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لبنان :فلتعط املأرة ق نن ننيتتاا طأفااها
حتث منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية على أن تسحب فوراً طعناً تقدمت به ضد قرار مفصلي إلحدى احملاكم صدر يف
يونيو/حزيران من العام املاضي ويسمح المرأة لبنانية أبن متنح جنسيتها إىل أطفاهلا.
إذ تساور املنظمة بواعث قلق ابلغ من جراء سعي السلطات اللبنانية إىل نقض هذا القرار التارخيي عوضاً عن تنفيذ قرار احملكمة

وضمان وفاء لبنان بواجباته الدولية املتمثلة يف عدم التمييز ضد املرأة .وإذا ما نقضت حمكمة االستئناف املدنية ,الغرفة الناظرة
بقضااي األحوال الشخصية ,القرار ،فإهنا ستكون بذلك قد حطمت آمال آالف أبناء األمهات اللبنانيات املتزوجات من غري
لبنانيني ،الذين يعاملون كأجانب يف وطنهم وحيرمون من التعليم العام وغريه من اخلدمات.

فمن املقرر أن تعقد الغرفة املدنية حملكمة االستئناف ،اليت تتوىل قضااي األحوال الشخصية ،جلسة استماع يوم الثالاثء،
أبريل/نيسان  ،2010لتنظر قضية مسرية سويدان ،املواطنة اللبنانية اليت منحت حق إكساب جنسيتها اللبنانية لثالثة من أبنائها
املولودين يف لبنان مبوجب قرار من الغرفة اخلامسة حملكمة الدرجة األوىل يف جديدة املنت ،جببل لبنان ،يف  16يونيو/حزيران .2009
13

وكانت مسرية سويدان قد ابشرت إجراءات قضائية يف أعقاب وفاة زوجها املصري اجلنسية يف  .1994ويف  ،2005أقامت دعوى
جديدة ضد الدولة اللبنانية للطعن يف القانون رقم  15لسنة  ،1925الذي مينح اجلنسية واملواطنة ألطفال األب اللبناين فحسب.
ومبقتضى القانون اللبناين ،ال جيوز للمرأة ،على خالف ما حيق للرجل ،أن متنح جنسيتها لزوجها أو ألطفاهلا .فال يستطيع أطفال
املرأة اللبنانية اليت تتزوج من مواطن دولة أجنبية احلصول على اجلنسية اللبنانية .كما ال يستطع غري اللبنانيني الذين يتزوجون من
لبنانيات احلصول على اجلنسية اللبنانية ،بينما تستطيع النساء غري اللبنانيات الاليت يتزوجن من رجال لبنانيني اكتساب اجلنسية
اللبنانية بعد سنة واحدة من الزواج .ومثل هذه األحكام القانونية تشكل على حنو ٍ
ابد خرقاً لواجبات لبنان مبقتضى القانون
الدويل ،مبا يف ذلك ملبدأ عدم التمييز (املادة  2من "العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية") ،ومبدأ املساواة بني الرجل
واملرأة (املادة  3من العهد نفسه) ،ومبدأ املساواة أمام القانون (املادة  26من العهد).
ويف إصدارهم حكمهم جبواز إكساب مسرية سويدان أطفاهلا اجلنسية اللبنانية ،حاجج القضاة جون ّقزي وران حبقة ومليس كزمة يف
قراراهم الذي اختذوه يف يونيو/حزيران أبن املادة  7من الدستور اللبناين تؤكد على مبدأ املساواة بني مجيع املواطنني ،الرجال منهم
والنساء ،متجاوزين بذلك األحكام اليت متيز بني اجلنسني يف القانون .واستناداً إىل ذلك ،منحت احملكمة مسرية سويدان احلق يف
إكساب أطفاهلا جنسيتها .بيد أن حكم احملكمة هذا واجه الطعن يف يوليو/متوز وسبتمرب/أيلول من قبل النيابة العامة وكذلك من
قبل جلنة قانونية تتبع وزارة العدل نيابة عن الدولة اللبنانية.

