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رسائل من وسائل التـواصـل
االجتماعي

مما استوقفنا  :حقـوقـيـون
يسيسون الحقوق
“ وعن المطالبين بمنح الجنـسـيـة ألوالد
األم اللبنانية يشير بارود الى انه ال يـجـب
المقارنة بين األمرين ،وقضيتھم تـخـتـلـف
كليا عن مجـرد اصـدار مـرسـوم ،وھـي
تتطلب قانونا يقره مجلس النواب ،وترتبـط
بأمور سياسية ابرزھا تـلـك الـمـتـعـلـقـة
بمسألة التوطين الفلسطيني لذا فـبـرأي
بارود يجـب مـقـاربـة الـمـوضـوع بـجـرأة
سياسية وليس من وجھة نظر قانـونـيـة،
وال يمكن ان يحرم رئيس الجمھورية حقـه
تــحــت عــنــوان انــتــظــار تــعــديــل قــانــون
الجنسية ".زياد بارود

بخصوص مرسوم التجنيس الرئاسي األخير  ،الذي اصـدره رئـيـس الـجـمـھـوريـة
السابق ،ميشال سليمان ،في االسبوع االخير من واليته ،والـذي قضـى بـمـنـح
الجنسية اللبنانية لـ  ٦٤٠شخصاً من جنسيات مختلفة.
بدأت حملة "جنسيتي حق لي وألسرتي " باجراء دراسة تحليلية للـمـرسـوم ،
اضافة الى ما كانت قد اخذته من خطوات سابقة نذكر منھا االعتصام الذي نظمتة
بتاريخ  ٢٥حزيران  ،٢٠١٤استنكاراً ،وكذلك وجھت رسالة مفـتـوحـة الـى رئـيـس
الجمھورية بتاريخ  ٢٢ايار  ٢٠١٤انتقدت فيھا تلك الخطوة  .كما اصدرت ثالث جـداول
تحليلية كالتالي :
 .١جدول الشخصيات الدينية في المرسوم
 .٢جدول مكتومي القيد في المرسوم
 .٣جدوال االسماء العربية ولكن بجنسيات غربية
بحيث اظھرت النتائج ان :


االكثرية الساحقة من المجنسين/ات ينتـمـون
لطائفة معينة وھي المسيحية



ان المرسوم يتضمن ثاني اعلى نسـبـة مـن
المتجنسين من الجنسية الفلسطينية



ان كافة اسماء مكتومي القيد جنسوا العتبار
طائفتھم بالدرجة االولى



يحتوي المرسوم على نسبة عالية من الشخصيات الدينية من طائفة معـيـنـة
فقط



اغلب االسماء المجنسة من جنسيات غربية ھي في االصل تحـمـل اسـمـاء
عربية

وبذلك نجد ان كافة االعتبارات التي استند اليھا ھذا التجنيس كـانـت العـتـبـارات
طائفية بحتة ومصلحية ضيقة  ،مسقطة كل الحجج التي كانت تأوول دون تـعـديـل
القانون كفزيعة التوطين والمحافظة على التوازن الديموغرافي في البالد  ،ولكن ھا
ھو المرسوم يظھر “ انه تم القفز فوق كل تلك “ الفزيعات” التي تـرفـع فـي وجـه
حقوق النساء اللبنانيات وتحرمھم من حقھن .

طالب الجامعات
يستمر اجراء مقابالت مع الطالب/ات الجامعيين/ات مع حملـة جـنـسـيـتـي حـق لـي
والسرتي ومساعدتھم/ھن في اعداد مشاريعھم/ھن الجامعية  .ومنھن مقابلة مع النساء
المعنيات ايضا مع طالبة دكتوراه جوانا مراد من جامعة في اسبانيا تبحث التمييز الـجـنـدري
في قانون الجنسية .
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نشاطات وتحركات


