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  *التحكيم في الجمعيات
 القاضي فادي الياس

تراك في منه على أن "لكل شخص الحق في حرية االش 20نص االعالن العالمي لحقوق االنسان في المادة 

المادة  نص في كما. االجتماعات والجمعيات السلمية، وأنه ال يجوز إرغام أحد على االنتماء  الى جمعية ما"

 الى نقابات حماية لمصلحته".على ان "لكل شخص الحق في ان ينشىء وينضم  23

 لي:"يعترفما ي وجاء في االتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، في المادة الحادية والعشرين

لقانون، ا مع بالحق في التجمع السلمي وال يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير ما يفرض منها تمشيا  

ماية حم او ي مصلحة األمن الوطني او السالمة العامة او النظام العاوالتي تستوجبها، في مجتمع ديمقراط

 الصحة العامة او األخالق او حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم".

يات ه االتفاقعة هذهذا وقد تناولت االتفاقيات االقليمية حرية تكوين الجمعيات واألحزاب والنقابات، وفي طلي

حرية  حق فيفقد جاء في المادة الحادية عشرة منها ان "لكل شخص ال االتفاقية األوروبية لحقوق األنسان،

بات مع النقا . ويشمل هذا الحق حرية انشاءوفي حرية تكوين الجمعياتالمشاركة في االجتماعات السلمية، 

حددها لتي يااآلخرين واالنضمام اليها والدفاع عن مصالحه. وال يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق اال للقيود 

حماية ولعام قانون والتي تُعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سالمة الوطن وأراضيه، واألمن اال

فرض  لمادةاالنظام العام ومنع الجريمة، وحماية الصحة واألخالق وحقوق اآلخرين وحرياتهم. ال تمنع هذه 

 لدولة لهذه الحقوق".قيود قانونية على ممارسة أفراد القوات المسلحة او الشرطة او ادارة ا

يفية كمن الطبيعي ان تحصل بعض النزاعات التي يمكن ان تنشأ سواء عن طبيعة عمل الجمعيات او عن 

 يطرح حول امكانية اللجوء الى التحكيم لحل هكذا نزاعات؟ السؤالتسيير شؤونها،  بحيث ان 

 

 .(1)بواسطة محكميمكن للجمعية ان تلجأ الى التحكيم لحل النزاع اعتبر االجتهاد انه 

ان امكانية لجوء الجمعية الى التحكيم ال يثير اية مشكلة في ضوء القانون ف أما في القوانين الوضعية،

وما يليها من قانون أصول  762اللبناني الذي أجاز التحكيم الداخلي في القضايا المدنية والتجارية وفقا  للمادة 

كان يمكن ان تطرح في ضوء القانون الفرنسي الذي لم يكن يجيز  . اال ان هذه المشكلة(2)المحاكمات المدنية

ادراج بند تحكيمي في العقود المدنية انما فقط يجيز إجراء عقد تحكيم. وان أهلية الجمعيات الجراء التحكيم قد 

-420من القانون المدني الفرنسي بموجب القانون رقم  2061تكّرست بموجب التعديل الذي أدخل على المادة 

الذي أفسح مجاال  واسعا  أمام األشخاص المعنويين من القانون الخاص،  2001ايار  15الصادر في  2001

ومن ضمنها الجمعيات، في اللجوء الى التحكيم عن طريق ادراج بند تحكيمي في العقود التي تجريها. كما 

جمعية من حل النزاعات التي أضحى من الممكن ادراج هذا البند في أنظمة الجمعيات، بغية تمكين أعضاء ال

 . (3)تحصل بينهم بصورة سريعة وسّرية عن طريق محكم يختارونه بالنظر لشخصيته ومؤهالته

 

                                                 
 رئيس الغرفة االبتدائية األولى في بيروت الناظرة في قضايا التحكيم. - -*1

 صادر.  لحقوقيةاطفة من كتاب "الجمعيات من النظرية العامة الى التطبيق" للقاضي فادي الياس، المنشورات تمق الموجزة هذه الدراسة مالحظة:

 1.-                                      256 o, Bull. civ. III, n1958juin  18Cass. com.  - 

 

 ،54الى  46 صفحة ،47العدد  اللبنانية للتحكيم العربي والدولي،، المجلة 28/5/2007حكم تاريخ  ،الغرفة االبتدائية األولى في بيروت -
أ.م.م: "يجوز للمتعاقدين ان يدرجوا في العقد التجاري او المدني المبرم بينهم بنداً ينص على ان تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات  762تنّص المادة  - 2

 ".القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره
3 -, 2001.1.333, J C P 2001mai  15Charles Jarrosson: Le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du  -

p.1317 et s.  
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 نشألتي تاعات ان يحصل بغية تسوية النزكأ من ناحية ان يكون داخليا   ان التحكيم بالنسبة للجمعيات يمكن

ؤالء ئمة بين هالقا بين األعضاء المنتسبين الى الجمعية، او بينهم وبين الجمعية نفسها؛ اذ انه نتيجة العالقات

حية ن نامكما انه  يمكن ان تحصل نزاعات تطال المصالح الشخصية ألعضاء الجمعية أو مصالح هذه األخيرة.

ي م الخارجخارجيا . فالتحكي يكون تحكيما  يمكن ان ان التحكيم الذي يعني الجمعيات أخرى يمكن ان يحصل 

نه في عنصوص يتعلق بالنزاعات الناشئة عن عالقات الجمعية مع الغير، وهي جائزة بشكل عام وفقا  لما هو م

ادراج بند  (، وكذلك القوانين األخرى التي تجيزأ.م.م. 762)م  اللبناني قانون أصول المحاكمات المدنية

 .للصلح قابلةجميع المنازعات ال عقد الجمعية_  ينص على ان تحل بطريق التحكيم تحكيمي في العقود _ ومنها

 

ي بعد تحكيم في ظل وجود بند وانه في كلتا الحالتين يطرح السؤال حول مدى امكانية اللجوء الى التحكيم

لمحاكمة ابدء  وضع المحكمة العادية يدها على النزاع وعدم اثارة الدفع بعدم اختصاصها للنظر في النزاع في

 وقبل االدالء بدفوع عدم القبول او الدفاع في األساس؟

 

تقتضي االشارة الى ان قانون أصول المحاكمات اللبناني لم يتضمن اي نص من هذا القبيل، وقد اعتبر الفقه 

ء ان الدفع بعدم االختصاص في هذا االطار هو نسبي وال يتعلق بالنظام العام وبالتالي تجب اثارته في بد

بموجب القانون رقم  والتي انضم اليها لبنان 1958المحاكمة. اال انه بالعودة الى أحكام اتفاقية نيويورك لعام 

بإحالة طرفي  محكمة الدولة المتعاقدةتقوم ان  على 3فقرة  2نصت في المادة  ، فقد23/4/1997تاريخ  629

، بحيث تكون بذلك قد أولت االختصاص للقضاء النزاع العالق أمامها الى التحكيم بناء  على طلب أحدهم

 .(4)ما قضى به االجتهاد اللبناني مؤخرا  التحكيمي وليس للقضاء العادي. وهذا 

وقد أيد الفقه هذا التوجه لناحية وجوب اعالن عدم اختصاص المحاكم العادية في حال وجود بند 

 .(5)تحكيمي

ي ان لطبيعامن بالنسبة للنزاعات العائدة لنشاط الجمعية. فاننا سنقصر دراستنا على التحكيم الداخلي 

لتحكيم اطريق الجمعية التي تشكل عقدا ، تخضع للتحكيم عن طريق ادراج بند في هذا العقد ينص على ان تحل ب

 (..لبنانيأ.م.م 762جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره )المادة 

 

 مما تقدم، ال شيء يحول دون ادراج بند تحكيمي في نظام الجمعية، تحال بموجبه الى التحكيم انطالقا  

النزاعات التي يمكن ان تنشأ بين أعضاء الجمعية او بين هؤالء والجمعية نفسها. وان اللجوء الى اعتماد التحكيم 

صاد في الوقت والنفقات، وكذلك في أنظمة الجمعيات يكون بهدف التسريع في حل النزاعات المذكورة واالقت

الرغبة في ابقاء النزاعات المتعلقة بالجمعية بعيدة عن األضواء لما لذلك من تأثير على وضع الجمعية 

وسمعتها. ان كل هذه األمور تفرض اللجوء الى التحكيم منعا  لعرض الخالفات الناشئة بين أعضاء الجمعية 

انه بالرغم من ذلك تبقى االشارة الى ان طرق الطعن بالقرار  بشكل ظاهر وعلني يؤثر على مسيرتها. اال

التحكيمي سوف تخرج النزاع الى العلن، ومن شأن ذلك االطاحة بالسرية المطلوبة. وقد يحرص القضاء على 

المحافظة على احترام سرية التحكيم من خالل الحكم بالعطل والضرر على الطرف الذي يتقدم عن سوء نية 

                                                 
، مجلة غزاويتفليسة خليل /نهاد ومحمد زهير خير الدين قيصرلي الخالدي، 2013 /2/  13تاريخ  9/51رقم   رئيس الغرفة االبتدائية في بيروت قرار - 4

 وما يليها. 467التحكيم العالمية، صفحة 
 بشكل مفصل حول هذا الموضوع: يراجع - 5

التحكيم  كوينها، مجلةتراسة القاضي فادي الياس، تكوين الهيئة التحكيمية، دور القضاء في مؤازرة التحكيم لتكوين الهيئة التحكيمية واالشراف على صحة د -