إن لعدم متتع املرأة حبق إكساب زوجها وأطفاهلا جنسيتها ،فضالً عما ينطوي عليه من أحكام قائمة على التمييز ،آاثراً واسعة
النطاق على األسرة أبكملها .إذ يتوجب على األزواج واألبناء أتمني إذن ابإلقامة وتصاريح للعمل بصورة مستمرة تسمح هلم
ابلعيش والعمل بصورة قانونية يف لبنان .ويعترب األطفال مقيمني ،وليس مواطنني ،وحيرمون يف احملصلة من احلقوق اليت يتمتع هبا
املواطنون فيما خيص التعليم ،ومن مث التوظيف.
إن معارضة قرار احملكمة الصادر يف يونيو/حزيران قبل أشهر فقط من تفحص سجل لبنان يف مضمار حقوق اإلنسان يف إطار
املراجعة الدورية العاملية جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يبعث برسالة تبعث على القلق أبن الدولة اللبنانية تصر على
تقويض املبدأ األساسي املتمثل يف عدم التمييز.
كما تظهر الدولة اللبنانية بذلك أهنا تتجاهل التعليق اخلتامي الصادر عن "جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة" يف
جلستها األربعني عام  .2008حيث أبدت اللجنة أسفها حيال ادعاء الدولة اللبنانية أبهنا ال تستطيع ،ألسباب سياسية ،تعديل
قانون اجلنسية للسماح للمرأة اللبنانية مبنح جنسيتها ألطفاهلا ولزوجها األجنيب .وحثت اللجنة لبنان على االعرتاف ابآلاثر السلبية
لقانوهنا اخلاص ابجلنسية على النساء اللبنانيات املتزوجات من أجانب وعلى أطفال هؤالء النساء ،وبناء عليه حثتها على القيام
مبراجعة قانوهنا للجنسية وتنقيحه وحذف التحفظ الوارد على الفقرة  2من املادة  9من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز
ضد املرأة .
ومن هنا فإن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات اللبنانية إىل اختاذ خطوات فورية ملراجعة التشريع النافذ الذي يتضمن أحكاماً
متييزية ضد املرأة ،وأن تسري على خطى اجلزائر ومصر واملغرب ،اليت ع ّدلت قوانينها اخلاصة ابجلنسية يف السنوات األخرية كي متنح
املرأة احلق يف إكساب أطفاهلا وزوجها جنسيتها.

خلاتة

ينص القانون رقم  15لسنة  1925يف لبنان على السماح لألمهات مبنح جنسيتهن ألطفاهلن يف حالتني حمددتني فحسب:
 جيوز للمرأة منح جنسيتها لطفلها إذا ولد أو ولدت نتيجة عالقة خارج نطاق الزوجية وكان الوالد جمهوالً. إذا اكتسبت األم غري اللبنانية ألطفال قصر من زواج سابق أبب غري لبناين اجلنسية اللبنانية جراء زواجها من لبناين ،حيثتستطيع إكساب جنسيتها اللبنانية ألطفاهلا القصر غري اللبنانيني عند وفاة زوجها اللبناين.

ويواجه األطفال الذين يولدون ألمهات لبنانيات وآابء غري لبنانيني عقبات تتصل حبقوقهم األساسية ،من قبيل احلق يف التعليم.
حيث ينص القانون رقم  686لسنة  ،1998الذي عدَّل املادة  49من املرسوم رقم  ،59/134على أن التعليم العام جماين وإلزامي يف
املرحلة االبتدائية ،وهو حق لكل لبناين يف سن الدراسة االبتدائية .وبتحديده أن لألطفال اللبنانيني فقط احلق يف التعليم االبتدائي
اجملاين ،حيرم القانون أطفال األم اللبنانية ألب غري لبناين من حق املساواة يف احلصول على التعليم .ويشكل هذا القانون خرقاً

لواجبات لبنان مبقتضى املادة  28من "اتفاقية حقوق الطفل" ،اليت انضم إليها لبنان كدولة طرف وتقتضي منه "جعل التعليم
االبتدائي إلزامياً ومتاحاً جماانً ًً للجميع".

أما عندما يصل األبناء ألم لبنانية وأب غري لبناين سن  18عاماً ،فيتوجب عليهم العثور على صاحب عمل مستعد للحصول هلم
على تصاريح عمل تتطلب منهم دفع رسوم مالية .وهلذا السبب ،فإن أصحاب العمل يتحاشون يف العادة توظيفهم.

