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�شــــكـر وتـقــــديــــر

ل���م يك���ن �إنج���از درا�س���ة « �أو�ضاع الن�س���اء اللبناني���ات المتزوجات من غي���ر لبنانيين »
ممكناً لوال ت�ضافر جهود عد ٍد كبيرٍ من الأ�شخا�ص الذين تعاونوا معنا.
�أتوجه بخال�ص ال�شكر �إلى اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة الممثلة برئي�ستها
د� .أم���ان كب���ارة �شعران���ي ،والممثل���ة المقيم���ة لبرنام���ج الأم���م المتح���دة الإنمائي
ال�سيدة مارتا رويد�س ،و�إلى الم�س�ؤول الوطني عن �سيا�سات الحوكمة الخبير ح�سن
كر ّي���م ،والم�س�ؤولة ع���ن النوع الإجتماعي (الجندر) ال�سيدة ميرن���ا �ص ّباغ ، ،وذلك
تقدي���راً لت�أييده ّ
���م/ن هذه الدرا�س���ة ودعمها بفعال ّية ،كما �أع ّب���ر عن تقديري لك ّل
الق ّيمين /ات على م�شروع حقوق المر�أة اللبنانية وقانون الجن�سية.
و�أتوج���ه بال�شك���ر �أي�ض���اً �إلى مكت���ب الإح�صاء والتوثي���ق الممث���ل بالأ�ستاذ كمال
فغالي الذي �أعد الم�سح الميداني و�أ�شرف عليه ,و�إلى من�سقات وحدات المناطق
ف���ي اللجن���ة الأهلي���ة اللوات���ي �ساهم���ن م�ساهم���ة ف ّعال���ة ف���ي تنفي���ذ المقابالت,
لم�ساعدة الباحثة الآن�سة ندى مكي ،و�إلى مديرة م�شروع «حقوق المر�أة اللبنانية
وقانون الجن�سية» ال�سيدة نايلة ما�ضي الم�صري التي تجاوزت وظيفتها الإدارية،
وقدّمت م�ساعدات في تنفيذ العمل الميداني ،وال �س ّيما �إجراء المقابالت ،و�إلى
الم�ساعدة الإدارية والمالية الآن�سة نيكول متري ،لكل ما فعلته من �أجل تنفيذ
هذه الدرا�سة.
وختاماً �أ�شكر لجميع الأ�سر التي �شملتها الع ّينة (ن�سا ًء ورجا ًال و�أطفا ًال) تعاونها
وتجاوبها معنا.

د .فهم ّية �شرف الدين
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كـلـمـة بـرنـامـج الأمـم الـمـتـحـدة الإنـمـائـي

ال يمن���ح قانون الجن�سية في لبنان المر�أة حق منح جن�سيته���ا لزوجها ولأوالدها بالم�ساواة مع
الرج���ل وهذا ينتهك حق ًا �أ�سا�سي ًا من حقوق المر�أة ،كما ينتهك مبد�أ الم�ساواة مع الرجل مما
ي�ش��� ّكل تعدّيا على حقوقه���ا كمواطنة .من هذا المنطلق� ,شرعت منظمات عديدة في المجتمع
المدني اللبناني تطالب بتعديل قانون الجن�سية من �أجل تعزيز حقوق المر�أة من جهة ،وتعزيز
المواطنة ودور المر�أة في الحياة العامة .ويتناغم هذا المطلب لي�س فقط مع الد�ستور اللبناني
الذي يق ّر مبد�أ الم�ساواة في الحقوق ,بل كذلك مع االتفاقات الدولية وخ�صو�ص ًا �شرعة حقوق
الإن�سان.
وف���ي �إط���ار برنامجه في دعم حق���وق المر�أة ,يق���وم برنامج الأمم المتح���دة الإنمائي بتقديم
دعمه لهذه الق�ضية عبر دعم اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة للقيام ب�أن�شطة متعدّدة من
�أج���ل ح�شد الت�أييد المطلوب ،و�إقامة الحوار الوطن���ي الوا�سع لتعديل قانون الجن�سية من �أجل
من���ح المر�أة حقوق ًا مت�ساوية مع الرجل .وبما �أن �أولى المهام هي تحديد حجم الم�شكلة ،فلقد
ّتم تكليف فريق باحثين وباحثات للقيام بهذه الدرا�سة التي بين �أيديكم .وتهدف هذه الدرا�سة
�إل���ى تبيان عدد الن�ساء اللبناني���ات المتزوجات من غير لبنانيين و�أوالده���ن و�أماكن تو ّزعهن
م���ن وجهة رقمي���ة �إح�صائية .كما �إنها ته���دف �إلى التع��� ّرف على �أو�ضاع الن�س���اء االجتماعية
واالقت�صادي���ة و�أزواجه���ن وجن�سياتهم ,و�أبرز الم�ش���اكل التي تعتر�ض حي���اة �أ�سرهن وخا�صة
الم�ش���اكل التي تواجه �أوالدهن .وعلى هذا الأ�سا�س ,ا�ستن���دت الدرا�سة �إلى الأرقام المتوافرة
م���ا بين �أعوام  2008-1995من م�صادر عديدة بلغت �إحدى وثالثين م�ؤ�س�سة و�أبرزها :وزارة
الداخلي���ة والبلديات والمحاكم ال�شرعية الإ�سالمي���ة والم�سيحية المعنية بالأحوال ال�شخ�صية
في لبنان وب�سجالت الزواج.
واتبع���ت الدرا�سة منهج ّية المقاب�ل�ات المع ّمقة مع  34امر�أة من مختل���ف المناطق اللبنانية,
لدرا�س���ة �أحوالهن وتقديم ملف اجتماعي عن �أبرز الم�ش���اكل التي يواجهنها �إثر تطبيق قانون
الجن�سي���ة الحال���ي ,ونحن ن�أم���ل �أن ت�ساهم هذه الدرا�س���ة التي ن�ضعها في ت�ص��� ّرف المجتمع
المدن���ي والحكوم���ة والم�ش��� ّرع اللبناني ,وفي ت�أمين التح��� ّرك اللاّ زم من �أج���ل تعديل القانون
والو�صول �إلى الم�ساواة في الحقوق بين المر�أة والرجل في لبنان.
و ف���ي الختام  ،نحن نع ّول على �شراكتنا مع المجتم���ع المدني وعلى ر�أ�سه ّ
المنظمات الن�سائية
المعني���ة بحقوق المر�أة ,ونتق���دّم بال�شكر �إلى اللجنة الأهلية لمتابع���ة ق�ضايا المر�أة ,و�إلى كل
الجمعي���ات الم�ساهمة في �إطار هيئة الم�شروع ,و�إلى الباحث���ة الرئي�سة د.فهمية �شرف الدين
ومكت���ب الإح�ص���اء والتوثيق وعلى ر�أ�س���ه الأ�ستاذ كمال فغالي على جهوده���م ,و�إلى كل الذين
�شاركوا في النقا�ش والإعداد والمقابالت و �إبداء المالحظات من �أجل �إكمال هذه الدرا�سة.
نتمنى �أن تكون هذه الدرا�سة لبنة �أ�سا�سية في مدماك التغيير من �أجل م�ساواة المر�أة والرجل
في الحقوق في لبنان ,ومن �أجل تنمية وتطوير وتقدّم لبنان.

مارتا رويد�س
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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كـلـمـة الـلـجـنـة الأهـلـيـة لـمـتـابـعـة قـ�ضـايـا الـمـر�أة

�أولت اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة منذ �إن�شائها اهتمام ًا خا�ص ًا لإلغاء جميع �أ�شكال
التمييز �ضد المر�أة ،وال�سيما في القوانين اللبنانية ،فقد با�شرت العمل في هذا المجال منذ
ت�أ�سي�سه���ا ع���ام  1996وذلك من خالل �إعداد حمالت متتالي���ة لتفعيل وعي مختلف �أ�شكال
التمييز �ضد المر�أة قانوني ًا ،في المدن والأرياف وبين ال�شرائح االجتماعية المتنوعة .هذه
الحم�ل�ات �أنجزت بالتعاون م���ع م�ؤ�س�سات محلية ،كنقابة المحامي���ن ،ومع ق�ضاة و�أ�ساتذة
م���ن �أهل االخت�صا�ص في القانون ،ومع م�ؤ�س�سات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإن�سان
وبع����ض الم�ؤ�س�سات الدولية .وقد دارت هذه اللقاءات خالل ال�سنوات الع�شر الما�ضية حول
قوانين العمل والتقديم���ات االجتماعية ،وقانون العقوبات ،وقوانين الأحوال ال�شخ�صية وال
�س ّيما قانون الجن�سية ا�ستناد ًا �إلى درا�سات قانونية �أع ّدها �أ�صحاب االخت�صا�ص.
وت�أتي هذه الدرا�سةا�ستكما ًال لهذه الجهود ،وبخا�ص ٍة تلك الجهود التي تمحورت حول قانون
الجن�سي���ة من���ذ عام  .2007لق���د قامت اللجنة الأهلي���ة في تلك ال�سن���ة بحملتين متعلقتين
بقان���ون الجن�سي���ة� ،إحداهما ف���ي ال�شم���ال كان �شعارها «وط���ن �أم���ي وطن���ي» والثانية في
الجن���وب كان �شعاره���ا «جن�سيت���ي ح���ق لزوج���ي ولأوالدي» .لق���د قدمت هات���ان الحملتان
تخ�ص م�شكالت الن�ساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين ،لكنها لم
معلوم���ات ق ّيمة ّ
تك���ن كافية لفهم �أو�ض���اع الن�ساء في كل لبنان .هكذ �أطلقنا ع���ام  2008بدعم من برنامج
الأم���م المتحدة الإنمائي م�شروع��� ًا بعنوان« :حقوق الم���ر�أة اللبنانية وقان���ون الجن�سية»،
وذلك لإنتاج معرفة �أف�ضل حول �أو�ضاع الن�ساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين في
جمي���ع المحافظ���ات اللبنانية .ولم يكن �سه ًال هذا العمل في ظ���ل ال�صعوبات التي واجهتنا
ف���ي بلد كلبنان ،حيث ال ت���زال الأرقام حبي�سة الأ�سرار .وفي ظل تعقيدات النظام الطائفي
وال�سيا�س���ي ،ف����إن الو�صول �إل���ى الأرقام كان هو �أي�ض��� ًا عملية معقدة للغاي���ة .فالدخول �إلى
الأح���وال ال�شخ�صية م�س�ألة في غاية ال�صعوبة .والدخول �إلى المحاكم دونه �أهوال تبد�أ في
الح�صول على الإذن وتنتهي في الطريقة اليدوية التي ال تزال الطريقة ال�سائدة للتدوين.
ارتكزت هذه الدرا�سة على ثالثة عنا�صر:
 -1مراجعة ما �أنجز حتى الآن ،من درا�سات و�أبحاث ،تدريب وتحريك وتح�شيد.
 -2م�سح ميداني وا�سع �شمل المرحلة الممتدة من عام  1995حتى عام ،2008
�أي على مدى �أربعة ع�شر عام ًا ،بهدف معرفة العدد التقريبي للن�ساء اللبنانيات
المتزوج���ات م���ن غير لبنانيين والأ�سر المت�ضررة .وق���د ا�ستطاع هذا الم�سح �أن
يقدم لنا �صورة تقريبية لواقع اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين.
 -3التع���رف �إلى الم�ش���كالت الأ�سرية الت���ي تعاني منها اللبناني���ات المتزوجات
م���ن غير لبنانيين عل���ى ال�صعيدين الذاتي والمو�ضوع���ي ،من خالل �إجراء عدد
م���ن المقابالت المع ّمقة مع ( )34ام���ر�أة من الطبق���ات االجتماعية كاف ًة ،ومن
مختلف الـطـوائف والـمـحـافـظـات اللـبـنـانـيـة.
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وق���د بينت النتائ���ج� ،أن قانون الجن�سي���ة اللبناني ي�ؤث���ر �سلب ًا لي�س على الم���ر�أة فح�سب بل
عل���ى العائلة ك ّلها .كم���ا برزت م�شاكل كثيرة كم�س�ألة الو�صول �إل���ى التعليم ،و�إلى الخدمات
ال�صحي���ة واالجتماعية ،وم�شاكل الإقامة والعم���ل والإرث .و�أخير ًا� ،سلطت الدرا�سة ال�ضوء
على الحواجز الوطنية التي حالت دون �إحراز تق ّدم ملحوظ في م�س�ألة حقوق المر�أة ب�شكل
ع���ام وقانون الجن�س ّية بوجه خا�ص .كما �أظه���رت �أن عدم قدرة المر�أة على منح جن�سيتها
�إل���ى زوجها و�أوالدها ال يحرمها من حقوقها الأ�سا�سية كمواطنة فح�سب ،بل ي�سلب �أبناءها
حقوقه���م الأ�سا�سية كب�شر� ،إ�ضاف��� ًة �إلى �أنّ �إنكار حق الأطفال ف���ي المواطنية من �ش�أنه �أن
يحرمهم من الإقامة في بلدهم وي�ؤدي �إلى تفكيك الأ�سرة و�شرذمتها.
التوا�صل مع المجتمع المدني والر�سميين وغير
ونح���ن نطمح من خالل هذا الم�شروع �إل���ى
ُ
الر�سميي���ن لنعمل مع ًا على رفع الغبن عن المر�أة ،م���ن �أجل تحقيق الم�ساواة والتوازن بين
الجن�سين رجا ًال ون�سا ًء.
�إن اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة تتقدم بال�شكر �إلى الباحثة د .فهمية �شرف الدين
لقيامه���ا بهذه الدرا�س���ة الق ّيمة ،كما ت�شك���ر �أ .كمال فغالي على الجه���د الذي قدمه خالل
تنفي���ذ الم�س���ح الميداني ،ومديرة الم�شروع ال�سيدة نايلة ما�ض���ي الم�صري ،وجميع الذين
�ساهموا وعملوا وثابروا من �أجل �إنجاز و�إ�صدار هذه الدرا�سة.
�إن التقدي���ر الكبي���ر يرجع �إلى دعم برنام���ج الأمم المتحدة الإنمائ���ي المتوا�صل فني ًا ومادي ًا،
ب�شخ����ص الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتح���دة الإنمائي في لبنان ال�سيدة مارتا رويد�س،
و�إل���ى ممث َل ْيها في هذا الم�شروع الم�س�ؤول الوطني عن �سيا�سات الحوكمة الخبير ح�سن كريم,
و الم�س�ؤول���ة عن الن���وع االجتماعي ال�سيدة ميرن���ا �صباغ الذين لم ي�ألوا جه���د ًا في دعمه بكل
قدراتهم/ن �آملين �أن نتو�صل من خالل هذه الجهود �إلى تحقيق تعديل قانون الجن�سية الحالي.
ال �شك في �أنه ال يكفي لرفع الغبن عن المر�أة ،تعديل هذا القانون فقط ،بل يجب �إلغاء كل
القوانين المجحفة بحقها.
ونح���ن ن�أمل ب�أن هذه المعطي���ات التي تت�ضمنها الدرا�سة ت�ساهم ف���ي تعزيز االهتمام لدى
الم�س�ؤولي���ن بم�شروع القانون المع��� ّدل الذي �سنرفعه لها وت�ساعد عل���ى تح�سي�س الحكومة
اللبنانية بالم�شكالت التي تعاني منها �أ�سر اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين.
�أخير ًا ،لقد ذكرت الدرا�سة �أن الم�ساواة هي حق مق ّد�س لجميع اللبنانيين وهي حق ال يزال
منقو�ص ًا وال بد للن�ساء من ا�سترداده.

د� .أمان كبارة �شعراني
رئي�سة اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة
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الـقـ�سـم الأول

الـحـركة الـنـ�سـائـيـة الـلـبـنـانـيـة
وتـطـور مـطـالـب الـنـ�سـاء

 -1الحركة الن�س���ائية اللبنانية واحدة من الحركات الن�س���ائية العربية التي ت�ش���كلت
باكراً �أي في مطالع القرن الع�شرين الما�ضي ،وهذا يعني �أن مائة عام �أو �أقل قلي ً
ال (�إذ
�إن تاريخ ت�أ�سي�س �أول اتحاد ن�سائي كان �سنة  )1()1921قد م�ضت منذ ت�أ�سي�سها ،مما يجعل
الت�س���ا�ؤل حول الإنجازات التي حققته���ا الحركات الن�سائية اللبنانية ملحاً ومبرراً .وهو
مب���رر لأن «الإنج���ازات» التي حققتها هذه الحركات ل���م ت�ستطع �أن تنجز النقلة النوعية
للم���ر�أة اللبناني���ة من الحيز الخا�ص �إلى الحيز العام وه���ي لم تتع ّد «الحاجات العملية»
�أي التعلي���م وال�صح���ة والعم���ل ،وه���ذه الحاج���ات و�إن كان���ت �شرط���اً �أ�سا�سي���اً م���ن �شروط
تمكي���ن الم���ر�أة �إال �أ ّنه���ا ل���م ت�ساعد حت���ى الآن في �إنجاز تل���ك النقلة النوعي���ة باتجاه ما
ت�سميه كارولين موزر(« )2الحاجات اال�ستراتيجية» �أي تغيير مكانة المر�أة في المجتمع
و�إخراجها من الحيز الخا�ص و�إتاحة الفر�صة لها لتحقيق كينونتها ووجودها الم�ستقل
داخ���ل المجتم���ع اللبنان���ي .و قد ال نكون بحاج���ة للتدليل على �ضي���ق الم�ساحة الكيانية
الت���ي تتح���رك فيه���ا المر�أة في لبن���ان� ،إ ْذ يكفي �أن ننظ���ر حولنا ونت�أمل م���ن لديه ماذا؟
وم���ن يقوم بماذا؟ لنرى �أن الم���ر�أة اللبنانية كغيرها من الن�ساء العربيات ال تزال بعيدة
عن معنى الم�ساواة مع الرجل ،وبعيدة عن �إمكانية تطبيقها.
(  )1فهمية �شرف الدين ،قراءة في تاريخ الحركة الن�سائية اللبنانية ،الإ�سكوا ،بيروت.2005 ،
(  )2كارولي���ن م���وزر ( �إطار موزر في كانديدا مار����ش) ،دليل على �أطر التحليل الجندري ،ترجمة ريما فواز الح�سيني،
مركز الأبحاث والتدريب على العمل حول ق�ضايا التنمية.1999 ،
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الق�سم الأول

 1-1حا�ضر المر�أة اللبنانية :كيف ولماذا؟

وهو حا�ضر ال يزال يخ�ضع للكثير من المحظورات والممنوعات
الت���ي تعط���ل عم���ل المتغي���رات التنموي���ة كالتعلي���م وال�صح���ة
والعم���ل ،هذه المتغيرات ال�ضرورية ف���ي عمليات تحرير المر�أة
والإن�سان ككل.
لق���د ب ّين���ت المعلومات التي جمع���ت في �إطار تقري���ر الظل الثالث
الذي �أنجزته المنظمات غير الحكومية مدى تطبيق اتفاقية �إلغاء
جميع �أ�ش���كال التمييز �ضد المر�أة في لبنان  ،CEDAWو �أظهرت
�أن و�ض���ع الم���ر�أة في لبن���ان ال يختلف كثير ًا عن و�ض���ع الن�ساء في
العالم العربي ،فهو ال ي���زال مرتهن ًا لمجموعة الأعراف والتقاليد
التي تفر�ضها الثقافة الأبوية( .)1لقد �أبرم لبنان هذه الوثيقة �سنة
 ،1996لكن���ه �أبرمها مع تحفظات كثيرة عن مواد تعطل مو�ضوعي ًا
�أه���داف الوثيقة وروحها بالذات� ،أي الم�ساواة بين الرجل والمر�أة
و�إلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ضدها.
لق���د تح ّفظ لبنان عن البن���د الثاني من الم���ادة التا�سعة المتعلقة
تن�ص على:
بالجن�سية .هذه المادة التي ّ

منح الدول الأطراف المر�أَ َة حقاً م�ساوياً لحق الرجل
في ما يتعلق بجن�سية �أطفالهما
وتحف���ظ ع���ن البن���ود (ج) و(و) و(د) و(ز) الفق���رة الثالث���ة من
المادة  16المتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية التي تن�ص على �أن :
«تتخ���ذ ال���دول الأط���راف جمي���ع التدابي���ر المنا�سب���ة للق�ض���اء عل���ى
التميي���ز �ض���د المر�أة ف���ي كاف ِة الأم���ور المتعلقة بال���زواج والعالقات
الأ�سرية ،وبوجه خا�ص ت�ض ّمن ،على �أ�سا�س ت�ساوي الرجل والمر�أة:

(ج) نف�س الحقوق و الم�س�ؤوليات في �أثناء الزواج وعند ف�سخه،
(د) نف����س الحقوق والم�س�ؤوليات كوالدة ،بغ�ض النظر عن حالتها
الزوجية ،في الأمور المتعلقة ب�أطفالها ،وفي جميع الأحوال ،تكون
م�صالح الأطفال هي الراجحة،
(و) نف����س الحقوق والم�س�ؤوليات في م���ا يتعلق بالوالية والقوامة
والو�صاي���ة على الأطف���ال وت ّبنيهم� ،أو ما �شاب���ه ذلك من الأنظمة
الم�ؤ�س�سي���ة االجتماعي���ة ،حين توجد هذه المفاهي���م في الت�شريع
الوطن���ي ،وف���ي جمي���ع الأح���وال تك���ون م�صال���ح الأطف���ال ه���ي
الراجحة،
(ز) نف����س الحقوق ال�شخ�صية للزوج والزوجة ،بما في ذلك الحق
في اختيار ا�سم الأ�سرة ،والمهنة ،والوظيفة»(.)2
(  )1اللجن���ة الأهلي���ة لمتابع���ة ق�ضايا المر�أة و�آخ���رون ،فهمية �شرف الدي���ن (تحرير)،
تقرير الظل الثالث عن مدى التقدم المحرز في تطبيق اتفاقية �إلغاء جميع �أ�شكال
التمييز �ضد المر�أة في لبنان ،اليوني�سف ,بيروت.2007 ،
(  )2الأمم المتحدة ،اتفاقية �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ،نيويورك.1979 ،
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كم���ا تح ّف���ظ لبن���ان عن الفق���رة الأولى م���ن الم���ادة  29التي
تن�ص على:
«يعر����ض للتحكي���م �أي خ�ل�اف ين�ش����أ بي���ن دولتين �أو �أكث���ر من الدول
الأط���راف ح���ول تف�سير �أو تطبيق ه���ذه االتفاقية وال ي�س��� ّوى � اّإل عن
طري���ق المفاو�ض���ات ،وذلك بن���اء على طلب �إحدى هذه ال���دول .و �إذا
لم يتمكن الأطراف ،خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ طلب التحكيم ،من
الو�ص���ول �إل���ى اتفاق على تنظيم �أم���ر التحكيم ،ج���از لأي من �أولئك
الأطراف �إحالة النزاع �إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً
للنظام الأ�سا�سي للمحكمة»(.)3

ومعل���وم م���ا لهذه الم���ادة من ت�أثي���رات في القدرة عل���ى الو�صول
�إل���ى العدالة في بلد ال يزال تطبيق القان���ون فيه خا�ضع ًا لم�ؤثرات
�سيا�سية واجتماعية كثيرة.
وال ب���د م���ن النظر �إل���ى ه���ذه التحفظ���ات باعتبارها م�ؤ�ش���ر ًا �إلى
الموقف العام من ق�ضية المر�أة ،وهي في نظر الباحثين والباحثات
تعك�س الإ�شكاليات المحيطة بالبنى الذهنية ال�سائدة في المجتمع
اللبنان���ي( ،)4وبخا�صة تلك الإ�شكاليات المترتب���ة على اال�ستغراق
في الطائفي���ة والمذهبية والتي ّ
عطلت ,وما تزال ,الم�سار الوطني
اللبناني باتجاه الحياة المدنية .والجدير بالإ�شارة �إليه هو �أن هذه
التحفظ���ات قد و�ضعته���ا الدولة اللبنانية بعد م���ا يقارب مئة �سنة
على ن�شوء وتبلور الحركات الن�سائية.
ويمكنن���ا �أن نذه���ب بعيد ًا في و�ص���ف تجربة الم���ر�أة اللبنانية في
ظ���ل بنى اجتماعية لم ت�ستطع ولأ�سباب متعددة �أن تنجز القطيعة
المطلوب���ة مع الفك���ر التقليدي المت�ساند م���ع الطوائف والمذاهب
حيث تب���دو هذه التجرب���ة مر�آة للخيب���ات المتتالية الت���ي �أ�صابت
طموح الن�ساء اللبنانيات.
وال���كالم عن الطم���وح ي�أخذ باالعتب���ار تزايد �إمكاني���ات وقدرات
الن�س���اء اللبنانيات ،فالمر�أة اللبنانية التي تجاوزت ن�سبة تخرجها
الجامع���ي ن�سبة زمالئها م���ن الرجال ( ،)%53والت���ي ا�ستطاعت
�أن تق���دم نموذج��� ًا ناجح��� ًا للم���ر�أة العامل���ة (  )% 28كم���ا �أثبتت
جدارتها ف���ي تجربتها الق�صيرة وال�ضعيفة ف���ي الحياة ال�سيا�سية
عندم���ا دخلت الندوة البرلماني���ة بالرغم من كل ما يعتري الحياة
ال�سيا�سي���ة اللبنانية من عيوب( ،)5ما فتئت ن�سبة م�شاركتها تتدنى
�إذ كان���ت (  )% 4,7ف���ي انتخاب���ات  2005و�أ�صبح���ت  % 3.1ف���ي
انتخابات عام .2009
(   )3الم�صدر ال�سابق ،المادة .29
(  )4فهمي���ة �ش���رف الدي���ن ،ثقاف���ة العنف �ض���د المر�أة ف���ي لبن���ان ،دار الفارابي،
بي���روت.2002 ،
(  )5الأرق���ام م�أخ���وذة من فهمي���ة �شرف الدين« ،م�شارك���ة المر�أة اللبناني���ة في الحياة
ال�سيا�سي���ة» ف���ي الم�شارك���ة ال�سيا�سي���ة للم���ر�أة العربي���ة ،المعهد العرب���ي لحقوق
الإن�سان.2005 ،

احلركة الن�سائية اللبنانية وتطور مطالب الن�ساء

 2-1لماذا تباط�أ عمل المتغيرات التنموية في بلد
مثل لبنان؟

لم���اذا لم ت�ستطع الح���ركات الن�سائية اللبنانية ،وهي من �أول ّيات
الحركات الن�سائية العربية �أن تنجز وعودها بتغيير و�ضع المر�أة
بما يتنا�سب مع �إمكانياتها وقدراتها؟
ه���ل ذلك عائد �إلى ظ���روف ت�ش ّكل الحركة كحرك���ة اجتماعية في
�سي���اق حركة التاري���خ ال�سيا�سي واالقت�ص���ادي واالجتماعي �أم �إنه
عائ���د �إل���ى طبيعة ه���ذه الحرك���ة وح�سا�سية مو�ضوعه���ا في البنى
الثقافي���ة الطائفية؟ ما هي المراحل التي م��� ّرت بها هذه الحركة
وكي���ف تط��� ّورت ر�ؤيته���ا وخطابها النظ���ري؟ كيف انبن���ت الر�ؤيا،
وكيف تغ ّيرت؟
()6
في درا�سة لي تحت عنوان « قراءة في تاريخ الحركة الن�سائية اللبنانية»
ق�سمت المراحل التاريخية لهذه الحركة �إلى ثالث مراحل:
ّ
 1-2-1المرحلة الأولى وهي مرحلة البدايات حيث كانت الر�ؤية
تتق���دم في تقاطع وا�ضح مع الح���ركات اال�ستقاللية اللبنانية التي
ّ
غطت الن�صف الأول من القرن الع�شرين .وقد �أدى ذلك بالحركة
�إل���ى تبني �أولوي���ات متعددة كانت ق�ضية الم���ر�أة واحدة منها .ولم
ت�ستط���ع هذه الحركات �أن تتجاوز الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادي���ة الت���ي كان���ت �سائدة �آن���ذاك .هكذا ح���دد المجل�س
الن�سائ���ي اللبنان���ي غاياته ف���ي الوثيق���ة الت�أ�سي�سية الأول���ى ب�أنها
«العم���ل ف���ي �سبيل رقي المر�أة وممار�س���ة حقوقها وواجباتها وتقوية
روح الت�ضام���ن واالتحاد بي���ن الهيئات الن�سائي���ة»(� .)7أما في الفقرة

(ج) من نظامه الأ�سا�سي فقد دعا المجل�س الن�سائي اللبناني �إلى
«العم���ل لم���ا فيه خي���ر الفرد والمجتم���ع والم�شاركة ف���ي الحياة
العامة وال�سعي �إلى المواطنية الكاملة»(.)8
لقد ت�شابكت ف���ي ر�ؤية المجل�س الن�سائي ق�ضايا الن�ساء مع ق�ضايا
الوط���ن ولم تكن هذه الر�ؤية بعيدة عم���ا تطرحه حركات التحرير
الوطنية بالن�سب���ة �إلى الن�ساء �أي�ض ًا .فالحداث���ة والتحديث اللذان
�أ�صبح���ا هدف ًا في حد ذاتهما لل���دول الم�ستقلة حديث��� ًا ي�شترطان
التعلي���م والعمل والم�شارك���ة كعنا�صر �أ�سا�سية ف���ي �أيِّ تنمية .وقد
انعك�ست هذه الخيارات ف���ي البرامج والخطط كما في الد�ساتير
التي �صاغتها الحكوم���ات اال�ستقاللية و�ض ّمنتها �أفكارها الخا�صة
بتنمي���ة المر�أة عن طري���ق التعليم والعمل ،بل �إنها ذهبت �أبعد من
ذلك في اعتبار المر�أة �أداة للتق ّدم االجتماعي.
هذه الت�صورات وما ينبن���ي معها وعليها من �أنظمة للقيم و�أ�شكال
لل�سلوك االجتماع���ي نراها تتردد في ال���ر�ؤى المختلفة للجمعيات
الن�سائي���ة القليلة التي واكبت عم���ل المجل�س الن�سائي اللبناني من
داخله �أو من خارجه(.)9
()6
()7
()8
()9

فهمية �شرف الدين ،قراءة في تاريخ الحركة الن�سائية اللبنانية ،م�صدر �سابق.
وثائق المجل�س الن�سائي اللبناني ،القانون الأ�سا�سي ،المادة  ،3الفقرة �أ.
 الم�صدر نف�سه ،الفقرة ج.
 �أنظر على �سبيل المثال ال الح�صر ،القانون الأ�سا�سي للجنة حقوق المر�أة.

والجدي���ر بالذك���ر هن���ا �أن الجمعي���ات الت���ي ان�ضوت تح���ت مظلة
المجل����س الن�سائ���ي اللبنان���ي ف���ي ذل���ك الوق���ت كانت عب���ر هذا
االن�ض���واء ت ّعبر ع���ن الرغبة والإرادة في االنتم���اء �إلى هذا الوطن
ال���ذي نال ا�ستقالله عام � 1943أكثر من تعبيرها عن االنتماء �إلى
الق�ضية �أي ق�ضية الن�س���اء ،فالهيئتان اللتان اتحدتا وهما منظمة
«الت�ضام���ن الن�سائ���ي» الت���ي كانت تتزّعمه���ا لور تاب���ت و«االتحاد
الن�سائ���ي» ال���ذي كانت تتزّعمه ابته���اج قدورة ،اتحدت���ا بت�أثيرات
�سيا�سية وتحت ت�أثير الظروف التي �أعقبت الحرب العالمية الثانية
ودفعت بالأولويات الوطنية �إل���ى الواجهة .وما يجب الإ�شارة �إليه،
هو �أن ه���ذه الأولويات حملت معها الكثير من الأحالم التي �ش ّكلت
طموحات الحركة الن�سائي���ة :فالم�ساواة بين المواطنين/ات التي
�ش ّكلت جوهر الد�ستور اللبناني كانت كافية لتعبئة جهود اللبنانيات
م���ن �أجل اال�ستقالل( )10ف�شعار تحري���ر الن�ساء معادل للحداثة في
خطاب الحركات الوطنية ،ومف���ردات الإ�صالح االجتماعي تعتبر
إ�صالحا لأو�ضاع المجتمع ،ولم تكن مطالب
�إ�صالح و�ضع الم���ر�أة � ً
)11
(
المر�أة لتتجاوز هذه الإ�صالحات التي طالبت بها باكر ًا رائدات
العمل الن�سائي اللبناني.
ل���م تتوقف الحرك���ة الن�سائي���ة اللبنانية كثي���ر ًا �أمام م���ا ّ
ت�ضمنته
قوانين الأحوال ال�شخ�صية وغيرها من القوانين من �إجحاف بحق
الم���ر�أة ،مما ي�ؤدي �إل���ى تعطيل مبد�أ الم�س���اواة .ولم تلحظ ب�شكل
كاف �أن الت�شريع���ات وبخا�ص��� ٍة تلك المتعلقة بالحي���اة ال�شخ�صية
ٍ
الت���ي و�ضعته���ا الدول���ة �أدت �إل���ى انت���زاع م���ا ق ّدم���ه الد�ستور من
م�ضامين ت�ؤ ّكد الم�ساواة ,فالمر�أة اللبنانية في خم�سين ّيات القرن
الما�ضي لم تجر�ؤ على طرح حريتها ك�شرط للم�ساواة.
ربم���ا يف�س���ر ذلك ه���ذا ال�سك���وت �أو حتى ه���ذا «الر�ض���ى» الذي
مار�ست���ه الحركة الن�سائية لوقت لي����س بق�صير عن هذه القوانين،
ويف�س���ر �أي�ض ًا ا�ستغ���راق هذه الحركة في مج���االت العمل الخيري
التطوعي الذي يخدم الت�صورات ال�سائدة عن دورالمر�أة التقليدي
ك�أم وزوج���ة و�أهمية تفعيل هذا الدور .وكان لهذه الت�صورات �أكبر
الأثر عل���ى االتجاهات العامة التي اخترق���ت الخطاب المع ّبر عن
الن�ساء وق�ضاياهنّ .
لم يتغير �شكل الخطاب الذي حملته المر�أة كثير ًا بعد اال�ستقالل.
لق���د ا�ستكان���ت المر�أة �إل���ى ما تح ّق���ق وانتظرت مث���ل غيرها من
المواطني���ن/ات ف���ي لبن���ان والعال���م �أن تحق���ق الدول���ة الوطنية
الم�ستقلة �أحالمها ،لك���ن د ّون ذلك عوائق وعقبات زادتها تعقيد ًا
التطورات الإقليمية الدراماتكية التي انتهت بهزيمة .1967
(�  )10إيم���ان �شم����ص �شقير ،ن�ساء في �إمر�أة – �سيرة لور مغي���زل ،-دار النهار للطباعة
والن�شر ،بيروت.2002 ،
(  )11روز غري���ب� ،أ�ضواء عل���ى الحركة الن�سائية المعا�صرة ،مق���االت ودرا�سات ،معهد
الدرا�سات الن�سائية في العالم العربي ،بيروت.1988 ،
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تع ّر����ض لبن���ان مثل ك ّل ب�ل�اد المنطقة لري���اح التغيي���ر التي هزّت
المنطقة العربية بعد هزيمة  ,1967تلك الهزيمة التي ع ّرت ب�شكل
كامل االدعاءات المختلف���ة للأنظمة القومية حول م�سائل التنمية
والتحدي���ث واال�ستع���داد لخو�ض المعرك���ة الفا�صلة ف���ي ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي وا�سترداد فل�سطين.
ولبنان هذا البلد ال�صغير الذي حافظ على نظام �سيا�سي ليبرالي
�شب���ه فري���د ف���ي منطق���ة ت�سيطرعليها �أنظم���ة جمهوري���ة وملكية
توتاليتاري���ة ،تح ّول فج�أة �إلى مختبر للحركات ال�سيا�سية والقومية
الت���ي وجدت فيه م�ساحة للتعبي���ر الحر لم تكن لتجدها في �أي بلد
�آخر ،وقد �أدى ذلك �إلى ازدهار ثقافي و�سيا�سي وات�ساع مذهل في
م�ساحة النقد واالعترا�ض .
وقد ط���ال ه���ذا النقد جمي���ع المق���والت النظري���ة والممار�سات
العملي���ة للحركات ال�سيا�سية ولم تكن الجمعيات الن�سائية بمعزل
عن هذا االختبار.
لقد �أدى الف�شل الع�سكري والي�أ�س �إلى ارتباك فكري وان�شقاقات
داخل الأحزاب ال�سيا�سية .وعلى قاعدة هذا النقد ومعه ن�ستطيع
�أن ننظ���ر �إلى االن�شقاقات داخل الحركات الن�سائية بالتوازي مع
االن�شقاقات داخل الح���ركات ال�سيا�سية .هكذا ظهر �إلى الوجود
التجم���ع الن�سائي الديمقراط���ي اللبناني �سنة  1976بالتوازي مع
ّ
االن�شق���اق الذي ح�صل داخ���ل الحركة ال�شيوعي���ة اللبنانية ،كما
�إن االتح���اد الن�سائ���ي التقدم���ي ا�ستمد وج���وده وحركته من قوة
وفعالي���ة الح���زب الت ّقدمي اال�شتراكي ،ولي�س م���ن ال�صعب علينا
�أن نالحظ �أن جمعية النه�ضة الن�سائية كانت وال تزال في عالقة
ع�ضوية مع الحزب القومي ال�سوري.
والمالح���ظ �أن الأح���زاب ال�سيا�سي���ة في لبن���ان� ،أن�ش����أت لجانها
الن�سائية في خطوة �أولى وجعلتها جز ًءا من الأحزاب نف�سها ،ثم ما
لبثت �أن ح ّولتها �إلى منظمات جماهيرية تعتمد عليها عند الحاجة
(اللج���ان الن�سائية في حزب الكتائب وف���ي الأحزاب ذات الطابع
الدين���ي) وما لبثت هذه الحاج���ة �أن ظهرت �إلى الوجود ،فالحرب
اللبنانية الت���ي بد�أت تتجمع عنا�صرها بعد هزيمة  1967واختالل
الت���وازن ال�سيا�سي والع�سك���ري في لبنان بعد دخ���ول الفل�سطنيين
�إلي���ه ب�أعداد كبي���رة ،كانت �أداة تحوي���ل رئي�سية لبني���ة الحركات
االجتماعية والمنظمات نف�سها وتفعيل �أدوارها .
ً
هك���ذا اكت�سب���ت حركات الطالب والح���ركات النقابي���ة دورا �أكبر
في تحدي���د ال�سيا�سات االجتماعية في لبنان ،وقد ن�ش�أت بالتالزم
معه���ا وفي ال�سياق عينه جمعيات ن�سائية �سيكون لها دو ٌر فاع ٌل في
الحرك���ة الن�سائي���ة نف�سها ،ون�ستطيع �أن نذكر عل���ى �سبيل المثال،
لجن���ة حق���وق الم���ر�أة اللبنانية التي نال���ت ترخي�صها ف���ي � 5آذار
والتجم���ع الن�سائي الديمقراطي اللبناني الذي ت�أ�س�س �سنة
ّ ،1970
 1976وكذل���ك االتح���اد الن�سائ���ي التق ّدم���ي ال���ذي �أ�صبح منظمة
مرخ�صة �سنة .1980
14

وال بد من الإ�شارة هنا �إلى �أن االقت�صار على ذكر هذه المنظمات
ال يلغ���ي وجود منظم���ات �أخرى ،لكن ت�أثيرها ل���م يظهر في �سياق
الح���ركات الن�سائية اللبناني���ة الذي يرتبط بال�سي���اق المو�ضوعي
الذي فر�ضته الحرب اللبنانية وم���ا حملته من ا�ضطرابات وم� ٍآ�س
غ ّيرت م���ن وجهة عمل هذه المنظمات كما �أث���رت ت�أثير ًا بالغ ًا في
دور وفعالية المجل�س الن�سائي اللبناني.