 .48-46وما يليها، وتحديداً ص  39فحة ، ص23، العدد 2014العالمية 

 ها. وما يلي 78، صفحة 1، عدد2011تعليق البروفسور ابراهيم فضل هللا على قرار قاضي األمور المستعجلة في بيروت، مجلة العدل  -

 وكذلك في االتجاه نفسه، يراجع:

- Fadi Nammour, Droit et pratique de l’arbitrage interne et international, 2e éd., no 305, p.261-262. et no 342, p.286. 
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ريق الطعن بالقرار التحكيمي، وذلك على غرار ما اعتمده القضاء في قضايا الشركات عندما بمراجعة عن ط

قام أحد الفرقاء بتقديم طعن أمام محكمة غير مختصة بشكل واضح، مخالفا  بذلك التزاماته الخطية بعدم التقدم 

ا كان من المفترض ان تبقى ، مما أدى الى كشف وقائع النزاع أمام الكافة فيم(6)بأي طعن بالقرار التحكيمي

. وقد أيد الفقه هذه الوجهة لتأمين أفضل قدر ممكن من السرية في معرض تسوية (7)سرية بالنظر لطبيعتها

 .(8)النزاعات بين األفراد وفقا  لما اتفق عليه الفرقاء

 

يعود  دراسات تتعلق بشكل خاص بعالقة التحكيم بالجمعيات. ويمكن انفي الفقه الفرنسي ليس هناك 

لم يلحظ التحكيم في القضايا المدنية قبل  (9)السبب في ذلك الى ان قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي

وفقا  لما سبقت االشارة، فيما أعتبر التعديل الحاصل البند التحكيمي صحيحا   2001في عام  2061تعديل المادة 

ي ضوء ذلك جرى التمييز بين الممتهن وغير الممتهن . وف(10)وجائزا  في العقود الجارية بمعرض نشاٍط مهني

((professionnel et profane  للقول بصحة البند التحكيمي تجاه األول وعدم سريانه بحق الثاني الذي

يبقى بحاجة الى الحماية كونه الطرف األضعف في حال ابرامه اتفاقا  ينزع بموجبه اختصاص المحاكم العادية 

ن التجار، إليالئه الى محكم يتم اختياره من قبلهما. وهذا األمر ينسحب على األشخاص المعنويين الذين ليسوا م

، GIE (11)وذلك بقطع النظر عن الشكل الذي يتخذه هذا التجمع: شركة مدنية، تجمع المصالح االقتصادية 

جمعيات مهنية...، ألن نوع النشاط وموضوعه هو وحده الذي يؤخذ بعين االعتبار بغض النظر عن الشخص 

 . (12)الذي يمارسه

مدني فرنسي وكيفية  2061فقهية حول شرح المادة لذلك سوف نستعين في دراستنا الحاضرة باآلراء ال

تطبيقها في االجتهاد، مع محاولة اجراء قياس بما يتعلق بالشركات من أمور مشابهة وال تتعارض بطبيعتها مع 

 . (13)واقع الجمعيات

                                                 
ً في اتفاقية التحكيم عن حق الطعن بالقرار التحكيمي هو جائٌز قانوناً عمالً بالمادتين  - 6 من قانون اصول  800و 799تقتضي اإلشارة ان العدول مسبقا

 المحاكمات المدنية.
7 .                                       , note G. Flécheux339, 1987; D., 583, 1986arb., , Rev. 1986fév.  18Ch. suppl., re 1Paris,  - 
8 .           3national”, D., 1987, Chr. p. 15alité de l’arbitrage commercial interLe principe de confidenti“E. Gaillard,  - 

       - D. Cohen, Arbitrage et société, L.G.D.J, no 30, p. 18. 

9- 

- CH. Jarrosson, op. cit. p.1318: “1 La genèse de la réforme. 3- Comparé aux législations étrangères le droit français  

 était devenu en 1980-1981, date de la rédaction des articles 1442 à 1507 du NCPC, l’un des plus complets et 

performants, mais il restait bancal, car si la clause compromissoire était définie et régie par les articles 1442 et suivants 

du NCPC, elle était, sauf exception, prohibée et considérée comme nulle par le code civil...”. 

ً جديداً  - تاريخ بالصادر  2011-48، بموجب المرسوم رقم التحكيم الداخلي والدولي بشأنتقتضي االشارة الى ان المشترع الفرنسي أصدر قانونا

ختام تقرير حارس أ داً الىحول تعديل النصوص المتعلقة بالتحكيم في قانون أصول المحاكمات المدنية، وقد جاء فيه: "ان رئيس الوزراء، استنا 13/1/2011

لمحاكمات المدنية، وال سيما امنه؛ بناًء على قانون أصول  2061الى  2059الجمهورية، وزير العدل والحريات، بناًء على القانون المدني، وال سيما المواد 

من قانون أصول المحاكمات  1519الى  1508اد صبح الموت -1الكتاب الرابع منه؛ وبعد موافقة مجلس شورى الدولة )قسم الداخلية(، يرسم ما يأتي: المادة 

 ...1582الى  1570المدنية على التوالي المواد 
10 ”.rt. 2061 depuis la loi du 5 juillet 1972: “La clause compromissoire est nulle s’il n’est disposé autrement par la loia - 

     - Le nouvel article 2061 du code civil dispose desormais que: “Sous réserve des dispositions législatives 

particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle”. 
 امس منه: وقد نص قانون التجارة الفرنسي على هذا النوع من التجمعات في الباب الخ - 11

 - Art. L.251-2  
   Peuvent être membres d’un groupement d’intérêt économique: les avocats(L.no 70-1130 du 31 déc. 1970 art. 7 et 8, mod. à compter du 1er janv. 

1992...  
1 2 -Petites affiches, 25 avril 2002, no 83, p.15. 
1 3 - Petites affiches, 25 avril 2002, no 83, p.16: “Dans le même sens, le fonctionnement des associations est souvent 

calqué sur celui des sociétés commerciales, attestant de l’émergence d’un droit commun des groupements”. 

      - voir en matière de révocation des administrateurs: Cass. civ. 1re, 29 nov. 1994, Bull. civ. I, no 334; RTD com. 

1996, 86, no 11, E. Alfandari et M. Jeantin.  
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ت بين داخاليجب مقاربة الموضوع من ناحية التفاعل بين التحكيم والجمعيات. يتحصل هذا األمر نتيجة ت

 تناسقة منوعة مظامين قانونيين احدهما عائد للجمعيات واآلخر للتحكيم. فالفكرة مستنتجة هنا من مفهوم مجمن

قانوني  نظام القواعد المطبقة اجتهادا  انطالقا  من نصوص قانونية. ومن خالل وجهة النظر هذه، فإنه يوجد

 للجمعيات كما يوجد نظام قانوني للتحكيم.

التحكيمي في موضوع الجمعيات، انطالقا  من مبدأ الحرية التعاقدية، يكون صحيحا  ان القول بصحة البند 

من القانون المدني  6من قانون الموجبات والعقود والمادة  166في اطار الحدود المرسومة في المادة 

 ، اي بقدر عدم تعارض البند التحكيمي مع القواعد المتعلقة بالنظام العام.(14)الفرنسي

ي تحكم د التألساسي لهذه الدراسة هو تحديد العالقات بين الجمعية والتحكيم من خالل القواعالموضوع ا

 كل مؤسسة منهما وتتداخل في عمل األخرى.

 

 النبذة األولى: التحكيم والنظام القانوني للجمعيات

ها أو بين ليست العبرة لحجم الجمعية في إخضاع النزاعات الحاصلة بينها وبين األعضاء المنتسبين الي

هؤالء أنفسهم للتحكيم، طالما انه من الممكن ادراج بند تحكيمي في نظامها سواء اكانت هذه الجمعية كبيرة ام 

. كما انه ال شيء يحول دون ادراج بند تحكيمي في اتفاقات اخرى، الحقة لتوقيع النظام، تجري بين (15)صغيرة

؛ مثال  اجراء (16)أ.م.م 763هؤالء أنفسهم وذلك استنادا  الى المادة الجمعية وبين األعضاء المنتسبين اليها او بين 

اتفاق حول كيفية ادارة الجمعية واتخاذ القرارات فيها والتصويت بشأنها...، مع االلتزام باللجوء الى التحكيم في 

 حال نشوء نزاعات بشأن هذا االتفاق الذي يبقى منفصال  عن النظام األساسي للجمعية.

ضح بين اط وام عن االتفاقات الالحقة ينبع من التجارب العملية التي يمكن منها استخالص ارتبان الكال

ليه قوم عتاللجوء مسبقا  الى التحكيم عن طريق بند مدرج في نظام الجمعية وبين االعتبار الشخصي الذي 

نه وسيلة تمدوية الذين يعالعالقة بين أعضاء الجمعية. وهذا ما يظهر ان التحكيم يتطلب في ذهن أعضاء الجمع

 ا. صالح ذاتهي المفلحل نزاعاتهم قدرا  ما من المعرفة الشخصية بين بعضهم البعض وتعاونا  متبادال  واشتراكا  

ت التي نزاعاويبقى التحكيم جائزا  كونه صادرا  عن إرادة أعضاء الجمعية الذين ارتضوه سبيال  لحل ال

قيات ي اتفاونشاطها، وذلك سواء تم إدراجه في نظامها األساسي او فيمكن ان تنشأ بينهم عن عمل الجمعية 

 الحقة.

ا، نظمتهأويمكن القول ان ال شيء يحول دون قيام أعضاء الجمعية أو مؤسسيها بإدراج بند تحكيمي في 

 يُخضع النزاعات التي يمكن ان تنشأ بينهم عن عمل هذه الجمعية للتحكيم. 

