
بأجانب،  امل��ت��زوج��ات  اللبنانيات  تعتصم 
بدعوة من حملة »ألنهم أوالدي جنسيتي 
ل��ه��م«، الثانية ع��ش��رة ظهر ال��ي��وم في  ح��ق 
النشاط  ك��ان  وإن  الصلح.  ري��اض  ساحة 
ي���أت���ي مل���ن���اس���ب���ة ال����ي����وم ال���ع���امل���ي ل��ح��ق��وق 
اإلنسان، فإن املطلوب منه أكثر من مجرد 
إحياء هذا اليوم، إذ ينتظر أن يرد على ما 
لجنة  اجتماعات  اللبناني في  الوفد  أعلنه 
حقوق اإلنسان، لجهة أن »الدولة اللبنانية 
وضعتها  ال��ت��ي  التحفظات  إزال����ة  ت��رف��ض 
على االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(«. لكن 
ه���ذا االع��ت��ص��ام، ع��ل��ى أه��م��ي��ت��ه، ال يحظى 
بالجنسية،  املطالبة  الحمالت  كل  بإجماع 
وخ��ص��وص��ًا ح��م��ل��ة »ج��ن��س��ي��ت��ي ح���ق لي 
وألس����رت����ي«. ف��األخ��ي��رة »ل���ن ت���ش���ارك في 
االعتصام لعدم توحد سقف املطلب الذي 

ل��أوالد  الجنسية  إع��ط��اء  ي��ك��ون  أن  يجب 
وال����زوج، ال ل���أوالد ف��ق��ط«، ت��ق��ول منسقة 
الحملة رل��ى امل��ص��ري. وه��و م��ا ت��رد عليه 
مطر  ليندا  أوالدي«  »ألنهم  حملة  رئيسة 
)الصورة( بالقول: »أن يكون هدفنا األول 
تحصيل جنسية الولد استنادًا إلى رابطة 
الدم والبند الثاني من اتفاقية سيداو التي 
تمنح املرأة حق املساواة مع الرجل بإعطاء 

الجنسية ألوالدها«. 
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ابتسامة شاحبة ترتسم على الوجه املشَبع 
الصوت. تجهد  يأتيها  بالتجاعيد لحظة 
إلخفاء تأثرها به، محاولة اإلجابة بلجهة 
م��ط��م��ئ��ن��ة ع���ّم���ا ي���ب���دو أن����ه ت����س����اؤالت: »ي��ا 
م��ام��ا، م��ا ت��خ��اف، م��ا ح��دا بيجي بياخدك، 
في صبية بدها ت��روح تحكي معك عشان 
موضوع جنسيتك، بس يا ماما ما تخّلي 
على  ابنها  ص��وت  يأتيها  يسمعك«.  ح��دا 
إياها  الهاتف، مستمهاًل  اآلخ��ر من  الخط 
بعض الوقت كي يفرغ محّله من الزبائن. 

ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ال���ذي ب��دا ط��وي��اًل ج��دًا قبل 
اللقاء باالبن، بدأت الحكاية في منزل األم. 
فأكثر  أك��ث��ر  ت��س��وء فصولها  ب���دأت  حكاية 
منذ م��ا يقرب أرب��ع��ة أش��ه��ر، وه��و التاريخ 
ال��ذي لم يعد فيه، رسميًا، لالبن مكان في 
لبنان، بعد انتهاء صالحية ورق��ة اإلقامة 
الخاصة به وعدم االستحصال على أخرى 

إلى اآلن. 
املذهبي،  بتنوعه  الغريب  البيت،  ذاك  ف��ي 
ت��س��رد س��ام��ي��ة 29 ع��ام��ًا م��ن امل��ع��ان��اة عند 
ب����اب م���رك���ز األم�����ن ال���ع���ام، ه���ي ع��م��ر اب��ن��ه��ا 

محمد »املصري«. 
ق���ب���ل ت���ل���ك األع��������وام ال��ت��س��ع��ة وال���ع���ش���ري���ن، 
اّت����خ����ذت س���ام���ي���ة ال����ق����رار ب�����ال�����زواج ب���رج���ٍل 
م���ص���ري، م��ت��خ��ط��ي��ة رف����ض أه���ل���ه���ا، ال��ذي��ن 
ك���ان���وا ي��واج��ه��ون��ه��ا ب��م��ص��ي��ره��ا امل��ج��ه��ول 
عن  تغاضت  الخطوة.  تلك  أتمت  لو  فيما 

اآلراء املعارضة وتزّوجت. 
س��ن��ة أول���ى زواج، ع��س��ل ب��ع��س��ل. ل��م تشعر 
ال���ش���اب���ة ف����ي ح��ي��ن��ه��ا ب�����أن ث���م���ة م����ا ت��غ��ّي��ر 
ب��زواج��ه��ا ب��رج��ٍل ه��و أج��ن��ب��ي ف��ي ال��ق��ان��ون 
إلى  يجب،  كما  حياتها  عاشت  اللبناني. 