ولكن هل تغيرت الر�ؤية؟ وهل تغيرت الئحة المطالب؟

لو راجعنا القوانين الأ�سا�سية للمنظمات الن�سائية التي ا�ستطاعت
�أن تت�شكل ر�سمي ًا �أي بموجب علم وخبر كما هي قاعدة الترخي�ص
ف���ي لبنان لوجدن���ا �أنها ت�ستم���د ر�ؤيتها �إلى الم���ر�أة من مرجعين:
الأول ه���و مرجعي���ة الحداثة الت���ي تجعل من مفه���وم الت ّقدم ركن ًا
�أ�سا�سي��� ًا ف���ي عملية التغيير االجتماع���ي ،والثاني���ة هي المرجعية
الوطنية التي تر ّكز على اال�ستقالل الوطني وتدمج بين اال�ستقالل
والتنمي���ة؛ فلجن���ة حق���وق الم���ر�أة اللبناني���ة تخت�ص���ر الغاية من
ت�أ�سي�سه���ا« :بالدفاع عن حقوق المر�أة في المدينة والريف والعناية
بالطفولة ورعايتها والعمل على تعزيز ا�ستقالل لبنان و�سيادته»(.)12
التجمع الن�سائ���ي الديمقراطي اللبناني ،فقد اخت�صر غاياته
�أ ّما ّ

«برف���ع م�ستوى الم���ر�أة اللبنانية معنوي���اً واجتماعي���اً و�إنماء ال�شعور
الوطن���ي لديه���ا بهدف تعزيز ا�ستق�ل�ال ووحدة لبن���ان»( )13وي�شترك

االتح���اد الن�سائ���ي التق ّدمي مع غي���ره من المنظمات ف���ي غاياته
ح���ول الم���ر�أة والوطن فهو يه���دف �إلى رفع م�ستوى الم���ر�أة ثقافي ًا
واجتماعي ًا:
«الدفاع عن حقوق المر�أة كافة في مختلف المجاالت.
االهتمام ب�ش�ؤون المر�أة كافة في مختلف المجاالت.
خلق التعاون وتوفير الترابط بين الن�ساء من �أجل خدمة المجتمع
وتوفيرالم�شاركةالمتكاملةوتنميةال�شعوربالم�س�ؤوليةالجماعية
و�إ�شراك المر�أة في عملية الن�ضال الوطني ال�سيا�سي واالجتماعي
من �أجل ت�أمين العدل والم�ساواة بين جميع المواطنين»(.)14
ون�ستطيع �أن نالحظ �أن المرجعيتين المذكورتين �أعاله كانتا �أي�ض ًا
في �أ�سا�س ت�ش ّكل �أهداف وغايات المجل�س الن�سائي اللبناني.
ه���ل يعن���ي ذل���ك �أن ر�ؤي���ة الم���ر�أة وق�ضاياه���ا ل���م تتغير م���ا بين
الخم�سين ّيات وال�سبعين ّيات في القرن الع�شرين؟ قد يكون الجواب
هن���ا نعم وال؛ هو نعم بمعن���ى �أن تغ ّيرات �أ�سا�سي���ة قد طر�أت على
الر�ؤي���ة بالت���وازن مع ما ح�ص���ل من تغي���رات في ر�ؤي���ة الحركات
ال�سيا�سي���ة المختلف���ة ،وال �س ّيم���ا �أن ف ّ
���ك االرتباط ال���ذي فر�ضته
ا�ستعدادات الحرب وظروفها في ال�سبعين ّيات من القرن الما�ضي،
�سق���ط مج���دد ًا تح���ت ت�أثي���ر التو�سع ف���ي دوائر الح���رب واجتياح
�إ�سرائيل لبنان �سنة  .1982وهو ال بمعنى �أن الحرب ب ّدلت �أولويات
الحركات ال�سيا�سية واالجتماعية كلها ،و�إن ان�صراف الجهود �إلى
(  )12لجنة حقوق المر�أة اللبنانية ،القانون الأ�سا�سي ،المادة الثانية ،1998 ،م�صدر �سابق.
(  )13التجمع الن�سائي الديمقراطي ،النظام الأ�سا�سي ،المادة الرابعة.
(  )14ميثاق االتحاد الن�سائي التقدمي.

احلركة الن�سائية اللبنانية وتطور مطالب الن�ساء

العم���ل الع�سكري خالل الحرب قد غ ّي���ر في اهتمامات المنظمات
الن�سائي���ة .فالحفاظ على الحياة والم�ساع���دة على تخفيف الآالم
�أعادت الحركة الن�سائية �إلى وظائف رعوية كانت قد بد�أت تتخلى
عنه���ا .ولم يقت�ص���ر ت�أثير الحرب عل���ى ذلك ب���ل �إن االنق�سامات
الطائفي���ة �أدت �إل���ى تعطيل عمل المجل�س الن�سائ���ي اللبناني كقوة
معنوي���ة اتحادية قام���ت على مب���د�أي الت�ضامن والوح���دة اللذين
�أر�س���ت دعائمهما معركة اال�ستقالل الوطن���ي .هكذا راوحت ر�ؤية
الحركة الن�سائية مكانها ،فلم تت�أثر كثير ًا بالدعوات التي �أطلقتها
الم�ؤتمرات العالمية للمر�أة مثل م�ؤتمر مك�سيكو  1975وكوبنهاغن
 1980ونيروب���ي  .1985لق���د كان على الم���ر�أة اللبنانية �أن تنتظر
حل���ول ال�س�ل�ام ،وبداي���ة التح�ضي���ر لم�ؤتمر بيجينغ حت���ى ت�ستعيد
المبادرة في �إعادة التفكير ب�أ�شكال عملها وبناء ر�ؤية جديدة.
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ن�ؤرخ للمرحلة الثالثة بتوقف الحرب اللبنانية وبدء مرحلة ال�سالم،
ذل���ك لأن الثمانين ّي���ات الت���ي �شه���دت تط���ورات عميق���ة وتحوالت
ا�ستراتيجي���ة كبي���رة في الم�ستوى العالمي ،ل���م ي�ستفد منها لبنان
ال���ذي كان ال يزال ي���رزح تحت وط�أة حرب �أهلي���ة دامية واحتالل
�إ�سرائيل���ي مد ّم���ر .لكن ه���ذه التغي���رات وما لحقها م���ن تطورات
دراماتيكية في المنطقة العربي���ة في الت�سعين ّيات� ،أدت �إلى توقف
الح���رب اللبناني���ة نتيجة لتواف���ق داخلي فر�ضته ظ���روف �إقليمية
وعالمية بالغة الدقة.
وال نجد من المفيد �أو ال�ضروري التو�سع في و�صف هذه الظروف التي
كتب عنها الكثير ،يكفي �أن ن�شير �إلى �أن التحوالت لم تكن في ال�سيا�سة
فقط ،حيث �أدى انهي���ار االتحاد ال�سوفياتي والمنظومة اال�شتراكية
�إلى تراجع الفكر ال�سيا�سي المواكب للتجربة .بل �إن �أدوات التحليل
النظرية و�أ�شكال االنتظام االجتماعي فقدت م�صداقيتها ،فاالنتظام
وااللتزام في الأحزاب ال�سيا�سية لم يعد �أمر ًا مغري ًا كما �إن التحليل
الكلي لق�ضايا التغيير لم يعد منا�سب ًا في ظل �صعود منظومات فكرية
�أخرى� ،أعطت حيز ًا وا�سع ًا للق�ضايا الجزئية وقدمت �أ�شكا ًال �أخرى
لالنتظ���ام االجتماعي .والحركات االجتماعي���ة الجديدة (حركات
البيئة ،ال�شب���اب ،الن�ساء� )..أخذت مكانه���ا على م�ساحة الخريطة
االجتماعي���ة ،و�أ�صبحت تع ّبر عن �ضرورة مو�ضوعية في زمن ينتقل
م���ن عالم مد ّول �إلى عالم معول���م .وال ن�ستطيع النظر �إلى المرحلة
الثالث���ة م���ن دون اعتب���ار ه���ذه التغيرات الت���ي �أعط���ت المنظمات
الن�سائية �أهمية مالئمة للتوقعات المنتظرة في ظل عالم يتغير،
ومنحتها �شرعية تمثيلية � ّأ�س�ست للمحاوالت الجديدة التي تب ّنتها
الحركة الن�سائية اللبنانية.
كان الإعالن عن الم�ؤتمر العالمي الرابع للمر�أة هو الحدث الأبرز
ف���ي ه���ذه التغيرات وفي �سل�سلة م���ن القمم والم�ؤتم���رات العالمية
قادتها الأمم المتح���دة باعتبارها �إعالنات مظ ّهرة للتغيرات التي
تق���ود نحو نظام عالمي جدي���د .وال تتوقف �أهمية الم�ؤتمر العالمي
الراب���ع على ج��� ّدة الأهداف الت���ي ح ّددها لنف�سه (�أنظ���ر الوثيقة

الأ�سا�سي���ة)( )15بل في عملية التح�ضي���ر التي �أعدت لها م�ؤ�س�سات
الأمم المتح���دة بعناية فائقة وفي الحمل���ة الإعالمية التي رافقت
تح�ضير الم�ؤتمر وانعقاده.
لقد ا�ستطاع���ت التح�ضيرات التي رافقت الم�ؤتمر �أن ت�ضع ق�ضايا
الن�ساء وخا�صة ق�ضايا الم�شاركة والتمكين في دائرة ال�ضوء وه ّي�أت
المن���اخ المنا�سب لإعادة نظر جذرية في ر�ؤية المر�أة لنف�سها وفي
توقعات المجتمع منها ،كما �ساهمت في تطوير �أ�شكال التحالفات
التي بد�أت ت�أخذ مكانها داخل الحركة الن�سائية.
وقد تكون مفيد ًة الإ�شارة هنا �إلى عودة المجل�س الن�سائي اللبناني
�إلى العمل م ّتح���د ًا ،بعد �أن كان قد تع ّر�ض لل�شلل واالنق�سام خالل
مرحلة الحرب الأهلية ،كما �إن الت�صدي للتح�ضير لم�ؤتمر بيجينغ
و�إع�ل�ان المجل����س الن�سائ���ي اللبنان���ي مبادرته ف���ي ت�شكيل لجنة
مو�سع���ة ت�ضم �إلى جانب الهيئ���ات الن�سائية قطاع���ات وا�سعة من
ّ
المجتمع المدني تحت ا�سم « اللجنة الأهلية للتح�ضير والم�شاركة
ف���ي م�ؤتمر بيجينغ» قد �ساهمت في نق���ل ق�ضايا الن�ساء من داخل
الغ���رف المغلق���ة التي كان���ت ت�ش ّكله���ا الجمعي���ات الن�سائي���ة �إلى
�ضم منظمات المجتم���ع المدني (�أحزاب،
الف�ض���اء الوا�سع الذي ّ
نقاب���ات ،ن���وا ٍد ,خب���راء وباحث���ون/ات �أي�ض ًا) وق���د انعك�ست هذه
الخط���وة �إيجاب��� ًا عل���ى المن���اخ الع���ام المحي���ط بالم���ر�أة وكانت
اال�ستجاب���ات المتتالي���ة من جان���ب ال�سلط���ات ال�سيا�سية لمطالب
الح���ركات الن�سائي���ة المدعومة م���ن م�ؤ�س�سات ومنظم���ات الأمم
المتحدة ووكاالتها الدولية� ،إيذان��� ًا ببدء مرحلة جديدة في تاريخ
ه���ذه الحركة .فالإعتراف ب�أهلية الم���ر�أة لل�شهادة ،و�أهلية المر�أة
()16
المتزوج���ة لممار�س���ة التج���ارة وعق���ود الت�أمي���ن على الحي���اة
والم�صادق���ة على اتفاقية �إلغاء جميع �أ�ش���كال التمييز �ضد المر�أة
�سن���ة  1996م���ع كل التحفظات الت���ي ت�ض ّمنتها ه���ذه الم�صادقة،
وكذل���ك �إن�ش���اء الهيئ���ة الوطنية ل�ش����ؤون الم���ر�أة اللبناني���ة والتي
�أن�ش�أتها الحكوم���ة اللبنانية بناء على م�سعى من الهيئات المدنية؛
وهي الهيئة الت���ي قادت عمليات التح�ضي���ر والم�شاركة في م�ؤتمر
بيجين���غ ،جميعها خطوات ربما ال تكون عل���ى الم�ستوى المطلوب،
لكنه���ا كانت ا�ستجابات لهذا المناخ ال���ذي �أعطى المطالب زخ ًما
غي���ر معهود في الحي���اة االجتماعية اللبناني���ة( .)17على �أن االكثر
�أهمي���ة هنا ،هو التغ ّيرات الأ�سا�سية التي لحقت بالر�ؤية والخطاب
ال ّلذي���ن � ّأ�س�سا لوعي �آخر �ستظهر بوادره في العالقة الجديدة بين
البح���ث االجتماع���ي وق�ضايا الن�ساء ،وفي تغيي���ر �أولويات الحركة
الن�سائية اللبنانية وتغيير الئحة مطالبها.
(  )15الأم���م المتح���دة� ،إع�ل�ان ومنهاج عم���ل بيجينغ مع الإع�ل�ان ال�سيا�س���ي والوثيقة
الختامية لم�ؤتمر بيجينغ بعدة �سنوات ،نيويورك.2002 ،
(�  )16أنظر االنجازات التي حققتها المر�أة اللبنانية في الملحق رقم .1
(  )17اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة والمجل�س الن�سائي اللبناني ،التقرير الوطني
للمنظم���ات غي���ر الحكومية في لبنان ع���ن التقدم المحرز ف���ي تنفيذ منهاج عمل
بيجينغ ،بيروت.1999 ،
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ل���م يك���ن م���ن ال�سه���ل �أن تفك���ر اللجن���ة الوطني���ة للتح�ضي���ر
والم�شارك���ة ف���ي م�ؤتم���ر بيجين���غ ببن���اء ا�ستراتيجي���ة للحركة
الن�سائي���ة ل���وال البيئة الم�سان���دة التي �أوجده���ا الم�ؤتمر .كما
�إن الد ع���م المعنوي والمادي للمنظمات الدولي���ة �ساعد كثير ًا
ف���ي د ف���ع الدوائر الر�سمي���ة الى التع���اون م���ع المنظمات غير
الحكومي���ة وال�ضغ���ط م���ن �أج���ل بل���ورة ا�ستراتيجي���ة للم���ر�أة
اللبناني���ة لأول مرة في تاري���خ الحركة الن�سائية .لق���د ت�ش ّكلت
�سن���ة  1996اللجنة الأهلية لمتابع���ة ق�ضايا المر�أة بعد بيجينغ
ف���ي نط���اق متابعته���ا الق�ضاي���ا الت���ي ت�ض ّمنه���ا �إع�ل�ان م�ؤتمر
بيجين���غ ،ول���م تك���ن المنطلق���ات النظري���ة له���ذه اللجنة �سوى
انعكا����س لإع�ل�ان بيجينغ نف�س���ه ،ولقد �أرادتها اللجن���ة تعبير ًا
ع���ن طم���وح الم���ر �أة اللبنانية وعزمه���ا على تحقي���ق الم�ساواة
والعدالة بينها وبين الرجل.
وق���د ت�ش ّكلت جمعيات �أخ���رى ت�ستهدف الم���ر�أة مبا�شرة ،كالهيئة
اللبنانية لمناه�ضة العنف �ضد المر�أة وغيرها  ...كما �إنّ الجمعيات
الأخرى ب ّدلت من �أولوياتها �أي�ض ًا .جميع هذه الجمعيات ا�ستمدت
�أهدافه���ا وو�سائلها من ذلك الجديد الذي حملته رياح التغيير في
ر�ؤية المر�أة لدورها ور�ؤية المجتمع لها.
ول���م تت�أخر هذه المنظمات جميعها في العم���ل مع الهيئة الوطنية
ل�ش����ؤون المر�أة اللبنانية على �صياغ���ة اال�ستراتيجية الوطنية التي
كانت الأولى في تاريخ الحركة الن�سائية اللبنانية.
وت�ستمد هذه اال�ستراتيجية �أهميتها من عن�صرين �أ�سا�سيين :
ا لأول ه���و �أنه���ا ثم���رة نقا� ٍش وا�س���ع بي���ن منظم���ات المجتمع
المد ن���ي ،والهيئ���ة الوطني���ة ل�ش����ؤون الم���ر�أة اللبناني���ة الت���ي
�ش ّكلته���ا ال�سلط���ة التنفيذي���ة اللبناني���ة ك�آلي���ة تطبيقية لإعالن
بيجين���غ ال���ذي �ص���در في نهاي���ة الم�ؤتم���ر الرابع للم���ر�أة �سنة
.)18(1995
والثان���ي هو تجاوز ه���ذه اال�ستراتيجية الر�ؤي��� َة التاريخية للحركة
الن�سائي���ة اللبناين���ة ،ف�ل��أول مرة ف���ي تاريخ ه���ذه الحركة ت�صبح
الم�س���اواة التامة بن���د ًا رئي�سي ًا في خطابها وف���ي الئحة مطالبها،
وعندما نقول الم�ساواة فنحن ن�شير �إلى �إلغاء التمييز في القوانين
ورف���ع التحفظات الت���ي و�ضعها لبنان عن���د �إبرامه اتفاقي��� َة �إلغاء
جميع �أ�ش���كال التمييز �ضد المر�أة (ال�سي���داو)ْ � ،أي �إننا ن�شير �إلى
قوانين الأحوال ال�شخ�صية� ،أو قانون الجن�سية �أو بع�ض مواد قانون
العقوبات(.)19
(  )18الأمم المتحدة� ،إعالن م�ؤتمر بيجينغ ،م�صدر �سابق.
(  )19اللجن���ة الأهلية لمتابع���ة ق�ضايا المر�أة والهيئة الوطنية ل�ش����ؤون المر�أة اللبنانية،
اال�ستراتجية الوطنية للمر�أة اللبنانية ،بيروت.1996 ،
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 .2جهود الحركة الن�سائية اللبنانية من �أجل �إلغاء
التمييز �ضد المر�أة في القوانين وموقع قانون
الجن�سية من هذه الجهود
عندم���ا نتحدث عن الحركة الن�سائية ف�إن التعميم يغفل الفروقات
بي���ن هيئة و�أخ���رى ،عل���ى �أن البارز ف���ي م�سار الحرك���ة الن�سائية
اللبناني���ة في هذه المرحلة ه���و الموقع الذي ب���د�أت تحتّله م�س�ألة
التمييز �ضد المر�أة في القوانين .فاالهتمام بم�س�ألة الحقوق تجاوز
ف���ي ه���ذه المرحلة الخطاب البالغ���ي عن «تعزيز و�ض���ع المر�أة»،
فتوال���ى الكالم عن الحقوق ،ح���ق المر�أة ف���ي �إدارة ال�ش�أن العام،
حقه���ا ف���ي الم�شاركة ال�سيا�سي���ة ،حقها في �أن تك���ون مت�ساوية مع
الرج���ل �أمام القانون في جميع الميادين .وقد طرح هذا المو�ضوع
بقوة بعد م�ؤتمر بيجين���غ ،و�أ�صبحت الم�ساواة بين الرجل والمر�أة
�إح���دى المفردات ال�ضرورية في خطاب المنظمات غير الحكومية
وف���ي خطاب الأحزاب ال�سيا�سية الموجه �إلى الن�ساء .ون�ستطيع �أن
نق���ول� :إن الخطاب بعد م�ؤتمر بيجين���غ قد تح ّول من خطاب قائم
عل���ى حقّ المر�أة في اال�ستف���ادة من التنمي���ة �أي ح ّقها في التعليم
والعم���ل وال�صحة� ،إلى خطاب قائم عل���ى حقها في �إن�شاء الحقوق
َ
المواطنة ،في �إ�شارة �إلى
الأخرى� ،أي حقوقها ف���ي �أن تكون كاملة
التميي���ز �ضدها في قانون الجن�سية والأح���وال ال�شخ�صية ،وح ّقها
والج ّدة
في �أن ت�شارك في ر�سم ال�سيا�سات وتخطيطها وتنفيذهاِ .
هن���ا تكمن في االنتقال من خط���اب االحتياجات العملية كما تقول
كارولي���ن موزر �إلى خطاب االحتياج���ات اال�ستراتيجية التي تتعلق
بالمكانة والدور.
ن�ستطيع �إذ ًا �أن نجعل من م�ؤتمر بيجينغ والإعالن الذي �صدر عنه
وما رافقه من تح�ضي���رات نظرية وعملية نقطة البداية للتغييرات
الجذري���ة الت���ي برزت ف���ي ر�ؤي���ة الح���ركات الن�سائي���ة وخطابها،
وال�سيم���ا ف���ي ما يخ�ص الم�س���اواة و�إلغاء التمييز �ض���د المر�أة في
القواني���ن ،كم���ا ن�ستطي���ع �أن نجعل ذلك بداية لجه���ود الن�ساء من
�أجل �إلغاء التمييز في القوانين.
و�إذا كان���ت الجهود المبذولة قب���ل م�ؤتمر بيجينغ لم تتجاوز حدود
الحاجات العملية للمر�أة كما ر�أينا ،فذلك عائد في ر�أينا �إلى غلبة
ال�سيا�س���ي على االجتماع���ي في لبنان من جه���ة ،وت�أثير ذلك على
المنظمات والحركات الن�سائية و�أهدافها ون�شاطاتها وطرق عملها
من جهة �أخرى.

 1-2الجهود المبذولة بعد م�ؤتمر بيجينغ
يحتل م�ؤتم���ر بيجينغ بالن�سبة الى الح���ركات الن�سائية اللبنانية
�أهمي���ة خا�صة ،فه���و الم�ؤتمر الأول الذي يت���م التح�ضير له على

احلركة الن�سائية اللبنانية وتطور مطالب الن�ساء

الم�ست���وى الوطني .وقبل ه���ذا الم�ؤتمر عقدت ثالث���ة م�ؤتمرات
عالمي���ة ،في وقت كانت في���ه الحركة الن�سائي���ة والمجتمع ككل
في �أتّون الحرب الأهلية ،فل���م تترك هذه الم�ؤتمرات الكثير من
الأثر في الحركات الن�سائية �أو في خطابها .لقد �ش ّكل التح�ضير
لم�ؤتم���ر بيجين���غ منا�سبة �شدي���دة الأهمية للح���ركات الن�سائية،
وق���د قاد المجل�س الن�سائي اللبنان���ي حركة وا�سعة من �أجل هذا
التح�ضير ،وبمبادرة من هذا المجل�س تم �إن�شاء اللجنة الوطنية
للتح�ضي���ر والم�شاركة ف���ي م�ؤتمر بيجينغ ،وق���د �شارك في هذه
اللجنة العديد من الم�ؤ�س�س���ات والهيئات المدنية وال�شخ�صيات
و�أ�سف���رت التح�ضي���رات للم�ؤتمر عن ت�شكي���ل �أول هيئة بمر�سوم
حكوم���ي من �أجل الم�شاركة في م�ؤتم���ر بيجينغ ،وقد �ض ّمت هذه
الهيئة مم ّث ٍ
�ل�ات عن الهيئات الن�سائي���ة والهيئات الحكومية .وال
ب���د من االعتراف هن���ا �أن هذه الهيئة قد �ش ّكل���ت نقلة نوعية في
م�س���ار الحركات الن�سائي���ة ،فهي �أنج���زت �أول تقرير وطني عن
و�ض���ع الم���ر�أة في لبنان ،وق���د �ساعد هذا التقرير ،بم���ا ت�ض ّمنه
م���ن �أرقام ح���ول وجود المر�أة ف���ي الحياة العامة ،عل���ى ت�سليط
ال�ض���وء على التميي���ز �ض ّدها في القوانين ،ف���كان �إبرام اتفاقية
�إلغ���اء جميع �أ�ش���كال التمييز �ضد المر�أة �سن���ة  1996ثمرة هذا
التح���ول ،ل ّكن���ه ل���م يكن تح��� ّو ًال كام ًال ،فلق���د و�ضع لبن���ان ع ّدة
ّ
تح ّفظ���ات على بع�ض بن���ود االتفاقية ( البن���د الثاني من المادة
التا�سع���ة المتعلقة بالجن�سية ،البنود (ج) و( د) و(و) و(ز) من
الفق���رة الثالث���ة من الم���ادة  16المتعلقة بالأح���وال ال�شخ�صية،
والفقرة الأول���ى من المادة  29المتعلقة بح���ل النزاعات) .ومع
ذل���ك ف�إن االيجابيات الكثيرة التي �أنتجها التح�ضير والم�شاركة
ف���ي م�ؤتم���ر بيجين���غ كان���ت كثي���رة :لق���د ت�ش ّكل���ت مجموعة من
الجمعي���ات والهيئ���ات المتخ�ص�ص���ة تب ّنت الأف���كار والمعتقدات
الت���ي و ّزعته���ا وثيقة بيجين���غ ،ف�أن�شئ���ت اللجنة الأهلي���ة لمتابعة
ق�ضاي���ا الم���ر�أة بعد بيجين���غ �ضمن �أه���دا ٍ
ف تتطلع �إل���ى تحقيق
الم�س���اواة كم���ا �أُن�شئ���ت الهيئ���ة اللبنانية لمناه�ض���ة العنف �ضد
الم���ر�أة وغيرها ،و�أتاح التحالف الذي قام بين المجتمع المدني
ً
ممث�ل�ا باللجن���ة الأهلي���ة لمتابع���ة ق�ضايا الم���ر�أة الت���ي ت�ش ّكلت
مبا�ش���رة بع���د م�ؤتمر بيجين���غ والهيئ���ة الوطنية ل�ش����ؤون المر�أة
اللبناني���ة ،بالرغم م���ن كل التحفظات التي و�ضعه���ا لبنان على
االتفاقية� ،أت���اح �إنت���اج �أول ا�ستراتيجية وطني���ة خا�صة بالمر�أة
اللبناني���ة ،ا�ستراتيجي���ة جعل���ت في ر�أ����س اهتماماته���ا :تحقيق
الم�ساواة بي���ن الرجل والمر�أة وذلك في كل الت�شريعات المدنية
الت���ي ّ
تنظ���م العالق���ات االجتماعية عل���ى مختل���ف الم�ستويات،
وتعمي���م م�شروعي���ة الم�ساواة بي���ن الرجل والمر�أة ف���ي الثقافة
االجتماعية ،وفي �أنماط ال�سلوك في �شتّى الميادين.

م���ا يجب الإ�شارة �إلي���ه هنا ،هو �أن ه���ذه اال�ستراتيجية التي كانت
ثم���رة نقا� ٍش وا�سع بي���ن منظم���ات المجتمع المدني وبي���ن الهيئة
الت���ي �ش ّكلته���ا ال�سلط���ة التنفيذية با�س���م الهيئة الوطني���ة ل�ش�ؤون
الم���ر�أة اللبناني���ة ك�آلية تطبيقي���ة لإعالن بيجينغ ال���ذي �صدر في
نهاي���ة الم�ؤتم���ر الرابع للم���ر�أة �سن���ة  ،1995تج���اوزت � -أي هذه
اال�ستراتيج ّي���ة  -الر�ؤي���ة التاريخي���ة للحركة الن�سائي���ة اللبنانية،
ف�ل��أول مرة في تاريخ ه���ذه الحركة ت�صبح الم�س���اواة التامة بند ًا
رئي�سي��� ًا في خطابها بالرغم من خل���و اال�ستراتيجية من المطالبة
�صراحة بتغيير القوانين.
لقد ح���دد �إعالن بيجينغ �إثني ع�شر مج���ا ًال للعمل من �أجل تطوير
و�ض���ع المر�أة وتعديل مكانتها في المجتم���ع باتجاه الم�ساواة بينها
وبي���ن الرجل .وذلك عل���ى م�ستوى العالم وقد اخت���ارت الحركات
الن�سائي���ة القديم���ة منها والجدي���دة مجاالت مح���ددة في �إعالن
بيجينغ كانت حتى ذلك الوقت �شبه غائبة عن عمل هذه الهيئات.
فالم�شارك���ة ال�سيا�سي���ة الت���ي حققته���ا جه���ود الحرك���ة الن�سائية
اللبنانية في الخم�سين ّيات ( 1953تاريخ �إ�صدار قانون حق المر�أة
ف���ي الم�شاركة ال�سيا�سية) لم ت�أخذ ح ّيزها ال�ضروري في التطبيق
عل���ى مدى خم�سين عام ًا ،ف���كان �أن تح ّولت هذه الم�شاركة في ظل
الدع���وات لم�شارك���ة المر�أة في اتخ����إذ القرار� ،إلى بن���د �أول على
ج���دول �أعمال الح���ركات الن�سائية .كذلك اهتم���ت هذه الحركات
بالقوانين التي تم ّيز �ض ّد المر�أة في جميع الميادين ،و�أولت ق�ضايا
العنف �ضد المر�أة اهتمام��� ًا �أ�سا�سي ًا ،كما اهتمت كذلك بالتّركيز
عل���ى الم�ساواة كهدف ا�ستراتيجي للمجتمع ولي�س للمر�أة فح�سب،
هدف ال بد من تحقيقه.

 1-1-2ما هو موقع قانون الجن�سية من هذه الجهود؟

قد يكون من المهم الإ�شارة هنا �إلى �أن االهتمام ب�إلغاء التمييز في
القواني���ن قد بد�أ باكر ًا مع ت�ش ّكل الأحزاب الوطنية في لبنان .لقد
تب ّن���ت هذه الأحزاب المطالبة بقانون مدن���ي للأحوال ال�شخ�صية
(الحزب الديمقراطي العلماني ،الحزب القومي ال�سوري )...كما
�إنّ قانون ًا مدني ًا للأحوال ال�شخ�صية كان جزء ًا من الر�ؤية ال�شاملة
للحزب ال�شيوعي ،والجدير بالذكر �أن لجنة حقوق المر�أة اللبنانية
التجمع الن�سائي الديمقراطي
القريبة من الحزب ال�شيوعي وكذلك ّ
اللبنان���ي الذي كان قريب ًا من منظمة العم���ل ال�شيوعي ،بالإ�ضافة
�إلى االتحاد الن�سائي الت ّقدمي المرتبط بالحزب اال�شتراكي كانوا
جميع��� ًا مع مجموع���ة �أخرى م���ن الهيئات قد �أطلق���وا فكرة قانون
مدني اختي���اري للأحوال ال�شخ�صية في نهاي���ة الثمانين ّيات .وفي
ه���ذا المجال علين���ا �أن ن ّذكر بقان���ون الزواج المدني ال���ذي تب ّناه
رئي����س الجمهوري���ة الراحل �إليا����س الهراوي و�ص��� ّوت عليه مجل�س
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الوزراء من دون �أن يحيله �إلى مجل�س النواب.
�إال �أن ال���كالم ع���ن قان���ون الجن�سي���ة ،كان يبدو وك�أنه ف���ي دائرة
المحظور والممنوع .ون�ستطيع �أن نقول �إنّ جهود الحركات الن�سائية
لم تثمر حتى الآن ال في قانون الأحوال ال�شخ�صية وال في القوانين
الأخ���رى التي �ش ّكل���ت حيزً ا من ن�شاطات الح���ركات الن�سائية منذ
الت�سعين ّي���ات .وهي لم تثمر في ر�أين���ا لأ�سباب متعددة �أهمها عدم
ق���درة الحركة الن�سائي���ة على ح�شد الدعم الكاف���ي من المجتمع،
وفي ر�أينا �أن مرحلة �أخرى من الجهود ّ
المنظمة المتراكمة لتُح ِّقق
المطلوب� ،أي �إزالة التمييز في القوانين اللبنانية و�إتاحة الفر�صة
للمر�أة لتُح ِّقق مواطنيتها الكاملة.

 2-1-2ما هي الخطوات التي �أنجزت حتى الآن ،وكيف يجب
�أن ت�ستكمل الحركات الن�سائية جهودها في الم�ستقبل؟

بي���ن اللجن���ة الأهلي���ة لمتابعة ق�ضايا الم���ر�أة والمجل����س الن�سائي
اللبناني ،وقد فتح هذا التقرير الباب �أمام ت�سا�ؤالت �أخرى حاولت
الدرا�س���ات والأبح���اث �أن تتخ��� ّذ منها مو�ضوع��� ًا لأعمالها .ون�شير
�أي�ض ًا �إل���ى تقارير الظ���ل (الأول والثاني والثال���ث) وكانت اللجنة
الأهلي���ة لمتابعة ق�ضايا المر�أة قد �أ�صدرت تقرير الظل الأول �سنة
 1999ال���ذي ق ّدم المعلوم���ات ال�ضرورية عن مدى التقدم المحرز
في تطبيق اتفاقية �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ض ّد المر�أة بالتعاون
مع جمعيات �أخ���رى تُعنى بتقدم المر�أة ،و�أ�صدرت تباع ًا بعد ذلك
التقري���ر الثاني �سن���ة  2004و كذلك التقرير الثال���ث �سنة .2006
وقد �أبرزت ه���ذه التقارير الق�ضايا الإ�شكالي���ة التي ال تزال تعاني
منه���ا المر�أة اللبناني���ة وخا�صة على م�ست���وى القوانين .وال بد من
الإ�ش���ارة هنا �إلى �أن لجنة اتفاقية �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ضد
الم���ر�أة (ال�سيداو) بعد مناق�شتها التقري���ر الر�سمي الأول والثاني
عام  2004والثالث عام .2007

بدايات �أخرى ّ
د�شنتها الحركات الن�سائية بعد
�أ�شرنا في ما �سبق �إلى
ٍ
م�ؤتمر بيجينغ ،فاال�ستراتيجية الوطني���ة التي جعلت الم�ساواة بند ًا
ج�سدتها
�أول ف���ي ر�ؤيتها اال�ستراتيجي���ة� ،أفرزت اهتمام���ات �أخرى ّ
مجموعة من الجمعيات في م�شاريع وبرامج ،ومع �أن قانون الجن�سية
لم يحظ بالأولوية باعتباره قانون ًا مم ّيز ًا �ض ّد المر�أة اللبنانية� ،إال �أن
تركيز جهود الحركات على �إلغاء التمييز �ضد المر�أة ّ
ت�ضمن حكم ًا
الكالم ع���ن قانون الجن�سية .وت�شير لور مغي���زل في كتابها « حقوق
المر�أة الإن�سان في لبنان»(� ،)20إلى �أن على الدولة اللبنانية �أن تتخذ
ك ّل التدابير التي ت�ساعد على تحقيق الم�ساواة بين المر�أة والرجل،
منه���ا االمتثال للمواثيق الدولية من اتفاقي���ات و�إعالنات وتو�صيات
تتعل���ق بحق���وق الإن�سان عام���ة ،وبحق���وق المر�أة خا�ص���ة ،وتكري�س
حقوق المر�أة ب�ص���ور ٍة كاملة في الن�صو�ص الت�شريعية ،والعمل من
�أج���ل ذلك ال�ستكمال تنزيه الت�شري���ع اللبناني من كل ن�ص مجحف
بحق الإن�سان عامة ،وبحق المر�أة خا�صة ،ومنها على �سبيل المثال،
الأحكام المتعلقة بالجن�سية.
ون�ستطي���ع تق�سي���م جه���ود الحرك���ة الن�سائي���ة ف���ي مج���ال �إلغ���اء
التميي���ز �ض���د المر�أة �إل���ى م�ستويين �أ�سا�سيي���ن :م�ستوى البحث
والدرا�سات ,وم�ستوى التدريب والتح�شيد.
ف���ي الم�ست���وى الأول ،ال بد من الإ�شارة �إل���ى التقارير التي �صدرت
تباع��� ًا عن الح���ركات الن�سائي���ة :نذكر منها على �سبي���ل المثال ال
الح�ص���ر ،التقاري���ر الوطنية الت���ي تر�صد و�ضع الم���ر�أة اللبنانية،
كالتقرير الأ ّول الذي �أنجزته الهيئة الوطنية للتح�ضير والم�شاركة
ف���ي م�ؤتمر بيجينغ ع���ام  1995وقدمته في الم�ؤتم���ر المذكورّ ،ثم
التقري���ر الوطني الأول عام  1999ال���ذي كان �أول تقرير عن و�ضع
الم���ر�أة اللبناني���ة ي�شمل جميع المجاالت ،وقد �ص���در بالتعاون ما

والجدي���ر بالذك���ر �أن اللجن���ة الأهلي���ة لمتابعة ق�ضاي���ا المر�أة قد
اهتم���ت من���ذ �إن�شائها بالعمل عل���ى �إلغاء التمييز �ض���د المر�أة في
القوانين اللبنانية ،وهكذا �أ�صدرت «الوثيقة اللبنانية الأولى لإلغاء
كافة �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة -حقوقنا بلغة مب�سطة� )21(»-سنة
 1998بالتع���اون مع نقاب���ة المحامين .كما ن ّف���ذت م�شروع ًا وا�سع ًا
لبن���اء قدرات الهيئ���ات الن�سائية في مجال المنا�ص���رة والمدافعة
والمفاو�ضة ،ون ّفذت مجموع���ة وا�سعة من اللقاءات حول القوانين
الت���ي تح ّف���ظ عنه���ا لبن���ان ،وبالطب���ع كان قان���ون الجن�سي���ة �أحد
القوانين الأ�سا�سية التي جرى العمل عليها.
وف���ي �سنة � ،2005أع���ادت اللجنة الأهلية مراجع���ة الوثيقة الأولى
معتم���دة على تجميع وا�سع ل���كل القوانين والت�شريع���ات التي تم ّيز
�ض��� ّد الم���ر�أة و �أ�ص���درت « الوثيق���ة اللبنانية الثاني���ة لإلغاء جميع

(  )20لور مغيزل ،حقوق المر�أة الإن�سان في لبنان في �ضوء اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�ش���كال التمييز �ضد المر�أة ،الهيئة الوطنية ل�ش����ؤون المر�أة ،م�ؤ�س�سة جوزف ولور
مغيزل ،طبعة  ،2بيروت� ،2000 ،صفحة .56

(  )21اللجنة الأهلي���ة لمتابعة ق�ضايا المر�أة ونقابة المحامي���ن ،الوثيقة اللبنانية لإلغاء
كاف���ة �أ�شكال التمييز �ض ّد المر�أة – حقوقنا بلغ���ة مب�سطة ،-بدعم من فريدري�ش
�إيبرت والأوك�سفام ،بيروت.1998 ،
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�أعرب����ت عن قلقها �إزاء �إ�ستم����رار 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  16المتعلقة بالأحوال
ال�شخ�صي����ة ،والفق����رة الأول����ى م����ن الم����ادة  29المتعلق����ة بح����ل
النزاعات والتي تتعار�ض مع روح االتفاقية وق�صدها.
وحث���ت اللجنة الدولة �أي�ضا على التعجيل في �سحب
التحفظ���ات وو�ضع ا�ستراتيجية ت�شمل �أهدافاً محدداً موعد
تحقيقه���ا بغي���ة تعدي���ل القواني���ن وال�سيا�س���ات ان�سجاماً مع
تحقيق �أحكام االتفاقية.
كم���ا ح ّثت اللجن���ة الدولة على اعتم���اد قانون موحد
للأح���وال ال�شخ�صي���ة قاب���ل للتطبي���ق عل���ى جمي���ع الن�س���اء
ب�صرف النظر عن �إنتماءاتهّن الدينية.