ياد، ن االزدتحتل اليوم مكانة هامة في المجتمع، واعدادها ال تتوقف ع ن الجمعياتا الىاالشارة  تبقى

ها. فال نشاط بحيث ال يعقل ابعادها عن إجراءات التحكيم لحل النزاعات التي يمكن ان تطرأ بمعرض ممارستها

 ن مشاكلم افقهايمكن منع التحكيم بشكل مطلق بالنسبة للجمعيات بالنظر لألعداد الهائلة التي تمثلها وما ير

طها من ه نشاونزاعات تستوجب حال  سريعا ، ولما تمثله في الحقل االجتماعي والوطني، وبالتالي لما يتطلب

 اليها. تسبينحاجة الى التحكيم لحل النزاعات التي يمكن ان تعترض سير عملها أو عالقتها مع األعضاء المن

 

                                                 
القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى النظام العام م وع: "ان قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقد، فلألفراد ان يرتبوا عالقاتهم  166المادة  -14

 واآلداب العامة واألحكام القانونية التي لها صفة الزامية".

 - Art. 6: “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes 

moeurs”.  
15 .1961éd., Sirey,  e3, 1Arbitrage civil et commercial, t. J. Robert,- 
 أصول مدنية: "ال يصح البند التحكيمي اال اذا كان مكتوباً في العقد األساسي او في وثيقة يحيل اليها هذا العقد". 763المادة - 16
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اتهم مع عالق راء مثال ، حيث يُلِزم هؤالء فيانه خارج اطار بعض القواعد كتعيين مدير واحد أو عدة مد

ه  بوجالغير الجمعية المذكورة بكل تصرف يدخل ضمن موضوعها فيما ان تحديد صالحياتهم يبقى غير سارٍ 

 رية واسعةون بحهذا الغير طالما لم يتم النشر عنه أصوال ، فإن أعضاء الجمعية)المؤسسين والمنتسبين( يتمتع

 ،مدة واليتهم ية المدراء وكيفية اختيارهم مع تحديد الشروط المطلوب توافرها فيهم،في تنظيم ادارتها: تسم

يغدو من  لتاليامكانية الجمع بين وظيفتهم وارتباطهم بعقد عمل مع الجمعية، صالحياتهم، شروط عزلهم... وبا

ى لمقابل علن بار قادريغير المنطقي ان يكون أعضاء الجمعية الذين يتمتعون بهذا القدر الواسع من الحرية، غي

لى اا اللجوء  سيماختيار الطريقة التي تبدو أكثر مالءمة لهم في تسوية النزاعات التي يمكن ان تنشب بينهم وال

 التحكيم كوسيلة لحل هذه النزاعات عن طريق ادراج بند تحكيمي في نظام جمعيتهم.

دون ادراج بند تحكيمي في نظام الجمعية  انطالقا  مما تقدم، وفي ضوء القانون اللبناني، فال شيء يحول

 .(17)ليصار بموجبه الى حل الخالفات التي تنشأ بين األعضاء او بينهم وبين الجمعية عن طريق التحكيم

ناشئة  سلكيةوبصورة عامة، ان النزاعات التي تنشأ بين هؤالء تكون بشكل أساسي ذات طبيعة نظامية أو م

 ؤل هل ان هذا األمر يحول دون التحكيم؟ عن نظام الجمعية، مما يطرح التسا

جمعية ين الللجواب على هذا التساؤل يجب تحديد العضو في الجمعية، ومن ثم تحديد النزاعات الناشئة ب

 واألعضاء المنتسبين اليها.

 

  لمرجع المختص في الجمعية العتماد التحكيم :ا –أ 

ة بل كافتقديم المعلومات والنشاط وذلك من قان معيار العضو في الجمعية يستند الى عنصرين معا : 

ال  حق األخيرذا الهاألعضاء دون استثناء، وحق هؤالء بالتالي في التدخل بإدارة الجمعية على قدم المساواة. ان 

، اال ئيسهايعني قيام كل عضو بادارة الجمعية مباشرة، اذ ان هذا األمر يبقى من اختصاص مكتب مجلسها ور

  .االدارة معناه الحق في المراقبة والحق في الحصول على المعلومات ان حق التدخل في

د ام عقان المقصود من خالل تحديد العضو في الجمعية هو معرفة من هم األشخاص الذين يحق لهم إبر

 تحكيم او بند تحكيمي في موضوع الجمعيات، وبالمقابل من هو الشخص الذي يلزم بهذا التحكيم. 

 

لعملي. المجال االعائدة لممثلي الجمعيات في اجراء التحكيم ال يبدو انها قد أثيرت في ان مسألة السلطة 

مومية من ة العويحدد نظام الجمعية عادة السلطات العائدة لرئيس الجمعية او لمجلس ادارتها من جهة وللجمعي

. زامها بهاوال سم الجمعيةجهة ثانية، وذلك بالنسبة الى األعمال والتصرفات التي يجوز لكل منهما اجراؤها بإ

يئات د للهوفي غياب النص على ذلك يعتبر القضاء بوجه عام ان سلطة القيام بأعمال االدارة العادية تعو

ارة جاوز االدتي تتاالدارية المحددة في النظام )مجلس ادارة الجمعية او رئيس الجمعية مثال (، أما األعمال ال

 معية العمومية.العادية فتعود سلطة القيام بها للج

وعليه يمكن القول ان توقيع عقد التحكيم او البند التحكيمي يجوز ان يصدر عن هيئات االدارة في الجمعية 

)كالرئيس مثال ( ويكون ملزما  للجمعية ولكافة أعضائها اذا تعلق بأعمال داخلة في اختصاص هذه الهيئات، واال 

 .(18)وجب ان يخضع لترخيص من الجمعية العمومية

                                                 
 ، يراجع:لمقارنة هذه المسائل مع ما هو معتمد فقهاً واجتهاداً في ضوء القانون الفرنسي - 17

- E. Alfandari, “Les associations: La derive d’une liberté”, Entretiens de Nanterre 1986,  J. C. P., Éd. suppl. 5/1986, p. 

35. 

- Daniel Cohen, Arbitrage et société, L.G.D.J, P. 52, no 101. 

- J. Robert, L’Arbitrage 5e Éd, no 62, p.53-54, et no 79, p.64-65. 

لبطالن الالحق بالبند التحكيمي )على انه ليس من النظام العام(، وحول ( حول نوع ا1-21من مؤلف روبير، رقم ) 54كذلك يراجع في هامش صفحة و -

 كيفية تأييده.
 .117، صفحة 10ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، جزء  - 18
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ها في لاسا  يمكن ان يلحظ البند التحكيمي بشكل واضح وصحيح النزاعات بين أعضاء الجمعية التي تجد أس

 العالقات الناشئة عن انضمام هؤالء الى الجمعية ومشاركتهم في نشاطها.

ن مكن ايفالقاعدة توجب ان تكون هناك عالقة قائمة مع الجمعية، وقد ينتج عن هذه العالقة نزاعات 

شئة كون ناإما عن عمل الجمعية وطريقة تسيير أمورها، أو عن عالقة األعضاء في ما بينهم، أو ان تتحصل 

ا ما ، وهذعن طريقة حصول االنتخابات، وبالتالي عما يتعلق بإدارة الجمعية من قبل رئيس وأعضاء المجلس

 يترك مجاال  واسعا  إلعمال وتطبيق البند التحكيمي.

 

 األعضاء المنتسبين اليها:ين الجمعية والنزاعات الناشئة ب-ب 

نه ا يبدو كأاليه ان امتداد سريان البند التحكيمي الى النزاعات الحاصلة بين الجمعية واألعضاء المنتسبين

 حل ضروري إذا ما رجعنا الى فكرة الجمعية وتطورها.

الل من خ خاص بها االمن الوجهة العقدية الصرفة، طالما ان الجمعية ال يكون لها وجود حقيقي وفعلي 

عضائها، أبين  األشخاص الذين تتألف منهم، فإنه في حال نشوء نزاع يتعلق بكيفية تطبيق نظام الجمعية في ما

 يمكن القول ان هذا النوع من النزاع يجوز ان يكون موضوع بند تحكيمي.

بتداء  ارية انونية وادااال ان الجمعية ليست عقدا  فحسب، فهي شخص معنوي ينشأ من خالل عدة إجراءات ق

ألعضاء لحة امن التأسيس لغاية التصريح والنشر عنها أصوال . فقد تكون لها مصالح خاصة بها مستقلة عن مص

 المنتسبين اليها، بحيث ال يمكن تبعا  لذلك استبعاد الطابع النظامي والمؤسساتي للجمعية.