حني ُولد الطفل األول.
أتى محّمد، فكانت هديته األولى من دائرة 
أن��ه أجنبي. غريب. ال  األح���وال الشخصية 

مجتمع

ي��ح��ق ل��ه ال��ت��س��ّج��ل ك��م��ا األط��ف��ال اآلخ����رون؛ 
ألن��ه مولود ملصري. ك��ان على العائلة في 
للطفل  إقامة  ورق��ة  على  الحصول  حينها 
الصغير، كي ال ُي��رّح��ل إل��ى بلد وال���ده. في 
أن  األم  قائمة. ظنت  الحرب  حينها، كانت 
العائق هو الفوضى والقتل وغياب الدولة، 
وأنه ال بّد من أن يأتي الوقت »وياخد ابني 

أرسلت وزارة الداخلية
والبلديات في نيسان املاضي 

إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم 
يرمي إلى تعديل املرسوم الرقم 

10188 تاريخ 28 تموز 1962 
املتعلق بتطبيق قانون تنظيم 
الدخول إلى لبنان واإلقامة فيه 
والخروج منه لجهة إضافة بند 

واحد إلى املادة األولى منه. وبعد 
االطالع على املشروع، صدر مرسوم 
املجاملة الذي يتيح ألزواج اللبنانية 

وأوالدها األجانب إقامة مجاملة 
مجانية تصل إلى 3 سنوات، سواء 
كانوا قاصرين أو راشدين، يعملون 

أو ال يعملون.

ما قل
ودل

عن »ابن األجنبي« الذي 
ال مكان له في بلده األم

اعتصام منقوص في رياض الصلح

ابن األجنبي أجنبي، وإن كانت أمه لبنانية، وإن ُولد في عقر دارها. هذه هي حال محمد، الشاب
الذي ُولد ألمٍّ لبنانية و»اللبناني« منذ أكثر من عشرين عامًا، والذي ال يزال اسمه محمد املصري. كأنه 

ال عائلة لديه لُيكّنى بها. أما السبب، فألن قانون الجنسية ال يسمح ألمه بأن تمنحه جنسيتها

تحقيق

ال��ج��ن��س��ي��ة«. ان��ت��ه��ت ال���ح���رب. ك��ُب��ر م��ح��ّم��د. 
يتغير  ل���م   .)...( ث���م  وم����ن  س��م��ي��رة  ُول������دت 
ال��واق��ع، وب��ات��ت ورق��ة اإلق��ام��ة ث��الث أوراق، 
وما يستتبع ذلك من إجراءات وميزانية ال 
طاقة للفقراء على تحمل أعبائها السنوية. 
ب��ع��د خ��م��س س���ن���وات م���ن ال��������زواج، ت��وف��ي 
الزوج. بدأت األحالم تتهاوى. فقد بقيت أم 

»األجانب« الثالثة وحيدة تواجه املعضلة 
نفسها كل ع��ام: »النطرة أم��ام مركز األمن 

العام«.
لالنتظار هناك حكاية أيضًا، فيها الكثير 
ك��ان محمد  »ال��ل��ؤم والتمييز«. عندما  م��ن 
دًا 

