق النمو واالستقرار والنجاح لصاحل مجيع الفرقاء.
 _2إن األمر خيتلف يف القطاع العام عنه يف القطاع اخلاص ،وحيث تقوم العالقة مع الدولة على مبادئ
عامة مستمدة من الوجود واالستقرار فيه ومن واجب احملافظة على اجلماعة ومنها مبدأ السلطة العامة الذي ال
أنظر اجلريدة الرمسية العدد  26اتريخ .1961\6\14

50

 51د .حممد حسني منصور ،قانون العمل ،منشورات احلليب احلقوقية ،ط ،2010 ،1صفحة  16وما يليها.
52
قرار جملس شورى لبناين (جملس القضااي) رقم  182اتريخ  ،1968\10\23اجملموعة االدارية ،1968 ،صفحة  180وما يليها.
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أيتلف مع قاعدة املوازاة يف القوى كما هو احلال يف القطاع اخلاص ،فضالً عن حرية العمل اليت يوفرها للدولة من
أجل قيامها مبهامها يف السهر على وحدة اجملموع وأتمني احلق العام الذي يتيح هلا فرض سلطاهنا لتحقيق العدالة
االجتماعية للجميع .وإن إنشاء قوى موازية ضاغطة يف إدارهتا حيوهلا من سلطة إىل جمرد صاحب عمل ،مع ما
يرتتب على هذا الوضع من املساس شيئاً فشيئاً بقدرهتا على العمل ،وما يؤدي ذلك إىل اإلضرار مبصاحل اجملموع

خصوصاً يف بلدان حمدودة اإلمكاانت واملوارد".
كما أكد املشرع هذا الواقع ابملادة  5315من املرسوم االشرتاعي رقم  112يف  1959/6/12وقد نصت
على أنه" :حيظر على املوظف أن يقوم أبي عمل متنعه القوانني واألنظمة النافذة ،والسيما:
..._1
 _2ان ينضم إىل املنظمات أو النقاابت املهنية.
 _3ان يضرب عن العمل أو حيرض غريه على اإلضراب.
وإذا كان هذا واقع اإلدارات العامة فما هو موقع عسكريي املؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية من هذا
املبدأ؟
حظرت القوانني املرعية اإلجراء على مجيع العسكريني أتليف نقابة أو االنضمام إىل نقابة أو مجعية أايً
يكن نوعها.
فقد نصت املادة  58من املرسوم االشرتاعي رقم  102الصادر قي 1983/9/16على أنه" :
 _1حيظر على العسكريني يف اخلدمة الفعلية االنتساب إىل النقاابت املهنية دون احلصول على ترخيص
مسبق من قيادة اجليش."... .
كما نصت املادة  160من القانون رقم  17يف  1990/9/6على أنه" :ال حيق لرجال قوى األمن
الداخلي يف اخلدمة الفعلية وال لالحتياطيني الذين استأنفوا اخلدمة ،حتت طائلة العقوابت التأديبية واجلزائية ،القيام
مبا يلي:
 _1تعاطي السياسة واالنتساب إىل األحزاب واجلمعيات والنقاابت بعد االخنراط يف سلك قوى األمن
الداخلي."... .
وعليـه،
يُستفاد مما ورد أعاله ،أنه ال ميكن للموظفني والعسكريني االنتساب إىل النقاابت بشكل عام.
إال أن هناك سؤاالً على قدر كبري من األمهية يتعلق مبدى جواز انتساب املوظفني أو العسكريني األطباء

واملهندسني والصيادلة إىل نقاابهتم املقفلة؟
استثناءً للمبدأ العام املنصوص عليه يف النصوص املتقدمة ،فإن انتساب املوظفني والعسكريني األطباء
والصيادلة واملهندسني إىل نقاابهتم أمر مشروع وذلك سنداً إىل مطالعة جملس اخلدمة املدنية رقم  5987اتريخ
معدلة وفقاً للمرسوم رقم  15703اتريخ  1964/3 /6والقانون رقم  144اتريخ .1992/5/ 6
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53

.541968/8/2
خامسا :أصحاب املهن احلرة

نظم املشرع اللبناين النقاابت املقفلة وفقاً لقوانني خاصة ٍ
بكل منها ،ويعترب انتساب ذوي االختصاص
كاألطباء واملهندسني والصيادلة ...إىل نقاابهتم شرطاً مسبقاً ملمارسة املهنة.
ويعود حصر ممارسة املهنة ابألعضاء املنتسبني إىل النقابة املقفلة ،إىل أن طبيعة عملهم تتطلب كفاءة معينة ،ويعترب
هذا الواقع استثناء للقاعدة العامة اليت يكفلها الدستور أي حرية العمل.
ولكن السؤال يطرح حول مربرات هذا االستثناء؟ فلإلجابة عنه نستأنس برأي هليئة التشريع واالستشارات 55جاء
فيه:

"أ_ إن هناك مهناً إما تتعلق مبصلحة اجملتمع ،وتنعكس ممارستها على الصاحل العام كالطب والصيدلة واهلندسة...
وإما ترتبط ممارستها ابملرفق العام وأحياانً لصاحل هذا املرفق العام كمثول احملامي لدى احملاكم اليت جتد فيه حماوراً
متفهماً لضوابط أصول احملاكمات.56

ب_ إن ممارسة بعض املهن تتطلب أن تتوافر يف من يرغب يف القيام هبا مؤهالت علمية وأكادميية على درجة
عالية ،مفروضة ابلقانون ،ال جمرد خربة اكتسبت وصقلت ابخلربة.
ج_ أن تكون ممارسة املهنة على درجة عالية من االستقالل واحلرية.".
لـذلك ،أوجد املشرع نقاابت خاصة هبذه املهن ،وهي ال ختضع ألحكام قانون العمل نظراً اىل طبيعة عملها ،هذا

من جهة ،وإىل طبيعة عالقتها ب زابئنها من جهة أخرى ،فعقد احملامي مع موكله هو عقد وكالة وعقد الطبيب مع
مريضه هو عقد مقاولة.
خالصة الكالم ،إن هذه الفئة ال تُشكل نقاابهتا سنداً إىل قانون العمل ،بل إن وجود هذا النوع من النقاابت
مكرس مبوجب قوانني خاصة توجب على من يريد ممارسة مهنة تتطلب كفاءة معينة أسبقية التسجيل فيها .ويف
حال مل تتطلب املهنة كفاءة معينة وفقاً ملا ورد أعاله ،فإن إنشاء النقاابت خيضع ملا نصت عليه املادة  83من
قانون العمل.

 54القاضي شكري صادر ،القاضي أنطوان بريدي ،جمموعة اجتهادات هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة العدل ،استشارة رقم /667ر 1968/اتريخ ،1968/ 11/ 11جملد رقم
 13صفحة ,13188
 55القاضي شكري صادر ،القاضي أنطوان بريدي ،جمموعة اجتهادات هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة العدل ،االستشارة رقم  2000\181اتريخ  ،2000\3\28اجمللد رقم
 ،7صفحة 7180
 56القاضي شكري صادر ،القاضي أنطوان بريدي ،جمموعة اجتهادات هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة العدل ،االستشارة رقم  1994\1396اتريخ  ،1994\11\4اجمللد رقم
 ،7صفحة .7372
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القسم الثاين :التنظيم القانوين للمؤسسة النقابية يف لبنان

إن ما أشران إليه آنفاً يسمح ابعتبار املؤسسة النقابية من املؤسسات االجتماعية ،لكوهنا هتدف إىل الدفاع

عن حقوق العمال واملستخدمني وحتسني ظروفهم احلياتية .ابإلضافة إىل أهنا تؤدي دوراً مهماً يف محاية املهنة
الصعد االقتصادية والصناعية
وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصاحلها والعمل على تقدمها على خمتلف ُّ
والتجارية.
وانطالقاً من غايتها يف حتقيق األمن االجتماعي والسياسي للدول ،اهتمت معظم الدول ابحلرية النقابية

وهذا ما أتكد يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر يف العام .571966
وقد تبىن لبنان مبدأ احلرية النقابية ،من خالل وضعه للعديد من التشريعات ،السيما قانون العمل ،الذي
كرس حرية العمل النقايب ،إنشاءً وتنظيماً وممارسة ،ويستدل من عدد النقاابت املوجودة يف جمتمعنا احلاضر على
مدى هذه احلرية .فلبنان يضم اليوم  584نقابة للعمال وأصحاب العمل و 67إحتاداً نقابياً.58
وعليـه ،سوف نتطرق فيما أييت إىل البحث يف:
اإلطار القانوين لتأسيس النقاابت يف لبنان (الفصل األول) ،واآلاثر الناجتة عن مسألة التأسيس (الفصل الثاين).
الفصل األول :أتسيس النقاابت يف لبنان
من الواضح أن قانون العمل نظم العمل املهين بني األفراد وقضى إبمكانية الرتخيص لكل فئة من أصحاب
العمل أو العمال الذين ميارسون املهنة نفسها إبنشاء نقابة ،وحصر هذا التكتل يف اإلطار والنشاط النقايب،
وذلك سنداً اىل املادة  /83/من قانون العمل ،اليت نصت على أنه " :يف كل فئة 59من فئات املهن حيق
ألصحاب العمل ولألجراء أن يؤلف كل منهم نقابة خاصة يكون هلا الشخصية املعنوية وحق التقاضي".