بر  تعتالفية تطبيق نظام الجمعية، فإنها اذا  لناحية النزاعات، في حال نشوء خالفات ناتجة عن كي

مي ال لتحكيبالضرورة حاصلة بين أعضاء الجمعية، اذ من الممكن ان تكون بين الجمعية وأعضائها. فالبند ا

العتبار عين ايمكن ان يقتصر فقط على النزاعات الحاصلة بين األعضاء المؤسسين للجمعية، انما يجب األخذ ب

 لعقدي والنظامي للجمعية. في هذا المجال الوجهين ا

ئج ن نتامثال حول النزاعات التي يمكن ان تحصل: قيام أحد اعضاء الجمعية او بعضهم بمداعاتها بشأ

من خالل فت... االنتخابات الحاصلة وكيفية إجراء التصويت وانعقاد الجلسات، مع طلب ابطال نتائج االنتخابا

 جمعية او بينهم وبين الجمعية.واقعة واحدة يمكن ان ينشأ نزاع بين أعضاء ال

وفي اطار ما سبقت االشارة اليه لناحية ان عقد الجمعية الذي يشكل نظامها، يكون موقّعا  من قبل 

مؤسسيها، فيما ان باقي األعضاء يوقعون وثيقة االنضمام الى الجمعية، وانه بنتيجة توقيع عقد الجمعية أو توقيع 

عالقة تعاقدية تلزم الشخص المعنوي وكافة أعضاء الجمعية باحترام بطاقة االنتساب بتاريخ الحق، تنشأ 

 . (19)الموجبات الناشئة عن هذه العالقة لتحقيق هدف مشترك بينهم

وفي ضوء وجوب ان يكون البند التحكيمي موقعا  من فرقائه، ففي حال ورود بند تحكيمي في عقد الجمعية 

التالي، هل ان هذا البند يعتبر ساريا  بوجه األعضاء المنتسبين الموقع فقط من قبل مؤسسيها، قد يطرح السؤال 

 ؟ (20)بتاريخ الحق لتأسيس الجمعية ودون ان يوقعوا النظام األساسي المتضمن البند المذكور

األعضاء  يه منان هذا األمر يطرح مسألة امتداد البند التحكيمي الوارد في نظام الجمعية الى غير موقّع

 المنتسبين اليها.

                                                 
، 2006، دعوى معربس ورفاقه /حزب الكتائب اللبنانية، مجلة العدل 21/7/2005تاريخ  23رفة األولى، رقمحكم محكمة الدرجة األولى في بيروت، الغ - 19

 وما يليها. 320، ص 1العدد
  (.ا.م.م 766)المادة  ال يثبت عقد التحكيم اال بالكتابةو .م(م .أ 763/1كتابة )المادة  البند التحكيمي يجب ان يكون - 20

- Paris 13 janv. 1984, D. 1984, IR, 174; Rev. arb. 1984, 530, observ.T. Bernard. 

-Paris 30 janvier 1969, D. 1969. 230. 
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من المالحظ بالنسبة الى اثبات االتفاق التحكيمي في نطاق تطبيقه على الخصوم، ان القاعدة هي ان هذا 

االتفاق ال يحتج به مباشرة اال على الطرفين في العقد األساسي. ومع ذلك فان القضاء التحكيمي قد اتجه، في 

يق البند التحكيمي اما على مجموعات من النطاق الدولي، الى ابداء حرية كبيرة بالنسبة الى توسيع مدى تطب

وهذا األمر يصح في التحكيم الداخلي وفي  ،(21)الشركات واما على مجموعة من العقود المتعلقة بعملية واحدة

 العقود المدنية أيضا . 

لى الوجه عنشأة بمقتضى المبادىء القانونية العامة للموجبات والعقود، من المقرر قانونا  ان العقود الم

اعيله في حق موجبات وعقود(. كما ان العقد ال ينتج في األساس مف 221لقانوني تلزم المتعاقدين )المادة ا

سبيا  نوال  شخص ثالث بمعنى انه ال يمكن ان يكسب هذا الشخص حقوقا  او يجعله مديونا ، اذ ان للعقد مفع

 د(.موجبات وعقو 225المادة ينحصر في ما بين المتعاقدين او الذين نالوا حقوق هؤالء بوجه عام )

ونظرا  لكون اتفاق التحكيم هو عقد رضائي كسائر العقود وهو بالتالي يخضع لألحكام المبيّنة أعاله ويتمتع 

بالتالي بمفعول نسبي يجعل مفاعيله منحصرة في ما بين أطرافه المتعاقدين دون ان تمتد تلك المفاعيل الى 

فاتفاق التحكيم هو ملزم فقط ألطرافه فال يمكن اعتبار شخص ثالث غير اشخاص ثالثين ليسوا بأطراف فيه. 

طرف في اتفاق التحكيم ملزما  بهذا االتفاق وبالتالي مد أثر هذا االتفاق اليه وادخاله كفريق في التحكيم دون 

 .(22)موافقته ودون موافقة اطراف عقد التحكيم

تفاق ذا االكيم متى كانت قد تمت المفاوضة بشأن هاال ان صعوبات قد تنشأ في تحديد أطراف اتفاق التح

يقوم  ون اندمن قبل مؤسسي الجمعية، وذلك للقول ما اذا كان هذا البند يلزم العضو المنتسب بتاريخ الحق 

 فعليا  بتوقيع هذا االتفاق.

مسألة الإن فمن هنا بدأ النقاش حول موضوع أثر امتداد اتفاق التحكيم الى غير اطرافه، وبتعبير أوضح 

تذرع ن يمكن الاو م تطرح حول من يعتبر حقيقة وواقعا  طرفا  في االتفاق، وبالتالي من يمكن له التذرع باالتفاق

لبند اتضمن باالتفاق بوجهه، وذلك للقول ضمن اي مدى يمكن الزام أعضاء لم يوقعوا شخصيا  على العقد الم

 يم أو بأن يخضعوا الى تلك االجراءات.التحكيمي بأن يكونوا معنيين مباشرة بإجراءات التحك

ضمن هذا االطار، قام االجتهاد التحكيمي ومن بعده القضائي، بتطوير مقاربة قانونية اعتُبر بموجبها ان 

تدخل جهة غير موقعة على االتفاق التحكيمي في المفاوضة بشأنه او في تنفيذه من شأنه ان يشكل قرينة على 

قية الى اعتبار الجهة غير الموقعة لالتفاق طرفا  حقيقيا  فيه وبالتالي ملزمة بهذا انصراف نية المتعاقدين الحقي

. بحيث انه بحكم العالقة التي تكون قائمة بين أعضاء الجمعية يمكن القول انه ليس كل من لم يوقع (23)االتفاق

بين الى الجمعية على اتفاق االتفاق التحكيمي هو ليس طرفا  فيه، اذ انه بالرغم من عدم توقيع األعضاء المنتس

التحكيم فإن انضمامهم اليها يكسبهم صفة الطرف في التحكيم بحكم طبيعة العالقة التي تربطهم والهدف الواحد 

 الذي يسعى أولئك الى تحقيقه.

وبالنتيجة يمكن القول ان مجرد انضمام شخص الى جمعية معيّنة من خالل توقيعه وثيقة االنضمام اليها، 

كن قد وقّع عقدها األساسي المتضمن بندا  تحكيميا ، ينشئ قرينة على علم هذا الشخص بوجود اتفاق وان لم ي

                                                 
وما  03صفحة  ،44المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد ، 8/5/2006القرار الصادر عن رئيس الغرفة االبتدائية األولى في بيروت بتاريخ  - 21

 .يليها
 تراجع بهذا الشأن الدراسات والمقاالت التالية:وكذلك  - 
. ومقال الدكتور 7-4ص، 47العدد  متداد اتفاق التحكيم الى غير أطرافه: الدكتور محمد سمير الشرقاوي، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي،أثر ا-

 . 16/19 غالب محمصاني، المجلة ذاتها، ص
 .34-20ر: هل يلزم االتفاق التحكيمي غير الموقعين عليه، المجلة ذاتها، ص القاضي الدكتور سامي منصودراسة  -

22 .et suiv 359, p.1987, Rev. arb. 1986déc.  19Ch. suppl.,  re1Paris,  - 
23 ., note Jarrosson1245, p.1996, Rev. arb. 7/12/1994Paris  - 
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التحكيم ونطاقه، وان هذه القرينة تكفي الفتراض موافقة الشخص المذكور على اتفاق التحكيم، مما يبرر بالتالي 

 .(24)لموافقة على هذا البند التحكيمياستخالص النية المشتركة لدى كافة األعضاء المنتسبين الى الجمعية با

 

 النبذة الثانية: استبعاد التحكيم بسبب النظام العام في الجمعيات

عمل  معرض مهما تكن الطريقة التي يصار فيها الى اعتماد التحكيم كوسيلة لحل النزعات التي تطرأ في

تم ي ال يخاضعا  لشروط اضافية كالجمعية، سواء أكانت عن طريق عقد أم بند تحكيمي، فإن التحكيم يبقى 

ذ ان ثمة ام. ااستبعاده من قبل النظام القانوني للجمعيات في بعض الحاالت وذلك باالستناد الى النظام الع

 تعارضا  بين العدالة الخاصة )التحكيم( والنظام العام.

، اال ان هذا األصل ترد أ.م.م على ان التحكيم يكون جائزا  في المواد المدنية والتجارية 762نصت المادة 

أ.م.م بأن البند التحكيمي ال يصح اال بشأن منازعات  762عليه قيود واستثناءات في القانون، اذ أضافت المادة 

 .(25)ذات القاعدة أيضا  بالنسبة الى عقد التحكيم 765قابلة للصلح، فيما تؤكد المادة 

ق هذه ندما تتعلعا  علمدنية والتجارية، ال يبقى مستطايتبين مما تقدم ان التحكيم الذي هو جائز في القضايا ا

 المنازعات بالنظام العام.

ان مفهوم النظام العام هو متحرك وليس جامدا ، فهو متطّور بحسب الظروف التي تحكم فترة تطبيقه 

. وان (26)ويخضع لعدة عوامل تؤثر فيه، اذ انه يتغير مع تطور المفاهيم السياسية واالجتماعية واالقتصادية

القوانين التي تختص به قد تزايدت في شتى الميادين وتنّوعت أهدافها، بحيث ال يمكن ادراجه ضمن تعريف او 

. وقد جعل هذا األمر تطبيق مفهوم النظام العام صعبا  في مجال التحكيم. وهذه الصعوبة ناجمة (27)تعداد محدد

العنصر القضائي. وكما هو معلوم، فاتفاق التحكيم هو عن طبيعة التحكيم حيث يتداخل فيه العنصر االتفاقي مع 

عقد اجرائي يهدف الى حل النزاع بين فرقائه حال  قضائيا ، وان هذه الطبيعة المختلطة يكون لها تأثير في صدد 

 تطبيق مبادىء النظام العام.

