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�ســــكـر وتـقــــديــــر

لـــم يكـــن اإنجـــاز درا�ســـة » اأو�ساع الن�ســـاء اللبنانيـــات المتزوجات من غيـــر لبنانيين « 
ممكناً لول ت�سافر جهود عدٍد كبيٍر من الأ�سخا�ص الذين تعاونوا معنا.  

اأتوجه بخال�ص ال�سكر اإلى اللجنة الأهلية لمتابعة ق�سايا المراأة الممثلة برئي�ستها 
د. اأمـــان كبـــارة �سعرانـــي، والممثلـــة المقيمـــة لبرنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمائي 
ال�سيدة مارتا رويد�ص، واإلى الم�سوؤول الوطني عن �سيا�سات الحوكمة الخبير ح�سن 
كرّيـــم، والم�سوؤولة عـــن النوع الإجتماعي )الجندر( ال�سيدة ميرنـــا �سّباغ، ، وذلك 
تقديـــراً لتاأييدهـــم/ّن هذه الدرا�ســـة ودعمها بفعالّية، كما اأعّبـــر عن تقديري لكّل 

القّيمين/ ات على م�سروع حقوق المراأة اللبنانية وقانون الجن�سية.
واأتوجـــه بال�سكـــر اأي�ســـاً اإلى مكتـــب  الإح�ساء والتوثيـــق الممثـــل بالأ�ستاذ كمال 
فغالي الذي اأعد الم�سح الميداني واأ�سرف عليه، واإلى من�سقات وحدات المناطق 
فـــي اللجنـــة الأهليـــة اللواتـــي �ساهمـــن م�ساهمـــة فّعالـــة فـــي تنفيـــذ المقابالت، 
لم�ساعدة الباحثة الآن�سة ندى مكي، واإلى مديرة م�سروع »حقوق المراأة اللبنانية 
وقانون الجن�سية« ال�سيدة نايلة ما�سي الم�سري التي تجاوزت وظيفتها الإدارية، 
وقّدمت م�ساعدات في تنفيذ العمل الميداني، ول �سّيما اإجراء المقابالت، واإلى 
الم�ساعدة الإدارية والمالية  الآن�سة نيكول متري، لكل ما فعلته من اأجل تنفيذ 

هذه الدرا�سة.
وختاماً اأ�سكر لجميع الأ�سر التي �سملتها العّينة )ن�ساًء ورجاًل واأطفاًل( تعاونها 

وتجاوبها معنا.
د. فهمّية �سرف الدين
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كـلـمـة بـرنـامـج الأمـم الـمـتـحـدة الإنـمـائـي

ال يمنـــح قانون الجن�صية في لبنان المراأة حق منح جن�صيتهـــا لزوجها والأوالدها بالم�صاواة مع 
الرجـــل وهذا ينتهك حقًا اأ�صا�صيًا من حقوق المراأة، كما ينتهك مبداأ الم�صاواة مع الرجل مما 
ي�صـــّكل تعّديا على حقوقهـــا كمواطنة. من هذا المنطلق، �صرعت منظمات عديدة في المجتمع 
المدني اللبناني تطالب بتعديل قانون الجن�صية من اأجل تعزيز حقوق المراأة من جهة، وتعزيز 
المواطنة ودور المراأة في الحياة العامة. ويتناغم هذا المطلب لي�ض فقط مع الد�صتور اللبناني 
الذي يقّر مبداأ الم�صاواة في الحقوق، بل كذلك مع االتفاقات الدولية وخ�صو�صًا �صرعة حقوق 

االإن�صان.
وفـــي اإطـــار برنامجه في دعم حقـــوق المراأة، يقـــوم برنامج االأمم المتحـــدة االإنمائي بتقديم 
دعمه لهذه الق�صية عبر دعم اللجنة االأهلية لمتابعة ق�صايا المراأة للقيام باأن�صطة متعّددة من 
اأجـــل ح�صد التاأييد المطلوب، واإقامة الحوار الوطنـــي الوا�صع لتعديل قانون الجن�صية من اأجل 
منـــح المراأة حقوقًا مت�صاوية مع الرجل. وبما اأن اأولى المهام هي تحديد حجم الم�صكلة، فلقد 
تّم تكليف فريق باحثين وباحثات للقيام بهذه الدرا�صة التي بين اأيديكم. وتهدف هذه الدرا�صة 
اإلـــى تبيان عدد الن�صاء اللبنانيـــات المتزوجات من غير لبنانيين واأوالدهـــن واأماكن توّزعهن 
مـــن وجهة رقميـــة اإح�صائية. كما اإنها تهـــدف اإلى التعـــّرف على اأو�صاع الن�صـــاء االجتماعية 
واالقت�صاديـــة واأزواجهـــن وجن�صياتهم، واأبرز الم�صـــاكل التي تعتر�ض حيـــاة اأ�صرهن وخا�صة 
الم�صـــاكل التي تواجه اأوالدهن. وعلى هذا االأ�صا�ض، ا�صتنـــدت الدرا�صة اإلى االأرقام المتوافرة 
مـــا بين اأعوام 1995-2008 من م�صادر عديدة بلغت اإحدى وثالثين موؤ�ص�صة واأبرزها: وزارة 
الداخليـــة والبلديات والمحاكم ال�صرعية االإ�صالميـــة والم�صيحية المعنية باالأحوال ال�صخ�صية 

في لبنان وب�صجالت الزواج. 
واتبعـــت الدرا�صة منهجّية المقابـــالت المعّمقة مع 34 امراأة من مختلـــف المناطق اللبنانية، 
لدرا�صـــة اأحوالهن وتقديم ملف اجتماعي عن اأبرز الم�صـــاكل التي يواجهنها اإثر تطبيق قانون 
الجن�صيـــة الحالـــي، ونحن ناأمـــل اأن ت�صاهم هذه الدرا�صـــة التي ن�صعها في ت�صـــّرف المجتمع 
المدنـــي والحكومـــة والم�صـــّرع اللبناني، وفي تاأمين التحـــّرك الاّلزم من اأجـــل تعديل القانون 

والو�صول اإلى الم�صاواة في الحقوق بين المراأة والرجل في لبنان.
و فـــي الختام ، نحن نعّول على �صراكتنا مع المجتمـــع المدني وعلى راأ�صه المنّظمات الن�صائية 
المعنيـــة بحقوق المراأة، ونتقـــّدم بال�صكر اإلى اللجنة االأهلية لمتابعـــة ق�صايا المراأة، واإلى كل 
الجمعيـــات الم�صاهمة في اإطار هيئة الم�صروع، واإلى الباحثـــة الرئي�صة د.فهمية �صرف الدين 
ومكتـــب االإح�صـــاء والتوثيق وعلى راأ�صـــه االأ�صتاذ كمال فغالي على جهودهـــم، واإلى كل الذين 
�صاركوا في النقا�ض واالإعداد والمقابالت و اإبداء المالحظات من اأجل اإكمال هذه الدرا�صة. 

نتمنى اأن تكون هذه الدرا�صة لبنة اأ�صا�صية في مدماك التغيير من اأجل  م�صاواة المراأة والرجل 
في الحقوق في لبنان، ومن اأجل تنمية وتطوير وتقّدم لبنان.

مارتا رويد�ص

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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كـلـمـة الـلـجـنـة الأهـلـيـة لـمـتـابـعـة قـ�سـايـا الـمـراأة

اأولت اللجنة االأهلية لمتابعة ق�صايا المراأة منذ اإن�صائها اهتمامًا خا�صًا الإلغاء جميع اأ�صكال 
التمييز �صد المراأة، وال�صيما في القوانين اللبنانية، فقد با�صرت العمل في هذا المجال منذ 
تاأ�صي�صهـــا عـــام 1996 وذلك من خالل اإعداد حمالت متتاليـــة لتفعيل وعي مختلف اأ�صكال 
التمييز �صد المراأة قانونيًا، في المدن واالأرياف وبين ال�صرائح االجتماعية المتنوعة. هذه 
الحمـــالت اأنجزت بالتعاون مـــع موؤ�ص�صات محلية، كنقابة المحاميـــن، ومع ق�صاة واأ�صاتذة 
مـــن اأهل االخت�صا�ض في القانون، ومع موؤ�ص�صات المجتمع المدني المعنية بحقوق االإن�صان 
وبع�ـــض الموؤ�ص�صات الدولية. وقد دارت هذه اللقاءات خالل ال�صنوات الع�صر الما�صية حول 
قوانين العمل والتقديمـــات االجتماعية، وقانون العقوبات، وقوانين االأحوال ال�صخ�صية وال 

�صّيما قانون الجن�صية ا�صتنادًا اإلى درا�صات قانونية اأعّدها اأ�صحاب االخت�صا�ض.
وتاأتي هذه الدرا�صةا�صتكمااًل لهذه الجهود، وبخا�صٍة تلك الجهود التي تمحورت حول قانون 
الجن�صيـــة منـــذ عام 2007. لقـــد قامت اللجنة االأهليـــة في تلك ال�صنـــة بحملتين متعلقتين 
بقانـــون الجن�صيـــة، اإحداهما فـــي ال�صمـــال كان �صعارها »وطـــن اأمـــي وطنـــي« والثانية في 
الجنـــوب كان �سعارهـــا »جن�سيتـــي حـــق لزوجـــي ولأولدي«. لقـــد قدمت هاتـــان الحملتان 
معلومـــات قّيمة تخ�ّض م�صكالت الن�صاء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين، لكنها لم 
تكـــن كافية لفهم اأو�صـــاع الن�صاء في كل لبنان. هكذ اأطلقنا عـــام 2008 بدعم من برنامج 
االأمـــم المتحدة االإنمائي م�صروعـــًا بعنوان: »حقوق المـــراأة اللبنانية وقانـــون الجن�سية«، 
وذلك الإنتاج معرفة اأف�صل حول اأو�صاع الن�صاء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين في 
جميـــع المحافظـــات اللبنانية. ولم يكن �صهاًل هذا العمل في ظـــل ال�صعوبات التي واجهتنا 
فـــي بلد كلبنان، حيث ال تـــزال االأرقام حبي�صة االأ�صرار. وفي ظل تعقيدات النظام الطائفي 
وال�صيا�صـــي، فـــاإن الو�صول اإلـــى االأرقام كان هو اأي�صـــًا عملية معقدة للغايـــة. فالدخول اإلى 
االأحـــوال ال�صخ�صية م�صاألة في غاية ال�صعوبة. والدخول اإلى المحاكم دونه اأهوال تبداأ في 

الح�صول على االإذن وتنتهي في الطريقة اليدوية التي ال تزال الطريقة ال�صائدة للتدوين.
ارتكزت هذه الدرا�صة على ثالثة عنا�صر:

1- مراجعة ما اأنجز حتى االآن، من درا�صات واأبحاث، تدريب وتحريك وتح�صيد.
 2- م�صح ميداني وا�صع �صمل المرحلة  الممتدة من عام 1995 حتى عام 2008، 
اأي على مدى اأربعة ع�صر عامًا، بهدف معرفة العدد التقريبي  للن�صاء اللبنانيات 
المتزوجـــات  مـــن غير لبنانيين واالأ�صر المت�صررة. وقـــد ا�صتطاع هذا الم�صح اأن 

يقدم لنا �صورة تقريبية لواقع اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين.
3-  التعـــرف اإلى الم�صـــكالت االأ�صرية التـــي تعاني منها اللبنانيـــات المتزوجات 
مـــن غير لبنانيين علـــى ال�صعيدين الذاتي والمو�صوعـــي، من خالل اإجراء عدد 
مـــن المقابالت المعّمقة مع )34( امـــراأة من الطبقـــات االجتماعية كافًة، ومن 

مختلف الـطـوائف والـمـحـافـظـات اللـبـنـانـيـة. 
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وقـــد بينت النتائـــج، اأن قانون الجن�صيـــة اللبناني يوؤثـــر �صلبًا لي�ض على المـــراأة فح�صب بل 
علـــى العائلة كّلها. كمـــا برزت م�صاكل كثيرة كم�صاألة الو�صول اإلـــى التعليم، واإلى الخدمات 
ال�صحيـــة واالجتماعية، وم�صاكل االإقامة والعمـــل واالإرث. واأخيرًا، �صلطت الدرا�صة ال�صوء 
على الحواجز الوطنية التي حالت دون اإحراز تقّدم ملحوظ في م�صاألة حقوق المراأة ب�صكل 
عـــام وقانون الجن�صّية بوجه خا�ض.  كما اأظهـــرت اأن عدم قدرة المراأة على منح جن�صيتها 
اإلـــى زوجها واأوالدها ال يحرمها من حقوقها االأ�صا�صية كمواطنة فح�صب، بل ي�صلب اأبناءها 
حقوقهـــم االأ�صا�صية كب�صر، اإ�صافـــًة اإلى اأّن اإنكار حق االأطفال فـــي المواطنية من �صاأنه اأن 

يحرمهم من االإقامة في بلدهم ويوؤدي اإلى تفكيك االأ�صرة و�صرذمتها.
ل مع المجتمع المدني والر�صميين وغير  ونحـــن نطمح من خالل هذا الم�صروع اإلـــى التوا�صُ
الر�صمييـــن لنعمل معًا على رفع الغبن عن المراأة، مـــن اأجل تحقيق الم�صاواة والتوازن بين 

الجن�صين رجااًل ون�صاًء.
اإن اللجنة االأهلية لمتابعة ق�صايا المراأة تتقدم بال�صكر اإلى الباحثة د. فهمية �صرف الدين 
لقيامهـــا بهذه الدرا�صـــة القّيمة، كما ت�صكـــر اأ. كمال فغالي على الجهـــد الذي قدمه خالل 
تنفيـــذ الم�صـــح الميداني، ومديرة الم�صروع ال�صيدة نايلة ما�صـــي الم�صري،  وجميع الذين 

�صاهموا وعملوا وثابروا من اأجل اإنجاز واإ�صدار هذه الدرا�صة. 
اإن التقديـــر الكبيـــر يرجع اإلى دعم برنامـــج االأمم المتحدة االإنمائـــي المتوا�صل فنيًا وماديًا، 
ب�صخ�ـــض الممثلة المقيمة لبرنامج االأمم المتحـــدة االإنمائي في لبنان ال�صيدة مارتا رويد�ض، 
واإلـــى ممثَلْيها في هذا الم�صروع الم�صوؤول الوطني عن �صيا�صات الحوكمة الخبير ح�صن كريم، 
و الم�صوؤولـــة عن النـــوع االجتماعي ال�صيدة ميرنـــا �صباغ الذين لم ياألوا جهـــدًا في دعمه بكل 
قدراتهم/ن اآملين اأن نتو�صل من خالل هذه الجهود اإلى تحقيق تعديل قانون الجن�صية الحالي. 
ال �صك في اأنه ال يكفي لرفع الغبن عن المراأة، تعديل هذا القانون فقط، بل يجب اإلغاء كل 

القوانين المجحفة بحقها. 
ونحـــن ناأمل باأن هذه المعطيـــات التي تت�صمنها الدرا�صة ت�صاهم فـــي تعزيز االهتمام لدى 
الم�صوؤوليـــن بم�صروع  القانون المعـــّدل الذي �صنرفعه لها وت�صاعد علـــى تح�صي�ض الحكومة 

اللبنانية بالم�صكالت التي تعاني منها اأ�صر اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين.
اأخيرًا، لقد ذكرت الدرا�صة اأن الم�صاواة هي حق مقّد�ض لجميع اللبنانيين وهي حق ال يزال 

منقو�صًا وال بد للن�صاء من ا�صترداده.  

د. اأمان كبارة �سعراني

رئي�سة اللجنة الأهلية لمتابعة ق�سايا المراأة





الـقـ�سـم الأول

الـحـركة الـنـ�سـائـيـة الـلـبـنـانـيـة 
وتـطـور مـطـالـب الـنـ�سـاء

1- الحركة الن�ســـائية اللبنانية واحدة من الحركات الن�ســـائية العربية التي ت�ســـكلت 
باكراً اأي في مطالع القرن الع�سرين الما�سي، وهذا يعني اأن مائة عام اأو اأقل قلياًل )اإذ 
اإن تاريخ تاأ�سي�ص اأول اتحاد ن�سائي كان �سنة 1921()1( قد م�ست منذ تاأ�سي�سها، مما يجعل 
الت�ســـاوؤل حول الإنجازات التي حققتهـــا الحركات الن�سائية اللبنانية ملحاً ومبرراً. وهو 
مبـــرر لأن »الإنجـــازات« التي حققتها هذه الحركات لـــم ت�ستطع اأن تنجز النقلة النوعية 
للمـــراأة اللبنانيـــة من الحيز الخا�ص اإلى الحيز العام وهـــي لم تتعّد »الحاجات العملية« 
اأي التعليـــم وال�سحـــة والعمـــل، وهـــذه الحاجـــات واإن كانـــت �سرطـــاً اأ�سا�سيـــاً مـــن �سروط 
تمكيـــن المـــراأة اإل اأّنهـــا لـــم ت�ساعد حتـــى الآن في اإنجاز تلـــك النقلة النوعيـــة باتجاه ما 
ت�سميه كارولين موزر)2( »الحاجات ال�ستراتيجية« اأي تغيير مكانة المراأة في المجتمع 
واإخراجها من الحيز الخا�ص واإتاحة الفر�سة لها لتحقيق كينونتها ووجودها الم�ستقل 
داخـــل المجتمـــع اللبنانـــي. و قد ل نكون بحاجـــة للتدليل على �سيـــق الم�ساحة الكيانية 
التـــي تتحـــرك فيهـــا المراأة في لبنـــان، اإْذ يكفي اأن ننظـــر حولنا ونتاأمل مـــن لديه ماذا؟ 
ومـــن يقوم بماذا؟ لنرى اأن المـــراأة اللبنانية كغيرها من الن�ساء العربيات ل تزال بعيدة 

عن معنى الم�ساواة مع الرجل، وبعيدة عن اإمكانية تطبيقها.

)1(  فهمية �سرف الدين، قراءة في تاريخ الحركة الن�سائية اللبنانية، الإ�سكوا، بيروت، 2005. 
)2(  كاروليـــن مـــوزر ) اإطار موزر في كانديدا مار�ـــص(، دليل على اأطر التحليل الجندري، ترجمة ريما فواز الح�سيني، 

مركز الأبحاث والتدريب على العمل حول ق�سايا التنمية، 1999. 
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1-1 حا�سر المراأة اللبنانية: كيف ولماذا؟
وهو حا�صر ال يزال يخ�صع للكثير من المحظورات والممنوعات 
التنمويـــة كالتعليـــم وال�صحـــة  المتغيـــرات  التـــي تعطـــل عمـــل 
والعمـــل، هذه المتغيرات ال�صرورية فـــي عمليات تحرير المراأة 

واالإن�صان ككل.
لقـــد بّينـــت المعلومات التي جمعـــت في اإطار تقريـــر الظل الثالث 
الذي اأنجزته المنظمات غير الحكومية مدى تطبيق اتفاقية اإلغاء 
جميع اأ�صـــكال التمييز �صد المراأة في لبنان CEDAW، و اأظهرت 
اأن و�صـــع المـــراأة في لبنـــان ال يختلف كثيرًا عن و�صـــع الن�صاء في 
العالم العربي، فهو ال يـــزال مرتهنًا لمجموعة االأعراف والتقاليد 
التي تفر�صها الثقافة االأبوية)1(. لقد اأبرم لبنان هذه الوثيقة �صنة 
1996، لكنـــه اأبرمها مع تحفظات كثيرة عن مواد تعطل مو�صوعيًا 
اأهـــداف الوثيقة وروحها بالذات، اأي الم�صاواة بين الرجل والمراأة 

واإلغاء جميع اأ�صكال التمييز �صدها. 
لقـــد تحّفظ لبنان عن البنـــد الثاني من المـــادة التا�صعة المتعلقة 

بالجن�صية. هذه المادة التي تن�ّض على:

منح الدول الأطراف المراأََة حقاً م�ساوياً لحق الرجل 
في ما يتعلق بجن�سية اأطفالهما

وتحفـــظ عـــن البنـــود )ج( و)و( و)د( و)ز( الفقـــرة الثالثـــة من 
المادة 16 المتعلقة باالأحوال ال�صخ�صية التي تن�ض على اأن :

»تتخـــذ الـــدول الأطـــراف جميـــع التدابيـــر المنا�سبـــة للق�ســـاء علـــى 
التمييـــز �ســـد المراأة فـــي كافِة الأمـــور المتعلقة بالـــزواج والعالقات 
الأ�سرية، وبوجه خا�ص ت�سّمن، على اأ�سا�ص ت�ساوي الرجل والمراأة:

)ج( نف�ض الحقوق و الم�صوؤوليات في اأثناء الزواج وعند ف�صخه،
)د( نف�ـــض الحقوق والم�صوؤوليات كوالدة، بغ�ض النظر عن حالتها 
الزوجية، في االأمور المتعلقة باأطفالها، وفي جميع االأحوال، تكون 

م�صالح االأطفال هي الراجحة، 
)و( نف�ـــض الحقوق والم�صوؤوليات في مـــا يتعلق بالوالية والقوامة 
والو�صايـــة على االأطفـــال وتّبنيهم، اأو ما �صابـــه ذلك من االأنظمة 
الموؤ�ص�صيـــة االجتماعيـــة، حين توجد هذه المفاهيـــم في الت�صريع 
الوطنـــي، وفـــي جميـــع االأحـــوال تكـــون م�صالـــح االأطفـــال هـــي 

الراجحة،
)ز( نف�ـــض الحقوق ال�صخ�صية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق 

في اختيار ا�صم االأ�صرة،  والمهنة،  والوظيفة«)2(.

)1(  اللجنـــة االأهليـــة لمتابعـــة ق�صايا المراأة واآخـــرون، فهمية �صرف الديـــن )تحرير(، 
تقرير الظل  الثالث عن مدى  التقدم المحرز في تطبيق اتفاقية اإلغاء جميع اأ�صكال 

التمييز �صد المراأة في لبنان، اليوني�صف، بيروت، 2007.
)2(  االأمم المتحدة، اتفاقية اإلغاء جميع  اأ�صكال التمييز �صد المراأة، نيويورك، 1979.

كمـــا تحّفـــظ لبنـــان عن الفقـــرة االأولى مـــن المـــادة 29 التي 
تن�ض على: 

»يعر�ـــص للتحكيـــم اأي خـــالف ين�ســـاأ بيـــن دولتين اأو اأكثـــر من الدول 
الأطـــراف حـــول تف�سير اأو تطبيق هـــذه التفاقية ول ي�ســـّوى اإّل عن 
طريـــق المفاو�ســـات، وذلك بنـــاء على طلب اإحدى هذه الـــدول. و اإذا 
لم يتمكن الأطراف، خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ طلب التحكيم، من 
الو�ســـول اإلـــى اتفاق على تنظيم اأمـــر التحكيم، جـــاز لأي من اأولئك 
الأطراف اإحالة النزاع اإلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً 

للنظام الأ�سا�سي للمحكمة«)3(.
ومعلـــوم مـــا لهذه  المـــادة من تاأثيـــرات في القدرة علـــى الو�صول 
اإلـــى العدالة في بلد ال يزال تطبيق القانـــون فيه خا�صعًا لموؤثرات 

�صيا�صية واجتماعية كثيرة. 
وال بـــد مـــن النظر اإلـــى هـــذه التحفظـــات باعتبارها موؤ�صـــرًا اإلى 
الموقف العام من ق�صية المراأة، وهي في نظر الباحثين والباحثات 
تعك�ض االإ�صكاليات المحيطة بالبنى الذهنية ال�صائدة في المجتمع 
اللبنانـــي)4(، وبخا�صة تلك االإ�صكاليات المترتبـــة على اال�صتغراق 
في الطائفيـــة والمذهبية والتي عّطلت، وما تزال، الم�صار الوطني 
اللبناني باتجاه الحياة المدنية. والجدير باالإ�صارة اإليه هو اأن هذه 
التحفظـــات قد و�صعتهـــا الدولة اللبنانية بعد مـــا يقارب مئة �صنة 

على ن�صوء وتبلور الحركات الن�صائية. 
ويمكننـــا اأن نذهـــب بعيدًا في و�صـــف تجربة المـــراأة اللبنانية في 
ظـــل بنى اجتماعية لم ت�صتطع والأ�صباب متعددة اأن تنجز القطيعة 
المطلوبـــة مع الفكـــر التقليدي المت�صاند مـــع الطوائف والمذاهب 
حيث تبـــدو هذه التجربـــة مراآة للخيبـــات المتتالية التـــي اأ�صابت 

طموح الن�صاء اللبنانيات. 
والـــكالم عن الطمـــوح ياأخذ باالعتبـــار تزايد اإمكانيـــات وقدرات 
الن�صـــاء اللبنانيات، فالمراأة اللبنانية التي تجاوزت ن�صبة تخرجها 
الجامعـــي ن�صبة زمالئها مـــن الرجال )53%(، والتـــي ا�صتطاعت 
اأن تقـــدم نموذجـــًا ناجحـــًا للمـــراأة العاملـــة ) 28 %( كمـــا اأثبتت 
جدارتها فـــي تجربتها الق�صيرة وال�صعيفة فـــي الحياة ال�صيا�صية 
عندمـــا دخلت الندوة البرلمانيـــة بالرغم من كل ما يعتري الحياة 
ال�صيا�صيـــة اللبنانية من عيوب)5(، ما فتئت ن�صبة م�صاركتها  تتدنى 
اإذ كانـــت ) 4،7 %( فـــي انتخابـــات 2005 واأ�صبحـــت 3.1 % فـــي 

انتخابات عام 2009.
)3(   الم�صدر ال�صابق، المادة 29.

)4(  فهميـــة �صـــرف الديـــن،  ثقافـــة العنف �صـــد المراأة فـــي لبنـــان، دار الفارابي، 
بيـــروت، 2002.

)5(  االأرقـــام ماأخـــوذة من فهميـــة �صرف الدين، »م�صاركـــة المراأة اللبنانيـــة في الحياة 
ال�صيا�صيـــة«  فـــي الم�صاركـــة ال�صيا�صيـــة للمـــراأة العربيـــة، المعهد العربـــي لحقوق 

االإن�صان، 2005.
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1-2  لماذا تباطاأ عمل المتغيرات التنموية في بلد 
مثل لبنان؟

لمـــاذا لم ت�ستطع الحـــركات الن�سائية اللبنانية، وهي من اأولّيات 
الحركات الن�سائية العربية اأن تنجز وعودها بتغيير و�سع المراأة 

بما يتنا�سب مع اإمكانياتها وقدراتها؟ 
هـــل ذلك عائد اإلى ظـــروف ت�صّكل الحركة كحركـــة اجتماعية في 
�صيـــاق حركة التاريـــخ ال�صيا�صي واالقت�صـــادي واالجتماعي اأم اإنه 
عائـــد اإلـــى طبيعة هـــذه الحركـــة وح�صا�صية مو�صوعهـــا في البنى 
الثقافيـــة الطائفية؟ ما هي المراحل التي مـــّرت بها هذه الحركة 
وكيـــف تطـــّورت روؤيتهـــا وخطابها النظـــري؟ كيف انبنـــت الروؤيا، 

وكيف تغّيرت؟
في درا�صة لي تحت عنوان » قراءة في تاريخ الحركة الن�صائية اللبنانية«)6( 

ق�ّصمت المراحل التاريخية لهذه الحركة اإلى ثالث مراحل:
1-2-1 المرحلة الأولى وهي مرحلة البدايات حيث كانت الروؤية 
تتقـــدم في تقاطع وا�صح مع الحـــركات اال�صتقاللية اللبنانية التي 
غّطت الن�صف االأول من القرن الع�صرين. وقد اأدى ذلك بالحركة 
اإلـــى تبني اأولويـــات متعددة كانت ق�صية المـــراأة واحدة منها. ولم 
ت�صتطـــع هذه الحركات اأن تتجاوز االأو�صاع ال�صيا�صية واالجتماعية 
واالقت�صاديـــة التـــي كانـــت �صائدة اآنـــذاك. هكذا حـــدد المجل�ض 
الن�صائـــي اللبنانـــي غاياته فـــي الوثيقـــة التاأ�صي�صية االأولـــى باأنها 
»العمـــل فـــي �سبيل رقي المراأة وممار�ســـة حقوقها وواجباتها وتقوية 
روح الت�سامـــن والتحاد بيـــن الهيئات الن�سائيـــة«)7(. اأما في الفقرة 
)ج( من نظامه االأ�صا�صي فقد دعا المجل�ض الن�صائي اللبناني اإلى 
»العمـــل لمـــا فيه خيـــر الفرد والمجتمـــع والم�ساركة فـــي الحياة 

العامة وال�سعي اإلى المواطنية الكاملة«)8(.  
لقد ت�صابكت فـــي روؤية المجل�ض الن�صائي ق�صايا الن�صاء مع ق�صايا 
الوطـــن ولم تكن هذه الروؤية بعيدة عمـــا تطرحه حركات التحرير 
الوطنية بالن�صبـــة اإلى الن�صاء اأي�صًا. فالحداثـــة والتحديث اللذان 
اأ�صبحـــا هدفًا في حد ذاتهما للـــدول الم�صتقلة حديثـــًا ي�صترطان 
التعليـــم والعمل والم�صاركـــة كعنا�صر اأ�صا�صية فـــي اأيِّ تنمية. وقد 
انعك�صت هذه الخيارات فـــي البرامج  والخطط كما في الد�صاتير 
التي �صاغتها الحكومـــات اال�صتقاللية و�صّمنتها اأفكارها الخا�صة 
بتنميـــة المراأة عن طريـــق التعليم والعمل، بل اإنها ذهبت اأبعد من 

ذلك في اعتبار المراأة اأداة للتقّدم االجتماعي.
هذه الت�صورات وما ينبنـــي معها وعليها من اأنظمة للقيم واأ�صكال 
لل�صلوك االجتماعـــي نراها تتردد في الـــروؤى المختلفة للجمعيات 
الن�صائيـــة القليلة التي واكبت عمـــل المجل�ض الن�صائي اللبناني من 

داخله اأو من خارجه)9(. 
)6( فهمية �صرف الدين، قراءة في تاريخ الحركة الن�صائية اللبنانية،  م�صدر �صابق.

)7( وثائق المجل�ض الن�صائي اللبناني، القانون االأ�صا�صي، المادة 3، الفقرة  اأ.
)8(  الم�صدر نف�صه، الفقرة ج.

)9(  اأنظر على �صبيل المثال ال الح�صر، القانون االأ�صا�صي للجنة حقوق المراأة. 

والجديـــر بالذكـــر هنـــا اأن الجمعيـــات التـــي ان�صوت تحـــت مظلة 
المجل�ـــض الن�صائـــي اللبنانـــي فـــي ذلـــك الوقـــت كانت عبـــر هذا 
االن�صـــواء تّعبر عـــن الرغبة واالإرادة في االنتمـــاء اإلى هذا الوطن 
الـــذي نال ا�صتقالله عام 1943 اأكثر من تعبيرها عن االنتماء اإلى 
الق�صية اأي ق�صية الن�صـــاء، فالهيئتان اللتان اتحدتا وهما منظمة 
»الت�صامـــن الن�صائـــي« التـــي كانت تتّزعمهـــا لور تابـــت و»االتحاد 
الن�صائـــي« الـــذي كانت تتّزعمه ابتهـــاج قدورة، اتحدتـــا بتاأثيرات 
�صيا�صية وتحت تاأثير الظروف التي اأعقبت الحرب العالمية الثانية 
ودفعت باالأولويات الوطنية اإلـــى الواجهة. وما يجب االإ�صارة اإليه، 
هو اأن هـــذه االأولويات حملت معها الكثير من االأحالم التي �صّكلت 
طموحات الحركة الن�صائيـــة: فالم�صاواة بين المواطنين/ات التي 
�صّكلت جوهر الد�صتور اللبناني كانت كافية لتعبئة جهود اللبنانيات 
مـــن اأجل اال�صتقالل)10( ف�صعار تحريـــر الن�صاء معادل للحداثة في 
خطاب الحركات الوطنية، ومفـــردات االإ�صالح االجتماعي تعتبر 
اإ�صالح و�صع المـــراأة اإ�صالًحا الأو�صاع المجتمع، ولم تكن مطالب 
المراأة لتتجاوز هذه االإ�صالحات)11( التي طالبت بها باكرًا رائدات 

العمل الن�صائي اللبناني. 
منته  لـــم تتوقف الحركـــة الن�صائيـــة اللبنانية كثيـــرًا اأمام مـــا ت�صّ
قوانين االأحوال ال�صخ�صية وغيرها من القوانين من اإجحاف بحق 
المـــراأة، مما يوؤدي اإلـــى تعطيل مبداأ الم�صـــاواة. ولم تلحظ ب�صكل 
كاٍف اأن الت�صريعـــات وبخا�صـــٍة تلك المتعلقة بالحيـــاة ال�صخ�صية 
التـــي و�صعتهـــا الدولـــة اأدت اإلـــى انتـــزاع مـــا قّدمـــه الد�صتور من 
م�صامين توؤّكد الم�صاواة، فالمراأة اللبنانية في خم�صينّيات القرن 

الما�صي لم تجروؤ على طرح حريتها ك�صرط للم�صاواة.
ربمـــا يف�صـــر ذلك هـــذا ال�صكـــوت اأو حتى هـــذا  »الر�صـــى« الذي 
مار�صتـــه الحركة الن�صائية لوقت لي�ـــض بق�صير عن هذه القوانين، 
ويف�صـــر اأي�صًا ا�صتغـــراق هذه الحركة في مجـــاالت العمل الخيري 
التطوعي الذي يخدم الت�صورات ال�صائدة عن دورالمراأة التقليدي 
كاأم وزوجـــة واأهمية تفعيل هذا الدور. وكان لهذه الت�صورات اأكبر 
االأثر علـــى االتجاهات العامة التي اخترقـــت الخطاب المعّبر عن 

الن�صاء وق�صاياهّن. 
لم يتغير �صكل الخطاب الذي حملته المراأة كثيرًا بعد اال�صتقالل. 
لقـــد ا�صتكانـــت المراأة اإلـــى ما تحّقـــق وانتظرت مثـــل غيرها من 
المواطنيـــن/ات فـــي لبنـــان والعالـــم اأن تحقـــق الدولـــة الوطنية 
الم�صتقلة اأحالمها، لكـــن دّون ذلك عوائق وعقبات زادتها تعقيدًا 

التطورات االإقليمية الدراماتكية التي انتهت بهزيمة 1967.
)10(  اإيمـــان �صم�ـــض �صقير، ن�صاء في اإمراأة – �صيرة لور مغيـــزل-، دار النهار للطباعة 

والن�صر، بيروت، 2002.
)11(  روز غريـــب، اأ�صواء علـــى الحركة الن�صائية المعا�صرة، مقـــاالت ودرا�صات، معهد 

الدرا�صات الن�صائية في العالم العربي، بيروت، 1988.
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1-2-2 المرحلة الثانية: المراوحة 
تعّر�ـــض لبنـــان مثل كّل بـــالد المنطقة لريـــاح التغييـــر التي هّزت 
المنطقة العربية بعد هزيمة 1967، تلك الهزيمة التي عّرت ب�صكل 
كامل االدعاءات المختلفـــة لالأنظمة القومية حول م�صائل التنمية 
والتحديـــث واال�صتعـــداد لخو�ض المعركـــة الفا�صلة فـــي ال�صراع 

العربي االإ�صرائيلي وا�صترداد فل�صطين. 
ولبنان هذا البلد ال�صغير الذي حافظ على نظام �صيا�صي ليبرالي 
�صبـــه فريـــد فـــي منطقـــة ت�صيطرعليها اأنظمـــة جمهوريـــة وملكية 
توتاليتاريـــة، تحّول فجاأة اإلى مختبر للحركات ال�صيا�صية والقومية 
التـــي وجدت فيه م�صاحة للتعبيـــر الحر لم تكن لتجدها في اأي بلد 
اآخر، وقد اأدى ذلك اإلى ازدهار ثقافي و�صيا�صي وات�صاع مذهل في 

م�صاحة النقد واالعترا�ض .
وقد طـــال هـــذا النقد جميـــع المقـــوالت النظريـــة والممار�صات 
العمليـــة للحركات ال�صيا�صية ولم تكن الجمعيات الن�صائية بمعزل 

عن هذا االختبار.
لقد اأدى الف�صل الع�صكري والياأ�ض اإلى ارتباك فكري وان�صقاقات 
داخل االأحزاب ال�صيا�صية. وعلى قاعدة هذا النقد ومعه ن�صتطيع 
اأن ننظـــر اإلى االن�صقاقات داخل الحركات الن�صائية بالتوازي مع 
االن�صقاقات داخل الحـــركات ال�صيا�صية. هكذا ظهر اإلى الوجود 
التّجمـــع الن�صائي الديمقراطـــي اللبناني �صنة 1976 بالتوازي مع 
االن�صقـــاق الذي ح�صل داخـــل الحركة ال�صيوعيـــة اللبنانية، كما 
اإن االتحـــاد الن�صائـــي التقدمـــي ا�صتمد وجـــوده وحركته من قوة 
وفعاليـــة الحـــزب التّقدمي اال�صتراكي، ولي�ض مـــن ال�صعب علينا 
اأن نالحظ اأن جمعية النه�صة الن�صائية كانت وال تزال في عالقة 

ع�صوية مع الحزب القومي ال�صوري.
والمالحـــظ اأن االأحـــزاب ال�صيا�صيـــة في لبنـــان، اأن�صـــاأت لجانها 
الن�صائية في خطوة اأولى وجعلتها جزًءا من االأحزاب نف�صها، ثم ما 
لبثت اأن حّولتها اإلى منظمات جماهيرية تعتمد عليها عند الحاجة 
)اللجـــان الن�صائية في حزب الكتائب وفـــي االأحزاب ذات الطابع 
الدينـــي( وما لبثت هذه الحاجـــة اأن ظهرت اإلى الوجود، فالحرب 
اللبنانية التـــي بداأت تتجمع عنا�صرها بعد هزيمة 1967 واختالل 
التـــوازن ال�صيا�صي والع�صكـــري في لبنان بعد دخـــول الفل�صطنيين 
اإليـــه باأعداد كبيـــرة، كانت اأداة تحويـــل رئي�صية لبنيـــة الحركات 

االجتماعية والمنظمات نف�صها وتفعيل اأدوارها .
هكـــذا اكت�صبـــت حركات الطالب والحـــركات النقابيـــة دورًا اأكبر 
في تحديـــد ال�صيا�صات االجتماعية في لبنان، وقد ن�صاأت بالتالزم 
معهـــا وفي ال�صياق عينه جمعيات ن�صائية �صيكون لها دوٌر فاعٌل في 
الحركـــة الن�صائيـــة نف�صها، ون�صتطيع اأن نذكر علـــى �صبيل المثال، 
لجنـــة حقـــوق المـــراأة اللبنانية التي نالـــت ترخي�صها فـــي 5 اآذار 
1970، والتّجمـــع الن�صائي الديمقراطي اللبناني الذي تاأ�ص�ض �صنة 
1976 وكذلـــك االتحـــاد الن�صائـــي التقّدمـــي الـــذي اأ�صبح منظمة 

مرخ�صة �صنة 1980.