وقد ا ستقر االجتهاد يف تفسريه لعبارة "نقابة خاصة" الواردة يف النص أعاله أبهنا" :ال تعين نقابة واحدة بل
نقابة ختتص ابألجراء اليت من شأهنا محاية املهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصاحلها والعمل على
تقدمها من مجيع الوجوه االقتصادية والصناعية والتجارية.
وأضاف جملس شورى الدولة قائالً " :إن املبدأ الذي يسود هذا املوضوع هو  ...احلرية النقابية وجواز أتسيس

 " 57تتعهد الدول األطراف يف العهد احلايل أبن تكفل :أ_ حق كل فرد يف تشكيل النقاابت واالنضمام اىل ما خيتار منها يف حدود ما تفرضه قواعد التنظيم املعين ،وذلك من أجل
تعزيز مصاحله االقتصادية واالجتماعية ومحايتها ،وال جيوز وضع القيود على ممارسة هذا احلق سوى ما ينص عليه يف القانون مما يكون ضرورايً يف جمتمع دميقراطي ملصلحة األمن الوطين
أو النظام العام أو من أجل محاية حقوق اآلخرين وحرايهتم".
58

د .سليم جريصايت ،حق التنظيم النقايب ،مقال منشور يف جريدة السفري ،اتريخ .2012/10/1
" 59إن ما جيب فهمه من هذا النص هو أن الفئة املهنية هي عبارة إما عن أجراء و إما أ رابب عمل يف مؤسسات متعددة يتكون منها فئة ال لشيء اال بسبب تعددها" .أنظر
القاضي شكري صادر ،القاضي أنطوان بريدي ،جمموعة اجتهادات هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة العدل ،االستشارة رقم /390ر1962 /اتريخ ،1962/ 9/ 4جملد رقم 13
صفحة .13260
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نقاابت عدة ملهنة معينة وإنه مل يشذ عن هذه القاعدة إال يف بعض الدول اليت يرعاها نظام ديكتاتوري".60
وإذا كان االجتهاد يقول إبمكانية أتسيس عدة نقاابت ضمن مهنة واحدة،
إال أننا نرى أن املشرع اللبناين مل يقر صراحة مبدأ تعدد النقاابت ،إمنا ُميكن القول فقط إن نص املادة /83/
من قانون العمل ال مينع صراحة تعدد النقاابت ضمن مهنة واحدة.
ويف ذات اإلطار نصت املادة  106من قانون العمل على أنه" :للنقاابت أن تتحد لتنظيم العالقات بينها
حتت اسم احتاد النقاابت على أن يرخص هلا من وزارة العمل وختضع للشروط املفروضة لتأسيس النقاابت".
نستنتج من هذا النص أن قانون العمل يسمح للنقاابت املختلفة أن تتحد من أجل تنظيم عالقات العمل
حتت ا سم "احتاد النقاابت" .ويتمتع هذا االحتاد ابلشخصية املعنوية ،وخيضع أتليفه لألصول املفروضة بشأن
أتسيس النقابة.
وعليـه،
كيف يتم أتسيس النقابة؟ (مبحث أول) وما هي حقوق وموجبات النقابة؟ (مبحث ٍ
اثن).
املبحث األول :شروط أتسيس النقابة

حدد قانون العمل يف الباب الرابع منه (يف النقاابت) شروط إنشاء النقاابت ،اليت ميكن حصرها مبا أييت :شروط
تتعلق ابألشخاص املؤسسني (الفقرة األوىل) ،شروط تتعلق ابملوضوع (الفقرة الثانية) وشروط شكلية (الفقرة
ٍ
بشيء من التفصيل.
الثالثة) ،وسنعرض لكل منها
الفقرة األوىل :الشروط املتعلقة ابألشخاص املؤسسني

حيث أن انتظام أصحاب مهنة معينة يف نقابة ،يفرتض أن تتوافر يف األشخاص املؤسسني الشروط العامة
لبقية املنتسبني ،وهو ما نصت عليه املادة  /91/من قانون العمل بقوهلا" :يشرتط يف من يريد االنتساب إىل

النقابة:
 -1أن يكون من اجلنسية اللبنانية ومتمتعاً حبقوقه املدنية.
 -2أن ميارس املهنة وقت الطلب.
 -3أن يكون قد أمت الثامنة عشرة من العمر.
 -4أن ال يكون حمكوماً عليه جلناية أو جلرمية شائنة".
نستنتج من هذا النص ما أييت:
أ_ أن هناك شروطاً تتعلق ابألشخاص الذين ميارسون مهنة معينة يقتضي حتققها يف حال رغبتهم يف االنتساب إىل

النقابة وهي :شرط اجلنسية ،ممارسة مهنة معينة ،السن ،والتمتع ابحلقوق املدنية.
وإذا كانت هذه الشروط مطلوابً حتققها يف من يريد االنتساب إىل النقابة ،فمن ابب أوىل القول أبنه يقتضي توافر

 60مراجعة قرار جملس شورى الدولة رقم  511اتريخ  1962/10/18بدعوى نقابة مستخدمي الفنادق واملطاعم واملالهي ضد الدولة اللبنانية املنشور يف اجملموعة االدارية لعام
.1963
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هذه الشروط ابملؤسسني .ونلفت إىل أنه ليس ما حيول دون أن يكون عضو النقابة شخصاً معنوايً ،يف نقاابت
أصحاب العمل ،على اعتبار أن صاحب العمل ُميكن أن يكون شخصاً معنوايً ،61ولكن يفرتض أن يكون هذا
الشخص املعنوي قد نشأ وفقاً لألصول القانونية املرعية اإلجراء.

ب _ إن األشخاص األجانب ال حيق هلم إنشاء النقاابت املهنية يف لبنان ،ولكن املادة  62/92/من قانون العمل
أجازت لألجانب العاملني يف لبنان ،االنتساب إىل النقاابت شرط أن تتحقق فيهم الشروط العامة النتساب
األشخاص اللبنانيني ،دون أن يكون هلؤالء احلق يف الرتشح أو اإلنتخاب يف جملس إدارة النقابة ،ومرد ذلك هو
إبعاد العنصر األجنيب عن مصدر القرار يف النقابة ملا له من إمكانية يف التأثري يف جتمعات العمال أو أصحاب
العمل ما قد يؤدي إىل نتائج سلبية على صعيد األمن االجتماعي.
ج_ جيب أن ميارس األشخاص الذين يطالبون إبنشاء نقابة ،املهنة بشكل فعلي وقت تقدمي الطلب .وهذا الشرط
مستمد من غاية النقابة اليت هتدف إىل محاية العمال والدفاع عن مصاحلهم هذا من جهة ،وإىل محاية املهنة
وتشجيعها ورفع مستواها والعمل على تقدمها من جهة أخرى .ونضيف أن ممارسة املهنة كشرط لقيام النقابة تعين
أن مثة جامعاً مشرتكاً يشد القائمني ابملهنة بعضهم إىل بعض ويويل النقابة حق متثيل املهنة.
أما جلهة نقابة للمهن املتشاهبة فهذا ممكن يف حال تشابه ظروف العمل فيما بينها ،63فهذا التشابه يكفي لتكوين
مصلحة مشرتكة بني خمتلف العمال ،األمر الذي يؤدي إىل خلق نوع من التضامن بني العاملني يف خمتلف هذه
املهن املتشاهبة.
وقد أوكلت املادة  /85/من قانون العمل إ ىل وزير العمل صالحية حتديد املهن املتشاهبة اليت حيق
ألصحاهبا أتليف النقاابت فيما بينهم ،على أن املبدأ لتحديد املهن املتشاهبة يرتكز على مدى الرتابط املوجود بني
هذه املهن.
ومن األمثلة على املهن املتشاهبة نذكر صناعيت الغزل والنسيج ،وصناعيت األحذية واحلقائب.
نشري أخرياً إىل أن هذه الشروط تتعلق ابلنظام العام وال جيوز خمالفتها ،وتسري على مجيع األعضاء
املؤسسني.
وحيث أنه ابلعودة إىل نصوص قانون العمل ال يتبني لنا وجود نص حيدد احلد األدىن لعدد األشخاص
املؤسسني للنقابة ،ولكن املادة  99من القانون املذكور نصت على أنه " :يدير شؤون النقابة جملس مؤلف من
أربعة على األقل واثين عشر على األكثر وجيب أن حيدد يف النظام الداخلي عدد األعضاء بني هذين احلدين".
61

نصت املادة األوىل من قانون العمل على أنه " :رب العمل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم أبية صفة كانت أجرياً ما يف مشروع صناعي أو جتاري أو زراعي مقابل
أجر حىت ولو كان هذا األجر عيناً أو نصيباً من األرابح".

 62نصت املادة  92من قانون العمل على أنه " جيوز لألجانب أن ينتسبوا إىل النقابة إذا توافرت فيهم الشروط املبينة يف الفقرات  2و 3و 4من املادة السابقة وكان مصرحاً هلم ابلعمل
يف لبنان.

على أنه ال حيق لألعضاء األجانب أن ينتخبوا أو ينتخبوا وإمنا حيق هلم أن ينتدبوا أحدهم لكي ميثلهم ويدافع عنهم لدى جملس النقابة".
63
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نستنتج من هذا النص أن احلد األدىن ألعضاء جملس إدارة النقابة هو أربعة أشخاص ،وابلتايل ال ُميكن لألشخاص

املؤسسني أن يكونوا أقل من ذلك.

الفقرة الثانية :الشروط املتعلقة ابملوضوع
نصت املاداتن  /84/و  /85/من قانون العمل على ما أييت:
املادة " :84تنحصر غاية النقابة يف األمور اليت من شأهنا محاية املهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن
مصاحلها والعمل على تقدمها من مجيع الوجوه االقتصادية والصناعية والتجارية.

وحيظر على النقاابت االشتغال ابلسياسة واالشرتاك يف اجتماعات وتظاهرات هلا صبغة سياسية".
املادة  :85ال جيوز لنقابة واحدة أن جتمع أشخاصاً ينتسبون إىل مهن خمتلفة بل جيب أن يكون مجيع أعضائها
ممن ميارسون مهنة واحدة أو مهناً متشاهبة.
أما احلدود بني املهن واحلرف املتشاهبة وجداول املهن املرخص ألصحاهبا أبن يؤلفوا نقاابت فيما بينهم فيعينها وزير

العمل بقرار يتخذه بناء على اقرتاح مصلحة الشؤون االجتماعية.
وابملعىن نفسه اعترب املشرع الفرنسي أن:
Le syndicat ne peut poursuivre qu’un seul but « L’étude et la défense des intérêts

_

économiques, industriels, commerciaux et agricoles (article L411_1).
_ Un syndicat ne peut se constituer, selon l’article L 411_2 du code du travail, qu’entre
« personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes
concourant à l’établissement de produits déterminés »64.