ي فجود هو مومن الصعب االحاطة بتطور النظام العام الذي يبدو كنموذج ذي فكرة مضمونها متغيّر. ف

رتدي تلعام كافة المواضيع وعلى األخص في الحقلين االقتصادي واالجتماعي، وان هذه النسبية في النظام ا

يها تطور ود الطابعا  خاصا  في موضوع الجمعيات. فالنظام العام يظهر في هذا االطار بتنوع مصادره التي يع

 ظام العام.مضمونه، لذلك فهناك مصادر تقليدية ومصادر حديثة للن

 

 ات.وم النسبي للنظام العام طابعا  خاصا  في قانون الجمعييرتدي المفه المصادر التقليدية: -أ

يظهر الطابع اآلمر والملزم  في لبنان وفي بعض قوانين الدول األخرى من مراجعة نص قانون الجمعيات

ات انه ال يمكن القيام بأي اجراء لبعض أحكامه من خالل الصيغ التي وردت فيها، حيث يستدل من بعض العبار

يخالف مضمونها تحت طائلة اعتباره باطال  وكأنه لم يكن، مع ما يمكن ان يرتب ذلك من جزاء على من أقدم 

"ال يجوز تأليف جمعيات مستندة على  -يلزم إعالم الحكومة بعد تأسيسها"..."ان تأليف الجمعية:عليه. مثال  

                                                 
24 .691, 1989, Rev. arb., 30.11.1988; 95, p.1992, rev. arb. 11.1.1990Paris  - 
وال على الحقوق الشخصية التي ال تعد ماالً أو بالنظام العام موجبات وعقود: "ال تجوز المصالحة على األمور المختصة باألحوال الشخصية  1037المادة  - 25

 بين الناس..."
26 - 

- J.Ghestin, “L'ordre public, notion à contenu variable, en droit privé français”, in Les notions à contenu variable, 

Etudes publiées par Ch. Perelman et R. Van der Elst, Travaux du centre national de recherches de logique, éd. E. 

Bruylant, Bruxelles, 1984, p.77 et s.  

     - J. Robert et B. Moreau, l’arbitrage, op. cit., 5e éd., no32. 
27 - 

.69, p. 144 oéd., 1992, n e61J. Carbonnier, Droit civil, t.4, Les obligations, P.U.F.,  - 
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عا  قطعيا  تأليف الجمعيات السرية فبناء  عليه يجب حاال  عند تأليف الجمعية " يمنع من -أساس غير مشروع..."

"ان الجمعيات التي ال تعلن أمرها وتنبىء الحكومة بإعطائها  -ان يعطي مؤسسوها الى وزارة الداخلية بيانا ..." 

العام إطارا  يضعه يجازى مؤسسوها...". اذا  يشكل النظام ومنعها من قبل الحكومة  ...يصار الىالبيان 

مما يفسر الطابع النسبي للنظام العام. فالنظام العام ال يحتاج  (28)المشترع، فيما يبقى للقضاء تحديد مضمونه

. من هنا أهمية دور القضاء في تحديد وتطبيق النظام العام في نطاق (29)دائما  لنص وضعي كي يكون موجودا  

ق النصوص القانونية المتعلقة بالنظام العام مبطال  االتفاقات المخالفة، الجمعيات. اذ يكتفي القضاء أحيانا  بتطبي

وأحيانا  أخرى يكون دوره خاّلقا  أكثر اذ ينطلق من المبادىء التي نص عليها القانون ليستخلص منها النتائج 

 ويعلن ان بعض األحكام هي من النظام العام دون ورود اي اشارة في النص على ذلك. 

ان يتدخل القضاء البطال االتفاقيات والنصوص الواردة في نظام الجمعية التي تحد من حرية هكذا يمكن 

، أو تلك التي تعطل مفاعيل البنود الواردة في النظام التي تفرض أغلبية معيّنة لتعديل أنظمة (30)عزل المدراء

 الجمعية.

تيجة م، في بعض األحيان، نمن خالل توزيع الصالحيات بين مختلف أجهزة الجمعية، تستخلص المحاك

لتصويت، اة حق توصلها الى تحديد النظام العام. اذ تقوم المحاكم بدور خاّلق انطالقا  من مبدأ حرية ممارس

 ..فتبطل االتفاقات المتعلقة بها والتي تمنع بشكل تام أعضاء الجمعية من التصويت بحرية.

 

يضا  بشكل مباشر في تكوين النظام العام في السلطة التنظيمية هي معنيّة ا المصادر الحديثة: -ب

الجمعيات. فقد أجاز الدستور حرية االجتماع، فيما ان المشترع لم يتدخل لتعديل أحكام قانون الجمعيات، تاركا  

 .(31)األمر الى السلطة التنظيمية التي أصبحت صالحيتها هي األساس في هذا المجال

لمبادئ الى القانون في كل مرة يجري فيها التعدي على "امن الدستور العودة  13وقد فرضت المادة 

انون قاألساسية" للحريات. بمعنى انه بما يتعلق بالجمعيات فكل ما يخرج عما هو محدد حصرا  في نص 

وبصورة  ، فإن تطبيق قانون الجمعيات يكون خاضعا  في جزء منه للسلطة التنظيمية.1909الجمعيات لعام 

لحق مدر يشكل مصدرا  للنظام العام في موضوع الجمعيات. اذ يظهر كأنه مصدر طبيعية، فإن هذا المص

 بالنسبة للمصدر األساسي النابع من نص قانون الجمعيات. 

وكذلك بالنسبة للنصوص التنظيمية، فقد عمدت وزارة الداخلية الى وضع بعض القيود التنظيمية التي 

رسة الرقابة عليها، بحيث ان تأثيرها يعتبر أساسيا  على تحديد ترمي الى الرعاية الفعلية لعمل الجمعيات ومما

 .(32)النظام العام في الوضع المذكور

                                                 
28 .egem, Thèse, Paris 2, 1985l-adres dans le code civil. Etude des lacunes intrac-es notionsPh. Coêt, L - 

     - Note sous cass. soc., 18 mars 1955, D., 1956, 517. 
29 éd. par F. Terré et Y. Lequette, Dalloz,  e9, note p. Esmein; Gr. arrêts jurisp. civ., 1931.1.49, S., 1929déc.  4Civ.  -

.7, p. 38 o1991, n 
30 - ., note B698, 1972, Rev. soc. 1971mai  17m., Co , note D. 249, 1986, Rev. soc., 1985févr.  28 Oppetit; Paris,

Randoux. 
ة من ويقصد بالسلطة التنظيمية هنا سلطة سن األنظمة، اي إصدار نصوص نافذة لها خصائص القانون من حيث انها عامة ومجردة. وتستهدف هذه السلط - 31

ة صوص التنظيميسمو النة بنصوص تفصيلية، مع احترام نصوص القانون )التي تجهة ضمان تنفيذ القوانين، ومن جهة ثانية إكمال هذه القوانين عند الحاج

 قوة( وكذلك المبادئ العامة للقانون.

رها في مجلس النواب، وهو تعطي رئيس الجمهورية حق نشر القوانين بعد إقرا 1926ايار  23القديمة من الدستور اللبناني الصادر في  51وقد كانت المادة 

 لهذه الغاية بالسلطة التنظيمية... يتمتعيؤمن تنفيذها، و

نه من اتخاذ القرارات القديمة( ان لكل وزير ضمن وزارته السلطة التنظيمية التي تمك 51جديدة من الدستور )والمادة  66هذا ويستنتج من نص المادة 

 ية.الن عن الجمععها لالعقرار صادر عنه األصول الواجب اتباالمناسبة لتأمين النظام داخل المصالح التابعة لوزارته. فيعين وزير الداخلية مثالً في 

القائمقام ة كالمحافظ وي الدولأما أصحاب الحق بالسلطة التنظيمية: فهي تعود لرئيس الجمهورية والوزراء. وتولي القوانين ايضاً هذه السلطة ألجهزة أخرى ف

 والمجالس البلدية والمصالح المستقلة كل ضمن نطاق صالحيته...
ص موجه الى جميع الجمعيات /17/4، تحت رقم 17/1/1996في بعض األحيان اتبعت وزارة الداخلية سياسة ضّمنتها في "بالغ" صدر بتاريخ  - 32

داخلي وعلى سي والالمرتبطة بوزارة الداخلية. وقد جاء في هذا البالغ: "على الجمعيات ابالغ وزارة الداخلية عن كل تعديل يطرأ على أنظمة الجمعيات األسا
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تتنازع موضوع الجمعيات فكرتان مختلفتان، األولى لها اتجاه نحو التنظيم القانوني. فيما ان الثانية تعتمد 

ان تكون هذه القرارت صادرة عن  التنظيم عن طريق اتخاذ قرارت تنظيمية نابعة من داخل الجمعية، فبدل

االدارة الحكومية لناحية انشاء الجمعية وتنظيم هيكليتها،  فهي تصدر عن ارادة مؤسسي الجمعية. ففي االتجاه 

 األول هناك حضور كبير للنظام العام، فيما االتجاه اآلخر يميل نحو استبعاد النظام العام بشكل كامل.