احلركة الن�سائية اللبنانية وتطور مطالب الن�ساء

�أ�شكال التميي���ز �ض ّد المر�أة في القوانين اللبنانية»( )22التي ر ّكزت
على ثالث���ة قوانين مم ّيزة �ض ّد المر�أة وه���ي القوانين التي تح ّفظ
عنه���ا لبنان عندما �أبرم اتفاقية �إلغاء جمي���ع �أ�شكال التمييز �ض ّد
المر�أة ،وهي قان���ون الجن�سية ،قانون الأحوال ال�شخ�صية ،وقانون
العقوبات (ال�سيما المادة  562منه).
وفي الم�ستوى الثاني ,ال بد من الإ�شارة هنا �إلى الم�شروع الذي نف ّذته
اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة خالل �سنة  2007والذي تر ّكز
على �إعداد مجموعات عمل وبن���اء قدراتها التخطيطية والتنفيذية
ف���ي عملية تدريب مع ّمقة حتى ت�ستطيع �أن تختار الأهداف وتخطط
لتنفيذه���ا .وقد �أب���رزت الحمالت التي قادته���ا مجموعات ال�شمال
والجنوب من �أجل تعديل قانون الجن�سية الو�ضع الم�أ�سوي للبنانيات
اللواتي تز ّوجن من غير لبنانيين(.)23
عل���ى �أن العمل على قانون الجن�سي���ة كان قد �شكل هدف ًا بحد ذاته
لجمعيات لبنانية �أخرى ،فمجموعة الأبحاث والتدريب على العمل
التنموي ،وهي من الجمعيات التي ت�ش ّكلت بعد م�ؤتمر بيجينغ ،قادت
م�شروعا �إقليم ًيا �آخر �أي على م�ستوى عربي من �أجل �إلغاء التمييز
ً
�ض���د المر�أة في قانون الجن�سية .وقد �أعدت هذه المجموعة حملة
عل���ى مدى �أربع �سنوات تحت عن���وان «جن�سيتي حق لي ولأ�سرتي»،
وق���د �شاركت في هذا الم�شروع مجموعة من الجمعيات التي تعمل
م���ن �أجل �إلغاء التميي���ز �ضد المر�أة في جمي���ع الميادين .و�شملت
الحملة �أن�شط���ة ذات طابع �إح�صائي ،و�أن�شط���ة �إعالمية و�صياغة
تعديل للقانون الحالي.
جمعية �أخ���رى اعتنت �أي�ض ًا بمو�ضوع �إلغاء التمييز �ضد المر�أة في
قانون الجن�سية ،وه���ي لجنة حقوق المر�أة اللبنانية التي �ساهمت
باك��� ًرا ف���ي العمل من �أجل الم�س���اواة وهي قد ق���ادت عملية �إن�شاء
تحال���ف عل���ى م�ستوى وطن���ي �سمي باللق���اء الوطن���ي لإلغاء جميع
�أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ،و�أطلق اللقاء حملة وطنية �أي�ض ًا تحت
عن���وان «جن�سيتي ل���ي ولأوالدي» ،وهي حملة توجه���ت مبا�شرة من
�أجل منح الأوالد جن�سي���ة �أمهاتهم/ن ،وقد �شملت �أن�شطة متعددة
من بينها �صياغة تعديل للقانون الحالي.
�إنّ الجمعي���ات الن�سائية المهتمة بتق ّدم المر�أة وتعزيز مكانتها في
المجتم���ع ،والمنظم���ات الدفاعية كانت جزء ًا م���ن هذه الحمالت
وهي �شاركت بفعالية في هذه الأن�شطة منطلقة من مبد�أ الموافقة
والت�ضامن ،لقد �أدت هذه الأن�شطة �إلى �إ�ضاءة الم�شكلة التي تواجه
اللبنان ّيات في وطنهنّ وه���ي �سعت �إلى جعل ق�ضية حق الن�ساء في
(  )22اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة ،الوثيقة اللبنانية الثانية لإلغاء جميع �أ�شكال
التميي���ز �ض ّد المر�أة ف���ي القوانين اللبنانية ،بدعم من الوكال���ة الأميركية للتنمية
الدولية ،بيروت.2005 ،
(  )23اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة ،وحدة الجنوب ووحدة ال�شمال ،كت ّيبان حول
تعديل قانون الجن�سية اللبناني.2007 ،

ممار�سة مواطنيت ّهن �أمر ًا على جدول �أعمال الهيئات الن�سائية.

لكن الم�شكلة لم تحل بعد،
لم���اذا ل���م تح���ل ،وم���ا ه���ي الحج���ج الرئي�س��� ُة الت���ي يت���ذرع به���ا
اللبناني���ون ال�سيا�سي���ون منه���م والقانونيون في بع����ض الأحيان
لمنع �أي تعديل لقانون الجن�سية الحالي؟
وما هي ردود فعل المجتمع والهيئات المدنية عليه؟
ف���ي نظ���ام �سيا�س���ي طائف���ي قائ���م عل���ى توزي���ع الح�ص����ص بين
الطوائ���ف ،ي�ؤ ّدي الع���دد دو ًرا �أ�سا�س ّي ًا في تحدي���د هذه الح�ص�ص
واتجاهاتها الم�ستقبلي���ة .ويعلم اللبنانيون ،جميع اللبنانيين/ات،
�أن ع���دم تنفيذ �إح�صاءات جديدة لل�سكان في لبنان( )24لي�س �سوى
ترجمة لهذا القلق المرافق للتغيرات الديمغرافية التي تتفاعل في
لبنان منذ ن�شوئه.
وقد يكون مفيد ًا التذكي���ر هنا ب�أنّ انعكا�سات هذا القلق ومفاعيله
يتجل���ى ب�شكل وا�ضح في الخط���اب ال�سيا�سي الذي يعبر �أبلغ تعبير
ع���ن الم�شكالت المتعلق���ة ب�أحجام الطوائ���ف و�أدوارها ،ويت�ضمن
ال���كالم ح���ول الع���دد ،رف�ض��� ًا وا�ضح��� ًا ل ّأي تعديالت عل���ى قانون
الجن�سي���ة الحالي .وتتجلى الأزمة ف���ي �أبعادها المختلفة في تبني
المجتمع اللبناني في معظم فئاته االجتماعية لهذا الخطاب ،وفي
قب���ول الأيديولوجيا القائلة �إن النظام الطائفي هو �إحدى م�سلمات
تكوي���ن لبنان .وينعك�س هذا القبول في ق�صور غير مبرر للفاعلين
االجتماعيي���ن عن �صياغة ت�صورات �أخرى للحي���اة العامة ت�ساعد
على انتقال ديمقراطي للبنانيين/ات من �أع�ضاء في جماعات �إلى
�أح���رار في دولة مدنية قادرة وعادلة .وقد يف�سر هذا القبول الت�أخر
في الت�صدي للتمييز �ضد المر�أة في قانون الجن�سية الحالي ،والذي
�أ�صب���ح جزء ًا ال يتج���ز�أ من هذا القبول الذي عممت���ه �أيديولوجيات
الطوائ���ف ح���ول الع���دد� ،أي ع���دد الأف���راد المنت�سبي���ن /ات �إل���ى
الطوائف ،ومركزيته ف���ي هرمية النظام ال�سيا�سي الطائفي القائم
على المحا�ص�صة الطائفية والمذهبية.
كما �إن الت�شدد في النظر �إلى قانون الجن�سية الذي يبديه ال�سيا�سيون
وحتى القانونيون لي�س �سوى نتيجة لهذه الأيديولوجيات الطائفية.
هك����ذا �أ�صبح قانون الجن�سية �أحد الأبواب الذي تحر�ص الطوائف على
�إبقائ����ه مغلق ًا ولم تنفع في فتحه حتى الآن المحاوالت الد�ؤوبة الأخيرة
التي �أ�شرنا �إليها والتي قادتها الهيئات المدنية والجمعيات الن�سائية.
و�إذا كان النظ���ام االجتماع���ي اللبنان���ي الأبوي ق���د �أر�سى قواعد
التميي���ز �ضد الم���ر�أة في القواني���ن اللبنانية باك���ر ًا �أي منذ ن�شوء
لبنان ،ف����إن النظام ال�سيا�سي الطائفي قد منع � َّأي �إمكانية لتعديل
هذه القوانين حتى الآن.
(  )24الإح�صاء اليتيم الذي نفذ هو �إح�صاء  1932خالل االنتداب الفرن�سي.
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الق�سم الأول

ومم���ا يزي���د هذه الم�شكل���ة تعقيد ًا ه���و تواج���د الفل�سطينيين منذ
�ستين عام ًا في لبنان بع���د �أن احتلت ا�سرائيل فل�سطين وطردتهم
م���ن بالدهم ومنعتهم من العودة �إليه���ا .هكذا ظهرت �إلى الوجود
ق�ضي���ة التوطين و�أ�صبح كل كالم عن قان���ون الجن�سية الذي يميز
�ضد المر�أة مرادف ًا للكالم عن التوطين وك�أن اللبنانيات جميعهن
�سيتزوجن من فل�سطينيين ،ومع �أن الد�ستور اللبناني يت�ضمن ن�ص ًا
�صريح��� ًا حول منع التوطي���ن �إال �أن هذه الحج���ة �أي التوطين ذات
الطابع ال�سيا�سي المحلي تحول���ت �إلى دعامة �أ�سا�سية للمحاججة
القانوني���ة ،وقد تم ا�ستخدامها ب�شكل وا�سع في المجال ال�سيا�سي،
ه���ذا المجال الذي يزداد حدة بق���در ما يزداد التع�صب المذهبي
والتقوقع الطائفي عمق ًا وات�ساع ًا.
عل���ى �أن هذه الحجج الت���ي ترفع في وج���ه المطالبين/ات بتعديل
قان���ون الجن�سية لم تكن ت�ستند �إل���ى �أي معرفة واقعية ومو�ضوعية
لم���ا يج���ري داخ���ل المجتم���ع ،ول���م يكن ل���دى الحكوم���ات وحتى
المنظم���ات غي���ر الحكومي���ة منه���ا � ّأي بيان���ات �أو معطي���ات ع���ن
االتجاه���ات العام���ة ل���زواج اللبنانيات من غي���ر اللبنانييين ،وهل
هن���اك فع ًال تركيز مق�صود على جن�سية م���ن دون �أخرى� .إن �أحد
�أوجه الخلل في م�ستويات المعرفة يظهر في ردود ال�سيا�سيين على
�إ�صدار الأحكام ال�صحيحة في الدعاوى المت�صلة بقانون الجن�سية
والتمييز �ضد الن�ساء في هذا القانون(.)25

وفي درا�سة �أولية حول « الأحكام الق�ضائية في مو�ضوع
جن�سية �أوالد اللبنانية المتزوجة من غير لبناني»(� )26أبرزت
د .م���اري روز زل���زل� ،أن ثم���ة معادل���ة بي���ن حج���م الدع���اوى
المن�ش���ورة والتفاعل بي���ن المحكمة والمجتم���ع .فمجموعة
ب���از عل���ى �سبي���ل المث���ال ن�شرت  87حكم���اً بي���ن  1951و 1969
بمو�ض���وع الجن�سية  ،لم يكن �أي حكم منها بمو�ضوع جن�سية
الأوالد القا�صري���ن للبنانية متزوجة من �أجنبي .لكننا نجد
�أنه بين  1970و 1975ن�شر  194حكماً 42 ،منها تتعلق ب�أوالد
اللبناني���ات المتزوج���ات من �أجانب ،كل ه���ذه الأحكام ق�ضت
ب�أن للأوالد الحق بالجن�سية.
لكن االجتهاد قد بد�أ على ما يبدو بالتراجع مع بداية
الح���رب ،و�شه���د تحو ًال جذري���اً ع���ام  ،1980و�أ�صبحت محكمة
التمييز تعتبر �أن « الفقرة الأخيرة من المادة  4من القرار رقم
 15عن���ت فق���ط الأم الأجنبية الأ�صل التي تجن�ست بالجن�سية
(�  )25أنظر بيان النائ���ب ف�ؤاد ال�سعد ب�ش�أن الحكم الذي �صدر بتاريخ  2009/6/26عن
محكمة جبل لبنان.
( )26لمزيد من التفا�صيل �أنظر الملحق رقم 4
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اللبنانية ال الأم اللبنانية الأ�صل التي جاءت ت�ستعيد جن�سيتها
....الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة ال يمكن تطبيق ن�صها
على اللبنانية الأ�صل و�أوالدها القا�صرين ال من طريق الأخذ
بمب���د�أ العدل والم�ساواة وال من طريق عب���ارات �أخرى تدخل
في باب القيا�س �أو الأولوية وال من طريق الدعاوى الإن�سانية
�أو الحفاظ على وحدة الجن�سية في العائلة الواحدة».
�أم���ا في م���ا يتعل���ق بمب���د�أ الم�س���اواة « ...،ال يجوز الأخ���ذ بمبد�أ
الم�ساواة بي���ن الأم اللبنانية الأ�صل وبين الأم المتج ّن�سة بالتابعية
اللبناني���ة ،لأن اكت�س���اب الأم الأجنبية الجن�سي���ة اللبنانية متروك
تقديره ل�سلط���ة الدولة اال�ستن�سابية وخا�ضع لرقابتها في حين �أنه
بحالة الأخذ بمب���د�أ الم�ساواة ي�صبح بمق���دور �أوالد الأم اللبنانية
القا�صري���ن �أن ي�صبحوا لبنانيين حكم��� ًا بعد وفاة زوجها الأجنبي
بمعزل عن رقابة الدولة ».هكذا نرى �أنه مع انتكا�سة الحلول تراجع
ع���دد الأحكام وانح���رف النا�س عن المحاكم باتج���اه ال�سيا�سيين
توخي ًا لمر�سوم تجني�س ما.
ويالح���ظ �أن���ه بي���ن  1976وع���ام  1990ن�شرت � 6أح���كام فقط لم
يتعل���ق � ّأي منه���ا بهذا المو�ضوع ،ون�شرت � 8أح���كام  4منها متعلقة
بالمو�ض���وع ما بين  2002و ،2008فيما ع���ادت �إلى الظهور �أحكام
تجني�س اللقيط والولد غير ال�شرعي التي قد يكون بع�ضها مركب ًا.

�آخ���ر اخت���راق ف���ي  2009/6/26ه���و ال���ذي ح�ص���ل
ف���ي الحك���م ال�ص���ادر ع���ن محكم���ة بداي���ة المتن وال���ذي �أقر
بالجن�سية لأوالد اللبنانية المتزوجة من �أجنبي م�ستنداً الى
الم���ادة ال�سابعة من الد�ستور الت���ي ت�ساوي بين المواطنين.
وهو حكم مهم لأنه الأول الذي ي�ستند �إلى حقوق المواطنة
الكاملة والم�ساواة بين المواطنين.
�إن تطور الأحكام ي�ؤ�شر الى الحاجة الما�سة �إلى و�ضع قانون جديد
للجن�سي���ة .لك���ن �إذا بق���ي الم�شترع عل���ى �صمته ،ف�إن ف���ي النظام
القانون���ي ال�سيما الد�ستور في مقدمته وفي المادة ال�سابعة منه ما
يملأ فراغ الن�ص.
هذه الم�سائل ,وكثير غيرها ,دفعت اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا
الم���ر�أة الت���ي خبرت ه���ذه الم�شكلة ف���ي منطقتي���ن هما:الجنوب
وال�شمال� ،أظهرتا ات�ساع الم�شكلة وعمقها - ،دفع بها� -إلى اقتراح
م�شروع متكامل حول «حقوق المر�أة اللبنانية وقانون الجن�سية».
ه���ذا الم�شروع الذي لق���ي دعم ًا معنوي ًا ومادي ًا م���ن برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي ،هو الآن في طور التنفيذ.
ما هو هذا الم�شروع وما هي �أهدافه ،وما هي و�سائله؟

الـقـ�سـم الـثـانـي

مـ�شـروع حـقـوق الـمـر�أة
الـلـبـنـانـيـة وقـانـون الـجـنـ�سـيـة

مـقـدمـة
م�ش���روع «حق��وق الم��ر�أة اللبناني��ة وقان��ون الجن�س��ية» ه���و م�ش���روع م�شت���رك بي���ن
المجتم���ع المدن���ي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،يهدف �إل���ى تحقيق الم�ساواة بين
المر�أة والرجل في قانون الجن�سية ،و�إذا كان هذا الم�شروع ال يدّعي �أنه نقطة البدء في
�إثارة مو�ضوع التمييز في قانون الجن�سية في لبنان( ) ،ف�إنه ي�ستطيع �أن يتقدم باعتباره
يط���رح منهجية جدي���دة للتعاطي مع هذه الإ�شكالية ،وه���ذه المنهجية تقوم على ثالث
دعائم:

(✴)  �أنظر الجزء الأول من الدرا�سة :جهود الحركة الن�سائية في �سبيل �إلغاء التمييز �ض ّد المر�أة في القوانين.
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الق�سم الثاين

الدعام���ة الأول���ى ه���ي الدرا�س���ة القانوني���ة االجتماعي���ة
للأو�ض���اع الت���ي تعي�شه���ا �أ�س���ر اللبنان ّي���ات المت ّزوج���ات م���ن
غي���ر اللبنانيي���ن ،وتت�ضم���ن الدرا�س���ة م�ستويي���ن �أ�سا�سيي���ن،
�أولهم���ا ه���و الم�ست���وى الكمي ،وه���ذا يعني العم���ل على �إظهار
حج���م الم�شكل���ة وات�ساعها في بلد يقوم عل���ى التنوع واالنفتاح
الح�ض���اري وا لإن�سان���ي ،والثان���ي ه���و الم�ست���وى النوعي ،وهو
المتعل���ق بدرا�س���ة التداعي���ات الت���ي ينتجه���ا قان���ون الجن�سية
الحا ل���ي عل���ى ا لأ�س���ر� ،أي م���ا ينتج���ه الو�ض���ع الحال���ي م���ن
م�ش���كالت تتعل���ق بالإقام���ة ،والعم���ل ،وح���ق الو�ص���ول �إل���ى
م�ساعدات الدولة.
�أم���ا الدعام���ة الثاني���ة فه���ي المتعلقة بتعزيز ق���درات الهيئات
الن�سائي���ة وباق���ي م�ؤ�س�س���ات المجتم���ع المدن���ي وتزويده���ا
بالمع���ارف ال�ضروري���ة (نتائ���ج الدرا�س���ة) والمه���ارات عب���ر
�إ ج���راء دورات تدريبي���ة ف���ي المناط���ق اللبناني���ة كاف��� ًة م���ن
�أ ج���ل الت�شبي���ك والمنا�ص���رة والمدافع���ة لمتابع���ة الم�سي���رة
نح���و تعدي���ل قان���ون الجن�سية الحال���ي .ولتحقيق ه���ذه الغاية،
ت���م ت�صمي���م دليل تدريب���ي ت�ض ّمن معلوم���ات �أ�سا�سي���ة لي�شكل
مرجع��� ًا للنا�شط���ات والنا�شطين في حرك���ة الدفاع عن حقوق
الإن�س���ان والم���ر�أة ف���ي المج���ال المعرف���ي بحق���وق ا لإن�س���ان
المرتبط���ة بمو�ض���وع حق���وق الم���ر �أة وخا�صة ف���ي مجال عدم
التميي���ز والم�س���اواة وذل���ك انطالق��� ًا م���ن الع���ام ف���ي حق���وق
الم���ر�أة ا لإن�س���ان ،و�صو ًال �إل���ى الخا����ص في حقوقه���ا المدنية،
� ْأي ف���ي التمتع بالحق���وق نف�سه���ا المتع ّلقة باكت�س���اب الجن�سية
�أو االحتف���اظ به���ا �أو تغييره���ا ،وبالحق���وق المت�ساوي���ة في ما
يخت����ص بمن���ح الجن�سي���ة �إلى ا لأطف���ال .و ُير ّك ُز الدلي���ل �أي�ض ًا
ّ
عل���ى تَزويد المد ّر بي���ن والمد ّرب���ات والنا�شطي���ن والنا�شطات
م���ن منظم���ات المجتم���ع المدن���ي ب�ش���كل ع���ام ،ومنظم���ات
حق���وق ا لإن�س���ان والم���ر�أة ،ب���الأدوات والو�سائ���ل المتعلقة في
تمكينه���م/ن م���ن العم���ل بمختل���ف الق�ضا ي���ا ح���ول الت�شبي���ك
وال�ضغ���ط والح�ش���د والمدافع���ة و�إج���راء المفاو�ض���ات م���ع
ال�سلط���ات المحلي���ة وال�سلط���ات الت�شريعي���ة والتنفيذي���ة م���ن
�أجل تعديل قانون الجن�سية الحالي.
والدعام���ة الثالث���ة هي الحملة الإعالمية الت���ي �سيتم التخطيط
له���ا م���ن خ�ل�ال حمل���ة توعي���ة عامة تع��� ّزز فك���رة تعدي���ل قانون
الجن�سي���ة الحال���ي لزيادة الوعي ح���ول هذا القان���ون التمييزي،
ولن�ش���ر المعلومات التي تو�صلت �إليها الدرا�سة من خالل مقاالت
ومن�ش���ورات و�أخب���ار �صحاف ّية ولقاءات م���ع و�سائل الإعالم .كما
�ستظهر الحمل���ة بالملمو�س ما ينتجه قانون الجن�سية الحالي من
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�آث���ار �سلبية عل���ى �أ�سر الن�س���اء المتزوجات من غي���ر اللبنانيين،
فاله���دف ه���و بناء ر�أي عام م����ؤات لتعديل القان���ون الذي يرتكز
عل���ى حقائ���ق مو�ضوعي���ة تظهرالأثرال�سلب���ي والنتائ���ج الم�أ�سوية
لقانون الجن�سية الحالي.
الدعائ���م الث�ل�اث للم�شروع ه���ي �إذ ًا �أدوات في م�س���ار تعديل
قانون الجن�سية الحالي و �إ�صدار قانون مت�سا ٍو لمواطنـين /ات
مت�ساوين/ات.

لق���د ح���ان الوق���ت عل���ى م���ا نعتق���د لدح����ض مزاعم
معار�ض���ي مب���د�أ الم�س���اواة بي���ن الم���ر�أة والرج���ل ف���ي قانون
الجن�سي���ة ،فقان���ون الجن�سي���ة الحالي هو باعت���راف الجميع
يعتب���ر التجل���ي الأمثل للتميي���ز �ضد الن�ساء ف���ي لبنان ،فهو
�إل���ى جان���ب مخالفتِ��� ِه المب���ادىء الأ�سا�سي���ة التي ق���ام عليها
الد�ستور اللبنان���ي ،وال�س ّيما مبد�أي الحرية والم�ساواة ،ف�إن
ه���ذا القان���ون ال ي�ستند �إلى �أيّ مرجعي���ة دينية .وعلى عك�س
قواني���ن الأحوال ال�شخ�صية التي تلقى معار�ضة �شديدة من
رج���ال الدين ،تعتبر الممانعة �ض���د تغيير هذا القانون مادة
لالبت���زاز ال�سيا�س���ي ،عبر خطاب يربط م���ا بين القانون وما
بي���ن الت���وازن داخ���ل المجموع���ات المذهبية من جه���ة ،وما
بي���ن الوطن���ي والإقليم���ي (م�شكل���ة توطي���ن الفل�سطينيين)
من جهة �أخرى.

 - Iالدرا�سة� :أهدافها ،منهجها ،م�صادرها ونتائجها
�إذا كان���ت الدرا�س���ات بوجه ع���ام ه���ي الطريق ال�صحي���ح لإنتاج
المعرف���ة في العل���وم الإن�سانية ،ف�إن هذه الدرا�س���ة تكت�سب �أهمية
خا�صة باعتبارها �أول درا�سة في هذا المجال باعتراف الم�شاركين
والم�شاركات في ور�شة العم���ل الإقليمية تحت عنوان «نحو تعديل
قان���ون الجن�سي���ة ف���ي لبن���ان» ،وبرعاية وزير الداخلي���ة والبلديات،
والتي انعقدت في بيروت في العا�شر من �آذار .)27(2009
���ت جهود كثيرة كم���ا ر�أينا ،من �أجل �إلغ���اء التمييز �ضد
لق���د ُب ِذ َل ْ
الم���ر�أة في لبن���ان .و�أثمرت ه���ذه الجهود نجاحات ف���ي ميادين
عدي���دة( ،)28ولكن بع����ض هذه القواني���ن ومنها قان���ون الجن�سية
ظ ّل���ت ع�ص ّية على ذلك ،ولم يكن لدى الحركة الن�سائية كثير من
المعطي���ات الكمية والنوعي���ة ،لدفع هذا المو�ض���وع نحو نهاياته
ال�سعيدة� ،أي تعديل القانون الحالي.
(  )27مداخل���ة الم�ست�ش���ارة االقليمية لم�شروع كوثر/ان�ستروا /ال�سي���دة بثينة قريبع من
تون����س « تعتبر ه���ذه الدرا�سة الأولى من نوعها ،وينبغ���ي تعميم منهجيتها على ك ّل
الدول العربية التي ت�سعى �إلى تعديل قانون الجن�سية في بلدها».
(�  )28أنظ���ر ملحق رق���م ( ،)1الئحة القوانين التي نجحت الحرك���ة الن�سائية في �إعادة
النظر فيها ،م�صدر �سابق.

م�شروع حقوق املر�أة اللبنانية وقانون اجلن�سية

 1-1هدف الدرا�سة �إذاً هو:

�إنت���اج معارف كمية ونوعية عن حجم الم�شكلة وات�ساعها في بلد
متنوع ومنفتح على الخارج ،وما ينتجه قانون الجن�سية الحالي من
�آثار �سلبية على حقوق الأطفال والأ�سر ب�شكل عام.
و�ض���ع ه���ذه المع���ارف والمعطي���ات ف���ي ت�ص���رف الم�س�ؤولي���ن
الحكوميي���ن ،وف���ي ت�صرف قطاع���ات المجتمع المدن���ي المعنية
ب�إلغاء التمييز في القوانين والمطالبة بالم�ساواة.
وعل���ى الرغم من كل الجهود التي بذلت ،ف�إن الطريق كما يبدو ما
يزال طوي ًال �أمام م�ساعي �ضمان حقوق المر�أة في لبنان .وال ّ
�شك
ف���ي �أنّ �ضمان هذه الحق���وق ،و�ضمان تطبيقه���ا ،يكت�سبان �أهمية
خا�ص���ة لأن النق����ص في هذه الحق���وق �سرعان م���ا ينعك�س نق�ص ًا
مبا�شر ًا ومت�ساوي ًا في حقوق الطفل والعائلة.

 2-1منهج الدرا�سة

يتفق الباحثون والباحثات في العلوم الإن�سانية �أن المعطيات الكمية
ه���ي نقطة البدء للتع���رف �إلى الم�شكلة ،والأرق���ام بهذا المعنى هي
نقطة االنطالق نحو المعرفة العلمية .ولكن الو�صول �إلى الأرقام في
لبنان ال يزال �صعب المن���ال ،فالإح�صاءات كما نعلم ال تزال قليلة،
هذا بالإ�ضافة �إلى ال�صعوبات التقنية المعروفة التي تجعل الو�صول
�إل���ى الأرق���ام� ،إن وجدت ،م�س�ألة في غاي���ة ال�صعوبة .وقد يكون من
المفيد الإ�شارة �إلى ال�صعوبات الأخرى التي رتّبتها تعقيدات النظام
الطائفي وال�سيا�سي ،فالدخول �إلى ملفات الأحوال ال�شخ�صية م�س�ألة
في غاية التعقيد ،والدخ���ول �إلى �أر�شيف المحاكم دونه �أهوال تبد�أ
بالح�صول على الإذن وتنتهي بالطريقة اليدوية التي ال تزال الطريقة
ال�سائ���دة للتدوين؛ وقد �أنت���ج ك ّل ذلك  -بالرغم م���ن الجهود التي
ب ّذلت من �أجل �إيجاد مخارج لهذا المو�ضوع  ،-نق�ص ًا في الح�صول
على معلوم���ات من محاكم بع�ض الطوائ���ف (المحاكم الجعفرية/
النبطية على �سبيل المثال) ،كم���ا �إن المحاكم الدرزية ،ونظر ًا �إلى
الخ�صو�ص ّية المتعلقة بعدم االعتراف بالزواج المنعقد بين الدروز
و�آخرين من الطوائف الأخرى ،ظ ّلت خارج االحت�ساب.
ولكن الح�صول على الرق���م ،و�إن كان �ضروري ًا للت ّعرف على حجم
الم�شكلة وات�ساع مداها� ،إال �أنه ال يقدم لنا ما يلزم من �أجل تل ّم�س
الآث���ار الت���ي ينتجها هذا القان���ون على �أ�س���ر المتزّوجات من غير
اللبنانيين.
لقد �أردنا �أن تكون هذه الدرا�سة متكاملة ،فال تقت�صر على البحث
ف���ي �إح�صاء ع���دد الن�س���اء المتزّوجات م���ن غي���ر اللبنانيين ،بل
تح���اول عبر المقابلة ْ
ك�ش َف ما هو ذاتي وم���ا هو مو�ضوعي في هذه
الم�شكلة� ،أي ك�ش���ف الأو�ضاع التي تعي�شها الن�س���وة و�أ�سرهّ ن على
الم�ستوى ال�شخ�صي وعلى الم�ستوى العام.
هك���ذا كان ال ّلجوء �إلى المقابلة �ض���رورة مو�ضوعية ،ولكنها مقابلة
�شبه مقننة ف�إذا كان من ال�ضروري �أن تتاح الفر�صة للن�ساء للتحدث

عن �آالمهن و�أحزانهن في ظل قانون غير عادل للجن�سية ،ف�إن هدف
الدرا�سة الذي حددن���اه كان يتطلب تدخالت �إجرائية للو�صول �إلى
معرف���ة الآثار المتنوعة الم�شتركة في بع�ض الأحيان والمختلفة في
�أحي���ان �أخرى التي يرتبه���ا قانون الجن�سية الحال���ي ،وبخا�ص ٍة �أنّ
ل�س���نَ فئة اجتماعية
الن�س���اء اللواتي ّ
تزوجن م���ن غير اللبنانيين ْ
واحدة بل هنّ ينتمين �إلى طوائف متعددة ومناطق لبنانية مختلفة.
من �أجل ذل���ك تم اختيار عينة مق�صودة لأ�س���ر تتوافر فيها �أربعة
معايير هي الآتية:
معي���ار جغراف���ي م���ن مختل���ف المناط���ق اللبناني���ة وذل���ك لر�صد
ت�أثي���رات الجغرافيا على اختيار الزوج ،وم���دى ت�أثير المجتمعات
المحلية على �أو�ضاع الأ�سر .
معي���ار طائف���ي (م�سلم���ات وم�سيحي���ات) م���ن �أج���ل التع���رف �إلى
الجن�سيات المختلفة التي تتكرر مع كل طائفة.
معي���ار اجتماع���ي وقد اعتبرنا  500.000ليرة لبنانية معيار ًا لتحديد
الفئ���ات االجتماعية بالنظر �إلى الح ّد الأدن���ى للأجور ،وهذا المعيار
مهم جدًا لر�صد الحرمان الذي تعاني منه الأ�سر �سواء �أكان ذلك في
م�ستوياته المادية (الفئات االجتماعية الدنيا) �أم المعنوية  /النف�سية
(الفئات االجتماعية المتو�سطة وما فوق).
معي���ار جن�سية الزوج (عربي وغيرعرب���ي) وهذا المعيار مهم جدً ا
�أي�ض��� ًا لقراءة االتجاهات المختلفة التي تنتجها الت�أثيرات الدينية
والثقافية على هذه الخيارات.

 3-1م�صادر الدرا�سة

يتكىء هذا البحث على م�صادر عديدة ن�ستطيع اخت�صارها بالآتي:

وزارة الداخلية والبلديات وما يتفرع عنها من مديريات:

المديري���ة العامة لل�ش�ؤون ال�سيا�سي���ة والالجئين ،المديرية العامة
للأمن العام ومديرية الأحوال ال�شخ�صية
المحاكم ال�شرعية الإ�سالمية� :سنية و�شيعية ودرزية.
المطرانيات والأبر�شيات والكنائ�س الم�سيحية.
وكال���ة الغوث الدولي���ة لإغاثة وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين في
ال�شرق الأدنى /الأونروا.

���ت جهود كثي���رة من �أج���ل الح�ص���ول عل���ى المعلومات،
لق���د ُب ِذ َل ْ
لع���ل �أ�ش َّده���ا �أهمية هي الح�ص���ول على �أذونات خا�ص���ة بالدخول
�إل���ى المحاك���م ،و�أكثرها �صعوب���ة هي القدرة عل���ى مواءمة برامج
المحققي���ن/ات مع برامج المحاكم ،وال�سيم���ا في ظل ا�ستقاللية
�شبه كاملة للمحاكم ال�شرعية والمحاكم الروحية.
كيف تتوزع الزيجات من غير اللبنانيين بين الطوائف؟
وهل هذه هي الن�سب الفعلية للجن�سيات المختلفة؟
وهل هذه الن�سب كافية لإنكار حق اللبنانيات في مواطنيتهن الكاملة؟
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الق�سم الثاين

 - IIتحليل و�ضع المر�أة اللبنانية في ظل قانون
الجن�سية الحالي
 1-2عينة البحث الكمي()29
� 1-1-2شمل���ت العين���ة  31م�ؤ�س�س���ة من مختل���ف الطوائف
والمناط���ق .وق���د ت���م ه���ذا الم�س���ح على م���دى �أربع���ة ع�شر
عاماً �أي منذ  1995حتى  .2008وتم اختيار المدة الزمنية
باعتبارها ت�أتي مبا�شرة بعد مر�سوم التجني�س ،حيث كثير
من الم�شاكل الم�شابهة كان قد حلها هذا المر�سوم.
لق���د �أنتج الم�س���ح كمية هائلة م���ن المعطي���ات الخام بلغت
(� 679صفحة) وقد ت�ضمنت معلومات تتعلق بـ:
فئ���ات عمر الزوج ،طائف���ة الزوج ،طائفة ال���زوج مخت�صر،
ديان���ة الزوج ،بل���د الزوج ،قارة الزوج ،انتم���اء الزوج ،والدة
الزوجة ،فئات عمر الزوجة ،طائفة الزوجة ،طائفة الزوجة
مخت�صر ،ديانة الزوجة� ،سنة العقد والعدد(.)30
� 2-1-2إح�صاء الم�ؤ�س�سات المعنية بعقود الزواج
ت���م �إح�صاء الم�ؤ�س�سات الدينية المعنية بعقود الزواج ،وهي
ّ
موزّع���ة على الأح���وال ال�شخ�صية والمحاك���م ال�شرعية لدى
الم�سلمين ،والم�ؤ�س�سات الكن�سية لدى الم�سيحيين.
�شملت هذه العينة الم�ؤ�س�سات التالية من مختلف الطوائف والمناطق:
الأحوال ال�شخ�صية :دائرة النفو�س ،النبطية
الأحوال ال�شخ�صية :دائرة النفو�س ،بعلبك
المحكمة الجعفرية ال�شيعية ،بيروت
المحكمة الجعفرية ال�شيعية ،بعبدا
المحكمة الجعفرية ال�شيعية ،بعلبك
المحكمة الدرزية في بيروت
المحكمة ال�س ّنية بر اليا�س
المحكمة ال�س ّنية بيروت
المحكمة ال�س ّنية �صيدا
المحكمة ال�س ّنية طرابل�س
كني�سة الأ�صدقاء
كني�سة جميع القدي�سين الإنجيلية الأ�سقفية العربية
الكني�سة الإنجيلية الحرة
(  )29ه���ذا الق�سم م���ن الدرا�سة �أ�شرف علي���ه و�أنجزه �أ .كمال فغال���ي ،مكتب الإح�صاء
والتوثيق في لبنان.
(  )30اللجن���ة الأهلي���ة لمتابعة ق�ضايا الم���ر�أة  /م�شروع حقوق الم���ر�أة اللبنانية وقانون
الجن�سية ,المعطيات الخام.
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الكني�سة الإنجيلية بيروت
الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
مطرانية بيروت للروم الأرثوذك�س
مطرانية جبل لبنان الأرثوذك�سية
مطرانية جبل لبنان للأرمن الأرثوذك�س
مطرانية طرابل�س والكورة الأرثوذك�سية
مطرانية الأرمن الكاثوليك
مطرانية مرجعيون الكاثوليكية
مطرانية ال�سريان الكاثوليك
مطرانية بيروت الكاثوليكية
مطرانية الكاثوليك طرابل�س
مطرانية �صيدا الكاثوليكية
مطرانية البترون المارونية
مطرانية الديمان المارونية
مطرانية �أنطليا�س المارونية
مطرانية زحلة المارونية
مطرانية زغرتا المارونية
مطرانية �صيدا المارونية
وقد تم جمع الح ّد الأق�صى من المعلومات المتوافرة و�أبرزها:
تاريخ والدة الزوج
طائفة الزوج
جن�سية الزوج
تاريخ والدة الزوجة
طائفة الزوجة
تاريخ عقد الزواج
من دون الأ�سماء

� 2-2آليات العمل في الم�سح الكمي
لق���د ا�ستُخدمت في الم�سح الكمي الآليات المعمول بها دائ ًما وهي
التالية:
�إح�صاء الم�ؤ�س�سات المعنية بعقود الزواج واختيار العينة.
توجيه ر�سالة �إلى الم�س�ؤولين لطلب المعلومات.
فرز اال�ستمارات ,تقييمها ومعالجتها.
�إح�صاء �إجمال���ي الزيجات الم�سجلة لدى الأحوال ال�شخ�صية في
ال�سنوات  1995و.2008
معالجة نتائ���ج الأبحاث المختلفة وتحديد حج���م العينة وتحليلها
و�إ�سقاطها على الواقع.

م�شروع حقوق املر�أة اللبنانية وقانون اجلن�سية

 3 -2نتائج الم�سح الميداني للدرا�سة

ال�شرعية ودوائر الأحوال ال�شخ�صية.

• حوالى  18 000زيجة بين لبنانيات وغير لبنانيين خالل 14
عا ًما () 2008-1995

•  %8.2م���ن الم�سلم���ات تزوج���ن م���ن غي���ر لبنانيي���ن و %2من
الم�سيحيات تزوجن من غير لبنانيين.

ّتم تقدير عدد عقود ال���زواج بين لبنانيات وغير لبنانيين بحوالى
 18 000ا�ستنادًا �إلى عقود الزواج التي ّتم �إح�صا�ؤها لدى الجهات

•  %87.5من عقود الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين م�سجلة
لدى الم�سلمين فيما  %12.5م�سجلة لدى الم�سيحيين.

