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أخبار القضاء واألمن

محاكم

ّ
السيد يستنكر «تجاهل»
نجار لتصريحات كاسيزي ورياشي

أسفت حملة «جنسيتي» للحكم القضائي برد دعوى سويدان (أ ف ب)

املحكمة تنتزع حق سميرة سويدان
بمنح الجنسية ألوالدها
باسم الشعب ،أصدرت محكمة
االستئناف في جبل لبنان
حكمًا يحرم اللبنانية سميرة
سويدان ،املتزوجة بأجنبي،
ألوالدها .الجلسة
منح الجنسية ُ
األخيرة كانت قد عقدت في 13
نيسان وأرجأت القاضية ُإصدار
الحكم إلى يوم أمس .لم يفاجأ
أحد بالحكم القاضي بفسخ
بنود الحكم االبتدائي
أليسار كرم
ف ��ي ال � �س� ��ادس ع �ش��ر م ��ن ح� ��زي� ��ران ،2009
أص � � � ��درت م �ح �ك �م��ة ال � ��درج � ��ة األول � � � ��ى في
جبل لبنان حكمًا قضى بمنح الجنسية
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ألب� � �ن � ��اء س� �م� �ي ��رة سويدان،
امل�ت��زوج��ة بأجنبي م�ت��وف��ى .ق��ررت يومها
محكمة ج��دي��دة امل�تن ال�ن��اظ��رة ف��ي قضايا
األحوال الشخصية برئاسة القاضي جون
ال �ق��زي وع �ض��وي��ة ال�ق��اض�ي�ت�ين رن ��ا حبقا
ومل �ي��س ك��زم��ا اع �ت �ب��ار األوالد القاصرين
ل�س��وي��دان ل�ب�ن��ان�ي�ين ،وق�ي��ده��م ع�ل��ى خانة
وال��دت �ه��م ًف��ي س�ج��ل األح� ��وال الشخصية،
م��ان�ح��ة ك�ل�ا م�ن�ه��م ب�ط��اق��ة ه��وي��ة لبنانية.
غ�ي��ر أن هيئة ال�ق�ض��اي��ا ف��ي وزارة العدل،
ال�ت��ي تمثل ال��دول��ة ،اس�ت��أن�ف��ت الح�ق��ًا هذا
الحكم باعتبار أنه مخالف للقوانني .يوم
ُ
أمس الثالثاء  18أي��ار  2010عقدت جلسة
ال�ح�ك��م ال �ت��ي أص ��در خ�لال�ه��ا ال �ق �ض��اء ،في
جلسة مقفلة ،حكمه النهائي بحق سميرة
ٍ
س��وي��دان ،وم��ن خ�لال�ه��ا ،ب�ح��ق الكثير من
اللبنانيات املتزوجات بأجانب .حضرت
ف ��رق م�ك��اف�ح��ة ال �ش �غ��ب وان �ت �ش��رت القوى
األم �ن �ي��ة ف ��ي م �ح �ي��ط ال �ق �ص��ر «م �ن �ع��ًا ألي
أعمال مخلة باألمن» قد تقوم بها عشرات
السيدات اللواتي تجمعن عفويًا من دون
أي ح�ش��د م�س�ب��ق ل��دع��م س��وي��دان معنويًا
ولتأكيد أنها ليست وحدها.
خرجت سويدان من قاعة املحكمة محاطة
بابنتيها ف��ات��ن وزي �ن��ة .ال��وج��وم الظاهر
على وجوههن أبلغ جميع مؤيدي القضية
يتفوهن
ووسائل اإلعالم بالنتيجة قبل أن
ُ
بكلمة .ل��م تقنعهن ال�ح�ج��ج ال�ت��ي استند
بغضب
إليها ،فرفعن أصواتهن بنبرة تشي
ً
كبير «القضاء يريد إرجاعنا قرنًا كامال
إل��ى ال ��وراء .مل��اذا نستند إل��ى بنود قانون
ص��ادر في ع��ام  ،1925فيما لم يكن للمرأة
أي دور ف��ي ال�ش��أن ال �ع��ام ،ول��م تكن تعمل
وتظهر على شاشات التلفزة لتتحدث عن
حقوقها؟ حينها ل��م يكن ممكنًا أن تقوم
قاضية محاطة بمستشاراتها أن تصدر
حكمًا بأي قضية!» .رفضت فاتن الحديث
إلى وسائل اإلعالم ،أما زينة فأصرت على
مساندة والدتها التي وقفت تحت قوس