 

-I نظيم عتماد التان، فإن كما هو الحال بالنسبة ألي فرع من فروع القانولعام: االتجاه نحو تفعيل النظام ا

يع مصلحة توسدية لالقانوني الذي يكون محددا  في القوانين الوضعية من شأنه ان يؤدي الى الحد من الحرية العق

 نطاق النظام العام.

المفهوم النظامي المؤسساتي، وهذا ما يستدل بالنسبة للجمعيات، ان المقاربة العقدية الكالسيكية اقتربت من 

عليه من نص المادة األولى "الجمعية هي مجموع مؤلف من عدة أشخاص..."، وكذلك من خالل بعض 

النصوص الالحقة. فالقانون هو الذي يحدد تنظيم وعمل الجمعية ،والنظام المتعلق باعضائها ووضعيتهم، 

لعام بوضوح، فيما ان حرية الفرقاء تضمحل من خالل انضمامهم الى والعالقات مع الغير، بحيث يظهر النظام ا

نظام قانوني آمر دون ان يكون بإمكانهم المناقشة فيه او ادخال  اي تعديل عليه، بحيث انه ال تكون هناك 

 امكانية في مخالفته.

أهدافا  متعددة: فهو  وكما هو الحال بالنسبة للنظام العام بشكل عام، فإن النظام العام في الجمعيات يبتغي

يرمي تارة الى حماية المصلحة العامة، وطورا  يرمي الى حماية مصالح بعض فئات من أعضاء الجمعية. 

 فنكون اذا  أمام نظام عام توجيهي ونظام عام حمائي.

 

أثير تساهم الجمعيات، وال سيما السياسية منها )األحزاب(، الى حد كبير في التالنظام العام التوجيهي:  -1

على الرأي العام وتوجيهه من خالل األفكار التي تعمل على ترويجها. وان الترجمة العملية لمفهوم هذا النظام 

العام تتم من خالل عاملين مكملين: هناك حذر تقليدي من قبل الدولة تجاه الجمعيات وال سيما البعض منها وهي 

ذلك هناك الفكرة السائدة على مستوى السلطات الرسمية لناحية تلك التي ترتدي طابعا  خاصا  سياسيا  أو دينيا ، وك

 الحذر من تنظيم بعض هذه الجمعيات والنشاط الذي تمارسه، وبالتالي االهتمام بمراقبة نشاطها.

ان بعض الجمعيات، وال سيما تلك التي هي من النوعين المذكورين أعاله، ومن خالل نشاطها في الحياة 

فكار التي تعمل على تحقيقها واألهداف التي تعمل من أجلها، تساهم في تكوين رأي عام العامة وبرامجها واأل

وتوجيهه باتجاه معيّن، بحيث يعود للدولة ان تعمل على التوفيق بين المصالح التي تبتغيها هذه الجمعيات 

خاضعة في بعض  دة تحد من حرية تحرك هذه الجمعيات وتجعلهاوالمصلحة العامة وذلك من خالل تدابير مقيّ 

بعض النصوص القانونية التي تنظم انشاء  وعمل نشاطاتها لمراقبة السلطات العامة وتوجيهها، مثال  ما ورد في 

. تضاف الى النصوص المذكورة القرارات الصادرة عن السلطة التنظيمية المناطة بالوزير والمحافظ الجمعيات

 والقائمقام كل ضمن نطاق اختصاصه. 

 

بالرغم من كون قانون الجمعيات لم يلحظ أحكاما  خاصة تتعلق بحماية أعضاء  لعام الحمائي:النظام ا-2

منه لناحية حق عضو الجمعية في االنفصال في اي وقت يريد  10الجمعية ومصالحهم سوى ما ورد في المادة 

في نظامها األساسي عكس ذلك، اال ان القضاء اعتمد في معالجته القضايا التي عرضت عليه عدة  ولو اشترط

                                                                                                                                                                  
ر الى سحب العلم هيئتها االدارية تحت طائلة عدم االعتراف بأي تعديل يطرأ خارج اطار معرفة ورقابة االدارة والتصديق عليه... ان وزارة الداخلية  ستضط

 والخبر من كل جمعية ال تتقيد بالتعليمات المذكورة أعاله".

قراراً، بنتيجة المراجعة التي كانت قد تقدمت بها جمعية الدفاع عن الحقوق  18/11/2003ريخ تقتضي االشارة الى ان مجلس شورى الدولة أصدر بتا  

 . 1909والحريات )عدل(، أبطل بموجبه البالغ المذكور لمخالفته حرية الجمعيات المصانة دستورياً ولمخالفته قانون الجمعيات الصادر عام 
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وسائل حماية تضمن مصالح أعضاء الجمعية؛ مثال  بالنسبة للتصويت وكيفية حصوله، والدعوة الى الجمعيات 

حماية االعضاء من سوء  العمومية وحصول المناقشات فيها، وذلك حماية لمصالح األقلية بوجه األكثرية، كما

استعمال السلطة من قبل مدير الجمعية ومكتب مجلسها، وتعيين مدير مؤقت...، كذلك تمكين أعضاء الجمعية 

من االطالع على أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بسير عمل الجمعية وكيفية ادارتها، والتشدد في إعمال 

ة الجمعية عن طريق إعالمه أعضاء الجمعية بصورة دائمة موجب االعالم المفروض على من يتولى ادار

 .(33) بكيفية ادارتها وتسيير أمورها

ومن  يمكن المالحظة ان المشترع من خالل عدم ادراجه نصوصا  قانونية صريحة تنظم هذه الحاالت،

تجاها  اتخذ ا خالل تركه حرية واسعة لألفراد في تأليف الجمعية واالنضمام اليها واالنسحاب منها يكون قد

تردد في يد لم يفضي الى عدم اعتبار ان هذه األمور هي من النظام العام بالنسبة للجمعيات. اال ان االجتها

وجود راف باعتبار ان استقرار العالقات االجتماعية التي تتجسد عن طريق الجمعيات واألحزاب تفرض االعت

ات لمؤسسجمعيات واألحزاب، والتي تعتبر من أهم انظام عام يحمي مصالح األعضاء المنتسبين الى تلك ال

 القانونية التي ينتظم من خاللها عمل جماعة من األشخاص الطبيعيين او المعنويين.

 

وفي قضية عرضت على القضاء طعنا  بقرار صادر عن هيئة تأديبية في جمعية، وقد جرى تقديم الطعن 

عتبرين اّن قرار الهيئة التأديبية هو قرار تحكيمي، وقد امام محكمة اإلستئناف من قبل عضوين في الجمعية م

قضى القرار المذكور بفصلهما وانهاء عضويتهما في هذه الجمعية، فقضت محكمة استئناف باريس باستبعاد 

: " ان النزاع الذي نشب (34)مفهوم التحكيم عن االجراءات التي أدت الى صدور القرار المطعون فيه، معتبرة

اثنين من أعضائها هو ذو طبيعة تأديبية نظامية وليست عقدية؛ وان المحكمين المعينين من بين بين الجمعية و

صفة الخصم والحكم، لذلك ال يمكن  أعضاء الجمعية، بالنظر للطابع التأديبي لالجراءات، انما تجتمع فيهم

 .اعتبارهم بمثابة هيئة تحكيمية

النسبة ذلك بموضوع تأديبي ال تشكل اذا  تحكيما ، وك ان االجراءات المنصوص عنها في نظام الجمعية في

 تئناف. اناالس لقرار الهيئة التأديبية فهو ال يشكل قرارا  تحكيميا  ليكون بطبيعته موضوع طعن أمام محكمة

م محكمة ة أماالقرار المطعون فيه ليس له طابع قرار صادر في الدرجة األولى، وان الطعن الموجه ضده مباشر

ة مام الدرجأقاضي ف يصطدم بمبدأ يرتبط بالنظام العام، الذي يحول دون امكانية تنازل الفرقاء عن التاالستئنا

 األولى لدى المحاكم، مما يقضي برد الطعن".

فيما اعتبر البروفسور شارل جاروسون في تعليقه على قرار محكمة استئناف باريس، المشار اليه، ان 

هكذا حالة. منتقدا  التفريق الذي أجرته هذه المحكمة بين جواز التحكيم  التحكيم ليس مستبعدا  بالمطلق في

باالستناد الى بند تحكيمي وارد في عقد وعدم جوازه في القضايا التأديبية، كما اعتبر انه إذا كان غير جائٍز 

اء عقد تحكيم اجراء التحكيم باالستناد الى بند تحكيمي وارد في نظام الجمعية فهو يبقى ممكنا  في حال اجر

. وخلص البروفسور جاروسون في تعليقه الى القول ان السبب الثاني الذي اعتمدته (35)للفصل في هذه المسألة

محكمة استئناف باريس في قرارها كان كافيا  بحد ذاته الستبعاد التحكيم كونه ال يصح ان يجمع المحكم بشخصه 

م أعضاء في الجمعية نفسها التي هي أحد طرفي النزاع صفة الخصم والحكم في الوقت عينه، ألن المحكمين ه

الحاصل بينها وبين عضوين من األعضاء المنتسبين اليها، فيما يجب ان يكون المحكم شخصا  ثالثا  حياديا  

متميزا  عن الفريقين، األمر غير المتوفر في المحكمين الذين نظروا في النزاع المشار اليه، مما يفقد هؤالء 
                                                 

، دعوى معربس ورفاقه /حزب الكتائب اللبنانية، مشار اليه آنفاً، مجلة 21/7/0052تاريخ  23األولى، رقم حكم محكمة الدرجة األولى في بيروت، الغرفة  - 33

 وما يليها. 320، ص 1، العدد2006العدل 
3 4 - Paris, 1re Ch.A., 3 déc. 1986, Rev. arb., 1987, p.353 et suiv., note Charles Jarrosson. 