نستنتج من جممل املواد أعاله ،أن غاية النقابة تنحصر يف:

أ_ يف األمور اليت من شأهنا محاية املهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصاحلها والعمل على
تقدمها من مجيع الوجوه االقتصادية والصناعية والتجارية.
ب_ يف مصلحة العمال وأصحاب العمل واملهنة على السواء ،من خالل عملها املتعلق ابلدفاع عن
مصاحل العمال هذا من جهة ،ابإلضافة إىل العمل على تطوير املهنة من جهة أخرى.
وملا كان الطابع املهين هو ما ُمييز النقابة ،فقد حظر املشرع على النقاابت االشتغال ابلسياسة ،لكون األخرية ،كما
سنرى الحقاً ،تتمتع ابلشخصية املعنوية ،ونشري إىل أن احلظر املنصوص عليه يف املادة  85يتناول النقابة كشخص

معنوي ،وال يشمل يف مطلق األحوال األشخاص الطبيعيني املؤسسني أو املنتسبني إىل النقابة.
وال جيوز للنقابة يف مطلق األحوال اخلروج على اهلدف الذي انشئت من أجله ،والعمل على حتقيق أهداف أخرى

Ghestin Jacques, Droit du travail, toisième édition, 1979, p. 56 et 57, n° 121 et 122.
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كالقيام بنشاطات سياسية ،أو خريية ،أو جتارية ...حتت طائلة اجلزاءات املناسبة يف حال اإلخالل هبذا املبدأ
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من قبل سلطة الوصاية.
الفقرة الثالثة :الشروط املتعلقة ابلشكل

نصت املواد  /87/ ،/86/و /88/من قانون العمل على ما أييت:
املادة  :86ال تنشأ نقابة ألصحاب العمل أو لألجراء إال بعد الرتخيص من وزير االقتصاد والوطين (العمل).
املادة  :87يقدم طلب الرتخيص إىل وزارة االقتصاد الوطين -مصلحة الشؤون االجتماعية (وزارة العمل) وهذه
الوزارة تستطلع رأي وزارة الداخلية بشأنه وتتخذ بعد ذلك قرارها ابلرفض أو ابلقبول.
ال تعترب النقابة شرعية إال بعد نشر القرار يف اجلريدة الرمسية.
املادة  :88جيب أن يقدم طلب الرتخيص على ثالث نسخ وأن يرفق بثالث نسخ عن النظام الداخلي وبورقة
السجل العديل لألعضاء املؤسسني.
تلصق أوراق التمغة على النسخة األوىل اليت تعاد للمستدعني مع قرار التصديق .والثانية تبقى لدى وزارة
الداخلية والثالثة لدى مصلحة النقاابت.
نستنتج من املواد اآلنفة الذكر ما أييت:
أخضعت املادة  86أعاله أتسيس النقاابت لوجوب احلصول على ترخيص مسبق من وزارة العمل ،هذا اإلجراء
الذي حل حمل إجراء العلم واخلرب الذي كان معموالً به يف السلطنة العثمانية مبوجب قانون اجلمعيات اتريخ 30

آب  ،1909خيالف توصيات منظمة العمل الدويل .ورب سائل ملاذا هذا الرتخيص؟
من الواضح أن السلطة العامة مل تقتنع بعد بغاية النقابة ،ومازال إنشاء النقاابت يشكل هلا هاجساً من حيث
إمكانية تعطيل عملها مبا لديها من قوة ضغط .وإن الغاية األساسية من وراء هذا الرتخيص هي إجراء رقابة
مسبقة على األشخاص طاليب الرتخيص ،األمر الذي حيول دون متتع النقاابت مبمارسة نشاطاهتا ابحلرية
واالستقالل التامني ابلنسبة إىل السلطة العامة.66
إال أن القرار ابلرتخيص أو عدمه ،يعترب قابالً للطعن به أمام جملس شورى الدولة ،من قبل أصحاب املصلحة
بذلك.
وابلعودة إىل نص املادة  87املذكورة أعاله ،جند أن املشرع نص على وجوب استطالع رأي وزارة الداخلية
والبلدايت قبل منح أية نقابة الرتخيص املطلوب .ولكن هل تتقيد وزارة العمل برأي وزارة الداخلية يف هذا
اإلطار؟
« Cependant, la jurisprudence civile sanctionne l’activité politique des syndicats lorsqu’elle constate qu’une
grève a été menée en vue d’un but essentiellement politique, et déclare en conséquence que ceux qui y ont
participé ont commis une faute lourde justifiant leur renvoi par l’employeur, suivant la loi du 11\2\1950 et la
justice répressive sanctionne les agissements politiques des administrateurs de syndicats ». Ency. Dalloz Social,
syndicats professionnels, interdiction d’une activité politique n° 48. P.646.
 66يراجع هبذا الشأن أطروحة الدكتور جورج شادر يف موضوع النقاابت:
Georges Chader, Syndicalisme et Démocratie, thèse dactylographiée, Beyrouth, 1954.
65
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إن ظاهر نص املادة  87من قانون العمل يفيد أبن وزارة العمل غري ملزمة برأي وزارة الداخلية بشأن أتسيس
النقاابت ،نظراً إىل كون رأي هذه الوزارة استطالعياً .إال أن استطالع رأي وزارة الداخلية يعترب من املعامالت
اجلوهرية اليت جيب أن مير هبا القرار بشأن الرتخيص من قبل وزارة العمل حتت طائلة اعتباره خمالفاً للقانون.
وهذه النتيجة خلصت إليها هيئة التشريع واالستشارات يف االستشارة رقم /10ر 1967/اليت اعتربت مبوجبها
أن" :وزير العمل ملزم ابستطالع رأي وزارة الداخلية قبل البت بطلب الرتخيص إبنشاء نقابة،
وأنه غري ملزم مبضمون رأي وزارة الداخلية الذي يبقى هلذه اجلهة جمرد رأي استشاري".67
ونلفت إىل أن قرار وزارة العمل ابلرتخيص للنقابة ال يصبح انفذاً إال بعد نشره يف اجلريد الرمسية.
وخالل مهلة ثالثة أشهر من اتريخ النشر يدعو مؤسسو النقابة العمال لالنتساب إليها وفق الشروط اليت حددهتا
املادة  /91/من قانون العمل ،ويف هناية هذه املهلة ،جي ب على اهليئة التأسيسية أن تدعو اهليئة العامة إلجراء
انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي للنقابة حبضور ممثل عن وزارة العمل حتت طائلة إلغاء الرتخيص.
وحيث أن املادة  88املذكورة أعاله ،توجب أن يقدم طلب الرتخيص إىل وزارة العمل وأن يرفق بثالث نسخ عن
النظام الداخلي،
وحيث أن املادة  89من قانون العمل قضت أبن تضع كل نقابة نظاماً داخلياً جرى إقراره يف اهليئة العامة أبكثرية
ثلثي أعضائها وال يكون انفذاً إال بعد املصادقة عليه من وزارة العمل.
ولقد مسي هذا النظام ابلنظام األساسي أو القانون االساسي ال الداخلي ،إذ ال يتصور أن يعطى الرتخيص لطاليب
أتسيس نقابة دون أن يرفقوا طلبهم ابلنظام األساسي الذي وضعه املؤسسون ،وهلذا السبب مسي نظاماً اساسياً
أي وضعه املؤسسون.
املبحث الثاين :حقوق وموجبات النقابة
يعترب نشر القرار ابلرتخيص بتأسيس نقابة مهنية مبنزلة شهادة ميالد هلا ،ويرتتب على ذلك نشوء شخص
قانوين يتمتع ابلشخصية املعنوية ،له حقوق وعليه موجبات ،ومن أهم هذه املوجبات محاية مصلحة العمال والدفاع
عن املهنة ورفع مستواها ،وال يكون ذلك إال من خالل قبول انتساب العمال أو أصحاب العمل إليها.
لذلك ،نرى أنه من املهم شرح :ماهية الشخصية املعنوية للنقابة (فقرة أوىل) ،ابإلضافة إىل كيفية االنتساب إىل
عضويتها (فقرة اثنية).
الفقرة األوىل :الشخصية املعنوية للمؤسسة النقابية

حيث أنه من املتعارف عليه أن االعرتاف ابلشخصية املعنوية جلماعة ما ،ينبثق من إرادة أكيدة لدى املشرع،
وهذا ما أكده الفقه الفرنسي بقوله:

« Il est généralement admis que la personnalité morale ne peut découler que d’une volonté

certaine du législateur »68.

67

أنظر استشارة هيئة التشريع واالستشارات رقم /10ر 1967/اتريخ 1967 /2/ 21جملد رقم  13صفحة .13261
68
Rép. Dr. Civ.Dalloz, Personne Morale, n° 7.

24

وحيث أن املادة  83من قانون العمل نصت على أنه":يف كل فئة من فئات املهن حيق ألصحاب العمل
ولألجراء أن يؤلف كل منهم نقابة خاصة يكون هلا الشخصية املعنوية وحق التقاضي".