العدالة ومعها وقف «نصف املجتمع» كما
ه��و ش��ائ��ع ع��ن امل� ��رأة .ق��ال��ت« :ن�ح��ن ولدنا
هنا ونعيش ونعمل وندفع الضرائب هنا
أي �ض��ًا ،ننتج م��ا يفيد هُ��ذا ال�ب�ل��د ويحرك
َ ّ
عجلة الحياة فيه ،فلم ال نعد لبنانيني؟()...
ال �ي��وم أث �ب �ت��ت ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ومعها
ال�ق�ض��اء أن ال م �س��اواة حقيقية ب�ين املرأة
وال��رج��ل ف��ي مجتمعنا وال ديموقراطية
حقيقية ف��ي ظ��ل غ�ي��اب ال�ت�ش��ري�ع��ات التي
تستند فقط إلى توازنات طائفية».
ف��ي ال��واق��ع ،اس�ت�ن��د ال�ق�ض��اء إل��ى القانون
ال� � �س � ��اري امل� �ف� �ع ��ول ال� � �ص � ��ادر ف� ��ي كانون
الثاني  1925حيث يقتصر منح الجنسية
اللبنانية على األب فقط ،باعتبار أن رابطة
ال��دم م��ن جهة األم ليست كافية .ورأى أن
املحاكم العدلية غير مختصة بموضوع
م �ن��ح ال�ج�ن�س�ي��ة وغ �ي��ر م�خ�ت�ص��ة وظيفيًا
بتطبيق قاعدة القياس وبمراقبة التشريع
الداخلي لجهة دستوريته أو لجهة توافقه
مع القانون الدولي.
ل��م يقتنع أح��د م��ن امل��وج��ودي��ن أم��ام قصر
العدل .األمهات سألن باستنكار« :كيف ال
تكون رابطة الدم موجودة بيننا وبني أبناء
حملناهم تسعة أشهر؟ كيف ال يحق لنا

المتزوجون
واللبنانيون
ّ
بإسرائيليات؟

ّ
ردد بعض الحاضرين أمام قصر العدل
أمس أخبارًا عن آباء لبنانيني يعيشون
داخ� � ��ل إس ��رائ� �ي ��ل ب � � � ��دأوا ،بمساعدة
أق��ارب �ه��م ف��ي ل�ب�ن��ان ،ب��امل�ع��ام�لات التي
ت �خ� ّ�ول �ه��م م �ن��ح ال �ج �ن �س �ي��ة اللبنانية
ألوالده � � � ��م .ك �م��ا ّ
رددوا أخ � �ب� ��ارًا عن
شابات يحملن الجنسية اإلسرائيلية
ت� ّ
�زوج��ن ل�ب�ن��ان�ي�ين وم�ن�ح��ن الجنسية
اإلسرائيلية ألوالده ��ن .وش ��ددوا على
أن «السلطتني التشريعية والتنفيذية
اللبنانيتني عاجزتان عن إحداث تغيير
يكفل مساواة امل��رأة اللبنانية بالرجل
وس��ط التهويل بتوطني الفلسطينيني
في لبنان».
األخبار