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

الـديـانـة
م�سلمات
م�سيحيات
�إجمالي

عـدد الزيجات الم�سجلة
191.483
108.932
300.415

عـدد الزيجات الم�سجلة من غير لبناني
15.635
2.225
17.860

نـ�سـبـة  %لـلـديـانـات نـ�سـبـة  %للـزيـجـات
87.5
8.2
12.5
2.0
100
5.9

ال�شكل رقم ()1

الزيجات من غير لبنانيين
م�سلمون
م�سيحيون

 1-3-2تقدير عدد المت�ضررين/ات من قانون الجن�سية الحالي

ت���م تقدير عدد المت�ضررين/ات  77.400مت�ضرر ًا خالل � 14سنة
ناتجة من قانون الجن�سية الحالي الذي ال يمنح المر�أة حق �إعطاء
جن�سيتها لأوالدها ولزوجها غير اللبناني.
وق���د ّتم احت�ساب هذا العدد انطال َقا م���ن ن�سبة الخ�صوبة البالغة
 )31(%2.3ف���ي لبنان ،وي�صب���ح عندئذ ع���دد المعنيين/ات خالل
المرحلة بين  1995و 2008قد بلغ:
الأهل36 000 = 2 * 18 000 :
الأبناء41.400 = %2.3 * 18 000 :
الإجمالي  77.400مت�ضر ٍر ومت�ضررة (�أب� ,أم� ,أوالد)
يظهر ال�شكل الوارد �آنف ًا حجم الم�شكلة التي يخل ّفها قانون الجن�سية
الحال���ي ،فالم�شكلة كما ت���م تقديرها من قب���ل الإح�صائيين تطول
فرد ،وهذا الرقم ي�صبح ذا داللة �إذا ت ّذكرنا �أن عدد �سكان
ٍ 77.400
لبنان في التقديرات الق�صوى ال يتجاوز �أربعة ماليين ن�سمة.
(  )31بل���غ مع���دل الخ�صوبة في لبنان  % 2.3ع���ام  2005بح�سب برنام���ج �إدارة الحكم
في الدول العربية /برنام���ج الأمم المتحدة الإنمائي بوغار .لمزيد من التفا�صيل
�أنظر www.undp/pogar.org

ه����ؤالء الأفراد يعي�شون في لبنان ،وهم �أع�ضاء في عدد من الأ�سر
الت���ي بلغ���ت � 18 000أ�سرة في فترة زمنية ق�صي���رة بين -1995
عاما.
� 2008أي في ً 14

 77.400ف���رد ٍ ه���م �أع�ض���اء ف���ي �أ�س���ر يجح���ف بحقه���ا
قان���ون الجن�سي���ة الحال���ي 41 400 ,منه���م يتح���درون م���ن �أم
لبنانية ،هي مواطنة لبنانية يحدد الد�ستور واجباتها بدقة،
في ال�سلم وفي الحرب ،يحق لها اختيار ممثليها وانتخابهم،
وه���ي بح�س���ب الد�ست���ور م�ؤهل���ة للدف���اع ع���ن بلده���ا عندم���ا
يدعوه���ا الواج���ب وق���د �أثبتت جدارته���ا في ذل���ك وهي تقوم
بواجباته���ا ال�ضريبي���ة كغيره���ا م���ن المواطنين وربم���ا �أكثر
 .وم���ع ذل���ك فهي تعي����ش في وطنه���ا كالغريب���ة ،م�ضطرة �أن
تتق���دم كالغرب���اء ف���ي �صفوف طويل���ة لتنال �إقام���ة لأوالدها،
وم�ضط���رة �أن تتو�س���ط ل���دى «الأقوي���اء» من �أج���ل الح�صول
على �إجازة عمل لزوجها حتى ت�ستطيع �أن ت�ؤمن بقاء زوجها
�إلى جانبها وجانب �أوالدها.
2-3-2تقدير الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين بح�سب
الطائفة

�أم���ا �إذا نظرن���ا �إلى متغير الطائف���ة ف�إننا �سنك���ون �أمام معلومات
�أخرى لم نكن ننتظرها بالفعل ،لقد ب ّينت الإح�صاءات �أن:
�أكب���ر ن�سبة زيج���ات بين لبنانيات وغي���ر لبنانيين هي لدى
الطائف���ة ال�سنّية بن�سبة  %11.1من �إجمال���ي ال�سنّة ،تلتها
في المرتبة الثانية الطائفة ال�شيعية بن�سبة .%6.9
و�أكثر م���ن ن�صف الزيجات بي���ن لبنانيات وغي���ر لبنانيين
هي ل���دى الطائف���ة ال�سنّية بن�سب���ة  ،%51.5تليه���ا ال�شيعة
 %33.6ثم الأرثوذك�س ( .%5.6جدول رقم )2
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جدول رقم ( )2تقدير عدد الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين
الطائفة

�س ّنة
�شيعة
دروز
علو ّيون
�أرثوذك�س
موارنة
كاثوليك
�أرمن
�أقليات م�سيحية
�إجمالي

عدد الزيجات الم�سجلة تقدير عدد الزيجات بين
في دوائر النفو�س
لبنانيات وغير لبنانيين

82.647
87.276
19.857
1.703
19.964
67.993
12.334
5.091
3.550
300.415

ن�سبة  %للطوائف

ن�سبة  %للزيجات

11.1
6.9
2.0
2.1
5.0
1.0
2.0
2.9
3.5
5.9

51.5
33.6
2.2
0.2
5.6
3.9
1.4
0.8
0.7
100.0

9.200
6.000
400
35
1.000
700
250
150
125
17.860

()32

ولكن كيف تم احت�ساب هذه الن�سب؟

� 3-3-2آلية االحت�ساب و�إ�سقاط العينة على الم�ستوى الوطني

عند معاين���ة عقود الزواج ّتم تعداد العقود الإجمالية والعقود بين
اللبناني���ات وغي���ر اللبنانيين واعتبرت هذه العق���ود بمنزلة عينة،
���م �إ�سقاطه���ا بالن�سب���ة نف�سها عل���ى العقود الإجمالي���ة للطائفة
وت ّ
الم�سجلة في المرحلة ذاتها لدى دوائر النفو�س.
مث����ال :ت ّم���ت معاينة  63 060عقد زواج ل���دى الطائفة ال�س ّنية �أح�صي
بينه���ا  7 018زيج���ة م�سجلة بين لبنانية وغي���ر لبناني ما ي�ش ّكل ن�سبة
 ،%11.1م���ا يعني �أن الع���دد التقريبي للزيجات بي���ن لبنانيات وغير
يتم باحت�ساب نف�س الن�سبة
لبنانيين لدى ال�س ّنة على الم�ستوى الوطني ّ
من عدد الزيجات الإجمالي للفترة نف�سها �أي .100 / 11.1 * 82 647
وتم تطبيق القاعدة نف�سها بالن�سبة �إلى جميع الطوائف.
ّ

4-3-2توزيع جن�سيات الأزواج (بح�سب المنطقة)
بح�سب ديانة مراجع �إجراء عقود الزواج

وفي توزيع �آخر ي�أخذ باالعتبار المنطقة �سنرى �أن:
•  % 78.1م���ن الم�سلم���ات تزوج���ن من مواطنين م���ن جن�سيات
عربية فيما  % 50.3من الم�سيحيات تزوجن من مواطنين من
جن�سيات عربية.
• و  % 25.7م���ن الم�سيحيات تزوجن من مواطنين من جن�سيات
�أوروبي���ة فيما  % 9.3من الم�سلم���ات تزوجن من مواطنين من
جن�سيات �أوروبية.
• و % 16.2م���ن الم�سيحيات تزوجن م���ن مواطنين من جن�سيات
�أميركية فيم���ا  % 6.3من الم�سلمات تزوجن من مواطنين من
جن�سيات �أميركية (الجدول رقم .)3

جدول رقم ( )3توزيع جن�سيات الأزواج (بح�سب المنطقة) بح�سب ديانة مراجع �إجراء عقود الزواج
الإجمالي
م�سيحيون
م�سلمون
منطقة الزوج

عرب
�أوروبا
�أميركا
�أوقيانيا
�آ�سيا غير العرب
�أفريقيا غير العرب
غير محدد
�إجمالي

78.1
9.3
6.3
3.0
2.9
0.3
0.0
100.0

50.3
25.7
16.2
5.0
0.6
1.0
1.2
100.0

74.7
11.4
7.5
3.2
2.6
0.4
0.2
100.0

(  )32ل���م تعتمد الق���ارات ب�سبب خ�صو�صية ال���دول العربية الموزعة بي���ن قارتين ،ولأن
الكثير من الزيجات مرتبطة بمواطني الدول العربية.
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عل����ى �أن �أهمية الج����داول والإح�صاء الكمي ه����ي �أنها تظهر فعلها
في تبدي���د الممانعة ذات الطابع ال�سيا�س���ي لل�سلطات الحكومية
وللمجتم���ع �أي�ضاً �إزاء تعديل قان���ون الجن�سية الحالي .فالجدول
رقم ( )3يقدم لنا �أرقام ًا ت�ساعد على تبديد هذه الأوهام ف�إذا كانت
ن�سبة الم�سلمات اللواتي تزوجن من مواطنين من جن�سيات عربية
هي  ،%78.1ف�إن الم�سيحيات قد تزوجن من جن�سيات عربية بنحو
 ،%50.3وتعود الن�سبة فتتعدل مع الأوروبيين حيث ن�سبة الزيجات
بين الم�سيحيات والجن�سيات الأوروبية هي � ،%25.7أما الم�سلمات
فلم تتج����اوز ال ،%9.3وكذلك مع الجن�سي����ة الأميركية حيث ن�سبة
الم�سيحيات هي  %16.2فيما ال تزيد ن�سبة الم�سلمات عن .% 6.3
و�إذا كان����ت الف����روق وا�ضح����ة ف����ي ن�سب����ة الزيج����ات م����ن غير
اللبنانيي����ن م����ن اللبناني����ات الم�سلم����ات وبي����ن اللبناني����ات
الم�سيحي����ات ،ف�����إن الن�سب����ة نف�سه����ا تقريب ًا تظه����ر عند تعداد
الزيجات الم�سجلة في الم�ؤ�س�سات الحكومية الدينية والدولية
والأنروا ،في المدة نف�سها.

�إن قان���ون الجن�سية الذي يمي���ز بين المر�أة والرجل،
والذي يعطي الحق في منح الجن�سية للأبناء والزوج �صادر
في  ،1925/1/19في حين �أن لجوء الفل�سطينيين �إلى لبنان
لم يبد�أ � اّإل بعد نكبة فل�سطين في العام  ،1948مما يدل على
�أن القان���ون هو ف���ي الأ�صل قانون تميي���زي ولي�س له عالقة
بالهواج�س المطروحة والتخوف من التوطين �أو االحتالل
الديموغرافي �أو �سواه.
 5-3-2توزيع جن�سيات الأزواج بح�سب ديانة مراجع
�إجراء عقود الزواج()33

•  %23.8من الم�سلمات تزوجن من فل�سطينيين فيما  %6.9من
الم�سيحيات تزوجن من فل�سطينيين.
•  %30.5من الم�سيحيات تزوجن من �سوريين فيما  %20.8من
الم�سلمات تزوجن من �سوريين.
•  %8.2م���ن الم�سلم���ات تزوجن من م�صريي���ن فيما  %6.8من
الم�سيحيات تزوجن من م�صريين (الجدول رقم .)4

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

بلد الزوج

م�سلمون

م�سيحيون

1.2

0.1
0.9

بلد الزوج

م�سلمون

م�سيحيون

فل�سطين

23.8

6.9

الإمارات العربية المتحدة

�سوريا

20.8

30.5

ال�سويد

0.9

م�صر

8.2

6.8

دانمارك

0.7

0.3

الأردن

3.4

4.4

�إيران

2.3

0.2

�أميركا

4.4

10.9

البحرين

1.8

0.0

ال�سعودية

3.4

0.0

ليبيا

0.6

0.0

�أ�ستراليا

3.0

4.9

تون�س

0.5

0.2

�ألمانيا

3.4

1.7

الجزائر

0.5

0.0

الكويت

3.9

0.1

�إيطاليا

0.4

1.0

العراق

8.8

0.8

هولندا

0.3

1.0

فرن�سا

1.3

9.9

تركيا

0.3

0.3

كندا

1.2

4.7

غيره

4.1

10.6

بريطانيا

0.8

3.3

الإجمالي

100.0

100.0

(  )33اللجن���ة الأهلية لمتابع���ة ق�ضايا المر�أة /م�ش���روع حقوق الم���ر�أة اللبنانية وقانون
الجن�سية ,المعطيات الخام.
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تزوج���ن م���ن �سوريي���ن %10.9 ،م���ن �أميركيي���ن %9.9 ،م���ن

 6-3-2توزيع جن�سيات الأزواج بح�سب طائفة الزوجات

• ال�س ّني���ات %38.8 :من المتزوجات من غير اللبنانيين تزوجن
من فل�سطينيين %19.2 ،من �سوريين ،و %8.0من م�صريين.
• الم�سيحي���ات %30.5 :م���ن المتزوج���ات م���ن غي���ر اللبنانيين

بلد الزوج

فل�سطين
�سوريا
م�صر
الأردن
�أميركا
ال�سعودية
�أ�ستراليا
�ألمانيا
الكويت
العراق
فرن�سا
كندا
بريطانيا
الإمارات العربية المتحدة
ال�سويد
دانمارك
�إيران
البحرين
غيره
�إجمالي

جدول رقم ( )5توزيع جن�سيات الأزواج بح�سب طائفة الزوجات
طائفة الزوجة
الدرزية
ال�شيعية
الم�سيحية
ال�سن ّية

38.8
19.2
8.0
4.4
2.7
4.2
3.1
3.1
3.2
0.8
0.8
1.5
0.7
1.1
1.0
1.0
0.1
0.3
6.0
100.0

6.9
30.5
7.8
4.4
10.9
0.0
4.9
1.7
0.1
0.8
9.9
4.7
3.3
0.1
0.9
0.3
0.2
0.0
12.6
100.0

�7-3-2إح�ص���اء �إجمال���ي الزيج���ات الم�سجل���ة ف���ي ال�سن���وات
الأخيرة
�شم���ل الإح�ص���اء الم�ؤ�س�س���ات الحكومي���ة ،والم�ؤ�س�س���ات الدينية
والدولي���ة كوكال���ة الغ���وث الدولي���ة لإغاث���ة وت�شغي���ل الالجئي���ن
الفل�سطينيين في ال�شرق الأدنى/الأونروا.
 1-7-3-2وزارة الداخلية والبلديات
 1-1-7-3-2مديرية الأحوال ال�شخ�صية
ه���دف هذا الإح�ص���اء �إلى تحدي���د �إطار �إح�صائ���ي للدرا�سة عبر
تحديد حجم الزيجات الإجمالي���ة الم�سجلة لدى مديرية الأحوال
28

فرن�سيين %7.8،من م�صريين %6.9 ,من فل�سطينيين
• ال�شيعيات %22.7 :من المتزوجات من غير اللبنانيين تزوجن
من �سوريين % 21.6 ،من عراقيين ،و %9.0من م�صريين.

2.1
22.7
9.0
1.9
4.9
2.4
1.8
3.9
5.3
21.6
2.1
0.6
1.0
1.3
0.8
0.3
5.8
4.4
8.1
100.0

4.3
30.4
0.0
0.0
34.8
0.0
17.4
0.0
0.0
0.0
0.0
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.8
100.0

�إجمالي

21.7
22.0
8.0
3.5
5.2
3.0
3.2
3.1
3.4
7.8
2.4
1.6
1.1
1.1
0.9
0.7
2.0
1.6
7.7
100.0

ال�شخ�صية� .شمل الإح�صاء � 14سنة من  1995حتى .2008
مالحظ����ات :يمك����ن لبع�����ض المتزوج����ات م����ن غي����ر اللبنانيين
ع����دم ت�سجيل الزواج كما يمك����ن للبنانيين من الذي����ن اكت�سبوا
جن�سي����ات �أخرى االكتفاء بت�سجي����ل زيجاتهم في دول �أخرى من
دون ت�سجيلها في لبنان.
���م اعتماد طائفة الت�سجيل �أي طائفة الذكور في غالبية الحاالت.
ت ّ
يمكن ا�ستثناء بع�ض الحاالت التي التحق الزوج بطائفة الزوجة.
بل���غ ع���دد الزيج���ات الموثق���ة ل���دى م�أم���وري النفو����س خالل
ال�سن���وات المذكورة  .300 415توزعت عل���ى الطوائف بح�سب
الجدول الآتي (مكتب الإح�صاء والتوثيق).
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جدول رقم ( )6عدد الزيجات المو ّزعة على ال�سنوات الممتدة من  1995حتى 2008

(طائفة الذكور بح�سب �آلية الت�سجيل في الأحوال ال�شخ�صية)
الطائفة

عدد الزيجات الم�سجلة

%الن�سبة

82.647
87.276
19.857
1.703
19.964
67.993
12.334
5.091
3.550
300.415

27.5
29.1
6.6
0.6
6.6
22.6
4.1
1.7
1.2
100.0

�س ّنة
�شيعة
دروز
علو ّيون
�أرثوذك�س
موارنة
كاثوليك
�أرمن
�أقليات م�سيحية
�إجمالي

بلغت ن�سب���ة الزيجات الم�سجلة لدى الم�سلمي���ن  %63.7في حين
بلغت الن�سبة لدى الم�سيحيي���ن  ،%36.3وتوزعت بح�سب الجدول
الآتي.
جدول رقم ( )7الزيجات المو ّزعة على الديانات

(اعتمدت ديانة الذكور بح�سب �آلية الت�سجيل في الأحوال
ال�شخ�صية)
%الن�سبة
العدد
الديانة
63.7
191.483
م�سلمون
36.3
108.932
م�سيحيون
100.0
300.415
�إجمالي
ويظه���ر الجدول رقم  7الذي زودتن���ا به وزارة الداخلية والبلديات
�أن م���ا ن�سبت���ه  % 63.7م���ن الزيج���ات الت���ي بلغ���ت 300.415
موزع���ة بح�سب الطوائف ،ه���ي للطوائف الم�سلم���ة (�سنة� ،شيعة،
دروز ،علوي���ون) و�أن ن�سب���ة  % 36.3هي للم�سيحي���ات (الموارنة،
الأرثوذك�س ،الكاثوليك ،الأرمن والأقليات).
وفي تف�صيل الأمر ،يتبين �أن ن�سبة اللبنانيات من الطائفة ال�سنية
اللوات���ي تزوجن من فل�سطينيين بلغت ن�سبة  % 38.8بينما لم تزد
ن�سب���ة ال�شيعيات عل���ى  % 22.7المتزوجات م���ن �سوريين(جدول
رقم .)5
�أم���ا اللبنانيات الم�سيحي���ات اللواتي تزوجن من غي���ر اللبنانيين
فق���د بلغت الجن�سية ال�سورية الن�سبة الكبرى لديهنّ  ،% 30.5كما
�إن اللبناني���ات ال�شيعيات اللواتي تزوجن من غير اللبنانيين �أي�ض ًا

ق���د بلغت ن�سب���ة المتزوجات م���ن �أزواج �سوريي���ن  ،% 22.7وهذه
ن�سب ذات داللة ،و�أه ُّم دالالتها هي �أنها تعك�س �إلى حد كبير التوزع
الديمغرافي المذهبي في لبنان (جدول رقم .)5
كم���ا �إ ّنها تحاكي كثير ًا الن�سب الت���ي ظهرت في الجدول رقم ()4
وهو الذي ي���وزع جن�سية الأزواج بح�سب ديانة مراجع �إجراء عقود
ال���زواج ،حيث تظهر الن�سب �أن  % 23.8من اللبنانيات الم�سلمات
قد تزوجن من فل�سطينيين ،لكن  % 30.5من الم�سيحيات تزوجن
من �سوريين.
�إذ ًا كي���ف توزع���ت الزيج���ات بي���ن اللبناني���ات والفل�سطينيين
بح�سب الطائفة؟
جدول رقم ( )8توزيع عدد الزيجات بين لبنانيات وفل�سطينيين
على الطوائف

طائفة الزوج
�س ّنة
م�سيحيون
�شيعة
دروز
�إجمالي

العدد
3576
183
129
18
3906

%الن�سبة
91.6
4.7
3.3
0.4
100.0

يب���رز الجدول رق���م (� ،)8أن ع���دد الزيجات بي���ن لبنانيات من
الطائف���ة ال�سني���ة وفل�سطي ّنيي���ن قد بلغ���ت � ،3576أي م���ا ن�سبته
 % 91.6م���ن مجم���وع الزيج���ات الت���ي عقدت ف���ي المرحلة بين
 1995و.2008
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�أم���ا عدد الزيجات بين الم�سيحي���ات والفل�سطينيين فقد بلغ 183
�أي م���ا ن�سبت���ه  ،% 4.7وكما نرى في الج���دول ال�سابق فهي %3.3
لدى ال�شيعة و %0.4لدى الدروز.

�إن �سح���ب مو�ض���وع قان���ون الجن�سي���ة م���ن الت���داول
ال�سيا�سي يعي���د له وجهه القانوني ،وي�سمح با�ستعادة الوجه
االجتماع���ي /الإن�ساني لهذا القانون ،فالمت�ضررون/ات من
هذا القان���ون لي�سوا /ل�سن من طائفة واحدة وعائالتهم/ن
موزعة بين الطوائف جميعها؛ فهل يجوز لنا تحت �أي ظرف
من الظروف حرمان الن�ساء من حقهّن في �أن يكنَّ مواطنات
يتمتعن بالحقوق جميعها التي ت�ؤمنها المواطنة؟

(محاكم تغطي �أكثر من ق�ضاء)

�إن ق����راءة الأرق����ام ت�ساعدن����ا عل����ى تعدي����ل �أحكامن����ا،
فالفل�سطيني����ون �أو ال�سوريون لي�سوا من طائفة واحدة ،تمامًا
كاللبنانيات وال يجوز تحت �أي ظرف كان �أن ننظر �إلى التوازن
الديمغراف����ي للطوائف والجماعات باعتب����اره �أولوية �سيا�سية
م����ن دون �أن ننظ����ر �إل����ى الأف����راد والم�ش����كالت االجتماعي����ة
والنف�سية التي يرتبها هذا القانون الجائر.

�إن �أهمية هذا الجدول هو �إظهار الن�سب العامة لزيجات اللبنانيات
في تلك المرحلة ،وهي ن�سب تقريبية في مطلق الأحوال.
جدول رقم ( )9توزيع عدد الزيجات بين لبنانيات وفل�سطينيين
على المناطق

منطقة المحكمة
�صيدا
طرابل�س
بيروت
زحلة
جبل لبنان
بعلبك
النبطية
المتن
طرابل�س والكورة
بعبدا
غير محدد
�إجمالي

العدد
2004
1211
467
145
68
14
11
3
3
1
8
3935

%
50.9
30.8
11.9
3.7
1.7
0.4
0.3
0.1
0.1
0.0
0.1
100.0

و�إذا كان علين���ا �أن نح���دد ت���وزع ه���ذه الزيجات عل���ى المناطق،
ف�سن���رى بو�ض���وح �أن �صي���دا ف���ي الجن���وب وطرابل����س ف���ي
ال�شم���ال ت�ستح���وذان على الع���دد الأكبر .وهذا مرتب���ط بتواجد
الفل�سطينيي���ن ف���ي مخيمات عين الحل���وة والب���داوي وهما �أكبر
المخيم���ات الفل�سطينين���ة ف���ي لبنان من���ذ � ،1948أي منذ �ستين
عاما (جدول رقم .)9
ولع���ل التوق���ف �أمام ه���ذه الن�سب يعي���د النقا����ش مرة �أخرى
�إ ل���ى مج���ال الحق���وق ،والح���ق بحري���ة اختيار ال���زوج هو حق
مقد����س ل���دى المراج���ع الديني���ة والمدني���ة وهو ح���ق مكر�س
ف���ي الإع�ل�ان العالم���ي لحق���وق ا لإن�س���ان واالتفاقي���ة الدولية
لإلغ���اء كافة �أ�ش���كال التمييز �ضد الم���ر�أة /ال�سيداو .وقد وقع
لبنان �إع�ل�ان حقوق ا لإن�سان والبروتوك���ول ا لإ�ضافي من دون
وح ِف َ
���ظ د�ستُوره للن�س���اء حقَّ الم�س���اواة مع الرجال
تحفظ���ات َ
�أمام القانون.
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 2-1-7-3-2المديرية العامة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والالجئين
�إ�ضاف���ة �إلى ذلك ،زودتن���ا وزارة الداخلية والبلدي���ات /المديرية
العام���ة لل�ش����ؤون ال�سيا�سي���ة والالجئي���ن بكام���ل ع���دد اللبنانيات
المتزوجات م���ن فل�سطينين وقد بلغ العدد حوالى  12 000لبنانية
متزوجة من فل�سطيني (ملحق رقم .)2
واقت�ص���رت المعلوم���ات المتوافرة لديهم على الأع���داد فقط .وال
يمكن اال�ستف���ادة من هذا الجدول �إ ّال كم�ؤ�ش���ر يقدم لنا معلومات
مفيدة حول االتجاه الفعلي بين اللبنانيات والفل�سطينيين(.)34
 3-1-7-3-2المديرية العامة للأمن العام
و ّف���رت المديرية العامة للأم���ن العام جدو ًال بالح���االت الم�سجلة
لديه���ا من الذين تقدم���وا بطلبات لإجراء معام�ل�ات لديها ،وهي
ت�شمل ب�شكل عام غير اللبنانيين وغير الفل�سطينيين المقيمين في
لبنان والذين يحتاجون �إلى �إقامة ،وقد بلغ عددهم . 1525
ي�ساع���د هذا الجدول على تحديد المعنيي���ن الذين ي�ستفيدون من
الإقامة وبالتالي يعانون من �إجراءات تقديم الطلبات والتكاليف...
الخ(.)35
2-7-3 -2وكال���ة الغ���وث الدولي���ة لإغاث���ة وت�شغي���ل الالجئي���ن
الفل�سطينيين في ال�شرق الأدنى/الأونروا
���م تزويدنا بج���دول �إح�صائي للزيجات بين لبناني���ات وفل�سطينيين
ت ّ
م�سجلي���ن ل���دى الأن���روا ،بل���غ عدده���م  4978بي���ن  1995و،2008
ّ
وتوزعوا على جن�سيات الأزواج الإ�ضافية كما يبينه الجدول رقم .10
ل���م تتّ���م الإفادة م���ن ه���ذا الج���دول �إ ّال كم�ؤ�ش���ر لأنه يفتق���ر �إلى
المعطيات الإح�صائية ال�ضرورية للدرا�سة.
(  )34مرفق جواب وزارة الداخلية والبلديات في الملحق رقم .2
(  )35اللجن���ة الأهلية لمتابع���ة ق�ضايا المر�أة /م�ش���روع حقوق الم���ر�أة اللبنانية وقانون
الجن�سية ,المعطيات الخام.
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جدول رقم ( )10الزيجات الم�سجلة لدى الأنروا بين لبنانيات وفل�سطينيين

عدد الزيجات

فل�سطينيون

3.776

عدد الأوالد المتحدرين من
الزيجات
6.405

فل�سطينيون حائزون على الجن�سية اللبنانية

1.193

2.152

فل�سطينيون حائزون على الجن�سية الألمانية

4

8

فل�سطينيون حائزون على الجن�سية الكندية

2

4

فل�سطينيون حائزون على الجن�سية التون�سية

1

1

فل�سطينيون حائزون على الجن�سية الدانمركية

1

0

فل�سطينيون حائزون على الجن�سية ال�سويدية

1

0

4.978

8.570

جن�سية الزوج

الإجمالي

 3-7-3-2المحاكم الإ�سالمية
ولع��� ّل التف�صيالت التي تقدمها الج���داول لدى المحاكم المختلفة
الت���ي ترعى �ش�ؤون الطوائف ت�ساعدنا على فهم ما يجري ،وتقودنا
�إلى التركيز �أكثر ف�أكثر على الظلم الالحق بالن�ساء �إلى �أي طائفة
انتمي���ن وت�ؤكد مرة �أخ���رى ان التوازن المزعوم لي����س �سب ًبا كاف ًيا
لمنع تعديل القانون.
 1-3-7-3-2المحاكم ال�شرعية ال�سن ّية
لقد ا�ستح�صل مكتب الإح�صاء والتوثيق �إذ ّنا بمعاينة المحاكم
في  4مناطق هي بيروت و�صيدا وطرابل�س وزحلة.
ول���دى الدخ���ول �إل���ى المحاك���م تبي���ن لنا كم���ا �أ�شرن���ا �ساب ًقا
�أن المعلوم���ات غي���ر ُم َمكنن���ة مم���ا تتطلب عمل فري���ق من خم�سة
�إح�صائيين �شهر ًا كام ًال لفرز الدفاتر في مقرات المحاكم.

�شملت المعلومات المتوافرة عن الزيجات بين لبنانيات وغير
لبنانيين العنا�صر الآتية:
تاريخ والدة الزوج
طائفة الزوج
جن�سية الزوج
تاريخ والدة الزوجة
طائفة الزوجة
�سنة العقد
لق���د قام الإح�صائي���ون بمعاينة  63 060عق���د زواج �أح�صي منها
 7 018زيج���ة م�سجلة بي���ن لبنانية وغير لبناني ف���ي الدفاتر التي
�أمك���ن الك�شف عليها في المحاك���م ال�شرعية ال�س ّنية الموجودة في
المناطق الواردة في الجدول �أدناه.
 % 11,1من الزيجات لدى ال�س ّنة هي بين لبنانيات وغير لبنانيين،
فم���ن �أ�صل  63060عق���د زواج ّتم �إح�ص���اء  7018عقد ّا من ذكور
غير لبنانيين.

جدول رقم ( )11الزيجات الم�سجلة في المحاكم ال�شرعية ال�س ّنية بين لبنانيات وغير لبنانيين
مناطق المحاكم ال�س ّنية

ال�سنوات

عدد الزيجات

زحلة

من  1995حتى 2008

320

بيروت

من  2004حتى 2008

983

�صيدا

من  1995حتى 2008

1.975

طرابل�س

من  1995حتى 2008

3.740

الإجمالي

7.018
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لق���د �أنت���ج الم�س���ح ج���داول كثي���رة تظه���ر جن�سي���ة الأزواج
ومناطقه���م ،وتكون لدينا � 697صفحة م���ن الجداول والمعلومات
الخام التي �أنتجها هذا الم�سح �شبه ال�شامل(.)36

جدول رقم ( )12توزيع عدد الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين
في المحاكم ال�شرعية ال�س ّنية بح�سب انتماء الزوج القومي
%الن�سبة
عدد الزيجات
انتماء الزوج القومي

82.8
5809
عرب
17.16
1204
غير عرب
0.07
5
غير محدد
100.0
7.018
�إجمالي
 %82.8م���ن الزيجات بين لبنانيات وغي���ر لبنانيين في المحاكم
ال�شرعية ال�س ّنية هي من مواطنين من جن�سيات عربية ،و%17.16
من مواطنين من جن�سيات غير عربية.

وكم���ا في المحاك���م ال�سنية كذلك في المحاك���م الجعفرية فقد
ا�ستح�صل مكتب الإح�ص���اء والتوثيق �إذن ًا بمعاينة المحاكم في
منطقتي���ن هم���ا بي���روت وبعبدا ،كما �إن���ه ا�ستح�ص���ل على عدد
الزيج���ات بين لبنانيات وغي���ر لبنانيين من دائرتي النفو�س في
النبطية وبعلبك.

جدول رقم ( )13توزيع عددالزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين
في المحاكم ال�شرعية ال�س ّنية بح�سب منطقة الزوج
%الن�سبة
العدد
المنطقة

المعلوم���ات كما هي في المحاك���م ال�سنية غير ممكننة والدفاتر ال
تت�ضم���ن جن�سية الزوج مما تتطلب مراجعة ملفات العقود �إفراد ًيا
�أي البحث في الملفات ال�شخ�صية عن هوية الزوج.

5.809
616
310
216
36
26
5
7.018

الدول العربية
�أوروبا
�أميركا
�أوقيانيا
�آ�سيا
�أفريقيا
غير محدد
�إجمالي

 2-3-7-3-2المحاكم الجعفرية

82.8
8.8
4.4
3.1
0.5
0.4
0.1
100.0

�أنج���ز �إح�ص���اء بي���روت وتع ّثر �إنج���از النبطي���ة لأ�سب���اب تتعلق
ب�أعم���ال المحكم���ة وذلك عل���ى الرغم من �إر�س���ال الفريق �أكثر
من مرة �إلى النبطية.
وقام الإح�صائي����ون بمعاينة حوالى  15000عقد زواج �أح�صي من
بينه����م  890زيج����ة م�سجلة بي����ن لبنانية وغير لبنان����ي في الدفاتر
التي �أمكن الك�شف عليها في المحاكم الجعفرية في بيروت وبعبدا
ولدى دائرتي النفو�س في النبطية وبعلبك (جدول رقم .)14

جدول رقم ( )14الزيجات الم�سجلة في المحاكم الجعفرية ودوائر النفو�س بين لبنانيات وغير لبنانيين
مناطق المحاكم ال�شيعية

النبطية
بعبدا
بعلبك
بيروت
�إجمالي

انتماء الزوج القومي

عرب
غير عرب
�إجمالي

ال�سنوات

عدد الزيجات

من  2000حتى 2008
من  1996حتى 2008
من  1978حتى 2008
من  1996حتى 2008

472
198
183
37
890

جدول رقم ( )15توزيع عدد الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين
في المحاكم الجعفرية ودوائر النفو�س بح�سب انتماء الزوج القومي
عدد الزيجات

%الن�سبة

658
232
890

73.9
26.1
100.0
( )36اللجن���ة الأهلي���ة لمتابعة ق�ضايا الم���ر�أة  /م�شروع حقوق الم���ر�أة اللبنانية وقانون
الجن�سية ,المعطيات الخام.
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وق���د تبين �أن  %73.9من الزيجات بي���ن لبنانيات وغير
لبنانيي���ن في المحاكم الجعفرية هي م���ن مواطنين من جن�سيات
عربية .بينما  %26.1من الزيجات هي من مواطنين من جن�سيات
غير عربية (جدول رقم .)15
جدول رقم ( )16توزيع عدد الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين
في المحاكم الجعفرية ودوائر النفو�س بح�سب منطقة الزوج

معطيات من محكمة بيروت والمحاكم الدرزية في المحافظات.
ّتم �إح�صاء  23حالة زواج بين لبنانية وغير لبناني.

 4-7-3-2المطرانيات والأبر�شيات والكنائ�س الم�سيحية
���م �إح�صاء الزيجات ف���ي عينة من  21مطراني���ة وكني�سة �شملت
ت ّ
غالبية الطوائف الم�سيحية وغالبية مناطق انت�شارهم.

عدد الزيجات

%الن�سبة

�شمل الإح�صاء الم�ؤ�س�سات الدينية الآتية:

عرب

658

73.9

�أوروبا

96

10.8

�آ�سيا غير العرب

61

6.9

�أميركا

56

6.3

�أوقيانيا

16

1.8

�أفريقيا غير العرب

3

0.3

890

100.0

مطراني���ة الأرم���ن الأرثوذك����س ف���ي بي���روت ،مطراني���ة الأرم���ن
الكاثولي���ك ف���ي بي���روت ،الكني�س���ة القبطي���ة الأرثوذك�سي���ة ل���دى
الإنجيل ّيي���ن (الكني�س���ة الإنجيلي���ة الح���رة ،الكني�س���ة الإنجيلي���ة
بي���روت ،كني�س���ة الأ�صدق���اء ،كني�سة جمي���ع القدي�سي���ن الإنجيلية
الأ�سقفي���ة العربي���ة) ،لدى ال���روم الأرثوذك����س (مطرانية بيروت
للروم الأرثوذك����س ،مطرانية جبل لبن���ان الأرثوذك�سية ،مطرانية
طرابل�س والك���ورة الأرثوذك�سية) لدى الروم الكاثوليك (مطرانية
الكاثوليك طرابل�س ،مطرانية بيروت الكاثوليكية ،مطرانية �صيدا
الكاثوليكية ،مطرانية مرجعيون الكاثوليكية) ،مطرانية ال�سريان
الكاثوليك ،ولدى الموارنة (مطرانية البترون المارونية ،مطرانية
الديمان المارونية ،مطراني���ة �إنطليا�س المارونية ،مطرانية زحلة
المارونية ،مطرانية زغرتا المارونية ،مطرانية �صيدا المارونية)

المنطقة

المجموع

وف���ي التفا�صيل تبي���ن �أن اللبنانيات من الطائف���ة ال�شيعية قد
تزوج���ن من جن�سيات كثيرة �أهمها كم���ا ر�أينا الجن�سيات العربية،
ً
ونظ��� ًرا �إل���ى تع��� ّدد الجن�سي���ات الأخرى فق���د �إرت�أين���ا و�ضعها في
المالحق(.)37
 3-3-7-3-2المحكمة الدرزية
ا�ستح�ص���ل مكتب الإح�ص���اء والتوثيق �إذن ًا بمعاين���ة المحكمة في
منطق���ة بي���روت ،وكان م���ن ال�صعوبة بم���كان اال�ستح�ص���ال على

ق���ام الإح�صائيون بمعاين���ة  57450عقد زواج �أح�صي منها 1149
زيجة �أي ما ن�سبته  % 2من الزيجات الم�سجلة بين لبنانيات وغير
لبنانيي���ن ل���دى الم�سيحيين ف���ي الم�ؤ�س�سات وق���د تو ّزعت بح�سب
الجدول رقم  17كالآتي:

( )37اللجن���ة الأهلية لمتابع���ة ق�ضايا المر�أة /م�ش���روع حقوق الم���ر�أة اللبنانية وقانون
الجن�سية ,المعطيات الخام.
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جدول رقم ( )17الزيجات الم�سجلة في الم�ؤ�س�سات الدينية الم�سيحية بين لبنانيات وغير لبنانيين
الم�ؤ�س�سات الدينية الم�سيحية

ال�سنوات

�أرمن �أرثوذك�س

مطرانية الأرمن الأرثوذك�س في جبل لبنان

من  1995حتى 2008

�أرمن كاثوليك

مطرانية الأرمن الكاثوليك في بيروت

من  1995حتى 2008

�أقباط �أرثوذك�س

الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية

من  1994حتى 2008

�إنجيل ّيون

الكني�سة الإنجيلية الحرة
الكني�سة الإنجيلية بيروت
كني�سة الأ�صدقاء
كني�سة جميع القدي�سين الإنجيلية الأ�سقفية العربية

من  1986حتى 2008
من  1995حتى 2008
من  1995حتى 2008
من  1995حتى 2008

روم �أرثوذك�س

مطرانية بيروت للروم الأرثوذك�س
مطرانية جبل لبنان الأرثوذك�سية
مطرانية طرابل�س والكورة الأرثوذك�سية

من  1998حتى 2008
من  1995حتى 2008
من  1995حتى 2008

روم كاثوليك

مطرانية الكاثوليك طرابل�س
مطرانية بيروت الكاثوليكية
مطرانية �صيدا الكاثوليكية
مطرانية مرجعيون الكاثوليكية

من  1995حتى 2008
من  1995حتى 2008
من  1995حتى 2008
من  1995حتى 2008

�سريان كاثوليك

مطرانية ال�سريان الكاثوليك

من  1995حتى 2008

موارنة

مطرانية البترون المارونية
مطرانية الديمان المارونية
مطرانية �أنطليا�س المارونية
مطرانية زحلة المارونية
مطرانية زغرتا المارونية
مطرانية �صيدا المارونية
المجموع
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2008
من  1995حتى 2008
من  2003حتى 2008
من  1995حتى 2008
من  1995حتى 2008
من  1991حتى 2008

عدد الزيجات الم�سجلة من لبنانيات وغير لبنانيين

296
296
54
54
52
52
41
3
26
1
11
367
126
141
100
216
20
186
8
2
6
6
117
4
17
31
13
15
37
1149
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جدول رقم ( )18توزيع عدد الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين
()38
في الكنائ�س الم�سيحية بح�سب انتماء الزوج القومي
عدد الزيجات

%الن�سبة

انتماء الزوج القومي

غير عرب

557

48.5

عرب

578

50.3

غير محدد

14

1.2

1149

100.0

�إجمالي

وفي قراءة دقيقة للأرقام يبين الجدول �أعاله �أن:
•  % 48.5م���ن الزيج���ات بي���ن لبناني���ات وغي���ر لبنانيي���ن في
الكنائ����س الم�سيحي���ة ه���ي من مواطني���ن م���ن جن�سيات غير
عربية.
•  % 50.3م���ن الزيجات بي���ن لبنانيات وغي���ر لبنانيين هي من
جن�سيات عربية.
جدول رقم ( )19عدد توزيع الزيجات بين لبنانيات وغير لبنانيين
في الكنائ�س الم�سيحية بح�سب منطقة الزوج
عدد الزيجات

%الن�سبة

المنطقة

عرب

578

50.3

�أوروبا

295

25.7

�أميركا

186

16.2

�أوقيانيا

57

5.0

�أفريقيا غير العرب

12

1.0

�آ�سيا غير العرب

7

0.6

غير محدد

14

1.2

1149

100.0

�إجمالي

وف���ي التفا�صي���ل تبق���ى المنطق���ة العربية ه���ي الأكثر ت���ردد ًا في
الزيجات بين اللبنانيات من الطوائف الم�سيحية وغير اللبنانيين،
�إذ بلغت ن�سبة العرب ف���ي هذه الزيجات  % 50.3وتوزعت الن�سب
الأخ���رى عل���ى �أوروب���ا � ،% 25.7أمي���ركا � % 16.2أوقيانيا % 5.0
و�أفريقيا غيرالعرب . %1.0
( )38اللجن���ة الأهلي���ة لمتابع���ة ق�ضايا المر �أة م�شروع حقوق المر�أة اللبنانية وقانون
الجن�سية ,المعطيات الخام.