 عقدت حملة جنسيتي حق لي والسرتي حفل إفطارھا السنوي الثالث عـنـد
غروب يوم الجمعة الموافق في  ١٨تمـوز  ،٢٠١٤وذلـك فـي مـطـعـم "الـديـوان"
االشرفية  ،استضافت خالله نحو  ٧٠شخصاً ،من أعضاء وعضوات الھيئة التنسيقيـة مـن
المعنيين/ات الناشطين/ات بالحملة ،عدد بارز من االصدقاء والصديقات من اإلعالميين/ات
ومن منظمات المجتمع المدني .تخلل حفل اإلفطار توزيع منشـور حـول آخـر نشـاطـات
ھلة من "أجنبي"
الحملة ،ثم كانت مداخلة ألقتھا المناضلة اللبنانية سھى بشارة المتأ ّ
أيضاً والتي كانت حاضرة ،بحيث دعت لدعم »الشعب الفلسطينـي خصـوصـاً فـي غـزّة
التي تقاوم االحتالل« ،كما أشادت »بدور الحملة للسماح للمرأة بـإعـطـاء جـنـسـيـتـھـا
ن انكار ھـذا الـحـق ظـلـم
ن الجنسية حق للمرأة اللبنانية« و »أ ّ
ألسرتھا« ،واعتبرت »أ ّ
وعدوان على كيان االنسانية « كما » نوھت بالجھود التي تقوم بھا الحـمـلـة مـن اجـل
تعديل ھذا القانون «  .وفي الختام تم توزيع تذكار من الحملة تنويھاً وتكريماً لدعمھم/ھن
المستمر لمطلبھا بإقرار قانون عادل للجنسية يكفل للنساء اللبنانيـات حـقـھـن بـمـنـج
الجنسية ألسرتھن .



شاركت حملة جنسيتي حق لي وألسرتي في الوقفة التضامنية مع الجـيـش
اللبناني ،بتاريخ  ١٣آب  ٢٠١٤خالل المؤتمر الصحفي الذي دعا الـيـه الـمـجـلـس
النسائي اللبناني ،في قصر االونيسكو .

 حضرت حملة جنسيتي حق لي وألسرتي مؤتمر اطالق دراسة بعنوان
" أحالم للبيع  :بين االستقدام والعمل في لبنان  ،رحلة استغالل عامالت منازل من
نيبال وبنغالدش " بتاريخ  ٨أيلول  ، ٢٠١٤ذلك في المؤتمر الذ دعت اليه منظـمـة كـفـى
عنف واستغالل و المفكرة القانونية في كلية الطب في الجامعة الياسوعية في بيروت .


شاركت حملة جنسيتي حق لي وألسرتي في الوقفة التضامنية مع النسـاء
في مواجھة االرھاب ،بتاريخ  ٩أيلول  ، ٢٠١٤رفضـاً لـمـخـتـلـف أشـكـال اإلرھـاب
والممارسات البربرية التي تعيد المرأة إلى العصور المظلمة ،ونبذاً لكل أشـكـال الـعـنـف
التي تطال النساء ،من اغتصاب وقتل ووأد وختان واتجار بھن ،وتضامناً مع كل النساء مـن
سوريا وغزة إلى العراق ،وفي وجه كل الحركات اإلرھابية التي تتمادى يومياً بـالـتـعـدي
على كرامة النساء األقليات" وتنتھك كل الحقوق االنسانية تجاھھن  .وذلك بـدعـوة مـن
التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني في حديقة جبران خليل جبران قبالة بيت األمـم
المتحدة في “ اإلسكوا”  -وسط بيروت .



حضرت حملة جنسيتي حق لي وألسرتي  ،ندوة اطالق حـمـلـة "الـھـوى مـا
بينشرى " بتاريخ  ١٥أيلول  ٢٠١٤بدعوة من منظمة "كفى"  ،و بحضور ممـثـلـي/ات
عن عدد من الوزارات والسفارات وعناصر قوى االمن الداخلي واألمن الـعـام ومـنـظـمـات
محلية ودولية وعدد من المعنيين/ات والمھتمين/ات في مسرح مونو في األشرفية .



حضرت حملة جنسيتي حفل اطالق التقرير الرسمي حـول تـطـبـيـق لـبـنـان
التفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ  ٢٦أيلول ، ٢٠١٤
وذلك بدعوة من الھيئة الوطنية لشؤون المرأة وبرعاية نقيب المحامين في بيروت جـورج
جريج  ،وحضور وزير االقتصاد والتجارة أالن حكيم ،والنواب السادة غسان مخيبر  ،جـمـال
الجراح  ،أمين وھبه وسفير بلجيكا السيد ألكس لونارت ،ومدراء وممثلين عـن الـھـيـئـات
النقابية واإلدارات الرسمية والسفارات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني  .ھذ التقرير
ھو الرابع الذي يقدمه لبنان الى المنظمة الدولية حيث ستتم مناقشته  .وذلك من على
منبر بيت المحامي—بيروت .