ّ
صغيرًا، كان يكفي لسامية أن توّقع تعه

في  وإقامته  ابنها  مسؤولية  فيه  تتحمل 

ب���ل���ده���ا. ل��ك��ن ع��ن��دم��ا ك���ُب���ر، ل���م ت��ع��د إق��ام��ة 
املجاملة تنفع، وب��ات على األم أن تحصل 
الب���ن���ه���ا ع���ل���ى ع���ق���د ع���م���ل إلت����م����ام أوراق�������ه 
ال��رس��م��ي��ة. ه��ن��ا امل��ع��ض��ل��ة؛ إذ ك��ي��ف يمكن 
إقناع صاحب العمل بإعطاء ورقة ألجنبي 
وتحمل مسؤوليته؟ فتشت الوالدة كثيرًا، 
إل���ى أن »اس���ت���دّل���ت«  ع��ل��ى ص��دي��ق وع��ده��ا 
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قبل عامني، تقدم وزير الداخلية والبلديات 
ق��ان��ون بصيغتني،  ب���ارود، بمشروع  زي��اد 
يرمي إلى تعديل الفقرة األخيرة من املادة 
الرابعة من القرار ال�15 )قانون الجنسية(، 
وه����ي ال��ف��ق��رة ال��ت��ي ت��ع��ط��ي ال��ح��ق ل��ل��م��رأة 
األجنبية املتزوجة لبنانيًا بمنح أطفالها 
ر من زواج سابق، الجنسية  األجانب الُقصَّ
اللبنانية بعد وفاة زوجها اللبناني. وألن 
امل��ت��زوج��ة  اللبنانية  استثنت  امل����ادة  ه���ذه 
األول��ى  ب���ارود صيغتيه:  اق��ت��رح  بأجنبي، 
اقترنت  التي  اللبنانية  امل���رأة  بحق  تقول 
ب���أج���ن���ب���ي ف�����ي أن ت���م���ن���ح أوالده������������ا م��ن��ه 
ال��رج��ل  ب��ح��ق  أس���وة  اللبنانية،  الجنسية 
اللبناني، توفيقًا ملبدأ املساواة املنصوص 
االستناد  أن  وخصوصًا  دستوريًا،  عليه 
إل���ى راب��ط��ة ال����دم ل��ج��ه��ة األم ي��ل��غ��ي إم��ك��ان 

البحث في أي اعتبار يخص األب. 
أم����ا ال��ص��ي��غ��ة ال��ث��ان��ي��ة، ف��ت��ق��ول ب���ض���رورة 
إدخال ضوابط ترتبط بالنص الدستوري 
املتعلق بمنع التوطني، وبالتالي اشتراط 
ت��ك��ون جنسية األب ص����ادرة ع��ن دول��ة  أن 
م��ع��ت��رف ب��ه��ا أو ال ت��ت��ع��ارض م���ع أح��ك��ام 

الدستور لجهة منع التوطني.
ف����ي ذل�����ك ال�����وق�����ت، ع���ن���دم���ا اق����ت����رح ب�����ارود 
ص��ي��غ��ت��ي��ه، ان��ق��س��م ال������رأي ح���ول���ه ق��س��م��ني: 

ج������اءت  ال�����ت�����ي  ب�����ج�����ه�����وده  ي�����رح�����ب  األول 
اس����ت����ج����اب����ة مل���ط���ال���ب���ة ح�����م�����الت امل���ط���ال���ب���ة 
بالجنسية، والثاني ينتقد اقتراح الوزير 
لصيغتني كانتا أشبه بالشيء ونقيضه؛ 
إذ كيف ترتكز الصيغة األولى على إعطاء 
ال��ج��ن��س��ي��ة م���ن دون ت��م��ي��ي��ز، ف��ي��م��ا تنص 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى إع��ط��اء الجنسية ل��ج��زء مع 
استثناء الجزء اآلخر الذي ال ينتمي والده 
إل����ى دول����ة م��ع��ت��رف ب��ه��ا؟ وه����و م���ا ي��ط��رح 
تساؤاًل آخر: »ماذا عن الفلسطينيني، وهم 
املسلوخون عن دولتهم غير املعترف بها 