� 4-2أثر القانون الحالي للجن�سية على الأطفال
والأ�سر :كالم ودموع وغ�ضب!!!
 1-4-2تحليل المقابالت

لق���د تم اختيار  34امر�أة �ضمن �أربعة معايير محددة ،هي المعيار
الطائف���ي والمناطق���ي واالجتماعي ومعيار جن�سي���ة الزوج ،و�إذا كان

االختي���ار قد حكمته القدرة على الو�ص���ول �إلى نماذج تعك�س نتائج
الم�سح ،ف�إن هذه النم�إذج ال تم ّثله ،وال�سيما �أنّ الم�سح كان يهدف
�إلى تعداد كمي ت�ضاف �إليه جن�سية الزوج.
هك���ذا تم اختيار  34امر�أة مو ّزعات كالآتي� 13 :سن ّية� 9 ،شيعيات،
 4درزي���ات و  8م�سيحي���ات ،ويعك�س هذا الخيار �أع���داد الزيجات
الت���ي ق ّدمها الم�سح ،فال�س ّنيات ه���نّ الأكثر عدد ًا بين المتزوجات
من غير لبنانيين ،تليهنّ الم�سيحيات ثم ال�شيعيات فالدرزيات.
ل���م تخف الن�س���اء اللواتي تمت مقابلت ّه���ن ده�شت ّهن من �أن هنالك
اهتمام ًا ب�أمرهن ،و�إذا كان بع�ضهنّ من ّهن قد �سمعنَ بالجهود التي
بذلتها الحرك���ة الن�سائية �أو الحركات االجتماعي���ة ،ف�إن الأكثرية
من ّه���ن ع ّبرت عن �أ�سفها من عدم �إيالء الحركة الن�سائية مو�ضوع
التمييز في قانون الجن�سية الأهمية التي ي�ستحق ...ومع ذلك ،ف�إن
حاجت ّه���ن �إلى �إعالن الم�شكالت المترتبة ع���ن هذا القانون كانت
حافز ًا لهذا الكالم...
تحدث���ت الن�ساء ،ون�ستطي���ع �أن نقول �إنّ معظمهن يب���د�أن بالكالم
وينتهينّ بالدموع...
البداي���ة هي �إعالن الحق باالختي���ار ،اختيار الزوج ،فلقد اختارت
زوجه���ا م���ن دون االلتفات �إل���ى الجن�سية ،لكنّ معظمه���ن لم يكنّ
يع ْلم���ن �أنهنّ ل���ن ي�ستط ْعن من���ح جن�سيتهنّ لأوالده���نّ و�أزواجهنّ
(الأمية القانونية �أ�ش ّد و�أعمق من الأمية الحرفية).

وتقول �إحدى ال�سيدات املتزوجة من �إنكليزي �إنها
تفاج�أت حني طلب الأمن العام منها حني و�صولها مع ولدها
�إىل لبنان ت�أ�شرية دخول لولدها .وتتابع« :ذهبت �إىل الأمن
العام ملقابلة �أحد كبار �ضباط الأمن العام ل�س�ؤاله عن �سبب
عدم قدرتي �إعطاء جن�سيتي لأوالدي» ،فر ّد ب�شكل �ساخر:
«ت�ستطيعني يف حالة واحدة وهي �أن ت�سجليه لقيطا» ،وهذا
يعني من �أب جمهول.
«هو حكم بالت�شرد» تقول �أخرى،
«هو حكم بالنفي» تقول ثالثة،
«هو حكم بالهجرة �إىل بلد �آخر» تقول رابعة.
ن�ستطي���ع �أن نت�صور م�أ�سو ّية الحالة ،وبخا�ص��� ٍة �إذا علمنا �أنها هي
نف�سها ،قد ع ّب���رت عن حزنها لأن نتائج هذا الموقف تنعك�س على
وتوجههم العلمي ،وفي عالقاتهم
�أوالده���ا في م�سارهم الدرا�س���ي ّ
بم�ستقبلهم وم�ستقبل عائالتهم.
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 2-4ما هي م�شاكل اللبنانيات المتزوجات من غير
اللبنانيين؟ وكيف عبرت الن�سوة عنها؟

لق���د قدمت لن���ا المقاب�ل�ات م���ادة غزيرة وواف���رة ع���ن المعاناة
والم�ش���كالت الت���ي ترافق حي���اة اللبنانيات المتزوج���ات من غير
لبنانيين.
وقد ر�أينا �أنن���ا ن�ستطيع ت�صنيف هذه الم�شكالت التي تتعر�ض لها
الن�س���وة في �أربع���ة م�ستويات مترابط���ة ترابط ًا ع�ضوي��� ًا لكن هذه
الم�ستوي���ات تمار�س ت�أثيرات مختلف���ة ومتنوعة بين �أ�سرة و�أخرى،
وهي على التوالي:
م�شكالت في الإقامة� ،إقامة الأوالد و�إقامة الزوج.
م�شكالت في العمل
م�شكالت في الطبابة والتعليم
م�شكالت في الإرث
م�شكالت نف�سية
 1-2-4-2الإقامة:
م�ش���كالت الإقام���ة م�سل�سل ذو حلقات غي���ر متناهية .تقول �إحدى
ال�سي���دات المتزوج���ة من م�صري� ،إنه���ا تعي�ش في توت���ر م�ستمر،
فزوجه���ا مع ّر�ض للترحيل ف���ي كل لحظة ،لأن عمله الم�ؤقت يجعله
تح���ت رحم���ة رب العم���ل ،و�أوالدها ،يعي�ش���ون ب�إقام���ات مجاملة،
وت�ضي���ف «ل���و كن���ت مدرك���ة �أن���ي �س�أعان���ي من ه���ذه الم�ش���كالت لما
تزوجت من �أجنبي ،ولو كنت �أتكلم الآن مع م�س�ؤول لكنت بكيت».

وتدحرجت دمعتان وهي تروي خوفها من �أن يبلغ الي�أ�س بالزوج درجة
متقدم���ة في�ضطر �إل���ى الرحيل ،وهو لن يرحل وحي���دًا في ظل قانون
الأح���وال ال�شخ�صية الذي ال يعطي المر�أة حق الح�ضانة �أو الوالية بل
�سي�أخذ �أوالدها نظر ًا �إلى عدم قدرتها على �إبقائهم �إلى جانبها.
�أما ال�سيدة (ج) فقد ا�ستغربت �أن ت�ضطر �إلى تجديد الإقامة المكلفة
بالن�سبة �إليها ،وت�ضيف �أن ابنها الجامعي هو الآن من دون �إقامة لأن
جواز �سفره اليوناني لم يتم تجديده ،وهي في قلق دائم من �أن تطلب
الجامعة التي يدر�س فيها الإقامة التي لم يح�صل عليها بعد.

ب�إج���راء معامالت الإقامة على ا�سم���ي لكنهم رف�ضوا الطلب وطلبت
مقابل���ة مدير الأمن الع���ام وكان الجواب �أنه م�سافر و َر َف َ�ضتْ العقيد
مقابلت���ي علم���اً ب�أنه يوجد معرفة �شخ�صي���ة وذلك لعدم قدرتها على
�إعط���اء جواب وا�ضح بهذا ال�ش����أن .و بعد تدّخل وزير العدل ا�ستطعنا
�إجراء معاملة الإقامة مع دفع  8ماليين ليرة لبنانية».

ومنذ ذلك الحين ،تقول ال�سيدة (ع) يتم تجديد الإقامة كل �سنة اال �أنه
لم يتم ذلك في �آخر محاولة للتجديد بحجة �أن الزوج يعمل في منظمة
دولي���ة« ،وه���ذا غي���ر �صحيح ف����إذا كان يعم���ل لكانت الم�شكل���ة قد حلت،

ورف�ضوا الإقامة واعتبروا الزوج تحت الإخ�ضاع �أي در�س و�ضعه وترحيله
وبعد تدخل وزير الداخلية تعهدت �أنا وزوجي ب�أنه ال يعمل ،وكل تعهد
يكلف  350000ليرة لبنانية ،وتم تجديد الإقامة لمدة �أ�شهر».

وتقول ه���ذه ال�سيدة �إن المحامي يعم���ل الآن على معامالت وثائق
ال���والدة لت�سجي���ل الأوالد ف���ي وزارة الداخلية وعن���د االنتهاء منها
�ست�ضطر لدفع حوالى � 2000إلى  3000دوالر�أميركي.
�إن م�شكلة الإقامة كابو�س لي�س لذوي الدخل المحدود فقط ،فحتى
الن�س���اء اللواتي يتجاوز و�ضعه���نّ االجتماعي م�ست���وى المتو�سط،
يتذم���رن من الوقت ال���ذي ي�صرفنه على ه���ذا المو�ضوع ،ويعبرن
ع���ن القلق المراف���ق للمواعيد المحددة وتتذك���ر ال�سيدة (ف) �أن
ن�سيانه���ا ه���ذا التاريخَ وهي ف���ي ال�سفر ،ترتّب علي���ه م�شكلة ظلت
عالقة ف���ي الأمن العام مد ًة طويلة ،وت�ضيف وهي تحاول �أن تخفي
دموعه���ا «ي�ستطي���ع الأم���ن الع���ام �أن يرف�ض تجدي���د �إقام���ة �أوالدي
عندما يبلغون � 18سنة».

كم���ا �إن الن�ساء المنتميات �إلى الطبقة االجتماعية العليا يعانين من
م�شكل���ة الإجراءات ال�صعبة والمعقدة ف���ي معامالت الإقامة وتقول
�إحداه���ن �إنني «عل���ي الح�ضور �شخ�صي���اً والوقوف في ال�ص���ف وك�أني
ل�س���ت مواطن���ة لبنانية ،وال�صعوب���ة الأكبر تكمن ف���ي انتهاء �صالحية
الإقام���ة �أثناء �سفري ف ُيمنع زوجي من الدخول مجدداً �إلى لبنان من
دون الح�ص���ول عل���ى الفيزا» .وت�ضيف �أي�ض ًا «عند بلوغ �أوالدي � 18سنة
ي�ستطيع الأمن العام عدم تجديد الإقامة ،وذلك بح�سب مزاجيته».

الب���كاء �سمة من �سمات هذه املقابالت ،تتكلم الن�ساء
ع���ن م�شكالتهّ���ن املادية ،وع���ن �أحوالهّن النف�سي���ة ،الإقامة
بالن�سب���ة �إليه���ن جن���ة وهي يف الوق���ت نف�س���ه كابو�س« ،ويل
يل �إذا ن�سي���ت ،ف�س�أدف���ع الإقام���ة مرتني ،و�أن���ا ال �أملك املال
ملرة واحدة».

وم���ن المالحظ �أن جميع الن�ساء المتزوجات من جن�سية �سورية ال
تعانين من م�شكل ٍة على �صعيد الإقامة �أو التكاليف بحكم الجغرافيا
والموقف القانوني �إذ يقيمون في لبنان بورقة دخول وخروج.
 2-2-4-2العمل:
جمي���ع الن�ساء اللواتي تم���ت مقابلت ّهن ،يعانين م���ن �صعوبات على
�صعيد العمل ،وجميع ّهن لدي ّهن �شعور بالقلق والخوف بالن�سبة �إلى
م�ستقبل �أوالدهّ ن ،وتقول �إحداهّ ن «�أفكر منذ الآن في كيفية ت�أمين

وت�سجيلهم/ن في الدوائر الر�سمية .ذهبت �إلى الأمن العام للمبا�شرة

�إ ّنه���م ال ي�ستطيعون العمل في القط���اع العام ،وفي القطاع الخا�ص
�سيعتبرون �أجانب ،ال يتمتعون بالحقوق نف�سها كاللبنانيين.

وتقول ال�سي���دة (ع) �إن زوجها الم�صري الجن�سية مقيم في لبنان
من���ذ  1992ب�إقام���ة عم���ل �إال �أنه من���ذ زواجهما �سن���ة � 1996أقام
الكفيل دعوى عليه (�سرقة واحتيال) وبقي حتى  2002بال �إقامة.
تعان من � ّأي م�شكالت ب�ش�أن الإقامة .وت�ضيف
وخالل هذه الم ّدة لم ِ
�أن���ه «وبعد  2002ا�ضطررنا للبدء بمعام�ل�ات الإقامة ب�سبب الأوالد
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عم���ل البني ف���ي م�ؤ�س�سة دولية م���ن �أجل ت�أمين م�ستقبل���ه المهني».
وتق���ول ال�سي���دة (ف) « ُرف����ض زوج���ي م���ن ع���دة وظائ���ف تق���دم لها
ب�سب���ب جن�سيت���ه بالرغم من كونه �س���وري الجن�سية ،ويحق له العمل
ف���ي لبنان» ،وت�ضيف �أنها خائف���ة على م�ستقبل �أوالدها المهني� ،إذ
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دخلن���ا حم���دود وال ي�ستطي���ع زوج���ي �أن يتو�س���ع يف
جمال عمله لعدم �إمكانيته احل�صول على قرو�ض م�صرفية
وال �ضمانات ،فنظل :مكانك راوح.
وكما كانت حال���ة ال�سيدة (ف) ،ظهرت حالة ال�سيدة (ج) كحالة
نموذجي���ة ف���ي ه���ذا المج���ال ،ف�أوالده���ا ح�صل���وا عل���ى �شهادات
جامعية ،وبالطب���ع �سافروا �إلى الخ���ارج ،فا�ستطاعوا �أن يح�صلوا
على جن�سيات �أخرى من زوجاتهم ،وت�ضيف قائلة بح�سرة «و�أنا لم
ا�ستطع �أن �أمنحهم جن�سيتي» .وقد روت �أن ابنها الذي نال الجن�سية
الفرن�سية بزواجه من فرن�سية «يعمل الآن في لبنان ب�صفته خبيراً
فرن�سياً في لبنان»� .أما ابنتها التي نالت �شهادة الطب من الجامعة
اللبناني���ة ،ل���م ت�ستطع �أن تمار�س مهنتها ف���ي لبنان مما ا�ضطرها
�إلى الهجرة.
ويظه���ر القل���ق مرافق��� ًا للتفكي���ر بالم�ستقبل وخ�صو�ص��� ًا م�ستقبل
�أوالدهّ ���ن ،فتق���ول ال�سي���دة (�إ) �إن «زوجي يعم���ل في �سوري���ا ،وهي
تع���رف �أن���ه ل���و كان مقي ًما في لبن���ان لأ�صبح مو�ض���وع العمل م�شكلة
بالن�سب���ة �إليه وال �سيما �أ ّنه من جن�سية مختلفة» ،وت�ؤكد هذ ال�سيدة

�أنها تحاول التخفيف من قلق �أوالدها ،ودائم ًا ت�صارحهم ب�أنهم ال
ي�ستطيع���ون العمل في لبنان ب�سب���ب جن�سيتهم ،وتقول «دائماً �أ�شعر
بقلق بالن�سبة �إلى م�ستقبل �أوالدي المهني».

تتن���وع الحاالت ،وتتكرر الم�ش���كالت ،فاللبنانيات المتزوجات من
غير اللبنانيين يتعر�ضنّ ل�شتى �أن���واع اال�ستغالل .تتحدث ال�سيدة
(ع) ع���ن ا�ستغاللها وزوجها من قب���ل رب العمل ،فهم م�ضطرون
للخ�ض���وع �إلى �شروط �أرباب العمل في ظ���ل عدم قدرة الزوج على
تح�صيل �إجازة عمل تمكنه من �إجراء عقود �سليمة.
وف���ي هذا ال�سياق تق���ول ال�سيدة (ف) «تعر�ض زوج���ي خالل عمله
ال�ستغ�ل�ال م���ن �أرب���اب العم���ل بحي���ث ن�صب���وا علي���ه ول���م يدفع���وا له
م�ستحقات���ه مم���ا ا�ضطره للتنقل من عمل �إل���ى �آخر وال �س ّيما عندما
�س���اءت العالق���ة بي���ن ال�سلط���ة اللبناني���ة و�سوريا .كما �إنن���ي تعر�ضت
ال�ستغ�ل�ال مهن���ي فمدير المدر�سة يوفر �أج���رة معلمة ر�سم وي�ستغل
موهبت���ي ب�سب���ب حاجت���ي �إل���ى العم���ل� ،إ�ضاف ًة �إل���ى �أنن���ي ُ�صرفت من
مدر�س���ة كاثوليكي���ة ب�سب���ب زواج���ي م���ن �س���وري» .و�أعرب���ت ال�سيدة

(ع) ع���ن قلقه���ا �أي�ض ًا من م�شكل���ة دخول ولديها �إل���ى �سوق العمل
باعتبارهما �أجانب.

وتق���ول �إحداه���ن «�إن الدول���ة �أعط���ت جن�سي���ات
لأ�شخا����ص ال يقيم���ون يف لبن���ان ،ونح���ن اللبناني���ات لي�س
لن���ا احلق يف من���ح جن�سيتنا لأوالدنا و�أزواجن���ا وي�شعروننا
ك�أننا منبوذات».

 3-2-4-2التعليم والطبابة
�إذا كان���ت م�شكالت العائالت التي تتمت��� ّع بم�ستوى اجتماعي جيد
تنح�ص���ر في الإقام���ة والعمل ،ف�إن معاناة بقي���ة الأ�سر التي تعاني
م���ن م�شكالت مادية تتجاوزها بكثير ،حي���ث �إن عدم قدرة المر�أة
عل���ى منح زوجه���ا و�أوالده���ا الجن�سي���ة اللبنانية يترج���م حرمان ًا
للأطفال والزوج من التقديم���ات االجتماعية التي هي حق لجميع
اللبنانيين/ات ،وبخا�صة �إذا كانت الأم ال تعمل وال ت�شملها مفاعيل
ال�ضم���ان االجتماعي .و�إذا حلت م�شكلة الأوالد على هذا ال�صعيد،
فكيف �ستحل م�شكلة الزوج الذي ال تنطبق عليه �إجراءات ال�ضمان
االجتماعي؟

عبت �إحدى ال�سيدات عن حزنها لأنها م�ضطرة
لقد رّ
لطل���ب امل�ساعدة من اجلمعي���ات اخلريية حتى ت�ستطيع دفع
الأق�س���اط املدر�سية ،وتعرب عن قلقها العميق من امل�ستقبل،
فكيف لها دفع �أق�ساط اجلامعة؟
�أما الطبابة فح��� ّدث وال حرج ،وانعكا�س الو�ضع االجتماعي يتجلى
بو�ض���وح في الم�سائل ال�صحي���ة و�إذا كان التعليم ه���و م�أزق ي�ؤجل
نتائج���ه �إلى الم�ستقبل ف����إن الم�سائل ال�صحي���ة ال يمكن ت�أجيلها.
ولي����س هنالك م���ن طريقة �أخرى �سوى اللجوء �إل���ى الم�ستو�صفات
الخيرية.

تق���ول �إحدى ال�سي���دات � ّإن الطبابة هي م�شكلة العائلة،
و«هاج�س���ي الدائ���م ه���و �أنني ال �أ�ستطي���ع ت�أمني الع�ل�اج الالزم
لأوالدي ،وال �أ�سامح نف�سي على ذلك» ،وتتذكر وهي تبكي عندما
�أ�صي���ب زوجه���ا بوعك���ة �صحي���ة ،ن�صحه���ا الطبي���ب باعتباره
�سورياً �أن تنقله �إىل �سوريا ،بالرغم من خطورة حالته ،لأنها ال
ت�ستطيع دفع تكاليف عالجه في لبنان.
 4-2-4-2الإرث
�أعرب���ت جميع الن�ساء عن قلقهن م���ن م�شكلة الإرث وتقول �إحدى
ال�سي���دات «�إنن���ي م�ضط���رة ف���ي الم�ستقب���ل �إل���ى بيع جمي���ع �أمالكي
وتحوي���ل الأم���وال �إل���ى الخ���ارج باعتب���ار �أن الأجان���ب ال ي�ستطيع���ون
التمل���ك اال بن�سب��� ٍة معينة من الأمالك وفي ح���ال وفاتي ال ي�ستطيع
�أوالدي الح�ص���ول عليه���ا فهم بحاجة �إلى مر�س���وم» وفي هذا الإطار

ت�أث���رت ال�سي���دة كونه���ا ه���ي �أي�ض��� ًا لبناني���ة مثله���ا مث���ل الرجل،
وينبغ���ي �أن تنال حقوقه���ا كمواطنة لي�س من الدرج���ة الثانية على
ح���د قولها« :ل�سن���ا بحاجة للدولة ب���ل الدولة ه���ي الم�ستفيدة ،لدي

ً
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن ال�ضرائ���ب الت���ي �أدفعها
عام�ل�ا/ة ف���ي ال�شرك���ة
�أربع���ون
�سنوي���اً» وت�ضيف �أنه «من غير المقب���ول �أن ما �أ�س�سنا له من �شركات
وا�ستثمارات �سيذهب �سدى».
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وف���ي ال�سياق نف�سه ب���رزت م�شكلة �أخرى على �صعي���د الإرث ،كون
الأزواج وال�س ّيم���ا الفل�سطينيين الذين لديه���م م�ؤ�س�سات خا�صة �أو
�أم���وال عينية ال ي�ستطيع���ون ت�سجيل ملكيتهم ف���ي لبنان ،وهذا ما
يجبره���م على تحويل جمي���ع �أمالكهم و�أم�ل�اك �أ�سرهم �إلى ا�سم
وبخوف
الم���ر�أة .وتقول �إح���دى ال�سي���دات وبقلق «�أ�شع���ر بع���بء،
ٍ
كبي���ر يف���وق طاقت���ي لأنن���ي عن���د وفات���ي �ست���رث قانون���اً عائلتي
ه���ذه الأم�ل�اك .والم�شكل���ة الكب���رى �أن زوج���ي يعم���ل بن���اء على
توكي���ل من���ي» وه���ذا حال �أكث���ر من �سي���دة .وعلى الرغ���م من �أن
بع����ض العائ�ل�ات لي�س لديها الكثي���ر من الأم�ل�اك �إلاّ �أنها �أعربت
عن الم�شكلة الخا�ص���ة بالإرث .وع ّبرت �إحدى ال�سيدات عن قلقها
بالق���ول «من غي���ر المقب���ول �أن جميع م���ا ن�ؤ�س�سه �أن���ا وزوجي ال
يمك���ن توريث���ه �إل���ى ابنتن���ا» .و قال���ت �إحداه���ن �إنها تع���رف انها
ت�ستطي���ع توريث �أوالده���ا ن�سبة معينة من �أمالكه���ا كما �إن زوجها
وبحك���م طائفته لن ي�ستطيع توريث بناته �إال ن�سبة معينة و�سي�س ِّب ُب
ه���ذا المو�ض���وع م�شكلة .وت�ضي���ف �أي�ض ًا« :يق���ال �إننا بل���د الحرية
والديمقراطي���ة �إال �أنن���ا �أ�س���و�أ بل���د ف���ي مج���ال قواني���ن الأحوال
ال�شخ�صية».
 5-2-4-2م�شاكل نف�سية
�أما على ال�صعيد النف�سي ف�إن معظم هذه الأ�سر ال تعاني من م�شاكل
متع���ددة على ال�صعيد النف�سي في ظ���ل انفتاح ثقافي وتاريخي في
لبن���ان ،كما �إن الأوالد ال ي�شع���رون ب� ّأي دونية عل���ى هذا ال�صعيد،
ب���ل ي�شعرون بانتمائهم/ن �إلى لبنان اكثر من انتمائهم/ن �إلى بلد
جن�سيته���م/ن .لكن الإح�سا�س بالغرب���ة هو رفيق بع�ض الجن�سيات
�ضحايا اال�ستراتيجيات الدولية .

�أ�شع���ر ب�أن زوجي يعاين من �صراع يف داخله ،ويعاين
م���ن �أزم���ة حتدي���د الهوي���ة فلي�س لدي���ه �أي انتم���اء وطني ال
للبنان وال فل�سطني وفقد الأمل يف مو�ضوع اجلن�سية.
تقول ال�سيدة (م) وهي نف�سها ،وبالرغم من ثقافتها العالية ،ت�ؤكد
�أنها لم تكن تع���رف حجم الم�شكالت التي �سيعاني منها �أوالدها.
وت�ضيف:

�أنا �أ�شعر باخلوف من امل�شكالت االجتماعية والنف�سية
التي �سيعي�شها �أوالدي يف امل�ستقبل» وبخا�ص ٍة �أن زوجها يعاين
م����ن �أزم����ة الهوية ،وهذا ما يدفع العائل����ة �إىل ال�سعي للهجرة
�إىل اخلارج واحل�صول على جن�سية �أخرى.
وتق���ول �إحداه���ن �إن الم�شكل���ة الوحيدة التي تعان���ي منها هي من
الناحي���ة االجتماعية �أال وه���ي العزلة االجتماعية وع���دم �إمكان ّية
االخت�ل�اط ب�سب���ب اللغ���ة� ،أي بمعنى �آخ���ر تعاني م���ن م�شكلة في
الدمج االجتماعي.
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�أن���ا قلقة على م�ستقبل �أوالدي ،ما هو م�صريهم/ن؟
يف ح���ال مل يح�صلوا عل اجلن�سية ف�سوف يعود بهم والدهم
�إىل �سوريا حيث �سي�شعرون بالغربة هناك.
م�ش����كالت كث��ي�رة حتدثت عنها الن�س����اء ،وهي م�شكالت
متقاطعة مع امل�ستويات الثقافية واالجتماعية ،ومع االجتاهات
ال�سيا�سي����ة (�س����وري ،فل�سطين����ي ،عراق����ي ،)...وت�ض����ع امل�س�أل����ة
برمته����ا يف �أح�ض����ان احلق����وق الإن�ساني����ة ل����كل املواطن��ي�ن /ات.
ف�����إذا كان����ت حقوق الإن�س����ان تكفل للإن�سان احلق����وق الأ�سا�سية
وه����ي حقوق العم����ل وال�صحة وال�سك����ن وامللكية ...ف�����إن حقوق
املواطني����ة جتعل الأمر االختياري �إلزامي����اً ،والن�ساء مواطنات
ف�أين هي حقوقهن الإن�سانية؟
م�ش���كالت كثي���رة �أثارته���ا الن�س���اء اللبناني���ات المتزوج���ات م���ن
غيراللبنانيي���ن :ال�شع���ور بع���دم الإ�ستق���رار ،والإح�سا����س ب����أن
م�ستقبله���ن غي���ر وا�ضح المعال���م ،و�أن الأ�سرة �ستتف���رق في نهاية
الأمر .وهذا ك ّل���ه ح ّول المقابالت �إلى محاكم���ات للقانون الجائر
بح���ق الن�ساء فه���و يحرمهنّ من حقوقهن الطبيعي���ة ويحولهن �إلى
غريب���ات في �أوطانه���ن�« .ألي����س م���ن الم�ؤ�س���ف �أن �أ�ضطر �إل���ى بيع
�أمالك���ي وتحوي���ل �أموالي �إلى الخارج حتى �أ�ستطي���ع �أن �أمنح ثروتي

�إلى �أوالدي» ،تتحدث ال�سيدة (ف) عن م�شكلة الإرث.
وتتحدث ال�سيدة (م) عن خوفها وقلقها ب�أن �أمالك زوجها م�سجلة
با�سمه���ا ،و�أنها في حال وفاته���ا �ست�ؤول هذه الأمالك �إلى عائلتها،
لأن زوجها فل�سطيني ممنوع من التملك في لبنان.

وهن���اك م�ش���كالت �إ�ضافي���ة متنوع���ة ينتجه���ا قان���ون
اجلن�سي���ة احل���ايل ،لي�س �أقله���ا ال�شعور بع���دم االنتماء الذي
ي�صاح���ب حياة الأ�سر ،والقلق العمي���ق الذي يرافق تفا�صيل
احلي���اة اليومي���ة .و�إذا كان ال�شعور بالغربة هو ال ُّ
إحلاحا
أقل � ً
يف جمتم���ع مفتوح كاملجتمع اللبناين� ،إال �أن قلق الأوالد من
امل�ستقب���ل وعلي���ه ،ال���ذي ينتق���ل �إليهم م���ن والديه���م ،يحيل
عبت عنها الن�ساء بالقليل من الدمع الذي
الأ�س���ى اىل �آالم رّ
راف���ق اعرتافاتهّ���ن بجهله���ن ه���ذا القان���و َن وم���ا يرتب���ه من
م�شكالت على �أ�سرهن.

الـق�سـم الـثـالـث

نحو المواطنية الكاملة للن�ساء:
قانون �آخر للجن�سية يحقق
المواطنية الكاملة للن�ساء

مقدمة

ت�ش���كل ال ُم َ
واطن���ة �أح���د الأ�س����س الهام���ة ف���ي منظوم���ة الدول���ة الحديث���ة ،وه���ي ف���ي
نظ���ر الباحثي���ن والباحث���ات ،المدخ���ل �إل���ى �إر�ساء نظ���م الحك���م الديمقراط���ي ،فالدولة
الديمقراطي���ة المعا�صرة ه���ي دولة الحق والقانون التي تقوم على �أ�سا�س احترام حقوق
المواطن ِّ
بغ�ض النظر عن دينه �أو جن�سه �أو عرقه.
َ
المواطنة �إطاراً نظر ًيا لمناق�شة التمييز عل���ى �أ�سا�س الجن�س وبهذا
ويعتب���ر مفه���وم
َ
المواطنة يتيح تج���اوز المناق�شات التقليدية حول
المعن���ى ف�إن ه���ذا الإطار النظري �أي
م�شارك���ة الم���ر�أة ف���ي الحي���اة ال�سيا�سية �إل���ى مناق�شات �أكث���ر �أهمية في ق�ضاي���ا الم�ساواة
والعدالة االجتماعية.
وي�شترط مفهوم المواطنة عالقة قانونية بين الفرد والدولة ،وهي عالقة تنطوي
عل���ى واجب���ات وحق���وق تحددها الت�شريع���ات والإج���راءات القانونية .فت�شريع���ات الدولة
تح���دّد ّ
وتنظ���م حق���وق المواطني���ن/ات وواجباته���م/ن وت�س���ن القواعد الت���ي بمقت�ضاها
ويتحم���ل م�س�ؤولياته في �إطار
ي�صب���ح الم���رء مواطناً ينق���ل جن�سيته �إلى �أوالده وزوج���ه ّ
القان���ون وغالب���اً م���ا تنعك�س في ه���ذه الإجراءات �أف���كا ٌر وم�صالح متناق�ض���ة تقف حاج ًزا
مني ًعا في وجه الم�ساواة التامة بين الأفراد.
وق���د يك���ون لبنان نموذج���اً مثالياً لمناق�ش���ة الت�شريعات والإج���راءات القانونية التي
تناق����ض المب���ادىء الد�ستورية وت�ؤدي �إلى تمييز فا�ضح بح���ق الن�ساء وانتقا�ص مق�صود
في مواطنيتهن.
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 -1-3كيف تتجلى المواطنة في الد�ستور وفي الت�شريعات؟
�إن الد�ست���ور اللبنان���ي و�إن كان ال ين����ص �صراح���ة عل���ى الم�ساواة
بين اللبنانيي���ن واللبنانيات� ،إال �أنه يعترف بالم�ساواة التامة �أمام
القان���ون لجمي���ع اللبنانيين م���ن دون تمييز ،فق���د ورد في المادة
ال�سابعة من الد�ستور:
«كل اللبنانيي���ن �سوا ٌء ل���دى القانون وهم يتمتعون بال�سواء بالحقوق
المدني���ة وال�سيا�سي���ة ويتحمل���ون الفرائ����ض والواجب���ات العامة من
دون فرق بينهم».

والم���ادة  12ح���ول الأهلية االنتخابي���ة والم���واد  12 ،2،9،10التي
تكر�س تباع ًا الحرية ال�شخ�صية ،وحرية المعتقد ،وحرية التعليم،
وحرية الر�أي واالجتماع وت�أليف الجمعيات.
والأه���م على الم�ستوى الد�ستوري ،هو ما تت�ضمنه مقدمة الد�ستور
الت���ي �أ�ضيف���ت �إلي���ه بموج���ب القان���ون الد�ستوري رق���م  18تاريخ
 1940/9/21حي���ث ورد ما حرفيته «لبنان عربي الهوية واالنتماء،

وه���و ع�ض���و م�ؤ�س����س وعام���ل ف���ي جامع���ة ال���دول العربي���ة وملت���زم
بمواثيقه���ا ،كما هو ع�ضو م�ؤ�س�س وفاعل في منظمة الأمم المتحدة
وتج�سد
وملت���زم بمواثيقه���ا والإع�ل�ان العالم���ي لحق���وق الإن�س���ان»ّ ،

الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجاالت دون ا�ستثناء.
وه���ذه المقدمة �أ�صبحت جزء ًا ال يتج ّز�أ من مواد الد�ستور بعد
�أن �صدر قرار المجل�س الد�ستوري بهذا ال�ش�أن وجاء فيه« :وبما

�أن المب���ادىء ال���واردة في مقدمة الد�ست���ور تعتبر جزءاً ال يتج ّز أ�
منه ،ويتمتع بقيمة د�ستورية �ش�أنها في ذلك �ش�أن �أحكام الد�ستور
نف�سها».

وق���د يك���ون من المفيد هنا الإ�ش���ارة �إلى �أن لبنان ق���د و ّقع العديد
م���ن االتفاقيات والمواثيق( ،)39لع ّل �أهمها الإعالن العالمي لحقوق
الإن�س���ان ال�صادر �سنة  1948وال���ذي �شارك لبنان في و�ضعه ،وقد
ن�ص���ت الم���ادة الثانية منه عل���ى الآتي« :ل���ك ّل �إن�سان الح ّ���ق بجميع
ّ

الحق���وق والحري���ات المذكورة في هذا الإع�ل�ان دونما تمييز من �أي
نوع كان ...وال �سيما التمييز ب�سبب الجن�س».

كما �إن �إبرام لبنان اتفاق ّية �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ض ّد المر�أة
�سنة  ،1996يعتب���ر �أ�سا�س ًا مو�ضوعي ًا لإلغ���اء التمييز �ضد المر�أة.
غي���ر �أن الدول���ة اللبناني���ة تحفظت عن الم���واد  9و ،16و ،29وهي
بذلك حاولت �أن ت�ستر ّد باليد الي�سرى ما ق ّدمته من م�ساواة باليد
مواطنية المر�أة
اليمنى ،هكذا بقي الحال على ما هو عليه ،وظلت ِ
منقو�صة ،ف�إنكار ح ّقها في منح جن�سيتها �إلى �أوالدها يناق�ض مبد�أ
مواط َن ًة من الدرجة الثانية.
الم�ساواة ويجعلها ِ
(  )39اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة ،فهمية �شرف الدين ( تحرير) ،تقرير الظ ّل
الثالث ،م�صدر �سابق.
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 -2-3التعديالت المطلوبة من �أجل تحقيق
الم�ساواة بين المر�أة والرجل في قانون الجن�سية
مظاهر التمييز في قانون الجن�سية:

يعتب���ر قان���ون الجن�سية اللبنان���ي الحالي انته���اك ًا �صريح ًا لحقوق
مجال.
غير ٍ
المر�أة الإن�سان ،ويم ّيز �ضدها في ِ
وتتلخ�ص �أبرز وجوه التمييز في الآتي:
لجهة عدم �إمكانية منح الأم اللبنانية الجن�سية �إلى ولدها
ن�ص���ت المادة الأولى من القرار رقم  15بتاريخ ،1925/1/19
والمع���دل بقانون  1960/1/11على ما حرفيته «يعد لبنانياً ّ
كل
�شخ�����ص مولود من �أب لبنان����ي »...وبالتالي ف�إن القانون اللبناني
يح�صر رب���اط الدم بالوالد وال ت�ستطيع الوال���دة اللبنانية منح
جن�سيته���ا �إلى �أوالدها عل���ى غرار الوالد ،تمام��� ًا كما ال ي�سعها
من���ح زوجه���ا الأجنب���ي ه���ذه الجن�سي���ة ،ف���ي حي���ن �أن المر�أة
الأجنبية التي تقترن بلبناني ت�صبح لبنانية بعد مرور �سنة على
تاريخ ت�سجيل الزواج.
ن�صت عليه المادة الرابعة من
ولعل �أبرز �أوجه التمييز يكمن في ما ّ
قانون الجن�سي���ة التي تمنح الأم الأجنبية الت���ي اكت�سبت الجن�سية
اللبناني���ة الح���ق ف���ي �أن تمن���ح �أوالده���ا القا�صري���ن والقا�صرات
الجن�سية اللبنانية �إذا هي بقيت على قيد الحياة بعد وفاة زوجها،
في حين يمنع ذلك عن المر�أة اللبنانية في الأ�صل.
ويطرح هذا المو�ضوع زاويتين:
الأول���ى :ف���ي حال ا�ستع���ادت الم���ر�أة اللبنانية جن�سيته���ا الأ�صلية
التي فقدته���ا ب�سبب الزواج بناء على طلبها وبعد انحالل الرابطة
الزوجي���ة ب�سبب وفاة ال���زوج فقط ،فهل �سيك���ون لأبنائها ال ُق ّ�صر
الحق في الدخول في الجن�سية اللبنانية تبع ًا لوالدتهم؟
الثاني���ة� :إذا تزوج���ت لبناني��� ٌة من �أجنب���ي و�أبقت عل���ى جن�سيتها
اللبناني���ة ولم تفقدها بالزواج ،فهل �سيكون لأبنائها ال ُق ّ�صر الحق
في اكت�ساب الجن�سية اللبنانية �إذا مات زوجها؟
قب���ل الإجاب���ة عن هذه الإ�شكاليات ال بد لنا ف���ي مرحلة �أولى من
الإ�ش���ارة �إل���ى ما ت�ض ّمنته الم���ادة  4من القرار رق���م  15والحالة
التي لحظها:
لقد ن�صت المادة  4المذكورة على ما يلي:
«�إن المقترن���ة ب�أجنبي اتخ���ذ التابعية اللبنانية ،والرا�شدين من
�أوالد الأجنب���ي الم ّتخذ التابعية المذكورة ،يمكنهم �إذا طلبوا �أن
يح�صلوا على التابعية اللبنانية بدون �شرط الإقامة� ،سواء �أكان

نحو املواطنية الكاملة للن�ساء

ذل���ك بالق���رار ال���ذي يمنح ه���ذه التابعية للزوج �أو ل�ل��أب �أو للأم
�أو بق���رار خا����ص .وكذلك الأوالد القا�ص���رون لأب اتخذ التابعية
اللبناني���ة �أو لأم اتخ���ذت ه���ذه التابعي���ة وبقي���ت حي���ة بع���د وف���اة
ال�سنة التي تلي
الأب ف�إنه���م ي�صي���رون لبنانيين �إال �إذا كان���وا في ّ
بلوغهم الر�شد يرف�ضون هذه التابعية».
ولق���د اعتب���رت ق���رارات عديدة �صدرت ع���ن محكم���ة التمييز �أن
الم���ادة الرابعة المذكورة ت�شم���ل الأوالد القا�صرين للأم اللبنانية
الأ�ص���ل التي احتفظ���ت بجن�سيتها �أو ا�ستعادت ه���ذه الجن�سية بعد
وفاة زوجها الأجنبي .ومن هذه القرارات:
القرار رقم  75/30تاريخ .1975/3/5
القرار رقم  9تاريخ .1980/8/1
الق���رار ال�صادر عن محكمة ا�ستئناف لبنان الجنوبي رقم  3تاريخ
.1990/2/27
بداية  ،1995/2/27الحقوق اللبنانية والعربية ،العدد .60-10
وق���د اعتبرت جميع تلك القرارات �أن الم���ادة  4المذكورة ال تمنح
الم���ر�أة الأجنبي���ة التي اتخ���ذت التابعية اللبناني���ة واكت�سبتها بعد
زواجه���ا معاملة �أف�ضل من الم���ر�أة اللبنانية الأ�صل التي احتفظت
بجن�سيته���ا اللبنانية �أو التي ا�ستعادت جن�سيتها اللبنانية قبل وفاة
زوجها الأجنبي �أو بعد وفاته ،وال بد تما�شي ًا مع العدالة والإن�صاف،
م���ن م�س���اواة و�ض���ع الأوالد القا�صري���ن لأم احتفظ���ت بجن�سيتها
اللبنانية بالأوالد القا�صرين لأجنبية اتخذت �أو اكت�سبت الجن�سية
اللبناني���ة بعد وفاة زوجها الأجنب���ي و�أن المادة  4المذكورة ت�شمل
جميع ه�ؤالء القا�صرين.
لكنْ في مقابل هذه القرارات لم تعترف قرارات عديدة بالم�ساواة
المن�صو�ص عليها �أعاله ومنها:
القرار تاري���خ  ،88/3/24ال�صادر عن محكم���ة التمييز المدنية،
الن�شرة الق�ضائية .378 ،1988
القرار رقم  103تاري���خ  1982/6/2ال�صادر عن محكمة الدرجة
الأولى في بيروت.
الق���رار رق���م  46تاري���خ  1982/4/7ال�ص���ادر ع���ن محكم���ة
ا�ستئناف بيروت.
ا�ستئن���اف مدني���ة  ،1994/2/16الحق���وق اللبناني���ة والعربي���ة،
عدد .10،63
ا�ستئناف مدنية  ،1993/5/15الن�شرة الق�ضائية.667 ،1993 ،
وال ب���د م���ن الت�شديد عل���ى �أن عب���ارة «اتخذت التابعي���ة اللبنانية»