يتضح من هذا النص أن املشرع أقر للنقابة الشخصية املعنوية واألهلية القانونية ،طبعاً بعد حصوهلا على
الرتخيص اإلداري املسبق الذي جرى نشره وفقاً لألصول ،ل كون عدم إمتام هذه املعامالت ال يكسب النقابة

الشخصية املعنوية؛ ولكن يف املقابل ال ُميكن اعتبارها منعدمة الوجود ،69وتشكل برأينا جتمعاً مهنياً ذا وجود
فعلي ال يعرتف املشرع له ابلشخصية املعنوية.
ومن نتائج االعرتاف للنقابة ابلشخصية املعنوية ،متتعها ابلشخصية القانونية والذمة املالية وأهليتها إلجراء
األعمال القانونية ،اإلدارية منها والتصرفية ضمن حدود الغرض من أتليفها ،ابإلضافة إىل أهلية التقاضي.
فالنقابة اليت تنشأ وفقاً لألصول القانونية املرعية اإلجراء ،تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن األشخاص
املكونني هلا ،فلألخرية اسم ومقر وهذا ما أشارت إليه املادة األوىل من املرسوم .1952/7993
كما تتمتع النقابة بذمة مالية مستقلة 70عن الذمم املالية لألشخاص املكونني هلا ،أي إن هلا حقوقاً

مثال ،مقاضاة
وعليها موجبات ،وتعترب ككيان قانوين مستقل مسؤولة عن التزاماهتا جتاه الغري .فال ميكن لدائنيها ً
أعضائها بل يعود هلم مقاضاهتا هي ابلذات.
أما خبصوص أهليتها إلجراء األعمال القانونية ،فإن جملس النقابة يتوىل القيام ابألعمال اإلدارية والتصرفية ضمن
حدود القوانني واألنظمة .فلها أن تتملك ابمسها اخلاص األموال املنقولة وغري املنقولة ،وتتعاقد مع الغري ابمسها

اخلاص وليس ابسم أعضائها.
وأخرياً للنقابة احلق يف التقاضي ،ويقصد بذلك أهنا ميكن أن تكون مدعياً أو مدعى عليها ،ففي كل مرة يكون
هناك ضرر مباشر أو غري مباشر ُميكن أنُ يصيب املصلحة اجلماعية للمهنة يعود للمؤسسة النقابية ممثلة بشخص

رئيس جملس إدارهتا احلق يف االدعاء.71
ويف املقابل إن الدعاوى اليت تقام بوجه النقابة تكون مبواجهتها كشخص معنوي وال تتناول يف مطلق األحوال
األفراد املنتسبني إليها بصفتهم الشخصية .فللنقابة شخصية مستقلة عن شخصية أعضائها.
وقد أكدت ما تقدم آراء الفقه الفرنسي وال سيما ما أورده كاربونييه عندما عدد عناصر الشخصية املعنوية
معطياً لكل منها احلجم املستحق ،وذلك كما أييت:

« Ce qui parait caractériser la personne morale, c’est qu’elle a un patrimoine, un patrimoine qui
n’est qu’à elle, et qui ne se confond pas avec le patrimoine personnel pouvant appartenir à
« L’absence de déclaration et de publication ne rend pas l’association inexistante ou illégale. La seule69
conséquence est l’absence de personnalité juridique : il s’agit d’une association de fait appelée
communément : association non déclarée ». Guide juridique, Dalloz , T.I., Association, 53_ 1, n°1.
 70تتكون مالية النقابة من املصادر اآلتية:
_ اشرتاكات املنتسبني إىل النقابة  ،اهلبات والقروض ،ريع احلفالت اليت تقيمها النقابة من أجل تغذية أموال صندوقها ،مساعدات مالية تقدمها وزارة العمل بواسطة طلب خطي من
النقابة سنداً ألحكام املرسوم  18071اتريخ . 1957 /1/12

Ghestin Jacques , op. cit., p. n° 135 et 136, p. 64 et s.
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chacun des individus dont elle est composée. De sorte que les créanciers de l’un des individus
sont sans droit pour saisir les biens appartenant à la personne morale. L’existence d’un
patrimoine autonome semble tellement essentiel que l’on a parfois présenté la personnalité
morale comme un concept relevant du droit des biens, comme un simple mode
d’appropriation collective des choses. Il y a, cependant, davantage dans la personnalité morale,
et notamment le droit de se faire rendre justice collectivement, d’ester en justice, de plaider
comme une seule personne malgré la multiplicité apparente des intéressés. Poussant plus loin,
on reconnait à la personne morale des attributs extra patrimoniaux : un nom, un domicile, un
honneur, etc… »72.

الفقرة الثانية :االنتساب إىل النقاابت املهنية

نصت املادة  /90/من قانون العمل على أنه" :كل من صاحب العمل واألجري حر يف أن ينتسب إىل
النقابة أو ال ينتسب".

نستنتج من هذا النص أنه أعطى كالً من األجري وصاحب العمل احلرية يف االنتساب أو عدم االنتساب
إىل النقابة .ولكن ما هي الشروط اليت جيب حتققها يف من يطلب االنتساب إىل النقابة؟ وما هي النتائج اليت
ترتتب على هذا االنتساب؟ وإذا كانت تعود للعامل وصاحب العمل حرية االنتساب إىل النقابة ،فهل حيق
لكل منهما أن ينتسب إىل أكثر من نقابة؟
أوالا :شروط االنتساب إىل النقابة

يتضح من قراءة نصوص قانون العمل واملرسوم التنظيمي رقم  7993اتريخ  3نيسان  1952املتعلق بـ
"تنظيم النقاابت" أن هناك شروطاً موضوعية وشروطاً شكلية جيب أن تتوافر يف من يرغب يف االنتساب
ٍ
بشيء من التفصيل.
إىل النقابة ،وسنتناوهلا

 _1الشروط املوضوعية

بدايةً ،ال بد من توافر الشروط العامة اليت وردت يف املادة  /91/من قانون العمل يف كل من يرغب يف

االنتساب اىل النقابة وهي:
_ أن يكون من اجلنسية اللبنانية ومتمتعاً حبقوقه املدنية.
 أن ميارس املهنة وقت الطلب. -أن يكون قد أمت الثامنة عشرة من العمر.

 أن ال يكون حمكوماً عليه جلناية أو جلرمية شائنة.ويعترب هذا النص آمراً ال جيوز خمالفة أحكامه ،ويعد فقدان أحد هذه الشروط سبباً لعدم قبول العضوية
يف النقابة.
وبرأينا حىت ولو كان أحد األشخاص منتسباً إىل النقابة وفقد أحد الشروط احملددة أعاله ،فإنه يقتضي
72

Carbonnier (J.), droit civil, T 1, n° 75, p. 263 et s.
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عزله من النقابة لفقدانه أحد الشروط األساسية النتسابه.
وابلعودة إىل أحكام املرسوم التنظيمي رقم  7993فقد أشار إىل أن للنقابة نظاماً داخلياً ،ومن بني مندرجات
هذا النظام شروط تتعلق ابلراغبني يف االنتساب إليها ،وهي ليست تكراراً للشروط اليت حددهتا املادة  /91/أعاله
ومنها شروط قبول األعضاء وانسحاهبم وفصلهم .73ومن األمثلة على ذلك اشرتاط توافر أقدمية معينة يف من
يرغب يف االنتساب إىل النقابة...
وخالصة الكالم ،ال ميكن للنقابة التحلل من الشروط اليت جيب توافرها يف من يرغب يف االنتساب إليها
سواء اليت ورد النص عليها يف قانون العمل أو التنظيم الداخلي  ،وإن عدم توافر هذه الشروط أو أحدها يعد
سبباً كافياً لعدم قبول االنتساب أو لعزل املنتسب.

 _2الشروط الشكلـية

نصت املادة  /93/من قانون العمل على أن " :يقدم طلب االنتساب إىل جملس النقابة مرفقاً بتذكرة اهلوية
وشهادة عمل مصدقاً عليها من مصلحة النقاابت تشري إىل أن الطالب حيرتف مهنة النقابة.

وعلى جملس النقابة أن يتخذ قراره بقبول الطلب أو رفضه بواسطة االقرتاع السري يف مدة مخسة عشر يوماً".
يتضح أن من يرغب يف االنتساب إىل النقابة ،عليه أن يتقدم إىل جملس النقابة بطلب خطي مرفقاً
ابملستندات اآلتية:
 _1تذكرة اهلوية.

 _2شهادة عمل مصدق عليها من املرجع املختص.
وذلك للتحقق من هوية املنتسب من حيث العمر ،اجلنسية ،وعند االقتضاء استيضاح األجهزة املعنية عن سجله
العديل.
وعند حتقق الشروط املوضوعية والشكلية يف طالب االنتساب وصدور قرار جملس النقابة بقبول عضويته،
يصبح العامل أو صاحب العمل عضواً يف النقابة.
ونلفت إىل أن العامل الذي يرغب يف االنتساب اىل النقابة ال ميلك القدرة على تعديل الشروط املذكورة
أعاله ،األمر الذي حيملنا على القول أبن االنتساب إىل النقابة يشكل عقد إذعان من قبل املنتسب ،ما دام ال
يعود له سوى التقدم بطلب االنتساب ،أي قبول الشروط احملددة يف النظام الداخلي للنقابة كما هي .أما ابلنسبة
إىل النقابة فإن قرار انتساب العامل يعترب عقداً رضائياً عند قبوهلا الطلب.
ويف اإلطار نفسه نشري إىل أن صالحية النظر يف النزاعات املتعلقة ابالنتساب أو رفض االنتساب إىل
73

نصت الفقرة الثالثة من املادة األوىل من املرسوم  1952/7993على أنه " :تسري النقابة يف أعماهلا وف ًقا لنظامها الداخلي وجيب أن يتضمن هذا النظام ما أييت:

...
 _3شروط قبول األعضاء وانسحاهبم وفصلهم.
."...
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النقابة يعود أمر النظر به إىل احملاكم العدلية وحدها دون سواها .74وحىت يف حال صدور قرار إداري يتضمن قبول
أو رفض انتساب شخص يف نقابة ،يعود فصل هذا النزاع لصالحية احملاكم العدلية املختصة ألن العمل اإلداري
املذكور ليس له أي انعكاس على صالحية احملاكم العدلية.75
اثنيا :امكانية االنتساب إىل عدة نقاابت مهنية

ابلعودة إىل نصوص قانون العمل ال جند نصاً مينع العامل أو صاحب العمل من االنتساب إىل أكثر من نقابة،
وقد ورد النص على أن يكون أعضاء النقابة ممن ُميارسون مهنة واحدة أو مهناً متشاهبة ،ومنع النقابة املهنية
الواحدة أن جتمع أشخاص ينتسبون إىل مهن خمتلفة ،وهذا ما نصت عليه املادة  /85/من قانون العمل.
وانطالقاً من مبدأ حرية العامل فإ نه يعود للعامل أو صاحب العمل ،أن يعمل يف أكثر من مهنة واحدة ويف آن
واحد ،لذلك يكون له احلق يف اإلنضمام إىل النقاابت املتعلقة مبختلف هذه املهن .وما يؤكد هذا الرأي ما ورد يف
املادة  /91/من قانون العمل اليت اشرتطت لالنضمام إىل النقابة أن يكون طالب االنتساب ُميارس املهنة وقت
الطلب ،ومل تشرتط أن تكون هذه املهنة مهنته األصلية .وابلتايل يكون من حق العامل أو صاحب العمل