شاركت حملة جنسيتي حق لي وألسرتي  ،في الورشـة الـتـدريـبـيـة حـول
األستعراض الدوري الشامل UPR/بتاريخ  ٢و  ٣أيـلـول  ، ٢٠١٤لـمـمـثـلـي
مؤسسات المجتمع المدني في لبنان ،المنظم من المكتب اإلقليمي للمفوض االسامي
لحقوق اإلنسان في الشرق األوسط و معھد جنيف لحقوق اإلنسان وذلك فـي فـنـدق
الكومودور /الحمرا .
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التدريب
نظمت مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي ،ورشة عمل تحت عنوان "
القيادة للشباب والشابات " على مرحلتين  ،في مركزھا التدريبي في المتحف،
باالستناد الى الدليل التدريبي "نعم أستطيع" الذي وضعته جمعية التضامن النسائي
للتعلم من اجل الحقوق والتنمية والسالم)  ، ( WLPوقد شارك في الورشة أبناء وبنات
المعنيات والمعنيين بحملة جنسيتي حق لي وألسرتي ،الذين واللواتي عملوا/ن
على تطوير قدراتھم/ن من خالل تمارين وتدريبات مكثفة حول :
 .1مھارات القيادة الناجحة ،القيادة والخيارات ،تقدير الذات ،خلق الرؤية الشخصية
والتواصل ،وكيفية اعداد العمل على حملة تعبر عن القدرات،وذلك على مدى
يومي  ٢٦و ٢٧آب ،٢٠١٤
 .2تطوير قدراتھم/ن من خالل تمارين وتدريبات مكثفة حول كيفية تشكيل رؤية
مشتركة ،بناء التحالفات ،كيفية التعلم من األختالفات ،االبداع في حل المشكالت
وايجاد البدائل ،وذلك على مدى يومي  ١٦و ١٧أيلول . ٢٠١٤