ال���واردة ف���ي المادة  4فقرة  2من الق���رار  15تاريخ 1925/1/19
يج���ب �أن ت�شم���ل الم���ر�أة اللبناني���ة الأ�صل التي خ�س���رت بمفاعيل
زواجه���ا من �أجنبي ثم ا�ستع���ادت الجن�سية اللبناني���ة مجدد ًا بعد
انحالل زواجه���ا بوفاة الزوج وبقيت هي حية ،والزوجة التي توفي
زوجها وهي لم تخ�سر جن�سيتها اللبنانية بزواجها من �أجنبي ،ف�إن
الأوالد القا�صرين لهذه المر�أة ي�صيرون لبنانيين.
وه���ذا تطبيق للمبد�أ العام المن�صو�ص عنه في القرار  15المذكور
الذي ن�ص على حاالت عديدة تعتبر رابطة ن�سب الأم تك�سب �أي�ض ًا
الجن�سية اللبنانية ومن تلك الحاالت:
�-1أوالد المت�أهل���ة م���ن رجل �أجنب���ي ال تعطي قواني���ن بالده لهم
الجن�سية (المادة ،1الفقرة  2من القرار .)15
-2الول���د غير ال�شرع���ي الذي تثبت ُب ُن َّوته وه���و قا�صر من لبنانية
�سند ًا للمادة  2من القرار .
ولك���ن ،بالرغ���م من تف�سيره���ا الوا�س���ع للمادة  4م���ن القرار ،15
فال ب���د من الإق���رار بوجود ا�سثن ٍ
���اء لهذه الم���ادة من�صو�صٍ عليه
ف���ي ميثاق جامعة ال���دول العربية والد�ست���ور اللبناني والعديد من
الق���رارات الدولي���ة المتعلقة بالالجئي���ن الفل�سطينيين في لبنان،
فالدول���ة اللبناني���ة بتوقيعه���ا على ميث���اق جامعة ال���دول العربية،
وا�شتراكه���ا ب�إ�صدار القرارات المتعلق���ة بالالجئين الفل�سطينيين
وت�شديدها على « تهيئة فر�ص العم���ل للمقيمين منهم في �أرا�ضيها
م���ع احتفاظهم بجن�سيته���م الفل�سطينية كمبد�أ ع���ام» ،وهذا ما �أكده
الد�ست���ور اللبناني الراف�ض للتوطي���ن ،تكون قد ارت�أت الإبقاء على
التابعي���ة الفل�سطيني���ة للذين يحملونه���ا ،ف�ض ًال ع���ن �أن الد�ستور
اللبنان���ي وميثاق الجامعة العربية وم���ا انبثق عنه من قرارات هي
بمنزلة �أي قانون �ص���ادر عن ال�سلطة اللبنانية وتعلو على المادة 4
المذك���ورة وتعدلها ،بالن�سبة ال���ى الفل�سطينيين ،بحيث �إن المادة
 4م���ن القرار  15ال تطبق عل���ى �أوالد المر�أة اللبنانية المت�أهلة من
فل�سطيني توفي بتاريخ كان ال يزال الأوالد فيه قا�صرين( .محكمة
بداية بيروت -1978/6/28 ،حاتم الجزء .)360 ،172
ف����إذا كان ال�سب���ب الرئي����س الكام���ن وراء عدم االعت���راف للمر�أة
اللبناني���ة به���ذا الحق ،وه���و غير معل���ن ،يتعلق بو�ض���ع الالجئين
الفل�سطينيي���ن في لبنان والخ�شية التي ل���دى البع�ض من �أن ي�ؤدي
ذلك �إل���ى توطين مق ّنع ،فالدولة اللبناني���ة بتوقيعها ميثاق جامعة
ال���دول العربي���ة ،وبا�شتراكه���ا بالق���رارات المتعلق���ة بالالجئي���ن
الفل�سطينيين ،تكون في موقع يعلو فيه الت�شريع المتعلق بالجن�سية
على غيره (وال �سيما المادة  4من القرار  15تاريخ .)1925/1/19
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وفي الإطار عينه ،تجدر الإ�شارة �إلى �أن الم�شترع اللبناني لم يتوانَ
عن ا�ستثن���اء الفل�سطينيين من قانون تمل���ك الأجانب في القانون
رق���م  296تاري���خ  2001/4/3الذي طع���ن فيه له���ذه الجهة �أمام
المجل�س الد�ستوري .وقد ق ّرر المجل�س المذكور في قراره المنتهي
�إل���ى ر ّد الطعن� ،أن ي ّرج���ح بين مبد�أين د�ستوريي���ن� ،أحدهما� ،أن
يتقدم مبد�أ منع التوطين على مبد�أ الم�ساواة.
وعل���ى ذلك ،فمن النافل الق���ول �إن الم�س�ألة باتت تحتاج فقط �إلى
ق���رار �سيا�س���ي �أكثر منه �إل���ى ن�ص ت�شريعي ،وال ب���د للبنان من �أن
يح���ذو حذو دول عربي���ة �أخرى �ألغت التميي���ز المزمن �أي مو�ضوع
منح الجن�سية.
وفي ظ���ل ا�ستمرار ه���ذا التحفظ ع���ن الم�ست���وى الت�شريعي ،فقد
كان الفت ًا ،على الم�ست���وى العملي ،التدبير الذي اتخذته المديرية
العامة للأمن العام �سنة  2003والذي قررت بموجبه منح «�إقامات
مجاملة» دائمة �أو طويلة الأمد:
 للرعايا العرب والأجانب من �أم لبنانية. لزوجات الرعايا اللبنانيين ،مهما كانت جن�سيتهن� ،شرط عدممزاولة �أي عمل.
و�إذ حر�ص���ت مذكرة الأمن العام النافذة اعتبار ًا من 2003/7/1
���د ا�ستم���رار العم���ل بالأنظم���ة المتعلق���ة بالالجئي���ن
عل���ى ت�أكي ِ
الفل�سطينيي���ن ،فق���د �شكل���ت و�سيلة لرف���ع الظلم الالح���ق ب�أوالد
الم���ر�أة اللبنانية الذين ولدوا في لبنان ويعي�شون فيه دون الحقوق
المرتبط���ة بالجن�سي���ة .ولك���ن ه���ذا التدبي���ر الإداري ،عل���ى رغم
�إيجابيت���ه وطابعه العملي� ،إال �أنه ال يلغي �ض���رورة تعديل القانون،
نظ���ر ًا �إلى م���ا يرتبط به م���ن نتائج ف���ي الإرث والتمل���ك العقاري
وغيره من الم�سائل(.)40

قد يكون هذا القانون مقبو ًال يف زمن م�ضى ،يوم
كانت املر�أة بحاجة لو�صي عليها ،وكانت قدراتها و�إمكانياتها
ال تخولها دائماً �صحة اخليارات و�صحة الأحكام ،لكن اليوم
يف ظل ِن َ�سبٍ للن�ساء والفتيات خريجات التعليم العايل
تفوق ال�شباب ،ويف ِظ ِّل قدرات جت ّلت يف الأعمال الإدارية
وال�سيا�سية التي تولتها املر�أة ،ال ميكن لهذا القانون اجلائر
�أن ي�ستمر.
(  )40زي���اد بارود (من�سق وم�ش���رف) ،درا�سة قانونية لإلغاء جمي���ع �أ�شكال التمييز �ضد
المر�أة في القوانين اللبنانية ،بيروت� ،2005 ،ص .4
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م���ا ه���و المطل���وب �إذاً وكي���ف يج���ب �أن يع���دّل قان���ون
()41
الجن�سية؟؟
الأ�سباب الموجبة لهذا التعديل,
حي���ث �إن المادة  7من الد�ستور اللبناني ن�صت على �أن اللبنانيين
�سوا ٌء �أم���ام القانون وهم يتمتع���ون بالحقوق المدني���ة وال�سيا�سية
ويتحمل���ون الفرائ�ض والواجبات العام���ة من دون فرق بينهم ،كما
و�أق���ر الد�ستور في مقدمته الت���زام لبنان مواثي���ق الأمم المتحدة
والإعالنَ العالمي لحقوق الإن�سان،
وحي���ث �إن لبن���ان �أب���رم بالقان���ون رق���م  572تاري���خ 1996/8/1
االتفاقي���ة الدولية للق�ضاء على جميع �أ�ش���كال التمييز �ضد المر�أة
التي �أقرتها الجمعية العام���ة للأمم المتحدة في ،1979/12/18
غي���ر �أنه تحفظ في الوق���ت عينه عن بع�ض �أح���كام هذه االتفاقية
ال�سيما منه���ا البند الثاني من المادة التا�سع���ة الذي يمنح المر�أة
حق ًا مت�ساوي ًا مع الرجل في ما يتعلق بجن�سية �أطفالها،
وحيث �إن هذا التحفظ ينتق�ص من حقوق الطفل والرجل والمر�أة
والعائل���ة مع ًا ،وال يزال ي�س���يء �إلى حقوق الإن�س���ان ويرتب تمييز ًا
مجحف��� ًا بي���ن الرج���ل والم���ر�أة ،ف�ض ًال ع���ن كونه قد ك ّر����س �أزمة
اجتماعية و�إن�سانية في لبنان،
وحي���ث �إن قانون الجن�سية في لبنان (الق���رار  15تاريخ  19كانون
الثاني  )1925قد ُو�ضع م���ن المفو�ض ال�سامي الفرن�سي في العام
 1925قبي���ل �إعالن دولة لبنان الكبير ،وقد َ�ش��� ّرع للرجل اللبناني
�إعطاء جن�سيت���ه لزوجته الأجنبية ب�شروط غي���ر مت�ساوية مع تلك
المفرو�ض���ة على الم���ر�أة اللبنانية عندما تقت���رن ب�أجنبي ،كما �إنه
ل���م ُيعترف لها بحقها في منح جن�سيتها �إلى مولودها �أ�سو ًة بالحق
فح�صرت رابطة ال���دم لمنح الجن�سية اللبنانية
المعطى لزوجهاُ ،
وحجبت عن الأم ومولودها،
بين الأب وولده ُ
وحي���ث �إن قان���ون الجن�سي���ة قد م��� ّر عليه الزمن ول���م يعد ير�ضي
طموحات وحاجات المجتمع اللبناني،
وحيث �إن تكري�س التمييز بين الرجل والمر�أة ينتق�ص من مواطنية
المر�أة وي�صيب العائالت ويحرم الأوالد من حقوق كثيرة في العمل
واالنت�ساب �إلى النقاب���ات ومزاولة المهن والإقامة واال�ستفادة من
التقديمات االجتماعية وال�سكن والتم ّلك وغيرها،
وحي���ث �إنه يقت�ضي بالتالي معالجة هذه الق�ضية المزمنة ،المقلقة
لل�ضمي���ر الوطن���ي والإن�ساني ،والإحاطة بها م���ن مختلف جوانبها
و�أبعادها التاريخية والقانونية واالجتماعية،
(  )41اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة ،اقتراح م�شروع تعديل قانون الجن�سية المعد
من قبل المحامي د .بول مرق�ص.

نحو املواطنية الكاملة للن�ساء

لـذلـك ،ي�أتي اقتراح التعديل الحا�ضر في الألفية الثالثة للم�ساواة
بين الرجل والمر�أة في م�سائل الجن�سية ،فيرمي من جهة �أولى �إلى
االعتراف والإق���رار بحق المولود من �أم لبناني���ة ب�إعالن جن�سيته
اللبناني���ة لكون هذا الح���ق ين�ش�أ بوالدته ،ومن جه���ة ثانية لتخويل
الم���ر�أة اللبنانية المقترنة ب�أجنبي منح���ه جن�سيتها �أ�سو ًة بالرجل
اللبناني المقترن ب�أجنبية.
يندرج بحث الأ�سباب الموجبة القتراح القانون التعديلي الحا�ضر
في ق�سمين رئي�سين هما:
بالن�سب���ة �إل���ى ال�سب���ب الأول الموج���ب للتعديل ،وهو ح���ق المر�أة
ب�إعطاء ولدها ما هو موازٍ وتابع ومرتبط بمنحه الحياة �أي الإقرار
ل���ه بجن�سية والدت���ه ،وحق الطف���ل وبحكم �صلة ال���دم عينها التي
ُت َق���ر له مع وال���ده بعدم �إنكار حقه بجن�سية والدت���ه� ،إذ �إنّ جن�سية
الوالدين هي حق للطفل عليهما متحدين ومنفردين،
�إنّ ح���ق الم���ر�أة بمنح الحي���اة للجنين وبتربيت���ه وح�ضانته يتالزم
وحقها ،بل وواجبها ،بمنحه الجن�سية ،فهي من حملت به وولدته،
وبالتال���ي ف�إن رابطة ال���دم بين الأم وولدها ه���ي رابطة دم �أكيدة
و�أ�صلي���ة وغير قابل���ة للت�شكيك �إذ �إن جن�سي���ة الأم لي�ست بجن�سية
طارئة تعطى للمولود في حاالت ا�ستثنائية �أقرها القانون ،كما في
حال���ة الولد مجهول الأب ،و�إن ّما هي جن�سية �أ�صلية قابلة لأن تُمنح
ل���كل من يولد من رحمها .و�إن جميع الأمهات اللبنانيات هنّ �سوا ٌء
في ما بينهنّ  ،ومن غير الجائز االنتقا�ص من حق المر�أة اللبنانية
بالن�سبة �إلى الجن�سية لمجرد زواجها من �أجنبي.
انعكا�س���ات �سلبي ٍة على
�إنّ حرم���ان الول���د جن�سية والدت���ه يرتّ���ب
ٍ
العائل���ة والمجتمع والإن�سان لكونه جريم��� ًة بحق الطفل والأم ،كما
ن�ش���ى ُء واقع ًا �أليم ًا ومرير ًا يجعل م���ن المولود من �أم لبنانية و�أب
ُي ِ
�أجنب���ي غريب ًا عن وطنه ناقم ًا على مجتمعه وعال ًة عليه ،في حين
�أ ّنه جدير بالمواطنية وبالجن�سية اللبنانية مثل المولود من �أب و�أم
لبنانيين ال�س ّيما و�أن لبنان بالن�سبة �إليه ،هو وطن نهائي ،وهو حق ًا
الوطن الأم.
�إن الإق���رار بجن�سي���ة الأم لولدها هو حق ل���ه عليها وعلى المجتمع
قب���ل �أن يكون حق ًا له���ا ،فحقّ الطفل بجن�سية �أم���ه لي�س م َّن ًة و�إنما
حق مقد�س وم�شروع وطبيعي وبيولوجي.

بالن�سب���ة �إل���ى ال�سب���ب الثان���ي الموج���ب للتعديل ،هو ح���ق المر�أة
الإن�سان لكونها مت�ساوية والرجل من الناحية الإن�سانية والقانونية،
ب����أن تمن���ح جن�سيته���ا اللبنانية �إل���ى زوجها الأجنبي ً
عم�ل�ا بمبد�أ
الم�ساواة في المواطنية بين الرجل والمر�أة.
�إن الم���ر�أة ب�شكل عام ،وفي لبنان ب�شكل خا�ص ،لها حق في العي�ش
بكرامة وف���ي التربية والتعليم ودخول الجامع���ات وخو�ض معترك
الحياة المهنية والعملية �ش�أنها �ش�أن الرجل ولها الحقوق ال�سيا�سية
ف���ي االقت���راع والتر�ش���ح لالنتخابات وتمثي���ل الأمة ف���ي البرلمان
اللبنان���ي والحقوق المدني���ة التي تخولها التج���ارة واالنت�ساب �إلى
النقاب���ات والجمعيات وب�أن تتب ّو�أ �أي مرك���ز في القطاع الخا�ص �أو
�أي من�ص���ب وزاري �أو �سيا�س���ي �أو �إداري ،فه���ي �إذ ًا م�ساوية للرجل
ف���ي الحقوق والم�س�ؤوليات ف�ض ًال عن �أنها تجهد با�ستمرار لتطوير
قدراتها العلمية والعملية وت�شارك في بناء المجتمع،
فم���ن هنا له���ا �أي�ض��� ًا �أن يت���م الإقرار بحقه���ا في من���ح جن�سيتها
اللبناني���ة لزوجه���ا ال���ذي ي�شاركه���ا الحي���اة العائلي���ة اللبناني���ة،
حت���ى ال يك���ون م�صيره البقاء ف���ي حالة غربة دائم���ة وق�سر ّية عن
انتم���اء العائلة والمجتمع الذي �ساهم في نمائه ،فالمر�أة والرجل
�شريكان مت�ساوي���ان في ت�أ�سي�س العائلة وتربيته���ا وتعليمها ،الأمر
ال���ذي يق�ض���ي بم�ساواتهما في م�سائ���ل الجن�سية والإق���رار بالحقّ
عينه العائد للرجل في منح الجن�سية �إلى �شريكته في الزواج.

ا�ستناداً �إلى ما تقدم،
يقت�ض���ي تعديل كل من القرار الت�شريعي رقم  15تاريخ  19كانون
الثان���ي ( 1925قان���ون الجن�سي���ة) والقان���ون  572تاري���خ �أول �آب
 1996القا�ض���ي بان�ضم���ام لبنان �إلى اتفاقي���ة الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد المر�أة.
كم���ا ويقت�ضي التنبه ب����أ ّال يلحق المر�أة تمييز ف���ي القانون المنوي
ت�شريع���ه لتمكي���ن المتح ّدري���ن م���ن �أ�ص���ل لبنان���ي م���ن ا�ستعادة
جن�سيتهم اللبنانية.
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المادة

الن�ص القديم

الن�ص الجديد

الأولى

«يعد لبناني ًا:
• كل �شخ�ص مولود من �أب لبناني.
•كل �شخ�ص مولود ف���ي �أرا�ضي لبنان الكبير ولم
يثب���ت �أن���ه اكت�سب بالبن���وة عند ال���والدة تابعية
�أجنبية.
•كل �شخ����ص يول���د في �أرا�ضي لبن���ان الكبير من
والدين مجهولين �أو والدين مجهولي التابعية».

«يعد لبناني ًا:
كل �شخ����ص مول���ود م���ن �أب لبنان���ي �أو �أم لبناني���ة.
كل �شخ����ص مول���ود عل���ى الأرا�ض���ي اللبناني���ة ولم
يثب���ت �أنـه اكتـ�سـ���ب بالـبـنـوة عـند ال���والدة تـابعـيـة
�أجنبـية.
كل �شخ�ص يولد على الأرا�ضي اللبنانية من والدين
مجهولين �أو والدين مجهولي التابعية».

الثانية

«�إن الول���د غي���ر ال�شرعي الذي تثب���ت بنوته وهو
قا�ص���ر يتخ���ذ الجن�سي���ة اللبناني���ة �إذا كان �أحد
والدي���ه ال���ذي ثبت���ت البن���وة �أو ًال بالنظ���ر �إليه،
لبناني��� ًا .و�إذا كان بره���ان ثبوت البن���وة بالنظر
�إل���ى الأب والأم ناتج��� ًا ع���ن عقد واح���د �أو حكم
واح���د اتخذ االبن تابعية الأب �إذا كان هذا الأب
لبناني ًا».

«�إن الولد غير ال�شرعي الذي تثبت بنوته وهو قا�صر
يتخ����ذ الجن�سية اللبنانية �إذا كان �أحد والديه الذي
ثبتت البن����وة �أو ًال بالنظ����ر �إليه ،لبناني���� ًا .و�إذا كان
برهان ثب����وت البنوة بالنظر �إل����ى الأب والأم ناتج ًا
ع����ن عقد واح����د �أو حكم واح����د اتخذ الول���د تابعية

الرابعة

«�إن المقترن���ة ب�أجنب���ي اتخ���ذ التابعي���ة اللبنانية،
والرا�شدي���ن م���ن �أوالد الأجنبي المتخ���ذ التابعية
المذك���ورة ،يمكنه���م �إذا طلب���وا �أن يح�صل���وا على
التابعي���ة اللبناني���ة ب���دون �ش���رط الإقام���ة� ،سواء
�أكان ذل���ك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج
�أو ل�ل��أب �أو ل�ل��أم �أو بقرار خا����ص .وكذلك الأوالد
القا�ص���رون لأب اتخ���ذ التابعي���ة اللبناني���ة �أو لأم
اتخ���ذت هذه التابعي���ة وبقيت حية بع���د وفاة الأب
ف�إنهم ي�صي���رون لبنانيي���ن �إال �إذا كانوا في ال�سنة
التي تلي بلوغهم الر�شد يرف�ضون هذه التابعية».

الخام�سة

« �إن الم���ر�أة الأجنبية التي تقت���رن بلبناني ت�صبح
لبناني���ة بعد مرور �سنة على تاري���خ ت�سجيل الزواج
في قلم النفو�س بناء على طلبها».

�أي م���ن والدي���ه اللبنان���ي الجن�سي���ة حتى ول���و منحه
الطرف الآخر جن�سيته الأجنبية».

«�إن الرجل �أو المر�أة المقترن /المقترنة بزوج �أجنبي
اتخ����ذ /اتخ����ذت التابعي���ة اللبناني���ة ،والرا�شدين من
�أوالد ال����زوج الأجنب����ي المتخ���ذ التابعي���ة المذك���ورة،

يمكنهم �إذا طلبوا �أن يح�صلوا على التابعية اللبنانية
ب���دون �شرط الإقامة� ،سواء �أكان بالقرار الذي يمنح
ه���ذه التابعية للزوج �أو الأب �أو للأم �أو بقرار خا�ص.
وكذل����ك الأوالد القا�صرون لأب �أو لأم اتخذ �أي منهما
التابعي����ة اللبناني����ة ف�إنه����م ي�صي����رون لبنانيي����ن �إال �إذا
رف�ض����وا هذه التابعية في ال�سنة التي تلي بلوغهم ّ
�سن
الر�شد».
« �إذا كان �أح���د الزوجي���ن �أجنبياً فيكت�س���ب بنا ًء على
طلب���ه جن�سي���ة زوج���ه اللبناني بعد م���رور �سنة على

تاريخ ت�سجيل الزواج في قلم النفو�س».
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المادة

الن�ص القديم

الن�ص الجديد

ال�ساد�سة

« �إن الم���ر�أة اللبناني���ة الت���ي تقت���رن ب�أجنبي تبقى
لبناني���ة �إل���ى �أن تطلب �شطب قيده���ا من �سجالت
الإح�صاء الكت�سابها جن�سية زوجها».

« �إذا كان �أح���د الزوجي���ن لبناني���اً واقت����رن ب�أجنب����ي
فيبقى لبناني ًا �إلى �أن يطلب �شطب قيده من �سجالت
النفو�س الكت�سابه جن�سية زوجه الأجنبي».

« يج���وز للمر�أة التي فق���دت جن�سيتها اللبنانية �إثر
اقترانه���ا ب�أجنب���ي �أن ت�ستعيد ه���ذه الجن�سية بعد
انحالل الزواج بناء على طلبها.
�إن اللبناني���ات اللوات���ي تزوج���ن قبل �إح�ص���اء �سنة
 1932وخ�س���رن جن�سيته���ن بال���زواج ول���م يكن لهن
قيد في �سجالت هذا الإح�صاء يمكنهن بعد انحالل
الزواج الح�صول على حكم ق�ضائي بقيدهن �إذا ثبت
وجوده���ن بتاريخ � 30آب �سن���ة  1924على الأرا�ضي
اللبناني���ة بالتاري���خ المذك���ور فيمكنه���ن ا�ستع���ادة
جن�سيتهن اللبنانية بموجب المادة الثانية من قانون
 31كانون الثاني �سنة ».1946

« يج���وز لأي م���ن الزوجي���ن ال���ذي فق���د جن�سيت���ه
اللبناني���ة �إث���ر �إقتران���ه ب�شخ����ص م���ن التابعي���ة غير
اللبنانية �أن ي�ستعيد هذه الجن�سية بناء على طلبه.

�إن اللبناني���ات اللوات���ي تزوج���ن قب���ل �إح�صاء �سنة
 1932وخ�سرن جن�سيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد
ف���ي �سجالت هذا الإح�ص���اء يمكنهن الح�صول على
حكم ق�ضائ���ي بقيدهن �إذا ثبت وجودهن بتاريخ 30
�آب �سن���ة  1924على الأرا�ضي اللبنانية �أما من وجد
منه���ن خارج الأرا�ض���ي اللبنانية بالتاري���خ المذكور
فيمكنه���ن ا�ستع���ادة جن�سيته���ن اللبناني���ة بموج���ب
المادة الثانية من قانون  31كانون الثاني ».1946

العا�شرة

« م���ع االحتفاظ بحقوق االختيار المن�صو�ص عليها
في معاهدة ال�صلح المم�ضاة في لوزان �سنة ،1923
يع���د لبناني ًا كل �شخ����ص مولود ف���ي �أرا�ضي لبنان
الكبي���ر من �أب ولد فيه �أي�ض��� ًا ،وكان في  1ت�شرين
الثاني �سنة  1914حائز ًا للتابعية العثمانية».

« م���ع االحتفاظ بحقوق االختيار المن�صو�ص عليها
في معاهدة ال�صلح الموقعة في لوزان �سنة ،1923
يعد لبناني ًا ال�شخ�ص المولود على الأرا�ضي اللبنانية
م���ن �أب �أو �أم ولدا فيه �أي�ض��� ًا ،وكان �أحدهما حائز ًا
التابعية العثمانية في  1ت�شرين الثاني ».1914

الحادية ع�شرة

« �إن الأوالد والن�س���اء المتزوجات الذين يكونون قد
اكت�سبوا التابعية الأجنبية بمقت�ضى المادة  36من
معاهدة ال�صلح المعق���ودة في لوزان يجوز لهم �أن
يتخذوا التابعية اللبناني���ة بموجب قرار من رئي�س
الدول���ة بعد التحقي���ق وب�شرط �أن يكون���وا مقيمين
في �أرا�ضي لبن���ان وذلك بتقديمهم ت�صريح ًا بهذا
ال�ش����أن في ال�سنة التي تلي بل���وغ الر�شد �أو انحالل
الزواج».

« �إن الأوالد ،والن�ساء المتزوجات الذين يكونون قد
اكت�سبوا التابعية الأجنبية بمقت�ضى المادة  36من
معاهدة ال�صلح المعق���ودة في لوزان يجوز لهم �أن
يتخذوا التابعية اللبناني���ة بموجب قرار من رئي�س
الدول���ة بعد التحقي���ق وب�شرط �أن يكون���وا مقيمين
ف���ي لـب ـنـ���ان وذل���ك بـتـقـديـمـه���م ت�صريح��� ًا بهذا
ال�ش�أن في ال�سنة التي تلي بلوغ �سنّ الر�شد بالن�سبة
للأوالد».

ال�سابعة
(الفقرة )1
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الق�سم الثالث

القانون  572تاريخ �أول �آب 1996
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المادة

الن�ص القديم

الن�ص الجديد

الأولى

« �أجي���ز للحكوم���ة ان�ضم���ام لبن���ان �إل���ى اتفاقي���ة
الق�ض���اء عل���ى جميع �أ�ش���كال التمييز �ض���د المر�أة
المعتم���دة م���ن الجمعي���ة العامة للأم���م المتحدة
بتاري���خ  1979/12/18والمرفق���ة به���ذا القان���ون
�شرط التحفظ بعدم التزام لبنان:
بالبن���د « »2من الم���ادة  9المتعلق بمن���ح المر�أةحق��� ًا «م�ساوي ًا» لحق الرجل في ما يتعلق بجن�سية
�أطفالها.
بالفق���رات (ج)( ،د)( ،و)( ،ز) ،من البند «»1من المادة  16في ما يتعلق:
 بالفق���رة «ج» المتعلق���ة بالحق���وق المت�ساوية فيالزواج.
بالفقرة «د» المتعلق���ة بحقوق الوالدة في الأمورالخا�صة ب�أطفالها.
بالفقرة «و» المتعلقة بالوالية وال ِقوامة والو�صايةعلى الأطفال وتبنيهم.
 بالفقرة «ز» في �شقها المتعلق با�سم الأ�سرة.بالبن���د « »1م���ن الم���ادة  29المتعل���ق بعر����ضالخالف���ات بي���ن الدول ح���ول تف�سي���ر �أو تطبيق
االتفاقية �إلى محكمة العدل الدولية».

يلغ���ى تحف���ظ لبن���ان ع���ن البن���د الثان���ي م���ن الم���ادة
التا�سعة في اتفاقية �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ضد
المر�أة.
تمنح المر�أة حقاً» «م�ساوياً» لحق الرجل في ما يتعلق
بجن�سية �أطفالها وتلغى جميع الأحكام المخالفة.
�إب���رام الملح���ق االختي���اري التفاقي���ة الق�ض���اء عل���ى
جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة.

الـقـ�سـم الــرابــع

نــتــائــج وخــال�صــات

ل���م تك���ن وظيفة ه���ذه الدرا�س���ة اكت�شاف �ش���يء مجه���ول ،فالم�شكالت الت���ي تحدثت
عنه���ا الن�ساء ،يعرفها المجتمع ،ويتعاطى معها ،باعتبارها الم�شكالت المفرو�ضة بحكم
القانون والواقع االجتماعي ،ولكن ما هو غير معروف وقد ّمته الدرا�سة ،هو حجم هذه
الم�شكلة وات�ساعها وت�أثيراتها ال�سلبية على �أ�سر كثيرة من المواطنات اللبنانيات.
دون الم�س���ح الكم���ي ل���م يكن م���ن الممكن �أن نع���رف �أن الرقم المق���در للمت�ضررين
والمت�ض���ررات م���ن قان���ون الجن�سي���ة الحال���ي ،يق���ارب الثماني���ن �أل���ف ( )80000مت�ضر ٍر
ومت�ض���ررة خ�ل�ال �أربعة ع�ش���ر عاماً فقط� ،أي من���ذ  1995حتى � .2008أهمي���ة هذا الرقم
هو �أنه رقم في بلد ال ي�صل عدد �سكانه �إلى �أربعة ماليين ن�سمة ،وهو رقم ربما كان �إلى
ازدياد في ظ ّل ارتفاع هجرة ال�شباب وال�شابات �إلى الخارج وت ّقل�ص �سوق العمل.
ولم يكن من الممكن ر�ؤية الأ�سى والحزن لوال المقابالت وجل�سات اال�ستماع لر ّبات
يتحملن ظلم هذا القانون.
الأ�سر اللواتي ّ
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الق�سم الــرابــع

لق���د قدم���ت الدرا�س���ة لنا نح���ن ولم���ن يري���د �أن يع���رف �أن �أ�سر
مجموعة كبي���رة م���ن اللبنانيات/المواطنات تتعر����ض لم�شكالت
كثي���رة ومتنوعة ،تت�صل بحقوق الإن�س���ان الأولية� ،أي حقوق العمل
والملكي���ة والتنق���ل ،والطباب���ة والتعلم ...وهي ك ّله���ا تناق�ض مبد�أ
الم�س���اواة ال���ذي يكفل���ه الد�ستور لجمي���ع اللبنانيي���ن� ،إ�ضافة �إلى
م�شكالت نف�سية تطول جميع �أفراد الأ�سرة ،وتنتجها غربة الن�ساء
ٍ
ف���ي �أوطان ّهن ،ذل���ك �أن الح�صول عل���ى الإقامة لي����س فع ًال عادياً
لمواط���ن/ة يعي�ش/تعي����ش ف���ي وطنه/ه���ا ،ف�ض ًال ع���ن م�شكالت
التعلي���م والطبابة والعمل التي ت�ضع الن�ساء اللبنانيات المتزوجات
من غي���ر لبنانيين �أمام حائط م�سدود يجع���ل من عدم اال�ستقرار
وغياب الأمان وع���دم االطمئنان للم�ستقبل عوار�ض دائمة تنعك�س
�أحزان ًا و�آالم ًا لدى الأ�سر �إلى �أي طبقة اجتماعية انتموا.
نخل�ص �إلى القول

�إن تعدي���ل قان���ون اجلن�سية اللبناين احل���ايل باجتاه
امل�س���اواة ب�ي�ن امل���ر�أة والرج���ل ه���و حاج���ة فعلي���ة للكث�ي�ر من
ت�صر الن�س���اء على ا�س�ت�رداده ً
عم�ل�ا بروح
الأ�س���ر ،وه���و ح���ق ّ
الد�ستور اللبناين ،فاملر�أة يف لبنان التي يحفظ لها الد�ستور
ح���ق العي����ش بكرام���ة ،واحل���ق بالرتبي���ة والتعلي���م ودخ���ول
اجلامع���ات ،وخو����ض معرتك احلياة املهني���ة والعملية �ش�أنها
�ش����أن الرج���ال ،وله���ا احلق���وق ال�سيا�سية نف�سه���ا يف االقرتاع
والرت�ش���ح واالنتخاب���ات ،ومتثي���ل الأم���ة يف الربمل���ان ،وله���ا
احلق���وق املدني���ة الت���ي تخوله���ا التج���ارة واالنت�س���اب �إىل
النقاب���ات واجلمعي���ات ،وله���ا احل���ق يف �أن تت ّب���و�أ �أي مرك���ز يف
القط���اع الع���ام �أو �أي من�ص���ب �إداري �أو �سيا�س���ي �أو وزاري ،يف
القطاع�ي�ن الع���ام واخلا�ص ،هذه املر�أة �أال يح���ق لها �أن تق ّرر
م���ن �ستت���زوج؟ و�أن تتمت���ع باحلقوق نف�سها الت���ي يتمتع بها
الرج���ل جله���ة اختي���ار الزوج ،فه���ل مينع عنها ه���ذا احلق يف
من���ح جن�سيته���ا �إىل من اختارته �شري���كاً حلياتها ،وهل مينع
عنها حقها يف منح جن�سيتها �إىل من هم جزء منها.
م���ا يج���ب �أن ن�ؤ ّك���ده هن���ا يتع���دى الأ�سب���اب الموجبة الت���ي ين�ص
عليه���ا الد�ست���ور ،وه���ي الم�س���اواة في الحق���وق والواجب���ات بين
المواطني���ن/اتْ � ،إذ �إن���ه يت�صل بالحق الطبيع���ي الذي يت�أثر بكون
رابط���ة الدم بي���ن الأم وولدها رابط���ة �أكيدة و�أ�صيل���ة وغير قابلة
للت�شكي���ك ،فجن�س ّي���ة الأم لي�س���ت بجن�سية طارئة تعط���ى للمولود
ف���ي حالة ا�ستثنائية يق ّرها القانون ،كم���ا هي حالة الولد «مجهول
الأب» ،و�إنم���ا ه���ي جن�سية �أ�صلية قابلة �أن تمن���ح لكل من يولد من
رحمه���ا .و�إن جمي���ع اللبنانيي���ن واللبنانيات هُ ْم وهُ ���نّ �سوا ٌء فيما
بينه���م/ن ومن غير الجائز االنتقا�ص من حق المر�أة اللبنانية في
جن�سيتها �إلى مجرد زواجها من �أجنبي.
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�إن املحاذي���ر ال�سيا�سي���ة الت���ي ترف���ع يف وج���ه قان���ون
ع���ادل ومت�س���او للجن�سية ،ت�ت�رك �أثرها على ع���دد كبري من
اللبناني���ات و�أ�سرهّ ���ن ،فه���ل عل���ى اللبناني���ات وحدهّ ���ن دف���ع
الأثم���ان ال�سيا�سية� ،ألي�س���ت الن�ساء غ�ي�ر اللبنانيات اللواتي
يتز ّوج���ن م���ن لبناني�ي�ن عن�ص���راً م���ن عنا�ص���ر التثقي���ل يف
املعادالت ال�سيا�سية؟

لقد كان هدف هذه الدرا�سة ت�سليط الأ�ضواء الكا�شفة على الم�شكلة
تزوجن من غير لبنانيين،
المعقدة التي تعي�شها �أ�سر الن�ساء اللواتي ّ
�أل���م يحن الوقت لإعادة النظ���ر في قانون يم ّيز �ضد ن�صف �سكانه،
وهو البلد الذي يتقدم باعتباره ر�سالة ح�ضارية �إلى العالم؟
لق���د �سبقتن���ا دول كثي���رة في ه���ذا الم�ضمار ،دول تفت���ح حدودها
وح�ضارتها على عوالم �أخرى� ،سبقتنا المغرب ،و�سبقتنا الجزائر،
و�سبقتنا تون�س وهي بالد كثيفة ال�سكان ،متعددة الجماعات.
فكيف �سنعدل القانون وما هي الخطوات ال�ضرورية لذلك؟
لق���د ت�ضمن م�شروع « حقوق المر�أة اللبنانية وقانون الجن�سية» في
تو�صيفه الأولي �أربع مراحل:
المرحل���ة الأول���ى ه���ي الدرا�سة ،وهذا يعني �إنت���اج معارف دقيقة
حول الم�شكلة و�أبعادها االجتماعية وال�سيا�سية المختلفة.
المرحل���ة الثاني���ة ،هي بناء قدرات المجتم���ع المدني الذي �سيقع
عليه فعل المطالبة ،وذلك عبر التدريب على الت�شبيك والمنا�صرة
والمدافعة ،وتزويده بالمعارف الالزمة التي �أنتجتها الدرا�سة.
المرحل���ة الثالث���ة ،ه���ي الحمل���ة الإعالمي���ة �أي الأداة الرئي�سي���ة
لفكفك���ة الأف���كار المغلوط���ة حول ه���ذا القانون وتفتي���ت الممانعة
ال�سيا�سية لدى المجتمع ول���دى ال�سيا�سيين ،عبر تقديم المعارف
التي �أنتجتها الدرا�سة وتعميمها.
المرحل���ة الرابع���ة ،وه���ي بن���اء التحالف���ات و�إدارة التفاو����ض مع
المجل�س النيابي،
وتلحظ هذه الدرا�سة الم�ستويات المختلفة التي �سيتم العمل عليها
في المرحلة القادمة:
م�ستوى مجل�س النواب
م�ستوى ال�سلطة التنفيذية
م�ستوى المجتمع المدني
م�ست���وى ن�شر المعرف���ة وبناء الر�أي العام الم�سان���د لإلغاء التمييز
�ضد المر�أة في قانون الجن�سية
�أمل يح���ن الوق���ت �إذن لأن نع���زل مفه���وم امل�س���اواة ع���ن
ال�سيا�سة؟

�إن تعدي���ل قان���ون اجلن�سية اللبن���اين احلايل مل يعد
يتحم���ل الت�أجي���ل والن�س���اء يتط ّلع���ن �إىل ذل���ك ،لي����س كم ّن���ة
ّ
ن�سعى للح�صول عليها ،بل كحق ال بد من ا�سرتداده.