وال بد من االإ�صارة هنا اإلى اأن االقت�صار على ذكر هذه المنظمات 
ال يلغـــي وجود منظمـــات اأخرى، لكن تاأثيرها لـــم يظهر في �صياق 
الحـــركات الن�صائية اللبنانيـــة الذي يرتبط بال�صيـــاق المو�صوعي 
الذي فر�صته الحرب اللبنانية ومـــا حملته من ا�صطرابات وماآ�ٍض 
غّيرت مـــن وجهة عمل هذه المنظمات كما اأثـــرت تاأثيرًا بالغًا في 

دور وفعالية المجل�ض الن�صائي اللبناني.
ولكن هل تغيرت الروؤية؟ وهل تغيرت لئحة المطالب؟

لو راجعنا القوانين االأ�صا�صية للمنظمات الن�صائية التي ا�صتطاعت 
اأن تت�صكل ر�صميًا اأي بموجب علم وخبر كما هي قاعدة الترخي�ض 
فـــي لبنان لوجدنـــا اأنها ت�صتمـــد روؤيتها اإلى المـــراأة من مرجعين: 
الأول هـــو مرجعيـــة الحداثة التـــي تجعل من مفهـــوم التّقدم ركنًا 
اأ�صا�صيـــًا فـــي عملية التغيير االجتماعـــي، والثانيـــة هي المرجعية 
الوطنية التي ترّكز على اال�صتقالل الوطني وتدمج بين اال�صتقالل 
والتنميـــة؛ فلجنـــة حقـــوق المـــراأة اللبنانيـــة تخت�صـــر الغاية من 
تاأ�صي�صهـــا: »بالدفاع عن حقوق المراأة في المدينة والريف والعناية 
بالطفولة ورعايتها والعمل على تعزيز ا�ستقالل لبنان و�سيادته«)12(. 
اأّما التّجمع الن�صائـــي الديمقراطي اللبناني،  فقد اخت�صر غاياته 
»برفـــع م�ستوى المـــراأة اللبنانية معنويـــاً واجتماعيـــاً واإنماء ال�سعور 
الوطنـــي لديهـــا بهدف تعزيز ا�ستقـــالل ووحدة لبنـــان«)13( وي�صترك 
االتحـــاد الن�صائـــي التقّدمي مع غيـــره من المنظمات فـــي غاياته 
حـــول المـــراأة والوطن فهو يهـــدف اإلى رفع م�صتوى المـــراأة ثقافيًا 

واجتماعيًا:
»الدفاع عن حقوق المراأة كافة في مختلف المجالت.

الهتمام ب�سوؤون المراأة كافة في مختلف المجالت.
خلق التعاون وتوفير الترابط بين الن�ساء من اأجل خدمة المجتمع 
وتوفير الم�ساركة المتكاملة وتنمية ال�سعور بالم�سوؤولية الجماعية 
واإ�سراك المراأة في عملية الن�سال الوطني ال�سيا�سي والجتماعي 

من اأجل تاأمين العدل والم�ساواة بين جميع المواطنين«)14(. 
ون�صتطيع اأن نالحظ اأن المرجعيتين المذكورتين اأعاله كانتا اأي�صًا 

في اأ�صا�ض ت�صّكل اأهداف وغايات المجل�ض الن�صائي اللبناني. 
هـــل يعنـــي ذلـــك اأن روؤيـــة المـــراأة وق�صاياهـــا لـــم تتغير مـــا بين 
الخم�صينّيات وال�صبعينّيات في القرن الع�صرين؟ قد يكون الجواب 
هنـــا نعم وال؛ هو نعم بمعنـــى اأن تغّيرات اأ�صا�صيـــة قد طراأت على 
الروؤيـــة بالتـــوازن مع ما ح�صـــل من تغيـــرات في روؤيـــة الحركات 
ال�صيا�صيـــة المختلفـــة، وال �صّيمـــا اأن فـــّك االرتباط الـــذي فر�صته 
ا�صتعدادات الحرب وظروفها في ال�صبعينّيات من القرن الما�صي، 
�صقـــط مجـــددًا تحـــت تاأثيـــر التو�صع فـــي دوائر الحـــرب واجتياح 
اإ�صرائيل لبنان �صنة 1982. وهو ل بمعنى اأن الحرب بّدلت اأولويات 
الحركات ال�صيا�صية واالجتماعية كلها، واإن ان�صراف الجهود اإلى 

)12(  لجنة حقوق المراأة اللبنانية، القانون االأ�صا�صي،  المادة الثانية،  1998، م�صدر �صابق.
)13(  التجمع الن�صائي الديمقراطي، النظام االأ�صا�صي، المادة الرابعة.

)14(  ميثاق االتحاد الن�صائي التقدمي.
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العمـــل الع�صكري خالل الحرب قد غّيـــر في اهتمامات المنظمات 
الن�صائيـــة. فالحفاظ على الحياة والم�صاعـــدة على تخفيف االآالم 
اأعادت الحركة الن�صائية اإلى وظائف رعوية كانت قد بداأت تتخلى 
عنهـــا. ولم يقت�صـــر تاأثير الحرب علـــى ذلك بـــل اإن االنق�صامات 
الطائفيـــة اأدت اإلـــى تعطيل عمل المجل�ض الن�صائـــي اللبناني كقوة 
معنويـــة اتحادية قامـــت على مبـــداأي الت�صامن والوحـــدة اللذين 
اأر�صـــت دعائمهما معركة اال�صتقالل الوطنـــي. هكذا راوحت روؤية 
الحركة الن�صائية مكانها، فلم تتاأثر كثيرًا بالدعوات التي اأطلقتها 
الموؤتمرات العالمية للمراأة مثل موؤتمر مك�صيكو 1975 وكوبنهاغن 
1980  ونيروبـــي 1985. لقـــد كان على المـــراأة اللبنانية اأن تنتظر 
حلـــول ال�صـــالم، وبدايـــة التح�صيـــر لموؤتمر بيجينغ حتـــى ت�صتعيد 

المبادرة في اإعادة التفكير باأ�صكال عملها وبناء روؤية جديدة.
1-2-3 المرحلة الثالثة: محاولت التغيير 

نوؤرخ للمرحلة الثالثة بتوقف الحرب اللبنانية وبدء مرحلة ال�صالم، 
ذلـــك الأن الثمانينّيـــات التـــي �صهـــدت تطـــورات عميقـــة وتحوالت 
ا�صتراتيجيـــة كبيـــرة في الم�صتوى العالمي، لـــم ي�صتفد منها لبنان 
الـــذي كان ال يزال يـــرزح تحت وطاأة حرب اأهليـــة دامية واحتالل 
اإ�صرائيلـــي مدّمـــر. لكن هـــذه التغيـــرات وما لحقها مـــن تطورات 
دراماتيكية في المنطقة العربيـــة في الت�صعينّيات، اأدت اإلى توقف 
الحـــرب اللبنانيـــة نتيجة لتوافـــق داخلي فر�صته ظـــروف اإقليمية 

وعالمية بالغة الدقة. 
وال نجد من المفيد اأو ال�صروري التو�صع في و�صف هذه الظروف التي 
كتب عنها الكثير، يكفي اأن ن�صير اإلى اأن التحوالت لم تكن في ال�صيا�صة 
فقط، حيث اأدى انهيـــار االتحاد ال�صوفياتي والمنظومة اال�صتراكية 
اإلى تراجع الفكر ال�صيا�صي المواكب للتجربة. بل اإن اأدوات التحليل 
النظرية واأ�صكال االنتظام االجتماعي فقدت م�صداقيتها، فاالنتظام 
وااللتزام في االأحزاب ال�صيا�صية لم يعد اأمرًا مغريًا كما اإن التحليل 
الكلي لق�صايا التغيير لم يعد منا�صبًا في ظل �صعود منظومات فكرية 
اأخرى، اأعطت حيزًا وا�صعًا للق�صايا الجزئية وقدمت اأ�صكااًل اأخرى 
لالنتظـــام االجتماعي. والحركات االجتماعيـــة الجديدة )حركات 
البيئة، ال�صبـــاب، الن�صاء..( اأخذت مكانهـــا على م�صاحة الخريطة 
االجتماعيـــة، واأ�صبحت تعّبر عن �صرورة مو�صوعية في زمن ينتقل 
مـــن عالم مدّول اإلى عالم معولـــم. وال ن�صتطيع النظر اإلى المرحلة 
الثالثـــة مـــن دون اعتبـــار هـــذه التغيرات التـــي اأعطـــت المنظمات 
الن�سائية اأهمية مالئمة للتوقعات المنتظرة في ظل عالم يتغير، 
ومنحتها �سرعية تمثيلية اأ�ّس�ست للمحاولت الجديدة التي تبّنتها 

الحركة الن�سائية اللبنانية.
كان االإعالن عن الموؤتمر العالمي الرابع للمراأة هو الحدث االأبرز 
فـــي هـــذه التغيرات وفي �صل�صلة مـــن القمم والموؤتمـــرات العالمية 
قادتها االأمم المتحـــدة باعتبارها اإعالنات مظّهرة للتغيرات التي 
تقـــود نحو نظام عالمي جديـــد. وال تتوقف اأهمية الموؤتمر العالمي 
الرابـــع على جـــّدة االأهداف التـــي حّددها لنف�صه )اأنظـــر الوثيقة 

االأ�صا�صيـــة()15( بل في عملية التح�صيـــر التي اأعدت لها موؤ�ص�صات 
االأمم المتحـــدة بعناية فائقة وفي الحملـــة االإعالمية التي رافقت 

تح�صير الموؤتمر وانعقاده. 
لقد ا�صتطاعـــت التح�صيرات التي رافقت الموؤتمر اأن ت�صع ق�صايا 
الن�صاء وخا�صة ق�صايا الم�صاركة والتمكين في دائرة ال�صوء وهّياأت 
المنـــاخ المنا�صب الإعادة نظر جذرية في روؤية المراأة لنف�صها وفي 
توقعات المجتمع منها، كما �صاهمت في تطوير اأ�صكال التحالفات 

التي بداأت تاأخذ مكانها داخل الحركة الن�صائية. 
وقد تكون مفيدًة االإ�صارة هنا اإلى عودة المجل�ض الن�صائي اللبناني 
اإلى العمل مّتحـــدًا، بعد اأن كان قد تعّر�ض لل�صلل واالنق�صام خالل 
مرحلة الحرب االأهلية، كما اإن الت�صدي للتح�صير لموؤتمر بيجينغ 
واإعـــالن المجل�ـــض الن�صائـــي اللبنانـــي مبادرته فـــي ت�صكيل لجنة 
مو�ّصعـــة ت�صم اإلى جانب الهيئـــات الن�صائية قطاعـــات وا�صعة من 
المجتمع المدني  تحت ا�صم » اللجنة االأهلية للتح�صير والم�صاركة 
فـــي موؤتمر بيجينغ« قد �صاهمت في نقـــل ق�صايا الن�صاء من داخل 
الغـــرف المغلقـــة التي كانـــت ت�صّكلهـــا الجمعيـــات الن�صائيـــة اإلى 
الف�صـــاء الوا�صع الذي �صّم منظمات المجتمـــع المدني )اأحزاب، 
نقابـــات، نـــواٍد، خبـــراء وباحثـــون/ات اأي�صًا( وقـــد انعك�صت هذه 
الخطـــوة اإيجابـــًا علـــى المنـــاخ العـــام المحيـــط بالمـــراأة وكانت 
اال�صتجابـــات المتتاليـــة من جانـــب ال�صلطـــات ال�صيا�صية لمطالب 
الحـــركات الن�صائيـــة المدعومة مـــن موؤ�ص�صات ومنظمـــات االأمم 
المتحدة ووكاالتها الدولية، اإيذانـــًا ببدء مرحلة جديدة في تاريخ 
هـــذه الحركة. فاالإعتراف باأهلية المـــراأة لل�صهادة، واأهلية المراأة 
المتزوجـــة لممار�صـــة التجـــارة وعقـــود التاأميـــن على الحيـــاة)16( 
والم�صادقـــة على اتفاقية اإلغاء جميع اأ�صـــكال التمييز �صد المراأة 
�صنـــة 1996 مـــع كل التحفظات التـــي ت�صّمنتها هـــذه الم�صادقة، 
وكذلـــك اإن�صـــاء الهيئـــة الوطنية ل�صـــوؤون المـــراأة اللبنانيـــة والتي 
اأن�صاأتها الحكومـــة اللبنانية بناء على م�صعى من الهيئات المدنية؛ 
وهي الهيئة التـــي قادت عمليات التح�صيـــر والم�صاركة في موؤتمر 
بيجينـــغ، جميعها خطوات ربما ال تكون علـــى الم�صتوى المطلوب، 
لكنهـــا كانت ا�صتجابات لهذا المناخ الـــذي اأعطى المطالب زخًما 
غيـــر معهود في الحيـــاة االجتماعية اللبنانيـــة)17(. على اأن االكثر 
اأهميـــة هنا، هو التغّيرات االأ�صا�صية التي لحقت بالروؤية والخطاب 
الّلذيـــن اأ�ّص�صا لوعي اآخر �صتظهر بوادره في العالقة الجديدة بين 
البحـــث االجتماعـــي وق�صايا الن�صاء، وفي تغييـــر اأولويات الحركة 

الن�صائية اللبنانية وتغيير الئحة مطالبها.

)15(  االأمـــم المتحـــدة، اإعـــالن ومنهاج عمـــل بيجينغ مع االإعـــالن ال�صيا�صـــي والوثيقة 
الختامية لموؤتمر بيجينغ بعدة �صنوات، نيويورك، 2002.

)16( اأنظر االنجازات التي حققتها المراأة اللبنانية في الملحق رقم 1.
)17(  اللجنة االأهلية لمتابعة ق�صايا المراأة والمجل�ض الن�صائي اللبناني، التقرير الوطني 
للمنظمـــات غيـــر الحكومية في لبنان عـــن التقدم المحرز فـــي تنفيذ منهاج عمل 

بيجينغ، بيروت، 1999.
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1-3 الروؤية الجديدة، محاولة لختراق التقليد 
لـــم يكـــن مـــن ال�صهـــل اأن تفكـــر اللجنـــة الوطنيـــة للتح�صيـــر 
والم�صاركـــة فـــي موؤتمـــر بيجينـــغ ببنـــاء ا�صتراتيجيـــة للحركة 
الن�صائيـــة لـــوال البيئة الم�صانـــدة التي اأوجدهـــا الموؤتمر. كما 
اإن الدعـــم المعنوي والمادي للمنظمات الدوليـــة �صاعد كثيرًا 
فـــي دفـــع الدوائر الر�صميـــة الى التعـــاون مـــع المنظمات غير 
اأجـــل بلـــورة ا�صتراتيجيـــة للمـــراأة  الحكوميـــة وال�صغـــط مـــن 
اللبنانيـــة الأول مرة في تاريـــخ الحركة الن�صائية. لقـــد ت�صّكلت 
�صنـــة 1996 اللجنة االأهلية لمتابعـــة ق�صايا المراأة بعد بيجينغ 
فـــي نطـــاق متابعتهـــا الق�صايـــا التـــي ت�صّمنهـــا اإعـــالن موؤتمر 
بيجينـــغ، ولـــم تكـــن المنطلقـــات النظريـــة لهـــذه اللجنة �صوى 
انعكا�ـــض الإعـــالن بيجينغ نف�صـــه، ولقد اأرادتها اللجنـــة تعبيرًا 
عـــن طمـــوح المـــراأة اللبنانية وعزمهـــا على تحقيـــق الم�صاواة 

والعدالة بينها وبين الرجل. 
وقـــد ت�صّكلت جمعيات اأخـــرى ت�صتهدف المـــراأة مبا�صرة، كالهيئة 
اللبنانية لمناه�صة العنف �صد المراأة  وغيرها ... كما اإّن الجمعيات 
االأخرى بّدلت من اأولوياتها اأي�صًا. جميع هذه الجمعيات ا�صتمدت 
اأهدافهـــا وو�صائلها من ذلك الجديد الذي حملته رياح التغيير في 

روؤية المراأة لدورها وروؤية المجتمع لها.
ولـــم تتاأخر هذه المنظمات جميعها في العمـــل مع الهيئة الوطنية 
ل�صـــوؤون المراأة اللبنانية على �صياغـــة اال�صتراتيجية الوطنية التي 

كانت االأولى في تاريخ الحركة الن�صائية اللبنانية.
 وت�صتمد هذه اال�صتراتيجية اأهميتها من عن�صرين اأ�صا�صيين :

 الأول هـــو اأنهـــا ثمـــرة نقا�ٍض وا�صـــع بيـــن منظمـــات المجتمع 
المدنـــي،  والهيئـــة الوطنيـــة ل�صـــوؤون المـــراأة اللبنانيـــة التـــي 
ليـــة تطبيقية الإعالن  �صّكلتهـــا ال�صلطـــة التنفيذيـــة اللبنانيـــة كاآ
بيجينـــغ الـــذي �صـــدر في نهايـــة الموؤتمـــر الرابع للمـــراأة �صنة 

.)18(1995
 والثانـــي هو تجاوز هـــذه اال�صتراتيجية الروؤيـــَة التاريخية للحركة 
الن�صائيـــة اللبناينـــة، فـــالأول مرة فـــي تاريخ هـــذه الحركة ت�صبح 
الم�صـــاواة  التامة بنـــدًا رئي�صيًا في خطابها وفـــي الئحة مطالبها، 
وعندما نقول الم�صاواة فنحن ن�صير اإلى اإلغاء التمييز في القوانين 
ورفـــع التحفظات التـــي و�صعها لبنان عنـــد اإبرامه اتفاقيـــَة اإلغاء 
جميع اأ�صـــكال التمييز �صد المراأة )ال�صيـــداو(، اأْي اإننا ن�صير اإلى 
قوانين االأحوال ال�صخ�صية، اأو قانون الجن�صية اأو بع�ض مواد قانون 

العقوبات)19(.

)18(  االأمم المتحدة، اإعالن موؤتمر بيجينغ، م�صدر �صابق.
)19(  اللجنـــة االأهلية لمتابعـــة ق�صايا �لمر�أة والهيئة الوطنية ل�صـــوؤون المراأة  اللبنانية،  

اال�صتراتجية الوطنية للمراأة اللبنانية، بيروت، 1996.

2.  جهود الحركة الن�سائية اللبنانية من اأجل اإلغاء 
التمييز �سد المراأة في القوانين وموقع قانون 

الجن�سية من هذه الجهود
عندمـــا نتحدث عن الحركة الن�صائية فاإن التعميم يغفل الفروقات 
بيـــن هيئة واأخـــرى، علـــى اأن البارز فـــي م�صار الحركـــة الن�صائية 
اللبنانيـــة في هذه المرحلة هـــو الموقع الذي بـــداأت تحّتله م�صاألة 
التمييز �صد المراأة في القوانين. فاالهتمام بم�صاألة الحقوق تجاوز 
فـــي هـــذه المرحلة الخطاب البالغـــي عن »تعزيز و�صـــع المراأة«، 
فتوالـــى الكالم عن الحقوق، حـــق المراأة فـــي اإدارة ال�صاأن العام، 
حقهـــا فـــي الم�صاركة ال�صيا�صيـــة، حقها في اأن تكـــون مت�صاوية مع 
الرجـــل اأمام القانون في جميع الميادين. وقد طرح هذا المو�صوع 
بقوة بعد موؤتمر بيجينـــغ، واأ�صبحت الم�صاواة بين الرجل والمراأة 
اإحـــدى المفردات ال�صرورية في خطاب المنظمات غير الحكومية 
وفـــي خطاب االأحزاب ال�صيا�صية الموجه اإلى الن�صاء. ون�صتطيع اأن 
نقـــول: اإن الخطاب بعد موؤتمر بيجينـــغ قد تحّول من خطاب قائم 
علـــى حّق المراأة في اال�صتفـــادة من التنميـــة اأي حّقها في التعليم 
والعمـــل وال�صحة، اإلى خطاب قائم علـــى حقها في اإن�صاء الحقوق 
االأخرى، اأي حقوقها فـــي اأن تكون كاملة المواَطنة، في اإ�صارة اإلى 
التمييـــز �صدها في قانون الجن�صية واالأحـــوال ال�صخ�صية، وحّقها 
في اأن ت�صارك في ر�صم ال�صيا�صات وتخطيطها وتنفيذها. والِجّدة 
هنـــا تكمن في االنتقال من خطـــاب االحتياجات العملية كما تقول 
كاروليـــن موزر اإلى خطاب االحتياجـــات اال�صتراتيجية التي تتعلق 

بالمكانة والدور. 
ن�صتطيع اإذًا اأن نجعل من موؤتمر بيجينغ واالإعالن الذي �صدر عنه 
وما رافقه من تح�صيـــرات نظرية وعملية نقطة البداية للتغييرات 
الجذريـــة التـــي برزت فـــي روؤيـــة الحـــركات الن�صائيـــة وخطابها، 
وال�صيمـــا فـــي ما يخ�ض الم�صـــاواة واإلغاء التمييز �صـــد المراأة في 
القوانيـــن، كمـــا ن�صتطيـــع اأن نجعل ذلك بداية لجهـــود الن�صاء من 

اأجل اإلغاء التمييز في القوانين.
واإذا كانـــت الجهود المبذولة قبـــل موؤتمر بيجينغ لم تتجاوز حدود 
الحاجات العملية للمراأة كما راأينا، فذلك عائد في راأينا اإلى غلبة 
ال�صيا�صـــي على االجتماعـــي في لبنان من جهـــة، وتاأثير ذلك على 
المنظمات والحركات الن�صائية واأهدافها ون�صاطاتها وطرق عملها 

من جهة اأخرى.

2-1 الجهود المبذولة بعد موؤتمر بيجينغ 
يحتل موؤتمـــر بيجينغ بالن�صبة الى الحـــركات الن�صائية اللبنانية 
اأهميـــة خا�صة، فهـــو الموؤتمر االأول الذي يتـــم التح�صير له على 
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الم�صتـــوى الوطني. وقبل هـــذا الموؤتمر عقدت ثالثـــة موؤتمرات 
عالميـــة، في وقت كانت فيـــه الحركة  الن�صائيـــة والمجتمع ككل 
في اأّتون الحرب االأهلية، فلـــم تترك هذه الموؤتمرات الكثير من 
االأثر في الحركات الن�صائية اأو في خطابها. لقد �صّكل التح�صير 
لموؤتمـــر بيجينـــغ منا�صبة �صديـــدة االأهمية للحـــركات الن�صائية، 
وقـــد قاد المجل�ض الن�صائي اللبنانـــي حركة وا�صعة من اأجل هذا 
التح�صير، وبمبادرة من هذا المجل�ض تم اإن�صاء اللجنة الوطنية 
للتح�صيـــر والم�صاركة فـــي موؤتمر بيجينغ، وقـــد �صارك في هذه 
اللجنة العديد من الموؤ�ص�صـــات والهيئات المدنية وال�صخ�صيات 
واأ�صفـــرت التح�صيـــرات للموؤتمر عن ت�صكيـــل اأول هيئة بمر�صوم 
حكومـــي من اأجل الم�صاركة في موؤتمـــر بيجينغ، وقد �صّمت هذه 
الهيئة ممّثـــالٍت عن الهيئات الن�صائيـــة والهيئات الحكومية. وال 
بـــد من االعتراف هنـــا اأن هذه الهيئة قد �صّكلـــت نقلة نوعية في 
م�صـــار الحركات الن�صائيـــة، فهي اأنجـــزت اأول تقرير وطني عن 
و�صـــع المـــراأة في لبنان، وقـــد �صاعد هذا التقرير، بمـــا ت�صّمنه 
مـــن اأرقام حـــول وجود المراأة فـــي الحياة العامة، علـــى ت�صليط 
ال�صـــوء على التمييـــز �صّدها في القوانين، فـــكان اإبرام اتفاقية 
اإلغـــاء جميع اأ�صـــكال التمييز �صد المراأة �صنـــة 1996 ثمرة هذا 
التّحـــول، لّكنـــه لـــم يكن تحـــّواًل كاماًل، فلقـــد و�صع لبنـــان عّدة 
تحّفظـــات على بع�ض بنـــود االتفاقية ) البنـــد الثاني من المادة 
التا�صعـــة المتعلقة بالجن�صية، البنود )ج( و) د( و)و( و)ز( من 
الفقـــرة الثالثـــة من المـــادة 16 المتعلقة باالأحـــوال ال�صخ�صية، 
والفقرة االأولـــى من المادة 29 المتعلقة بحـــل النزاعات(. ومع 
ذلـــك فاإن االيجابيات الكثيرة التي اأنتجها التح�صير والم�صاركة 
فـــي موؤتمـــر بيجينـــغ كانـــت كثيـــرة: لقـــد ت�صّكلـــت مجموعة من 
الجمعيـــات والهيئـــات المتخ�ص�صـــة تبّنت االأفـــكار والمعتقدات 
التـــي وّزعتهـــا وثيقة بيجينـــغ، فاأن�صئـــت اللجنة االأهليـــة لمتابعة 
ق�صايـــا المـــراأة بعد بيجينـــغ �صمن اأهـــداٍف تتطلع اإلـــى تحقيق 
الم�صـــاواة كمـــا اأُن�صئـــت الهيئـــة اللبنانية لمناه�صـــة العنف �صد 
المـــراأة وغيرها، واأتاح التحالف الذي قام بين المجتمع المدني 
ممثـــاًل باللجنـــة االأهليـــة لمتابعـــة ق�صايا المـــراأة التـــي ت�صّكلت 
مبا�صـــرة بعـــد موؤتمر بيجينـــغ والهيئـــة الوطنية ل�صـــوؤون المراأة 
اللبنانيـــة، بالرغم مـــن كل التحفظات التي و�صعهـــا لبنان على 
االتفاقية، اأتـــاح اإنتـــاج اأول ا�صتراتيجية وطنيـــة خا�صة بالمراأة 
اللبنانيـــة، ا�صتراتيجيـــة جعلـــت في راأ�ـــض اهتماماتهـــا: تحقيق 
الم�صاواة بيـــن الرجل والمراأة وذلك في كل الت�صريعات المدنية 
التـــي تنّظـــم العالقـــات االجتماعية علـــى مختلـــف الم�صتويات، 
وتعميـــم م�صروعيـــة الم�صاواة بيـــن الرجل والمراأة فـــي الثقافة 

االجتماعية، وفي اأنماط ال�صلوك في �صّتى الميادين.

مـــا يجب االإ�صارة اإليـــه هنا، هو اأن هـــذه اال�صتراتيجية التي كانت 
ثمـــرة نقا�ٍض وا�صع بيـــن منظمـــات المجتمع المدني وبيـــن الهيئة 
التـــي �صّكلتهـــا ال�صلطـــة التنفيذية با�صـــم الهيئة الوطنيـــة ل�صوؤون 
المـــراأة اللبنانيـــة كاآلية تطبيقيـــة الإعالن بيجينغ الـــذي �صدر في 
نهايـــة الموؤتمـــر الرابع للمـــراأة �صنـــة 1995، تجـــاوزت - اأي هذه 
اال�صتراتيجّيـــة - الروؤيـــة التاريخيـــة للحركة الن�صائيـــة اللبنانية، 
فـــالأول مرة في تاريخ هـــذه الحركة ت�صبح الم�صـــاواة التامة بندًا 
رئي�صيـــًا في خطابها بالرغم من خلـــو اال�صتراتيجية من المطالبة 

�صراحة بتغيير القوانين.
لقد حـــدد اإعالن بيجينغ اإثني ع�صر مجـــااًل للعمل من اأجل تطوير 
و�صـــع المراأة وتعديل مكانتها في المجتمـــع باتجاه الم�صاواة بينها 
وبيـــن الرجل. وذلك علـــى م�صتوى العالم وقد اختـــارت الحركات 
الن�صائيـــة القديمـــة منها والجديـــدة مجاالت محـــددة في اإعالن 
بيجينغ كانت حتى ذلك الوقت �صبه غائبة عن عمل هذه الهيئات. 
فالم�صاركـــة ال�صيا�صيـــة التـــي حققتهـــا جهـــود الحركـــة الن�صائية 
اللبنانية في الخم�صينّيات )1953 تاريخ اإ�صدار قانون حق المراأة 
فـــي الم�صاركة ال�صيا�صية( لم تاأخذ حّيزها ال�صروري في التطبيق 
علـــى مدى خم�صين عامًا، فـــكان اأن تحّولت هذه الم�صاركة في ظل 
الدعـــوات لم�صاركـــة المراأة في اتخـــاإذ القرار، اإلى بنـــد اأول على 
جـــدول اأعمال الحـــركات الن�صائية. كذلك اهتمـــت هذه الحركات 
بالقوانين التي تمّيز �صّد المراأة في جميع الميادين، واأولت ق�صايا 
العنف �صد المراأة اهتمامـــًا اأ�صا�صيًا، كما اهتمت كذلك بالّتركيز 
علـــى الم�صاواة كهدف ا�صتراتيجي للمجتمع ولي�ض للمراأة فح�صب، 

هدف ال بد من تحقيقه.

2-1-1 ما هو موقع قانون الجن�سية من هذه الجهود؟
قد يكون من المهم االإ�صارة هنا اإلى اأن االهتمام باإلغاء التمييز في 
القوانيـــن قد بداأ باكرًا مع ت�صّكل االأحزاب الوطنية في لبنان. لقد 
تبّنـــت هذه االأحزاب المطالبة بقانون مدنـــي لالأحوال ال�صخ�صية 
)الحزب الديمقراطي العلماني، الحزب القومي ال�صوري...( كما 
اإّن قانونًا مدنيًا لالأحوال ال�صخ�صية كان جزءًا من الروؤية ال�صاملة 
للحزب ال�صيوعي، والجدير بالذكر اأن لجنة حقوق المراأة اللبنانية 
القريبة من الحزب ال�صيوعي وكذلك التّجمع الن�صائي الديمقراطي 
اللبنانـــي الذي كان قريبًا من منظمة العمـــل ال�صيوعي، باالإ�صافة 
اإلى االتحاد الن�صائي التّقدمي المرتبط بالحزب اال�صتراكي كانوا 
جميعـــًا مع مجموعـــة اأخرى مـــن الهيئات قد اأطلقـــوا فكرة قانون 
مدني اختيـــاري لالأحوال ال�صخ�صية في نهايـــة الثمانينّيات. وفي 
هـــذا المجال علينـــا اأن نّذكر بقانـــون الزواج المدني الـــذي تبّناه 
رئي�ـــض الجمهوريـــة الراحل اإليا�ـــض الهراوي و�صـــّوت عليه مجل�ض 
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الوزراء من دون اأن يحيله اإلى مجل�ض النواب. 
اإال اأن الـــكالم عـــن قانـــون الجن�صيـــة، كان يبدو وكاأنه فـــي دائرة 
المحظور والممنوع. ون�صتطيع اأن نقول اإّن جهود الحركات الن�صائية 
لم تثمر حتى االآن ال في قانون االأحوال ال�صخ�صية وال في القوانين 
االأخـــرى التي �صّكلـــت حيًزا من ن�صاطات الحـــركات الن�صائية منذ 
الت�صعينّيـــات. وهي لم تثمر في راأينـــا الأ�صباب متعددة اأهمها عدم 
قـــدرة الحركة الن�صائيـــة على ح�صد الدعم الكافـــي من المجتمع، 
ق  وفي راأينا اأن مرحلة اأخرى من الجهود المنّظمة المتراكمة لُتحقِّ
المطلوب، اأي اإزالة التمييز في القوانين اللبنانية واإتاحة الفر�صة 

ق مواطنيتها الكاملة. للمراأة لُتحقِّ
2-1-2  ما هي الخطوات التي اأنجزت حتى الآن، وكيف يجب 

اأن ت�ستكمل الحركات الن�سائية جهودها في الم�ستقبل؟
اأ�صرنا في ما �صبق اإلى بداياٍت اأخرى د�ّصنتها الحركات الن�صائية بعد 
موؤتمر بيجينغ، فاال�صتراتيجية الوطنيـــة التي جعلت الم�صاواة بندًا 
اأول فـــي روؤيتها اال�صتراتيجيـــة، اأفرزت اهتمامـــات اأخرى ج�ّصدتها 
مجموعة من الجمعيات في م�صاريع وبرامج، ومع اأن قانون الجن�صية 
لم يحظ باالأولوية باعتباره قانونًا ممّيزًا �صّد المراأة اللبنانية، اإال اأن 
من حكمًا  تركيز جهود الحركات على اإلغاء التمييز �صد المراأة  ت�صّ
الكالم عـــن قانون الجن�صية. وت�صير لور مغيـــزل في كتابها » حقوق 
المراأة االإن�صان في لبنان«)20(، اإلى اأن على الدولة اللبنانية اأن تتخذ 
كّل التدابير التي ت�صاعد على تحقيق الم�صاواة بين المراأة والرجل، 
منهـــا االمتثال للمواثيق الدولية من اتفاقيـــات واإعالنات وتو�صيات 
تتعلـــق بحقـــوق االإن�صان عامـــة، وبحقـــوق المراأة خا�صـــة، وتكري�ض 
حقوق المراأة  ب�صـــورٍة كاملة في الن�صو�ض الت�صريعية، والعمل من 
اأجـــل ذلك ال�صتكمال تنزيه الت�صريـــع اللبناني من كل ن�ض مجحف 
بحق االإن�صان عامة، وبحق المراأة خا�صة، ومنها على �صبيل المثال، 

االأحكام المتعلقة بالجن�صية. 
ون�ستطيـــع تق�سيـــم جهـــود الحركـــة الن�سائيـــة فـــي مجـــال اإلغـــاء 
التمييـــز �ســـد المراأة اإلـــى م�ستويين اأ�سا�سييـــن: م�ستوى البحث 

والدرا�سات، وم�ستوى التدريب والتح�سيد.
فـــي الم�ستـــوى الأول، ال بد من االإ�صارة اإلـــى التقارير التي �صدرت 
تباعـــًا عن الحـــركات الن�صائيـــة: نذكر منها على �صبيـــل المثال ال 
الح�صـــر، التقاريـــر الوطنية التـــي تر�صد و�صع المـــراأة اللبنانية، 
كالتقرير االأّول الذي اأنجزته الهيئة الوطنية للتح�صير والم�صاركة 
فـــي موؤتمر بيجينغ عـــام 1995 وقدمته في الموؤتمـــر المذكور، ثّم 
التقريـــر الوطني االأول عام 1999 الـــذي كان اأول تقرير عن و�صع 
المـــراأة اللبنانيـــة ي�صمل  جميع المجاالت، وقد �صـــدر بالتعاون ما 

)20(  لور مغيزل، حقوق المراأة االإن�صان في لبنان في �صوء اتفاقية الق�صاء على جميع 
اأ�صـــكال التمييز �صد المراأة، الهيئة الوطنية ل�صـــوؤون المراأة، موؤ�ص�صة جوزف ولور 

مغيزل، طبعة 2، بيروت، 2000، �صفحة 56.

بيـــن اللجنـــة االأهليـــة لمتابعة ق�صايا المـــراأة والمجل�ـــض الن�صائي 
اللبناني، وقد فتح هذا التقرير الباب اأمام ت�صاوؤالت اأخرى حاولت 
الدرا�صـــات واالأبحـــاث اأن تتخـــّذ منها مو�صوعـــًا الأعمالها. ون�صير 
اأي�صًا اإلـــى تقارير الظـــل )االأول والثاني والثالـــث( وكانت اللجنة 
االأهليـــة لمتابعة ق�صايا المراأة قد اأ�صدرت تقرير الظل االأول �صنة 
1999 الـــذي قّدم المعلومـــات ال�صرورية عن مدى التقدم المحرز 
في تطبيق اتفاقية اإلغاء جميع اأ�صكال التمييز �صّد المراأة بالتعاون 
مع جمعيات اأخـــرى ُتعنى بتقدم المراأة، واأ�صدرت تباعًا بعد ذلك 
التقريـــر الثاني �صنـــة 2004 و كذلك التقرير الثالـــث �صنة 2006. 
وقد اأبرزت هـــذه التقارير الق�صايا االإ�صكاليـــة التي ال تزال تعاني 
منهـــا المراأة اللبنانيـــة وخا�صة على م�صتـــوى القوانين. وال بد من 
االإ�صـــارة هنا اإلى اأن لجنة اتفاقية اإلغاء جميع اأ�صكال التمييز �صد 
المـــراأة )ال�صيداو( بعد مناق�صتها التقريـــر الر�صمي االأول والثاني 

عام 2004 والثالث عام 2007.
اأعربــــت عن قلقها اإزاء اإ�ستمــــرار تحفظ لبنان عن البند 
الثاني من المادة التا�سعة المتعلقة بالجن�سية، البنود )ج( و)د( 
و)و( و)ز( من الفقرة الثالثة من المادة 16 المتعلقة بالأحوال 
ال�سخ�سيــــة، والفقــــرة الأولــــى مــــن المــــادة 29 المتعلقــــة بحــــل 

النزاعات والتي تتعار�ص مع روح التفاقية وق�سدها. 
وحثـــت اللجنة الدولة اأي�سا على التعجيل في �سحب 
التحفظـــات وو�سع ا�ستراتيجية ت�سمل اأهدافاً محدداً موعد 
تحقيقهـــا بغيـــة تعديـــل القوانيـــن وال�سيا�ســـات ان�سجاماً مع 

تحقيق اأحكام التفاقية.
كمـــا حّثت اللجنـــة الدولة على اعتمـــاد قانون موحد 
لالأحـــوال ال�سخ�سيـــة قابـــل للتطبيـــق علـــى جميـــع الن�ســـاء 

ب�سرف النظر عن اإنتماءاتّهن الدينية.
والجديـــر بالذكـــر اأن اللجنـــة االأهليـــة لمتابعة ق�صايـــا المراأة قد 
اهتمـــت منـــذ اإن�صائها بالعمل علـــى اإلغاء التمييز �صـــد المراأة في 
القوانين اللبنانية، وهكذا اأ�صدرت »الوثيقة اللبنانية االأولى الإلغاء 
كافة اأ�صكال التمييز �صد المراأة -حقوقنا بلغة مب�صطة-«)21( �صنة 
1998 بالتعـــاون مع نقابـــة المحامين. كما نّفـــذت م�صروعًا وا�صعًا 
لبنـــاء قدرات الهيئـــات الن�صائية في مجال المنا�صـــرة والمدافعة 
والمفاو�صة، ونّفذت مجموعـــة وا�صعة من اللقاءات حول القوانين 
التـــي تحّفـــظ عنهـــا لبنـــان، وبالطبـــع كان قانـــون الجن�صيـــة اأحد 

القوانين االأ�صا�صية التي جرى العمل عليها.
وفـــي �صنة 2005، اأعـــادت اللجنة االأهلية مراجعـــة الوثيقة االأولى 
معتمـــدة على تجميع وا�صع لـــكل القوانين والت�صريعـــات التي تمّيز 
�صـــّد المـــراأة و اأ�صـــدرت » الوثيقـــة اللبنانية الثانيـــة الإلغاء جميع 
)21(  اللجنة االأهليـــة لمتابعة ق�صايا المراأة ونقابة المحاميـــن، الوثيقة اللبنانية الإلغاء 
كافـــة اأ�صكال التمييز �صّد المراأة – حقوقنا بلغـــة مب�صطة-، بدعم من فريدري�ض 

اإيبرت واالأوك�صفام، بيروت، 1998.
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اأ�صكال التمييـــز �صّد المراأة في القوانين اللبنانية«)22( التي رّكزت 
على ثالثـــة قوانين ممّيزة �صّد المراأة وهـــي القوانين التي تحّفظ 
عنهـــا لبنان عندما اأبرم اتفاقية اإلغاء جميـــع اأ�صكال التمييز �صّد 
المراأة، وهي قانـــون الجن�صية، قانون االأحوال ال�صخ�صية، وقانون 

العقوبات )ال�صيما المادة 562 منه(.
وفي الم�صتوى الثاني، ال بد من االإ�صارة هنا اإلى الم�صروع الذي نفّذته 
اللجنة االأهلية لمتابعة ق�صايا المراأة خالل �صنة 2007 والذي ترّكز 
على اإعداد مجموعات عمل وبنـــاء قدراتها التخطيطية والتنفيذية 
فـــي عملية تدريب معّمقة حتى ت�صتطيع اأن تختار االأهداف وتخطط 
لتنفيذهـــا. وقد اأبـــرزت الحمالت التي قادتهـــا مجموعات ال�صمال 
والجنوب من اأجل تعديل قانون الجن�صية الو�صع الماأ�صوي للبنانيات 

اللواتي تزّوجن من غير لبنانيين)23(.
علـــى اأن العمل على قانون الجن�صيـــة كان قد �صكل هدفًا بحد ذاته 
لجمعيات لبنانية اأخرى، فمجموعة االأبحاث والتدريب على العمل 
التنموي، وهي من الجمعيات التي ت�صّكلت بعد موؤتمر بيجينغ، قادت 
م�صروًعا اإقليمًيا اآخر اأي على م�صتوى عربي من اأجل اإلغاء التمييز 
�صـــد المراأة في قانون الجن�صية. وقد اأعدت هذه المجموعة حملة 
علـــى مدى اأربع �صنوات تحت عنـــوان »جن�صيتي حق لي والأ�صرتي«، 
وقـــد �صاركت في هذا الم�صروع مجموعة من الجمعيات التي تعمل 
مـــن اأجل اإلغاء التمييـــز �صد المراأة في جميـــع الميادين. و�صملت 
الحملة اأن�صطـــة ذات طابع اإح�صائي، واأن�صطـــة اإعالمية و�صياغة 

تعديل للقانون الحالي. 
جمعية اأخـــرى اعتنت اأي�صًا بمو�صوع اإلغاء التمييز �صد المراأة في 
قانون الجن�صية،  وهـــي لجنة حقوق المراأة اللبنانية التي �صاهمت 
باكـــًرا فـــي العمل من اأجل الم�صـــاواة وهي قد قـــادت عملية اإن�صاء 
تحالـــف علـــى م�صتوى وطنـــي �صمي باللقـــاء الوطنـــي الإلغاء جميع 
اأ�صكال التمييز �صد المراأة، واأطلق اللقاء حملة وطنية اأي�صًا تحت 
عنـــوان »جن�صيتي لـــي والأوالدي«، وهي حملة توجهـــت مبا�صرة من 
اأجل منح االأوالد جن�صيـــة اأمهاتهم/ن، وقد �صملت اأن�صطة متعددة 

من بينها �صياغة تعديل للقانون الحالي.
اإّن الجمعيـــات الن�صائية المهتمة بتقّدم المراأة وتعزيز مكانتها في 
المجتمـــع، والمنظمـــات الدفاعية كانت جزءًا مـــن هذه الحمالت 
وهي �صاركت بفعالية في هذه االأن�صطة منطلقة من مبداأ الموافقة 
والت�صامن، لقد اأدت هذه االأن�صطة اإلى اإ�صاءة الم�صكلة التي تواجه 
اللبنانّيات في وطنهّن وهـــي �صعت اإلى جعل ق�صية حق الن�صاء في 
)22(  اللجنة االأهلية لمتابعة ق�صايا المراأة، الوثيقة اللبنانية الثانية الإلغاء جميع اأ�صكال 
التمييـــز �صّد المراأة فـــي القوانين اللبنانية، بدعم من الوكالـــة االأميركية للتنمية 

الدولية، بيروت، 2005.
)23(  اللجنة االأهلية لمتابعة ق�صايا المراأة، وحدة الجنوب ووحدة ال�صمال، كتّيبان حول 

تعديل قانون الجن�صية اللبناني، 2007.