ملف تسجيل التالميذ الغير اللبنانيين في المدارس الرسمية
بتاريخ  ٥أيلول  ٢٠١٤تلقت الوحدة القانونية في حملة جنسيتي عدد من
الشكاوى من االمھات المعنيات المتأھالت من غير اللبنانيين تفيد بانھن لم
يستطعن تسجيل اوالدھن في المدارس الرسمية  ،وذلك كما اعلمتھن المدارس
انه قرار من الوزير بحصر التسجيل فقط بالتالميذ اللبنانيين ،
وعليه وعلى الفور وبتاريخه ارسلت حملة جنسيتي حق لي وألسرتي كتاب
مستعجل الى وزير التربية بسبب القرار وتداعياته على اوالد النساء اللبنانيات الذي
يھدد مصيرھم/ھن التعليمي وحرمانھم/ن من حق التعليم الذي ھو حق لكل
انسان ،تكفله كافة االتفاقيات والمعاھدات الدولية .مؤكدة ان التعليم حق لكل
مواطن/ة لبناني/ة ،والدولة تكفل ھذا الحق في تشريعاتھا الدستورية والقانونية ،علما ان النساء اللبنانيات مواطنات
ھن ايضاً ،ويفترض ان يتمتعن بكامل حقوق المواطنة ،النھن يمثلن نصف المجتمع ويضطلعن بمسؤوليات جسام
ويساھمن مساھمة عظمى في بناء لبنان ،اذ ال يمكن حرمانھن من حقوقھن االساسية في تربية وتعليم اوالدھن .
بتاريخ  ٦أيلول صرح وزير التربية ان " الوزارة بصدد السماح للتالمذة غير اللبنانيين بالتسجيل في المدارس
الرسمية  ...وذلك ابتداء من منتصف األسبوع المقبل من تاريخه "  .وعليه  ،تابعت الحملة رصد األمر .
بتاريخ  ١٧أيلول اصدر وزير التربية نص تعميم جديد حول تسجيل التالمذة غير اللبنانيين عطفا على التعميم رقم
/٢٢م ٢٠١٤/تاريخ  ٢٦/٧/٢٠١٤المتعلق باقتصار أعمال تسجيل التالمذة باللبنانيين فقط على أن يصار الحقا إلى
إعالم المدارس والثانويات الرسمية بصورة خطية بمواعيد وأصول وشروط قبول انتساب أو تسجيل التالمذة غير
اللبنانيين .
وخالل متابعة تطبيق التعميم األخير  ،بدأت المدارس باستقبال ابناء وبنات النساء اللبنانيات المتأھالت من أجانب  ،اال
انه كانت ترفض استقبال وتسجيل االوالد في صفوف الروضة وذلك الن قرار الوزير ال يشتمل على الصفوف بمرحلة
الروضات  .وبناء على عدد من الشكاوى التي تابعتھا الوحدة القانونية في الحملة  ،بتاريخ  ٣٠أيلول  ٢٠١٤تم رفع
كتاب آخر الى الوزير بخصوص ذلك وايضا بالنسبة الطالب بمراحل الثانوي .
بتاريخ  ٨ت ٢أصدر وزير التربية  ،تعميما رقمه /٢٦م ٢٠١٤/حول قبول التالمذة غير اللبنانيين في مرحلة التعليم
الثانوني  .واستمرت الحملة بالمتابعة مع الوزارة من اجل مرحلة الروضات الذي لم يكن قد حل بعد .
بتاريخ  ١٧ت ٢اصدر وزير التربية تعميمين  ،االول تعميم رقم / ٢٨م ٢٠١٤/استكماال للتعاميم السابقة حول الطلب
من المدارس الرسمية باالستمرار في قبول تسجيل الغير اللبنانيين في المراحل الدراسية )االولى والثانية والثالثة
من التعليم االساسي (  .والثاني تعميم رقم /٢٩م ٢٠١٤/الخاص بالروضات والذي يطلب من مديري رياض االطفال
والمدارس الرسمية بقبول تسجيل االطفال الغير اللبنانيين وبحسب سلم االولوية " التالمذة الغير اللبنانيين من ام
لبنانية " .
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مواقف وآراء الھيئة التنسيقية

ص٤

)مالحظة المواقف واآلراء ادرجت كما وردت دون اي صياغة من قبلنا (

>> في وقت تقوم األمم المتحدة حالياً
بحملة تضامنية تدعى " " he for She
للمساواة بين المرأة والرجل لتحفيز " بليون "
رجل وصبي للمساندة النھاء عدم المساواة
التي تواجھه النساء والفتيات عالمياً ،نجد
في لبنان )العضو المؤسس في األمم
المتحدة ( يمارس جميع أشكال التمييز ضد
المرأة المتأھلة من أجنبي وأوالدھا .يظھر ذلك في المرسوم
األخير الذي صدر عن رئيس الجمھورية الذي يمنح الجنسية
ألجانب أغلبيتھم من جنسيات عربية متناسياً المواطنة اللبنانية
وأوالدھا .معتبراً إنھا أقل شأناً من الرجل اللبناني  ،مواطنة درجة
ثانية  ،وأوالدھا ال قيمة وال كرامة لھم كأوالد الرجل اللبناني
دد ليسوا احسن منھا
المتأھل من أجنبية  .ھؤالء المتجنسين الج ّ
وال يجوز تركھا وأوالدھا تتفرج على الظلم الممارس ضدھا  .في
األلفية الثالثة  ،حيث البلدان والدول تنادي وتقوم بحمالت توعية ،
حان األوان في لبنان لنتفيذ الدستور ومساواة المرأة بالرجل في
الحقوق والواجبات << نادرة دعبول

>> مشــكــلــتــي او
مشــكــلــتــنــا نــحــن
االمھات اللبنانيات انـو
النا حق ببلدنا لألسف
مھدور  ،مـش حـرام
كل يوم والتانـي نـروح
نترجى نوابنا ليعطـونـا
دعم الدخال اوالدنا بمدارسنا اللبنـانـيـة ،
بس ھنا يكون بدھم ايانا ل نـنـتـخـبـھـم
ساعتھا الغـالـي بـيـرخـص الـنـا  ،وھـأل
بيحملونا جميلى انو عم يدعمـونـا ! بـس
حلھم ينظروا ل وضعنا بقى  ،اتعبنا عـذاب
وذل الن اتزوجنا من اجنبي بيحرمونـا مـن
حقنا بكل شي  ،حرام والدنا عم يتعلـمـوا
بس بال مستقبل ببلدنا بلد امھن  ،بكفـي
ال يحق لھم التملك ! << سھى بيطار