االنتساب إىل عدة نقاابت.
وجند أيضاً أن الفقه الفرنسي قد اعتمد هذا املبدأ إذ ورد:
« Le principe de liberté syndicale est si largement entendu que notre droit syndical n’interdit pas
l’adhésion à deux syndicats différents : on constate parfois en pratique l’existence d’une double
affiliation donnée, l’une à un syndicat autonome, l’autre à un syndicat rattaché à une
confédération de syndicats. Mais les statuts du syndicat peuvent interdire la double affiliation, en
)imposant à l’adhérent de n’appartenir à une aucune autre organisation (ou d’en démissionner
avant d’être admis dans le syndicat. La double affiliation expose, d’autre part, toujours l’adhérant
au risque d’un conflit d’obligations, et aux sanctions disciplinaires que le syndicat peut prendre,
au cas de violation, par l’adhérent, des règles de conduite prescrite à ses membres »76

الفصل الثاين :اآلاثر املرتتبة على إنشاء النقاابت
سنتطرق يف هذا الفصل إىل دراسة النتائج اليت ترتتب على عملية االنتساب إىل النقابة (مبحث أول)،
ابإلضافة إىل دراسة كيفية إنقضاء النقابة (مبحث ٍ
اثن).
املبحث األول :نتائج االنتساب اىل النقابة

إنطالقاً من غايتها حبماية املهنة وهي محاية مصاحل األشخاص املنتسبني إليها ،ال بد من االعرتاف للمؤسسة
 74قرار مجلس شورى الدولة رقم  /342/تاريخ .1998/3/5
J.C. du travail_ Fas. 13 :
N°39: Même en cas de decision administrative autorisant la suppression d’un comité d’établissement … Les
litiges relatifs… sont dela compétence du tribunal d’instance, la décision administrative étant sans incidence sur
la compétence judiciaire (Cour de Cassation ch. Social 31/ 3 /1982 _ Bull. civ. n°244.
76
Durand (P.), Traite du droit du Travail, T.III, , n° 46 P.144.
75
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النقابية بنوع من السلطة لتتمكن من حتقيق أهدافها.
فيطرح السؤال من مث حول طبيعة العالقة بني املؤسسة النقابية واألشخاص املنتسبني إليها؟ (فقرة أوىل)
وما هو اإلطار العام لسلطة النقابة قِبل أعضائها؟ (فقرة اثنية).
الفقرة األوىل :طبيعة العالقة بني املؤسسة النقابية وأعضائها
أدرك املشرع اللبناين أن تشكيل النقابة حباجة إىل آلية تنظم العالقة بينها كشخص معنوي ،وبني األعضاء
املنتسبني إليها .فمن البديهي عند احلديث عن رابطة بني شخصني ،أن ننتقل ابلبحث إىل املوجبات امللقاة على
عاتق طريف العالقة.
لـذلك ،جند أن قانون العمل واملرسوم التنظيمي رقم  1952/7993قد نصا على حقوق وموجبات
ٍ
بشيء من التفصيل.
املنتسبني إىل النقابة .وسنتناول هذه اإلشكالية
أوالا :حقوق املنتسب اىل املؤسسة النقابية

لقد فصل قانون العمل واملرسوم التنظيمي رقم  1952 /7993حقوق املنتسبني إىل املؤسسة النقابية بصفتهم
أعضاء يف اهليئة العامة ،وتتلخص مبا أييت:
_ حضور اجتماعات اهليئة العامة للمؤسسة النقابية.77
_ الرتشح لعضوية جملس النقابة.
_ االشرتاك يف انتخاب أعضاء جملس النقابة.78
_ االطالع على احلساابت املالية للمؤسسة النقابية.79
_ االستقالة من النقابة.80
ابإلضافة إ ىل ما تقدم يتضمن النظام الداخلي للنقابة النص على بعض احلقوق للمنتسبني واليت جيب على النقابة
احرتامها.
اثنيا :موجبات املنتسب إىل املؤسسة النقابية

نصت املادة  / 95/من قانون العمل على أنه" :جمللس النقابة أن يفصل كل عضو يرتكب أعماالً ختالف غاية
النقابة خمالفة خطرية أو خيل بنظامها الداخلي أو ميتنع عن دفع االشرتاك".
يتضح من هذا النص ،أنه يرتتب على املنتسب إىل النقابة عدة موجبات ،منها التزامه بنظام النقابة وقراراهتا ودفع
ٍ
بشيء من التفصيل.
بدل االشرتاك .وسنتناول هذا املوجب األخري
ملا كان القانون قد اعرتف للمؤسسة النقابية اليت تتوافر فيها الشروط املطلوبة وتستويف اإلجراءات املفروضة
ابلشخصية املعنوية وابألهلية القانونية،
77

مراجعة املواد  /98/ ، /89/و  /103/من قانون العمل.
مراجعة املادة الرابعة من الرسوم التنظيمي رقم .1952/7993

78

مراجعة املادة  /10/من املرسوم التنظيمي رقم .1952/7993
80
مراجعة املادة  /97/من قانون العمل.
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وحيث أن النقابة اليت اكتسبت الشخصية املعنوية ،تسعى إىل حتقيق غايتها بواسطة ذمة مالية مستقلة هبا ومبقتضى
إرادة مستقلة عن إرادة األفراد املكونني هلا.
لذلك ،تعترب بدالت االشرتاك اليت تدفع من قبل األفراد املكونني للنقابة ،املصدر األساسي لتمويلها وتعرب عن
مدى تعلق األعضاء بنقابتهم .وقد أدرك املشرع أمهية بدل االشرتاك الذي يدفع من قبل األفراد املنتسبني إىل
النقابة ،إذ اعترب أن عدم دفع هذا البدل يؤدي إىل فصل الفرد املخل من النقابة.
أما خبصوص آلية دفع بدالت االشرتاك فنرى أنه:
_ ُميكن أن تدفع مباشرًة من قبل األعضاء إىل صندوق النقابة.
أو
_ تتوىل املؤسسة اليت يعمل لديها األجري اقتطاع هذا البدل ملصلحة النقابة ،ولكن يقتضي يف هذه احلالة
احلصول على موافقة األجري 81من خالل تفويض مينحه للمؤسسة يسمح ابقتطاع االشرتاك من أجره الشهري.82
الفقرة الثانية :إدارة املؤسسة النقابية
عند الرجوع إىل األحكام الواردة يف الفصل الرابع الواقع ضمن الباب الرابع من قانون العمل املتعلق إبدارة أعمال
النقاابت ،جند أن املشرع أوكل إدارة النقابة إىل جملس ينتخب أعضاؤه من قبل اهليئة العامة للنقابة ،ويعود ألعضاء
هذا اجمللس انتخاب رئيس للمجلس وأميين السر والصندوق ،وحتدد يف النظام الداخلي للنقابة صالحيات
وواجبات كل منهم.
ٍ
بشيء من التفصيل ألمهيته يف تسيري أعمال النقابة ،عارضني آللية انتخاب أعضاء
وعليه ،سنتدارس هذا اجمللس
هذا اجمللس ولصالحيته وواجباته.
أوالا :انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي للنقابة

يعتري إجراء انتخاابت يف النقابة من احلقوق الفردية واحلرايت العامة اليت كفلها الدستور يف املادة الثالثة عشرة ،كما
كفلتها القوانني الوضعية النافذة.83
وابلعودة إ ىل النصوص املتعلقة إبدارة أعمال النقابة الواردة يف الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون العمل يتضح
أهنا ال تتطرق إىل آلية معينة وحمددة النتخاب اجملالس التنفيذية للنقاابت ،إذ ال يتبني من هي اجلهة أو املرجع
الصاحل قانوانً للدعوة إىل جلسة االنتخاب أو ماهية النصاب القانوين لعقد جلسات االنتخاب.
وقد اقتصرت النصوص ذات الصلة على ذكر االختصاصات األساسية للهيئة العامة للنقابة ومل تتطرق إىل التفاصيل
املتعلقة ابنتخاب هذه اجملالس.
ولكن هذا القصور التشريعي مت تالفيه من خالل تضمني نظام النقابة الداخلي نصوصاً تتعلق إبجراءات انتخاب
 81مالحظة :يشمل لفظ األجير العامل والمستخدم ،فالعامل هو كل شخص يقوم بعمل يدوي أما المستخدم فهو كل شخص يقوم بعمل مكتبي.
82
القيسي عصام ،املرجع السابق ،ص  327وما يليها.
 83قرار شورى الدولة رقم  /191/تاريخ .1998/1/7

30

اجملالس التنفيذية للنقاابت ودور اهليئة العامة 84يف هذا اإلطار.
ولكن السؤال يطرح بعدد األكثرية اليت جيب اعتمادها الكتمال نصاب اجللسة املعقودة إلجراء انتخاابت
اجملالس التنفيذية يف حال سكوت النظام الداخلي عن تعيينها؟
ابلعودة إىل األحكام الواردة يف قانون العمل ،ال جند نصاً يرتبط بتحديد النصاب القانوين الواجب اعتماده النعقاد
جلسة االنتخاب.
إال أن جملس شورى الدولة اعتمد وجهة النظر القائلة أبنه يف غياب النص ،الذي يفرض توافر نصاب
قانوين معني من جمموع أعضاء اهليئة أو اجمللس لالجتماع ،يقتضي تطبيق القواعد العامة اليت تفرض حضور
األكثرية املطلقة من أعضاء اهليئة أو اجمللس.
وقد أستشهد هذا القرار ابلرأي الفقهي اآليت:
« N° 536: A défaut d’un quorum légal c.à.d. de texte contraire, il faut et il suffit que la
majorité des membres de l’organe collégial soit présente, le quorum de droit commun est la
moitié plus un ou de plus de la moitié »85.