أن نمنح الجنسية ،فيما نمنح الحياة؟».
تحدثن عن دول عربية هي مصر والجزائر
واملغرب ّ
«تفوقت على لبنان» حني أقدمت
ع �ل��ى ت �ع��دي��ل ق ��وان�ي�ن ال �ج �ن �س �ي��ة لديها.
أم ��ا س �م �ي��رة س ��وي ��دان ال �ت��ي ط��امل��ا رددت
أنها تثق بالقضاء على ال��رغ��م م��ن قلقها
وع��دم تفاؤلها ب�ص��دور حكم ملصلحتها،
ف��أع�ل�ن��ت وه ��ي ت�ن�ف��ث دخ� ��ان سيجارتها
بانزعاج أن «الدولة عودتنا الظلم .تتذكر
حقوق امل��رأة وتتاجر بها فقط في مواسم
االن �ت �خ��اب��ات ،أم ��ا ب��اق��ي امل ��واس ��م فتنتزع
منا أبسط حقوقنا .لن أستسلم وسألجأ
إل��ى التمييز» .تضيف« :م��ا حصل اليوم
كان اختبارًا ملدى حسن نية الدولة تجاه
امل��رأة اللبنانية ال تجاهي فقط ،وقد ثبت
أن الدولة تعاملنا بدونية معيبة ومخجلة
أمام الرأي العام العاملي».
ح �م �ل��ة «ج �ن �س �ي �ت��ي ح ��ق ل ��ي وألسرتي»
املواكبة للقضية أسفت للحكم القضائي
القاضي برد دعوى سويدان ،مشيرة إلى
«أن هذا القرار غير مفاجئ نظرًا إلى سجل
مقاربة الدولة اللبنانية غير املشجع لهذه
ال �ق �ض �ي��ة» .وأك � ��دت امل �ض��ي «ف ��ي املسيرة
النضالية لضمان ح�ص��ول ال�ن�س��اء على
حقهن بمنح الجنسية ألس��ره��ن» .ورأت
منسقة الحملة ،روال امل�ص��ري ،أن «الحل
ال ��وح� �ي ��د إلن � �ص� ��اف ال� �ن� �س ��اء وتكريس
حقوقهن في املواطنة والجنسية يتمثل
في تعديل قانون الجنسية الحالي» .أما
محامية الدفاع ،سهى إسماعيل ،فأكدت
االت �ج ��اه ن �ح��و ال�ت�م�ي�ي��ز «ألن امل �ع��رك��ة لم
ت �ن �ت��ه ،رب �ح �ن��ا ال �ج��ول��ة األول � ��ى وخسرنا
الثانية ،وعلى الجولة الثالثة أن تكون هي
أن قضية سميرة
الحاسمة» .وأشارت إلى ً
س��وي��دان ق��د تكون م��دخ�لا مهمًا لتعديل
القانون الحالي للجنسية أو للعمل على
ّ
سن تشريعات جديدة أكثر إنصافًا بحق
امل��رأة اللبنانية .ونفت إسماعيل تداخل
املعايير السياسية والطائفية ف��ي هذه
القضية ،مشيرة إل��ى أن القاضية ماري
امل�ع��وش��ي طبقت اقتناعاتها القانونية،
وعلى محكمة التمييز أن تنظر في مدى
إنصاف القرار لسويدان.
محامون مهتمون بالقضية ومتابعون
ل�ت�ط��ورات�ه��ا أب� ��دوا رأي �ه��م ب��ال�ث�ن��اء على
ال �خ �ط��وة ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا س ��وي ��دان يوم
سمعت أح��د ال�ن��واب ي�ص� ّ�رح عبر إحدى
شاشات التلفزة أنه يحق لألم اللبنانية
أن ت�ع�ط��ي جنسيتها ألب�ن��ائ�ه��ا إذا كان
زوجها متوفى ،وي��وم ج��رؤت واعتمدت
على جهود محامية قريبة ،ومضت في
حربها على قوانني «بالية» بنظرها.
ممثل نقابة امل�ح��ام�ين ف��ي لجنة اإلدارة
وال� � �ع � ��دل ،امل� �ح ��ام ��ي م �ي �ش ��ال ع� �ي ��د ،قال
إن م ��ا ي�ح�ص��ل «خ �ط ��وة أول� ��ى للتفكير
بكيفية تقديم م�ش��اري��ع ق��وان�ين جديدة
أو ت �ع��دي��ل ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ق ��دي �م ��ة» .ولفت
إل��ى أن «االجتهاد ال��ذي ق��ام به القاضي
جون قزي لن يصبح نصًا إال إذا ّ
مر عبر
ال �ب��رمل��ان وال �ت �ش��ري��ع ،وه ��ذا ب�ح��اج��ة إلى
وقت وجهود كبيرة».