الفرنسي الذي لم يكن يجيز ادراج بند تحكيمي في العقود  من القانون المدني 2061أحكام المادة  في ضوءتقتضي االشارة الى ان هذا ما كان معتمدا   - 35
  (.اسةذه الدرورة. )يراجع بهذا الخصوص ما ورد سابقا  في مستهل ه، وذلك قبل تعديل المادة المذكالمدنية انما فقط يجيز إجراء عقد تحكيم
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دية التي تعتبر صفة جوهرية يجب ان يتمتع بها المحكم ككل قاٍض يفترض فيه ان يكون على مسافة صفة الحيا

 واحدة من الطرفين.

م ـ ن بالتحكيلطرفامبدئيا  من الصعب التسليم بقبول التحكيم في مجالس التأديب في الجمعيات. لكن اذا قبل ا

ز وال ر جائازل عن حقوقه في هذا المجال، وهو أماي الجمعية والعضو المنتسب اليهاـ فكالهما يكون قد تن

 يتعارض مع النظام العام.

 

 -IIت: ضايا الجمعيااالتجاه الى الحد من تطبيق النظام العام وتوسيع مفهوم التحكيم في ق 

لتحكيم. مام امن خالل ما تقدم، إن النظام العام في الجمعيات ال يجب ان يشكل من حيث المبدأ عائقا  أ

لمذكورة ادوده العام التوجيهي هو وحده الذي يحول دون إجراء التحكيم. فيما انه يظل محصورا  في ح فالنظام

 لسلطةوالتي عددتها النصوص القانونية الواردة في قانون الجمعيات وفي بعض القرارات الصادرة عن ا

عام ام الارضه مع النظالتنظيمية. يستخلص من ذلك ان التحكيم بين الجمعية والدولة يبقى غير جائز لتع

لطة التوجيهي من خالل النصوص الواردة  بشأن ذلك في قانون الجمعيات وتلك المتعلقة بقرارات الس

هو العام؛ ف لنظامالتنظيمية. بمعنى ان التحكيم في قضايا الجمعيات ال يستبعد حتما  لمجرد ان النزاع يتصل با

ميع جس في ستبعدة بطبيعتها عن نطاق القضاء الخاص، ولييكون محظرا  فقط في حدود نزاعات معيّنة تكون م

 النزاعات ال سيما منها تلك التي تتعلق بالنظام العام الحمائي.

ن درة عفالنظام العام التوجيهي محصور في المواد الواردة في قانون الجمعيات وفي القرارات الصا

 يكفي اللة، فإنه الدو ارج هذا النطاق المحفوظ لمحاكمالسلطة التنظيمية، وفقا  لما سبقت االشارة الى ذلك. وانه خ

 وجود صلة للنزاع بالنظام العام الحمائي الستبعاد التحكيم. 

ألولى الحالة ا . ففيوان التمييز بين طريقتي تدخل النظام العام تكون له اهميته ايضا  من الناحية االجرائية

ائيا  لقضية تلقعن ا التحكيم، يتعيّن على المحكم ان يرفع يده التي يكون فيها النزاع بطبيعته مستبعدا  من نطاق

ي فلعام وفي الحال بدون ان يتعرض لبحث موضوع النزاع  وذلك منذ ان يتحقق من تعلق النزاع بالنظام ا

 نطاقه المحصور والذي يحفظ القانون حق النظر فيه لمحاكم الدولة.

 

امي الى توسيع مجال التحكيم ليشمل أكثر عدد ممكن من وفي الحالة الثانية، فان االتجاه الحديث الر

النزاعات، يفضي الى مالحظتين: األولى منهما ترتكز على مراقبة الحقة للقرارات التحكيمية بدال  من اتفاقية 

التحكيم وذلك عن طريق الصيغة التنفيذية وقضاء البطالن، والثانية ترمي الى توسيع اتفاق التحكيم في حال 

رة مسألة مخالفة النظام العام أمام المحكم، الذي تعود له سلطة التحقق من هذه المخالفة وترتيب الجزاء تمت اثا

 .(36)عليها المتمثل بإبطال العقد لمخالفته النظام العام

 

                                                 
لنظام العام، أو هناك من يعتبر ان اختصاص المحكم ال يستبعد فقط بسبب االدالء بمخالفة النظام العام، ولكن عندما يطلب منه ترتيب الجزاء على مخالفة ا -36

لنظام اسألة مخالفة متثار  قضية عندمابعبارة أخرى يستبعد اختصاص المحكم عندما تثار مخالفة النظام العام بصورة أصلية، فيما يمكن للمحكم النظر في ال

 (..et les auteurs cités 100 o, n1024iv., Fasc. cCl. proc. -Cf.P.Ancel, J.(العام بصورة طارئة 

ن الحل يجب ان ام، واام العق بالنظلكن هذا الرأي منتقد لناحية التفريق الذي يعتمده، فالمحكم يمكنه النظر في مسألة ابطال عقد بسبب مخالفته قواعد تتعل    

 يكون نفسه سواء أثير البطالن بصورة طارئة ام بصورة أصلية.

 -Ch. Jarrosson, J.-Cl. Commercial, Fasc. 506, Vo Arbitrage commercial-Droit interne, no 57. 

 على مخالفة النظام العام.ان هناك خطأً ومخالفة للمنطق السليم في منع المحكم من فرض جزاء  Mayer وقد اعتبر ماير     

   - P. Mayer, “Le contrat illicite”, Rev. arb., 1984.205, spéc. pp.212-213: “Il est curireux qu’ayant fait le plus difficile: 

constater l’illicéité, l’arbitre ne puisse pas aller jusqu’au bout et prononcer la nullité; après tout, cela irait dans le bon 

sens: celui de la lutte contre l’illicéité, sans aucun danger”. 

    - Ch. C., 29 mars 1991; D., 1991, I.R. P. 123. 
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وانه انسجاما  مع التوجه الحديث الذي يرى توسيع صالحيات المحكم، يمكن االستنتاج انه في موضوع 

هذا األخير النظر في النزاعات المتعلقة بالنظام العام، توصال  الستخالص عدم مشروعية الجمعيات يجوز ل

االتفاقات المخالفة اذ يمكنه ان يقضي عندها بالبطالن او بترتيب النتائج المناسبة، كأن يعلن عدم اختصاصه ألن 

. وعلى ان يمارس المحكم (37)موضوع اتفاقية التحكيم هو باطل كونه يرمي الى تنفيذ عقد غير مشروع مثال  

 سلطته هذه تحت رقابة قضاء الدولة وفقا  لما سبق توضيحه بهذا الخصوص. 

 

 النبذة الثالثة: اخضاع النزاعات الناشئة عن عمل الجمعية للتحكيم

التحكيم  بر انيالحظ ان االجتهاد في مسائل التحكيم في قضايا الجمعيات ليس وفيرا ، فبعض االجتهاد اعت

  تحكيميا  ل قرارا  القرار الصادر عن الهيئة التأديبية ال يشك جائٍز في القضايا المسلكية والتأديبية كونغير 

قرار طعن )صادرا  عن هيئة تحكيمية ليكون بطبيعته موضوع  طعن أمام محكمة االستئناف، مما اقتضى رد ال

 محكمة استئناف باريس المشار اليه آنفا (.

علق لخارجي يتكيم اان التحكيم الذي يعني الجمعيات يمكن ان يكون خارجيا  أو داخليا  بالنسبة اليها. فالتح

قانون  نه فيبالنزاعات الناشئة عن عالقات الجمعية مع الغير، وهي جائزة بشكل عام وفقا  لما هو منصوص ع

ستوجب دراسة للصلح(، وبالتالي فهي ال ت أ.م.م. جميع المنازعات القابلة 762أصول المحاكمات المدنية )م 

 خاصة كونها تأتي تطبيقا  للقواعد العامة.  

سترعي لذي ياان التحكيم بشأن النزاعات داخل الجمعية الذي يجد مصدره  في عمل الجمعية هو  بالمقابل،

 االنتباه بشكل خاص، وهو الذي سيكون موضوع دراستنا.

 

 ات العمومية:اشئة عن عمل الجمعيالنزاعات الن-أ

عيات يجب ان نستعرض النزاعات بشأن ابطال قرارات الجمعيات العمومية. لم يتطرق نص قانون الجم

معية ن الجعالى هذه األمور، لكن االجتهاد قد وضع بعض القواعد التي تؤدي الى ابطال القرارات الصادرة 

، جمعيةق بتوجيه الدعوات لحضور الالعمومية. ومن ضمن هذه الحاالت: صدور قرار مشوب بعيب شكلي يتعل

ن موذلك في حال ثبوت حصول ضرر الحق بأعضاء الجمعية يكون ناتجا  عن طريقة توجيه هذه الدعوات 

حية مومية لنات العشأنه ان يؤدي الى التأثير في اصدار القرار؛ في حال مخالفة القواعد التي تنظم عمل الجمعيا

دول جعلى  نة، وعدم ادراج بعض القضاياثم التصويت على مسألة معيّ  كيفية حصول التداول والمناقشات ومن

ا راستهاألعمال وطرحها على التصويت خالل الجلسة عن سوء نية بغية تمريرها دون تمكين األعضاء من د

التصويت  ي حالمسبقا ؛ عندما يكون القرار المتخذ مشوبا  بعيب تجاوز حد السلطة او اساءة استعمالها؛ او ف

 ون فيل مخالف لألصول او عدم تأمين الغالبية المطلوبة التخاذ قرارات الجمعية العمومية المطعبشك

 صحتها...