من جهتنا نؤيد هذا الرأي ،ونشري إىل أن األكثرية املطلقة تعين ما زاد عن نصف العدد اإلمجايل لألعضاء.

وإذا كان قانون العمل قد سكت عن حتديد إجراءات انتخاابت اجملالس التنفيذية للنقاابت ،إال أنه من
جهة أخرى عاجل موضوعات هامة تتعلق بعدد أعضاء اجمللس التنفيذي للنقابة ،ومدة والية أعضاء هذا اجمللس ،ما
يستوجب القول أبنه يقتضي استعراض خمتلف هذه النصوص ومنها:
املادة ":99يدير شؤون النقابة جملس مؤلف من أربعة على األقل واثين عشر على األكثر وجيب أن حيدد يف
النظام الداخلي عدد األعضاء بني هذين احلدين".
املادة " :86100ينتخب أعضاء اجمللس ملدة أربع سنوات ابالقرتاع السري ،وخيرج نصفهم ابلقرعة بعد السنتني
األوليني ،وينتخب بدالً عنهم ،وجيوز إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت مدهتم".

نستخلص من املادتني الوردتني آنفاً ما أييت:
 _1إن شؤون النقابة تدار من قبل جملس مؤلف من أربعة أعضاء على األقل واثين عشر على األكثر.
 _2ينتخب أعضاء اجمللس التنفيذي يف املؤسسة النقابية ملدة أربع سنوات ابالقرتاع السري من قبل اهليئة العامة،
وجيري إخراج نصف أعضاء اجمللس ابلقرعة بعد مرور سنتني على انتخاهبم ،وينتخب بدالً عنهم ،وجيوز إعادة
84

تتألف اهليئة العامة من جمموع األعضاء املنتسبني إ ىل النقابة ،ويعني النظام الداخلي اختصاصها والقواعد املتعلقة بسري أعماهلا :زمان ومكان اجتماعها السنوي والنصاب الذي

يقتضي توافره العتبار اجتماعها قانونياً ،جواز دعوهتا إىل اجتماع استثنائي بناء على قرار من اجمللس أو بناء على طلب تتقدم به أكثرية معينة يعينها النظام الداخلي ،وكيفية اختاذ
قراراهتا سواء يف االجتماعات العادية ام االجتماعات االستثنائية.
85

G. Issac. La procédure administrative non contentieuse, In Bibl de droit public_ 1968_ tome 79.

 86معدلة وفقاً للقانون رقم  71/41اتريخ .1971/6/15
املادة  100قدمية ـ "ينتخب أعضاء اجمللس ملدة سنتني ابالقرتاع السري وخيرج نصفهم ابلقرعة بعد السنة األوىل وينتخب بدالً عنهم".
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انتخاب األعضاء الذين أنتهت مدهتم.
إن الغاية من هذا النص إجياد التوازن بني مبدأين:
_ األول طابع االستمرار املتمثل ببقاء نصف األعضاء حىت انتهاء الوالية.
_ والثاين هو طابع التجدد املتمثل خبروج النصف اآلخر يف منتصف الوالية.
وهناك رأي هليئة التشريع واالستشارات يف وزارة العدل اعتربت مبوجبه أنه " :إذا انتخب أعضاء اجمللس دفعة واحدة
(كما هي احلال بعد صدور القانون رقم  )71/41خيرج نصفهم ابلقرعة بعد سنتني ،ويكمل النصف اآلخر والية
السنوات االربع .وحيل حمل النصف اخلارج نصف يكمل أعضاؤه والية كاملة ،هي أربع سنوات أيضاً.
وهكذا يلتقي ،كل سنتني نصف أعضاء اجمللس الذين أمضوا سنتني وبقيت هلم مدة مماثلة ،ابلنصف اجلديد الذي
تستمر واليته إىل أربع سنوات يقضي نصفها األول مع السابقني ونصفها الثاين مع الالحقني.87"...
اثنيا :صالحيات جملس النقابة وواجباته

أوجبت املادة  101من قانون العمل على أعضاء جملس النقابة ما أييت:
" ينتخب أعضاء اجمللس من بينهم يف أول اجتماع يعقدونه رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق .رئيس اجمللس
هو رئيس النقابة".
فيُفهم من هذا النص ما أييت:
_ األعضاء املنتخبون لعضوية اجمللس ينتخبون من بينهم رئيساً للمجلس أي رئيس النقابة .وهذا الرئيس هو

حكماً عضو من أعضاء اجمللس املنتخبني ملدة أربع سنوات ،وميكن للرئيس ما دام عضواً منتخباً ملدة أربع
سنوات ان خيرج ابلقرعة بعد السنتني األوليني ،أسوةً ببقية األعضاء.
_ وينتخب األعضاء يف اجمللس من بينهم أيضاً أميناً للسر واميناً للصندوق ،وحتدد صالحياهتم وواجباهتم
مبقتضى النظام الداخلي للنقابة .وهو ما أوجبته املادة  /102/من قانون العمل اليت نصت على أنه " :حتدد
يف النظام الداخلي صالحيات اجمللس والرئيس وأميين السر والصندوق وواجبات كل منهم".
وحددت املواد  /97/ ،/95/ ،/93/و /99/من قانون العمل صالحيات جملس النقابة اليت ميكن إجيازها مبا
أييت:
 _1قبول أو رفض طلب االنتساب إىل النقابة.88
 _2فصل العضو الذي يرتكب اعماالً ختالف غاية النقابة خمالفة خطرية أو خيل بنظامها الداخلي أو ميتنع عن

 87القاضي شكري صادر ،القاضي أنطوان بريدي ،جمموعة اجتهادات هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة العدل ،استشارة رقم  1998/2853اتريخ ،1998/ 7/ 22جملد رقم
 13صفحة .13233
88

املادة  -93يقدم طلب االنتساب إىل جملس النقابة مرفقاً بتذكرة اهلوية وشهادة عمل مصدقاً عليها من مصلحة الشؤون االجتماعية تشري إىل أن الطالب حيرتف مهنة النقابة.
وعلى جملس النقابة أن يتخذ قراره بقبول الطلب أو رفضه بواسطة االقرتاع السري يف مدة مخسة عشر يوماً.
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دفع اإلشرتاك.89
 _3قبول استقالة العضو من النقابة شرط أال يكون العضو املستقيل مديوانً لصندوق النقابة.90
 _4إدارة شؤون النقابة.91
 _5عقد القروض أو قبول اهلبات.92
كما نص املرسوم رقم ( 1952/7993التنظيم النقايب) على بعض الصالحيات العائدة جمللس النقابة ورئيسه
وأميين السر والصندوق 93نوجزها مبا أييت:
 _1تعيني موعد االنتخاب وإبالغه إىل رئيس مصلحة النقاابت يف وزارة العمل قبل مخسة عشر يوماً على
األقل.94
 _2مسك وترقيم سجالت النقابة أبرقام متسلسلة.95
 _3تقدمي احلساب اخلتامي ملصلحة النقاابت يف وزارة العمل خالل ثالثة أشهر من اتريخ انتهاء السنة املالية
ووضع نسخة بتصرف األعضاء لالطالع عليها.96
 _4وجوب إيداع أموال النقابة ،املصرف الذي يعينه النظام الداخلي.97
يُستفاد مما تقدم أن اجمللس ميارس الصالحيات اليت أواله إايها القانون .وال جيوز للمجلس أو لرئيسه
ختطي الصالحيات املنوطة به ،فصالحية اجمللس تنفيذية مستمدة من إرادة اهليئة العامة للنقابة ،أما مسؤولية
األعمال اليت يقوم هبا اجمللس فتعود على النقابة كشخص معنوي وال تطال أعضاء اجمللس التنفيذي للنقابة.
ومن األمثلة على األعمال اليت ال تدخل يف صالحية جملس النقابة نورد ما أييت:
_ إقرار النظام الداخلي للنقابة أو تعديله.
_ حتديد بدل اشرتاك األعضاء املنتسبني إىل النقابة.
_ عقد القروض وقبول اهلبات...
وتعود صالحية اختاذ القرارات اآلنفة الذكر إىل اهليئة العامة للنقابة.
وإذا أخل جملس النقابة ابلواجبات املفروضة عليه أو أتى عمالً ليس من صالحيته ،يعود للحكومة أن حتل جملس
 89املادة  -95جمللس النقابة أن يفصل كل عضو يرتكب أعماالً ختالف غاية النقابة خمالفة خطرية أو خيل بنظامها الداخلي أو ميتنع عن دفع االشرتاك.
90

91

املادة  -97لكل عضو أن يستقيل من النقابة بكتاب يرفعه إىل الرئيس بشرط أن ال يكون مديوانً لصندوق النقابة.

املادة  -99يدير شؤون النقابة جملس مؤلف من أربعة على األقل واثين عشر على األكثر وجيب أن حيدد يف النظام الداخلي عدد األعضاء بني هذين احلدين.

 92املادة  -103ال جيوز للمجلس أن يعقد قرضاً ما أو أن يقبل هبات تزيد على ألف لرية لبنانية إال مبوافقة اهليئة العامة ومصادقة وزير االقتصاد الوطين(.العمل)
الفقرة السادسة من املادة األوىل من املرسوم التنظيمي .1952 /7993

93

املادة الثالثة من املرسوم التنظيمي  1952 /7993املعدلة مبوجب املادة األوىل من املرسوم  8275اتريخ .1996 /4/19
95
املادة التاسعة من املرسوم التنظيمي .1952 /7993
96

املادة العاشرة من املرسوم التنظيمي .1952 /7993
املادة احلادية عشرة من املرسوم التنظيمي .1952 /7993

97
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94

النقابة على أن جيري انتخاب اجمللس اجلديد يف مدة ثالثة أشهر من اتريخ احلل.
ويف حال أخل أ حد أعضاء اجمللس التنفيذي للنقابة مبوجباته أو خالف القانون ،حيق للحكومة يف هذه احلالة
طلب استبدال العضو الذي قام ابلتجاوزات ومالحقته أمام القضاء.98
اثلثا :االطار العام لسلطة النقابة

ال ُميكن للنقابة حتقيق غايتها إال إذا كانت لديها سلطة اختاذ القرارات والقدرة على تطبيقها ،وابلعودة إىل املرسوم
التنظيمي رقم  1952/7993فقد نصت املادة األوىل منه يف فقرتيها الثالثة والسادسة على ما أييت :
"تسري النقابة يف أعماهلا وف ًقا لنظامها الداخلي وجيب أن يتضمن هذا النظام ما أييت:

...
 _3شروط قبول األعضاء وانسحاهبم وفصلهم.
...