الـمـ�صـادر والـمـراجـع

-1الأم���م المتح���دة ،التو�صيات الختامية للجن���ة اتفاقية �إلغاء جميع �أ�ش���كال التمييز �ض ّد
الم���ر�أة عل���ى التقارير الر�سمي���ة (االول والثاني والثال���ث  2004و 2007على التوالي)
للهيئ���ة الوطني���ة ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية .لمزيد من التفا�صي���ل �أنظر الموقع الإكتروني
لمكتب المفو�ض ال�سامي لحقوق الإن�سان في جنيف www.ohchr.org
-2الأم���م المتحدة� ،إعالن ومنهاج عمل بيجين���غ مع الإعالن ال�سيا�سي والوثيقة الختامية
لم�ؤتمر بيجينغ بعدة �سنوات ،نيويرك.2002 ،
-3الأم���م المتح���دة ،وثيق���ة الإع�ل�ان العالم���ي للم�ؤتم���ر الراب���ع للم���ر�أة ف���ي بيجين���غ،
نيويرك.1995 ،
-4الأمم المتحدة ،اتفاقية �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ،نيويرك.1979 ،
-5التجمع الن�سائي الديمقراطي ،النظام الأ�سا�سي.
-6اللجن���ة الأهلية لمتابعة ق�ضايا الم���ر�أة و�آخرون ،فهمية �شرف الدين ( تحرير) ،تقرير
الظ���ل الثالث عن م���دى التقدم المحرز في تطبيق اتفاقية �إلغ���اء جميع �أ�شكال التمييز
�ضد المر�أة في لبنان ،بدعم من اليوني�سف ،بيروت .2007
-7اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة ،وحدة الجنوب ،كت ّيب حول تعديل قانون الجن�سية
اللبنانية« :جن�سيتي حق لزوجي ولأوالدي» ،بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية،
بيروت.2007 ,
-8اللجن���ة الأهلي���ة لمتابع���ة ق�ضاي���ا الم���ر�أة ،وح���دة ال�شمال ،كت ّي���ب حول تعدي���ل قانون
الجن�سي���ة اللبنانية :وطن �أم���ي وطني ،بدعم م���ن الوكالة الأميركي���ة للتنمية الدولية،
بيروت.2007 ,
-9اللجن���ة الأهلية لمتابعة ق�ضاي���ا المر�أة ،الوثيق���ة اللبنانية الثانية لإلغ���اء جميع �أ�شكال
التمييز �ض ّد المر�أة في القوانين اللبنانية ،بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية،
بيروت.2005 ،
-10اللجن���ة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة ومركز الأبحاث والتدريب حول ق�ضايا التنمية،
د .فهمي���ة �ش���رف الدين(تحري���ر) ،تقرير الظل الثاني عن م���دى التقدم المحرز في
تطبي���ق اتفاقي���ة �إلغاء جمي���ع �أ�ش���كال التمييز �ضد الم���ر�أة في لبن���ان ،برنامج الأمم
المتحدة لل�سكان واليونيفم ،بيروت .2005
-11اللجن���ة الأهلية لمتابع���ة ق�ضايا المر�أة والمجل�س الن�سائ���ي اللبناني ،التقرير الوطني
للمنظمات غير الحكومية في لبنان عن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجينغ،
بيروت.1999 ،
-12اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة ،تقرير الظل االول عن مدى التقدم المحرز في
تطبي���ق اتفاقية �إلغاء جمي���ع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة في لبنان ،بدعم من اليونيفم
واليوني�سف ،بيروت .1999
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-13اللجنة الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة ونقابة المحامين ،الوثيقة اللبنانية الأولى لإلغاء
كاف���ة �أ�ش���كال التمييز �ض ّد الم���ر�أة – حقوقنا بلغ���ة مب�سطة ،-بدعم م���ن فريدري�ش
ايبرت والأوك�سفام ،بيروت.1998 ،
-14اللجن���ة الأهلي���ة لمتابع���ة ق�ضايا الم���ر�أة ,والهيئة الوطني���ة ل�ش�ؤون الم���ر�أة اللبنانية،
اال�ستراتجية الوطنية للمر�أة اللبنانية ,بيروت.1996 ,
-15المجل�س الن�سائي اللبناني ،القانون الأ�سا�سي.
�-16إيم���ان �شم����ص �شقي���ر :ن�ساء في ام���ر�أة – �سيرة ل���ور مغيزل ،-دار النه���ار للطباعة
والن�شر ،بيروت.2002 ،
-17روز غري���ب� ،أ�ض���واء عل���ى الحركة الن�سائي���ة المعا�ص���رة ،مقاالت ودرا�س���ات ،معهد
الدرا�سات الن�سائية في العالم العربي ،بيروت.1988 ،
-18زياد بارود (من�سق وم�شرف) ،درا�سة قانونية لإلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة
في القوانين اللبنانية ،بيروت.2005 ،
-19فهمي���ة �شرف الدين ،الم�شارك���ة ال�سيا�سية للم���ر�أة العربية ،المعه���د العربي لحقوق
الإن�سان.2005 ،
-20فهمي���ة �ش���رف الدي���ن ،ثقاف���ة العن���ف �ض���د الم���ر�أة ف���ي لبن���ان ،دار الفاراب���ي،
بيروت.2002 ،
-21فهمية �شرف الدين ،قراءة في تاريخ الحركة الن�سائية اللبنانية ،الأ�سكوا.2005 ،
-22كارولي���ن موزر(�إطار موزر ف���ي كانديدا مار�ش) ،دليل على �أط���ر التحليل الجندري،
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المالحق

ملحق رقم 1
الإنجازات التي حققتها المر�أة اللبنانية ومنها:
الحقوق ال�سيا�سية (.)1953
الم�ساواة في الإرث لغير المحمديين (.)1959
حق المر�أة في خيار الجن�سية (.)1965
حرية التنقل (.)1974
�إلغاء الأحكام المعاقبة لمنع الحمل (.)1983
توحي���د نهاية �س���ن الخدمة للرج���ال والن�ساء ف���ي قان���ون ال�ضمان االجتماع���ي (.)1987
االعتراف ب�أهلية المر�أة لل�شهادة في ال�سجل العقاري (.)1993
االعت���راف ب�أهلية الم���ر�أة المتزوجة لممار�س���ة التجارة دون �إجازة م���ن زوجها (.)1994
ح���ق الموظفة في ال�سل���ك الدبلوما�سي التي تت���زوج من �أجنبي بمتابع���ة مهامها(.)1994
االعت���راف ب�أهلي���ة الم���ر�أة المتزوجة في م���ا يتعلق بعق���ود الت�أمين على الحي���اة ()1996
قان���ون التعليم الإلزامي الذي ين����ص على �إلزامية التعلي���م للجن�سين في المرحلة
االبتدائية (.)1998
تعدي���ل للمادة  562من قان���ون العقوبات (العذر المخف���ف) بموجب قانون رقم 7
تاريخ .1999/2/20
تعدي���ل المادة الأولى من القانون رقم  149بتاري���خ  1999/10/30المتعلق بالم�ساواة بين
الموظفة والموظف في اال�ستفادة من نظام المنافع والخدمات في تعاونية موظفي الدولة.
وم���ا زال ه���ذا القانون بحاجة �إل���ى تعديل لأنه يرتك���ز على �أنظمة تعاوني���ة موظفي الدولة
المجحفة بحق المر�أة .
تعدي���ل بع�ض مواد قانون العمل بالقانون رقم  207تاريخ  2000/5/26الذي ق�ضى بتعديل
الم���واد  29/28/26و  52م���ن قانون العمل لت�شمل العامل والعامل���ة والم�ساواة في الحقوق
والواجبات.
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ملحق رقم 2
جواب وزارة الداخلية والبلديات
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ملحق رقم 3
م�ش���روع اقت���راح تعديل قان���ون الجن�سية رق���م  15بتاريخ
 ،1925/1/19والمع���دل بقان���ون  ,1960/1/11باتج���اه
الم�ساواة بين المر�أة والرجل في لبنان.
�إعداد المحامي د .بول مرق�ص

الأ�سباب الموجبة لهذا التعديل
حي���ث �إن المادة  7من الد�ستور اللبناني ن�صت على �أن اللبنانيين
�سوا ٌء �أم���ام القانون وهم يتمتع���ون بالحقوق المدني���ة وال�سيا�سية
ويتح ّملون الفرائ�ض والواجبات العامة من دون فرق بينهم ،وحيث
�إنّ الد�ستور �أق��� َّر في مقدمته التزام لبنان مواثيقَ الأمم المتحدة
والإعالنَ العالمي لحقوق الإن�سان،
وحي���ث �إن لبن���ان �أب���رم بالقان���ون رق���م  572تاري���خ 1996/8/1
االتفاقي���ة الدولية للق�ضاء على جميع �أ�ش���كال التمييز �ضد المر�أة
التي �أقرتها الجمعية العام���ة للأمم المتحدة في ،1979/12/18
غي���ر �أنه تحفظ في الوق���ت عينه عن بع�ض �أح���كام هذه االتفاقية
ال�سيما منه���ا البند الثاني من المادة التا�سع���ة الذي يمنح المر�أة
حق ًا مت�ساوي ًا مع الرجل في ما يتعلق بجن�سية �أطفالها،
وحيث �إن هذا التحفظ ينتق�ص من حقوق الطفل والرجل والمر�أة
والعائل���ة مع ًا ،وال يزال ي�س���يء �إلى حقوق الإن�س���ان ويرتب تمييز ًا
مجحف��� ًا بي���ن الرج���ل والم���ر�أة ،ف�ض ًال ع���ن كونه قد ك ّر����س �أزمة
اجتماعية و�إن�سانية في لبنان،
وحي���ث �إن قانون الجن�سية في لبنان (الق���رار  15تاريخ  19كانون
الثاني  )1925قد ُو�ضع من المفو�ض ال�سامي الفرن�سي في مرحلة
دول���ة لبن���ان الكبير ،وق���د َ�ش ّرع للرج���ل اللبناني �إعط���اء جن�سيته
لزوجت���ه الأجنبي���ة ب�ش���روط غي���ر مت�ساوية م���ع تل���ك المفرو�ضة
عل���ى المر�أة اللبنانية عندم���ا تقترن ب�أجنبي ،كم���ا �إنه لم ُيعترف
له���ا بحقها في من���ح جن�سيتها �إلى مولودها �أ�س���و ًة بالحق المعطى
فح�صرت رابطة الدم لمنح الجن�سية اللبنانية بين الأب
لزوجه���اُ ،
وحجبت عن الأم ومولودها،
وولده ُ
وحي���ث �إن قان���ون الجن�سي���ة قد م��� ّر عليه الزمن ول���م يعد ير�ضي
طموحات وحاجات المجتمع اللبناني،
وحيث �إن تكري�س التمييز بين الرجل والمر�أة ينتق�ص من مواطنية
المر�أة وي�صيب العائالت ويحرم الأوالد من حقوق كثيرة في العمل
واالنت�ساب �إلى النقاب���ات ومزاولة المهن والإقامة واال�ستفادة من
التقديمات االجتماعية وال�سكن والتم ّلك وغيرها،
وحيث �إنه يقت�ضي بالتالي معالجة هذه الق�ضية المزمنة والمقلقة

لل�ضمي���ر الوطن���ي والإن�ساني ،والإحاطة بها م���ن مختلف جوانبها
و�أبعادها التاريخية والقانونية واالجتماعية،
لـذلـ���ك ،ي�أتي اقتراح التعديل الحا�ضر في الألفية الثالثة للم�ساواة
بين الرجل والمر�أة في م�سائل الجن�سية ،فيرمي من جهة �أولى �إلى
االعتراف والإق���رار بحق المولود من �أم لبناني���ة ب�إعالن جن�سيته
اللبناني���ة لكون هذا الح���ق ين�ش�أ بوالدته ،ومن جه���ة ثانية لتخويل
الم���ر�أة اللبنانية المقترنة ب�أجنبي منح���ه جن�سيتها �أ�سو ًة بالرجل
اللبناني المقترن ب�أجنبية.
يندرج بحث الأ�سباب الموجبة القتراح القانون التعديلي الحا�ضر
في ق�سمين رئي�سين هما:
بالن�سب���ة �إل���ى ال�سب���ب الأول الموج���ب للتعديل ،وهو ح���ق المر�أة
ب�إعطاء ولدها ما هو موازٍ وتابع ومرتبط بمنحه الحياة �أي الإقرار
ل���ه بجن�سية والدت���ه ،وحق الطف���ل وبحكم �صلة ال���دم عينها التي
ُت َق���ر له مع وال���ده بعدم �إنكار حقه بجن�سية والدت���ه� ،إذ �إنّ جن�سية
الوالدين هي حق للطفل عليهما متحدين ومنفردين،
�إنّ ح���ق الم���ر�أة بمنح الحي���اة للجنين وبتربيت���ه وح�ضانته يتالزم
وحقها ،بل وواجبها ،بمنحه الجن�سية ،فهي من حملت به وولدته،
وبالتال���ي ف�إن رابطة ال���دم بين الأم وولدها ه���ي رابطة دم �أكيدة
و�أ�صلي���ة وغير قابل���ة للت�شكيك �إذ �إن جن�سي���ة الأم لي�ست بجن�سية
طارئة تعطى للمولود في حاالت ا�ستثنائية �أقرها القانون ،كما في
حال���ة الولد مجهول الأب ،و�إن ّما هي جن�سية �أ�صلية قابلة لأن تُمنح
ل���كل من يولد من رحمها .و�إن جميع الأمهات اللبنانيات هنّ �سوا ٌء
في ما بينهنّ  ،ومن غير الجائز االنتقا�ص من حق المر�أة اللبنانية
بالن�سبة �إلى الجن�سية لمجرد زواجها من �أجنبي.
انعكا�س���ات �سلبي ٍة على
�إنّ حرم���ان الول���د جن�سية والدت���ه يرتّ���ب
ٍ
العائل���ة والمجتمع والإن�سان لكونه جريم��� ًة بحق الطفل والأم ،كما
ن�ش���ى ُء واقع ًا �أليم ًا ومرير ًا يجعل م���ن المولود من �أم لبنانية و�أب
ُي ِ
�أجنب���ي غريب ًا عن وطنه ناقم ًا على مجتمعه وعال ًة عليه ،في حين
�أ ّنه جدير بالمواطنية وبالجن�سية اللبنانية مثل المولود من �أب و�أم
لبنانيين ال�س ّيما و�أن لبنان بالن�سبة �إليه ،هو وطن نهائي ،وهو حق ًا
الوطن الأم.
�إن الإق���رار بجن�سي���ة الأم لولدها هو حق ل���ه عليها وعلى المجتمع
قب���ل �أن يكون حق ًا له���ا ،فحقّ الطفل بجن�سية �أم���ه لي�س م َّن ًة و�إنما
حق مقد�س وم�شروع وطبيعي وبيولوجي.
بالن�سب���ة �إل���ى ال�سب���ب الثان���ي الموج���ب للتعديل ،هو ح���ق المر�أة
الإن�سان لكونها مت�ساوية والرجل من الناحية الإن�سانية والقانونية،
ب����أن تمن���ح جن�سيته���ا اللبنانية �إل���ى زوجها الأجنبي ً
عم�ل�ا بمبد�أ
الم�ساواة في المواطنية بين الرجل والمر�أة.
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�إن الم���ر�أة ب�شكل عام ،وفي لبنان ب�شكل خا�ص ،لها حق في العي�ش
بكرامة وف���ي التربية والتعليم ودخول الجامع���ات وخو�ض معترك
الحياة المهنية والعملية �ش�أنها �ش�أن الرجل ولها الحقوق ال�سيا�سية
ف���ي االقت���راع والتر�ش���ح لالنتخابات وتمثي���ل الأمة ف���ي البرلمان
اللبنان���ي والحقوق المدني���ة التي تخولها التج���ارة واالنت�ساب �إلى
النقاب���ات والجمعيات وب�أن تتب ّو�أ �أي مرك���ز في القطاع الخا�ص �أو
�أي من�ص���ب وزاري �أو �سيا�س���ي �أو �إداري ،فه���ي �إذ ًا م�ساوية للرجل
ف���ي الحقوق والم�س�ؤوليات ف�ض ًال عن �أنها تجهد با�ستمرار لتطوير
قدراتها العلمية والعملية وت�شارك في بناء المجتمع،
فم���ن هنا له���ا �أي�ض��� ًا �أن يت���م الإقرار بحقه���ا في من���ح جن�سيتها
اللبناني���ة لزوجه���ا ال���ذي ي�شاركه���ا الحي���اة العائلي���ة اللبناني���ة،
حت���ى ال يك���ون م�صيره البقاء ف���ي حالة غربة دائم���ة وق�سر ّية عن

انتم���اء العائلة والمجتمع الذي �ساهم في نمائه ،فالمر�أة والرجل
�شريكان مت�ساوي���ان في ت�أ�سي�س العائلة وتربيته���ا وتعليمها ،الأمر
ال���ذي يق�ض���ي بم�ساواتهما في م�سائ���ل الجن�سية والإق���رار بالحقّ
عينه العائد للرجل في منح الجن�سية �إلى �شريكته في الزواج.
ا�ستناد ًا �إلى ما تقدم،
يقت�ض���ي تعديل كل من القرار الت�شريعي رقم  15تاريخ  19كانون
الثان���ي ( 1925قان���ون الجن�سي���ة) والقان���ون  572تاري���خ �أول �آب
 1996القا�ض���ي بان�ضم���ام لبنان �إلى اتفاقي���ة الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد المر�أة.
كم���ا يقت�ض���ي التنبه ب�أ ّال يلحق الم���ر�أة تمييز ف���ي القانون المنوي
ت�شريع���ه لتمكي���ن المتح ّدري���ن م���ن �أ�ص���ل لبنان���ي م���ن ا�ستعادة
جن�سيتهم اللبنانية.

تعديل القرار الت�شريعي رقم  15تاريخ  19كانون الثاني 1925
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المادة

الن�ص القديم

الن�ص الجديد

الأولى

«يعد لبناني ًا:
• كل �شخ�ص مولود من �أب لبناني.
• كل �شخ����ص مول���ود في �أرا�ضي لبن���ان الكبير ولم
يثبت �أنه اكت�سب بالبنوة عند الوالدة تابعية �أجنبية.
• كل �شخ����ص يول���د ف���ي �أرا�ضي لبن���ان الكبير من
والدين مجهولين �أو والدين مجهولي التابعية».

«يعد لبناني ًا:
كل �شخ����ص مول���ود م���ن �أب لبنان���ي �أو �أم لبناني���ة.
كل �شخ����ص مولود على الأرا�ض���ي اللبنانية ولم يثبت
�أن���ه اكت�س���ب بالبن���وة عند ال���والدة تابعي���ة �أجنبية.
كل �شخ�ص يولد على الأرا�ض���ي اللبنانية من والدين
مجهولين �أو والدين مجهولي التابعية».

الثانية

«�إن الول���د غي���ر ال�شرعي ال���ذي تثب���ت بنوته وهو
قا�ص���ر يتخ���ذ الجن�سي���ة اللبناني���ة �إذا كان �أح���د
والدي���ه ال���ذي ثبت���ت البن���وة �أو ًال بالنظ���ر �إلي���ه،
لبناني��� ًا .و�إذا كان بره���ان ثب���وت البن���وة بالنظ���ر
�إل���ى الأب والأم ناتج��� ًا ع���ن عق���د واح���د �أو حكم
واح���د اتخذ االبن تابعي���ة الأب �إذا كان هذا الأب
لبناني��� ًا».

«�إن الولد غير ال�شرعي الذي تثبت بنوته وهو قا�صر
يتخ���ذ الجن�سية اللبناني���ة �إذا كان �أحد والديه الذي
ثبت���ت البن���وة �أو ًال بالنظر �إلي���ه ،لبناني��� ًا .و�إذا كان
بره���ان ثبوت البن���وة بالنظر �إل���ى الأب والأم ناتج ًا
ع���ن عقد واحد �أو حكم واحد اتخ���ذ الولد تابعية �أي

الرابعة

« �إن المقترن���ة ب�أجنب���ي اتخ���ذ التابعي���ة اللبناني���ة،
والرا�شدي���ن م���ن �أوالد الأجنب���ي المتخ���ذ التابعي���ة
المذك���ورة ،يمكنه���م �إذا طلب���وا �أن يح�صل���وا عل���ى
التابعي���ة اللبنانية بدون �شرط الإقام���ة� ،سواء �أكان
ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج �أو للأب
�أو ل�ل��أم �أو بقرار خا�ص .وكذل���ك الأوالد القا�صرون
لأب اتخ���ذ التابعي���ة اللبناني���ة �أو لأم اتخ���ذت ه���ذه
التابعية وبقيت حية بع���د وفاة الأب ف�إنهم ي�صيرون
لبنانيي���ن �إال �إذا كان���وا في ال�سنة الت���ي تلي بلوغهم
الر�شد يرف�ضون هذه التابعية».

من والديه اللبناني الجن�سية حتى ولو منحه الطرف
الآخر جن�سيته الأجنبية».
« �إن الرجل �أو المر�أة المقترن /المقترنة بزوج �أجنبي
اتخ���ذ /اتخ���ذت التابعي���ة اللبناني���ة ،والرا�شدين من
�أوالد ال���زوج الأجنب���ي المتخ���ذ التابعي���ة المذك���ورة،

يمكنهم �إذا طلبوا �أن يح�صلوا على التابعية اللبنانية
ب���دون �شرط الإقامة� ،سواء �أكان بالقرار الذي يمنح
ه���ذه التابعية للزوج �أو الأب �أو للأم �أو بقرار خا�ص.
وكذل���ك الأوالد القا�ص���رون لأب �أو لأم اتخذ �أي منهما
التابعي���ة اللبناني���ة ف�إنه���م ي�صي���رون لبنانيي���ن �إال �إذا
رف�ض���وا هذه التابعية في ال�سنة التي تلي بلوغهم �سنّ
الر�شد».

المادة

الن�ص القديم

الن�ص الجديد

الخام�سة

« �إن الم���ر�أة الأجنبي���ة الت���ي تقت���رن بلبناني ت�صبح
لبنانية بعد مرور �سنة على تاريخ ت�سجيل الزواج في
قلم النفو�س بناء على طلبها».

« �إذا كان �أح���د الزوجي���ن �أجنبي���اً فيكت�س���ب بن���ا ًء عل���ى
طلب���ه جن�سي���ة زوج���ه اللبنان���ي بع���د م���رور �سنة على

تاريخ ت�سجيل الزواج في قلم النفو�س».

ال�ساد�سة

« �إن الم���ر�أة اللبناني���ة الت���ي تقت���رن ب�أجنب���ي تبقى
لبناني���ة �إل���ى �أن تطل���ب �شطب قيدها م���ن �سجالت
الإح�صاء الكت�سابها جن�سية زوجها».

« �إذا كان �أح���د الزوجي���ن لبناني���اً واقت���رن ب�أجنب���ي
فيبقى لبناني ًا �إلى �أن يطلب �شطب قيده من �سجالت
النفو�س الكت�سابه جن�سية زوجه الأجنبي».

« يج���وز للمر�أة التي فق���دت جن�سيته���ا اللبنانية �إثر
اقترانه���ا ب�أجنب���ي �أن ت�ستعي���د ه���ذه الجن�سي���ة بعد
انحالل الزواج بناء على طلبها.
�إن اللبناني���ات اللوات���ي تزوج���ن قب���ل �إح�ص���اء �سن���ة
 1932وخ�س���رن جن�سيتهن بال���زواج ولم يكن لهن قيد
ف���ي �سج�ل�ات ه���ذا الإح�ص���اء يمكنهن بع���د انحالل
ال���زواج الح�صول على حكم ق�ضائي بقيدهن �إذا ثبت
وجوده���ن بتاري���خ � 30آب �سن���ة  1924عل���ى الأرا�ضي
اللبناني���ة بالتاري���خ المذك���ور فيمكنه���ن ا�ستع���ادة
جن�سيتهن اللبنانية بموج���ب المادة الثانية من قانون
 31كانون الثاني �سنة ».1946

« يجوز لأي من الزوجين الذي فقد جن�سيته اللبنانية
�إث���ر �إقتران���ه ب�شخ����ص م���ن التابعية غي���ر اللبنانية �أن

ي�ستعيد هذه الجن�سية بناء على طلبه.
�إن اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل �إح�صاء �سنة 1932
وخ�س���رن جن�سيته���ن بال���زواج ولم يكن له���ن قيد في
�سجالت هذا الإح�ص���اء يمكنهن الح�صول على حكم
ق�ضائ���ي بقيده���ن �إذا ثب���ت وجودهن بتاري���خ � 30آب
�سنة  1924على الأرا�ضي اللبنانية �أما من وجد منهن
خارج الأرا�ضي اللبناني���ة بالتاريخ المذكور فيمكنهن
ا�ستعادة جن�سيته���ن اللبنانية بموجب الم���ادة الثانية
من قانون  31كانون الثاني ».1946

العا�شرة

« م���ع االحتفاظ بحقوق االختي���ار المن�صو�ص عليها
في معاهدة ال�صلح المم�ضاة في لوزان �سنة ،1923
يع���د لبناني��� ًا كل �شخ����ص مول���ود في �أرا�ض���ي لبنان
الكبي���ر من �أب ولد في���ه �أي�ض ًا ،وكان ف���ي  1ت�شرين
الثاني �سنة  1914حائز ًا للتابعية العثمانية».

« م���ع االحتفاظ بحقوق االختي���ار المن�صو�ص عليها
ف���ي معاهدة ال�صلح الموقعة ف���ي لوزان �سنة ،1923
يعد لبناني ًا ال�شخ�ص المولود على الأرا�ضي اللبنانية
م���ن �أب �أو �أم ول���دا في���ه �أي�ض��� ًا ،وكان �أحدهما حائز ًا
التابعية العثمانية في  1ت�شرين الثاني ».1914

الحادية ع�شرة

« �إن الأوالد والن�س���اء المتزوج���ات الذين يكونون قد
اكت�سب���وا التابعية الأجنبي���ة بمقت�ضى المادة  36من
معاه���دة ال�صل���ح المعقودة في لوزان يج���وز لهم �أن
يتخ���ذوا التابعي���ة اللبنانية بموجب ق���رار من رئي�س
الدولة بعد التحقيق وب�ش���رط �أن يكونوا مقيمين في
�أرا�ضي لبنان وذلك بتقديمهم ت�صريح ًا بهذا ال�ش�أن
في ال�سنة التي تلي بلوغ الر�شد �أو انحالل الزواج».

« �إن الأوالد ،والن�ساء المتزوجات الذين يكونون قد
اكت�سب���وا التابعية الأجنبية بمقت�ضى المادة  36من
معاه���دة ال�صلح المعقودة ف���ي لوزان يجوز لهم �أن
يتخ���ذوا التابعية اللبنانية بموج���ب قرار من رئي�س
الدول���ة بعد التحقيق وب�شرط �أن يكونوا مقيمين في
لبن���ان وذل���ك بتقديمهم ت�صريح ًا به���ذا ال�ش�أن في
ال�سنة التي تلي بلوغ �سنّ الر�شد بالن�سبة ل�ل��أوالد».

ال�سابعة
(الفقرة )1
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المادة

الن�ص القديم

الن�ص الجديد

الأولى

« �أجي���ز للحكوم���ة ان�ضم���ام لبن���ان �إل���ى اتفاقي���ة
الق�ض���اء عل���ى جميع �أ�ش���كال التمييز �ض���د المر�أة
المعتم���دة م���ن الجمعي���ة العامة للأم���م المتحدة
بتاري���خ  1979/12/18والمرفق���ة به���ذا القان���ون
�شرط التحفظ بعدم التزام لبنان:
بالبن���د « »2من الم���ادة  9المتعلق بمن���ح المر�أةحق��� ًا «م�ساوي ًا» لحق الرجل في ما يتعلق بجن�سية
�أطفالها.
بالفق���رات (ج)( ،د)( ،و)( ،ز) ،من البند «»1من المادة  16في ما يتعلق:
 بالفق���رة «ج» المتعلق���ة بالحق���وق المت�ساوية فيالزواج.
بالفقرة «د» المتعلق���ة بحقوق الوالدة في الأمورالخا�صة ب�أطفالها.
بالفقرة «و» المتعلقة بالوالية وال ِقوامة والو�صايةعلى الأطفال وتبنيهم.
 بالفقرة «ز» في �شقها المتعلق با�سم الأ�سرة.بالبن���د « »1م���ن الم���ادة  29المتعل���ق بعر����ضالخالف���ات بي���ن الدول ح���ول تف�سي���ر �أو تطبيق
االتفاقية �إلى محكمة العدل الدولية».

يلغ���ى تحف���ظ لبن���ان ع���ن البن���د الثان���ي م���ن الم���ادة
التا�سعة في اتفاقية �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ضد
المر�أة.
تمن���ح المر�أة حقاً م�ساوياً لح���ق الرجل في ما يتعلق
بجن�سية �أطفالها وتلغى جميع الأحكام المخالفة.
�إب���رام الملح���ق االختي���اري التفاقي���ة الق�ض���اء عل���ى
جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة.

الملحق رقم 4
الأحكام الق�ضائية في مو�ضوع جن�سية �أوالد اللبنانية
المتزوجة من غير لبناني
�إعداد المحامية د .ماري روز زلزل

قانون الجن�سية اللبناني هَ ِرم� ،صدر عن المفو�ض ال�سامي �ساراي
ف���ي  19كان���ون الثان���ي  1925بموجب القرار رق���م  1925/15كي
«يخت�ص بالتابعية اللبنانية» .لم يت�ضمن القرار ّ � 15أي مواد تنظم
�أو�ض���اع اللبنانيات المتزوجات من �أجان���ب و�أو�ضاع �أوالدهن(:)42
كان���ت اللبنانية تفقد جن�سيته���ا اللبنانية حين تت���زوج من �أجنبي
وت�شطب من �سجل عائلتها وت�سجل في �سجالت الأجانب مع زوجها
و�أوالده���ا .في حين ع ّدل القرار رقم  25/15بتاريخ 1960/1/11
و �أجي���ز فيه «للمر�أة اللبنانية التي فق���دت جن�سيتها باقترانها من
�أجنبي قبل �صدور هذا القانون �أن ت�ستعيد هذه الجن�سية بناء على
طلبه���ا» .ونتيجة لهذا التعدي���ل� ،أعادت الدول���ة اعترافها بالمر�أة
اللبناني���ة المتزوج���ة من �أجنبي كمواطنة ،مع م���ا تعنيه المواطنة
ب�أنه���ا « عالقة قانونية تربط المواط���ن بالدولة التي ينتمي �إليها».
لكن القانون لم ينظم م�صير �أ�سرتها وبقي على �صمته في ما يتعلق
بجن�سي���ة �أوالدها ،فبقيت مواطنة من نوع خا�ص .وكان وا�ضح ًا �أن
� ّأي �إ�ضاف���ة �إلى القانون لن ت�صدر ف���ي القريب المنظور .لقد فتح
ه���ذا التعديل الباب وا�سع ًا �أمام النقا�ش القانوني ،وكان في الآراء
الفقهية بارق���ة �أمل لن�ساء عانين من غفلة القانون ،فكان الق�ضاء
�ساح���ة الح�سم الوحيدة .وبد�أت الملفات ت���رد �إلى المحاكم وكان
على الق�ض���اء �أن يف�صل بها ،ال�س ّيما و�أن قان���ون الجن�سية كان قد
نظ���م �أو�ضاع الأجنبيات والأجانب الذي���ن تجن�سوا لبنانيين ونظم
�أي�ض ًا �أو�ضاع �أ�سرهم.
يتبي���ن لن���ا بعد مراجع���ة الأح���كام المتعلق���ة بهذا المو�ض���وع� ،أن
اجته���ادات المحاكم م���رت بتحوالت متعددة وجذري���ة ،لم تتمكن
معه���ا �أمام �صمت القانون وحيال الم�صال���ح ال�سيا�سية من �إر�ساء
حلول عادلة وم�ستقرة .على العك�س تمام ًا ،وبالرغم من القرارات
العدي���دة التي منح���ت الجن�سية �إل���ى �أوالد اللبنانية المتزوجة من
�أجنب���ي وخ�صو�ص ًا في ال�سبعيني���ات� ،إال �أنها حافظت على الطابع
اال�ستثنائ���ي� ،أي لحاالت خا�صة ،وب�آلي���ات غير ثابتة ،بدليل تحول
()42و�ضعت قواعد الجن�سية اللبنانية في القرار رقم  2825تاريخ � 30آب . 1924
تن����ص الم���ادة ال�ساد�س���ة منه على الآتي« :ف���ي كل ما يخت�ص ب�أح���كام تطبيق هذا
الق���رار ،تتب���ع الن�س���اء المتزوجات �أح���وال �أزواجه���ن ،ويتب���ع الأوالد الذين ينق�ص
عمرهم عن ثماني ع�شرة �سنة �أحوال والديهم».
ت�ستعي���د هذه المادة حرفي ًا م���ا ورد في المادة 36من معاهدة لوزان الموقعة بتاريخ
 24تم���وز « :1923تتب���ع الن�ساء المتزوجات �أح���وال �أزواجهن ،ويتب���ع الأوالد الذين
ينق����ص عمرهم عن ثماني ع�شرة �سنة �أحوال والديهم في كل ما يتعلق بتطبيق هذه
االتفاقية».

اجته���اد محكم���ة التمييز ف���ي الثمانيني���ات وا�ستق���راره على هذا
ي�س َع �إلى تحفيز
التح���ول .لم يتو�صل الق�ضاء �إلى حل الم�شكلة ولم ْ
الم�شت���رع عل���ى تغيير القان���ون .بل بقي في �إط���ار مفهوم مواطنة
المر�أة الذي و�ضعه القرار .1925/15
�أم���ا الق���رار الذي �ص���در م�ؤخ���ر ًا عن محكم���ة بداي���ة المتن فقد
�أح���دث اختراق ًا �أ�سا�سي ًا ،لي�س لجهة الح���ل ،بل لجهة �إر�ساء مبد�أ
الم�س���اواة عم ًال بالمادة ال�سابعة من الد�ستور ،ولأنه �أعاد التفاعل
بي���ن المجتمع والق�ض���اء بما يع���زز دينامية تعدي���ل القانون؛ وهو
له���ذه الجهة �أثار هلع ال�سيا�سيين الذين عبروا عنه بطريقة خارج
الزمن.
�إن الظل���م الذي ي�صي���ب اللبنانية المتزوجة م���ن �أجنبي ناتج عن
التمييز بين المواطنين/ات في النظام القانوني والإداري الهرم،
وع���ن ق�صور ف���ي المعالجة يعط���ل نظ���ام العدالة و�آلي���ات تطوير
القانون.
ن�ستعر����ض الآن تط���ور االجته���اد و�صو ًال �إل���ى ا�ستق���راره في فترة
ال�سبعين ّيات ثم تحوله في �أواخر ال�سبعين ّيات وانتكا�سة الثمانين ّيات
الم�ستقرة(.)43

�أو ًال:التميي���ز بي���ن الأح���وال ال�شخ�صية(النفو����س)
والتجني�س

�إن الجن�سي���ة اللبناني���ة في القانون هي حق ثاب���ت للرجل ،يكت�سبه
�أوالده تلقائي��� ًا بالوالدة؛ �أما الجن�سية بالن�سبة �إلى المر�أة فهي حق
لك���ن من نوع خا����ص ،غير م�ستقر ،لذلك لي����س بو�سعها �أن تمنحه
تلقائي ًا لزوجها و�أوالدها.
�إن التميي���ز بين ق�ضايا الأح���وال ال�شخ�صي���ة (النفو�س) وق�ضايا
الجن�سية ،يعك����س التمييز بين الطابع التلقائ���ي للجن�سية الناتجة
ع���ن عالق���ة الن�سب ب���الأب ،وع���ن الطاب���ع اال�ستثنائ���ي للجن�سية
الممنوحة بمعر�ض عالقة الن�سب مع الأم.
�إن المول���ود من �أب لبنان���ي هو لبناني تلقائي ًا وبال���والدة ،وال نزاع
حول جن�سيت���ه ،لذلك يتم قيده بمعاملة �إدارية ب�سيطة .و�إذا ت�أخر
ع���ن �إجراء المعاملة ،علي���ه �أن يطلب قيده م���ن القا�ضي المنفرد
فيح�ص���ل عل���ى حكم رجائي ي�سج���ل في �سج�ل�ات النفو�س .ترمي
()43الأح���كام مو�ض���وع ه���ذه الدرا�س���ة من�شورة ف���ي مجلة الع���دل ال�صادرة ع���ن نقابة
المحامي���ن وفي مجموعة باز وف���ي الن�شرة الق�ضائية� ،إ�ضافة ال���ى الحكم ال�صادر
�أخير ًا عن محكمة بداية المتن وهو غير من�شور.
ب�سبب عدم توافر مرجعية مركزية لتجميع الأحكام في لبنان ،كان ال بد من اعتماد
مرجعية موثوقة .ولهذا ،ت���م اعتماد مجموعة باز و مجلة العدل والن�شرة الق�ضائية
لأنه���ا تعك����س واقع اجته���ادات المحاكم على اخت�ل�اف درجاتها وف���ي كل المناطق
اللبناني���ة .لي�س���ت كل الأحكام والق���رارات من�شورة ،لكن المن�ش���ور منها في هاتين
المجموعتين يعبر عن التوجه الواقعي للمحاكم.
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دع���وى الأح���وال ال�شخ�صي���ة (النفو����س) �إل���ى مطابق���ة �سجالت
النفو�س مع واقع الحال.
وم���ن الأهمي���ة بمكان الإ�ش���ارة �إل���ى �أن القانون ي�سه���ل قيد زوجة
اللبناني بعد مرور �سنة على زواجها وبناء لطلبها.
وي�ستفي���د من مرونة القان���ون الأب الأجنبي ال���ذي �أ�صبح لبناني ًا،
و�أوالد الأجنب���ي ال���ذي اكت�س���ب الجن�سي���ة اللبناني���ة ...« :فتكون
الدعوى الرامية �إلى قيد المولود القا�صر على خانة والده المتجن�س
بالجن�سي���ة اللبنانية لي�ست دعوى جن�سية بل دعوى نفو�س ينظرها
القا�ضي المنفرد».
يتعام���ل القان���ون بح�سن���ى وبتفهم م���ع الأب الذي فق���د الجن�سية
اللبنانية ومع �أوالده�« :إن �إلغ���اء مر�سوم ق�ضى بالترخي�ص للمميز
علي���ه اللبنان���ي باكت�ساب جن�سي���ة �أجنبية مع ما يترت���ب على هذا
الترخي����ص من فقدان للجن�سي���ة اللبنانية ،يزي���ل بمفعول رجعي
�أي �أث���ر لمر�سوم الترخي�ص ،فيعتب���ر المميز عليه �أنه لم يفقد في
�أي مرحلة جن�سيت���ه اللبنانية ،وبالتالي ف����إن ولديه يكونان بتاريخ
والدتهم���ا ال���ذي �سبق تاريخ �ص���دور مر�سوم الإلغ���اء ولدا من �أب
لبناني واكت�سبا الجن�سية اللبنانية منذ ذلك التاريخ(.)44
�أم���ا المولود م���ن �أم لبناني���ة متزوجة من �أجنبي فه���و ال يمكن �أن
ي�سجل �إداري��� ًا ،لأنه �أجنبي ،تلقائي ًا وبال���والدة .الق�ضاء هو ملج�أه
الوحيد وفي ح���االت ا�ستثنائية وبال�صيغ���ة النزاعية :تقدم دعوى
الجن�سي���ة �أم���ام المحكم���ة االبتدائي���ة وبال�صيغ���ة النزاعية تكون
الدولة ممثلة كخ�صم فيها .ت�ستهدف دعوى الجن�سية �إثبات جن�سية
منازع جدي ًا ب�ش�أنها ،وبعد �إثباتها في حال ثبتت ،يقيد في �سجالت
الأح���وال ال�شخ�صية .وتجدر الإ�شارة �إل���ى �أن هذه الدعوى متاحة
فقط بالن�سبة �إلى الأوالد القا�صرين وبعد وفاة الأب الأجنبي.
ولي����س �أمام الزوج الأجنب���ي( )45والأوالد الرا�شدين �أي حل قانوني
با�ستثناء اال�ستح�صال على مر�سوم جمهوري يمنحهم الجن�سية.
�إذ ًا لي�س���ت للم���ر�أة حقوق ،وبخا�ص��� ٍة �إذا اخترق���ت �سقف الطاعة
للمجتم���ع من خالل خروجها عن �سلطة المجتمع المتمثلة بالرجل
اللبناني ،ت�صبح م�شبوهة وعلى الق�ضاء �أن يتحقق منها.
(  )44قرار رقم -21الغرفة الثانية  2001دعوى الدولة اللبنانية ( باز � )2001ص 458
(�  )45ص���در ف���ي � 27أيار  1939قانون يتعل���ق بمنح الأجانب الجن�سي���ة اللبنانية كان من
الممكن �أن ي�شكل مدخ ًال لحل م�شكلة الن�ساء المتزوجات من غير لبنانيين ال�سيما
في الفقرة  2من مادته الأولى ،لكنه ما لبث �أن �ألغي بعد �أ�شهر من �إقراره.
كان القانون ين�ص في مادته الأولى على الآتي:
الم���ادة الأولى :يمكن من���ح الأجنبي الجن�سية اللبنانية بمقت�ض���ى مر�سوم بنا ًء على
طلبه وبعد �إجراء تحقيق في �ش�أنه �ضمن ال�شروط الآتية:
الم���ادة الثاني���ة� :إذا �أثبت �أنه بعد اقترانه ب�إمر�أة لبناني���ة �أقام في لبنان �إقامة غير
منقطعة مدة خم�س �سنوات على الأقل تبتدىء من تاريخ زواجه.
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ثانياً :اجتهاد المحاكم في مو�ضوع الجن�سية:
على �أث���ر �إعطاء اللبناني���ة المتزوجة من �أجنبي الح���ق با�ستعادة
الجن�سي���ة ع���ام  1960وبم���ا �أن القانون بقي �صامت��� ًا عن عدد من
الم�سائ���ل ،كان عل���ى الق�ضاء �أن يقدم �إجاب���ات :هل يحق للق�ضاء
االجته���اد ف���ي ظل غي���اب الن����ص القانون���ي ؟ هل تنت���ج ا�ستعادة
الجن�سي���ة مفع���و ًال فردي��� ًا �أم جماعي��� ًا؟ وهل ين�سح���ب الحل الذي
يعط���ى لأوالد اللبنانية التي ا�ستعادت جن�سيتها على �أوالد اللبنانية
التي لم تفقد جن�سيتها �أ�ص ًال؟
بقي نطاق البحث مح�صور ًا في حالة الأوالد القا�صرين/ات من �أم
لبنانية متزوجة من �أجنبي بعد وفاة الأب� .إنما تباينت الأحكام في
محاكم البداية واال�ستئناف وتعددت االتجاهات.
 اعتب���ر بع����ض الق�ضاة �أن���ه ال يحق لهم االجتهاد ك���ون الجن�سيةتتعلق بالنظام العام ،و�أن مفعول اال�ستعادة هو فقط فردي .لذلك
ق���رروا بالتالي �أنه «ال يعود للم���ر�أة اللبنانية التي فقدت جن�سيتها
اللبناني���ة بفع���ل اقترانها م���ن �أجنبي ثم ا�ستعادتها بع���د وفاته �أن
تطلب قيد �أوالدها القا�صرين على خانتها».
 لك���ن اعتبرت محاكم �أخرى �أنه ال بد م���ن االجتهاد في معر�ضغي���اب الن�ص ،و�أقرت بالمفعول الجماعي ال�ستعادة الجن�سية...»،
�إن �أوالد الأم اللبناني���ة الت���ي ا�ستع���ادت تابعيتها بع���د وفاة زوجها
يعتب���رون لبنانيين وكانت وح���دة جن�سية العائلة م���ن االعتبارات
الأ�سا�سية.
«�إن م�صدر جن�سية الأوالد القا�صرين هو �إرادة الم�شترع وحدها
وغايته تحقيق وحدة جن�سية العائلة بعد وفاة الزوج الأجنبي».