من وسائل التواصل االجتماعي
" كانت االم اللبنانية عم تناضل لتحصل على الجنسية بس بعد قرار وزيـر
التربية صرنا عم ناضل ت نحصل على مدرسة رسمية تقبل والدنا  ،وزيـر
التربية نسي او تناسى انو في تالميذ اوالد لبنانيات واعتبر انو البلد فـيـا
لبنانيين والجئين  ،عم نروح على المدرسة تنسجل والدنـا عـم تـرفـض
االدارة تسجلن صرت انا واوالدي الجئة ببلدي  .بتمنى من جـمـعـيـتـكـن
يلي عم طالب بحقنا تذكر الوزير فينا انو والدنا مش الجئين و لھم الـحـق
متل الطالب اللبناني يكون عندن مدرسة  .شـكـرا الھـتـمـامـكـن نـحـن
االمھات ليس لنا غيركن نلجأ اليه في ھذا البلد حيث تضيع الحقوق دون
ان نجد آذان تسمع " ٥ / ٩ /٢٠١٤ .
" ھيدا مش بس ظلم ..كلمة ظلم كتيررررررر قليلة ..بـدي فـتـش عـلـى
شي كلمة بالمعجم العربي توصف ھـالشـي الـمـجـحـف بـحـق الـمـرأة
اللبنانية ٧٠٠ ..شخص تجنسوا مع احترامي لكل الجنـسـيـات والـديـانـات
)على علمي بيخافوا من الديموغرافيا(  ..بس السؤال :مـيـن أھـم يـلـي
تجنسوا واخدوا الجنسية اللبنانية وھني ما بيعرفوا شي عن لبنان )حتـى
يمكن )Lebanonما بيعرفوا يكتبوھا ..او يلي امھاتھم لبـنـانـيـات وخـلـقـوا
وعاشوا وتعلموا ورح يموتوا ھون ..عيب عنجد عيب !!.وبدي ضيف شـغـلـة
كمان كتيررررررررر مھمة ..انو كل واحد خلق من رحم ام لـبـنـانـيـة ھـوي
لبناني معنوياً )على األقل( ..شاء من شاء وأبى من أبى ..ألنو رابط الـدم
بيضل اقوى" ٢٤/٩/٢٠١٤ .
" الطائفيه ماكلي البلد من الكل بدون استثناء وانا حقي
الجنسيه رح ضل وراه ال اخدا " تعليقا على المرسوم

" ھيدا لالسف ،كان قـرار عـنـصـري
بامتياز ومنشكر حملة جنسيتي حـق
لي وألسرتي على الجھود يلي قامـو
فيھا ل حتى نقـدر انسـجـل اوالدنـا
بالمدارس الرسمية يـلـي نـحـنـا كـا
لبنانيات احق فيھا " ٨/٩/٢٠١٤ .

" عنجد شكرا كتيـرررر لـئـنـو كـتـيـر
تعذبنا بخصوص المدارس  ،بس لـمـا
اتدخلتو كحملة دغري انحلت ،وطلبو
منا تاني يوم نروح على الـمـدرسـة
ومعنا االقامات الدائمة يـلـي مـعـنـا
ومشي الحال ! وعقبال الـجـنـسـيـة
يااااا رب " 21/10/2014 .
“ﷲ يعطيكون العافيه ومايضيـعـلـكـون
تعب وتنجحو بـمـشـواركـون وتـرفـعـو
روســكــن ونــرفــع راســنــا فــيــكــن.
وبھمتكون رح نوصل " عنـد االعـالن
بالبدء عن تحليل المرسوم

Lebanese Women's Right to
لالتصال بنا :ھاتف٠١/ ٤٢٣ ٦٥٩ :
العنوان  :المتحف ،خلف معرض الفولفو،
بناية كريم سالمة  ،الطابق الثالث

الموقع األلكتروني www.crtda.org.lb :

Nationality and Full Citizenship

البريداأللكتروني getteam@crtda.org.lb :
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