 _6صالحيات جملس النقابة والرئيس وأميين السر والصندوق وواجبات كل منهم.
."...
نستنتج من هذا النص أن هناك سلطة للمؤسسة النقابية على أعضائها ،ختوهلا اختاذ القرارات الكفيلة حبماية املهنة
حىت يف مواجهة أعضائها عند عدم التزامهم بنظام النقابة.
ومن مظاهر هذه السلطة:
_ إبرام النقابة عقود العمل اجلماعية مع صاحب العمل وفقاً لشروط حتدد من قبلها.
_ حق التقاضي الذي كرسه املشرع للنقابة بصفتها شخصاً معنوايً دون توكيل من قبل األفراد املكونني هلا ،وذلك

يف كل ما يتعلق حبقوق النقابة واملصاحل العامة للمهنة ،ادعاءً ودفاعاً.
_ اختاذ قرار ابإلضراب الذي يلزم أعضاءها ابالمتثال له ،ويف حال عدم أمتثاهلم تتخذ حبقهم اإلجراءات احملددة
يف النظام الداخلي للنقابة هبذ اخلصوص.
_ تعديل نظامها الداخلي ،الذي ميكن أن يؤدي إىل تعديل يف حقوق وموجبات أعضائها ،ولكن هذا التعديل
مشروط أبن يقرتن مبوافقة سلطة الوصاية.
وعلى الرغم مما متلكه النقابة من سلطة يف سبيل حتقيق غايتها ،فهي كأي سلطة مقيدة يف حدود القوانني
والقرارات واألنظمة ذات الصلة .ومن األمثلة على ذلك ،ال تستطيع النقابة أن تدعو إىل إضراب غري مهين ،كما
ال تستطيع عدم احرتام حقوق األعضاء املنتسبني إليها واليت تتجلى يف إسهام هؤالء يف أعمال النقابة (حضور
 98نصت املادة  105من قانون العمل على أنه" :إذا أخل جملس النقابة ابلواجبات املفروضة عليه أو أتى عمالً ال يدخل يف اختصاصه حق للحكومة ان حتل هذا اجمللس على ان جيري
انتخاب اجمللس اجلديد يف مدة ثالث أشهر من اتريخ احلل وإذا قام هبذه األمور أحد أفراد اجمللس فللحكومة أن تطلب استبداله وان تالحقه أمام القضاء عند االقتضاء".
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اجلمعية العمومية ،الرتشيح ،االنتخاب) ،وأخرياً ال تستطيع النقابة خمالفة نظامها الداخلي عند ممارسة سلطتها
املهنية على األعضاء.
وإذا كان للنقابة احلق يف فصل املنتسبني إليها سنداً إىل ما ورد يف نص املادة اآلنفة الذكر ،فإن املشرع
أعطى هؤالء احلق يف االعرتاض على قرار الفصل وذلك يف املادة  /96/من القانون نفسه واليت نصت على أنه:
"للعضو الذي يفصل من النقابة ألسباب يراها غري قانونية أن يعرتض على قرار الفصل إىل مصلحة النقاابت
فتتخذ بشأنه القرار الالزم".
نستنتج من هذا النص أنه يعود لسلطة الوصاية التثبت من شرعية القرار ،خبصوص عدم تعسفها يف
إصدار قرار كهذا ،ومدى احرتامه للنصوص القانونية ذات الصلة وللنظام الداخلي للنقابة .ونظراً ألن هذه القاعدة
هي آمرة فإن الكلمة الفصل يف هذا املوضوع عند االعرتاض على قرار الفصل تكون لسلطة الوصاية.
ويف اخلالصة ،إن سلطة النقاابت املهنية هي مقيدة يف حدود القوانني والقرارات واألنظمة املرعية اإلجراء.
املبحث الثاين :انقضاء النقابة
مل حيدد قانون العمل آلية إنقضاء النقابة إمنا أكتفى ابلنص على إمكانية احلل وفقاً ملا ورد يف املادة  105من
قانون العمل اليت نصت على أنه" :إذا أخل جملس النقابة ابلواجبات املفروضة عليه أو أتى عمالً ال يدخل يف
اختصاصه حق للحكومة ان حتل هذا اجمللس على ان جيري انتخاب اجمللس اجلديد يف مدة ثالث أشهر من اتريخ
احلل وإذا قام هبذه األمور أحد أفراد اجمللس فللحكومة أن تطلب استبداله وان تالحقه أمام القضاء عند
االقتضاء".
ابإلضافة إىل ما تقدم نشري إىل أن املرسوم رقم  7993الصادر يف  1952/4/3أشار إىل امكانية حل
النقابة وإلغاء رخصتها.
ومبا أنه ترتتب على إهناء النقابة ،آاثر قانونية .فما هي األسباب اليت تؤدي إىل حل النقابة (فقرة أوىل)
وما هي النتائج اليت ترتتب عن هذا احلل (فقرة اثنية).
الفقرة األوىل :حل النقابة
تطرأ أسباب جتعل وجود النقابة غري حمقق ألهدافها ،أو أن اهلدف اليت نشأت من أجله قد حتقق ،ففي
كلتا احلالتني ُميكن إهناء وجودها عن طريق احلل االختياري.
وقد يرتكب أعضاء النقابة أفعاالً جرمية يعاقب عليها ،أو قد ختالف النقابة املوجبات اليت فرضها عليها
القانون  ،ففي هذه احلاالت ،ميكن إهناء وجودها عن طريق احلل اإلجباري.
أوالا :احلل االختياري

إن حتقيق املؤسسة النقابية ألهدافها وعدم حاجة العمال أو أصحاب العمل الستمرارها قد يدفع
أعضاءها للمطالبة حبلها لعدم اجلدوى من وجودها ،على اعتبار أن هذه املؤسسة إمنا نشأت إبرادهتم ،وقد انتفى
سبب وجودها.
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يف هذا اإلطار ،نصت الفقرة  15من املادة األوىل من املرسوم  7993اتريخ  1952/4/3على وجوب تضمني
النظام الداخلي للنقابة "اإلجراءات الواجب اختاذها لتعديل النظام الداخلي أو حلل النقابة".

نستنتج من هذه الفقرة ،أن االتفاق على كيفية حل النقابة يرد يف منت نظامها الداخلي ،ومن األمثلة على ذلك،
اإلقرار إبجناز النقابة ملهمتها اليت أنشئت من أجلها ،أو التسليم بعدم إمكانية حتقيق اهلدف اليت نشأت من أجله.
ففي هذه احلالة ُميكن حلها سنداً إىل الشروط احملددة يف نظامها الداخلي.
إال أن السؤال الذي يطرح يف هذا السياق ،يتعلق بكيفية تقرير احلل ،ومن مث ابجلهة صاحبة الصالحية لذلك.
ابلعودة إىل املادة اآلنفة الذكر ،فإن آلية حل النقابة من املفرتض النص عليها يف منت نظامها ،وابلنظر إىل أن قرار
احلل إمنا هو قرار إبهناء النقابة ويعىن به مجيع املنتسبني إليها ،لذلك فإنه يستوجب صدور قرار من اهليئة العامة
يُصدق عليه أبكثرية ثلثي أعضائها ،إذ إن وضع النظام الداخلي أو تعديل هذا النظام يستلزم موافقة ثلثي
األعضاء.99
لـذلك ،فإن قرار احلل ونظراً إىل ما يرتتب عليه من نتائج ،يستوجب ابحلد األدىن تصويت ثلثي أعضاء

النقابة ،حىت ولو مل يتضمن النظام الداخلي تعييناً هلذه األكثرية ،ومن جهتنا نستبعد طلب تصويت أعضاء النقابة
ابإلمجاع ألنه يصعب حتققه ،كما إن السري هبذا الطرح يؤدي إىل تعطيل إرادة األكثرية الساحقة ويستبعد األخذ
به.
ونشري أخرياً إىل أن املادة  / 97/من قانون العمل نصت على أنه " :لكل عضو أن يستقيل من النقابة

بكتاب يرفعه للرئيس بشرط أن ال يكون مديوانً لصندوق النقابة".
وعليـه ،إن انسحاب أعضاء النقابة الواحد تلو اآلخر قد يؤدي إىل حلها إذا ما تدىن عدد أعضائها عن
أربعة أشخاص ،وذلك حبكم القانون.100
اثنيا :احلل اإلجباري

قد تنتهي النقابة على الرغم من إرادة أعضائها وفقاً للقوانني ذات الصلة ،وذلك مبوجب قرار من سلطة الوصاية أو
السلطة القضائية ،وسنتناول هاتني النقطتني بشيء من التفصيل.