أصاًل؟«. 
م���ع ذل�����ك، س��ك��ت امل���ن���ت���ق���دون وامل���رح���ب���ون، 

منتظرين ال��دور ال��ذي قد يقوم به الوزير 
للوصول بأحد االقتراحني كي يكون بدياًل 

للمادة الرابعة من قانون الجنسية.
مر الوقت، واملنتظرون ال يزالون منتظرين؛ 
فبعدما أكد الوزير في 22 أيار من عام 2009، 
في كتاب أرسله إلى حملة »جنسيتي حق 
لي وألسرتي«، أنه رفع »مشروع القانون 
إلى األمانة العامة ملجلس الوزراء بتاريخ 
مشروع  أن  يبدو  لكن   ،»2009 نيسان   27
القانون لم يخرج منذ ذلك الوقت من درج 
الرئيس  أن  ال��ع��ام��ة، بدليل  األم��ان��ة  مكتب 
الحريري  ال��دي��ن  سعد  للحكومة  ال��ح��ال��ي 
ع���ن���دم���ا ت���ق���ّل���د م���ه���م���ات���ه ط���ل���ب م����ن ح��م��ل��ة 
»جنسيتي حق لي وألسرتي« ملفًا كاماًل 
عن الجنسية يضم أيضًا اقتراحي بارود. 
لكن حتى ه��ذا الطلب لم ُي��درس إل��ى اآلن. 
وم���ا ح��ص��ل ع��ل��ى ه���ذا ال��ص��ع��ي��د م��ن��ذ ذل��ك 
الوقت إلى اليوم هو إنشاء لجنة لتحديث 
ال��ق��وان��ني ف��ي آذار امل��اض��ي ب��رئ��اس��ة وزي��ر 
ال���ع���دل إب��راه��ي��م ن��ج��ار وم��س��اع��دة ب���ارود 
ووزي��رة الدولة منى عفيش. وم��ن اللجنة 
برئاسة  مصّغرة  لجنة  انبثقت  املوسعة، 
ع��ف��ي��ش، ُط��ل��ب منها إع����داد دراس����ة »ت��ب��نّي 
ال��ت��م��ي��ي��ز ض���د ح��ق��وق امل�����رأة ف���ي ال��ق��وان��ني 
تقول  ت��ع��دي��ل��ه��ا«،  ع��ل��ى  للعمل  اللبنانية، 
عفيش. وتشير إلى أنه تبني من الدراسة 
»من   

ّ
أن املاضي  في حزيران  أنهتها  التي 

ال���ض���روري إدخ����ال ت��ع��دي��الت ع��ل��ى ق��ان��ون 
واستنادًا   .»1925 ع��ام  ال��ص��ادر  الجنسية 
إل���ى ذل����ك، ت��ع��ّد ال���وزي���رة »م���ش���روع ق��ان��ون 
ل��ل��ج��ن��س��ي��ة، ي���رض���ي ال���ك���ل وي���ح���اف���ظ على 
ح��ق��وق ال��دول��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة«. وُي��ض��اف ه��ذا 
االقتراح، إن ُأعّد، إلى املقاربة »البارودية« 

ذات الصيغتني. 
اقتراحات  وفي ظل بقاء هذه االقتراحات 
حتى هذه الساعة، نظرًا لعدم طرح أي منها 
على جدول مجلس الوزراء، تبقى الخطوة 
الوحيدة التي ُأقّرت إلى اآلن هي »مرسوم 
املجاملة«، تقول منسقة حملة »جنسيتي 
ح���ق ل���ي وألس����رت����ي« رل����ى امل���ص���ري. وه��و 
اللبنانية وأوالده��ا  مرسوم يتيح ألزواج 
األج���ان���ب إق���ام���ة م��ج��ام��ل��ة م��ج��ان��ي��ة تصل 
إل���ى 3 س���ن���وات، أك����ان األوالد راش���دي���ن أم 
لكن حتى  يعملون.  ال  أم  يعملون  ق��ّص��رًا، 
اللبنانيات  غليل  يشفي  ال  امل��رس��وم  ه��ذا 
املتزوجات بأجانب، ال بل إنه في العديد 
م���ن ال���ح���االت ال ي��ط��ب��ق، إض���اف���ة إل���ى ع���ّده 
»م��رس��وم��ًا غ��ي��ر ك����اٍف؛ ل��ك��ون��ه يستمر في 
إن����ك����ار ح����ق امل�������رأة ال���ك���ام���ل ب��ال��ج��ن��س��ي��ة«، 
ح���س���ب امل�����ص�����ري. وت���ض���ي���ف امل����ص����ري أن 
»هذا ُيَعّد تراجعًا، فبينما كنا نطمح إلى 
تعديل قانون، يستبدل بمرسوم، وهو أمر 
ال يحل املشكلة، بل يؤجلها إلى وقٍت آخر 

قد ال يأتي أبدًا«.  

اقتراحات تعديل قانون الجنسية تموت في األدراج

ماذا عن الفلسطينيين، 
وهم المسلوخون 

عن دولتهم غير 
المعترف بها؟
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