ممار�صة مواطنيتّهن اأمرًا على جدول اأعمال الهيئات الن�صائية.
لكن الم�سكلة لم تحل بعد،

لمـــاذا لـــم تحـــل، ومـــا هـــي الحجـــج الرئي�ســـُة التـــي يتـــذرع بهـــا 
اللبنانيـــون ال�سيا�سيـــون منهـــم والقانونيون في بع�ـــص الأحيان 

لمنع اأي تعديل لقانون الجن�سية الحالي؟
وما هي ردود فعل المجتمع والهيئات المدنية عليه؟

فـــي نظـــام �صيا�صـــي طائفـــي قائـــم علـــى توزيـــع الح�ص�ـــض بين 
الطوائـــف، يوؤّدي العـــدد دوًرا اأ�صا�صّيًا في تحديـــد هذه الح�ص�ض 
واتجاهاتها الم�صتقبليـــة. ويعلم اللبنانيون، جميع اللبنانيين/ات، 
اأن عـــدم تنفيذ اإح�صاءات جديدة لل�صكان في لبنان)24( لي�ض �صوى 
ترجمة لهذا القلق المرافق للتغيرات الديمغرافية التي تتفاعل في 

لبنان منذ ن�صوئه.
وقد يكون مفيدًا التذكيـــر هنا باأّن انعكا�صات هذا القلق ومفاعيله 
يتجلـــى ب�صكل وا�صح في الخطـــاب ال�صيا�صي الذي يعبر اأبلغ تعبير 
عـــن الم�صكالت المتعلقـــة باأحجام الطوائـــف واأدوارها، ويت�صمن 
الـــكالم حـــول العـــدد، رف�صـــًا وا�صحـــًا الأّي تعديالت علـــى قانون 
الجن�صيـــة الحالي.  وتتجلى االأزمة فـــي اأبعادها المختلفة في تبني 
المجتمع اللبناني في معظم فئاته االجتماعية لهذا الخطاب، وفي 
قبـــول االأيديولوجيا القائلة اإن النظام الطائفي هو اإحدى م�صلمات 
تكويـــن لبنان. وينعك�ض هذا القبول في ق�صور غير مبرر للفاعلين 
االجتماعييـــن عن �صياغة ت�صورات اأخرى للحيـــاة العامة ت�صاعد 
على انتقال ديمقراطي للبنانيين/ات من اأع�صاء في جماعات اإلى 
اأحـــرار في دولة مدنية قادرة وعادلة. وقد يف�صر هذا القبول التاأخر 
في الت�صدي للتمييز �صد المراأة في قانون الجن�صية الحالي، والذي 
اأ�صبـــح جزءًا ال يتجـــزاأ من هذا القبول الذي عممتـــه اأيديولوجيات 
الطوائـــف حـــول العـــدد، اأي عـــدد االأفـــراد المنت�صبيـــن/ ات اإلـــى 
الطوائف، ومركزيته فـــي هرمية النظام ال�صيا�صي الطائفي القائم 

على المحا�ص�صة الطائفية والمذهبية. 
كما اإن الت�صدد في النظر اإلى قانون الجن�صية الذي يبديه ال�صيا�صيون 

وحتى القانونيون لي�ض �صوى نتيجة لهذه االأيديولوجيات الطائفية. 
هكــــذا اأ�صبح قانون الجن�صية اأحد االأبواب الذي تحر�ض الطوائف على 
اإبقائــــه مغلقًا ولم تنفع في فتحه حتى االآن المحاوالت الدوؤوبة االأخيرة 
التي اأ�صرنا اإليها والتي قادتها الهيئات المدنية والجمعيات الن�صائية.

واإذا كان النظـــام االجتماعـــي اللبنانـــي االأبوي قـــد اأر�صى قواعد 
التمييـــز �صد المـــراأة في القوانيـــن اللبنانية باكـــرًا اأي منذ ن�صوء 
لبنان، فـــاإن النظام ال�صيا�صي الطائفي قد منع اأيَّ اإمكانية لتعديل 

هذه القوانين حتى االآن. 
)24(  االإح�صاء اليتيم الذي نفذ هو اإح�صاء 1932 خالل االنتداب الفرن�صي.
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وممـــا يزيـــد هذه الم�صكلـــة تعقيدًا هـــو تواجـــد الفل�صطينيين منذ 
�صتين عامًا في لبنان بعـــد اأن احتلت ا�صرائيل فل�صطين وطردتهم 
مـــن بالدهم ومنعتهم من العودة اإليهـــا. هكذا ظهرت اإلى الوجود 
ق�صيـــة التوطين واأ�صبح كل كالم عن قانـــون الجن�صية الذي يميز 
�صد المراأة مرادفًا للكالم عن التوطين وكاأن اللبنانيات جميعهن 
�صيتزوجن من فل�صطينيين، ومع اأن الد�صتور اللبناني يت�صمن ن�صًا 
�صريحـــًا حول منع التوطيـــن اإال اأن هذه الحجـــة اأي التوطين ذات 
الطابع ال�صيا�صي المحلي تحولـــت اإلى دعامة اأ�صا�صية للمحاججة 
القانونيـــة، وقد تم ا�صتخدامها ب�صكل وا�صع في المجال ال�صيا�صي، 
هـــذا المجال الذي يزداد حدة بقـــدر ما يزداد التع�صب المذهبي 

والتقوقع الطائفي عمقًا وات�صاعًا.
علـــى اأن هذه الحجج التـــي ترفع في وجـــه المطالبين/ات بتعديل 
قانـــون الجن�صية لم تكن ت�صتند اإلـــى اأي معرفة واقعية ومو�صوعية 
لمـــا يجـــري داخـــل المجتمـــع، ولـــم يكن لـــدى الحكومـــات وحتى 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة منهـــا اأّي بيانـــات اأو معطيـــات عـــن 
االتجاهـــات العامـــة لـــزواج اللبنانيات من غيـــر اللبنانييين، وهل 
هنـــاك فعاًل تركيز مق�صود على جن�صية مـــن دون اأخرى. اإن اأحد 
اأوجه الخلل في م�صتويات المعرفة يظهر في ردود ال�صيا�صيين على 
اإ�صدار االأحكام ال�صحيحة في الدعاوى المت�صلة بقانون الجن�صية 

والتمييز �صد الن�صاء في هذا القانون)25(.  

وفي درا�سة اأولية حول » الأحكام الق�سائية في مو�سوع 
جن�سية اأولد اللبنانية المتزوجة من غير لبناني«)26(  اأبرزت 
د. مـــاري روز زلـــزل،  اأن ثمـــة معادلـــة بيـــن حجـــم الدعـــاوى 
المن�ســـورة والتفاعل بيـــن المحكمة والمجتمـــع. فمجموعة 
بـــاز علـــى �سبيـــل المثـــال ن�سرت 87 حكمـــاً بيـــن 1951 و 1969  
بمو�ســـوع الجن�سية ، لم يكن اأي حكم منها بمو�سوع جن�سية 
الأولد القا�سريـــن للبنانية متزوجة من اأجنبي. لكننا نجد 
اأنه بين 1970  و1975 ن�سر 194 حكماً، 42 منها تتعلق باأولد 
اللبنانيـــات المتزوجـــات من اأجانب، كل هـــذه الأحكام ق�ست 

باأن لالأولد الحق بالجن�سية.

لكن الجتهاد قد بداأ على ما يبدو بالتراجع مع بداية 
الحـــرب، و�سهـــد تحوًل جذريـــاً عـــام 1980، واأ�سبحت محكمة 
التمييز تعتبر اأن » الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القرار رقم 
15 عنـــت فقـــط الأم الأجنبية الأ�سل التي تجن�ست بالجن�سية 

)25(  اأنظر بيان النائـــب فوؤاد ال�صعد ب�صاأن الحكم الذي �صدر بتاريخ 2009/6/26 عن 
محكمة جبل لبنان.

)26( لمزيد من التفا�صيل اأنظر الملحق رقم 4

اللبنانية ل الأم اللبنانية الأ�سل التي جاءت ت�ستعيد جن�سيتها 
....الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة ل يمكن تطبيق ن�سها 
على اللبنانية الأ�سل واأولدها القا�سرين ل من طريق الأخذ 
بمبـــداأ العدل والم�ساواة ول من طريق عبـــارات اأخرى تدخل 
في باب القيا�ص اأو الأولوية ول من طريق الدعاوى الإن�سانية 

اأو الحفاظ على وحدة الجن�سية في العائلة الواحدة«.

اأمـــا في مـــا يتعلـــق بمبـــداأ الم�صـــاواة ،... »ال يجوز االأخـــذ بمبداأ 
الم�صاواة بيـــن االأم اللبنانية االأ�صل وبين االأم المتجّن�صة بالتابعية 
اللبنانيـــة، الأن اكت�صـــاب االأم االأجنبية الجن�صيـــة اللبنانية متروك 
تقديره ل�صلطـــة الدولة اال�صتن�صابية وخا�صع لرقابتها في حين اأنه 
بحالة االأخذ بمبـــداأ الم�صاواة ي�صبح بمقـــدور اأوالد االأم اللبنانية 
القا�صريـــن اأن ي�صبحوا لبنانيين حكمـــًا بعد وفاة زوجها االأجنبي 
بمعزل عن رقابة الدولة.« هكذا نرى اأنه  مع انتكا�صة الحلول تراجع 
عـــدد االأحكام وانحـــرف النا�ض عن المحاكم باتجـــاه ال�صيا�صيين 

توخيًا لمر�صوم تجني�ض ما.

ويالحـــظ اأنـــه بيـــن 1976 وعـــام 1990 ن�صرت 6 اأحـــكام فقط لم 
يتعلـــق اأّي منهـــا بهذا المو�صوع، ون�صرت  8 اأحـــكام 4 منها متعلقة 
بالمو�صـــوع ما بين 2002 و2008، فيما عـــادت اإلى الظهور اأحكام 
تجني�ض اللقيط والولد غير ال�صرعي التي قد يكون بع�صها مركبًا.

ح�ســـل  الـــذي  هـــو   2009/6/26 فـــي  اختـــراق  اآخـــر 
فـــي الحكـــم ال�ســـادر عـــن محكمـــة بدايـــة المتن والـــذي اأقر 
بالجن�سية لأولد اللبنانية المتزوجة من اأجنبي م�ستنداً الى 
المـــادة ال�سابعة من الد�ستور التـــي ت�ساوي بين المواطنين. 
وهو حكم مهم لأنه الأول الذي ي�ستند اإلى حقوق المواطنة 

الكاملة والم�ساواة بين المواطنين.

اإن تطور االأحكام يوؤ�صر الى الحاجة الما�صة اإلى و�صع قانون جديد 
للجن�صيـــة. لكـــن اإذا بقـــي الم�صترع علـــى �صمته، فاإن فـــي النظام 
القانونـــي ال�صيما الد�صتور في مقدمته وفي المادة ال�صابعة منه ما 

يمالأ فراغ الن�ض. 

هذه الم�صائل، وكثير غيرها، دفعت اللجنة االأهلية لمتابعة ق�صايا 
المـــراأة التـــي خبرت هـــذه الم�صكلة فـــي منطقتيـــن هما:الجنوب 
وال�صمال، اأظهرتا ات�صاع الم�صكلة وعمقها، - دفع بها- اإلى اقتراح 

م�صروع متكامل حول »حقوق المراأة اللبنانية وقانون الجن�سية«.
هـــذا الم�صروع الذي لقـــي دعمًا معنويًا وماديًا مـــن برنامج االأمم 

المتحدة االإنمائي، هو االآن في طور التنفيذ.
ما هو هذا الم�صروع وما هي اأهدافه، وما هي و�صائله؟



الـقـ�سـم الـثـانـي

مـ�سـروع حـقـوق الـمـراأة 
الـلـبـنـانـيـة وقـانـون الـجـنـ�سـيـة

مـقـدمـة
م�ســـروع »حقــوق المــراأة اللبنانيــة وقانــون الجن�ســية« هـــو م�ســـروع م�ستـــرك بيـــن 
المجتمـــع المدنـــي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف اإلـــى تحقيق الم�ساواة بين 
المراأة والرجل في قانون الجن�سية، واإذا كان هذا الم�سروع ل يّدعي اأنه نقطة البدء في 
(، فاإنه ي�ستطيع اأن يتقدم باعتباره  اإثارة مو�سوع التمييز في قانون الجن�سية في لبنان)
يطـــرح منهجية جديـــدة للتعاطي مع هذه الإ�سكالية، وهـــذه المنهجية تقوم على ثالث 

دعائم:

)✴(  اأنظر الجزء الأول  من الدرا�سة: جهود الحركة الن�سائية في �سبيل اإلغاء التمييز �سّد المراأة في القوانين.
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االجتماعيـــة  القانونيـــة  الدرا�صـــة  هـــي  الأولـــى  الدعامـــة    
لالأو�صـــاع التـــي تعي�صهـــا اأ�صـــر اللبنانّيـــات المتّزوجـــات مـــن 
اأ�صا�صييـــن،  غيـــر اللبنانييـــن، وتت�صمـــن الدرا�صـــة م�صتوييـــن 
اأولهمـــا هـــو الم�صتـــوى الكمي، وهـــذا يعني العمـــل على اإظهار 
حجـــم الم�صكلـــة وات�صاعها في بلد يقوم علـــى التنوع واالنفتاح 
الح�صـــاري واالإن�صانـــي، والثانـــي هـــو الم�صتـــوى النوعي، وهو 
المتعلـــق بدرا�صـــة التداعيـــات التـــي ينتجهـــا قانـــون الجن�صية 
مـــن  الحالـــي  الو�صـــع  ينتجـــه  مـــا  اأي  االأ�صـــر،  الحالـــي علـــى 
لـــى  اإ الو�صـــول  وحـــق  والعمـــل،  باالإقامـــة،  تتعلـــق  م�صـــكالت 

م�صاعدات الدولة.

  اأمـــا الدعامـــة الثانيـــة فهـــي المتعلقة بتعزيز قـــدرات الهيئات 
وتزويدهـــا  المدنـــي  المجتمـــع  موؤ�ص�صـــات  وباقـــي  الن�صائيـــة 
بالمعـــارف ال�صروريـــة )نتائـــج الدرا�صـــة( والمهـــارات عبـــر 
اإجـــراء دورات تدريبيـــة فـــي المناطـــق اللبنانيـــة كافـــًة مـــن 
الم�صيـــرة  لمتابعـــة  والمدافعـــة  والمنا�صـــرة  الت�صبيـــك  اأجـــل 
نحـــو تعديـــل قانـــون الجن�صية الحالـــي. ولتحقيق هـــذه الغاية، 
تـــم ت�صميـــم دليل تدريبـــي ت�صّمن معلومـــات اأ�صا�صيـــة لي�صكل 
مرجعـــًا للنا�صطـــات والنا�صطين في حركـــة الدفاع عن حقوق 
االإن�صـــان والمـــراأة فـــي المجـــال المعرفـــي بحقـــوق االإن�صـــان 
المرتبطـــة بمو�صـــوع حقـــوق المـــراأة وخا�صة فـــي مجال عدم 
التمييـــز والم�صـــاواة وذلـــك انطالقـــًا مـــن العـــام فـــي حقـــوق 
لـــى الخا�ـــص في حقوقهـــا المدنية،  المـــراأة االإن�صـــان، و�صواًل اإ
اأْي فـــي التمتع بالحقـــوق نف�صهـــا المتعّلقة باكت�صـــاب الجن�صية 
اأو االحتفـــاظ بهـــا اأو تغييرهـــا، وبالحقـــوق المت�صاويـــة في ما 
يخت�ـــضّ بمنـــح الجن�صيـــة اإلى االأطفـــال. وُيرّكُز الدليـــل اأي�صًا 
علـــى َتزويد المدّربيـــن والمدّربـــات والنا�صطيـــن والنا�صطات 
ومنظمـــات  عـــام،  ب�صـــكل  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  مـــن 
حقـــوق االإن�صـــان والمـــراأة، بـــاالأدوات والو�صائـــل المتعلقة في 
الت�سبيـــك  حـــول  الق�صايـــا  العمـــل بمختلـــف  تمكينهـــم/ن مـــن 
مـــع  المفاو�ســـات  واإجـــراء  والمدافعـــة  والح�ســـد  وال�سغـــط 
ال�صلطـــات المحليـــة وال�صلطـــات  الت�صريعيـــة والتنفيذيـــة مـــن 

اأجل تعديل قانون الجن�صية الحالي.

  والدعامـــة الثالثـــة هي الحملة االإعالمية التـــي �صيتم التخطيط 
لهـــا مـــن خـــالل حملـــة توعيـــة عامة تعـــّزز فكـــرة تعديـــل قانون 
الجن�صيـــة الحالـــي لزيادة الوعي حـــول هذا القانـــون التمييزي، 
ولن�صـــر المعلومات التي تو�صلت اإليها الدرا�صة من خالل مقاالت 
ومن�صـــورات واأخبـــار �صحافّية ولقاءات مـــع و�صائل االإعالم. كما 
�صتظهر الحملـــة بالملمو�ض ما ينتجه قانون الجن�صية الحالي من 

اآثـــار �صلبية علـــى اأ�صر الن�صـــاء المتزوجات من غيـــر اللبنانيين، 
فالهـــدف هـــو بناء راأي عام مـــوؤات لتعديل القانـــون الذي يرتكز 
علـــى حقائـــق مو�صوعيـــة تظهراالأثرال�صلبـــي والنتائـــج الماأ�صوية 

لقانون الجن�صية الحالي.

الدعائـــم الثـــالث للم�صروع هـــي اإذًا اأدوات في م�صـــار تعديل 
قانون الجن�صية الحالي واإ�صدار قانون مت�صاٍو لمواطنـين/ ات 

مت�صاوين/ات.

 لقـــد حـــان الوقـــت علـــى مـــا نعتقـــد لدح�ـــص مزاعم 
معار�ســـي مبـــداأ الم�ســـاواة بيـــن المـــراأة والرجـــل فـــي قانون 
الجن�سيـــة، فقانـــون الجن�سيـــة الحالي هو باعتـــراف الجميع 
يعتبـــر التجلـــي الأمثل للتمييـــز �سد الن�ساء فـــي لبنان، فهو 
اإلـــى جانـــب مخالفِتـــِه المبـــادىء الأ�سا�سيـــة التي قـــام عليها 
الد�ستور اللبنانـــي، ول�سّيما مبداأي الحرية والم�ساواة، فاإن 
هـــذا القانـــون ل ي�ستند اإلى اأّي مرجعيـــة دينية. وعلى عك�ص 
قوانيـــن الأحوال ال�سخ�سية التي تلقى معار�سة �سديدة من 
رجـــال الدين، تعتبر الممانعة �ســـد تغيير هذا القانون مادة 
لالبتـــزاز ال�سيا�ســـي، عبر خطاب يربط مـــا بين القانون وما 
بيـــن التـــوازن داخـــل المجموعـــات المذهبية من جهـــة، وما 
بيـــن الوطنـــي والإقليمـــي )م�سكلـــة توطيـــن الفل�سطينيين( 

من جهة اأخرى.

I - الدرا�سة: اأهدافها، منهجها، م�سادرها ونتائجها
اإذا كانـــت الدرا�صـــات بوجه عـــام هـــي الطريق ال�صحيـــح الإنتاج 
المعرفـــة في العلـــوم االإن�صانية، فاإن هذه الدرا�صـــة تكت�صب اأهمية 
خا�صة باعتبارها اأول درا�صة في هذا المجال باعتراف الم�صاركين 
والم�صاركات  في ور�صة العمـــل االإقليمية تحت عنوان »نحو تعديل 
قانـــون الجن�سيـــة فـــي لبنـــان«، وبرعاية وزير الداخليـــة والبلديات، 

والتي انعقدت في بيروت في العا�صر من اآذار 2009)27(.
لقـــد ُبِذَلـــْت جهود كثيرة كمـــا راأينا، من اأجل اإلغـــاء التمييز �صد 
المـــراأة في لبنـــان. واأثمرت هـــذه الجهود نجاحات فـــي ميادين 
عديـــدة)28(، ولكن بع�ـــض هذه القوانيـــن ومنها قانـــون الجن�صية 
ظّلـــت ع�صّية على ذلك، ولم يكن لدى الحركة الن�صائية كثير من 
المعطيـــات الكمية والنوعيـــة، لدفع هذا المو�صـــوع  نحو نهاياته 

ال�صعيدة، اأي تعديل القانون الحالي.

)27(  مداخلـــة الم�صت�صـــارة االقليمية لم�صروع كوثر/ان�صتروا/ ال�صيـــدة بثينة قريبع من 
تون�ـــض » تعتبر هـــذه الدرا�صة االأولى من نوعها، وينبغـــي تعميم منهجيتها على كّل 

الدول العربية التي ت�صعى اإلى تعديل قانون الجن�صية في بلدها«.
)28(  اأنظـــر ملحق رقـــم )1(، الئحة القوانين التي نجحت الحركـــة الن�صائية في اإعادة 

النظر فيها، م�صدر �صابق.
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1-1 هدف الدرا�سة اإذاً هو:
اإنتـــاج معارف كمية ونوعية عن حجم الم�سكلة وات�ساعها في بلد 
متنوع  ومنفتح على الخارج، وما ينتجه قانون الجن�صية الحالي من 

اآثار �صلبية على حقوق االأطفال واالأ�صر ب�صكل عام.
الم�سوؤوليـــن  ت�ســـرف  فـــي  والمعطيـــات  المعـــارف  هـــذه  و�ســـع 
الحكومييـــن، وفـــي ت�سرف قطاعـــات المجتمع المدنـــي المعنية 

باإلغاء التمييز في القوانين والمطالبة بالم�صاواة.
وعلـــى الرغم من كل الجهود التي بذلت، فاإن الطريق كما يبدو ما 
يزال طوياًل اأمام م�صاعي �صمان حقوق المراأة في لبنان. وال �صّك 
فـــي اأّن �صمان هذه الحقـــوق، و�صمان تطبيقهـــا، يكت�صبان اأهمية 
خا�صـــة الأن النق�ـــض في هذه الحقـــوق �صرعان مـــا ينعك�ض نق�صًا 

مبا�صرًا ومت�صاويًا في حقوق الطفل والعائلة.
1-2 منهج الدرا�سة

يتفق الباحثون والباحثات في العلوم االإن�صانية اأن المعطيات الكمية 
هـــي نقطة البدء للتعـــرف اإلى الم�صكلة، واالأرقـــام بهذا المعنى هي 
نقطة االنطالق نحو المعرفة العلمية. ولكن الو�صول اإلى االأرقام في 
لبنان ال يزال �صعب المنـــال، فاالإح�صاءات كما نعلم ال تزال قليلة، 
هذا باالإ�صافة اإلى ال�صعوبات التقنية المعروفة التي تجعل الو�صول 
اإلـــى االأرقـــام، اإن وجدت، م�صاألة في غايـــة ال�صعوبة. وقد يكون من 
المفيد االإ�صارة اإلى ال�صعوبات االأخرى التي رّتبتها تعقيدات النظام 
الطائفي وال�صيا�صي، فالدخول اإلى ملفات االأحوال ال�صخ�صية م�صاألة 
في غاية التعقيد، والدخـــول اإلى اأر�صيف المحاكم  دونه اأهوال تبداأ 
بالح�صول على االإذن  وتنتهي بالطريقة اليدوية التي ال تزال الطريقة 
ال�صائـــدة للتدوين؛ وقد اأنتـــج كّل  ذلك - بالرغم مـــن الجهود التي 
بّذلت من اأجل اإيجاد مخارج لهذا المو�صوع -، نق�صًا في الح�صول 
على معلومـــات من محاكم بع�ض الطوائـــف )المحاكم الجعفرية/
النبطية على �صبيل المثال(، كمـــا اإن المحاكم الدرزية، ونظرًا اإلى 
الخ�صو�صّية المتعلقة بعدم االعتراف بالزواج المنعقد بين الدروز 

واآخرين من الطوائف االأخرى، ظّلت خارج االحت�صاب.
ولكن الح�صول على الرقـــم، واإن كان �صروريًا للتّعرف على حجم 
الم�صكلة وات�صاع مداها، اإال اأنه ال يقدم لنا ما يلزم من اأجل تلّم�ض 
االآثـــار التـــي ينتجها هذا القانـــون على اأ�صـــر المتّزوجات من غير 

اللبنانيين.
لقد اأردنا اأن تكون هذه الدرا�صة متكاملة، فال تقت�صر على البحث 
فـــي اإح�صاء عـــدد الن�صـــاء المتّزوجات مـــن غيـــر اللبنانيين، بل 
تحـــاول عبر المقابلة ك�ْصَف ما هو ذاتي ومـــا هو مو�سوعي في هذه 
الم�صكلة، اأي ك�صـــف االأو�صاع التي تعي�صها الن�صـــوة واأ�صرّهن على 

الم�صتوى ال�صخ�صي وعلى الم�صتوى العام.
هكـــذا كان الّلجوء اإلى المقابلة �صـــرورة مو�صوعية، ولكنها مقابلة 
�صبه مقننة فاإذا كان من ال�صروري اأن تتاح الفر�صة للن�صاء للتحدث 

عن اآالمهن واأحزانهن في ظل قانون غير عادل للجن�صية، فاإن هدف 
الدرا�صة الذي حددنـــاه كان يتطلب تدخالت اإجرائية للو�صول اإلى 
معرفـــة االآثار المتنوعة الم�صتركة في بع�ض االأحيان والمختلفة في 
اأحيـــان اأخرى التي يرتبهـــا قانون الجن�صية الحالـــي، وبخا�صٍة اأّن 
الن�صـــاء اللواتي تزوّجن مـــن غير اللبنانيين  ل�ْصـــَن  فئة اجتماعية  
واحدة بل هّن ينتمين اإلى طوائف متعددة ومناطق لبنانية مختلفة. 
من اأجل ذلـــك تم اختيار عينة مق�صودة الأ�صـــر تتوافر فيها اأربعة 

معايير هي االآتية:  
 معيـــار جغرافـــي مـــن مختلـــف المناطـــق اللبنانيـــة وذلـــك لر�صد 
تاأثيـــرات الجغرافيا على اختيار الزوج، ومـــدى تاأثير المجتمعات 

المحلية على اأو�صاع االأ�صر .
معيـــار طائفـــي )م�صلمـــات وم�صيحيـــات( مـــن اأجـــل التعـــرف اإلى 

الجن�صيات المختلفة التي تتكرر مع كل طائفة.
معيـــار اجتماعـــي  وقد اعتبرنا 500.000 ليرة لبنانية معيارًا لتحديد 
الفئـــات االجتماعية بالنظر اإلى الحّد االأدنـــى لالأجور، وهذا المعيار 
مهم جًدا لر�صد الحرمان الذي تعاني منه االأ�صر �صواء اأكان ذلك في 
م�صتوياته المادية )الفئات االجتماعية الدنيا(  اأم المعنوية / النف�صية 

)الفئات االجتماعية المتو�صطة  وما فوق(.
 معيـــار جن�سية الزوج )عربي وغيرعربـــي( وهذا المعيار مهم جًدا 
اأي�صـــًا لقراءة االتجاهات المختلفة التي تنتجها التاأثيرات الدينية 

والثقافية على هذه الخيارات. 

1-3 م�سادر الدرا�سة
يتكىء هذا البحث على م�صادر عديدة ن�صتطيع اخت�صارها باالآتي: 

وزارة الداخلية والبلديات وما يتفرع عنها من مديريات: 

 المديريـــة العامة لل�صوؤون ال�صيا�صيـــة والالجئين، المديرية العامة 
لالأمن العام ومديرية االأحوال ال�صخ�صية 

المحاكم ال�سرعية الإ�سالمية: �صنية و�صيعية ودرزية. 
المطرانيات والأبر�سيات والكنائ�ص الم�سيحية. 

وكالـــة الغوث الدوليـــة لإغاثة وت�سغيل الالجئين  الفل�سطينيين في 
ال�سرق الأدنى/ الأونروا.

لقـــد ُبِذَلـــْت جهود كثيـــرة من اأجـــل الح�صـــول علـــى المعلومات، 
هـــا اأهمية هي الح�صـــول على اأذونات خا�صـــة بالدخول  لعـــل اأ�صدَّ
اإلـــى المحاكـــم، واأكثرها �صعوبـــة هي القدرة علـــى مواءمة برامج 
المحققيـــن/ات مع برامج المحاكم، وال�صيمـــا في ظل ا�صتقاللية 

�صبه كاملة للمحاكم ال�صرعية والمحاكم الروحية. 
كيف تتوزع الزيجات من غير اللبنانيين بين الطوائف؟

وهل هذه هي الن�صب الفعلية للجن�صيات المختلفة؟
وهل هذه الن�صب كافية الإنكار حق اللبنانيات  في مواطنيتهن الكاملة؟
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II   - تحليل و�سع المراأة اللبنانية في ظل قانون 

الجن�سية الحالي
2-1  عينة البحث الكمي)29( 

2-1-1 �سملـــت العينـــة 31 موؤ�س�ســـة من مختلـــف الطوائف 
والمناطـــق. وقـــد تـــم هـــذا الم�ســـح على مـــدى اأربعـــة ع�سر 
عاماً اأي منذ 1995 حتى 2008. وتم اختيار المدة الزمنية 
باعتبارها تاأتي مبا�سرة بعد مر�سوم التجني�ص، حيث كثير 

من الم�ساكل الم�سابهة كان قد حلها هذا المر�سوم.
لقـــد اأنتج الم�صـــح كمية هائلة مـــن المعطيـــات الخام بلغت 

)679 �صفحة( وقد ت�صمنت معلومات تتعلق بـ:

فئـــات عمر الزوج، طائفـــة الزوج، طائفة الـــزوج مخت�صر، 
ديانـــة الزوج، بلـــد الزوج، قارة الزوج، انتمـــاء الزوج، والدة 
الزوجة،  فئات عمر الزوجة، طائفة الزوجة، طائفة الزوجة 

مخت�صر، ديانة الزوجة، �صنة العقد والعدد)30(. 
2-1-2  اإح�ساء الموؤ�س�سات المعنية بعقود الزواج

تـــّم اإح�صاء الموؤ�ص�صات الدينية المعنية بعقود الزواج، وهي 
موّزعـــة على االأحـــوال ال�صخ�صية والمحاكـــم ال�صرعية لدى 

الم�صلمين، والموؤ�ص�صات الكن�صية لدى الم�صيحيين.

�صملت هذه العينة الموؤ�ص�صات التالية من مختلف الطوائف والمناطق:
االأحوال ال�صخ�صية: دائرة النفو�ض، النبطية 

االأحوال ال�صخ�صية: دائرة النفو�ض، بعلبك
المحكمة الجعفرية ال�صيعية، بيروت
المحكمة الجعفرية ال�صيعية، بعبدا

المحكمة الجعفرية ال�صيعية، بعلبك
المحكمة الدرزية في بيروت

المحكمة ال�صّنية بر اليا�ض
المحكمة ال�صّنية بيروت
المحكمة ال�صّنية �صيدا

المحكمة ال�صّنية طرابل�ض
كني�صة االأ�صدقاء

كني�صة جميع القدي�صين االإنجيلية االأ�صقفية العربية
الكني�صة االإنجيلية الحرة

)29(  هـــذا الق�صم مـــن الدرا�صة اأ�صرف عليـــه واأنجزه اأ. كمال فغالـــي، مكتب االإح�صاء 
والتوثيق في لبنان. 

)30(  اللجنـــة االأهليـــة لمتابعة ق�صايا المـــراأة / م�صروع حقوق المـــراأة اللبنانية وقانون 
الجن�صية، المعطيات الخام.

الكني�صة االإنجيلية بيروت
الكني�صة القبطية االأرثوذك�صية

مطرانية بيروت للروم االأرثوذك�ض
مطرانية جبل لبنان االأرثوذك�صية

مطرانية جبل لبنان لالأرمن االأرثوذك�ض
مطرانية طرابل�ض والكورة االأرثوذك�صية

مطرانية االأرمن الكاثوليك
مطرانية مرجعيون الكاثوليكية

مطرانية ال�صريان الكاثوليك
مطرانية بيروت الكاثوليكية

مطرانية الكاثوليك طرابل�ض
مطرانية �صيدا الكاثوليكية
مطرانية البترون المارونية
مطرانية الديمان المارونية

مطرانية اأنطليا�ض المارونية
مطرانية زحلة المارونية

مطرانية زغرتا المارونية
مطرانية �صيدا المارونية

وقد تم جمع الحّد االأق�صى من المعلومات المتوافرة واأبرزها: 
تاريخ والدة الزوج

طائفة الزوج
جن�صية الزوج

تاريخ والدة الزوجة
طائفة الزوجة

تاريخ عقد الزواج
من دون االأ�صماء

2-2  اآليات العمل في الم�سح الكمي
لقـــد ا�صُتخدمت في الم�صح الكمي االآليات المعمول بها دائًما وهي 

التالية:
اإح�صاء الموؤ�ص�صات المعنية بعقود الزواج واختيار العينة.

توجيه ر�صالة اإلى الم�صوؤولين لطلب المعلومات.
فرز اال�صتمارات، تقييمها ومعالجتها.

اإح�صاء اإجمالـــي الزيجات الم�صجلة  لدى االأحوال ال�صخ�صية في 
ال�صنوات 1995 و2008.

معالجة نتائـــج االأبحاث المختلفة وتحديد حجـــم العينة وتحليلها 
واإ�صقاطها على الواقع.
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الزيجات من غير لبنانيين
م�صلمون
م�صيحيون

2- 3  نتائج الم�سح الميداني للدرا�سة
•  حوالى 000 18 زيجة بين لبنانيات وغير لبنانيين خالل 14 

عاًما )2008-1995 (

تّم تقدير عدد عقود الـــزواج بين لبنانيات وغير لبنانيين بحوالى 
000 18 ا�صتناًدا اإلى عقود الزواج التي تّم اإح�صاوؤها لدى الجهات 

ال�صرعية ودوائر االأحوال ال�صخ�صية.

•  8.2% مـــن الم�صلمـــات تزوجـــن مـــن غيـــر لبنانييـــن و2% من 
الم�صيحيات تزوجن من غير لبنانيين.

•  87.5% من عقود الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين م�صجلة 
لدى الم�صلمين فيما 12.5% م�صجلة لدى الم�صيحيين.