ة يه صفان طلب ابطال قرارات الجمعية العمومية يمكن التقدم به من قبل كل صاحب مصلحة تتوافر ف 

 . erga omnesالعضو في الجمعية، ويكون لقرار االبطال مفعول تجاه الكافة 

مكن ان تستند أسباب االبطال الى اعتبارات شكلية، كما يمكن اسنادها الى اعتبارات مادية. وهذه ي

االعتبارات األخيرة يمكن ان تكون مرتبطة بالنظام العام الحمائي؛ مثال  إمكان طلب االبطال في حال طرح 

ريقة طرحها، او في حال مسألة خارجة عن جدول األعمال للنقاش والتصويت في حال ثبوت سوء النية في ط

تجاوز حد السلطة او اساءة استعمالها... ان كافة هذه األمور يمكن اخضاعها للتحكيم وان تكن تتعلق بالنظام 

                                                 
37 .et s 152art. préc., spéc. p. ”, Le contrat illicite“P. Mayer,  - 
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الحمائي، كون التحكيم في موضوع الجمعيات يبقى جائزا  في ظل هذا النوع من النظام العام وفقا  لما جرى بيانه 

 .(38)آنفا  

القانون اللبناني على اجتهادات كثيرة منشورة عن التحكيم في مثل هكذا أنواع من لم نعثر في ضوء 

النزاعات، اال ان هناك حكما  صادرا  عن محكمة الدرجة األولى قضى بقبول الدفع ببطالن البند التحكيمي نظرا  

ما صفة الخصم لكون عضوين في الهيئة التحكيمية هما عضوين في الجمعية ذاتها، فيجمعان بذلك في شخصه

والحكم، مما ينفي عن الهيئة المذكورة امكانية اعتبارها محكمة تحكيمية بالنظر لما يجب ان يتمتع به أعضاؤها 

 .(39)من تجرد وحياد واستقالل يبعدهما عن االنتماء الى اي من الطرفين المحتكمين

 

م بطرق مختلفة وأمام مراجع نشير في هذا السياق الى ان التمسك ببطالن البند التحكيمي يمكن ان يت

متعددة. فيجوز التمسك ببطالن البند أوال  أمام رئيس المحكمة الذي ينظر بتعيين المحكم او المحكمين )المادة 

أ.م.م(. ثم يجوز التمسك ببطالن البند التحكيمي في وقت الحق أمام المحكم المرفوع اليه النزاع وألجل  764

أ.م.م(.  784يه، حتى اذا وجد ان البند باطل يقرر عدم اختصاصه )م االعتراض على اختصاصه بالفصل ف

كذلك يجري التمسك ببطالن البند لدى الطعن بالقرار التحكيمي بطريق االبطال واسناد هذا الطعن الى كون 

أ.م.م(. ومن جهة أخرى، يمكن التمسك ببطالن البند التحكيمي عن  800/1البند التحكيمي هو باطل )المادة 

يق الدفع في الدعوى المرفوعة امام المحكمة العادية بتنفيذ العقد األساسي المتعلق به هذا البند وحيث يكون طر

المدعى عليه قد أدلى بدفع عدم اختصاص هذه المحكمة بحجة ان االختصاص يعود للمرجع التحكيمي وفقا  لبند 

اص للمحكمة العادية. وأخيرا  يمكن التمسك التحكيم، فيتمسك المدعي عندئٍذ ببطالن هذا البند لحفظ االختص

ببطالن البند التحكيمي في دعوى أصلية ترفع أمام المحاكم العادية ويطلب فيها الحكم بابطال هذا البند بحد ذاته 

أو تبعا  البطال العقد األساسي؛ وتكون الدعوى األصلية بابطال البند التحكيمي مقبولة طالما تتوافر مصلحة 

دعي فيها وهي تتمثل بالحق الذي يعود له حتى قبل نشوء النزاع بأن يضمن توافر الشروط الالزمة قانونية للم

 .(40)لسلوك الطريق العادي للفصل في هذا النزاع عند نشوئه أمام محاكم الدولة 

 

 زاعات المتعلقة بأعضاء الجمعية:الن -ب

 الموجبات تطال عات عائدة لتدابير يمكن انإن السؤال قلما يطرح حول إمكانية اللجوء الى التحكيم في نزا

عية او الجم او الحقوق األساسية ألعضاء الجمعية بالنظر لتعلق هذه االمور بالنظام العام: حق البقاء في

 االنفصال او الفصل عنها، حق التصويت...

ها. وقد طرح يؤثر الفصل عن الجمعية في الحقوق األساسية العائدة لكل عضو منتسب اليها حول بقائه في

"، حيث لم يتردد االجتهاد في اقرار امكانية GIEهذا األمر بالنسبة لما يسمى "تجمع المصالح االقتصادية 

اللجوء الى التحكيم في هذا الوضع. ففي قضية عرضت على القضاء، اعتبر أحد األعضاء المنتسبين الى هذا 

صورة مخالفة للقانون، وقد تقدم بادعاء أمام التجمع انه جرى فصله بقرار صادر عن الجمعية العمومية ب

                                                 
 في موضوع الشركات:وهذا ما اعتبره الفقه جائزاً  في قضايا مماثلة  - 38

 Olivier Caprasse, Les sociétés et l’arbitrage, Delta, L.G.D.J, P.166 et s. 
 .54الى  46صفحة  ،47العدد  ، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي،28/5/2007الغرفة االبتدائية األولى في بيروت في حكمها الصادر بتاريخ  - 39

 
40 .                                                                                     105 oéd. n ème5arbitrage droit interne droit international privé, ’Jean Robert, L - 

    -  Emile Tyan,  Le droit de l’arbitrage, éd. librairies Antoine, Beyrouth, 1972, p.215, n0201.  

 صفحة، 2، عدد 2011 مجلة العدل،"، ر القضاء في المؤازرة واالشراف على صحة تكوينهاودو تكوين الهيئة التحكيميةدراسة القاضي فادي الياس: " - 
 وما يليها.  555
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المحكمة التحكيمية استنادا  الى البند التحكيمي المدرج في عقد هذا التجمع، فأصدرت الهيئة التحكيمية قرارها 

 .(41)التحكيمي، ثم ُطعن به عن طريق االبطال امام محكمة استئناف باريس التي قضت برد الطعن

، صاديةحكم النظر في فصل عضو عن الجمعية او عن تجمع المصالح االقتفاالجتهاد لم يحّظر على الم

ام علق بالنظكن تتتوان تكن هذه المسألة تتعلق بالنظام العام. اذ انه يمكن للمحكم ان ينظر في هكذا قضية وان 

ل من لعام انتقانظام العام، على ان يبقى القرار الذي سيصدره خاضعا  لرقابة قضاء الدولة. وقد اعتبر بذلك ان ال

 اتفاقية التحكيم الى القرار التحكيمي. 

يام م القان امكانية فصل عضو عن الجمعية يمكن ان يكون موضوع نزاع تحكيمي، حيث يتعيّن على المحك

 بدور مماثل للدور الذي يقوم به القاضي في هذا المجال.

ن ا، ومفي حال مخالفته أنظمته من الطبيعي ان يتعرض العضو المنتسب الى جمعية لفرض عقوبات بحقه

 لما هو وفقا   بين هذه العقوبات فصله عن الجمعية. ان قرار الفصل يُتخذ من قبل الجهاز المختص في الجمعية

حددة في ط الممحدد في أنظمتها: مكتب مجلسها، الجمعية العمومية، المجلس التأديبي... على ان تراعى الشرو

 .أنظمة الجمعية للفصل من العضوية

ق يتعل ويجب ان يدعى العضو المطلوب فصله لتقديم مالحظاته ودفاعه... ان هذا االجراء ضروري وهو

ن قبل ملفته بالنظام العام الحمائي حفاظا  على مصالح وحقوق العضو المطلوب فصله، وال يمكن بالتالي مخا

بداء لهذه العقوبة من اأنظمة الجمعية عن طريق ادراج نصوص فيها تجيز الفصل دون تمكين من يتعرض 

 دفاعه.

نه يتعلق ية كووانه بالرغم من طبيعة النزاع الناشئ عن االجراء المتمثل بالفصل من عضوية الجمعية لناح

ظام في ن بالنظام العام، فإن ال شيء يحول دون اخضاع هذا االجراء للتحكيم عن طريق ادراج بند تحكيمي

حال  . وفيحة تطبيق هذا االجراء باالستناد الى أنظمة الجمعيةالجمعية يكلف بموجبه المحكم النظر في ص

دم عُعرض هذا النزاع على القضاء وجرى التمسك بالبند التحكيمي، فإنه يتعين على المحكمة إعالن 

 اختصاصها للنظر في القضية.

 

عية على الجم يبا  اذ ليس غر مما تقدم يتبيّن ان التحكيم والجمعيات يمكن ان يلتقيا في مواضع عدة، خالصة:

ها او تسبين اليالمن الداخلية، اي تلك الحاصلة بينها وبين األعضاء هاوذلك سواء في نزاعات ان تلجأ الى التحكيم

 الناشئة عن عمل أجهزتها، ام في النزاعات الخارجية التي تكون حاصلة بين الجمعية والغير. 

رى جفقا  لما وجمعية قضائيا  خاصا  لحل النزاعات المتعلقة بالفإلى جانب قضاء الدولة، يبقى التحكيم طريقا  

يمكن ان  والتي ماهية النزاعات الناشئة عن عمل الجمعية أشرنا فيها الى. وقد دراسةاستعراضه في متن هذه ال

 تكون محال  للتحكيم.

 

 اسالي القاضي فادي                                                                
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