مرحلة ال�سبعين ّيات :التفاعل بين المجتمع والق�ضاء.
ح�سم���ت محكم���ة التمييز الموقف م���ن خالل اجته���اد ا�ستقر في
ال�سبعين ّيات عل���ى �أن «الأوالد القا�صرين للأم اللبنانية التي بقيت
محتفظ���ة بجن�سيتها اللبنانية ،و�أوالد الأم التي ا�ستعادت جن�سيتها
اللبنانية بعد وفاة زوجها الأجنبي يعتبرون لبنانيين» ،وعلى اعتبار
�أن « الم���ادة  4من القرار  15تاريخ  25-1-19ال ينح�صر مفعولها
ب�أوالد الأجنبية التي تجن�ست بالجن�سية اللبنانية بعد وفاة زوجها،
بل ي�شمل �أوالد اللبناني���ة التي ا�ستعادت جن�سيتها بعد وفاة زوجها
الأجنب���ي واللبنانية الت���ي احتفظت بجن�سيته���ا اللبنانية قبل وفاة
زوجها الأجنبي».
وفي العام � 1970صدرت عن محكمة التمييز مجموعة من الأحكام
نادر ًا ما خالفتها محاكم الدرجة الأولى.

وتتال���ت الأحكام التي تقر للقا�صرين بالجن�سية م�ستعيدة الموقف
الثابت لمحكمة التمييز:
قيا�ساً على و�ضع المر�أة الأجنبية التي تجن�ست وا�ستناد ًا �إلى الفقرة
الثانية من المادة  4من القرار � »، 25/15إن الأوالد القا�صرين لأم
كان���ت لبنانية الأ�صل وفقدت جن�سيتها اللبنانية ثم ا�ستعادتها هم
�أولى بالجن�سية اللبنانية من �أولئك القا�صرين لأم �أجنبية اتخذت
التابعية اللبنانية بعد وفاة زوجها الأجنبي».
« لي�س من المنطق �أن تمنح المر�أة الأجنبية �أ�ص ًال معاملة �أف�ضل من
معاملة المر�أة اللبنانية الت���ي ا�ستعادت جن�سيتها اللبنانية ال�س ّيما
و�أن المادة  4فقرتها الثانية لم ت�صرح بمثل هذا التمييز».
 ...ي�ستلف���ت النظ���ر ع���دم �إي���راد الم�شت���رع � َّأي ن����ص يرعى حالة
القا�ص���ر/ة المول���ود/ة م���ن �أم لبناني���ة ف���ي الأ�سا����س احتفظ���ت
بجن�سيته���ا �أو ا�ستعادتها وكان ال يزال قا�صر ًا لدى وفاة والده/ها،
وذل���ك لما يبدو من نق�ص منطق���ي وا�ضح لدى �إغفال هذه الحالة
بالرغم م���ن التعر�ض للحالتي���ن ال�سابقتين ،حيث م���ن �ش�أن هذه
المالحظ���ة �أن تعزز القول بوجوب حل ه���ذه الم�س�ألة اجتهاد ًا .ان
الأوالد القا�صري���ن  ....لهم الح���ق �إال �إذا رف�ضوا هذه التابعية في
ال�سنة التي تلي بلوغهم �سن الر�شد».
و�أي�ض���اً�« :إذا كان يح���ق لأوالد الأم التي اتخ���ذت التابعية اللبنانية
�أو ا�ستعادته���ا �أن ي�صبحوا لبنانيين فهذا الح���ق يعود �أي�ض ًا لأوالد
الأم الت���ي لم تفقد تابعيته���ا اللبنانية بل احتفظت بها بالرغم من
زواجها من �أجنبي.
م���ن الع���ودة �إلى الأح���كام المن�ش���ورة ف���ي « مجموعة ب���از» يتبين
الآتي:
�أنه في حين ن�شرت  87حكم ًا بين  1951و 1969بمو�ضوع الجن�سية،
ل���م يكن �أي حكم منها بمو�ضوع جن�سية الأوالد القا�صرين للبنانية
متزوج���ة من �أجنبي ،نجد �أنه بين  1970و 1975ن�شر  194حكم ًا،
 42منه���ا فقط تتعلق ب�أوالد اللبنانيات المتزوجات من �أجانب .كل
الأحكام ق�ضت ب�أن للأوالد الحق بالجن�سية.
كم���ا ورد �أي�ض ًا ف���ي الن�شرة الق�ضائية 35 ،حكم��� ًا بين عام 1970
و 1975متعلق��� ًا بمو�ضوع الجن�سية  15حكم ًا منها �أي حوالى ن�صف
الأحكام تتعلق ب�إثبات حق الأوالد القا�صرين بالجن�سية.
ا�ستمر الو�ضع حتى نهاية ال�سبعين ّيات ،و�إن كان قد بد�أ التحول مع
بداية الحرب عام � ،1975إذ بد�أ بع�ض الق�ضاة ي�سجلون مخالفتهم
لقرار المحكمة المن�سجم مع االجتهاد الم�ستقر لمحكمة التمييز.
وال ب���د من ت�سجي���ل �أهمية من���اخ الحرية المتالزم م���ع االجتهاد،
فالأحكام لم تكن دائم ًا ت�صدر بالإجماع ،وكثرت المخالفات التي
�أغنت اجتهادات المحاكم.

�إن ال���دور الطليع���ي لمحكمة التمييز �آنذاك ع���زز الثقة بالق�ضاء،
ف�أ�صبح مالذ ًا لكل �صاحب �شكوى .
لك���ن ال بد م���ن المالحظة� ،أن �أي��� ًا من الأح���كام المن�شورة لم يثر
مو�ض���وع الم�ساواة بين المواطني���ن/ات .واقت�صر نطاق الم�ساواة
ب����أوالد الأجنبي���ة المتجن�س���ة ،م���ع �أوالد اللبنانية الت���ي ا�ستعادت
جن�سيتها �أوالتي لم تفقدها.
نك�سة الثمانين ّيات :فقدان الثقة بالعدالة
تح���ول االجتهاد ف���ي محكمة التمييز ب���دون �سابق �إن���ذار �أو تعليل
مقب���ول ،فالأ�سب���اب نف�سها التي جعل���ت المحكمة تق���ر بالجن�سية
�أ�صبح���ت �سبب��� ًا لرف�ض الإقرار بها .وع���ادت المحكمة �إلى التذرع
بااللتزام بحرفي���ة الن�ص ،و�أقفلت باب االجتهاد و�شهدت حيثيات
الأح���كام تحو ًال في طبيعتها .كان االنطب���اع ب�أن التدخل ال�سيا�سي
ب�أعمال الق�ضاء �أ�صبح �سافر ًا .نقر�أ في الأحكام الآتي:
« ال يوج���د ن����ص ف���ي القواني���ن اللبناني���ة يكر�س امت���داد التابعية
اللبناني���ة ب�ص���ورة حتمي���ة �إل���ى �أوالد ام���ر�أة لبناني���ة تزوجت من
�أجنبي ،والحل المكر�س في المادة  4فقرة �أخيرة من القرار  15ال
يطبق في حالة ا�ستعادة الجن�سية اللبنانية من قبل الأم».
في �أواخر الثمانين ّيات كانت حرية االجتهاد قد �أ�صبحت معدومة:
«�إن قان���ون الجن�سي���ة قانون خا����ص ويتعلق باالنتظ���ام العام ،وقد
�شرعت م���واده لح���االت خا�صة و�أو�ض���اع خا�صة ومح���دودة يجب
تف�سيره���ا تف�سي���ر ًا �ضيق��� ًا �ضم���ن حدود عب���ارة الن����ص وال يجوز
للقا�ضي التو�سع اجتهاد ًا في هذا التف�سير لكي يحملها ما ال ي�سعها
�أن تتحمل���ه �أو �أن يدخل �إل���ى مفهومها �أو�ضاع ًا �أو حاالت �أخرى لم
ت�شرع لأجلها».
الجن�سية من منظور الم�ساواة
ل���م تثر �أي من الأحكام مو�ضوع الم�ساواة بين المواطنين/ات ،بل
اقت�ص���رت على الم�ساواة بين حق���وق الأوالد القا�صرين للأجنبية
المتجن�س���ة م���ع �أوالد اللبناني���ة التي ا�ستع���ادت جن�سيته���ا �أو التي
ل���م تفقدها � ً
أ�ص�ل�ا .لكن حتى هذا الحيز ال�ضي���ق� ،صدرت �أحكام
�س ّفهت مبد�أ الم�ساواة كمثل:
«�إن الفق���رة الأخيرة من المادة الرابعة م���ن القرار رقم  15عنت
فقط الأم الأجنبية الأ�صل التي تجن�ست بالجن�سية اللبنانية ال الأم
اللبناني���ة الأ�صل التي جاءت ت�ستعيد جن�سيتها ....الفقرة الأخيرة
م���ن الم���ادة الرابعة ال يمكن تطبي���ق ن�صها عل���ى اللبنانية الأ�صل
و�أوالده���ا القا�صري���ن ال ع���ن طريق الأخذ بمب���د�أ الع���دل والم�ساواة
وال ع���ن طريق عبارات �أخ���رى تدخل في باب القيا�س �أو الأولوية وال
ع���ن طري���ق الدعاوى الإن�سانية �أو الحفاظ عل���ى وحدة الجن�سية في
العائلة الواحدة».
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�أح���كام �أخ���رى رف�ضت الإق���رار بمبد�أ الم�ساواة ال ب���ل اعتبرت �أن
المبد�أ هو التمييز:
« ال يجوز الأخذ بمبد�أ الم�ساواة بين الأم اللبنانية الأ�صل وبين الأم
المتجن�سة بالتابعية اللبنانية ،لأن اكت�ساب الأم الأجنبية الجن�سية
اللبناني���ة مت���روك تقدي���ره ل�سلطة الدول���ة اال�ستن�سابي���ة وخا�ضع
لرقابته���ا ف���ي حين �أنه ف���ي حالة الأخ���ذ بمبد�أ الم�س���اواة ي�صبح
بمقدور �أوالد الأم اللبنانية القا�صرين �أن ي�صبحوا لبنانيين حكم ًا
بعد وفاة زوجها الأجنبي بمعزل عن رقابة الدولة».
وخ�ل�ال الأعوام  1976و 1990ن�شرت � 6أح���كام فقط لم يتعلق � ّأي
منه���ا بحق���وق �أوالد اللبناني���ات المتزوجات من �أجنب���ي ،وا�ستمر
الح���ال على ما هو علي���ه حتى الآن ،فبي���ن  2001و 2004ن�شرت 8
�أحكام فقط ال عالقة لها بمو�ضوع منح الجن�سية.
مفارقات الت�سعين ّيات:
تعالي نبرة النظام العام /تعديل الد�ستور /مر�سوم التجني�س:
حكمت اعتبارات النظام العام ورقابة الدولة و�سلطتها اال�ستن�سابية
الأحكام ال�صادرة ف���ي الت�سعين ّيات .لكن اهتمامات الدولة �آنذاك
كانت مح�صورة باعتبارات ال�سلطة .لم تفعل المبادىء التي كر�سها
الد�ستور في مقدمت���ه(� ،)46إذ التزمت الدولة اللبنانية في مقدمة
الد�ستور تج�سيد مبادىء حقوق الإن�سان وعلى ر�أ�سها الم�ساواة في
كل المجاالت بدون ا�ستثناء� ،أي بدون ا�ستثناء قانون الجن�سية.
مع ذلك �أ�صبحت اعتبارات «النظام العام» و«ال�سلطة اال�ستن�سابية
للدولة ورقابتها» �أكثر ح�ضور ًا في الأحكام.
والمفارق���ة �أن هذه الأحكام كانت ت�صدر فيم���ا ال�سلطة التنفيذية
ت�ص���در بمر�سوم واحد قبوله���ا لتجن�س �أعداد ال ق���درة لأحد على
�إح�صائه���ا ،وال يختل���ف اثنان على �أنها تزي���د بكثير عن مئة �ألف،
�أكثره���م ال يقيمون ف���ي لبنان وال راب���ط بينهم وبي���ن المجتمع �أو
الدول���ة ،ال بل ع�ش���رات الآالف منهم ثبت التزوي���ر ب�أوراقهم ،ولم
تنزع عنهم الجن�سي���ة .والغري���ب �أن �أوالد المتجن�سين القا�صرين
ال يحتاج���ون �إلى مر�س���وم ولي�سوا في حاجة �إل���ى ا�ست�صدار حكم
لي�صبح���وا لبنانيين ،بل يكف���ي �أن يجري �أهلهم �أو من ينوب عنهم
معامل���ة �إدارية ب�سيطة في دوائ���ر النفو�س لكي ي�صبحوا لبنانيين.
وحتى زوج���ات المتجن�سين اللواتي لم ي�شملهن مر�سوم التجني�س،
وبالرغم من قرار ا�ستئخار ب���ت دعاوى التجني�س ،ب�إمكانهن عند
�إبراز �سند الزواج الأجنبي المنفذ� ،أن يطلبن الجن�سية �إداري ًا.
تنام���ي الح�ضور الن�سائي الكثيف في الق�ضاء وفي المحاماة/
ت�صلب االجتهاد:
(  )46تعديل الد�ستور بموجب القانون الد�ستوري رقم  18تاريخ 1990
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مفارق���ة �أخرى نالحظها �أن الأحكام لم تت�أث���ر بوجود قا�ضيات �أو
ق�ض���اة رجال؛ فف���ي مرحلة ال�سبعين ّيات لم تك���ن الن�ساء قد دخلن
بق���وة �إلى �سلك الق�ض���اء ،وبالتالي كل الأح���كام كانت �صادرة عن
رجال ،وهي مرحلة انفتاح محكمة التمييز على االجتهاد ال ُم ْك ِ�س ِب
للجن�سية.
فيما المرحلة الثانية� ,أي اعتبار ًا من الثمانين ّيات ،ب ّي َن ْت تراجع ًا
في الأح���كام التي تن�ص���ف الن�ساء مع تزايد ع���دد القا�ضيات من
دون �أن يك���ون في ذل���ك � ّأي عالقة �سببية ،فالعب���رة هي لتوجهات
الق�ضاء �سيا�سية كانت �أم �صادرة عن ال�سلطة الهرمية العليا.
ت�صلب موقف محكمة التمييز حتى الآن:
ا�ستمرار ّ
ا�ستمر موقف محكمة التمييز بالت�صلب ،وخ�سرت الأم اللبنانية كل ما
ك�سبت���ه في ال�سبعين ّيات وعادت �إلى نقطة البداية بالرغم من تهافت
الأ�سباب المعلنة للتمييز �ضد الن�ساء المتزوجات من �أجانب.
�أما بالن�سبة �إلى الأح���كام التي ن�شرت اعتبار ًا من العام  2000فهي
نادرة� ،إذ ن�شرت مجلة العدل بين  2000وعام  2008ثمانية �أحكام 4
منها متعلقة بمو�ضوع منح الجن�سية نورد �أهم ما جاء فيها:
ف���ي حكم �ص���در ع���ام « :2002وحي���ث �إن قانون الجن�سي���ة يتعلق
باالنتظ���ام العام ويجب تطبيقه وتف�سي���ره تف�سير ًا �ضيق ًا وح�صري ًا
وال يج���وز التو�سع في تف�سيره �أو ت�أويله �أو القيا�س على �أحكامه بما
لي�س من�صو�ص ًا عليه ب�صراحة وو�ضوح».
و�أي�ض���اً« :حي���ث �إن ن����ص الم���ادة  4المن���وه به ينح�ص���ر في حالة
الأوالد القا�صري���ن لأم �أجنبي���ة اكت�سبت الجن�سي���ة اللبنانية ،بعد
وف���اة زوجها ،وال يمكن تو�سيع مجال تطبيق���ه لي�شمل حالة الأوالد
القا�صرين لأم لبنانية مقترنة ب�أجنبي ،وفقدت جن�سيتها اللبنانية
ثم ا�ستعادتها� ،أم لم تفقده���ا ،باعتبار �أن القرار  25/19المعدل
�سن���ة  1960يتعلق بالنظام العام ،ويجب تطبيق���ه وتف�سيره ب�شكل
�ضيق وح�صري.
وق���د �أ ّكد حك���م �صدر ع���ن محكمة التميي���ز ع���ام � ،)47( 2007أن
اجته���اد هذه المحكمة ال يزال م�ستقر ًا ،لكنه ذهب بعيد ًا في بحث
الأ�سباب التي توجب رد طلب الم�ستدعية:
و بح���ث في الن�ص الفرن�سي للمادة  4الم�أخ���وذة عن المادة  12من
قانون الجن�سية الفرن�سي لعام  1889لدعم موقفها ،علم ًا ب�أنّ الن�ص
الفرن�س���ي نف�سه كان ف���ي مادته  44يعتب���ر فرن�سي��� ًا كل مولود على
الأرا�ضي الفرن�سية وكان مقيم ًا فيها عند بلوغه �سن الر�شد(.)48
(  )47محكمة التمييز الغرفة الثامنة قرار  101تاريخ . 2007/6/5
(�  )48إن القانون الفرن�سي لعام  1889قد خ�ضع لتعديالت كثيرة منها في �آب  1927ثم
�ألغ���ي لي�صدر قانون جديد عدل في  1945/10/20وفي  1973و 1983وفي 1993
قبل �أن يعتمد قانون جديد في .1998/3/16

وذهب���ت حيثي���ات الحك���م ف���ي تف�صيالت من ن���وع «...تك���ون نية
الم�شت���رع عب���ر اعتماده حرف الواو العاطف بي���ن فعل اتخاذ الأم
التابعي���ة اللبناني���ة ،وفعل بقاء هذه الأم حية �إث���ر وفاة الأب لربط
هذي���ن الفعلين وعب���ر ا�ستعماله ظرف «بعد» ل���دى قوله بعد وفاة
الأب ،ق���د اتجهت نية الم�شترع نحو رب���ط هذين الفعلين وجعلهما
حا�صلي���ن بعد وفاة الأب ».لكن في غمرة بحثها عن �آثار الواو في
الم���ادة  4ف���ي �أ�صله���ا الفرن�سي لع���ام  ،1889غاب ع���ن المحكمة
�أن الد�ست���ور اللبنان���ي وا�ض���ح في الم���ادة  7لجهة الم�س���اواة بين
المواطني���ن و�أن الدول���ة اللبناني���ة ملتزم���ة في الد�ست���ور تج�سيدَ
مبادىء حقوق الإن�سان.
وم���ن الع���ودة �إلى حيثي���ات الحك���م يظه���ر التململ ل���دى �أع�ضاء
المحكم���ة ال�س ّيم���ا و�أن رئي�س���ة الغرف���ة و�أح���د الع�ضوي���ن هم من
الن�س���اء .لذلك ذكرت بوجوب تعديل القانون ،و�أ�شارت �إلى اقتراح
الوزير بهيج طبارة.
�إذ ًا المحكمة ملزمة باعتماد حل معين ،بغ�ض النظر عن الأ�سباب،
وه���ي تطالب بتعديل القانون لأن الن�ص الحالي جائر .وهنا تكمن
خط���وة معبرة ع���ن طبيعة دور محكمة التميي���ز عندما تالحظ �أن
الن�ص قا�صر عن ت�أمين حاجة النا�س.
ف���ي هذه الفترة ب���رزت �أحكام من نوع �آخر تتعل���ق ب�أوالد مجهولي
الأب �أو �أوالد زنى اكت�سب���وا الجن�سية اللبنانية ،ولي�س م�ستبعد ًا �أن
يك���ون ه�ؤالء الأوالد �شرعيين لكن ا�ست�أخر �أهلهم ت�سجيل زواجهم
و�سجلوهم ك�أوالد غير �شرعيي���ن بغية تمكينهم من الح�صول على
الجن�سية اللبنانية.
وقد ح�صلت بع�ض االختراقات في الأحكام ،لكن الأكثرية المطلقة
له���ذه الأح���كام �صدرت ع���ن الدرج���ات الأول���ى وق���د ا�صطدمت
بالموق���ف الثابت لمحكمة التمييز الت���ي �صمت �أذنيها عن العدالة
واختب�أت وراء �صمت القرار .25/15
االختراق الحا�صل مع حكم بداية المتن

�ص���در في  2009/6/16عن محكمة بداية المتن قرار هام ،اعتبر
لبنانيي���ن الأوالد القا�صرين لأم لبناني���ة متزوجة من �أجنبي توفي
زوجه���ا وكان �أوالدها ال يزالون قا�صري���ن ،و�أي�ض ًا �أو�ضح الروابط

القائمة بينه���م وبين الدولة اللبنانية ال�سيما الإقامة الم�ستمرة �إذ
�أو�ض���ح الحكم �أنه���م «....ال يعرفون موطن والده���م ويقيمون مع
والدتهم .»....
���م م���ا جاء ف���ي الحكم ه���و ا�ستن���اده �إلى الم���ادة  7من
ث���م �إنَّ �أه َّ
الد�ست���ور اللبناني «� ...س���اوت بين اللبنانين ،رج���ا ًال ون�سا ًء �أمام
القان���ون دونما فرق بينه���م ،في الحقوق والواجب���ات ،في الإباحة
والتحريم.»...
هن���ا يكمن الجديد في هذا الحكم ،لأنه �أعاد �إلى الد�ستور مكانته
ووظيفت���ه :وجدي���د الحك���م �أنه ي����ؤدي �إلى م���لء ف���راغ الن�ص من
مبادىء النظام القانوني المكر�سة بالد�ستور.
و�أه���م م���ا جاء ف���ي معر����ض الحكم ،ه���و انفت���اح المحكم���ة على
المجتم���ع ،وتن���اول الإعالم من خ�ل�ال الحكم الم�شكل���ة و�أبعادها
والحلول الممكنة ،بما يعيد الم�سائل المتعلقة بالعدالة �إلى ال�ساحة
العامة.
�إن اللبنانيات المتزوجات م���ن �أجانب ،وبالرغم من �أنهن يعتبرن
مواطن���ات من���ذ � ،1960إال �أن مواطنيته���ن ف���ي ظل ف���راغ الن�ص
القانون���ي وفي ظل االجتهاد الحالي لمحكم���ة التمييز ،ال تنتج �أي
�أثر عل���ى �أزواجهن و�أوالده���ن الذين ال يزالون يعتب���رون ك�أجانب
حت���ى عندما يكونون مولودين في لبنان ومقيمين فيه وال يرتبطون
ب�أي دولة �أو مجتمع �آخر.

لقد �أظهرت الأحكام والتحوالت التي مرت بها �أنه
ال بد من و�ضع قانون جديد للجن�سية ينطلق من املبادىء
التي اتفق عليها اللبنانيون يف منت الد�ستور .مل يعد طرح
حلول جزئية ومرحلية مقبولة ،بل يجب �إر�ساء قواعد منح
اجلن�سية وال�ضوابط التي ترافقها وتطبيقها بالت�ساوي بني
املواطنني/ات ،فال ترتبط القواعد بالرجال واال�ستثناءات
بالن�ساء.
كما �إنه من املهم جداً عودة اعتبارات العدالة اىل ال�ساحة
العامة ،من خالل التفاعل بني الق�ضاء املن ّزه عن ال�سيا�سة
وبني املجتمع.
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الـمــالحــق

ملحق رقم 5
تج���ارب بع����ض ال���دول العربي���ة ف���ي تعدي���ل قان���ون
الجن�سية
ف���ي حين ما زالت م�س�ألة الجن�سية في لبن���ان ت�شكل مادة تمييزية
بامتي���از ،حي���ث ال يزال القان���ون اللبنان���ي يمنع الم���ر�أة اللبنانية
المقترن���ة ب�أجنب���ي م���ن �أن تمنح جن�سيته���ا اللبناني���ة �إلى زوجها
و�أوالده���ا ،ذهبت بع�ض ال���دول العربية كم�ص���ر والجزائر وتون�س
والمغرب في اتجاه تليي���ن موقفها و�إ�صدار ت�شريعات تلغي الحظر
الملق���ى على الم���ر�أة لجهة �إعطائه���ا جن�سيتها �إل���ى �أوالدها ،بما
يتالءم مع االتفاقيات الدولية.
تون�س
عل���ى الرغم م���ن �أن الد�ست���ور التون�سي في الف�ص���ل ال�ساد�س منه
ن�ص عل���ى �أن« :كل المواطني���ن مت�ساوون ف���ي الحق���وق والواجبات
وه���م �سواء �أمام القانون» وبالرغم من م�صادقة تون�س على اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة �سنة  1985مع �إبداء
بع�ض التحفظات ع���ن المادة التا�سعة حفاظ ًا على ال�سلطة الأبوية
وحت���ى تتما�شى االتفاقية مع �أحكام الأح���وال ال�شخ�صية التون�سية
والذي م�صدرها الت�شريع الإ�سالمي ،كانت الجن�سية التون�سية قبل
�سنة  1993ت�سند لل�شخ�ص بموجب الحاالت التالية :
�إذا ولد من �أب تون�سي،
���ول �أو ال جن�سية ل���ه �أو مجهول
�إذا ول���د م���ن �أم تون�سي���ة و�أب مجه ٍ
الجن�سية،
�إذا ولد في تون�س من �أم تون�سية و�أب �أجنبي.
بحيث �إنّ الأ�صل هو �إلحاق ن�سب الإبن بن�سب �أبيه� ،أما جن�سية الأم
ف�ل�ا ت�سري على الأبناء �إال في حاالت خا�صة �أو ب�صفة تبعية تكملة
لمعي���ار الوالدة في تون�س (حق الإقليم) وه���ذه الأولوية الممنوحة
ل�ل��أب في نقل جن�سيته �إل���ى الأبناء كانت مح ّل ج���دل �إذ �إنها تعد
�شك ًال من �أ�شكال التمييز بين الرجل والمر�أة.
ولئ���ن كان الت�شريع التون�س���ي ال�سابق ل�سن���ة  1993يك ّر�س التمييز
بي���ن الأبوين في نقل جن�سيتهما �إلى �أبنائهما �إذ تعطى الأولو ّية في
ذل���ك �إلى الأب في حين �أنّ الأم ال تعط���ي جن�سيتها �إلى �أبنائها �إ ّال
�إذا ول���دوا في تون�س ،وفي حين �أن الأب لي�س وحده الذي يزرع في
�أبنائ���ه ال�شعور بالوطني���ة واالنتماء بل �إن الأم ت����ؤ ّدي دور ًا وا�ضح ًا
في تنمية ه���ذا ال�شعور لدى الأبن���اء .ولهذا ال�سبب �ص���در القانون
ين�ص عل���ى �إمكاني���ة تم ّتع االبن
ف���ي  12حزي���ران  1993حي���ث �أ�صب���ح ّ
بجن�سي���ة �أمه التون�سية حتى ولو كان مول���وداً خارج البالد التون�سية
ب�شرط �أن يطالب بهذه ال�صفة بمقت�ضى ت�صريح خالل العام ال�سابق
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لبل���وغ �سنّ الر�شد .و�إذا كانت �س ّن���ه دون ت�سعة ع�شر عاماً ،ف�إنه يمكنه
الح�ص���ول عل���ى الجن�سي���ة التون�سية بمج ّرد ت�صري���ح م�شترك ي�صدر
ع���ن �أبويه مع���اً ،وا�شترط الم�ش ّرع ت�صريحاً م�شت���ركاً �إذا حالت بع�ض
ال�ص���ور دون اكت�س���اب االب���ن الجن�سي���ة التون�سية خ�صو�ص���اً عند وفاة
الأب �أو فقدانه �أو انعدام �أهليته قانوناً ولتفادي مثل هذه الو�ضعيات
تدخ���ل الم�ش��� ّرع بمقت�ض���ى القان���ون ع���دد  4ل�سن���ة  2002الم����ؤرخ ف���ي
 21كان���ون الثان���ي  2002لي�سم���ح باالكتف���اء بت�صري���ح الأم وحدها في
�ص���ورة وف���اة الأب �أو فقدانه �أهليته �أو انعدامه���ا وهي �صور ي�ستحيل
فيه���ا الح�صول عل���ى ت�صريح م�شترك ،على �أنه يب���دو من ال�ضروري
التدخل مجددّا للتن�صي�ص على بع�ض ال�صور الأخرى حتى ال يحرم
الطف���ل المول���ود في الخارج م���ن �أم تون�سي���ة و�أب �أجنبي من اكت�ساب
الجن�سي���ة التون�سي���ة ،وم���ن ذل���ك �إذا كان الوال���دان عل���ى قي���د الحياة
وهم���ا ف���ي حال���ة ف���راق بموج���ب الط�ل�اق �إذ �إ ّنه م���ن ال�صع���ب ت�صور
�ص���دور ت�صري���ح م�شترك منهما ،وكذل���ك الأمر في �ص���ورة وفاة الأم
�أو فقدانها �أو انعدام �أهليتها وذلك يقت�ضي التن�صي�ص على االكتفاء
بت�صريح من بقي من الوالدين ح ّياً.

وي�ستخل�ص من ذلك �أنّ جن�سية الأم التون�سية لم تعد معيار ًا ثانوي ًا
�أو تكميلي ًا يل�صق بمعيار مكان الوالدة حتى يكت�سب االبن الجن�سية
التون�سية ،بل �أ�صبح معيار ًا م�ستق ًال وقائم ًا بنف�سه في هذا ال�ش�أن،
عل���ى �أنّ رف���ع التمييز كل ّيا ف���ي هذا المجال يقت�ض���ي �أن ت�سند �إلى
الأبن���اء الجن�سية التون�سية �إذا ول���دوا من �أ ّم تون�سية فقط من دون
ا�شتراط والدة الأبناء على تراب الجمهورية.

المغرب
�ص���ادق المغرب عل���ى اتفاقية الق�ضاء على جمي���ع �أ�شكال التمييز
�ضد المر�أة عام  1993مع التحفظ عن المادة التا�سعة منها ،وهذا
التحفظ تمح���ور حول واق ِع �أنَّ قانون الجن�سي���ة المغربية ال ي�سمح
للول���د بالح�صول على جن�سي���ة والدته اال �إذا كان مول���ود ًا من �أب
مجهول �أو �إذا كان من والد مكتوم القيد ومولود في المغرب وذلك
من �أجل ت�أمين حق الح�صول على الجن�سية لك ّل الأوالد.
وف���ي ع���ام � 2007صادق���ت الحكوم���ة المغربي���ة عل���ى م�ش���روع قان���ون
الجن�سي���ة ،وت���م �إق���راره في مجل����س النواب ف���ي �أبري���ل  2007و�شكل

تعدي���ل الم���ادة ال�ساد�سة م���ن قان���ون الجن�سية المغرب���ي ،جوهر
م�س ه���ذا القانون ،وعلي���ه بات قان���ون الجن�سية
الإ�ص�ل�اح ال���ذي ّ
الجدي���د ين����ص عل���ى �أنه« :يع���د مغربياً م���ن ول���د لأب مغرب���ي ،و�أم
مغربي���ة» ،وبذل���ك تكون المغ���رب قد اقرت بحق الن�س���اء َ
بمواط َن ٍة
فاعلة كاملة وغير منقو�صة ،و�أنهى قانون الجن�سية الجديد التمييز
ال���ذي طال الم���ر�أة المغربي���ة بخ�صو�ص حقها في نق���ل جن�سيتها
الأ�صلي���ة لأبنائها وو�ضع قانون الجن�سي���ة المغربي الم�صادق عليه
م�ؤخ���ر ًا ح���د ًا لمعاناة ح���االت عديدة م���ع ال�صيغ���ة القديمة لهذا

القان���ون .و ُي َّعد هذا القانون خطوة جديدة على درب بناء المغرب
الحداثي الديمقراطي ،الذي يحظى فيه الرجل والمر�أة على قدم
الم�س���اواة ب�شخ�صية م�ستقلة بعد ال���زواج ،ويتمتع كل منهما بحق
مواطن���ة كاملة تنقل �إلى �أبنائهما �أي�ض��� ًا على قدم الم�ساواة .ومن
الأهمية بمكان الإ�شارة �إلى �أن الملك رفع التحفظات عن اتفاقية
�إلغ���اء جميع �أ�شكال التمييز �ضد الم���ر�أة بمنا�سبة اليوم العالمي
لحقوق الإن�سان عام .2008
م�صر
ن�ص قانون الجن�سية الم�صري رقم  26ل�سنة  1975في المادة  2على
ّ
ً
«�أن يك���ون م�صري���ا كل من ولد لأب م�صرى �أو من ولد فى م�صر من
�أم م�صري���ة وم���ن �أب مجه���ول الجن�سي���ة �أو ال جن�سي���ة ل���ه �أو من ولد
ف���ى م�ص���ر من �أبوي���ن مجهولين ،ويعتب���ر اللقيط فى م�ص���ر مولوداً
فيه���ا م���ا لم يثبت العك�س» .و تن����ص المادة  3على «يعتبر م�صرياً من
ول���د ف���ى الخ���ارج م���ن �أم م�صري���ة وم���ن �أب مجه���ول �أو ال جن�سية له
�أو مجه���ول الجن�سي���ة� ،إذا اخت���ار الجن�سية الم�صري���ة خالل �سنة من
تاريخ بلوغه �سنَّ الر�شد ب�إخطار يوجـ َّ ُه �إلى وزير الداخلية بعد جعل
�إقامت���ه العادي���ة ف���ى م�ص���ر ،ول���م يعتر�ض وزي���ر الداخلي���ة على ذلك
خالل �سنة من تاريخ و�صول الإخطار �إليه».

ه����ذا الإن����كار لح����ق المر�أة دف����ع بالعديد م����ن المنظم����ات العربية
الفاعل����ة عل����ى �ساحة العم����ل المجتمع����ي والن�سوي ع����ام � 2002إلى
اتخ����اذ ق����رار ب�إطالق حملة عربي����ة تحت �شع����ار (جن�سيتي حق لي
ولأ�سرتي) ،للمطالبة ب�إقرار حق الن�ساء في المواطنة الكاملة عبر
تعديل قوانين الجن�سية �إلى �أن ي�صبح ب�إمكانهن نقل جن�سيتهن �إلى
�أبنائه����ن .وا�ستطاعت هذه الحملة ال�ضغط عل����ى الحكومة لتعديل
قان����ون الجن�سي����ة رقم  26ل�سن����ة  1975لي�شمل ح����ق الأم الم�صرية
المتزوجة من �أجنبي في نقل جن�سيتها الم�صرية �إلى �أبنائها ،وفي
 14حزي���ران � 2004ص���در القانون رقم  154ل�سن���ة  2004بتعديل بع�ض
�أح���كام القان���ون  26ل�سنة  1975وهي تعديل المادة ( )2فيكون م�صرياً

«م���ن ول���د لأب م�صري �أو لأم م�صرية» من دون تمييز بين �أم و�أخرى
ب�سبب جن�سية الزوج الذي تختاره ،و�إلغاء المادة ( .)3و يرى مركز
حقوق الطفل الم�صري �أنه بالرغم من النجاح الذي حققته الحملة
ف�����إن رف�ض م�صلحة �إدارة الجوازات والهجرة والجن�سية الم�صرية
قب َ
����ول طلبات التجن�����س لأبناء الن�ساء الم�صري����ات المتزوجات من
فل�سطينيي����ن بالجن�سي����ة الم�صرية م����ن دون �إب����داء �أي �أ�سباب هو
مخالف لن�ص التعديالت الخا�صة بقانون الجن�سية.
الجزائر
لم يلحظ قانون الجن�سية الجزائري رقم  70 – 86الم�ؤرخ في 15
دي�سمبر  1970حق المر�أة المتزوجة من �أجنبي ب�إعطاء جن�سيتها
�إل���ى �أوالدها� ،إال �أن تعديل هذا القانون بقان���ون  01- 05الم�ؤ ّرخ في
 27فبراي���ر  2005من���ح الن�س���اء الجزائري���ات الح���ق المطل���ق في منح
جن�سيته���ن �إل���ى الزوج الأجنبي و�إل���ى الأبناء والبن���ات ،وب�أثر رجعي،
وعدل���ت الم���ادة  6لت�صبح «يعتب���ر جزائري���اُ الولد المول���ود من �أب
جزائري �أو �أم جزائرية» ،ويمكن التمييز بين ثالث حاالت بالن�سبة

�إلى الأم:
�أو ًال :الول���د المولود من �أم ذات جن�سية جزائرية �أ�صلية ،وت�شترط
الوثائ���ق التالي���ة� :شه���ادة مي�ل�اد المعني���ة ،و�شه���ادة الجن�سي���ة
الجزائرية للأم �أو الوثائق الثبوتية لذلك ،وهي� :شهادة ميالدها،
�شهادة ميالد �أبيها و�شهادة ميالد جدها.
ثاني���اً :الول���د المول���ود بع���د اكت�س���اب الأم الجن�سي���ة الجزائرية،
وت�شت���رط الوثائق الآتية� :شه���ادة ميالد المعن���ي(ة) و ن�سخة من
مر�سوم اكت�ساب الأم الجن�سية الجزائرية.
ثالث���اً :م���ن �أثب���ت الق�ضاء لأم���ه جن�سيته���ا الجزائري���ة الأ�صلية،
وت�شترط الوثائق الآتية� :شهادة ميالد المعنية� ،شهادة ميالد الأم،
ن�سخة تنفيذية للحكم الق�ضائي (النهائي) المثبت للأم جن�سيتها
الجزائرية الأ�صلية.
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