جدول رقم )1( تقدير عدد الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين  بح�سب الديانة منذ 1995 - 2008

نـ�سـبـة % للـزيـجـاتنـ�سـبـة % لـلـديـانـاتعـدد الزيجات الم�سجلة من غير لبنانيعـدد الزيجات الم�سجلةالـديـانـة
191.48315.6358.287.5م�صلمات

108.9322.2252.012.5م�صيحيات
300.41517.8605.9100اإجمالي

ال�سكل رقم )1(

2-3-1 تقدير عدد المت�سررين/ات من قانون الجن�سية الحالي
تـــم تقدير عدد المت�صررين/ات 77.400 مت�صررًا خالل 14 �صنة 
ناتجة من قانون الجن�صية الحالي الذي ال يمنح المراأة حق اإعطاء 

جن�صيتها الأوالدها ولزوجها غير اللبناني.
وقـــد تّم احت�صاب هذا العدد انطالَقا مـــن ن�صبة الخ�صوبة البالغة 
2.3%)31( فـــي لبنان، وي�صبـــح عندئذ عـــدد المعنيين/ات خالل 

المرحلة بين 1995 و2008 قد بلغ:
الأهل: 000 18 * 2 = 000 36

الأبناء:  000 18 * %2.3 = 41.400
الإجمالي  77.400 مت�سرٍر ومت�سررة )اأب، اأم، اأولد(

يظهر ال�صكل الوارد اآنفًا حجم الم�صكلة التي يخلّفها قانون الجن�صية 
الحالـــي، فالم�صكلة كما تـــم تقديرها من قبـــل االإح�صائيين تطول 
77.400 فرٍد، وهذا الرقم ي�صبح ذا داللة اإذا تّذكرنا اأن عدد �صكان 

لبنان في التقديرات الق�صوى ال يتجاوز اأربعة ماليين ن�صمة. 
)31(  بلـــغ معـــدل الخ�صوبة في لبنان 2.3 % عـــام 2005 بح�صب برنامـــج اإدارة الحكم 
في الدول العربية/ برنامـــج االأمم المتحدة االإنمائي بوغار. لمزيد من التفا�صيل 

www.undp/pogar.org اأنظر

هـــوؤالء االأفراد يعي�صون في لبنان، وهم اأع�صاء في عدد من االأ�صر 
التـــي بلغـــت 000 18  اأ�صرة في فترة زمنية ق�صيـــرة  بين 1995- 

2008 اأي في 14 عاًما.

77.400 فـــردٍ هـــم اأع�ســـاء فـــي اأ�ســـر يجحـــف بحقهـــا 
قانـــون الجن�سيـــة الحالـــي، 400 41 منهـــم يتحـــدرون مـــن اأم 
لبنانية، هي مواطنة لبنانية يحدد الد�ستور واجباتها بدقة، 
في ال�سلم وفي الحرب، يحق لها اختيار ممثليها وانتخابهم، 
وهـــي بح�ســـب الد�ستـــور موؤهلـــة للدفـــاع عـــن بلدهـــا عندمـــا 
يدعوهـــا الواجـــب وقـــد اأثبتت جدارتهـــا في ذلـــك وهي تقوم 
بواجباتهـــا ال�سريبيـــة كغيرهـــا مـــن المواطنين وربمـــا اأكثر 
. ومـــع ذلـــك فهي تعي�ـــص في وطنهـــا كالغريبـــة، م�سطرة اأن 
تتقـــدم كالغربـــاء فـــي �سفوف طويلـــة لتنال اإقامـــة لأولدها، 
وم�سطـــرة اأن تتو�ســـط لـــدى »الأقويـــاء« من اأجـــل الح�سول 
على اإجازة عمل لزوجها حتى ت�ستطيع اأن توؤمن بقاء زوجها 

اإلى جانبها وجانب اأولدها.

2-3-2  تقدير الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين بح�سب 
الطائفة

اأمـــا اإذا نظرنـــا اإلى متغير الطائفـــة فاإننا �صنكـــون اأمام معلومات 
اأخرى لم نكن ننتظرها بالفعل، لقد بّينت االإح�صاءات اأن:

اأكبـــر ن�صبة زيجـــات بين لبنانيات وغيـــر لبنانيين هي لدى 
الطائفـــة ال�صّنية بن�صبة 11.1% من اإجمالـــي ال�صّنة، تلتها 

في المرتبة الثانية الطائفة ال�صيعية بن�صبة %6.9.
واأكثر مـــن ن�صف الزيجات بيـــن لبنانيات وغيـــر لبنانيين 
هي لـــدى الطائفـــة ال�صّنية بن�صبـــة 51.5%، تليهـــا ال�صيعة 

33.6% ثم االأرثوذك�ض 5.6%. )جدول رقم 2(
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جدول رقم )2(  تقدير عدد الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين

عدد الزيجات الم�سجلة الطائفة
في دوائر النفو�ص

تقدير عدد الزيجات بين 
ن�سبة % للزيجاتن�سبة % للطوائفلبنانيات وغير لبنانيين

82.6479.20011.151.5�صّنة
87.2766.0006.933.6�صيعة
19.8574002.02.2دروز

1.703352.10.2علوّيون
19.9641.0005.05.6اأرثوذك�ض

67.9937001.03.9موارنة
12.3342502.01.4كاثوليك

5.0911502.90.8اأرمن
3.5501253.50.7اأقليات م�صيحية

300.41517.8605.9100.0اإجمالي

ولكن كيف تم احت�ساب هذه الن�سب؟
2-3-3 اآلية الحت�ساب واإ�سقاط العينة على الم�ستوى الوطني
عند معاينـــة عقود الزواج تّم تعداد العقود االإجمالية والعقود بين 
اللبنانيـــات وغيـــر اللبنانيين واعتبرت هذه العقـــود بمنزلة عينة، 
وتـــّم اإ�صقاطهـــا بالن�صبـــة نف�صها علـــى العقود االإجماليـــة للطائفة 

الم�صجلة في المرحلة ذاتها لدى دوائر النفو�ض.
مثــــال: تّمـــت معاينة 060 63 عقد زواج لـــدى الطائفة ال�صّنية اأح�صي 
بينهـــا 018 7 زيجـــة م�صجلة بين لبنانية وغيـــر لبناني ما ي�صّكل ن�صبة 
11.1%، مـــا يعني اأن العـــدد التقريبي للزيجات بيـــن لبنانيات وغير 
لبنانيين لدى ال�صّنة على الم�صتوى الوطني يتّم باحت�صاب نف�ض الن�صبة 
من عدد الزيجات االإجمالي للفترة نف�صها اأي 647 82 * 11.1 / 100. 

وتّم تطبيق القاعدة نف�صها بالن�صبة اإلى جميع الطوائف. 

2-3-4  توزيع جن�سيات الأزواج )بح�سب المنطقة()32( 
بح�سب ديانة مراجع اإجراء عقود الزواج
وفي توزيع اآخر ياأخذ باالعتبار المنطقة �صنرى اأن: 

•   78.1 % مـــن الم�صلمـــات تزوجـــن من مواطنين مـــن جن�صيات 
عربية فيما 50.3 % من الم�صيحيات تزوجن من مواطنين من 

جن�صيات عربية.
•   و 25.7 % مـــن الم�صيحيات تزوجن من مواطنين من جن�صيات 
اأوروبيـــة فيما 9.3 % من الم�صلمـــات تزوجن من مواطنين من 

جن�صيات اأوروبية.
•   و16.2 % مـــن الم�صيحيات تزوجن مـــن مواطنين من جن�صيات 
اأميركية فيمـــا 6.3 % من الم�صلمات تزوجن من مواطنين من 

جن�صيات اأميركية )الجدول رقم 3(.

)32(  لـــم تعتمد القـــارات ب�صبب خ�صو�صية الـــدول العربية الموزعة بيـــن قارتين، والأن 
الكثير من الزيجات مرتبطة بمواطني الدول العربية.

جدول رقم )3( توزيع جن�سيات الأزواج )بح�سب المنطقة( بح�سب ديانة مراجع اإجراء عقود الزواج
الإجماليم�سيحيونم�سلمونمنطقة الزوج

78.150.374.7عرب
9.325.711.4اأوروبا

6.316.27.5اأميركا
3.05.03.2اأوقيانيا

2.90.62.6اآ�صيا غير العرب
0.31.00.4اأفريقيا غير العرب

0.01.20.2غير محدد
100.0100.0100.0اإجمالي
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علــــى اأن اأهمية الجــــداول واالإح�صاء الكمي هــــي اأنها تظهر فعلها 
في تبديـــد الممانعة ذات الطابع ال�سيا�ســـي لل�سلطات الحكومية 
وللمجتمـــع اأي�ساً اإزاء تعديل قانـــون الجن�سية الحالي. فالجدول 
رقم )3( يقدم لنا اأرقامًا ت�صاعد على تبديد هذه االأوهام فاإذا كانت 
ن�صبة الم�صلمات اللواتي  تزوجن من مواطنين من جن�صيات عربية 
هي 78.1%، فاإن الم�صيحيات قد تزوجن من جن�صيات عربية بنحو 
50.3%، وتعود الن�صبة فتتعدل مع االأوروبيين حيث ن�صبة الزيجات 
بين الم�صيحيات والجن�صيات االأوروبية هي 25.7%، اأما الم�صلمات 
فلم تتجــــاوز ال9.3%، وكذلك مع الجن�صيــــة االأميركية حيث ن�صبة 
الم�صيحيات هي 16.2%  فيما ال تزيد ن�صبة الم�صلمات عن 6.3 %.

واإذا كانــــت الفــــروق وا�صحــــة فــــي ن�صبــــة الزيجــــات مــــن غير 
اللبنانيــــات  وبيــــن  الم�صلمــــات  اللبنانيــــات  مــــن  اللبنانييــــن 
الم�صيحيــــات، فــــاإن الن�صبــــة نف�صهــــا تقريبًا تظهــــر عند تعداد 
الزيجات الم�صجلة في الموؤ�ص�صات الحكومية الدينية والدولية 

واالأنروا، في المدة نف�صها.

اإن قانـــون الجن�سية الذي يميـــز بين المراأة والرجل، 
والذي يعطي الحق في منح الجن�سية لالأبناء والزوج �سادر 
في 1925/1/19، في حين اأن لجوء الفل�سطينيين اإلى لبنان 
لم يبداأ اإّل بعد نكبة فل�سطين في العام 1948، مما يدل على 
اأن القانـــون هو فـــي الأ�سل قانون تمييـــزي ولي�ص له عالقة 
بالهواج�ص المطروحة والتخوف من التوطين اأو الحتالل 

الديموغرافي اأو �سواه.

2-3-5   توزيع جن�سيات الأزواج بح�سب ديانة مراجع 
اإجراء عقود الزواج)33(

•  23.8% من الم�صلمات تزوجن من فل�صطينيين فيما 6.9% من 
الم�صيحيات تزوجن من فل�صطينيين.

•  30.5% من الم�صيحيات تزوجن من �صوريين فيما 20.8% من 
الم�صلمات تزوجن من �صوريين.

•  8.2% مـــن الم�صلمـــات تزوجن من م�صرييـــن فيما 6.8% من 
الم�صيحيات تزوجن من م�صريين )الجدول رقم 4(.

 

)33(  اللجنـــة االأهلية لمتابعـــة ق�صايا المراأة /م�صـــروع حقوق المـــراأة اللبنانية وقانون 
الجن�صية، المعطيات الخام.

جدول رقم ) 4( توزيع جن�سيات الأزواج بح�سب ديانة مراجع اإجراء عقود الزواج

م�سيحيونم�سلمونبلد الزوج

23.86.9فل�صطين

20.830.5�صوريا

8.26.8م�صر

3.44.4االأردن

4.410.9اأميركا

3.40.0ال�صعودية

3.04.9اأ�صتراليا

3.41.7األمانيا

3.90.1الكويت

8.80.8العراق

1.39.9فرن�صا

1.24.7كندا

0.83.3بريطانيا

م�سيحيونم�سلمونبلد الزوج

1.20.1االإمارات العربية المتحدة

0.90.9ال�صويد

0.70.3دانمارك

2.30.2اإيران

1.80.0البحرين

0.60.0ليبيا

0.50.2تون�ض

0.50.0الجزائر

0.41.0اإيطاليا

0.31.0هولندا

0.30.3تركيا

4.110.6غيره

100.0100.0االإجمالي
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2-3-6 توزيع جن�سيات الأزواج بح�سب طائفة الزوجات
•   ال�صّنيـــات: 38.8% من المتزوجات من غير اللبنانيين تزوجن 
من فل�صطينيين، 19.2% من �صوريين، و8.0% من م�صريين.

•   الم�صيحيـــات: 30.5% مـــن المتزوجـــات مـــن غيـــر اللبنانيين 

تزوجـــن مـــن �صورييـــن، 10.9% مـــن اأميركييـــن، 9.9% مـــن 
فرن�صيين،7.8% من م�صريين، 6.9% من فل�صطينيين

•   ال�صيعيات: 22.7% من المتزوجات من غير اللبنانيين تزوجن 
من �صوريين، 21.6 % من عراقيين، و9.0% من م�صريين.

جدول رقم )5(  توزيع جن�سيات الأزواج بح�سب طائفة الزوجات

بلد الزوج
طائفة الزوجة

اإجماليالدرزيةال�سيعيةالم�سيحيةال�سنّية
38.86.92.14.321.7فل�صطين

19.230.522.730.422.0�صوريا
8.07.89.00.08.0م�صر

4.44.41.90.03.5االأردن
2.710.94.934.85.2اأميركا

4.20.02.40.03.0ال�صعودية
3.14.91.817.43.2اأ�صتراليا

3.11.73.90.03.1األمانيا
3.20.15.30.03.4الكويت
0.80.821.60.07.8العراق
0.89.92.10.02.4فرن�صا

1.54.70.64.31.6كندا
0.73.31.00.01.1بريطانيا

1.10.11.30.01.1االإمارات العربية المتحدة
1.00.90.80.00.9ال�صويد

1.00.30.30.00.7دانمارك
0.10.25.80.02.0اإيران

0.30.04.40.01.6البحرين
6.012.68.18.87.7غيره

100.0100.0100.0100.0100.0اإجمالي

2-3-7  اإح�ســـاء اإجمالـــي الزيجـــات الم�سجلـــة فـــي ال�سنـــوات 
الأخيرة

�صمـــل االإح�صـــاء الموؤ�ص�صـــات الحكوميـــة، والموؤ�ص�صـــات الدينية 
والدوليـــة كوكالـــة الغـــوث الدوليـــة الإغاثـــة وت�صغيـــل الالجئيـــن 

الفل�صطينيين في ال�صرق االأدنى/االأونروا.
2-3-7-1 وزارة الداخلية والبلديات

2-3-7-1-1 مديرية الأحوال ال�سخ�سية
هـــدف هذا االإح�صـــاء اإلى تحديـــد اإطار اإح�صائـــي للدرا�صة عبر 
تحديد حجم الزيجات االإجماليـــة الم�صجلة لدى مديرية االأحوال 

ال�صخ�صية. �صمل االإح�صاء 14 �صنة من 1995 حتى 2008.
مالحظــــات: يمكــــن لبع�ــــض المتزوجــــات مــــن غيــــر اللبنانيين 
عــــدم ت�صجيل الزواج كما يمكــــن للبنانيين من الذيــــن اكت�صبوا 
جن�صيــــات اأخرى االكتفاء بت�صجيــــل زيجاتهم في دول اأخرى من 

دون ت�صجيلها في لبنان.
تـــّم اعتماد طائفة الت�صجيل اأي طائفة الذكور في غالبية الحاالت. 

يمكن ا�صتثناء بع�ض الحاالت التي التحق الزوج بطائفة الزوجة.
بلـــغ عـــدد الزيجـــات الموثقـــة لـــدى ماأمـــوري النفو�ـــض خالل 
ال�صنـــوات المذكورة 415 300. توزعت علـــى الطوائف بح�صب 

الجدول االآتي )مكتب االإح�صاء والتوثيق(.
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جدول رقم )6(  عدد الزيجات الموّزعة على ال�سنوات الممتدة من 1995 حتى 2008
)طائفة الذكور بح�صب اآلية الت�صجيل في االأحوال ال�صخ�صية(

%الن�سبة عدد الزيجات الم�سجلةالطائفة
82.64727.5�صّنة

87.27629.1�صيعة
19.8576.6دروز

1.7030.6علوّيون
19.9646.6اأرثوذك�ض

67.99322.6موارنة
12.3344.1كاثوليك

5.0911.7اأرمن
3.5501.2اأقليات م�صيحية

300.415100.0اإجمالي

بلغت ن�صبـــة الزيجات الم�صجلة لدى الم�صلميـــن 63.7% في حين 
بلغت الن�صبة لدى الم�صيحييـــن 36.3%، وتوزعت بح�صب الجدول 

االآتي.

جدول رقم  )7( الزيجات الموّزعة على الديانات
)اعتمدت ديانة الذكور بح�صب اآلية الت�صجيل في االأحوال 

ال�صخ�صية(
%الن�سبةالعددالديانة
191.48363.7م�صلمون

108.93236.3م�صيحيون
300.415100.0اإجمالي

ويظهـــر الجدول رقم 7 الذي زودتنـــا به وزارة الداخلية والبلديات 
اأن مـــا ن�صبتـــه 63.7 % مـــن الزيجـــات التـــي بلغـــت 300.415 
موزعـــة بح�صب الطوائف، هـــي للطوائف الم�صلمـــة )�صنة، �صيعة، 
دروز، علويـــون( واأن ن�صبـــة 36.3 % هي للم�صيحيـــات )الموارنة، 

االأرثوذك�ض، الكاثوليك، االأرمن واالأقليات(. 
وفي تف�صيل االأمر، يتبين اأن ن�صبة اللبنانيات من الطائفة ال�صنية 
اللواتـــي تزوجن من فل�صطينيين بلغت ن�صبة 38.8 % بينما لم تزد 
ن�صبـــة ال�صيعيات علـــى 22.7 % المتزوجات مـــن �صوريين)جدول 

رقم 5(.
 اأمـــا اللبنانيات الم�صيحيـــات اللواتي تزوجن من غيـــر اللبنانيين 
فقـــد بلغت الجن�صية ال�صورية الن�صبة الكبرى لديهّن 30.5 %، كما 
اإن اللبنانيـــات ال�صيعيات اللواتي تزوجن من غير اللبنانيين اأي�صًا 

قـــد بلغت ن�صبـــة المتزوجات مـــن اأزواج �صورييـــن 22.7 %، وهذه 
ن�صب ذات داللة، واأهمُّ دالالتها هي اأنها تعك�ض اإلى حد كبير التوزع 

الديمغرافي المذهبي في لبنان )جدول رقم 5(.
كمـــا اإّنها تحاكي كثيرًا الن�صب التـــي ظهرت في الجدول رقم )4( 
وهو الذي يـــوزع جن�صية االأزواج بح�صب ديانة مراجع اإجراء عقود 
الـــزواج، حيث تظهر الن�صب اأن 23.8 % من اللبنانيات الم�صلمات 
قد تزوجن من فل�صطينيين، لكن 30.5 % من الم�صيحيات تزوجن 

من �صوريين.
اإذًا كيـــف توزعـــت الزيجـــات بيـــن اللبنانيـــات والفل�صطينيين 

بح�صب الطائفة؟ 
جدول رقم )8( توزيع عدد الزيجات بين لبنانيات وفل�سطينيين 

على الطوائف
%الن�سبةالعددطائفة الزوج

357691.6�صّنة
1834.7م�صيحيون

1293.3�صيعة
180.4دروز

3906100.0اإجمالي

يبـــرز الجدول رقـــم )8(، اأن عـــدد الزيجات بيـــن لبنانيات من 
الطائفـــة ال�صنيـــة وفل�صطيّنييـــن قد بلغـــت 3576، اأي مـــا ن�صبته 
91.6 % مـــن مجمـــوع الزيجـــات التـــي عقدت فـــي المرحلة بين 

1995 و2008. 
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اأمـــا عدد الزيجات بين الم�صيحيـــات والفل�صطينيين فقد بلغ 183 
اأي مـــا ن�صبتـــه 4.7 %، وكما نرى في الجـــدول ال�صابق فهي %3.3 

لدى ال�صيعة و0.4% لدى الدروز.

اإن اأهمية  هذا الجدول هو اإظهار الن�صب العامة لزيجات اللبنانيات 
في تلك المرحلة، وهي ن�صب تقريبية في مطلق االأحوال. 

جدول رقم )9( توزيع عدد الزيجات بين لبنانيات وفل�سطينيين 
على المناطق

)محاكم تغطي اأكثر من ق�صاء(
%العددمنطقة المحكمة

200450.9�صيدا
121130.8طرابل�ض

46711.9بيروت
1453.7زحلة

681.7جبل لبنان
140.4بعلبك

110.3النبطية
30.1المتن

30.1طرابل�ض والكورة
10.0بعبدا

80.1غير محدد
3935100.0اإجمالي

واإذا كان علينـــا اأن نحـــدد تـــوزع هـــذه الزيجات علـــى المناطق، 
فـــي  وطرابل�ـــض  الجنـــوب  فـــي  �صيـــدا  اأن  بو�صـــوح  ف�صنـــرى 
ال�صمـــال ت�صتحـــوذان على العـــدد االأكبر. وهذا مرتبـــط بتواجد 
الفل�صطينييـــن فـــي مخيمات عين الحلـــوة والبـــداوي وهما اأكبر 
المخيمـــات الفل�صطينينـــة فـــي لبنان منـــذ 1948، اأي منذ �صتين 

عاما )جدول رقم 9(.

 ولعـــل التوقـــف اأمام هـــذه الن�صب يعيـــد النقا�ـــض مرة اأخرى 
لـــى مجـــال الحقـــوق، والحـــق بحريـــة اختيار الـــزوج هو حق  اإ
مقد�ـــض لـــدى المراجـــع الدينيـــة والمدنيـــة وهو حـــق مكر�ض 
فـــي االإعـــالن العالمـــي لحقـــوق االإن�صـــان واالتفاقيـــة الدولية 
لغـــاء كافة اأ�صـــكال التمييز �صد المـــراأة /ال�صيداو. وقد وقع  الإ
لبنان اإعـــالن حقوق االإن�صان والبروتوكـــول االإ�صافي من دون 
تحفظـــات وَحِفـــَظ د�صُتوره للن�صـــاء حقَّ الم�صـــاواة مع الرجال 

اأمام القانون. 

اإن �سحـــب مو�ســـوع قانـــون الجن�سيـــة مـــن التـــداول 
ال�سيا�سي يعيـــد له وجهه القانوني، وي�سمح با�ستعادة الوجه 
الجتماعـــي/ الإن�ساني لهذا القانون، فالمت�سررون/ات من 
هذا القانـــون لي�سوا/ ل�سن من طائفة واحدة وعائالتهم/ن 
موزعة بين الطوائف جميعها؛ فهل يجوز لنا تحت اأي ظرف 
من الظروف حرمان الن�ساء من حقّهن في اأن يكنَّ مواطنات 

يتمتعن بالحقوق جميعها التي توؤمنها المواطنة؟

اأحكامنــــا،  تعديــــل  علــــى  ت�ساعدنــــا  الأرقــــام  قــــراءة  اإن 
فالفل�سطينيــــون اأو ال�سوريون لي�سوا من طائفة واحدة، تماًما 
كاللبنانيات ول يجوز تحت اأي ظرف كان اأن ننظر اإلى التوازن 
الديمغرافــــي للطوائف والجماعات باعتبــــاره اأولوية �سيا�سية 
الجتماعيــــة  والم�ســــكالت  الأفــــراد  اإلــــى  ننظــــر  اأن  دون  مــــن 

والنف�سية التي يرتبها هذا القانون الجائر.
2-3-7-1-2 المديرية العامة لل�سوؤون ال�سيا�سية والالجئين

اإ�صافـــة اإلى ذلك، زودتنـــا وزارة الداخلية والبلديـــات /المديرية 
العامـــة لل�صـــوؤون ال�صيا�صيـــة والالجئيـــن بكامـــل عـــدد اللبنانيات 
المتزوجات مـــن فل�صطينين وقد بلغ العدد حوالى 000 12 لبنانية 

متزوجة من فل�صطيني )ملحق رقم 2(.
واقت�صـــرت المعلومـــات المتوافرة لديهم على االأعـــداد فقط. وال 
يمكن اال�صتفـــادة من هذا الجدول اإاّل كموؤ�صـــر يقدم لنا معلومات 

مفيدة حول االتجاه الفعلي بين اللبنانيات والفل�صطينيين)34(.
2-3-7-1-3 المديرية العامة لالأمن العام

وّفـــرت المديرية العامة لالأمـــن العام جدواًل بالحـــاالت الم�صجلة 
لديهـــا من الذين تقدمـــوا بطلبات الإجراء معامـــالت لديها، وهي 
ت�صمل ب�صكل عام غير اللبنانيين وغير الفل�صطينيين المقيمين في 

لبنان والذين يحتاجون اإلى اإقامة، وقد بلغ عددهم 1525 .
ي�صاعـــد هذا الجدول على تحديد المعنييـــن الذين ي�صتفيدون من 
االإقامة وبالتالي يعانون من اإجراءات تقديم الطلبات والتكاليف...

الخ)35(.
2- 3-7-2  وكالـــة الغـــوث الدوليـــة لإغاثـــة وت�سغيـــل الالجئيـــن 

الفل�سطينيين في ال�سرق الأدنى/الأونروا
تـــّم تزويدنا بجـــدول اإح�صائي للزيجات بين لبنانيـــات وفل�صطينيين 
م�ّصجليـــن لـــدى االأنـــروا، بلـــغ عددهـــم 4978   بيـــن 1995 و2008، 
وتوزعوا على جن�صيات االأزواج االإ�صافية كما يبينه الجدول رقم 10.

لـــم تّتـــم االإفادة مـــن هـــذا الجـــدول اإاّل كموؤ�صـــر الأنه يفتقـــر اإلى 
المعطيات االإح�صائية ال�صرورية للدرا�صة.

)34(  مرفق جواب وزارة الداخلية والبلديات في الملحق رقم 2.
)35(  اللجنـــة االأهلية لمتابعـــة ق�صايا المراأة /م�صـــروع حقوق المـــراأة اللبنانية وقانون 

الجن�صية، المعطيات الخام.
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جدول رقم )10( الزيجات الم�سجلة لدى الأنروا بين لبنانيات وفل�سطينيين

عدد الأولد المتحدرين من عدد الزيجات جن�سية الزوج
الزيجات

3.7766.405فل�صطينيون
1.1932.152فل�صطينيون حائزون على الجن�صية اللبنانية
48فل�صطينيون حائزون على الجن�صية االألمانية
24فل�صطينيون حائزون على الجن�صية الكندية

11فل�صطينيون حائزون على الجن�صية التون�صية
10فل�صطينيون حائزون على الجن�صية الدانمركية

10فل�صطينيون حائزون على الجن�صية ال�صويدية
4.9788.570االإجمالي

2-3-7-3 المحاكم الإ�سالمية
ولعـــّل التف�صيالت التي تقدمها الجـــداول لدى المحاكم المختلفة 
التـــي ترعى �صوؤون الطوائف ت�صاعدنا على فهم ما يجري، وتقودنا 
اإلى التركيز اأكثر فاأكثر على الظلم الالحق بالن�صاء اإلى اأي طائفة 
انتميـــن وتوؤكد مرة اأخـــرى ان التوازن المزعوم لي�ـــض �صبًبا كافًيا 

لمنع تعديل القانون.

2-3-7-3-1 المحاكم ال�سرعية ال�سنّية

لقد ا�صتح�صل مكتب االإح�صاء والتوثيق اإذّنا بمعاينة المحاكم 
في 4 مناطق هي بيروت و�صيدا وطرابل�ض وزحلة.

ولـــدى الدخـــول اإلـــى المحاكـــم تبيـــن لنا كمـــا اأ�صرنـــا �صابًقا 
اأن المعلومـــات غيـــر ُمَمكننـــة ممـــا تتطلب عمل فريـــق من خم�صة 

اإح�صائيين �صهرًا كاماًل لفرز الدفاتر في مقرات المحاكم.

�صملت المعلومات المتوافرة عن الزيجات بين لبنانيات وغير 
لبنانيين العنا�صر االآتية:

تاريخ والدة الزوج
طائفة الزوج

جن�صية الزوج
تاريخ والدة الزوجة

طائفة الزوجة
�صنة العقد

لقـــد قام االإح�صائيـــون بمعاينة 060 63 عقـــد زواج اأح�صي منها 
018 7 زيجـــة م�صجلة بيـــن لبنانية وغير لبناني فـــي الدفاتر التي 
اأمكـــن الك�صف عليها في المحاكـــم ال�صرعية ال�صّنية الموجودة في 

المناطق الواردة في الجدول اأدناه.
 11،1 % من الزيجات لدى ال�صّنة هي بين لبنانيات وغير لبنانيين، 
فمـــن اأ�صل 63060 عقـــد زواج تّم اإح�صـــاء 7018 عقدّا من ذكور 

غير لبنانيين.
جدول رقم )11(  الزيجات الم�سجلة في المحاكم ال�سرعية ال�سّنية بين لبنانيات وغير لبنانيين

عدد الزيجاتال�سنواتمناطق المحاكم ال�سّنية

320من 1995 حتى 2008زحلة

983من 2004 حتى 2008بيروت

1.975من 1995 حتى 2008�صيدا

3.740من 1995 حتى 2008طرابل�ض

7.018االإجمالي
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جدول رقم )12( توزيع عدد الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين 
في المحاكم ال�سرعية ال�سّنية بح�سب انتماء الزوج القومي

%الن�سبةعدد الزيجاتانتماء الزوج القومي
580982.8عرب

120417.16غير عرب
50.07غير محدد

7.018100.0اإجمالي
82.8% مـــن الزيجات بين لبنانيات وغيـــر لبنانيين في المحاكم 
ال�صرعية ال�صّنية هي من مواطنين من جن�صيات عربية، و%17.16 

من مواطنين من جن�صيات غير عربية.

جدول رقم )13( توزيع عددالزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين
في المحاكم ال�سرعية ال�سّنية بح�سب منطقة الزوج

%الن�سبةالعددالمنطقة
5.80982.8الدول العربية

6168.8اأوروبا
3104.4اأميركا

2163.1اأوقيانيا
360.5اآ�صيا

260.4اأفريقيا
50.1غير محدد

7.018100.0اإجمالي

لقـــد اأنتـــج الم�صـــح جـــداول كثيـــرة تظهـــر جن�صيـــة االأزواج 
ومناطقهـــم، وتكون  لدينا 697 �صفحة مـــن الجداول والمعلومات 

الخام التي اأنتجها هذا الم�صح �صبه ال�صامل)36(.

2-3-7-3-2 المحاكم الجعفرية

وكمـــا في المحاكـــم ال�صنية كذلك في المحاكـــم الجعفرية فقد 
ا�صتح�صل مكتب االإح�صـــاء والتوثيق اإذنًا بمعاينة المحاكم في 
منطقتيـــن همـــا بيـــروت وبعبدا، كما اإنـــه ا�صتح�صـــل على عدد 
الزيجـــات بين لبنانيات وغيـــر لبنانيين من دائرتي النفو�ض في 

النبطية وبعلبك.

المعلومـــات كما هي في المحاكـــم ال�صنية غير ممكننة والدفاتر ال 
تت�صمـــن جن�صية الزوج مما تتطلب مراجعة ملفات العقود اإفرادًيا 

اأي البحث في الملفات ال�صخ�صية عن هوية الزوج.

اأنجـــز اإح�صـــاء بيـــروت وتعّثر اإنجـــاز النبطيـــة الأ�صبـــاب تتعلق 
باأعمـــال المحكمـــة وذلك علـــى الرغم من اإر�صـــال الفريق اأكثر 

من مرة اإلى النبطية.

وقام االإح�صائيــــون بمعاينة حوالى 15000 عقد زواج اأح�صي من 
بينهــــم 890 زيجــــة م�صجلة بيــــن لبنانية وغير لبنانــــي في الدفاتر 
التي اأمكن الك�صف عليها في المحاكم الجعفرية في بيروت وبعبدا 

ولدى دائرتي النفو�ض في النبطية وبعلبك )جدول رقم 14(.

)36( اللجنـــة االأهليـــة لمتابعة ق�صايا المـــراأة / م�صروع حقوق المـــراأة اللبنانية وقانون 
الجن�صية، المعطيات الخام.

جدول رقم )14( الزيجات الم�سجلة في المحاكم الجعفرية ودوائر النفو�ص بين لبنانيات وغير لبنانيين

عدد الزيجاتال�سنواتمناطق المحاكم ال�سيعية
472من 2000 حتى 2008النبطية

198من 1996 حتى 2008بعبدا
183من 1978 حتى 2008بعلبك
37من 1996 حتى 2008بيروت

890اإجمالي
جدول رقم )15( توزيع عدد الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين

في المحاكم الجعفرية ودوائر النفو�ص بح�سب انتماء الزوج القومي
%الن�سبةعدد الزيجاتانتماء الزوج القومي

65873.9عرب
23226.1غير عرب

890100.0اإجمالي
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معطيات من محكمة بيروت والمحاكم الدرزية في المحافظات. 

تّم اإح�صاء 23 حالة زواج بين لبنانية وغير لبناني.

2-3-7-4 المطرانيات والأبر�سيات والكنائ�ص الم�سيحية

تـــّم اإح�صاء الزيجات فـــي عينة من 21 مطرانيـــة وكني�صة �صملت 
غالبية الطوائف الم�صيحية وغالبية مناطق انت�صارهم.

�صمل االإح�صاء الموؤ�ص�صات الدينية االآتية:

مطرانيـــة االأرمـــن االأرثوذك�ـــض فـــي بيـــروت، مطرانيـــة االأرمـــن 
الكاثوليـــك فـــي بيـــروت، الكني�صـــة القبطيـــة االأرثوذك�صيـــة لـــدى 
االإنجيلّييـــن )الكني�صـــة االإنجيليـــة الحـــرة، الكني�صـــة االإنجيليـــة 
بيـــروت، كني�صـــة االأ�صدقـــاء، كني�صة جميـــع القدي�صيـــن االإنجيلية 
االأ�صقفيـــة العربيـــة(، لدى الـــروم االأرثوذك�ـــض )مطرانية بيروت 
للروم االأرثوذك�ـــض، مطرانية جبل لبنـــان االأرثوذك�صية، مطرانية 
طرابل�ض والكـــورة االأرثوذك�صية( لدى الروم الكاثوليك )مطرانية 
الكاثوليك طرابل�ض، مطرانية بيروت الكاثوليكية، مطرانية �صيدا 
الكاثوليكية، مطرانية مرجعيون الكاثوليكية(، مطرانية ال�صريان 
الكاثوليك، ولدى الموارنة )مطرانية البترون المارونية، مطرانية 
الديمان المارونية، مطرانيـــة اإنطليا�ض المارونية، مطرانية زحلة 
المارونية، مطرانية زغرتا المارونية، مطرانية �صيدا المارونية(

قـــام االإح�صائيون بمعاينـــة 57450 عقد زواج اأح�صي منها 1149 
زيجة اأي ما ن�صبته 2 % من الزيجات الم�صجلة بين لبنانيات وغير 
لبنانييـــن لـــدى الم�صيحيين فـــي الموؤ�ص�صات وقـــد توّزعت بح�صب 

الجدول رقم 17 كاالآتي:

وقـــد تبين اأن 73.9% من الزيجات بيـــن لبنانيات وغير   
لبنانييـــن في المحاكم الجعفرية هي مـــن مواطنين من جن�صيات 
عربية. بينما 26.1% من الزيجات هي من مواطنين من جن�صيات 

غير عربية )جدول رقم 15(.
جدول رقم )16( توزيع عدد الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين

في المحاكم الجعفرية ودوائر النفو�ص بح�سب منطقة الزوج

%الن�سبةعدد الزيجات المنطقة 

65873.9عرب
9610.8اأوروبا

616.9اآ�صيا غير العرب
566.3اأميركا

161.8اأوقيانيا
30.3اأفريقيا غير العرب

890100.0 المجموع

وفـــي التفا�صيل تبيـــن اأن اللبنانيات من الطائفـــة ال�صيعية قد 
تزوًجـــن من جن�صيات كثيرة اأهمها كمـــا راأينا الجن�صيات العربية، 
ونظـــًرا اإلـــى تعـــّدد الجن�صيـــات االأخرى فقـــد اإرتاأينـــا و�صعها في 

المالحق)37(.

2-3-7-3-3 المحكمة الدرزية
ا�صتح�صـــل مكتب االإح�صـــاء والتوثيق اإذنًا بمعاينـــة المحكمة في 
منطقـــة بيـــروت، وكان مـــن ال�صعوبة بمـــكان اال�صتح�صـــال على 

)37( اللجنـــة االأهلية لمتابعـــة ق�صايا المراأة /م�صـــروع حقوق المـــراأة اللبنانية وقانون 
الجن�صية، المعطيات الخام.
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جدول رقم )17( الزيجات الم�سجلة في الموؤ�س�سات الدينية الم�سيحية بين لبنانيات وغير لبنانيين

عدد الزيجات الم�سجلة من لبنانيات وغير لبنانيينال�سنواتالموؤ�س�سات الدينية الم�سيحية

296اأرمن اأرثوذك�ص
296من 1995 حتى 2008مطرانية االأرمن االأرثوذك�ض في جبل لبنان

54اأرمن كاثوليك
54من 1995 حتى 2008مطرانية االأرمن الكاثوليك في بيروت

52اأقباط اأرثوذك�ص
52من 1994 حتى 2008الكني�صة القبطية االأرثوذك�صية

41اإنجيلّيون
3من 1986 حتى 2008الكني�صة االإنجيلية الحرة
26من 1995 حتى 2008الكني�صة االإنجيلية بيروت

1من 1995 حتى 2008كني�صة االأ�صدقاء
11من 1995 حتى 2008كني�صة جميع القدي�صين االإنجيلية االأ�صقفية العربية

367روم اأرثوذك�ص
126من 1998 حتى 2008مطرانية بيروت للروم االأرثوذك�ض
141من 1995 حتى 2008مطرانية جبل لبنان االأرثوذك�صية

100من 1995 حتى 2008مطرانية طرابل�ض والكورة االأرثوذك�صية
216روم كاثوليك

20من 1995 حتى 2008مطرانية الكاثوليك طرابل�ض
186من 1995 حتى 2008مطرانية بيروت الكاثوليكية
8من 1995 حتى 2008مطرانية �صيدا الكاثوليكية

2من 1995 حتى 2008مطرانية مرجعيون الكاثوليكية
6�سريان كاثوليك

6من 1995 حتى 2008مطرانية ال�صريان الكاثوليك
117موارنة

20084مطرانية البترون المارونية
17من 1995 حتى 2008مطرانية الديمان المارونية

31من 2003 حتى 2008مطرانية اأنطليا�ض المارونية
13من 1995 حتى 2008مطرانية زحلة المارونية

15من 1995 حتى 2008مطرانية زغرتا المارونية
37من 1991 حتى 2008مطرانية �صيدا المارونية

1149المجموع
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جدول رقم )18( توزيع عدد الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين 
في الكنائ�ص الم�سيحية بح�سب انتماء الزوج القومي)38(

%الن�سبةعدد الزيجاتانتماء الزوج القومي

55748.5غير عرب

57850.3عرب

141.2غير محدد

1149100.0اإجمالي

وفي قراءة دقيقة لالأرقام يبين الجدول اأعاله اأن:

•   48.5 % مـــن الزيجـــات بيـــن لبنانيـــات وغيـــر لبنانييـــن في 
الكنائ�ـــض الم�صيحيـــة هـــي من مواطنيـــن مـــن جن�صيات غير 

عربية.

•   50.3 % مـــن الزيجات بيـــن لبنانيات وغيـــر لبنانيين هي من 
جن�صيات عربية.