 _1حل النقابة بقرار من سلطة الوصاية

مل ينص قانون العمل على احلل اإلداري للنقابة ،بل أشار فقط إىل حل جملس النقابة وذلك يف املادة  105منه
اليت نصت على أنه" :إذا أخل جملس النقابة ابلواجبات املفروضة عليه أو أتى عمالً ال يدخل يف اختصاصه حق

للحكومة أن حتل هذا اجمللس على أن جيري انتخاب اجمللس اجلديد يف مدة ثالثة أشهر من اتريخ احلل وإذا قام
99

املادة  89من قانون العمل" :على كل نقابة أن تضع نظاماً داخلياً مصدقاً عليه من اهليئة العامة أبكثرية ثلثي أعضائها وال يكون انفذاً إال بعد املصادقة عليه من وزارة االقتصاد

الوطين" (اصبحت وزارة العمل) _ راجع املرسوم رقم  7993اتريخ  1952/4/3املتعلق إبنشاء نقاابت العمال.
مراجعة املادة  /99/من قانون العمل.
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هبذه األمور أحد أفراد اجمللس فللحكومة أن تطلب استبداله وأن تالحقه أمام القضاء عند االقتضاء".
وعليـه ،إن حل اجمللس التنفيذي للنقابة أو مالحقة أحد أعضائه ال يعين يف مطلق األحوال حل النقابة ،كشخص
معنوي .وجيب على اهليئة العامة يف هذه احلالة ،انتخاب جملس جديد يف مهلة ثالثة أشهر من اتريخ احلل.
ولكن السؤال يطرح حول ما إذا كان ميكن حل النقابة مبوجب قرار إداري.
بعد مراجعة املرسوم رقم  7993اتريخ ( 1952/4/3إنشاء نقاابت العمال) يستنتج وجود وصاية إدارية على
النقاابت متارسها وزارة العمل وختوهلا ،حق التصديق 101وحق احللول 102وحق احلل 103وحق الرقابة املالية على
النقاابت.
وقد نصت املادة  /14/من املرسوم املذكور على أنه ":يف حالة إلغاء القرار الصادر إبنشاء النقابة تكلف مصلحة
النقاابت يف وزارة العمل بتصفية أمواهلا وفقا لنظامها الداخلي .وعلى هذه املصلحة املذكورة اختاذ التدابري الواردة
يف املادة الثانية عشرة من هذا املرسوم ،ابإلضافة إىل إغالق دار النقابة ووضع األختام على أبواهبا وإلصاق نسخة
عن قرار احلل على الباب اخلارجي."...
وملا كانت النقابة قد أنشئت بقرار إداري أصدره وزير العمل،
لـذلك ،نرى أبنه ميُكن حل النقابة مبوجب قرار إداري من قبل سلطة الوصاية بسبب خمالفة األصول اجلوهرية
املتعلقة إبنشائها.
 -2احلل القضائي للنقابة
نصت املاداتن  /108/و /109/من قانون العقوابت على ما أييت:
املادة ُ :108ميكن وقف كل نقابة وكل شركة أو مجعية وكل هيئة مهنية ما خال اإلدارات العامة إذا اقرتف مديروها
أو أعضاء إدارهتا أو ممثلوها أو عماهلا ابمسها أو إبحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنيت
حبس على األقل.
املادة  :109ميكن حل اهليئات املذكورة يف احلاالت اليت أشارت إليها املادة السابقة:
 _1إذا مل تتقيد مبوجبات التأسيس القانونية.
 _2إذا كانت الغاية من أتسيسها خمالفة للشرائع أو كانت تستهدف يف الواقع مثل هذه الغاية.
 _3إذا خالفت األحكام القانونية املنصوص عليها حتت طائلة احلل.
 _4إذا كانت قد وقفت مبوجب قرار مربم مل متر عليه مخس سنوات.
وعليـه،
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حق التصديق يتجلى يف إخضاع قبول األعضاء يف النقابة أو فصلهم منها شرط مصادقة وزارة العمل كما أنه ال يعترب االنتخاب هنائياً ما مل يقرتن بتصديق مصلحة النقاابت يف

وزارة العمل.

حق احلل يتجلى يف حلول رئيس مصلحة النقاابت مكان رئيس جملس النقابة يف حالة حل جملس النقابة.
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حق احلل يتجلى يف حق االدارة ،يف حل جملس النقابة املنصوص عليه يف املادة  105من قانون العمل ،وحل النقابة بسبب خمالفتها القواعد املتعلقة إبنشائها أو سريها.
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ُميكن للمحاكم اجلزائية املختصة ،وعند حتقق إحدى احلاالت احملددة يف املادتني اآلنفيت الذكر ،اختاذ القرار حبل
النقابة.

كما نشري إىل أن املخالفات احملددة أعاله واليت ميكن أن تؤدي إىل قرار قضائي حبل النقابة ،هي
املخالفات اليت ترتكب من قبل النقابة كشخص معنوي ،أو اليت ترتكب من قبل اجمللس التنفيذي ،أو يف اهليئة
العامة ،لكون ارتكاب املخالفات املذكورة من قبل أحد املنتسبني إىل النقابة بصفته الشخصية ال يربر حل النقابة
ألن األخرية مل ترتكب أي خمالفة بصفتها شخصاً معنوايً.
الفقرة الثانية :النتائج املرتتبة على حل النقابة

يرتتب على القرار املتخذ حبل النقابة تصفيتها ،104وهبذه العملية تنهي النقابة نفسها فتعطي للغري حقوقه،

وتطالب حبقوقها الواجبة بذمة اآلخرين.
ويف سبيل حتقيق هذا الغرض تستمر الشخصية املعنوية للنقابة ابلقدر الالزم حلاجات التصفية .وتقع
املهمة على عاتق ممثل النقابة الذي يُدعى املصفي.

أوالا :استمرار الشخصية املعنوية

انطالقاً من املادة الرابعة عشرة من املرسوم  1952/ 7993واليت نصت على أنه " :يف حالة إلغاء القرار

الصادر إبنشاء النقابة تكلف مصلحة النقاابت يف وزارة العمل بتصفية أمواهلا وف اقا لنظامها الداخلي."...

وعليـه ،ينبغي القول إن شخصية النقابة املعنوية تنشأ عند التأسيس وتنتهي ابحلل .ولكن انطالقاً من
األسس املنطقية للقانون وحفاظاً على مصاحل ذوي الشأن وحقوقهم ،نرى ضرورة أن تبقى للنقابة شخصيتها
املعنوية بعد احلل وابلقدر الالزم حلاجات التصفية.
وقد أوكل املشرع مهمة تصفية أموال النقابة إىل شخص جديد يدعى املصفي ويعترب ممثالً للنقابة يف
مرحلة التصفية فكيف يتم تعيينه؟ وما هي صالحياته؟

اثنيا :مصفي النقابة

عند حل النقابة يتوقف اجمللس التنفيذي ورئيسه عن العمل وتنتقل صالحية االدارة إىل شخص جديد يعترب ممثالً
للنقابة ،إلمتام عمليات التصفية وحلاجات التصفية فقط ،هذا املمثل هو مصفي النقابة.

 _1تعيني املصفي

نصت الفقرة اخلامسة عشرة من املادة األوىل من املرسوم  1952/7993على - 15 ..." :االجراءات الواجب

اختاذها لتعديل نظامها الداخلي أو حلل النقابة".

من الواضح أن القانون مل ينص على أصول حمددة لتعيني مصفي النقابة ولكن درج العرف على استدراك ذلك يف
بند من بنود النظام الداخلي ،ابلنص على كيفية تعيينه عند حل النقابة أو تعيينه بصورة مسبقة.
نصت املادة  /110/من قانون العقوابت العام على أنه ..." :ويوجب احلل تصفية أموال اهليئة املعنوية."...
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ٍ
مصف تعينه سلطة الوصاية (وزارة
وإذا مل يكن املصفي معيناً ابلنظام الداخلي للنقابة ،فيمثلها يف هذه احلالة
العمل).105

 _2صالحيات املصفي

حتدد صالحيات املصف ي عادة يف منت النظام الداخلي للنقابة ،وهو يتوىل بصورة خاصة العمليات اليت تستوجبها

حاجات التصفية ،ويف حدود املهمة املوكلة اليه.
وال ميكن يف مطلق األحوال توزيع أموال النقابة املنحلة على األعضاء ،ألن هذه األموال هي ملك
للنقابة .وهذا املبدأ تكرس بنص الفقرة الثالثة عشرة من املادة األوىل من املرسوم  1952/7993اليت نصت على
أنه - 13 " :يف حالة حل النقابة ال جيوز التصرف أبمواهلا سواء كانت مودعة يف املصرف أم حتت يد أمني
الصندوق أو أحد أعضائها ،على أن يكون للنقابة حق اقرتاح توزيع تلك األموال يف وجوه انفعة للعمال وال جيوز
النص على توزيعها بني األعضاء".
وعليـه،
ال يستطيع أعضاء النقابة املنحلة التصرف يف أمواهلا ،بل إن هذه األموال تستثمر يف أمور تصب يف
مصلحة العمال.

اخلامتة

تطرقنا يف هذا البحث املتواضع إىل املبادىء األساسية اليت ترعى تنظيم النقاابت العمالية يف لبنان ،وذلك
انطالقاً من األحكام القانونية ذات الصلة خصوصاً ،الدستور واملعاهدات الدولية وقانون املوجبات والعقود وقانون
العمل.
إن ما ميكن استنتاجه من هذا البحث هو أنه ابت للنقاابت العمالية يف لبنان دور رئيسي يف الدفاع عن
حقوق العم ال ،فهي متثل قوة اإلنتاج يف مقابل قوة رأس املال ،ولكن مثة ضعف يف العمل النقايب يتمثل ببعض
التدخالت من قبل السلطة العامة يف شؤونه ،األمر الذي يساهم يف حرف العمل النقايب عن هدفه الرئيسي .وما
كان هلذا أن يتم لوال إمهال املؤسسات الرقابية لدورها ،ابإلضافة إىل عدم حماسبة العمال للقيمني على العمل
النقايب يف لبنان من خالل العملية اإلنتخابية ويف اإلطار نفسه ندعو النقاابت العمالية وممثلي رأس املال إىل العمل
بتكامل وتناغم واعتماد احلوار أساساً حلل املشكالت الناجتة عن الضغط االقتصادي الراهن حفاظاً على أمن
الدولة اإلجتماعي واالقتصادي.
وأخرياً ال يزال أمام النقاابت العمالية والعمال مشوار طويل من النضال يف سبيل حتقيق الرخاء االقتصادي

للعامل وال سيما على مستوى الضمان الصحي وضمان الشيخوخة ،ألن حتقيق الرخاء االقتصادي للعامل حيفزه
على اإلبداع ومضاعفة إنتاجه يف اجملاالت األدبية والفنية والصناعية والتجارية كافةً وهذا كله يصب يف مصلحة
اجملتمع والدولة.
عصام القيسي ،املرجع السابق صفحة .363
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