استنكر اللواء الركن جميل السيد «تجاهل» وزير العدل إبراهيم
ّ
نجار التصريحات التي أدلى بها رئيس املحكمة الخاصة بلبنان
القاضي أنطونيو كاسيزي الذي أعلن صراحة ،خالل زيارته
األخيرة إلى بيروت« ،أن اعتقال الضباط األربعة ّ
تعسفًا ملدة
أربع سنوات قد شابه عيب شكلي كبير ،وافتقر إلى عناصر
إثبات الجرم ومن دون توجيه أية تهمة اليوم» ،كذلك استنكر
«تجاهل» نجار لتصريحات نائب
رئيس املحكمة القاضي السابق رالف
الرياشي الذي اتهم الجسم القضائي
اللبناني بأنه «غير سليم» .واستغرب
اللواء السيد في بيان صدر عن مكتبه
اإلعالمي ،أمس« ،أن يكون ّ
املدعي
العام التمييزي سعيد ميرزا حاضرًا
إلى يمني وزير العدل وهو يتحدث
عن إصالح القضاء ،في مؤتمر
عقده نجار أول ّمن أمس في وزارة العدل ،فيما حضور القاضي
ميرزا بالذات يمثل رسالة مناقضة تمامًا لدور هيئة التفتيش
القضائي» ،معتبرًا ّأن ّ
املدعي العام التمييزي القاضي سعيد
«ميرزا نفسه هو املسؤول شخصيًا عن التجاوزات والفساد
واالرتكابات التي يتحدث عنها القاضي كاسيزي في قضية
اعتقال الضباط األربعة ،هذا عدا عن أن الوزير نجار نفسه قد
اعترف علنًا ،منذ حوالى سنة ،بوجود ملفات تفتيش ودعاوى
مقدمة بهذا الخصوص بحق القاضيني سعيد ميرزا وصقر
صقر» .وتساءل السيد «أين هو مصير تلك امللفات؟ وكيف
يستطيع معالي الوزير أن يقنع اللبنانيني بقدرته على معالجة
املرض باملرض؟».

جريح طعنًا بالسكني في قب الياس
ُ
نقل حسني ش 20( .عامًا) ،منتصف ليل أول من أمس ،من
بلدته قب الياس (قضاء زحلة) إلى مستشفى خوري العام
بطنه ،وذلك على أثر
في زحلة ،وهو مصاب بطعنة سكني في ً
شجار وتضارب باأليدي كانا قد حصال ليال في أحد املقاهي،
بني عدد من الشبان ال تتجاوز أعمارهم  20عامًا .حضرت إلى
ّ
األمنية ،وباشرت فصيلة
األجهزة
املكان دوريات من مختلف ّ ً
درك شتورا التحقيقات توصال إلى كشف مالبسات الحادث.
مسؤول أمني أوضح لـ«األخبار» أن التحقيقات ّ
األو ّلية أظهرت
عدم وجود أية خلفيات سياسية أو انتخابية وراء العراكً ،واضعًا
أسباب الخالف في إطار «تصرفات صبيانية تحصل عادة في
بعض املقاهي من وقت إلى آخر».

خطف عامل سوري واالعتداء على آخر
يتواصل مسلسل االعتداء على العمال السوريني في لبنان.
ّ
فقد ذكرت التقارير األمنية الصادرة أمس أن ثالثة أشخاص
مجهولني يستقلون سيارة من نوع «ب أم لون أبيض» ،خطفوا
شخصًا من التابعية السورية ،بعد أن أطلقوا عيارين ناريني في
الهواء في منطقة الشويفاتّ ،
وفروا إلى جهة مجهولة.
ُ
كذلك نقل إلى ّ املستشفى املركزي في مزبود عبد الله ع ،.وذلك
على أثر تعرضه للضرب من مجهولني في منطقة الوردانية.

اقتراح تعديالت طفيفة على قانون املطبوعات
نشرت الوكالة الوطنية لإلعالم أمس ّ
نص قانون املطبوعات
القانون الحالي .وشهدت اثنتان من املواد
املقترح الستبدال ً
املنشورة فيه تعديال طفيفًا ،فاملادة  20التي كانت تنص على
العقاب على القدح والذم املقترف بواسطة املطبوعات بالحبس من
ثالثة أشهر إلى سنة ،والغرامة من ثالثة آالف إلى خمسة آالف
ليرة لبنانية ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،وفي حالة التكرار ال
يمكن ّأن تقل ّأي من العقوبتني عن حدها األدنى ،اقترح تعديلها
ّ
بأن تخفف مدة الحبس من سنة إلى ستة أشهر ،وبالغرامة من
عشرة ماليني ليرة لبنانية إلى ستة ماليني.
أم ��ا امل � ��ادة  21ال �ت��ي ت �ن��ص ع �ل��ى ع �ق��اب ال �ق��دح امل �ق �ت��رف بواسطة
املطبوعات بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف
إلى ثالثة آالف ليرة لبنانية ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،وفي حالة
التكرار ال يمكن أن تقل ّأي منهما عن حدها األدنى ،فأبقيت فيها
مدة الحبس كما كانت ،فيما جرى تعديل قيمة الغرامة فأصبحت
بني مليوني ليرة لبنانية وستة ماليني.
األخبار