جدول رقم )19( عدد توزيع الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين 
في الكنائ�ص الم�سيحية بح�سب منطقة الزوج

%الن�سبةعدد الزيجاتالمنطقة

57850.3عرب

29525.7اأوروبا

18616.2اأميركا

575.0اأوقيانيا

121.0اأفريقيا غير العرب

70.6اآ�صيا غير العرب

141.2غير محدد

1149100.0اإجمالي

وفـــي التفا�صيـــل تبقـــى المنطقـــة العربية هـــي االأكثر تـــرددًا في 
الزيجات بين اللبنانيات من الطوائف الم�صيحية وغير اللبنانيين، 
اإذ بلغت ن�صبة العرب فـــي هذه الزيجات 50.3 % وتوزعت الن�صب 
االأخـــرى علـــى اأوروبـــا 25.7 %، اأميـــركا 16.2 % اأوقيانيا 5.0 % 

واأفريقيا غيرالعرب %1.0 .

)38( اللجنـــة االأهليـــة لمتابعـــة ق�صايا المراأة  م�صروع حقوق المراأة اللبنانية وقانون 
الجن�صية، المعطيات الخام.

2-4  اأثر القانون الحالي للجن�سية على الأطفال 
والأ�سر: كالم ودموع وغ�سب!!!

2-4-1 تحليل المقابالت
لقـــد تم اختيار 34 امراأة �صمن اأربعة معايير محددة، هي المعيار 
الطائفـــي والمناطقـــي والجتماعي ومعيار جن�سيـــة الزوج، واإذا كان 
االختيـــار قد حكمته القدرة على الو�صـــول اإلى نماذج تعك�ض نتائج 
الم�صح، فاإن هذه النماإذج ال تمّثله، وال�صيما اأّن الم�صح كان يهدف 

اإلى تعداد كمي ت�صاف اإليه جن�صية الزوج.
هكـــذا تم اختيار 34 امراأة موّزعات كاالآتي: 13 �صنّية، 9 �صيعيات، 
4 درزيـــات و 8 م�صيحيـــات، ويعك�ض هذا الخيار اأعـــداد الزيجات 
التـــي قّدمها الم�صح، فال�صّنيات هـــّن االأكثر عددًا بين المتزوجات 

من غير لبنانيين، تليهّن الم�صيحيات ثم ال�صيعيات فالدرزيات.
لـــم تخف الن�صـــاء اللواتي تمت مقابلتّهـــن ده�صتّهن من اأن هنالك 
اهتمامًا باأمرهن، واإذا كان بع�صهّن منّهن قد �صمعَن بالجهود التي 
بذلتها الحركـــة الن�صائية اأو الحركات االجتماعيـــة، فاإن االأكثرية 
منّهـــن عّبرت عن اأ�صفها  من عدم اإيالء الحركة الن�صائية مو�صوع 
التمييز في قانون الجن�صية االأهمية التي ي�صتحق... ومع ذلك، فاإن 
حاجتّهـــن اإلى اإعالن الم�صكالت المترتبة عـــن هذا القانون كانت 

حافزًا لهذا الكالم...
تحدثـــت الن�صاء، ون�صتطيـــع اأن نقول اإّن معظمهن يبـــداأن بالكالم 

وينتهيّن بالدموع...
البدايـــة هي اإعالن الحق باالختيـــار، اختيار الزوج، فلقد اختارت 
زوجهـــا مـــن دون االلتفات اإلـــى الجن�صية، لكّن معظمهـــن لم يكّن 
يعْلمـــن اأنهّن لـــن ي�صتطْعن منـــح جن�صيتهّن الأوالدهـــّن واأزواجهّن 

)االأمية القانونية اأ�صّد واأعمق من االأمية الحرفية(.
وتقول اإحدى ال�سيدات املتزوجة من اإنكليزي اإنها   
تفاجاأت حني طلب الأمن العام منها حني و�سولها مع ولدها 
اإىل لبنان تاأ�سرية دخول لولدها. وتتابع: »ذهبت اإىل الأمن 
العام ملقابلة اأحد كبار �سباط الأمن العام  ل�سوؤاله عن �سبب 
�ساخر:   ب�سكل  فرّد  لأولدي«،  جن�سيتي  اإعطاء  قدرتي  عدم 
»ت�ستطيعني يف حالة واحدة وهي اأن ت�سجليه لقيطا«، وهذا 

يعني من اأب جمهول.
»هو حكم بالت�سرد« تقول اأخرى،

»هو حكم بالنفي« تقول ثالثة، 
»هو حكم بالهجرة اإىل بلد اآخر« تقول رابعة.

ن�صتطيـــع اأن نت�صور ماأ�صوّية الحالة، وبخا�صـــٍة اإذا علمنا اأنها هي 
نف�صها، قد عّبـــرت عن حزنها الأن نتائج هذا الموقف تنعك�ض على 
اأوالدهـــا في م�صارهم الدرا�صـــي وتوّجههم العلمي، وفي عالقاتهم 

بم�صتقبلهم وم�صتقبل عائالتهم.
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4-2 ما هي م�ساكل اللبنانيات المتزوجات من غير 
اللبنانيين؟ وكيف عبرت الن�سوة عنها؟

لقـــد قدمت لنـــا المقابـــالت مـــادة غزيرة ووافـــرة عـــن المعاناة 
والم�صـــكالت التـــي ترافق حيـــاة اللبنانيات المتزوجـــات من غير 

لبنانيين.
وقد راأينا اأننـــا ن�صتطيع ت�صنيف هذه الم�صكالت التي تتعر�ض لها 
الن�صـــوة في اأربعـــة م�صتويات مترابطـــة ترابطًا ع�صويـــًا لكن هذه 
الم�صتويـــات تمار�ض تاأثيرات مختلفـــة ومتنوعة بين اأ�صرة واأخرى، 

وهي على التوالي:  
م�سكالت في الإقامة، اإقامة الأولد واإقامة الزوج.

م�سكالت في العمل
م�سكالت في الطبابة والتعليم

م�سكالت في الإرث
م�سكالت نف�سية

2-4-2-1 الإقامة:
م�صـــكالت االإقامـــة م�صل�صل ذو حلقات غيـــر متناهية. تقول اإحدى 
ال�صيـــدات المتزوجـــة من م�صري، اإنهـــا تعي�ض في توتـــر م�صتمر، 
فزوجهـــا معّر�ض للترحيل فـــي كل لحظة، الأن عمله الموؤقت يجعله 
تحـــت رحمـــة رب العمـــل، واأوالدها، يعي�صـــون باإقامـــات مجاملة، 
وت�صيـــف  »لـــو كنـــت مدركـــة اأنـــي �ساأعانـــي من هـــذه الم�ســـكالت لما 

تزوجت من اأجنبي، ولو كنت اأتكلم الآن مع م�سوؤول لكنت بكيت«.
وتدحرجت دمعتان وهي تروي خوفها من اأن يبلغ الياأ�ض بالزوج درجة 
متقدمـــة في�صطر اإلـــى الرحيل، وهو لن يرحل وحيـــًدا في ظل قانون 
االأحـــوال ال�صخ�صية الذي ال يعطي المراأة حق الح�صانة اأو الوالية بل 

�صياأخذ اأوالدها  نظرًا اإلى عدم قدرتها على اإبقائهم اإلى جانبها.
اأما ال�صيدة )ج( فقد ا�صتغربت اأن ت�صطر اإلى تجديد االإقامة المكلفة 
بالن�صبة اإليها، وت�صيف اأن ابنها الجامعي هو االآن من دون اإقامة الأن 
جواز �صفره اليوناني لم يتم تجديده، وهي في قلق دائم من اأن تطلب 

الجامعة التي يدر�ض فيها االإقامة التي لم يح�صل عليها بعد.

البـــكاء �سمة من �سمات هذه املقابالت، تتكلم الن�ساء 
عـــن م�سكالتّهـــن املادية، وعـــن اأحوالّهن النف�سيـــة، الإقامة 
بالن�سبـــة اإليهـــن جنـــة وهي يف الوقـــت نف�ســـه كابو�ص، »ويل 
يل اإذا ن�سيـــت، ف�ساأدفـــع الإقامـــة مرتني، واأنـــا ل اأملك املال 

ملرة واحدة«.
وتقول ال�صيـــدة )ع( اإن زوجها الم�صري الجن�صية مقيم في لبنان 
منـــذ 1992 باإقامـــة عمـــل اإال اأنه منـــذ زواجهما �صنـــة 1996 اأقام 
الكفيل دعوى عليه )�صرقة واحتيال( وبقي حتى 2002 بال اإقامة. 
وخالل هذه المّدة لم تعاِن من اأّي م�صكالت ب�صاأن االإقامة. وت�صيف 
اأنـــه »وبعد 2002  ا�سطررنا للبدء بمعامـــالت الإقامة ب�سبب الأولد 
وت�سجيلهم/ن في الدوائر الر�سمية. ذهبت اإلى الأمن العام للمبا�سرة 

باإجـــراء معامالت الإقامة على ا�سمـــي لكنهم رف�سوا الطلب وطلبت 
ْت العقيد  مقابلـــة مدير الأمن العـــام وكان الجواب اأنه م�سافر وَرَف�سَ
مقابلتـــي علمـــاً باأنه يوجد معرفة �سخ�سيـــة وذلك لعدم قدرتها على 
اإعطـــاء جواب وا�سح بهذا ال�ســـاأن. و بعد تّدخل وزير العدل ا�ستطعنا 

اإجراء معاملة الإقامة مع دفع 8 ماليين ليرة لبنانية«.
ومنذ ذلك الحين، تقول ال�صيدة )ع( يتم تجديد االإقامة كل �صنة اال اأنه 
لم يتم ذلك في اآخر محاولة للتجديد بحجة اأن الزوج يعمل في منظمة 
دوليـــة، »وهـــذا غيـــر �سحيح فـــاإذا كان يعمـــل لكانت الم�سكلـــة قد حلت، 
ورف�سوا الإقامة واعتبروا الزوج تحت الإخ�ساع اأي در�ص و�سعه وترحيله 
وبعد تدخل وزير الداخلية  تعهدت اأنا وزوجي باأنه ل يعمل، وكل  تعهد 

يكلف 350000 ليرة لبنانية، وتم تجديد الإقامة لمدة اأ�سهر«.
وتقول هـــذه ال�صيدة اإن المحامي يعمـــل االآن على معامالت وثائق 
الـــوالدة لت�صجيـــل االأوالد فـــي وزارة الداخلية وعنـــد االنتهاء منها 

�صت�صطر لدفع حوالى 2000 اإلى 3000 دوالراأميركي. 
اإن م�صكلة االإقامة كابو�ض لي�ض لذوي الدخل المحدود فقط،  فحتى 
الن�صـــاء اللواتي يتجاوز و�صعهـــّن االجتماعي م�صتـــوى المتو�صط، 
يتذمـــرن من الوقت الـــذي ي�صرفنه على هـــذا المو�صوع، ويعبرن 
عـــن القلق المرافـــق للمواعيد المحددة وتتذكـــر ال�صيدة )ف( اأن 
ن�صيانهـــا هـــذا التاريَخ وهي فـــي ال�صفر، ترّتب عليـــه م�صكلة ظلت 
عالقة فـــي االأمن العام مدًة طويلة، وت�صيف وهي تحاول اأن تخفي 
دموعهـــا »ي�ستطيـــع الأمـــن العـــام اأن يرف�ص تجديـــد اإقامـــة اأولدي 

عندما يبلغون 18 �سنة«.
كمـــا اإن الن�صاء المنتميات اإلى الطبقة االجتماعية العليا يعانين من 
م�صكلـــة االإجراءات ال�صعبة والمعقدة فـــي معامالت االإقامة وتقول 
اإحداهـــن اإنني »علـــي الح�سور �سخ�سيـــاً والوقوف في ال�ســـف وكاأني 
ل�ســـت مواطنـــة لبنانية، وال�سعوبـــة الأكبر تكمن فـــي انتهاء �سالحية 
الإقامـــة اأثناء �سفري فُيمنع زوجي من الدخول مجدداً اإلى لبنان من 
دون الح�ســـول علـــى الفيزا«. وت�صيف اأي�صًا »عند بلوغ اأولدي 18 �سنة 

ي�ستطيع الأمن العام عدم تجديد الإقامة،  وذلك بح�سب مزاجيته.«
ومـــن المالحظ اأن جميع الن�صاء المتزوجات من جن�صية �صورية ال 
تعانين من م�صكلٍة على �صعيد االإقامة اأو التكاليف بحكم الجغرافيا 

والموقف القانوني اإذ يقيمون في لبنان بورقة دخول وخروج.
2-4-2-2 العمل: 

جميـــع الن�صاء اللواتي تمـــت مقابلتّهن، يعانين مـــن �صعوبات على 
�صعيد العمل، وجميعّهن لديّهن �صعور بالقلق والخوف بالن�صبة اإلى 
م�صتقبل اأوالدّهن، وتقول اإحداّهن »اأفكر منذ الآن في كيفية تاأمين 
عمـــل لبني فـــي موؤ�س�سة دولية مـــن اأجل تاأمين م�ستقبلـــه المهني«. 
وتقـــول ال�صيـــدة )ف( »ُرف�ـــص زوجـــي مـــن عـــدة وظائـــف تقـــدم لها 
ب�سبـــب جن�سيتـــه بالرغم من كونه �ســـوري الجن�سية، ويحق له العمل 
فـــي لبنان«، وت�صيف اأنها خائفـــة على م�صتقبل اأوالدها المهني، اإذ 
اإّنهـــم ال ي�صتطيعون العمل في القطـــاع العام، وفي القطاع الخا�ض 

�صيعتبرون اأجانب، ال يتمتعون بالحقوق نف�صها كاللبنانيين.
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اأن يتو�ســـع يف  دخلنـــا حمـــدود ول ي�ستطيـــع زوجـــي 
جمال عمله لعدم اإمكانيته احل�سول على قرو�ص م�سرفية 

ول �سمانات، فنظل: مكانك راوح. 

وكما كانت حالـــة ال�صيدة )ف(، ظهرت حالة ال�صيدة )ج( كحالة 
نموذجيـــة فـــي هـــذا المجـــال، فاأوالدهـــا ح�صلـــوا علـــى �صهادات 
جامعية، وبالطبـــع �صافروا اإلى الخـــارج، فا�صتطاعوا اأن يح�صلوا 
على جن�صيات اأخرى من زوجاتهم، وت�صيف قائلة بح�صرة »واأنا لم 
ا�ستطع اأن اأمنحهم جن�سيتي«. وقد روت اأن ابنها الذي نال الجن�صية 
الفرن�صية بزواجه من فرن�صية  »يعمل الآن في لبنان ب�سفته خبيراً 
فرن�سياً في لبنان«. اأما ابنتها التي نالت �صهادة الطب من الجامعة 
اللبنانيـــة، لـــم ت�صتطع اأن تمار�ض مهنتها فـــي لبنان مما ا�صطرها 

اإلى الهجرة.

ويظهـــر القلـــق مرافقـــًا للتفكيـــر بالم�صتقبل وخ�صو�صـــًا م�صتقبل 
اأوالدّهـــن، فتقـــول ال�صيـــدة )اإ( اإن »زوجي يعمـــل في �سوريـــا، وهي 
تعـــرف اأنـــه  لـــو كان مقيًما في لبنـــان لأ�سبح مو�ســـوع العمل م�سكلة 
بالن�سبـــة اإليه ول �سيما اأّنه من جن�سية مختلفة«، وتوؤكد هذ ال�صيدة 
اأنها تحاول التخفيف من قلق اأوالدها، ودائمًا  ت�صارحهم باأنهم ال 
ي�صتطيعـــون العمل في لبنان ب�صبـــب جن�صيتهم، وتقول »دائماً اأ�سعر 

بقلق بالن�سبة اإلى م�ستقبل اأولدي المهني«. 

تتنـــوع الحاالت، وتتكرر الم�صـــكالت، فاللبنانيات المتزوجات من 
غير اللبنانيين يتعر�صّن ل�صتى اأنـــواع اال�صتغالل. تتحدث ال�صيدة 
)ع( عـــن ا�صتغاللها وزوجها من قبـــل رب العمل، فهم م�صطرون 
للخ�صـــوع اإلى �صروط اأرباب العمل في ظـــل عدم قدرة الزوج على 

تح�صيل اإجازة عمل تمكنه من اإجراء عقود �صليمة.

وفـــي هذا ال�صياق تقـــول ال�صيدة )ف( »تعر�ص زوجـــي خالل عمله 
ل�ستغـــالل مـــن اأربـــاب العمـــل بحيـــث ن�سبـــوا عليـــه ولـــم يدفعـــوا له 
م�ستحقاتـــه ممـــا ا�سطره للتنقل من عمل اإلـــى اآخر ول �سّيما عندما 
�ســـاءت العالقـــة بيـــن ال�سلطـــة اللبنانيـــة و�سوريا. كما اإننـــي تعر�ست 
ل�ستغـــالل مهنـــي فمدير المدر�سة يوفر اأجـــرة معلمة ر�سم وي�ستغل 
رفت من  موهبتـــي ب�سبـــب حاجتـــي اإلـــى العمـــل، اإ�سافًة اإلـــى اأننـــي �سُ
مدر�ســـة كاثوليكيـــة ب�سبـــب زواجـــي مـــن �ســـوري«. واأعربـــت ال�صيدة 
)ع( عـــن قلقهـــا اأي�صًا من م�صكلـــة دخول ولديها اإلـــى �صوق العمل 

باعتبارهما اأجانب. 

جن�سيـــات  اأعطـــت  الدولـــة  »اإن  اإحداهـــن  وتقـــول 
لأ�سخا�ـــص ل يقيمـــون  يف لبنـــان، ونحـــن اللبنانيـــات لي�ص 
لنـــا احلق يف منـــح جن�سيتنا لأولدنا واأزواجنـــا وي�سعروننا 

كاأننا منبوذات«.

2-4-2-3 التعليم والطبابة
اإذا كانـــت م�صكالت العائالت التي تتمتـــّع بم�صتوى اجتماعي جيد 
تنح�صـــر في االإقامـــة والعمل، فاإن معاناة بقيـــة االأ�صر التي تعاني 
مـــن م�صكالت مادية تتجاوزها بكثير، حيـــث اإن عدم قدرة المراأة 
علـــى منح زوجهـــا واأوالدهـــا الجن�صيـــة اللبنانية يترجـــم حرمانًا 
لالأطفال والزوج من التقديمـــات االجتماعية التي هي حق لجميع 
اللبنانيين/ات، وبخا�صة اإذا كانت االأم ال تعمل وال ت�صملها مفاعيل 
ال�صمـــان االجتماعي. واإذا حلت م�صكلة االأوالد على هذا ال�صعيد، 
فكيف �صتحل م�صكلة الزوج الذي ال تنطبق عليه اإجراءات ال�صمان 

االجتماعي؟

لقد عّبت اإحدى ال�سيدات عن حزنها لأنها م�سطرة 
لطلـــب امل�ساعدة من اجلمعيـــات اخلريية حتى ت�ستطيع دفع 
الأق�ســـاط املدر�سية، وتعرب عن قلقها العميق من امل�ستقبل، 

فكيف لها دفع اأق�ساط اجلامعة؟

اأما الطبابة فحـــّدث وال حرج، وانعكا�ض الو�صع االجتماعي يتجلى 
بو�صـــوح في الم�صائل ال�صحيـــة واإذا كان التعليم هـــو ماأزق يوؤجل 
نتائجـــه اإلى الم�صتقبل فـــاإن الم�صائل ال�صحيـــة ال يمكن تاأجيلها. 
ولي�ـــض هنالك مـــن طريقة اأخرى �صوى اللجوء اإلـــى الم�صتو�صفات 

الخيرية. 

تقـــول اإحدى ال�سيـــدات اإّن الطبابة هي م�سكلة العائلة، 
و»هاج�ســـي الدائـــم هـــو اأنني ل اأ�ستطيـــع تاأمني العـــالج الالزم 
لأولدي، ول اأ�سامح نف�سي على ذلك«، وتتذكر وهي تبكي عندما 
اأ�سيـــب زوجهـــا بوعكـــة �سحيـــة، ن�سحهـــا الطبيـــب باعتباره 
�سورياً اأن تنقله اإىل �سوريا، بالرغم من خطورة حالته، لأنها ل 

ت�ستطيع دفع تكاليف عالجه في لبنان.
2-4-2-4 الإرث

اأعربـــت جميع الن�صاء عن  قلقهن مـــن م�صكلة االإرث وتقول اإحدى 
ال�صيـــدات »اإننـــي م�سطـــرة فـــي الم�ستقبـــل اإلـــى بيع جميـــع اأمالكي 
وتحويـــل الأمـــوال اإلـــى الخـــارج باعتبـــار اأن الأجانـــب ل ي�ستطيعـــون 
التملـــك ال بن�سبـــٍة معينة من الأمالك وفي حـــال وفاتي ل ي�ستطيع  
اأولدي الح�ســـول عليهـــا فهم بحاجة اإلى مر�ســـوم« وفي هذا االإطار 
تاأثـــرت ال�صيـــدة كونهـــا هـــي اأي�صـــًا لبنانيـــة مثلهـــا مثـــل الرجل، 
وينبغـــي اأن تنال حقوقهـــا كمواطنة لي�ض من الدرجـــة الثانية على 
حـــد قولها: »ل�سنـــا بحاجة للدولة بـــل الدولة هـــي الم�ستفيدة، لدي  
اأربعـــون عامـــاًل/ة فـــي ال�سركـــة ف�ســـاًل عـــن ال�سرائـــب التـــي  اأدفعها 
�سنويـــاً« وت�صيف اأنه »من غير المقبـــول اأن ما اأ�س�سنا له من �سركات 

وا�ستثمارات �سيذهب �سدى«. 
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وفـــي ال�صياق نف�صه بـــرزت م�صكلة اأخرى على �صعيـــد االإرث، كون 
االأزواج وال�صّيمـــا الفل�صطينيين الذين لديهـــم موؤ�ص�صات خا�صة اأو 
اأمـــوال عينية ال ي�صتطيعـــون ت�صجيل ملكيتهم فـــي لبنان، وهذا ما 
يجبرهـــم على تحويل جميـــع اأمالكهم واأمـــالك اأ�صرهم اإلى ا�صم 
المـــراأة. وتقول اإحـــدى ال�صيـــدات وبقلق »اأ�سعـــر بعـــبء، وبخوٍف 
كبيـــر يفـــوق طاقتـــي لأننـــي عنـــد وفاتـــي �ستـــرث قانونـــاً عائلتي 
هـــذه الأمـــالك. والم�سكلـــة الكبـــرى اأن زوجـــي يعمـــل بنـــاء على 
توكيـــل منـــي« وهـــذا حال اأكثـــر من �صيـــدة. وعلى الرغـــم من اأن 
بع�ـــض العائـــالت لي�ض لديها الكثيـــر من االأمـــالك اإاّل اأنها اأعربت 
عن الم�صكلة الخا�صـــة باالإرث. وعّبرت اإحدى ال�صيدات عن قلقها 
بالقـــول »من غيـــر المقبـــول اأن جميع مـــا نوؤ�س�سه اأنـــا وزوجي ل 
يمكـــن توريثـــه اإلـــى ابنتنـــا«. و قالـــت اإحداهـــن اإنها تعـــرف انها 
ت�صتطيـــع توريث اأوالدهـــا ن�صبة معينة من اأمالكهـــا كما اإن زوجها 
ُب  وبحكـــم طائفته لن ي�صتطيع توريث بناته اإال ن�صبة معينة و�صي�صبِّ
هـــذا المو�صـــوع م�صكلة. وت�صيـــف اأي�صًا: »يقـــال اإننا بلـــد الحرية 
والديمقراطيـــة اإل اأننـــا اأ�ســـواأ بلـــد فـــي مجـــال قوانيـــن الأحوال 

ال�سخ�سية«.

2-4-2-5 م�ساكل نف�سية
اأما على ال�صعيد النف�صي فاإن معظم هذه االأ�صر ال تعاني من م�صاكل 
متعـــددة على ال�صعيد النف�صي في ظـــل انفتاح ثقافي وتاريخي في 
لبنـــان، كما اإن االأوالد ال ي�صعـــرون باأّي دونية علـــى هذا ال�صعيد، 
بـــل ي�صعرون بانتمائهم/ن اإلى لبنان اكثر من انتمائهم/ن اإلى بلد 
جن�صيتهـــم/ن. لكن االإح�صا�ض بالغربـــة هو رفيق بع�ض الجن�صيات 

�صحايا اال�صتراتيجيات الدولية .

اأ�سعـــر باأن زوجي يعاين من �سراع يف داخله،  ويعاين 
مـــن اأزمـــة حتديـــد الهويـــة فلي�ص لديـــه اأي انتمـــاء وطني ل 

للبنان ول فل�سطني وفقد الأمل يف مو�سوع اجلن�سية.

تقول ال�صيدة )م( وهي نف�صها، وبالرغم من ثقافتها العالية، توؤكد 
اأنها لم تكن  تعـــرف حجم الم�صكالت التي �صيعاني منها اأوالدها. 

وت�صيف:

اأنا اأ�سعر باخلوف من امل�سكالت الجتماعية والنف�سية 
التي �سيعي�سها اأولدي يف امل�ستقبل« وبخا�سٍة اأن زوجها يعاين 
مــــن اأزمــــة الهوية، وهذا ما يدفع العائلــــة اإىل ال�سعي للهجرة 

اإىل اخلارج واحل�سول على جن�سية اأخرى.

وتقـــول اإحداهـــن اإن الم�صكلـــة الوحيدة التي تعانـــي منها هي من 
الناحيـــة االجتماعية اأال وهـــي العزلة االجتماعية وعـــدم اإمكانّية 
االختـــالط ب�صبـــب اللغـــة، اأي بمعنى اآخـــر تعاني مـــن م�صكلة في 

الدمج االجتماعي.

اأنـــا قلقة على م�ستقبل اأولدي، ما هو م�سريهم/ن؟ 
يف  حـــال مل يح�سلوا عل اجلن�سية ف�سوف يعود بهم والدهم 

اإىل �سوريا حيث �سي�سعرون بالغربة هناك.

م�ســــكالت كثــــرية حتدثت عنها الن�ســــاء، وهي م�سكالت 
متقاطعة مع امل�ستويات الثقافية والجتماعية، ومع الجتاهات 
ال�سيا�سيــــة )�ســــوري، فل�سطينــــي، عراقــــي...(، وت�ســــع امل�ساألــــة 
برمتهــــا يف اأح�ســــان احلقــــوق الإن�سانيــــة لــــكل املواطنــــني/ ات. 
فــــاإذا كانــــت حقوق الإن�ســــان تكفل لالإن�سان احلقــــوق الأ�سا�سية 
وهــــي حقوق العمــــل وال�سحة وال�سكــــن وامللكية... فــــاإن حقوق 
املواطنيــــة جتعل الأمر الختياري اإلزاميــــاً، والن�ساء مواطنات 

فاأين هي حقوقهن الإن�سانية؟

م�صـــكالت كثيـــرة اأثارتهـــا الن�صـــاء اللبنانيـــات المتزوجـــات مـــن 
بـــاأن  واالإح�صا�ـــض  االإ�صتقـــرار،  بعـــدم  ال�صعـــور  غيراللبنانييـــن: 
م�صتقبلهـــن غيـــر وا�صح المعالـــم، واأن االأ�صرة �صتتفـــرق في نهاية 
االأمر. وهذا كّلـــه حّول المقابالت اإلى محاكمـــات للقانون الجائر 
بحـــق الن�صاء فهـــو يحرمهّن من حقوقهن الطبيعيـــة ويحولهن اإلى 
غريبـــات في اأوطانهـــن. »األي�ـــص مـــن الموؤ�ســـف اأن اأ�سطر اإلـــى بيع 
اأمالكـــي وتحويـــل اأموالي اإلى الخارج حتى اأ�ستطيـــع اأن اأمنح ثروتي 

اإلى اأولدي«، تتحدث ال�صيدة )ف( عن م�صكلة االإرث. 

وتتحدث ال�صيدة )م( عن خوفها وقلقها باأن اأمالك زوجها م�صجلة 
با�صمهـــا، واأنها في حال وفاتهـــا �صتوؤول هذه االأمالك اإلى عائلتها، 

الأن زوجها فل�صطيني ممنوع من التملك في لبنان.

وهنـــاك م�ســـكالت اإ�سافيـــة متنوعـــة ينتجهـــا قانـــون 
اجلن�سيـــة احلـــايل، لي�ص اأقلهـــا ال�سعور بعـــدم النتماء الذي 
ي�ساحـــب حياة الأ�سر، والقلق العميـــق الذي يرافق تفا�سيل 
احليـــاة اليوميـــة. واإذا كان ال�سعور بالغربة هو الأقلُّ اإحلاًحا 
يف جمتمـــع مفتوح كاملجتمع اللبناين، اإل اأن قلق الأولد من 
امل�ستقبـــل وعليـــه، الـــذي ينتقـــل اإليهم مـــن والديهـــم، يحيل 
الأ�ســـى اىل اآلم عّبت عنها الن�ساء بالقليل من الدمع الذي 
رافـــق اعرتافاتّهـــن بجهلهـــن هـــذا القانـــوَن ومـــا يرتبـــه من 

م�سكالت على اأ�سرهن. 
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نحو المواطنية الكاملة للن�ساء:
قانون اآخر للجن�سية يحقق 

المواطنية الكاملة للن�ساء

مقدمة
ت�ســـكل الُمواَطنـــة اأحـــد الأ�س�ـــص الهامـــة فـــي منظومـــة الدولـــة الحديثـــة، وهـــي فـــي 
نظـــر الباحثيـــن والباحثـــات، المدخـــل اإلـــى اإر�ساء نظـــم الحكـــم الديمقراطـــي، فالدولة 
الديمقراطيـــة المعا�سرة هـــي دولة الحق والقانون التي تقوم على اأ�سا�ص احترام حقوق 

المواطن بغ�صِّ النظر عن دينه اأو جن�سه اأو عرقه.
ويعتبـــر مفهـــوم المواَطنة اإطاراً نظرًيا لمناق�سة التمييز علـــى اأ�سا�ص الجن�ص وبهذا 
المعنـــى فاإن هـــذا الإطار النظري اأي المواَطنة يتيح تجـــاوز المناق�سات التقليدية حول 
م�ساركـــة المـــراأة فـــي الحيـــاة ال�سيا�سية اإلـــى مناق�سات اأكثـــر اأهمية في ق�سايـــا الم�ساواة 

والعدالة الجتماعية.
وي�سترط مفهوم المواطنة عالقة قانونية بين الفرد والدولة، وهي عالقة تنطوي 
علـــى واجبـــات وحقـــوق تحددها الت�سريعـــات والإجـــراءات القانونية. فت�سريعـــات الدولة 
تحـــّدد وتنّظـــم حقـــوق المواطنيـــن/ات وواجباتهـــم/ن وت�ســـن القواعد التـــي بمقت�ساها 
ي�سبـــح المـــرء مواطناً ينقـــل جن�سيته اإلى اأولده وزوجـــه ويتّحمـــل م�سوؤولياته في اإطار 
القانـــون وغالبـــاً مـــا تنعك�ص في هـــذه الإجراءات اأفـــكاٌر وم�سالح متناق�ســـة تقف حاجًزا 

منيًعا في وجه الم�ساواة التامة بين الأفراد. 
وقـــد يكـــون لبنان نموذجـــاً مثالياً لمناق�ســـة الت�سريعات والإجـــراءات القانونية التي 
تناق�ـــص المبـــادىء الد�ستورية وتوؤدي اإلى تمييز فا�سح بحـــق الن�ساء وانتقا�ص مق�سود 

في مواطنيتهن.
39
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3-1- كيف تتجلى المواطنة في الد�ستور وفي الت�سريعات؟
اإن الد�صتـــور اللبنانـــي واإن كان ال ين�ـــض �صراحـــة علـــى الم�صاواة 
بين اللبنانييـــن واللبنانيات، اإال اأنه يعترف بالم�صاواة التامة اأمام 
القانـــون لجميـــع اللبنانيين مـــن دون تمييز، فقـــد ورد في المادة 

ال�صابعة من الد�صتور:
»كل اللبنانييـــن �سواٌء لـــدى القانون وهم يتمتعون بال�سواء بالحقوق 
المدنيـــة وال�سيا�سيـــة ويتحملـــون الفرائ�ـــص والواجبـــات العامة من 

دون فرق بينهم«.

والمـــادة 12 حـــول االأهلية االنتخابيـــة والمـــواد 2،9،10، 12 التي 
تكر�ض تباعًا الحرية ال�صخ�صية، وحرية المعتقد، وحرية التعليم، 

وحرية الراأي واالجتماع وتاأليف الجمعيات.

واالأهـــم على الم�صتوى الد�صتوري، هو ما تت�صمنه مقدمة الد�صتور 
التـــي اأ�صيفـــت اإليـــه بموجـــب القانـــون الد�صتوري رقـــم 18 تاريخ 
1940/9/21 حيـــث ورد ما حرفيته »لبنان عربي الهوية والنتماء، 
وهـــو ع�ســـو موؤ�س�ـــص وعامـــل فـــي جامعـــة الـــدول العربيـــة وملتـــزم 
بمواثيقهـــا، كما هو ع�سو موؤ�س�ص وفاعل في منظمة الأمم المتحدة 
وملتـــزم بمواثيقهـــا والإعـــالن العالمـــي لحقـــوق الإن�ســـان«، وتج�ّصد 
الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجاالت دون ا�صتثناء.

وهـــذه المقدمة اأ�صبحت جزءًا ال يتجّزاأ من مواد الد�صتور بعد 
اأن �صدر قرار المجل�ض الد�صتوري بهذا ال�صاأن وجاء فيه: »وبما 
اأن المبـــادىء الـــواردة في مقدمة الد�ستـــور تعتبر جزءاً ل يتجّزاأ 
منه، ويتمتع بقيمة د�ستورية �ساأنها في ذلك �ساأن اأحكام الد�ستور 

نف�سها«.

وقـــد يكـــون من المفيد هنا االإ�صـــارة اإلى اأن لبنان قـــد وّقع العديد 
مـــن االتفاقيات والمواثيق)39(، لعّل اأهمها االإعالن العالمي لحقوق 
االإن�صـــان ال�صادر �صنة 1948 والـــذي �صارك لبنان في و�صعه، وقد 
ـــت المـــادة الثانية منه علـــى االآتي: »لـــكّل اإن�سان الحـــّق بجميع  ن�صّ
الحقـــوق والحريـــات المذكورة في هذا الإعـــالن دونما تمييز من اأي 

نوع كان... ول �سيما التمييز ب�سبب الجن�ص«.
كما اإن اإبرام لبنان اتفاقّية اإلغاء جميع اأ�صكال التمييز �صّد المراأة 
�صنة 1996، يعتبـــر اأ�صا�صًا مو�صوعيًا الإلغـــاء التمييز �صد المراأة. 
غيـــر اأن الدولـــة اللبنانيـــة تحفظت عن المـــواد 9 و16، و29، وهي 
بذلك حاولت اأن ت�صترّد باليد الي�صرى ما قّدمته من م�صاواة باليد 
اليمنى، هكذا بقي الحال على ما هو عليه، وظلت مواِطنية المراأة 
منقو�صة، فاإنكار حّقها في منح جن�صيتها اإلى اأوالدها يناق�ض مبداأ 

الم�صاواة ويجعلها مواِطَنًة من الدرجة الثانية.

)39(  اللجنة االأهلية لمتابعة ق�صايا المراأة، فهمية �صرف الدين ) تحرير(، تقرير الظّل  
الثالث، م�صدر �صابق.

3-2-  التعديالت المطلوبة من اأجل تحقيق 
الم�ساواة بين المراأة والرجل في قانون الجن�سية

مظاهر التمييز في قانون الجن�سية:
يعتبـــر قانـــون الجن�صية اللبنانـــي الحالي انتهـــاكًا �صريحًا لحقوق 

المراأة االإن�صان، ويمّيز �صدها في غيِر مجاٍل.
وتتلخ�ض اأبرز وجوه التمييز في االآتي:

لجهة عدم اإمكانية منح الأم اللبنانية الجن�سية اإلى ولدها
ن�صـــت المادة االأولى من القرار رقم 15 بتاريخ 1925/1/19، 
والمعـــدل بقانون 1960/1/11 على ما حرفيته »يعد لبنانياً كّل 
�سخ�ــــص مولود من اأب لبنانــــي...« وبالتالي فاإن القانون اللبناني 
يح�صر ربـــاط الدم بالوالد وال ت�صتطيع الوالـــدة اللبنانية منح 
جن�صيتهـــا اإلى اأوالدها علـــى غرار الوالد، تمامـــًا كما ال ي�صعها 
منـــح زوجهـــا االأجنبـــي هـــذه الجن�صيـــة، فـــي حيـــن اأن المراأة 
االأجنبية التي تقترن بلبناني ت�صبح لبنانية بعد مرور �صنة على 

تاريخ ت�صجيل الزواج.
ت عليه المادة الرابعة من  ولعل اأبرز اأوجه التمييز يكمن في ما ن�صّ
قانون الجن�صيـــة التي تمنح االأم االأجنبية التـــي اكت�صبت الجن�صية 
اللبنانيـــة الحـــق فـــي اأن تمنـــح اأوالدهـــا القا�صريـــن والقا�صرات 
الجن�صية اللبنانية اإذا هي بقيت على قيد الحياة بعد وفاة زوجها، 

في حين يمنع ذلك عن المراأة اللبنانية في االأ�صل.
ويطرح هذا المو�صوع زاويتين:

الأولـــى: فـــي حال ا�صتعـــادت المـــراأة اللبنانية جن�صيتهـــا االأ�صلية 
التي فقدتهـــا ب�صبب الزواج بناء على طلبها وبعد انحالل الرابطة 
ر  الزوجيـــة ب�صبب وفاة الـــزوج فقط، فهل �صيكـــون الأبنائها الُق�صّ

الحق في الدخول في الجن�صية اللبنانية تبعًا لوالدتهم؟
الثانيـــة: اإذا تزوجـــت لبنانيـــٌة من اأجنبـــي واأبقت علـــى جن�صيتها 
ر الحق  اللبنانيـــة ولم تفقدها بالزواج، فهل �صيكون الأبنائها الُق�صّ

في اكت�صاب الجن�صية اللبنانية اإذا مات زوجها؟
قبـــل االإجابـــة عن هذه االإ�صكاليات ال بد لنا فـــي مرحلة اأولى من 
االإ�صـــارة اإلـــى ما ت�صّمنته المـــادة 4 من القرار رقـــم 15 والحالة 

التي لحظها:
لقد ن�صت المادة 4 المذكورة على ما يلي:

»اإن المقترنـــة باأجنبي اتخـــذ التابعية اللبنانية، والرا�سدين من 
اأولد الأجنبـــي المّتخذ التابعية المذكورة، يمكنهم اإذا طلبوا اأن 
يح�سلوا على التابعية اللبنانية بدون �سرط الإقامة، �سواء اأكان 
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ذلـــك بالقـــرار الـــذي يمنح هـــذه التابعية للزوج اأو لـــالأب اأو لالأم 
اأو بقـــرار خا�ـــص. وكذلك الأولد القا�ســـرون لأب اتخذ التابعية 
اللبنانيـــة اأو لأم اتخـــذت هـــذه التابعيـــة وبقيـــت حيـــة بعـــد وفـــاة 
الأب فاإنهـــم ي�سيـــرون لبنانيين اإل اإذا كانـــوا في ال�ّسنة التي تلي 

بلوغهم الر�سد يرف�سون هذه التابعية«.
ولقـــد اعتبـــرت قـــرارات عديدة �صدرت عـــن محكمـــة التمييز اأن 
المـــادة الرابعة المذكورة ت�صمـــل االأوالد القا�صرين لالأم اللبنانية 
االأ�صـــل التي احتفظـــت بجن�صيتها اأو ا�صتعادت هـــذه الجن�صية بعد 

وفاة زوجها االأجنبي. ومن هذه القرارات:
القرار رقم 75/30 تاريخ 1975/3/5.

القرار رقم 9 تاريخ 1980/8/1.
 القـــرار ال�صادر عن محكمة ا�صتئناف لبنان الجنوبي رقم 3 تاريخ 

.1990/2/27
بداية 1995/2/27، الحقوق اللبنانية والعربية، العدد 60-10.

وقـــد اعتبرت جميع تلك القرارات اأن المـــادة 4 المذكورة ال تمنح 
المـــراأة االأجنبيـــة التي اتخـــذت التابعية اللبنانيـــة واكت�صبتها بعد 
زواجهـــا معاملة اأف�صل من المـــراأة اللبنانية االأ�صل التي احتفظت 
بجن�صيتهـــا اللبنانية اأو التي ا�صتعادت جن�صيتها اللبنانية قبل وفاة 
زوجها االأجنبي اأو بعد وفاته، وال بد تما�صيًا مع العدالة واالإن�صاف، 
مـــن م�صـــاواة و�صـــع االأوالد القا�صريـــن الأم احتفظـــت بجن�صيتها 
اللبنانية باالأوالد القا�صرين الأجنبية اتخذت اأو اكت�صبت الجن�صية 
اللبنانيـــة بعد وفاة زوجها االأجنبـــي واأن المادة 4 المذكورة ت�صمل 

جميع هوؤالء القا�صرين.
لكْن في مقابل هذه القرارات لم تعترف قرارات عديدة بالم�صاواة 

المن�صو�ض عليها اأعاله ومنها:
 القرار تاريـــخ 88/3/24، ال�صادر عن محكمـــة التمييز المدنية، 

الن�صرة الق�صائية 1988، 378.
 القرار رقم 103 تاريـــخ 1982/6/2 ال�صادر عن محكمة الدرجة 

االأولى في بيروت.
محكمـــة  عـــن  ال�صـــادر   1982/4/7 تاريـــخ   46 رقـــم   القـــرار 

ا�صتئناف بيروت.
 ا�صتئنـــاف مدنيـــة 1994/2/16، الحقـــوق اللبنانيـــة والعربيـــة، 

عدد 10،63.
ا�صتئناف مدنية 1993/5/15، الن�صرة الق�صائية، 1993، 667.

وال بـــد مـــن الت�صديد علـــى اأن عبـــارة »اتخذت التابعيـــة اللبنانية« 

الـــواردة فـــي المادة 4 فقرة 2 من القـــرار 15 تاريخ 1925/1/19 
يجـــب اأن ت�صمـــل المـــراأة اللبنانيـــة االأ�صل التي خ�صـــرت بمفاعيل 
زواجهـــا من اأجنبي ثم ا�صتعـــادت الجن�صية اللبنانيـــة مجددًا بعد 
انحالل زواجهـــا بوفاة الزوج وبقيت هي حية، والزوجة التي توفي 
زوجها وهي لم تخ�صر جن�صيتها اللبنانية بزواجها من اأجنبي، فاإن 

االأوالد القا�صرين لهذه المراأة ي�صيرون لبنانيين.
وهـــذا تطبيق للمبداأ العام المن�صو�ض عنه في القرار 15 المذكور 
الذي ن�ض على حاالت عديدة تعتبر رابطة ن�صب االأم تك�صب اأي�صًا 

الجن�صية اللبنانية ومن تلك الحاالت:
1-  اأوالد المتاأهلـــة مـــن رجل اأجنبـــي ال تعطي قوانيـــن بالده لهم 

الجن�صية )المادة1، الفقرة 2 من القرار 15(.
ته وهـــو قا�صر من لبنانية  2-  الولـــد غير ال�صرعـــي الذي تثبت ُبُنوَّ

�صندًا للمادة 2 من القرار .
ولكـــن، بالرغـــم من تف�صيرهـــا الوا�صـــع للمادة 4 مـــن القرار 15، 
فال بـــد من االإقـــرار بوجود ا�صثنـــاٍء لهذه المـــادة من�صو�ٍض عليه 
فـــي ميثاق جامعة الـــدول العربية والد�صتـــور اللبناني والعديد من 
القـــرارات الدوليـــة المتعلقة بالالجئيـــن الفل�صطينيين في لبنان، 
فالدولـــة اللبنانيـــة بتوقيعهـــا على ميثـــاق جامعة الـــدول العربية،  
وا�صتراكهـــا باإ�صدار القرارات المتعلقـــة بالالجئين الفل�صطينيين 
وت�صديدها على » تهيئة فر�ص العمـــل للمقيمين منهم في اأرا�سيها 
مـــع احتفاظهم بجن�سيتهـــم الفل�سطينية كمبداأ عـــام«، وهذا ما اأكده 
الد�صتـــور اللبناني الراف�ض للتوطيـــن، تكون قد ارتاأت االإبقاء على 
التابعيـــة الفل�صطينيـــة للذين يحملونهـــا، ف�صاًل عـــن اأن الد�صتور 
اللبنانـــي وميثاق الجامعة العربية ومـــا انبثق عنه من قرارات هي 
بمنزلة اأي قانون �صـــادر عن ال�صلطة اللبنانية وتعلو على المادة 4 
المذكـــورة وتعدلها، بالن�صبة الـــى الفل�صطينيين، بحيث اإن المادة 
4 مـــن القرار 15 ال تطبق علـــى اأوالد المراأة اللبنانية المتاأهلة من 
فل�صطيني توفي بتاريخ كان ال يزال االأوالد فيه قا�صرين. )محكمة 

بداية بيروت، 1978/6/28- حاتم الجزء 172، 360(.
فـــاإذا كان ال�صبـــب الرئي�ـــض الكامـــن وراء عدم االعتـــراف للمراأة 
اللبنانيـــة بهـــذا الحق، وهـــو غير معلـــن، يتعلق بو�صـــع الالجئين 
الفل�صطينييـــن في لبنان والخ�صية التي لـــدى البع�ض من اأن يوؤدي 
ذلك اإلـــى توطين مقّنع، فالدولة اللبنانيـــة بتوقيعها ميثاق جامعة 
الـــدول العربيـــة، وبا�صتراكهـــا بالقـــرارات المتعلقـــة بالالجئيـــن 
الفل�صطينيين، تكون في موقع يعلو فيه الت�صريع المتعلق بالجن�صية 
على غيره )وال �صيما المادة 4 من القرار 15 تاريخ 1925/1/19(. 
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وفي االإطار عينه، تجدر االإ�صارة اإلى اأن الم�صترع اللبناني لم يتواَن 
عن ا�صتثنـــاء الفل�صطينيين من قانون تملـــك االأجانب في القانون 
رقـــم 296 تاريـــخ 2001/4/3 الذي طعـــن فيه لهـــذه الجهة اأمام 
المجل�ض الد�صتوري. وقد قّرر المجل�ض المذكور في قراره المنتهي 
اإلـــى رّد الطعن، اأن يّرجـــح بين مبداأين د�صتورييـــن، اأحدهما، اأن 

يتقدم مبداأ منع التوطين على مبداأ الم�صاواة.

وعلـــى ذلك، فمن النافل القـــول اإن الم�صاألة باتت تحتاج فقط اإلى 
قـــرار �صيا�صـــي اأكثر منه اإلـــى ن�ض ت�صريعي، وال بـــد للبنان من اأن 
يحـــذو حذو دول عربيـــة اأخرى األغت التمييـــز المزمن اأي مو�صوع 

منح الجن�صية.

وفي ظـــل ا�صتمرار هـــذا التحفظ عـــن الم�صتـــوى الت�صريعي، فقد 
كان الفتًا، على الم�صتـــوى العملي، التدبير الذي اتخذته المديرية 
العامة لالأمن العام �صنة 2003 والذي قررت بموجبه منح »اإقامات 

مجاملة« دائمة اأو طويلة االأمد:
- للرعايا العرب واالأجانب من اأم لبنانية.

- لزوجات الرعايا اللبنانيين، مهما كانت جن�صيتهن، �صرط عدم 
مزاولة اأي عمل.

واإذ حر�صـــت مذكرة االأمن العام النافذة اعتبارًا من 2003/7/1 
علـــى تاأكيـــِد ا�صتمـــرار العمـــل باالأنظمـــة المتعلقـــة بالالجئيـــن 
الفل�صطينييـــن، فقـــد �صكلـــت و�صيلة لرفـــع الظلم الالحـــق باأوالد 
المـــراأة اللبنانية الذين ولدوا في لبنان ويعي�صون فيه دون الحقوق 
المرتبطـــة بالجن�صيـــة. ولكـــن هـــذا التدبيـــر االإداري، علـــى رغم 
اإيجابيتـــه وطابعه العملي، اإال اأنه ال يلغي �صـــرورة تعديل القانون، 
نظـــرًا اإلى مـــا يرتبط به مـــن نتائج فـــي االإرث والتملـــك العقاري 

وغيره من الم�صائل)40(.

يوم  م�سى،  زمن  يف  مقبوًل  القانون  هذا  يكون  قد 
كانت املراأة بحاجة لو�سي عليها، وكانت قدراتها واإمكانياتها 
ل تخولها دائماً �سحة اخليارات و�سحة الأحكام، لكن اليوم 
العايل  التعليم  خريجات  والفتيات  للن�ساء  ِن�َسٍب  ظل  يف 
الإدارية  الأعمال  يف  جتّلت  قدرات  ِظلِّ  ويف  ال�سباب،  تفوق 
وال�سيا�سية التي تولتها املراأة، ل ميكن لهذا القانون اجلائر 

اأن ي�ستمر.  

)40(  زيـــاد بارود )من�صق وم�صـــرف(، درا�صة قانونية الإلغاء جميـــع اأ�صكال التمييز �صد 
المراأة في القوانين اللبنانية، بيروت، 2005، �ض 4.

قانـــون  يعـــّدل  اأن  يجـــب  وكيـــف  اإذاً  المطلـــوب  هـــو  مـــا 
الجن�سية؟؟)41(

الأ�سباب الموجبة لهذا التعديل،
 حيـــث اإن المادة 7 من الد�صتور اللبناني ن�صت على اأن اللبنانيين 
�صواٌء اأمـــام القانون وهم يتمتعـــون بالحقوق المدنيـــة وال�صيا�صية 
ويتحملـــون الفرائ�ض والواجبات العامـــة من دون فرق بينهم، كما 
واأقـــر الد�صتور في مقدمته التـــزام لبنان مواثيـــق االأمم المتحدة 

واالإعالَن العالمي لحقوق االإن�صان، 
 وحيـــث اإن لبنـــان اأبـــرم بالقانـــون رقـــم 572 تاريـــخ 1996/8/1 
االتفاقيـــة الدولية للق�صاء على جميع اأ�صـــكال التمييز �صد المراأة 
التي اأقرتها الجمعية العامـــة لالأمم المتحدة في 1979/12/18، 
غيـــر اأنه تحفظ في الوقـــت عينه عن بع�ض اأحـــكام هذه االتفاقية 
ال�صيما منهـــا البند الثاني من المادة التا�صعـــة الذي يمنح المراأة 

حقًا مت�صاويًا مع الرجل في ما يتعلق بجن�صية اأطفالها،
 وحيث اإن هذا التحفظ ينتق�ض من حقوق الطفل والرجل والمراأة 
والعائلـــة معًا، وال يزال ي�صـــيء اإلى حقوق االإن�صـــان ويرتب تمييزًا 
مجحفـــًا بيـــن الرجـــل والمـــراأة، ف�صاًل عـــن كونه قد كّر�ـــض اأزمة 

اجتماعية واإن�صانية في لبنان،
وحيـــث اإن قانون الجن�صية في لبنان )القـــرار 15 تاريخ 19 كانون 
الثاني 1925( قد ُو�صع مـــن المفو�ض ال�صامي الفرن�صي في العام 
1925 قبيـــل اإعالن دولة لبنان الكبير، وقد �َصـــّرع للرجل اللبناني 
اإعطاء جن�صيتـــه لزوجته االأجنبية ب�صروط غيـــر مت�صاوية مع تلك 
المفرو�صـــة على المـــراأة اللبنانية عندما تقتـــرن باأجنبي، كما اإنه 
لـــم ُيعترف لها بحقها في منح جن�صيتها اإلى مولودها اأ�صوًة بالحق 
المعطى لزوجها، فُح�صرت رابطة الـــدم لمنح الجن�صية اللبنانية 

بين االأب وولده وُحجبت عن االأم ومولودها، 
 وحيـــث اإن قانـــون الجن�صيـــة قد مـــّر عليه الزمن ولـــم يعد ير�صي 

طموحات وحاجات المجتمع اللبناني،
وحيث اإن تكري�ض التمييز بين الرجل والمراأة ينتق�ض من مواطنية 
المراأة وي�صيب العائالت ويحرم االأوالد من حقوق كثيرة في العمل 
واالنت�صاب اإلى النقابـــات ومزاولة المهن واالإقامة واال�صتفادة من 

التقديمات االجتماعية وال�صكن والتمّلك وغيرها،
وحيـــث اإنه يقت�صي بالتالي معالجة هذه الق�صية المزمنة، المقلقة 
لل�صميـــر الوطنـــي واالإن�صاني، واالإحاطة بها مـــن مختلف جوانبها 

واأبعادها التاريخية والقانونية واالجتماعية،
)41(  اللجنة االأهلية لمتابعة ق�صايا المراأة، اقتراح م�صروع تعديل قانون الجن�صية المعد 

من قبل المحامي د. بول مرق�ض.
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لـذلـك،  ياأتي اقتراح التعديل الحا�صر في االألفية الثالثة للم�صاواة 
بين الرجل والمراأة في م�صائل الجن�صية، فيرمي من جهة اأولى اإلى 
االعتراف واالإقـــرار بحق المولود من اأم لبنانيـــة باإعالن جن�صيته 
اللبنانيـــة لكون هذا الحـــق ين�صاأ بوالدته، ومن جهـــة ثانية لتخويل 
المـــراأة اللبنانية المقترنة باأجنبي منحـــه جن�صيتها اأ�صوًة بالرجل 

اللبناني المقترن باأجنبية. 

 يندرج بحث االأ�صباب الموجبة القتراح القانون التعديلي الحا�صر 
في ق�صمين رئي�صين هما:  

بالن�صبـــة اإلـــى ال�سبـــب الأول الموجـــب للتعديل، وهو حـــق المراأة 
باإعطاء ولدها ما هو مواٍز وتابع ومرتبط بمنحه الحياة اأي االإقرار 
لـــه بجن�صية والدتـــه، وحق الطفـــل وبحكم �صلة الـــدم عينها التي 
ُتَقـــر له مع والـــده بعدم اإنكار حقه بجن�صية والدتـــه، اإذ اإّن جن�صية 

الوالدين هي حق للطفل عليهما متحدين ومنفردين،

اإّن حـــق المـــراأة بمنح الحيـــاة للجنين وبتربيتـــه وح�صانته يتالزم 
وحقها، بل وواجبها، بمنحه الجن�صية،   فهي من حملت به وولدته، 
وبالتالـــي فاإن رابطة الـــدم بين االأم وولدها هـــي رابطة دم اأكيدة 
واأ�صليـــة وغير قابلـــة للت�صكيك اإذ اإن جن�صيـــة االأم لي�صت بجن�صية 
طارئة تعطى للمولود في حاالت ا�صتثنائية اأقرها القانون، كما في 
حالـــة الولد مجهول االأب، واإنّما هي جن�صية اأ�صلية قابلة الأن ُتمنح 
لـــكل من يولد من رحمها. واإن جميع االأمهات اللبنانيات هّن �صواٌء 
في ما بينهّن، ومن غير الجائز االنتقا�ض من حق المراأة اللبنانية 

بالن�صبة اإلى الجن�صية لمجرد زواجها من اأجنبي. 

اإّن حرمـــان الولـــد جن�صية والدتـــه يرّتـــب انعكا�صـــاٍت �صلبيٍة على 
العائلـــة والمجتمع واالإن�صان لكونه جريمـــًة بحق الطفل واالأم، كما 
ُين�ِصـــىُء واقعًا األيمًا ومريرًا يجعل مـــن المولود من اأم لبنانية واأب 
اأجنبـــي غريبًا  عن وطنه ناقمًا على مجتمعه وعالًة عليه، في حين 
اأّنه جدير بالمواطنية وبالجن�صية اللبنانية مثل المولود من اأب واأم 
لبنانيين ال�صّيما واأن لبنان بالن�صبة اإليه، هو وطن نهائي، وهو حقًا 

الوطن االأم.

اإن االإقـــرار بجن�صيـــة االأم لولدها هو حق لـــه عليها وعلى المجتمع 
ًة واإنما  قبـــل اأن يكون حقًا لهـــا، فحّق الطفل بجن�صية اأمـــه لي�ض منَّ

حق مقد�ض وم�صروع وطبيعي وبيولوجي.

بالن�صبـــة اإلـــى ال�سبـــب الثانـــي الموجـــب للتعديل، هو حـــق المراأة 
االإن�صان لكونها مت�صاوية والرجل من الناحية االإن�صانية والقانونية، 
بـــاأن تمنـــح جن�صيتهـــا اللبنانية اإلـــى زوجها االأجنبي عمـــاًل بمبداأ 

الم�صاواة في المواطنية بين الرجل والمراأة.

اإن المـــراأة ب�صكل عام، وفي لبنان ب�صكل خا�ض، لها حق في العي�ض 
بكرامة وفـــي التربية والتعليم ودخول الجامعـــات وخو�ض معترك 
الحياة المهنية والعملية �صاأنها �صاأن الرجل ولها الحقوق ال�صيا�صية 
فـــي االقتـــراع والتر�صـــح لالنتخابات وتمثيـــل االأمة فـــي البرلمان 
اللبنانـــي والحقوق المدنيـــة التي تخولها التجـــارة واالنت�صاب اإلى 
النقابـــات والجمعيات وباأن تتبّواأ اأي مركـــز في القطاع الخا�ض اأو 
اأي من�صـــب وزاري اأو �صيا�صـــي اأو اإداري، فهـــي اإذًا م�صاوية للرجل 
فـــي الحقوق والم�صوؤوليات ف�صاًل عن اأنها تجهد با�صتمرار لتطوير 

قدراتها العلمية والعملية وت�صارك في بناء المجتمع، 

فمـــن هنا لهـــا اأي�صـــًا اأن يتـــم االإقرار بحقهـــا في منـــح جن�صيتها 
اللبنانيـــة لزوجهـــا الـــذي ي�صاركهـــا الحيـــاة العائليـــة اللبنانيـــة، 
حتـــى ال يكـــون م�صيره البقاء فـــي حالة غربة دائمـــة وق�صرّية عن 
انتمـــاء العائلة والمجتمع الذي �صاهم في نمائه،  فالمراأة والرجل 
�صريكان مت�صاويـــان في تاأ�صي�ض العائلة وتربيتهـــا وتعليمها، االأمر 
الـــذي يق�صـــي بم�صاواتهما في م�صائـــل الجن�صية واالإقـــرار بالحّق 

عينه العائد للرجل في منح الجن�صية اإلى �صريكته في الزواج.

ا�ستناداً اإلى ما تقدم،

  يقت�صـــي تعديل كل من القرار الت�صريعي رقم 15 تاريخ 19 كانون 
الثانـــي 1925 )قانـــون الجن�صيـــة( والقانـــون 572 تاريـــخ اأول اآب 
1996 القا�صـــي بان�صمـــام لبنان اإلى اتفاقيـــة الق�صاء على جميع 

اأ�صكال التمييز �صد المراأة.

كمـــا ويقت�صي التنبه بـــاأاّل يلحق المراأة تمييز فـــي القانون المنوي 
ت�صريعـــه لتمكيـــن المتحّدريـــن مـــن اأ�صـــل لبنانـــي مـــن ا�صتعادة 

جن�صيتهم اللبنانية.
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تعديل القرار الت�سريعي رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني 1925

الن�ص الجديد الن�ص القديم المادة

 »يعد لبنانيًا: 
كل �صخ�ـــض مولـــود مـــن اأب لبنانـــي اأو اأم لبنانيـــة.
كل �صخ�ـــض مولـــود علـــى الأرا�ســـي اللبنانيـــة ولم 
يثبـــت اأنـه اكتـ�صــــب بالـبـنـوة عـند الـــوالدة تـابعـيـة 

اأجنبـية.
كل �صخ�ض يولد على الأرا�سي اللبنانية من والدين 

مجهولين اأو والدين مجهولي التابعية.«

»يعد لبنانيًا: 
• كل �صخ�ض مولود من اأب لبناني.

•  كل �صخ�ض مولود فـــي اأرا�صي لبنان الكبير ولم 
يثبـــت اأنـــه اكت�صب بالبنـــوة عند الـــوالدة تابعية 

اأجنبية.
•  كل �صخ�ـــض يولـــد في اأرا�صي لبنـــان الكبير من 

والدين مجهولين اأو والدين مجهولي التابعية.«

االأولى

»اإن الولد غير ال�صرعي الذي تثبت بنوته وهو قا�صر 
يتخــــذ الجن�صية اللبنانية اإذا كان اأحد والديه الذي 
ثبتت البنــــوة اأواًل بالنظــــر اإليه، لبنانيــــًا. واإذا كان 
برهان ثبــــوت البنوة بالنظر اإلــــى االأب واالأم ناتجًا 
عــــن عقد واحــــد اأو حكم واحــــد اتخذ الولـــد تابعية 
اأي مـــن والديـــه اللبنانـــي الجن�سيـــة حتى ولـــو منحه 

الطرف الآخر جن�سيته الأجنبية.«

»اإن الولـــد غيـــر ال�صرعي الذي تثبـــت بنوته وهو 
قا�صـــر يتخـــذ الجن�صيـــة اللبنانيـــة اإذا كان اأحد 
والديـــه الـــذي ثبتـــت البنـــوة اأواًل بالنظـــر اإليه، 
لبنانيـــًا. واإذا كان برهـــان ثبوت البنـــوة بالنظر 
اإلـــى االأب واالأم ناتجـــًا عـــن عقد واحـــد اأو حكم 
واحـــد اتخذ االبن تابعية االأب اإذا كان هذا االأب 

لبنانيًا.«

الثانية

»اإن الرجل اأو المراأة المقترن/ المقترنة بزوج اأجنبي 
اتخــــذ/ اتخــــذت التابعيـــة اللبنانيـــة، والرا�صدين من 
اأوالد الــــزوج الأجنبــــي المتخـــذ التابعيـــة المذكـــورة، 
يمكنهم اإذا طلبوا اأن يح�صلوا على التابعية اللبنانية 
بـــدون �صرط االإقامة، �صواء اأكان بالقرار الذي يمنح 
هـــذه التابعية للزوج اأو االأب اأو لالأم اأو بقرار خا�ض. 
وكذلــــك الأولد القا�سرون لأب اأو لأم اتخذ اأي منهما 
التابعيــــة اللبنانيــــة فاإنهــــم ي�سيــــرون لبنانييــــن اإل اإذا 
رف�ســــوا هذه التابعية في ال�سنة التي تلي بلوغهم �سّن 

الر�سد.«

»اإن المقترنـــة باأجنبـــي اتخـــذ التابعيـــة اللبنانية، 
والرا�صديـــن مـــن اأوالد االأجنبي المتخـــذ التابعية 
المذكـــورة، يمكنهـــم اإذا طلبـــوا اأن يح�صلـــوا على 
التابعيـــة اللبنانيـــة بـــدون �صـــرط االإقامـــة، �صواء 
اأكان ذلـــك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج 
اأو لـــالأب اأو لـــالأم اأو بقرار خا�ـــض. وكذلك االأوالد 
القا�صـــرون الأب اتخـــذ التابعيـــة اللبنانيـــة اأو الأم 
اتخـــذت هذه التابعيـــة وبقيت حية بعـــد وفاة االأب 
فاإنهم ي�صيـــرون لبنانييـــن اإال اإذا كانوا في ال�صنة 

التي تلي بلوغهم الر�صد يرف�صون هذه التابعية.«

الرابعة

» اإذا كان اأحـــد الزوجيـــن اأجنبياً فيكت�ســـب بناًء على 
طلبـــه جن�سيـــة زوجـــه اللبناني بعد مـــرور �صنة على 

تاريخ ت�صجيل الزواج في قلم النفو�ض.«

» اإن المـــراأة االأجنبية التي تقتـــرن بلبناني ت�صبح 
لبنانيـــة بعد مرور �صنة على تاريـــخ ت�صجيل الزواج 

في قلم النفو�ض بناء على طلبها.«
الخام�صة
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الن�ص الجديد الن�ص القديم المادة

» اإذا كان اأحـــد الزوجيـــن لبنانيـــاً واقتــــرن باأجنبــــي 
فيبقى لبنانيًا اإلى اأن يطلب �صطب قيده من �صجالت 

النفو�ض الكت�صابه جن�صية زوجه االأجنبي.«

» اإن المـــراأة اللبنانيـــة التـــي تقتـــرن باأجنبي تبقى 
لبنانيـــة اإلـــى اأن تطلب �صطب قيدهـــا من �صجالت 

االإح�صاء الكت�صابها جن�صية زوجها.«
ال�صاد�صة

جن�سيتـــه  فقـــد  الـــذي  الزوجيـــن  مـــن  لأي  يجـــوز   «
اللبنانيـــة اإثـــر اإقترانـــه ب�سخ�ـــص مـــن التابعيـــة غير 
اللبنانية اأن ي�صتعيد هذه الجن�صية بناء على طلبه.
 اإن اللبنانيـــات اللواتـــي تزوجـــن قبـــل اإح�صاء �صنة 
1932 وخ�صرن جن�صيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد 
فـــي �صجالت هذا االإح�صـــاء يمكنهن الح�صول على 
حكم ق�صائـــي بقيدهن اإذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 
اآب �صنـــة 1924 على االأرا�صي اللبنانية اأما من وجد 
منهـــن خارج االأرا�صـــي اللبنانية بالتاريـــخ المذكور 
فيمكنهـــن ا�صتعـــادة جن�صيتهـــن اللبنانيـــة بموجـــب 

المادة الثانية من قانون 31 كانون الثاني 1946.«

» يجـــوز للمراأة التي فقـــدت جن�صيتها اللبنانية اإثر 
اقترانهـــا باأجنبـــي اأن ت�صتعيد هـــذه الجن�صية بعد 

انحالل الزواج بناء على طلبها.
اإن اللبنانيـــات اللواتـــي تزوجـــن قبل اإح�صـــاء �صنة 
1932 وخ�صـــرن جن�صيتهـــن بالـــزواج ولـــم يكن لهن 
قيد في �صجالت هذا االإح�صاء يمكنهن بعد انحالل 
الزواج الح�صول على حكم ق�صائي بقيدهن اإذا ثبت 
وجودهـــن بتاريخ 30 اآب �صنـــة 1924 على االأرا�صي 
اللبنانيـــة بالتاريـــخ المذكـــور فيمكنهـــن ا�صتعـــادة 
جن�صيتهن اللبنانية بموجب المادة الثانية من قانون 

31 كانون الثاني �صنة 1946.«

ال�صابعة

)الفقرة 1(

» مـــع االحتفاظ بحقوق االختيار المن�صو�ض عليها 
في معاهدة ال�صلح الموقعة في لوزان �صنة 1923، 
يعد لبنانيًا ال�صخ�ض المولود على الأرا�سي اللبنانية 
مـــن اأب اأو اأم ولدا فيه اأي�صـــًا، وكان اأحدهما حائزًا 

التابعية العثمانية في 1 ت�صرين الثاني 1914.«

» مـــع االحتفاظ بحقوق االختيار المن�صو�ض عليها 
في معاهدة ال�صلح المم�صاة في لوزان �صنة 1923، 
يعـــد لبنانيًا كل �صخ�ـــض مولود فـــي اأرا�صي لبنان 
الكبيـــر من اأب ولد فيه اأي�صـــًا، وكان في 1 ت�صرين 

الثاني �صنة 1914 حائزًا للتابعية العثمانية.«

العا�صرة

» اإن االأوالد، والن�صاء المتزوجات الذين يكونون قد 
اكت�صبوا التابعية االأجنبية بمقت�صى المادة 36 من 
معاهدة ال�صلح المعقـــودة في لوزان يجوز لهم اأن 
يتخذوا التابعية اللبنانيـــة بموجب قرار من رئي�ض 
الدولـــة بعد التحقيـــق وب�صرط اأن يكونـــوا مقيمين 
فـــي لـبــنــــان وذلـــك بـتـقـديـمـهـــم ت�صريحـــًا بهذا 
ال�صاأن في ال�صنة التي تلي بلوغ �صّن الر�صد بالن�صبة 

لالأوالد.«

» اإن االأوالد والن�صـــاء المتزوجات الذين يكونون قد 
اكت�صبوا التابعية االأجنبية بمقت�صى المادة 36 من 
معاهدة ال�صلح المعقـــودة في لوزان يجوز لهم اأن 
يتخذوا التابعية اللبنانيـــة بموجب قرار من رئي�ض 
الدولـــة بعد التحقيـــق وب�صرط اأن يكونـــوا مقيمين 
في اأرا�صي لبنـــان وذلك بتقديمهم ت�صريحًا بهذا 
ال�صـــاأن في ال�صنة التي تلي بلـــوغ الر�صد اأو انحالل 

الزواج.«

الحادية ع�صرة
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القانون 572 تاريخ اأول اآب 1996

الن�ص الجديدالن�ص القديمالمادة

االأولى

» اأجيـــز للحكومـــة ان�صمـــام لبنـــان اإلـــى اتفاقيـــة 
الق�صـــاء علـــى جميع اأ�صـــكال التمييز �صـــد المراأة 
المعتمـــدة مـــن الجمعيـــة العامة لالأمـــم المتحدة 
بتاريـــخ 1979/12/18 والمرفقـــة بهـــذا القانـــون 

�صرط التحفظ بعدم التزام لبنان:
-  بالبنـــد »2« من المـــادة 9 المتعلق بمنـــح المراأة 
حقـــًا »م�صاويًا« لحق الرجل في ما يتعلق بجن�صية 

اأطفالها.
-  بالفقـــرات )ج(، )د(، )و(، )ز(، من البند »1« 

من المادة 16 في ما يتعلق:
- بالفقـــرة »ج« المتعلقـــة بالحقـــوق المت�صاوية في 

الزواج.
-  بالفقرة »د« المتعلقـــة بحقوق الوالدة في االأمور 

الخا�صة باأطفالها.
-  بالفقرة »و« المتعلقة بالوالية والِقوامة والو�صاية 

على االأطفال وتبنيهم.
- بالفقرة »ز« في �صقها المتعلق با�صم االأ�صرة.

المـــادة 29 المتعلـــق بعر�ـــض  -  بالبنـــد »1« مـــن 
الخالفـــات بيـــن الدول حـــول تف�صيـــر اأو تطبيق 

االتفاقية اإلى محكمة العدل الدولية«. 

يلغـــى تحفـــظ لبنـــان عـــن البنـــد الثانـــي مـــن المـــادة 
التا�سعة في اتفاقية اإلغاء جميع اأ�سكال التمييز �سد 

المراأة.

تمنح المراأة حقاً« »م�ساوياً« لحق الرجل في ما يتعلق 
بجن�سية اأطفالها وتلغى جميع الأحكام المخالفة.

اإبـــرام الملحـــق الختيـــاري لتفاقيـــة الق�ســـاء علـــى 
جميع  اأ�سكال التمييز �سد المراأة.



الـقـ�سـم الــرابــع

نــتــائــج وخــال�ســات

لـــم تكـــن وظيفة هـــذه الدرا�ســـة اكت�ساف �ســـيء مجهـــول، فالم�سكالت التـــي تحدثت 
عنهـــا الن�ساء، يعرفها المجتمع، ويتعاطى معها، باعتبارها الم�سكالت المفرو�سة بحكم 
القانون والواقع الجتماعي، ولكن ما هو غير معروف وقدّمته الدرا�سة، هو حجم هذه 

الم�سكلة وات�ساعها وتاأثيراتها ال�سلبية على اأ�سر كثيرة من المواطنات اللبنانيات.
دون  الم�ســـح الكمـــي لـــم يكن مـــن الممكن اأن نعـــرف اأن الرقم المقـــدر للمت�سررين 
والمت�ســـررات مـــن قانـــون الجن�سيـــة الحالـــي، يقـــارب الثمانيـــن األـــف )80000( مت�سرٍر 
ومت�ســـررة خـــالل اأربعة ع�ســـر عاماً فقط، اأي منـــذ 1995 حتى 2008. اأهميـــة هذا الرقم 
هو اأنه رقم في بلد ل ي�سل عدد �سكانه اإلى اأربعة ماليين ن�سمة، وهو رقم ربما كان اإلى 

ازدياد في ظّل ارتفاع هجرة ال�سباب وال�سابات اإلى الخارج وتّقل�ص �سوق العمل.
ولم يكن من الممكن روؤية الأ�سى والحزن لول المقابالت وجل�سات ال�ستماع لرّبات 

الأ�سر اللواتي يتّحملن ظلم هذا القانون.
47
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لقـــد قدمـــت الدرا�صـــة لنا نحـــن ولمـــن يريـــد اأن يعـــرف اأن اأ�صر 
مجموعة كبيـــرة مـــن اللبنانيات/المواطنات تتعر�ـــض لم�صكالت 
كثيـــرة ومتنوعة، تت�صل بحقوق االإن�صـــان االأولية، اأي حقوق العمل 
والملكيـــة والتنقـــل، والطبابـــة والتعلم... وهي كّلهـــا تناق�ض مبداأ 
الم�صـــاواة الـــذي يكفلـــه الد�صتور لجميـــع اللبنانييـــن، اإ�صافة اإلى 
م�صكالٍت نف�صية تطول جميع اأفراد االأ�صرة، وتنتجها غربة الن�صاء 
فـــي اأوطانّهن، ذلـــك اأن الح�صول علـــى االإقامة لي�ـــض فعاًل عاديًا 
لمواطـــن/ة يعي�ض/تعي�ـــض فـــي وطنه/هـــا، ف�صاًل عـــن م�صكالت 
التعليـــم والطبابة والعمل التي ت�صع الن�صاء اللبنانيات المتزوجات 
من غيـــر لبنانيين اأمام حائط م�صدود يجعـــل من عدم اال�صتقرار 
وغياب االأمان وعـــدم االطمئنان للم�صتقبل عوار�ض دائمة تنعك�ض 

اأحزانًا واآالمًا لدى االأ�صر اإلى اأي طبقة اجتماعية انتموا.
نخل�ص اإلى القول

اإن تعديـــل قانـــون اجلن�سية اللبناين احلـــايل باجتاه 
امل�ســـاواة بـــني املـــراأة والرجـــل هـــو حاجـــة فعليـــة للكثـــري من 
ر الن�ســـاء على ا�ســـرتداده عمـــاًل بروح  الأ�ســـر، وهـــو حـــق ت�سّ
الد�ستور اللبناين، فاملراأة يف لبنان التي يحفظ لها الد�ستور 
حـــق العي�ـــص بكرامـــة، واحلـــق بالرتبيـــة والتعليـــم ودخـــول 
اجلامعـــات، وخو�ـــص معرتك احلياة املهنيـــة والعملية �ساأنها 
�ســـاأن الرجـــال، ولهـــا احلقـــوق ال�سيا�سية نف�سهـــا يف القرتاع 
والرت�ســـح والنتخابـــات، ومتثيـــل الأمـــة يف البملـــان، ولهـــا 
اإىل  والنت�ســـاب  التجـــارة  تخولهـــا  التـــي  املدنيـــة  احلقـــوق 
النقابـــات واجلمعيـــات، ولهـــا احلـــق يف اأن تتّبـــواأ اأي مركـــز يف 
القطـــاع العـــام اأو اأي من�ســـب اإداري اأو �سيا�ســـي اأو وزاري، يف 
القطاعـــني العـــام واخلا�ص، هذه املراأة األ يحـــق لها اأن تقّرر 
مـــن �ستتـــزوج؟  واأن تتمتـــع باحلقوق نف�سها التـــي يتمتع بها 
الرجـــل جلهـــة اختيـــار الزوج، فهـــل مينع عنها هـــذا احلق يف 
منـــح جن�سيتهـــا اإىل من اختارته �سريـــكاً حلياتها، وهل مينع 

عنها حقها يف منح جن�سيتها اإىل من هم جزء منها.

مـــا يجـــب اأن نوؤّكـــده هنـــا يتعـــدى االأ�صبـــاب الموجبة التـــي ين�ض 
عليهـــا الد�صتـــور، وهـــي الم�صـــاواة في الحقـــوق والواجبـــات بين 
المواطنيـــن/ ات، اإْذ اإنـــه يت�صل بالحق الطبيعـــي الذي يتاأثر بكون 
رابطـــة الدم بيـــن االأم وولدها رابطـــة اأكيدة واأ�صيلـــة وغير قابلة 
للت�صكيـــك، فجن�صّيـــة االأم  لي�صـــت بجن�صية طارئة تعطـــى للمولود 
فـــي حالة ا�صتثنائية يقّرها القانون، كمـــا هي حالة الولد »مجهول 
االأب«، واإنمـــا هـــي جن�صية اأ�صلية قابلة اأن تمنـــح لكل من يولد من 
رحمهـــا. واإن جميـــع اللبنانييـــن واللبنانيات ُهْم وُهـــّن �صواٌء فيما 
بينهـــم/ن ومن غير الجائز االنتقا�ض من حق المراأة اللبنانية في 

جن�صيتها اإلى مجرد زواجها من اأجنبي.

اإن املحاذيـــر ال�سيا�سيـــة التـــي ترفـــع يف وجـــه قانـــون 
عـــادل ومت�ســـاو للجن�سية، تـــرتك اأثرها على عـــدد  كبري من 
اللبنانيـــات واأ�سرّهـــن، فهـــل علـــى اللبنانيـــات وحدّهـــن دفـــع 
الأثمـــان ال�سيا�سية، األي�ســـت الن�ساء غـــري اللبنانيات اللواتي 
يتزّوجـــن مـــن لبنانيـــني عن�ســـراً مـــن عنا�ســـر التثقيـــل يف 

املعادلت ال�سيا�سية؟
لقد كان هدف هذه الدرا�صة ت�صليط االأ�صواء الكا�صفة على الم�صكلة 
المعقدة التي تعي�صها اأ�صر الن�صاء اللواتي تزوّجن من غير لبنانيين، 
األـــم يحن الوقت الإعادة النظـــر في  قانون يمّيز �صد ن�صف �صكانه، 

وهو البلد الذي يتقدم باعتباره ر�صالة ح�صارية اإلى العالم؟
لقـــد �صبقتنـــا دول كثيـــرة في هـــذا الم�صمار، دول تفتـــح حدودها 
وح�صارتها على عوالم اأخرى، �صبقتنا المغرب، و�صبقتنا الجزائر، 

و�صبقتنا تون�ض وهي بالد كثيفة ال�صكان، متعددة الجماعات. 
فكيف �سنعدل القانون وما هي الخطوات ال�سرورية لذلك؟

لقـــد ت�صمن  م�صروع » حقوق المراأة اللبنانية وقانون الجن�سية« في 
تو�صيفه االأولي اأربع مراحل:

المرحلـــة الأولـــى هـــي الدرا�صة، وهذا يعني اإنتـــاج معارف دقيقة 
حول الم�صكلة واأبعادها االجتماعية وال�صيا�صية المختلفة.

المرحلـــة الثانيـــة، هي بناء قدرات المجتمـــع المدني الذي �صيقع 
عليه فعل المطالبة، وذلك عبر التدريب على الت�صبيك والمنا�صرة 

والمدافعة، وتزويده بالمعارف الالزمة التي اأنتجتها الدرا�صة.
المرحلـــة الثالثـــة، هـــي الحملـــة االإعالميـــة اأي االأداة الرئي�صيـــة 
لفكفكـــة االأفـــكار المغلوطـــة حول هـــذا القانون وتفتيـــت الممانعة 
ال�صيا�صية لدى المجتمع ولـــدى ال�صيا�صيين، عبر تقديم المعارف 

التي اأنتجتها الدرا�صة وتعميمها.
المرحلـــة الرابعـــة، وهـــي بنـــاء التحالفـــات واإدارة التفاو�ـــض مع 

المجل�ض النيابي،
وتلحظ هذه الدرا�صة الم�صتويات المختلفة التي �صيتم العمل عليها 

في المرحلة القادمة:
م�صتوى مجل�ض النواب

م�صتوى ال�صلطة التنفيذية
م�صتوى المجتمع المدني

م�صتـــوى ن�صر المعرفـــة وبناء الراأي العام الم�صانـــد الإلغاء التمييز 
�صد المراأة في قانون الجن�صية

اأمل يحـــن الوقـــت اإذن لأن نعـــزل مفهـــوم امل�ســـاواة عـــن 
ال�سيا�سة؟

اإن تعديـــل قانـــون اجلن�سية اللبنـــاين احلايل مل يعد 
يتّحمـــل التاأجيـــل والن�ســـاء يتطّلعـــن اإىل ذلـــك، لي�ـــص كمّنـــة 

ن�سعى للح�سول عليها، بل كحق ل بد من ا�سرتداده.
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المالحق 

ملحق رقم 1

الإنجازات التي حققتها المراأة اللبنانية ومنها:

 الحقوق ال�صيا�صية )1953(.
 الم�صاواة في االإرث لغير المحمديين )1959(.

 حق المراأة في خيار الجن�صية )1965(.
 حرية التنقل )1974(.

 اإلغاء االأحكام المعاقبة لمنع الحمل )1983(.
 توحيـــد نهاية �صـــن الخدمة للرجـــال والن�صاء فـــي قانـــون ال�صمان االجتماعـــي )1987(.

 االعتراف باأهلية المراأة لل�صهادة في ال�صجل العقاري )1993(.
 االعتـــراف باأهلية المـــراأة المتزوجة لممار�صـــة التجارة دون اإجازة مـــن زوجها )1994(.
 حـــق الموظفة في ال�صلـــك الدبلوما�صي التي تتـــزوج من اأجنبي بمتابعـــة مهامها)1994(.
 االعتـــراف باأهليـــة المـــراأة المتزوجة في مـــا يتعلق بعقـــود التاأمين على الحيـــاة )1996(
 قانـــون التعليم االإلزامي الذي ين�ـــض على اإلزامية التعليـــم للجن�صين في المرحلة 

االبتدائية )1998(.
 تعديـــل للمادة 562 من قانـــون العقوبات )العذر المخفـــف( بموجب قانون رقم 7 

تاريخ 1999/2/20.
  تعديـــل المادة االأولى من القانون رقم 149 بتاريـــخ 1999/10/30 المتعلق بالم�صاواة بين 
الموظفة والموظف في اال�صتفادة من نظام المنافع والخدمات في تعاونية موظفي الدولة. 
ومـــا زال هـــذا القانون بحاجة اإلـــى تعديل الأنه يرتكـــز على اأنظمة تعاونيـــة موظفي الدولة 

المجحفة بحق المراأة .
 تعديـــل بع�ض مواد قانون العمل بالقانون رقم 207 تاريخ 2000/5/26 الذي ق�صى بتعديل 
المـــواد 29/28/26 و 52 مـــن قانون العمل لت�صمل العامل والعاملـــة والم�صاواة في الحقوق 

والواجبات.
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ملحق رقم 2

جواب وزارة الداخلية والبلديات
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ملحق رقم 3

م�ســـروع اقتـــراح تعديل قانـــون الجن�سية رقـــم 15 بتاريخ 
باتجـــاه   ،1960/1/11 بقانـــون  والمعـــدل   ،1925/1/19

الم�ساواة بين المراأة والرجل في لبنان.
اإعداد المحامي د. بول مرق�ص 

الأ�سباب الموجبة لهذا التعديل
 حيـــث اإن المادة 7 من الد�صتور اللبناني ن�صت على اأن اللبنانيين 
�صواٌء اأمـــام القانون وهم يتمتعـــون بالحقوق المدنيـــة وال�صيا�صية 
ويتحّملون الفرائ�ض والواجبات العامة من دون فرق بينهم، وحيث 
اإّن الد�صتور  اأقـــرَّ في مقدمته التزام لبنان مواثيَق االأمم المتحدة 

واالإعالَن العالمي لحقوق االإن�صان، 
 وحيـــث اإن لبنـــان اأبـــرم بالقانـــون رقـــم 572 تاريـــخ 1996/8/1 
االتفاقيـــة الدولية للق�صاء على جميع اأ�صـــكال التمييز �صد المراأة 
التي اأقرتها الجمعية العامـــة لالأمم المتحدة في 1979/12/18، 
غيـــر اأنه تحفظ في الوقـــت عينه عن بع�ض اأحـــكام هذه االتفاقية 
ال�صيما منهـــا البند الثاني من المادة التا�صعـــة الذي يمنح المراأة 

حقًا مت�صاويًا مع الرجل في ما يتعلق بجن�صية اأطفالها،
 وحيث اإن هذا التحفظ ينتق�ض من حقوق الطفل والرجل والمراأة 
والعائلـــة معًا، وال يزال ي�صـــيء اإلى حقوق االإن�صـــان ويرتب تمييزًا 
مجحفـــًا بيـــن الرجـــل والمـــراأة، ف�صاًل عـــن كونه قد كّر�ـــض اأزمة 

اجتماعية واإن�صانية في لبنان،
وحيـــث اإن قانون الجن�صية في لبنان )القـــرار 15 تاريخ 19 كانون 
الثاني 1925( قد ُو�صع من المفو�ض ال�صامي الفرن�صي في مرحلة 
دولـــة لبنـــان الكبير، وقـــد �َصّرع للرجـــل اللبناني اإعطـــاء جن�صيته 
لزوجتـــه االأجنبيـــة ب�صـــروط غيـــر مت�صاوية مـــع تلـــك المفرو�صة 
علـــى المراأة اللبنانية عندمـــا تقترن باأجنبي، كمـــا اإنه لم ُيعترف 
لهـــا بحقها في منـــح جن�صيتها اإلى مولودها اأ�صـــوًة بالحق المعطى 
لزوجهـــا، فُح�صرت رابطة الدم لمنح الجن�صية اللبنانية بين االأب 

وولده وُحجبت عن االأم ومولودها، 
 وحيـــث اإن قانـــون الجن�صيـــة قد مـــّر عليه الزمن ولـــم يعد ير�صي 

طموحات وحاجات المجتمع اللبناني،
وحيث اإن تكري�ض التمييز بين الرجل والمراأة ينتق�ض من مواطنية 
المراأة وي�صيب العائالت ويحرم االأوالد من حقوق كثيرة في العمل 
واالنت�صاب اإلى النقابـــات ومزاولة المهن واالإقامة واال�صتفادة من 

التقديمات االجتماعية وال�صكن والتمّلك وغيرها،
وحيث اإنه يقت�صي بالتالي معالجة هذه الق�صية المزمنة والمقلقة 

لل�صميـــر الوطنـــي واالإن�صاني، واالإحاطة بها مـــن مختلف جوانبها 
واأبعادها التاريخية والقانونية واالجتماعية،

لـذلــــك، ياأتي اقتراح التعديل الحا�صر في االألفية الثالثة للم�صاواة 
بين الرجل والمراأة في م�صائل الجن�صية، فيرمي من جهة اأولى اإلى 
االعتراف واالإقـــرار بحق المولود من اأم لبنانيـــة باإعالن جن�صيته 
اللبنانيـــة لكون هذا الحـــق ين�صاأ بوالدته، ومن جهـــة ثانية لتخويل 
المـــراأة اللبنانية المقترنة باأجنبي منحـــه جن�صيتها اأ�صوًة بالرجل 

اللبناني المقترن باأجنبية. 
 يندرج بحث االأ�صباب الموجبة القتراح القانون التعديلي الحا�صر 

في ق�صمين رئي�صين هما:  
بالن�صبـــة اإلـــى ال�سبـــب الأول الموجـــب للتعديل، وهو حـــق المراأة 
باإعطاء ولدها ما هو مواٍز وتابع ومرتبط بمنحه الحياة اأي االإقرار 
لـــه بجن�صية والدتـــه، وحق الطفـــل وبحكم �صلة الـــدم عينها التي 
ُتَقـــر له مع والـــده بعدم اإنكار حقه بجن�صية والدتـــه، اإذ اإّن جن�صية 

الوالدين هي حق للطفل عليهما متحدين ومنفردين،
اإّن حـــق المـــراأة بمنح الحيـــاة للجنين وبتربيتـــه وح�صانته يتالزم 
وحقها، بل وواجبها، بمنحه الجن�صية،   فهي من حملت به وولدته، 
وبالتالـــي فاإن رابطة الـــدم بين االأم وولدها هـــي رابطة دم اأكيدة 
واأ�صليـــة وغير قابلـــة للت�صكيك اإذ اإن جن�صيـــة االأم لي�صت بجن�صية 
طارئة تعطى للمولود في حاالت ا�صتثنائية اأقرها القانون، كما في 
حالـــة الولد مجهول االأب، واإنّما هي جن�صية اأ�صلية قابلة الأن ُتمنح 
لـــكل من يولد من رحمها. واإن جميع االأمهات اللبنانيات هّن �صواٌء 
في ما بينهّن، ومن غير الجائز االنتقا�ض من حق المراأة اللبنانية 

بالن�صبة اإلى الجن�صية لمجرد زواجها من اأجنبي. 
اإّن حرمـــان الولـــد جن�صية والدتـــه يرّتـــب انعكا�صـــاٍت �صلبيٍة على 
العائلـــة والمجتمع واالإن�صان لكونه جريمـــًة بحق الطفل واالأم، كما 
ُين�ِصـــىُء واقعًا األيمًا ومريرًا يجعل مـــن المولود من اأم لبنانية واأب 
اأجنبـــي غريبًا  عن وطنه ناقمًا على مجتمعه وعالًة عليه، في حين 
اأّنه جدير بالمواطنية وبالجن�صية اللبنانية مثل المولود من اأب واأم 
لبنانيين ال�صّيما واأن لبنان بالن�صبة اإليه، هو وطن نهائي، وهو حقًا 

الوطن االأم.
اإن االإقـــرار بجن�صيـــة االأم لولدها هو حق لـــه عليها وعلى المجتمع 
ًة واإنما  قبـــل اأن يكون حقًا لهـــا، فحّق الطفل بجن�صية اأمـــه لي�ض منَّ

حق مقد�ض وم�صروع وطبيعي وبيولوجي.
بالن�صبـــة اإلـــى ال�سبـــب الثانـــي الموجـــب للتعديل، هو حـــق المراأة 
االإن�صان لكونها مت�صاوية والرجل من الناحية االإن�صانية والقانونية، 
بـــاأن تمنـــح جن�صيتهـــا اللبنانية اإلـــى زوجها االأجنبي عمـــاًل بمبداأ 

الم�صاواة في المواطنية بين الرجل والمراأة.
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اإن المـــراأة ب�صكل عام، وفي لبنان ب�صكل خا�ض، لها حق في العي�ض 
بكرامة وفـــي التربية والتعليم ودخول الجامعـــات وخو�ض معترك 
الحياة المهنية والعملية �صاأنها �صاأن الرجل ولها الحقوق ال�صيا�صية 
فـــي االقتـــراع والتر�صـــح لالنتخابات وتمثيـــل االأمة فـــي البرلمان 
اللبنانـــي والحقوق المدنيـــة التي تخولها التجـــارة واالنت�صاب اإلى 
النقابـــات والجمعيات وباأن تتبّواأ اأي مركـــز في القطاع الخا�ض اأو 
اأي من�صـــب وزاري اأو �صيا�صـــي اأو اإداري، فهـــي اإذًا م�صاوية للرجل 
فـــي الحقوق والم�صوؤوليات ف�صاًل عن اأنها تجهد با�صتمرار لتطوير 

قدراتها العلمية والعملية وت�صارك في بناء المجتمع، 
فمـــن هنا لهـــا اأي�صـــًا اأن يتـــم االإقرار بحقهـــا في منـــح جن�صيتها 
اللبنانيـــة لزوجهـــا الـــذي ي�صاركهـــا الحيـــاة العائليـــة اللبنانيـــة، 
حتـــى ال يكـــون م�صيره البقاء فـــي حالة غربة دائمـــة وق�صرّية عن 

انتمـــاء العائلة والمجتمع الذي �صاهم في نمائه،  فالمراأة والرجل 
�صريكان مت�صاويـــان في تاأ�صي�ض العائلة وتربيتهـــا وتعليمها، االأمر 
الـــذي يق�صـــي بم�صاواتهما في م�صائـــل الجن�صية واالإقـــرار بالحّق 

عينه العائد للرجل في منح الجن�صية اإلى �صريكته في الزواج.
ا�صتنادًا اإلى ما تقدم،

  يقت�صـــي تعديل كل من القرار الت�صريعي رقم 15 تاريخ 19 كانون 
الثانـــي 1925 )قانـــون الجن�صيـــة( والقانـــون 572 تاريـــخ اأول اآب 
1996 القا�صـــي بان�صمـــام لبنان اإلى اتفاقيـــة الق�صاء على جميع 

اأ�صكال التمييز �صد المراأة.
كمـــا يقت�صـــي التنبه باأاّل يلحق المـــراأة تمييز فـــي القانون المنوي 
ت�صريعـــه لتمكيـــن المتحّدريـــن مـــن اأ�صـــل لبنانـــي مـــن ا�صتعادة 

جن�صيتهم اللبنانية.

تعديل القرار الت�سريعي رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني 1925

الن�ص الجديد الن�ص القديم المادة

 »يعد لبنانيًا: 
اأم لبنانيـــة. اأو  اأب لبنانـــي  كل �صخ�ـــض مولـــود مـــن 
كل �صخ�ـــض مولود على الأرا�ســـي اللبنانية ولم يثبت 
اأنـــه اكت�صـــب بالبنـــوة عند الـــوالدة تابعيـــة اأجنبية.
كل �صخ�ض يولد على الأرا�ســـي اللبنانية من والدين 

مجهولين اأو والدين مجهولي التابعية.«

»يعد لبنانيًا: 
• كل �صخ�ض مولود من اأب لبناني.

• كل �صخ�ـــض مولـــود في اأرا�صي لبنـــان الكبير ولم 
يثبت اأنه اكت�صب بالبنوة عند الوالدة تابعية اأجنبية.

• كل �صخ�ـــض يولـــد فـــي اأرا�صي لبنـــان الكبير من 
والدين مجهولين اأو والدين مجهولي التابعية.«

االأولى

»اإن الولد غير ال�صرعي الذي تثبت بنوته وهو قا�صر 
يتخـــذ الجن�صية اللبنانيـــة اإذا كان اأحد والديه الذي 
ثبتـــت البنـــوة اأواًل بالنظر اإليـــه، لبنانيـــًا. واإذا كان 
برهـــان ثبوت البنـــوة بالنظر اإلـــى االأب واالأم ناتجًا 
عـــن عقد واحد اأو حكم واحد اتخـــذ الولد تابعية اأي 
من والديه اللبناني الجن�سية حتى ولو منحه الطرف 

الآخر جن�سيته الأجنبية.«

»اإن الولـــد غيـــر ال�صرعي الـــذي تثبـــت بنوته وهو 
قا�صـــر يتخـــذ الجن�صيـــة اللبنانيـــة اإذا كان اأحـــد 
والديـــه الـــذي ثبتـــت البنـــوة اأواًل بالنظـــر اإليـــه، 
لبنانيـــًا. واإذا كان برهـــان ثبـــوت البنـــوة بالنظـــر 
اإلـــى االأب واالأم ناتجـــًا عـــن عقـــد واحـــد اأو حكم 
واحـــد اتخذ االبن تابعيـــة االأب اإذا كان هذا االأب 

لبنانيـــاً.«

الثانية

» اإن الرجل اأو المراأة المقترن/ المقترنة بزوج اأجنبي 
اتخـــذ/ اتخـــذت التابعيـــة اللبنانيـــة، والرا�صدين من 
اأوالد الـــزوج الأجنبـــي المتخـــذ التابعيـــة المذكـــورة، 
يمكنهم اإذا طلبوا اأن يح�صلوا على التابعية اللبنانية 
بـــدون �صرط االإقامة، �صواء اأكان بالقرار الذي يمنح 
هـــذه التابعية للزوج اأو االأب اأو لالأم اأو بقرار خا�ض. 
وكذلـــك الأولد القا�ســـرون لأب اأو لأم اتخذ اأي منهما 
التابعيـــة اللبنانيـــة فاإنهـــم ي�سيـــرون لبنانييـــن اإل اإذا 
رف�ســـوا هذه التابعية في ال�سنة التي تلي بلوغهم �سّن 

الر�سد.«

» اإن المقترنـــة باأجنبـــي اتخـــذ التابعيـــة اللبنانيـــة، 
والرا�صديـــن مـــن اأوالد االأجنبـــي المتخـــذ التابعيـــة 
المذكـــورة، يمكنهـــم اإذا طلبـــوا اأن يح�صلـــوا علـــى 
التابعيـــة اللبنانية بدون �صرط االإقامـــة، �صواء اأكان 
ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج اأو لالأب 
اأو لـــالأم اأو بقرار خا�ض. وكذلـــك االأوالد القا�صرون 
الأب اتخـــذ التابعيـــة اللبنانيـــة اأو الأم اتخـــذت هـــذه 
التابعية وبقيت حية بعـــد وفاة االأب فاإنهم ي�صيرون 
لبنانييـــن اإال اإذا كانـــوا في ال�صنة التـــي تلي بلوغهم 

الر�صد يرف�صون هذه التابعية.«

الرابعة
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» اإذا كان اأحـــد الزوجيـــن اأجنبيـــاً فيكت�ســـب بنـــاًء علـــى 
طلبـــه جن�سيـــة زوجـــه اللبنانـــي بعـــد مـــرور �صنة على 

تاريخ ت�صجيل الزواج في قلم النفو�ض.«

» اإن المـــراأة االأجنبيـــة التـــي تقتـــرن بلبناني ت�صبح 
لبنانية بعد مرور �صنة على تاريخ ت�صجيل الزواج في 

قلم النفو�ض بناء على طلبها.«
الخام�صة

واقتـــرن باأجنبـــي  » اإذا كان اأحـــد الزوجيـــن لبنانيـــاً 
فيبقى لبنانيًا اإلى اأن يطلب �صطب قيده من �صجالت 

النفو�ض الكت�صابه جن�صية زوجه االأجنبي.«

» اإن المـــراأة اللبنانيـــة التـــي تقتـــرن باأجنبـــي تبقى 
لبنانيـــة اإلـــى اأن تطلـــب �صطب قيدها مـــن �صجالت 

االإح�صاء الكت�صابها جن�صية زوجها.«
ال�صاد�صة

» يجوز لأي من الزوجين الذي فقد جن�سيته اللبنانية 
اإثـــر اإقترانـــه ب�سخ�ـــص مـــن التابعية غيـــر اللبنانية اأن 

ي�صتعيد هذه الجن�صية بناء على طلبه.
 اإن اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل اإح�صاء �صنة 1932 
وخ�صـــرن جن�صيتهـــن بالـــزواج ولم يكن لهـــن قيد في 
�صجالت هذا االإح�صـــاء يمكنهن الح�صول على حكم 
ق�صائـــي بقيدهـــن اإذا ثبـــت وجودهن بتاريـــخ 30 اآب 
�صنة 1924 على االأرا�صي اللبنانية اأما من وجد منهن 
خارج االأرا�صي اللبنانيـــة بالتاريخ المذكور فيمكنهن 
ا�صتعادة جن�صيتهـــن اللبنانية بموجب المـــادة الثانية 

من قانون 31 كانون الثاني 1946.«

» يجـــوز للمراأة التي فقـــدت جن�صيتهـــا اللبنانية اإثر 
اقترانهـــا باأجنبـــي اأن ت�صتعيـــد هـــذه الجن�صيـــة بعد 

انحالل الزواج بناء على طلبها.
اإن اللبنانيـــات اللواتـــي تزوجـــن قبـــل اإح�صـــاء �صنـــة 
1932 وخ�صـــرن جن�صيتهن بالـــزواج ولم يكن لهن قيد 
فـــي �صجـــالت هـــذا االإح�صـــاء يمكنهن بعـــد انحالل 
الـــزواج الح�صول على حكم ق�صائي بقيدهن اإذا ثبت 
وجودهـــن بتاريـــخ 30 اآب �صنـــة 1924 علـــى االأرا�صي 
ا�صتعـــادة  فيمكنهـــن  المذكـــور  بالتاريـــخ  اللبنانيـــة 
جن�صيتهن اللبنانية بموجـــب المادة الثانية من قانون 

31 كانون الثاني �صنة 1946.«

ال�صابعة

)الفقرة 1(

» مـــع االحتفاظ بحقوق االختيـــار المن�صو�ض عليها 
فـــي معاهدة ال�صلح الموقعة فـــي لوزان �صنة 1923، 
يعد لبنانيًا ال�صخ�ض المولود على الأرا�سي اللبنانية 
مـــن اأب اأو اأم ولـــدا فيـــه اأي�صـــًا، وكان اأحدهما حائزًا 

التابعية العثمانية في 1 ت�صرين الثاني 1914.«

» مـــع االحتفاظ بحقوق االختيـــار المن�صو�ض عليها 
في معاهدة ال�صلح المم�صاة في لوزان �صنة 1923، 
يعـــد لبنانيـــًا كل �صخ�ـــض مولـــود في اأرا�صـــي لبنان 
الكبيـــر من اأب ولد فيـــه اأي�صًا، وكان فـــي 1 ت�صرين 

الثاني �صنة 1914 حائزًا للتابعية العثمانية.«

العا�صرة

» اإن االأوالد، والن�صاء المتزوجات الذين يكونون قد 
اكت�صبـــوا التابعية االأجنبية بمقت�صى المادة 36 من 
معاهـــدة ال�صلح المعقودة فـــي لوزان يجوز لهم اأن 
يتخـــذوا التابعية اللبنانية بموجـــب قرار من رئي�ض 
الدولـــة بعد التحقيق وب�صرط اأن يكونوا مقيمين في 
لبنـــان وذلـــك بتقديمهم ت�صريحًا بهـــذا ال�صاأن في 

ال�صنة التي تلي بلوغ �صّن الر�صد بالن�صبة لـــالأوالد.«

» اإن االأوالد والن�صـــاء المتزوجـــات الذين يكونون قد 
اكت�صبـــوا التابعية االأجنبيـــة بمقت�صى المادة 36 من 
معاهـــدة ال�صلـــح المعقودة في لوزان يجـــوز لهم اأن 
يتخـــذوا التابعيـــة اللبنانية بموجب قـــرار من رئي�ض 
الدولة بعد التحقيق وب�صـــرط اأن يكونوا مقيمين في 
اأرا�صي لبنان وذلك بتقديمهم ت�صريحًا بهذا ال�صاأن 

في ال�صنة التي تلي بلوغ الر�صد اأو انحالل الزواج.«

الحادية ع�صرة
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االأولى

» اأجيـــز للحكومـــة ان�صمـــام لبنـــان اإلـــى اتفاقيـــة 
الق�صـــاء علـــى جميع اأ�صـــكال التمييز �صـــد المراأة 
المعتمـــدة مـــن الجمعيـــة العامة لالأمـــم المتحدة 
بتاريـــخ 1979/12/18 والمرفقـــة بهـــذا القانـــون 

�صرط التحفظ بعدم التزام لبنان:
-  بالبنـــد »2« من المـــادة 9 المتعلق بمنـــح المراأة 
حقـــًا »م�صاويًا« لحق الرجل في ما يتعلق بجن�صية 

اأطفالها.
-  بالفقـــرات )ج(، )د(، )و(، )ز(، من البند »1« 

من المادة 16 في ما يتعلق:
- بالفقـــرة »ج« المتعلقـــة بالحقـــوق المت�صاوية في 

الزواج.
-  بالفقرة »د« المتعلقـــة بحقوق الوالدة في االأمور 

الخا�صة باأطفالها.
-  بالفقرة »و« المتعلقة بالوالية والِقوامة والو�صاية 

على االأطفال وتبنيهم.
- بالفقرة »ز« في �صقها المتعلق با�صم االأ�صرة.

المـــادة 29 المتعلـــق بعر�ـــض  -  بالبنـــد »1« مـــن 
الخالفـــات بيـــن الدول حـــول تف�صيـــر اأو تطبيق 

االتفاقية اإلى محكمة العدل الدولية«. 

يلغـــى تحفـــظ لبنـــان عـــن البنـــد الثانـــي مـــن المـــادة 
التا�سعة في اتفاقية اإلغاء جميع اأ�سكال التمييز �سد 

المراأة.

تمنـــح المراأة حقاً م�ساوياً لحـــق الرجل في ما يتعلق 
بجن�سية اأطفالها وتلغى جميع الأحكام المخالفة.

اإبـــرام الملحـــق الختيـــاري لتفاقيـــة الق�ســـاء علـــى 
جميع  اأ�سكال التمييز �سد المراأة.
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الملحق رقم 4
الأحكام الق�سائية في مو�سوع جن�سية اأولد اللبنانية 

المتزوجة من غير لبناني
اإعداد المحامية د. ماري روز زلزل
قانون الجن�صية اللبناني َهِرم، �صدر عن المفو�ض ال�صامي �صاراي 
فـــي 19 كانـــون الثانـــي 1925  بموجب القرار رقـــم 1925/15 كي 
»يخت�ض بالتابعية اللبنانية«. لم يت�صمن القرار 15 اأّي مواد تنظم 
اأو�صـــاع اللبنانيات المتزوجات من اأجانـــب واأو�صاع اأوالدهن)42(: 
كانـــت اللبنانية تفقد جن�صيتهـــا اللبنانية حين تتـــزوج من اأجنبي 
وت�صطب من �صجل عائلتها وت�صجل في �صجالت االأجانب مع زوجها 
واأوالدهـــا. في حين عّدل القرار رقم 25/15 بتاريخ 1960/1/11 
و اأجيـــز فيه »للمراأة اللبنانية التي فقـــدت جن�صيتها باقترانها من 
اأجنبي قبل �صدور هذا القانون اأن ت�صتعيد هذه الجن�صية بناء على 
طلبهـــا«. ونتيجة لهذا التعديـــل، اأعادت الدولـــة اعترافها بالمراأة 
اللبنانيـــة المتزوجـــة من اأجنبي كمواطنة، مع مـــا تعنيه المواطنة 
باأنهـــا » عالقة قانونية تربط المواطـــن بالدولة التي ينتمي اإليها«. 
لكن القانون لم ينظم م�صير اأ�صرتها وبقي على �صمته في ما يتعلق 
بجن�صيـــة اأوالدها، فبقيت مواطنة من نوع خا�ض. وكان وا�صحًا اأن 
اأّي اإ�صافـــة اإلى القانون لن ت�صدر فـــي القريب المنظور. لقد فتح 
هـــذا التعديل الباب وا�صعًا اأمام النقا�ض القانوني، وكان في االآراء 
الفقهية بارقـــة اأمل لن�صاء عانين من غفلة القانون، فكان الق�صاء 
�صاحـــة الح�صم الوحيدة. وبداأت الملفات تـــرد اإلى المحاكم وكان 
على الق�صـــاء اأن يف�صل بها، ال�صّيما واأن قانـــون الجن�صية كان قد 
نظـــم اأو�صاع االأجنبيات واالأجانب الذيـــن تجن�صوا لبنانيين ونظم 

اأي�صًا اأو�صاع اأ�صرهم. 
يتبيـــن لنـــا بعد مراجعـــة االأحـــكام المتعلقـــة بهذا المو�صـــوع، اأن 
اجتهـــادات المحاكم مـــرت بتحوالت متعددة وجذريـــة، لم تتمكن 
معهـــا اأمام �صمت القانون وحيال الم�صالـــح ال�صيا�صية من اإر�صاء 
حلول عادلة وم�صتقرة. على العك�ض تمامًا، وبالرغم من القرارات 
العديـــدة التي منحـــت الجن�صية اإلـــى اأوالد اللبنانية المتزوجة من 
اأجنبـــي وخ�صو�صًا في ال�صبعينيـــات، اإال اأنها حافظت على الطابع 
اال�صتثنائـــي، اأي لحاالت خا�صة، وباآليـــات غير ثابتة، بدليل تحول 

)42(   و�صعت قواعد الجن�صية اللبنانية في القرار رقم 2825 تاريخ 30 اآب 1924 .
 تن�ـــض المـــادة ال�صاد�صـــة منه على  االآتي: »فـــي كل ما يخت�ض باأحـــكام تطبيق هذا 
القـــرار، تتبـــع الن�صـــاء المتزوجات اأحـــوال اأزواجهـــن، ويتبـــع االأوالد الذين ينق�ض 

عمرهم عن ثماني ع�صرة �صنة اأحوال والديهم«. 
 ت�صتعيـــد هذه المادة حرفيًا مـــا ورد في المادة36 من معاهدة لوزان الموقعة بتاريخ 
24 تمـــوز 1923: »تتبـــع الن�صاء المتزوجات اأحـــوال اأزواجهن، ويتبـــع االأوالد الذين 
ينق�ـــض عمرهم عن ثماني ع�صرة �صنة اأحوال والديهم في كل ما يتعلق بتطبيق هذه 

االتفاقية«.

اجتهـــاد محكمـــة التمييز فـــي الثمانينيـــات وا�صتقـــراره على هذا 
التحـــول. لم يتو�صل الق�صاء اإلى حل الم�صكلة ولم ي�ْصَع اإلى تحفيز 
الم�صتـــرع علـــى تغيير القانـــون.  بل بقي في اإطـــار مفهوم مواطنة 

المراأة الذي و�صعه القرار 1925/15. 

اأمـــا القـــرار الذي �صـــدر موؤخـــرًا عن محكمـــة بدايـــة المتن فقد 
اأحـــدث اختراقًا اأ�صا�صيًا، لي�ض لجهة الحـــل، بل لجهة اإر�صاء مبداأ 
الم�صـــاواة عماًل بالمادة ال�صابعة من الد�صتور، والأنه اأعاد التفاعل 
بيـــن المجتمع والق�صـــاء بما يعـــزز دينامية تعديـــل القانون؛ وهو 
لهـــذه الجهة اأثار هلع ال�صيا�صيين الذين عبروا عنه بطريقة خارج 

الزمن.

اإن الظلـــم الذي ي�صيـــب اللبنانية المتزوجة مـــن اأجنبي ناتج عن 
التمييز بين المواطنين/ات  في النظام القانوني واالإداري الهرم، 
وعـــن ق�صور فـــي المعالجة يعطـــل نظـــام العدالة واآليـــات تطوير 

القانون. 

ن�صتعر�ـــض االآن تطـــور االجتهـــاد و�صواًل اإلـــى ا�صتقـــراره في فترة 
ال�صبعينّيات ثم تحوله في اأواخر ال�صبعينّيات وانتكا�صة الثمانينّيات 

الم�صتقرة)43(.

ال�سخ�سية)النفو�ـــص(  بيـــن الأحـــوال   اأوًل:  التمييـــز 
والتجني�ص

اإن الجن�صيـــة اللبنانيـــة في القانون هي حق ثابـــت للرجل، يكت�صبه 
اأوالده تلقائيـــًا بالوالدة؛ اأما الجن�صية بالن�صبة اإلى المراأة فهي حق 
لكـــن من نوع خا�ـــض، غير م�صتقر، لذلك لي�ـــض بو�صعها اأن تمنحه 

تلقائيًا لزوجها واأوالدها.
اإن التمييـــز بين ق�صايا االأحـــوال ال�صخ�صيـــة )النفو�ض( وق�صايا 
الجن�صية، يعك�ـــض التمييز بين الطابع التلقائـــي للجن�صية الناتجة 
عـــن عالقـــة الن�صب بـــاالأب، وعـــن الطابـــع اال�صتثنائـــي للجن�صية 

الممنوحة بمعر�ض عالقة الن�صب مع االأم.
اإن المولـــود من اأب لبنانـــي هو لبناني تلقائيًا وبالـــوالدة، وال نزاع 
حول جن�صيتـــه، لذلك يتم قيده بمعاملة اإدارية ب�صيطة. واإذا تاأخر 
عـــن اإجراء المعاملة، عليـــه اأن يطلب قيده مـــن القا�صي المنفرد 
فيح�صـــل علـــى حكم رجائي ي�صجـــل في �صجـــالت النفو�ض. ترمي 

)43(  االأحـــكام مو�صـــوع هـــذه الدرا�صـــة من�صورة فـــي مجلة العـــدل ال�صادرة عـــن نقابة 
المحاميـــن وفي مجموعة باز وفـــي الن�صرة الق�صائية، اإ�صافة الـــى الحكم ال�صادر 

اأخيرًا عن محكمة بداية المتن وهو غير من�صور. 
 ب�صبب عدم توافر مرجعية مركزية لتجميع االأحكام في لبنان، كان ال بد من اعتماد 
مرجعية موثوقة. ولهذا، تـــم اعتماد مجموعة باز و مجلة العدل والن�صرة الق�صائية 
الأنهـــا تعك�ـــض واقع اجتهـــادات المحاكم على اختـــالف درجاتها وفـــي كل المناطق 
اللبنانيـــة. لي�صـــت كل االأحكام والقـــرارات من�صورة، لكن المن�صـــور منها في هاتين 

المجموعتين يعبر عن التوجه الواقعي للمحاكم.
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دعـــوى االأحـــوال ال�صخ�صيـــة )النفو�ـــض( اإلـــى مطابقـــة �صجالت 
النفو�ض مع واقع الحال. 

ومـــن االأهميـــة بمكان االإ�صـــارة اإلـــى اأن القانون ي�صهـــل قيد زوجة 
اللبناني بعد مرور �صنة على زواجها وبناء لطلبها. 

وي�صتفيـــد من مرونة القانـــون االأب االأجنبي الـــذي اأ�صبح لبنانيًا، 
واأوالد االأجنبـــي الـــذي اكت�صـــب الجن�صيـــة اللبنانيـــة: »... فتكون 
الدعوى الرامية اإلى قيد المولود القا�صر على خانة والده المتجن�ض 
بالجن�صيـــة اللبنانية لي�صت دعوى جن�صية بل دعوى نفو�ض ينظرها 

القا�صي المنفرد.«

يتعامـــل القانـــون بح�صنـــى وبتفهم مـــع االأب الذي فقـــد الجن�صية 
اللبنانية ومع اأوالده: »اإن اإلغـــاء مر�صوم ق�صى بالترخي�ض للمميز 
عليـــه اللبنانـــي باكت�صاب جن�صيـــة اأجنبية مع ما يترتـــب على هذا 
الترخي�ـــض من فقدان للجن�صيـــة اللبنانية،  يزيـــل بمفعول رجعي 
اأي اأثـــر لمر�صوم الترخي�ض، فيعتبـــر المميز عليه اأنه لم يفقد في 
اأي مرحلة جن�صيتـــه اللبنانية، وبالتالي فـــاإن ولديه يكونان بتاريخ 
والدتهمـــا الـــذي �صبق تاريخ  �صـــدور مر�صوم االإلغـــاء ولدا من اأب 

لبناني واكت�صبا الجن�صية اللبنانية منذ ذلك التاريخ)44(.

اأمـــا المولود مـــن اأم لبنانيـــة متزوجة من اأجنبي فهـــو ال يمكن اأن 
ي�صجل اإداريـــًا، الأنه اأجنبي، تلقائيًا وبالـــوالدة. الق�صاء هو ملجاأه 
الوحيد وفي حـــاالت ا�صتثنائية وبال�صيغـــة النزاعية: تقدم دعوى 
الجن�صيـــة اأمـــام المحكمـــة االبتدائيـــة وبال�صيغـــة النزاعية تكون 
الدولة ممثلة كخ�صم فيها. ت�صتهدف دعوى الجن�صية اإثبات جن�صية 
منازع جديًا ب�صاأنها، وبعد اإثباتها في حال ثبتت، يقيد في �صجالت 
االأحـــوال ال�صخ�صية. وتجدر االإ�صارة اإلـــى اأن هذه الدعوى متاحة 

فقط بالن�صبة اإلى االأوالد القا�صرين وبعد وفاة االأب االأجنبي.
ولي�ـــض اأمام الزوج االأجنبـــي)45( واالأوالد الرا�صدين اأي حل قانوني 

با�صتثناء اال�صتح�صال على مر�صوم جمهوري يمنحهم الجن�صية.
اإذًا لي�صـــت للمـــراأة حقوق، وبخا�صـــٍة اإذا اخترقـــت �صقف الطاعة 
للمجتمـــع من خالل خروجها عن �صلطة المجتمع المتمثلة بالرجل 

اللبناني، ت�صبح م�صبوهة وعلى الق�صاء اأن يتحقق منها.  

)44(  قرار رقم 21-الغرفة الثانية 2001 دعوى الدولة اللبنانية ) باز 2001( �ض 458 
)45(  �صـــدر فـــي 27 اأيار 1939 قانون يتعلـــق بمنح االأجانب الجن�صيـــة اللبنانية كان من 
الممكن اأن ي�صكل مدخاًل لحل م�صكلة الن�صاء المتزوجات من غير لبنانيين ال�صيما 

في الفقرة 2 من مادته االأولى، لكنه ما لبث اأن األغي بعد اأ�صهر من اإقراره.
 كان القانون ين�ض في مادته االأولى على االآتي:

 المـــادة االأولى: يمكن منـــح االأجنبي الجن�صية اللبنانية بمقت�صـــى مر�صوم بناًء على 
طلبه وبعد اإجراء تحقيق في �صاأنه �صمن ال�صروط االآتية:

 المـــادة الثانيـــة: اإذا اأثبت اأنه بعد اقترانه باإمراأة لبنانيـــة اأقام في لبنان اإقامة غير 
منقطعة مدة خم�ض �صنوات على االأقل تبتدىء من تاريخ زواجه.

ثانياً: اجتهاد المحاكم في مو�سوع الجن�سية: 
على اأثـــر اإعطاء اللبنانيـــة المتزوجة من اأجنبي الحـــق با�صتعادة 
الجن�صيـــة عـــام 1960 وبمـــا اأن القانون بقي �صامتـــًا عن عدد من 
الم�صائـــل، كان علـــى الق�صاء اأن يقدم اإجابـــات: هل يحق للق�صاء 
االجتهـــاد فـــي ظل غيـــاب الن�ـــض القانونـــي ؟ هل تنتـــج ا�صتعادة 
الجن�صيـــة مفعـــواًل فرديـــًا اأم جماعيـــًا؟ وهل ين�صحـــب الحل الذي 
يعطـــى الأوالد اللبنانية التي ا�صتعادت جن�صيتها على اأوالد اللبنانية 

التي لم تفقد جن�صيتها اأ�صاًل؟ 

بقي نطاق البحث مح�صورًا في حالة االأوالد القا�سرين/ات من اأم 
لبنانية متزوجة من اأجنبي بعد وفاة الأب. اإنما تباينت االأحكام في 

محاكم البداية واال�صتئناف وتعددت االتجاهات. 

- اعتبـــر بع�ـــض الق�صاة اأنـــه ال يحق لهم االجتهاد كـــون الجن�صية 
تتعلق بالنظام العام، واأن مفعول اال�صتعادة هو فقط فردي. لذلك 
قـــرروا بالتالي اأنه  »ال يعود للمـــراأة اللبنانية التي فقدت جن�صيتها 
اللبنانيـــة بفعـــل اقترانها مـــن اأجنبي ثم ا�صتعادتها بعـــد وفاته اأن 

تطلب قيد اأوالدها القا�صرين على خانتها«.
- لكـــن اعتبرت محاكم اأخرى اأنه ال بد مـــن االجتهاد في معر�ض 
غيـــاب الن�ض، واأقرت بالمفعول الجماعي ال�صتعادة الجن�صية،«... 
اإن اأوالد االأم اللبنانيـــة التـــي ا�صتعـــادت تابعيتها بعـــد وفاة زوجها 
يعتبـــرون لبنانيين  وكانت وحـــدة جن�صية العائلة مـــن االعتبارات 

االأ�صا�صية.
     »اإن م�صدر جن�صية االأوالد القا�صرين هو اإرادة الم�صترع وحدها 

وغايته تحقيق وحدة جن�صية العائلة بعد وفاة الزوج االأجنبي.«
مرحلة ال�سبعينّيات: التفاعل بين المجتمع والق�ساء.

ح�صمـــت محكمـــة التمييز الموقف مـــن خالل اجتهـــاد ا�صتقر في 
ال�صبعينّيات علـــى اأن »االأوالد القا�صرين لالأم اللبنانية التي بقيت 
محتفظـــة بجن�صيتها اللبنانية، واأوالد االأم التي ا�صتعادت جن�صيتها 
اللبنانية بعد وفاة زوجها االأجنبي يعتبرون لبنانيين«، وعلى اعتبار 
اأن » المـــادة 4 من القرار 15 تاريخ 19-1-25 ال ينح�صر مفعولها 
باأوالد االأجنبية التي تجن�صت بالجن�صية اللبنانية بعد وفاة زوجها، 
بل ي�صمل اأوالد اللبنانيـــة التي ا�صتعادت جن�صيتها بعد وفاة زوجها 
االأجنبـــي واللبنانية التـــي احتفظت بجن�صيتهـــا اللبنانية قبل وفاة 

زوجها االأجنبي.«
وفي العام 1970 �صدرت عن محكمة التمييز مجموعة من االأحكام 

نادرًا ما خالفتها محاكم الدرجة االأولى.
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وتتالـــت االأحكام التي تقر للقا�صرين بالجن�صية م�صتعيدة الموقف 
الثابت لمحكمة التمييز:

قيا�ساً على و�صع المراأة االأجنبية التي تجن�صت وا�صتنادًا اإلى الفقرة 
الثانية من المادة 4 من القرار 25/15 ،« اإن االأوالد القا�صرين الأم 
كانـــت لبنانية االأ�صل وفقدت جن�صيتها اللبنانية ثم ا�صتعادتها هم 
اأولى بالجن�صية اللبنانية من اأولئك القا�صرين الأم اأجنبية اتخذت 

التابعية اللبنانية بعد وفاة زوجها االأجنبي«. 
 » لي�ض من المنطق اأن تمنح المراأة االأجنبية اأ�صاًل معاملة اأف�صل من 
معاملة المراأة اللبنانية التـــي ا�صتعادت جن�صيتها اللبنانية ال�صّيما 

واأن المادة 4 فقرتها الثانية لم ت�صرح بمثل هذا التمييز.«
... ي�صتلفـــت النظـــر عـــدم اإيـــراد الم�صتـــرع اأيَّ ن�ـــض يرعى حالة 
القا�صـــر/ة المولـــود/ة مـــن اأم لبنانيـــة فـــي االأ�صا�ـــض احتفظـــت 
بجن�صيتهـــا اأو ا�صتعادتها وكان ال يزال قا�صرًا لدى وفاة والده/ها، 
وذلـــك لما يبدو من نق�ض منطقـــي وا�صح لدى اإغفال هذه الحالة 
بالرغم مـــن التعر�ض للحالتيـــن ال�صابقتين، حيث مـــن �صاأن هذه 
المالحظـــة اأن تعزز القول بوجوب حل هـــذه الم�صاألة اجتهادًا. ان 
االأوالد القا�صريـــن .... لهم الحـــق اإال اإذا رف�صوا هذه التابعية في 

ال�صنة التي تلي بلوغهم �صن الر�صد«.
واأي�ســـاً: »اإذا كان يحـــق الأوالد االأم التي اتخـــذت التابعية اللبنانية 
اأو ا�صتعادتهـــا اأن ي�صبحوا لبنانيين فهذا الحـــق يعود اأي�صًا الأوالد 
االأم التـــي لم تفقد تابعيتهـــا اللبنانية بل احتفظت بها بالرغم من 

زواجها من اأجنبي.
مـــن العـــودة اإلى االأحـــكام المن�صـــورة فـــي » مجموعة بـــاز« يتبين 

االآتي:
اأنه في حين ن�صرت 87 حكمًا بين 1951 و1969 بمو�صوع الجن�صية، 
لـــم يكن اأي حكم منها بمو�صوع جن�صية االأوالد القا�صرين للبنانية 
متزوجـــة من اأجنبي، نجد اأنه بين 1970  و1975 ن�صر 194 حكمًا، 
42 منهـــا فقط تتعلق باأوالد اللبنانيات المتزوجات من اأجانب. كل 

االأحكام ق�صت باأن لالأوالد الحق بالجن�صية. 
كمـــا ورد اأي�صًا فـــي الن�صرة الق�صائية، 35 حكمـــًا بين عام  1970 
و1975 متعلقـــًا بمو�صوع الجن�صية 15 حكمًا منها اأي حوالى ن�صف 

االأحكام تتعلق باإثبات حق االأوالد القا�صرين بالجن�صية.
ا�صتمر الو�صع حتى نهاية ال�صبعينّيات، واإن كان قد بداأ التحول مع 
بداية الحرب عام 1975، اإذ بداأ بع�ض الق�صاة ي�صجلون مخالفتهم 
لقرار المحكمة المن�صجم مع االجتهاد الم�صتقر لمحكمة التمييز. 
وال بـــد من ت�صجيـــل اأهمية منـــاخ الحرية المتالزم مـــع االجتهاد، 
فاالأحكام لم تكن دائمًا ت�صدر باالإجماع، وكثرت المخالفات التي 

اأغنت اجتهادات المحاكم.

اإن الـــدور الطليعـــي لمحكمة التمييز اآنذاك عـــزز الثقة بالق�صاء، 
فاأ�صبح مالذًا لكل �صاحب �صكوى .

لكـــن ال بد مـــن المالحظة، اأن اأيـــًا من االأحـــكام المن�صورة لم يثر 
مو�صـــوع الم�صاواة بين المواطنيـــن/ات. واقت�صر نطاق الم�صاواة 
بـــاأوالد االأجنبيـــة المتجن�صـــة، مـــع اأوالد اللبنانية التـــي ا�صتعادت 

جن�صيتها اأوالتي لم تفقدها. 

نك�سة الثمانينّيات: فقدان الثقة بالعدالة 
تحـــول االجتهاد فـــي محكمة التمييز بـــدون �صابق اإنـــذار اأو تعليل 
مقبـــول، فاالأ�صبـــاب نف�صها التي جعلـــت المحكمة تقـــر بالجن�صية 
اأ�صبحـــت �صببـــًا لرف�ض االإقرار بها. وعـــادت المحكمة اإلى التذرع 
بااللتزام بحرفيـــة الن�ض، واأقفلت باب االجتهاد و�صهدت حيثيات 
االأحـــكام تحواًل في طبيعتها. كان االنطبـــاع باأن التدخل ال�صيا�صي 

باأعمال الق�صاء اأ�صبح �صافرًا. نقراأ في االأحكام االآتي:
» ال يوجـــد ن�ـــض فـــي القوانيـــن اللبنانيـــة يكر�ض امتـــداد التابعية 
اللبنانيـــة ب�صـــورة حتميـــة اإلـــى اأوالد امـــراأة لبنانيـــة تزوجت من 
اأجنبي، والحل المكر�ض في المادة 4 فقرة اأخيرة من القرار 15 ال 

يطبق في حالة ا�صتعادة الجن�صية اللبنانية من قبل االأم.«
في اأواخر الثمانينّيات كانت حرية االجتهاد قد اأ�صبحت معدومة:
»اإن قانـــون الجن�صيـــة قانون خا�ـــض ويتعلق باالنتظـــام العام، وقد 
�صرعت مـــواده لحـــاالت خا�صة واأو�صـــاع خا�صة ومحـــدودة يجب 
تف�صيرهـــا تف�صيـــرًا �صيقـــًا �صمـــن حدود عبـــارة الن�ـــض وال يجوز 
للقا�صي التو�صع اجتهادًا في هذا التف�صير لكي يحملها ما ال ي�صعها 
اأن تتحملـــه اأو اأن يدخل اإلـــى مفهومها اأو�صاعًا اأو حاالت اأخرى لم 

ت�صرع الأجلها«.

الجن�سية من منظور الم�ساواة
لـــم تثر اأي من االأحكام مو�صوع الم�صاواة بين المواطنين/ات، بل 
اقت�صـــرت على الم�صاواة بين حقـــوق االأوالد القا�صرين لالأجنبية 
المتجن�صـــة مـــع اأوالد اللبنانيـــة التي ا�صتعـــادت جن�صيتهـــا اأو التي 
لـــم تفقدها اأ�صـــاًل. لكن حتى هذا الحيز ال�صيـــق، �صدرت اأحكام 

�صّفهت مبداأ الم�صاواة كمثل:
»اإن الفقـــرة االأخيرة من المادة الرابعة مـــن القرار رقم 15 عنت 
فقط االأم االأجنبية االأ�صل التي تجن�صت بالجن�صية اللبنانية ال االأم 
اللبنانيـــة االأ�صل التي جاءت ت�صتعيد جن�صيتها ....الفقرة االأخيرة 
مـــن المـــادة الرابعة ال يمكن تطبيـــق ن�صها علـــى اللبنانية االأ�صل 
واأوالدهـــا القا�سريـــن ل عـــن طريق الأخذ بمبـــداأ العـــدل والم�ساواة 
ول عـــن طريق عبارات اأخـــرى تدخل في باب القيا�ص اأو الأولوية ول 
عـــن طريـــق الدعاوى الإن�سانية اأو الحفاظ علـــى وحدة الجن�سية في 

العائلة الواحدة«.
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اأحـــكام اأخـــرى رف�صت االإقـــرار بمبداأ الم�صاواة ال بـــل اعتبرت اأن 
المبداأ هو التمييز:

» ال يجوز االأخذ بمبداأ الم�صاواة بين االأم اللبنانية االأ�صل وبين االأم 
المتجن�صة بالتابعية اللبنانية، الأن اكت�صاب االأم االأجنبية الجن�صية 
اللبنانيـــة متـــروك تقديـــره ل�صلطة الدولـــة اال�صتن�صابيـــة وخا�صع 
لرقابتهـــا فـــي حين اأنه فـــي حالة االأخـــذ بمبداأ الم�صـــاواة ي�صبح 
بمقدور اأوالد االأم اللبنانية القا�صرين اأن ي�صبحوا لبنانيين حكمًا 

بعد وفاة زوجها االأجنبي بمعزل عن رقابة الدولة.«
وخـــالل االأعوام 1976 و1990 ن�صرت 6 اأحـــكام فقط لم يتعلق اأّي 
منهـــا بحقـــوق اأوالد اللبنانيـــات المتزوجات من اأجنبـــي، وا�صتمر 
الحـــال على ما هو عليـــه حتى االآن، فبيـــن 2001 و2004 ن�صرت 8 

اأحكام فقط ال عالقة لها بمو�صوع منح الجن�صية.

مفارقات الت�سعينّيات: 
      تعالي نبرة النظام العام/ تعديل الد�صتور/ مر�صوم التجني�ض:
حكمت اعتبارات النظام العام ورقابة الدولة و�صلطتها اال�صتن�صابية 
االأحكام ال�صادرة فـــي الت�صعينّيات. لكن اهتمامات الدولة اآنذاك 
كانت مح�صورة باعتبارات ال�صلطة. لم تفعل المبادىء التي كر�صها 
الد�صتور في مقدمتـــه)46(، اإذ التزمت الدولة اللبنانية  في مقدمة 
الد�صتور تج�صيد مبادىء حقوق االإن�صان وعلى راأ�صها الم�صاواة في 

كل المجاالت بدون ا�صتثناء، اأي بدون ا�صتثناء قانون الجن�صية.
مع ذلك اأ�صبحت اعتبارات »النظام العام« و»ال�صلطة اال�صتن�صابية 

للدولة ورقابتها« اأكثر ح�صورًا في االأحكام. 

والمفارقـــة اأن هذه االأحكام كانت ت�صدر فيمـــا ال�صلطة التنفيذية 
ت�صـــدر بمر�صوم واحد قبولهـــا لتجن�ض اأعداد ال قـــدرة الأحد على 
اإح�صائهـــا، وال يختلـــف اثنان على اأنها تزيـــد بكثير عن مئة األف، 
اأكثرهـــم ال يقيمون فـــي لبنان وال رابـــط بينهم وبيـــن المجتمع اأو 
الدولـــة، ال بل ع�صـــرات االآالف منهم ثبت التزويـــر باأوراقهم، ولم 
تنزع عنهم الجن�صيـــة. والغريـــب اأن اأوالد المتجن�صين القا�صرين 
ال يحتاجـــون اإلى مر�صـــوم ولي�صوا في حاجة اإلـــى ا�صت�صدار حكم 
لي�صبحـــوا لبنانيين، بل يكفـــي اأن يجري اأهلهم اأو من ينوب عنهم 
معاملـــة اإدارية ب�صيطة في دوائـــر النفو�ض لكي ي�صبحوا لبنانيين. 
وحتى زوجـــات المتجن�صين اللواتي لم ي�صملهن مر�صوم التجني�ض، 
وبالرغم من قرار ا�صتئخار بـــت دعاوى التجني�ض، باإمكانهن عند 

اإبراز �صند الزواج االأجنبي المنفذ، اأن يطلبن الجن�صية اإداريًا.

    تنامـــي الح�صور الن�صائي الكثيف في الق�صاء  وفي المحاماة/ 
ت�صلب االجتهاد:

)46(  تعديل الد�صتور بموجب القانون الد�صتوري رقم 18 تاريخ 1990

مفارقـــة اأخرى نالحظها اأن االأحكام لم تتاأثـــر بوجود قا�صيات اأو 
ق�صـــاة رجال؛ ففـــي مرحلة ال�صبعينّيات لم تكـــن الن�صاء قد دخلن 
بقـــوة اإلى �صلك الق�صـــاء، وبالتالي كل االأحـــكام كانت �صادرة عن 
رجال، وهي مرحلة انفتاح محكمة التمييز على االجتهاد الُمْك�ِصِب 

للجن�صية.
   فيما المرحلة الثانية، اأي اعتبارًا من الثمانينّيات، بّيَنْت تراجعًا 
في االأحـــكام التي تن�صـــف الن�صاء مع تزايد عـــدد القا�صيات من 
دون اأن يكـــون في ذلـــك اأّي عالقة �صببية، فالعبـــرة هي لتوجهات 

الق�صاء �صيا�صية كانت اأم �صادرة عن ال�صلطة الهرمية العليا. 

لب موقف محكمة التمييز حتى الآن:      ا�ستمرار ت�سّ
ا�صتمر موقف محكمة التمييز بالت�صلب، وخ�صرت االأم اللبنانية كل ما 
ك�صبتـــه في ال�صبعينّيات وعادت اإلى نقطة البداية بالرغم من تهافت 

االأ�صباب المعلنة للتمييز �صد الن�صاء المتزوجات من اأجانب.
اأما بالن�صبة اإلى االأحـــكام التي ن�صرت اعتبارًا من العام 2000 فهي 
نادرة، اإذ ن�صرت مجلة العدل بين 2000 وعام 2008 ثمانية اأحكام 4 

منها متعلقة بمو�صوع منح الجن�صية نورد اأهم ما جاء فيها:
 فـــي حكم �صـــدر عـــام 2002: »وحيـــث اإن قانون الجن�صيـــة يتعلق 
باالنتظـــام العام ويجب تطبيقه وتف�صيـــره تف�صيرًا �صيقًا وح�صريًا 
وال يجـــوز التو�صع في تف�صيره اأو تاأويله اأو القيا�ض على اأحكامه بما 

لي�ض من�صو�صًا عليه ب�صراحة وو�صوح.«

واأي�ســـاً: »حيـــث اإن ن�ـــض المـــادة 4 المنـــوه به ينح�صـــر في حالة 
االأوالد القا�صريـــن الأم اأجنبيـــة اكت�صبت الجن�صيـــة اللبنانية، بعد 
وفـــاة زوجها، وال يمكن تو�صيع مجال تطبيقـــه لي�صمل حالة االأوالد 
القا�صرين الأم لبنانية مقترنة باأجنبي، وفقدت جن�صيتها اللبنانية 
ثم ا�صتعادتها، اأم لم تفقدهـــا، باعتبار اأن القرار 25/19 المعدل 
�صنـــة 1960 يتعلق بالنظام العام، ويجب تطبيقـــه وتف�صيره ب�صكل 

�صيق وح�صري.

وقـــد اأّكد حكـــم �صدر عـــن محكمة التمييـــز عـــام  2007 )47(، اأن 
اجتهـــاد هذه المحكمة ال يزال م�صتقرًا، لكنه ذهب بعيدًا في بحث 

االأ�صباب التي توجب رد طلب الم�صتدعية:

و بحـــث في الن�ض الفرن�صي للمادة 4 الماأخـــوذة عن المادة 12 من 
قانون الجن�صية الفرن�صي لعام 1889 لدعم موقفها، علمًا باأّن الن�ض 
الفرن�صـــي نف�صه كان فـــي مادته 44 يعتبـــر فرن�صيـــًا كل مولود على 

االأرا�صي الفرن�صية وكان مقيمًا فيها عند بلوغه �صن الر�صد)48(.

)47(  محكمة التمييز الغرفة الثامنة قرار 101 تاريخ 2007/6/5 .
)48(  اإن القانون الفرن�صي لعام 1889 قد خ�صع لتعديالت كثيرة منها في اآب 1927  ثم 
األغـــي لي�صدر قانون جديد عدل في 1945/10/20 وفي 1973 و1983 وفي 1993 

قبل اأن يعتمد قانون جديد في 1998/3/16.
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وذهبـــت حيثيـــات الحكـــم فـــي تف�صيالت من نـــوع »...تكـــون نية 
الم�صتـــرع عبـــر اعتماده حرف الواو العاطف بيـــن فعل اتخاذ االأم 
التابعيـــة اللبنانيـــة، وفعل بقاء هذه االأم حية اإثـــر وفاة االأب لربط 
هذيـــن الفعلين وعبـــر ا�صتعماله ظرف »بعد« لـــدى قوله بعد وفاة 
االأب، قـــد اتجهت نية الم�صترع نحو ربـــط هذين الفعلين وجعلهما 
حا�صليـــن بعد وفاة االأب.«  لكن في غمرة بحثها عن اآثار الواو في 
المـــادة 4 فـــي اأ�صلهـــا الفرن�صي لعـــام 1889، غاب عـــن المحكمة 
اأن الد�صتـــور اللبنانـــي وا�صـــح في المـــادة 7 لجهة الم�صـــاواة بين 
المواطنيـــن واأن الدولـــة اللبنانيـــة ملتزمـــة في الد�صتـــور تج�صيَد 

مبادىء حقوق االإن�صان.
ومـــن العـــودة اإلى حيثيـــات الحكـــم يظهـــر التململ لـــدى اأع�صاء 
المحكمـــة ال�صّيمـــا واأن رئي�صـــة الغرفـــة واأحـــد الع�صويـــن هم من 
الن�صـــاء. لذلك ذكرت بوجوب تعديل القانون، واأ�صارت اإلى اقتراح 

الوزير بهيج طبارة.
اإذًا المحكمة ملزمة باعتماد حل معين، بغ�ض النظر عن االأ�صباب، 
وهـــي تطالب بتعديل القانون الأن الن�ض الحالي جائر. وهنا تكمن 
خطـــوة معبرة عـــن طبيعة دور محكمة التمييـــز عندما تالحظ اأن 

الن�ض قا�صر عن تاأمين حاجة النا�ض.
فـــي هذه الفترة بـــرزت اأحكام من نوع اآخر تتعلـــق باأوالد مجهولي 
االأب اأو اأوالد زنى اكت�صبـــوا الجن�صية اللبنانية، ولي�ض م�صتبعدًا اأن 
يكـــون هوؤالء االأوالد �صرعيين لكن ا�صتاأخر اأهلهم ت�صجيل زواجهم 
و�صجلوهم كاأوالد غير �صرعييـــن بغية تمكينهم من الح�صول على 

الجن�صية اللبنانية.
وقد ح�صلت بع�ض االختراقات في االأحكام، لكن االأكثرية المطلقة 
لهـــذه االأحـــكام �صدرت عـــن الدرجـــات االأولـــى وقـــد ا�صطدمت 
بالموقـــف الثابت لمحكمة التمييز التـــي �صمت اأذنيها عن العدالة 

واختباأت وراء �صمت القرار 25/15.
الختراق الحا�سل مع حكم بداية المتن

�صـــدر في 2009/6/16 عن محكمة بداية المتن قرار هام، اعتبر 
لبنانييـــن االأوالد القا�صرين الأم لبنانيـــة متزوجة من اأجنبي توفي 
زوجهـــا وكان اأوالدها ال يزالون قا�صريـــن، واأي�صًا اأو�صح الروابط 

القائمة بينهـــم وبين الدولة اللبنانية ال�صيما االإقامة الم�صتمرة اإذ 
اأو�صـــح الحكم اأنهـــم »....ال يعرفون موطن والدهـــم ويقيمون مع 

والدتهم ....«.
ثـــم اإنَّ اأهـــمَّ مـــا جاء فـــي الحكم هـــو ا�صتنـــاده اإلى المـــادة 7 من 
الد�صتـــور اللبناني »... �صـــاوت بين اللبنانين، رجـــااًل ون�صاًء اأمام 
القانـــون دونما فرق بينهـــم، في الحقوق والواجبـــات، في االإباحة 

والتحريم...«.
هنـــا يكمن الجديد في هذا الحكم، الأنه اأعاد اإلى الد�صتور مكانته 
ووظيفتـــه: وجديـــد الحكـــم اأنه يـــوؤدي اإلى مـــلء فـــراغ الن�ض من 

مبادىء النظام القانوني المكر�صة بالد�صتور.
واأهـــم مـــا جاء فـــي معر�ـــض الحكم، هـــو انفتـــاح المحكمـــة على 
المجتمـــع، وتنـــاول االإعالم من خـــالل الحكم الم�صكلـــة واأبعادها 
والحلول الممكنة، بما يعيد الم�صائل المتعلقة بالعدالة اإلى ال�صاحة 

العامة.
اإن اللبنانيات المتزوجات مـــن اأجانب، وبالرغم من اأنهن يعتبرن 
مواطنـــات منـــذ 1960، اإال اأن مواطنيتهـــن فـــي ظل فـــراغ الن�ض 
القانونـــي وفي ظل االجتهاد الحالي لمحكمـــة التمييز، ال تنتج اأي 
اأثر علـــى اأزواجهن واأوالدهـــن الذين ال يزالون يعتبـــرون كاأجانب 
حتـــى عندما يكونون مولودين في لبنان ومقيمين فيه وال يرتبطون 

باأي دولة اأو مجتمع اآخر.

اأنه  بها  التي مرت  والتحولت  الأحكام  اأظهرت  لقد 
ل بد من و�سع قانون جديد للجن�سية ينطلق من املبادىء 
التي اتفق عليها اللبنانيون يف منت الد�ستور. مل يعد طرح 
حلول جزئية ومرحلية مقبولة، بل يجب اإر�ساء قواعد منح 
اجلن�سية وال�سوابط التي ترافقها وتطبيقها بالت�ساوي بني 
املواطنني/ات، فال ترتبط القواعد بالرجال وال�ستثناءات 

بالن�ساء.
ال�ساحة  العدالة اىل  اعتبارات  عودة  املهم جداً  اإنه من  كما 
العامة، من خالل التفاعل بني الق�ساء املنّزه عن ال�سيا�سة 

وبني املجتمع.
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ملحق رقم 5

فـــي تعديـــل قانـــون  العربيـــة  الـــدول  تجـــارب بع�ـــص 
الجن�سية

فـــي حين ما زالت م�صاألة الجن�صية في لبنـــان ت�صكل مادة تمييزية 
بامتيـــاز، حيـــث ال يزال القانـــون اللبنانـــي يمنع المـــراأة اللبنانية 
المقترنـــة باأجنبـــي مـــن اأن تمنح جن�صيتهـــا اللبنانيـــة اإلى زوجها 
واأوالدهـــا، ذهبت بع�ض الـــدول العربية كم�صـــر والجزائر وتون�ض 
والمغرب في اتجاه تلييـــن موقفها واإ�صدار ت�صريعات تلغي الحظر 
الملقـــى على المـــراأة لجهة اإعطائهـــا جن�صيتها اإلـــى اأوالدها، بما 

يتالءم مع االتفاقيات الدولية.  
 تون�ص

علـــى الرغم مـــن اأن الد�صتـــور التون�صي في الف�صـــل ال�صاد�ض منه 
ن�ض علـــى اأن: »كل المواطنيـــن مت�ساوون فـــي الحقـــوق والواجبات 
وهـــم �سواء اأمام القانون« وبالرغم من م�صادقة تون�ض على اتفاقية 
الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد المراأة �صنة 1985 مع اإبداء 
بع�ض التحفظات عـــن المادة التا�صعة حفاظًا على ال�صلطة االأبوية 
وحتـــى تتما�صى االتفاقية مع اأحكام االأحـــوال ال�صخ�صية التون�صية 
والذي م�صدرها الت�صريع االإ�صالمي، كانت الجن�صية التون�صية قبل 

�صنة 1993 ت�صند لل�صخ�ض بموجب الحاالت التالية :
اإذا ولد من اأب تون�صي،

اإذا ولـــد مـــن اأم تون�صيـــة واأب مجهـــوٍل اأو ال جن�صية لـــه اأو مجهول 
الجن�صية،

اإذا ولد في تون�ض من اأم تون�صية واأب اأجنبي.
بحيث اإّن االأ�صل هو اإلحاق ن�صب االإبن بن�صب اأبيه، اأما جن�صية االأم 
فـــال ت�صري على االأبناء اإال في حاالت خا�صة اأو ب�صفة تبعية تكملة 
لمعيـــار الوالدة في تون�ض )حق االإقليم( وهـــذه االأولوية الممنوحة 
لـــالأب في نقل جن�صيته اإلـــى االأبناء كانت محّل جـــدل اإذ اإنها تعد 

�صكاًل من اأ�صكال التمييز بين الرجل والمراأة. 
ولئـــن كان الت�صريع التون�صـــي ال�صابق ل�صنـــة 1993 يكّر�ض التمييز 
بيـــن االأبوين في نقل جن�صيتهما اإلى اأبنائهما اإذ تعطى االأولوّية في 
ذلـــك اإلى االأب في حين اأّن االأم ال تعطـــي جن�صيتها اإلى اأبنائها اإاّل 
اإذا ولـــدوا في تون�ض، وفي حين اأن االأب لي�ض وحده الذي يزرع في 
اأبنائـــه ال�صعور بالوطنيـــة واالنتماء بل اإن االأم تـــوؤّدي دورًا وا�صحًا 
في تنمية هـــذا ال�صعور لدى االأبنـــاء. ولهذا ال�صبب �ســـدر القانون 
فـــي 12 حزيـــران 1993 حيـــث اأ�سبـــح ين�ّص علـــى اإمكانيـــة تمّتع البن 
بجن�سيـــة اأمه التون�سية حتى ولو كان مولـــوداً خارج البالد التون�سية 
ب�سرط اأن يطالب بهذه ال�سفة بمقت�سى ت�سريح خالل العام ال�سابق 

لبلـــوغ �سّن الر�سد. واإذا كانت �سّنـــه دون ت�سعة ع�سر عاماً، فاإنه يمكنه 
الح�ســـول علـــى الجن�سيـــة التون�سية بمجّرد ت�سريـــح م�سترك ي�سدر 
عـــن اأبويه معـــاً، وا�سترط الم�سّرع ت�سريحاً م�ستـــركاً اإذا حالت بع�ص 
ال�ســـور دون اكت�ســـاب البـــن الجن�سيـــة التون�سية خ�سو�ســـاً عند وفاة 
الأب اأو فقدانه اأو انعدام اأهليته قانوناً ولتفادي مثل هذه الو�سعيات 
تدخـــل الم�ســـّرع بمقت�ســـى القانـــون عـــدد 4 ل�سنـــة 2002 المـــوؤرخ فـــي 
21 كانـــون الثانـــي 2002 لي�سمـــح بالكتفـــاء بت�سريـــح الأم وحدها في 
�ســـورة وفـــاة الأب اأو فقدانه اأهليته اأو انعدامهـــا وهي �سور ي�ستحيل 
فيهـــا الح�سول علـــى ت�سريح م�سترك، على اأنه يبـــدو من ال�سروري 
التدخل مجدّدا للتن�سي�ص على بع�ص ال�سور الأخرى حتى ل يحرم 
الطفـــل المولـــود في الخارج مـــن اأم تون�سيـــة واأب اأجنبي من اكت�ساب 
الجن�سيـــة التون�سيـــة، ومـــن ذلـــك اإذا كان الوالـــدان علـــى قيـــد الحياة 
وهمـــا فـــي حالـــة فـــراق بموجـــب الطـــالق اإذ اإّنه مـــن ال�سعـــب ت�سور 
�ســـدور ت�سريـــح م�سترك منهما، وكذلـــك الأمر في �ســـورة وفاة الأم 
اأو فقدانها اأو انعدام اأهليتها وذلك يقت�سي التن�سي�ص على الكتفاء 

بت�سريح من بقي من الوالدين حّياً.

وي�صتخل�ض من ذلك اأّن جن�صية االأم التون�صية لم تعد معيارًا ثانويًا 
اأو تكميليًا يل�صق بمعيار مكان الوالدة حتى يكت�صب االبن الجن�صية 
التون�صية، بل اأ�صبح معيارًا م�صتقاًل وقائمًا بنف�صه في هذا ال�صاأن، 
علـــى اأّن رفـــع التمييز كلّيا فـــي هذا المجال يقت�صـــي اأن ت�صند اإلى 
االأبنـــاء الجن�صية التون�صية اإذا ولـــدوا من اأّم تون�صية فقط من دون 

ا�صتراط والدة االأبناء على تراب الجمهورية.

المغرب
�صـــادق المغرب علـــى اتفاقية الق�صاء على جميـــع اأ�صكال التمييز 
�صد المراأة عام 1993 مع التحفظ عن المادة التا�صعة منها، وهذا 
التحفظ تمحـــور حول واقِع اأنَّ قانون الجن�صيـــة المغربية ال ي�صمح 
للولـــد بالح�صول على جن�صيـــة والدته اال اإذا كان مولـــودًا من اأب 
مجهول اأو اإذا كان من والد مكتوم القيد ومولود في المغرب وذلك 

من اأجل تاأمين حق الح�صول على الجن�صية لكّل االأوالد. 
وفـــي عـــام 2007 �سادقـــت الحكومـــة المغربيـــة علـــى م�ســـروع قانـــون 
الجن�سيـــة، وتـــم اإقـــراره في مجل�ـــص النواب فـــي اأبريـــل 2007  و�صكل 
تعديـــل المـــادة ال�صاد�صة مـــن قانـــون الجن�صية المغربـــي، جوهر 
االإ�صـــالح الـــذي م�ّضّ هـــذا القانون، وعليـــه بات قانـــون الجن�صية 
الجديـــد ين�ـــض علـــى اأنه: »يعـــد مغربياً مـــن ولـــد لأب مغربـــي، واأم 
مغربيـــة«، وبذلـــك تكون المغـــرب قد اقرت بحق الن�صـــاء بمواَطَنٍة 
فاعلة كاملة وغير منقو�صة، واأنهى قانون الجن�صية الجديد التمييز 
الـــذي طال المـــراأة المغربيـــة بخ�صو�ض حقها في نقـــل جن�صيتها 
االأ�صليـــة الأبنائها وو�صع قانون الجن�صيـــة المغربي الم�صادق عليه 
موؤخـــرًا حـــدًا لمعاناة حـــاالت عديدة مـــع ال�صيغـــة القديمة لهذا 
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د هذا القانون خطوة جديدة على درب بناء المغرب  القانـــون. وُيعَّ
الحداثي الديمقراطي، الذي يحظى فيه الرجل والمراأة على قدم 
الم�صـــاواة ب�صخ�صية م�صتقلة بعد الـــزواج، ويتمتع كل منهما بحق 
مواطنـــة كاملة تنقل اإلى اأبنائهما اأي�صـــًا على قدم الم�صاواة. ومن 
االأهمية بمكان االإ�صارة اإلى اأن الملك رفع التحفظات عن اتفاقية 
اإلغـــاء جميع اأ�سكال التمييز �سد المـــراأة بمنا�سبة اليوم العالمي 

لحقوق الإن�سان عام 2008.

م�سر
ن�ّص قانون الجن�سية الم�سري رقم 26 ل�سنة  1975 في المادة 2 على 
»اأن يكـــون م�سريـــاً كل من ولد لأب م�سرى اأو من ولد فى م�سر من 
اأم م�سريـــة ومـــن اأب مجهـــول الجن�سيـــة اأو ل جن�سيـــة لـــه اأو من ولد 
فـــى م�ســـر من اأبويـــن مجهولين، ويعتبـــر اللقيط فى م�ســـر مولوداً 
فيهـــا مـــا لم يثبت العك�ص«. و تن�ـــص المادة 3 على »يعتبر م�سرياً من 
ولـــد فـــى الخـــارج مـــن اأم م�سريـــة ومـــن اأب مجهـــول اأو ل جن�سية له 
اأو مجهـــول الجن�سيـــة، اإذا اختـــار الجن�سية الم�سريـــة خالل �سنة من 
َُّه اإلى وزير الداخلية بعد جعل  تاريخ بلوغه �سنَّ الر�سد باإخطار يوجـ
اإقامتـــه العاديـــة فـــى م�ســـر، ولـــم يعتر�ص وزيـــر الداخليـــة على ذلك 

خالل �سنة من تاريخ و�سول الإخطار اإليه«.
هــــذا االإنــــكار لحــــق المراأة دفــــع بالعديد مــــن المنظمــــات العربية 
الفاعلــــة علــــى �صاحة العمــــل المجتمعــــي والن�صوي عــــام 2002 اإلى 
اتخــــاذ قــــرار باإطالق حملة عربيــــة تحت �صعــــار )جن�صيتي حق لي 
والأ�صرتي(، للمطالبة باإقرار حق الن�صاء في المواطنة الكاملة عبر 
تعديل قوانين الجن�صية اإلى اأن ي�صبح باإمكانهن نقل جن�صيتهن اإلى 
اأبنائهــــن. وا�صتطاعت هذه الحملة ال�صغط علــــى الحكومة لتعديل 
قانــــون الجن�صيــــة رقم 26 ل�صنــــة 1975 لي�صمل حــــق االأم الم�صرية 
المتزوجة من اأجنبي في نقل جن�صيتها الم�صرية اإلى اأبنائها، وفي 
14 حزيـــران 2004 �ســـدر القانون رقم 154 ل�سنـــة 2004 بتعديل بع�ص 
اأحـــكام القانـــون 26 ل�سنة 1975 وهي تعديل المادة )2( فيكون م�سرياً 

»مـــن ولـــد لأب م�سري اأو لأم م�سرية« من دون تمييز بين اأم واأخرى 
ب�صبب جن�صية الزوج الذي تختاره، واإلغاء المادة )3(. و يرى مركز 
حقوق الطفل الم�صري اأنه بالرغم من النجاح الذي حققته الحملة 
فــــاإن رف�ض م�صلحة اإدارة الجوازات والهجرة والجن�صية الم�صرية 
قبــــوَل طلبات التجن�ــــض الأبناء الن�صاء الم�صريــــات المتزوجات من 
فل�صطينييــــن بالجن�صيــــة الم�صرية  مــــن دون اإبــــداء اأي اأ�صباب هو 

مخالف لن�ض التعديالت الخا�صة بقانون الجن�صية.
الجزائر

لم يلحظ قانون الجن�صية الجزائري رقم 86 – 70 الموؤرخ في 15 
دي�صمبر 1970 حق المراأة المتزوجة من اأجنبي باإعطاء جن�صيتها 
اإلـــى اأوالدها، اإل اأن تعديل هذا القانون بقانـــون 05 -01 الموؤّرخ في 
27 فبرايـــر 2005 منـــح الن�ســـاء الجزائريـــات الحـــق المطلـــق في منح 
جن�سيتهـــن اإلـــى الزوج الأجنبي واإلـــى الأبناء والبنـــات، وباأثر رجعي، 
وعدلـــت المـــادة 6 لت�صبح »يعتبـــر جزائريـــاُ الولد المولـــود من اأب 
جزائري اأو اأم  جزائرية«، ويمكن التمييز بين ثالث حاالت بالن�صبة 

اإلى االأم: 
اأوًل: الولـــد المولود من اأم ذات جن�صية جزائرية اأ�صلية، وت�صترط 
الوثائـــق التاليـــة: �صهـــادة ميـــالد المعنيـــة، و�صهـــادة الجن�صيـــة 
الجزائرية لالأم اأو الوثائق الثبوتية لذلك، وهي:  �صهادة ميالدها، 

�صهادة ميالد اأبيها و�صهادة ميالد جدها. 
ثانيـــاً: الولـــد المولـــود بعـــد اكت�صـــاب االأم الجن�صيـــة الجزائرية، 
وت�صتـــرط الوثائق االآتية: �صهـــادة ميالد المعنـــي)ة( و ن�صخة من 

مر�صوم اكت�صاب االأم الجن�صية الجزائرية.
ثالثـــاً: مـــن اأثبـــت الق�صاء الأمـــه جن�صيتهـــا الجزائريـــة االأ�صلية، 
وت�صترط الوثائق االآتية: �صهادة ميالد المعنية، �صهادة ميالد االأم، 
ن�صخة تنفيذية للحكم الق�صائي )النهائي( المثبت لالأم جن�صيتها 

الجزائرية االأ�صلية. 
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