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دا�ا كان الحصول عىل الجنسية اللبنانية هدفا لالشقاء واالصدقاء، ملا تعكسه عىل شخصية حاملها من صفات ومميزات تدل 
عىل التعدد الثقايف والحضارة الضاربة يف التاريخ الالف السن�، وحامل جواز السفر اللبنا� ينظر اليه كانسان عابر للقارات 

واالديان واالعراق واالثنيات، انطالقا من االدوار واالنجازات التي قام بها اللبنانيون عىل مر العقود وال يزلون

ال مانع في منحها بمرسوم وفق األصول
بارود: يمكن وصف قانون الجنسيّة باألساسي وامليثاقي

السادسة  املادة  يف  اللبناين  الدستور  نّص 
اللبنانية وطريقة  عىل االيت: "ان الجنسية 
تحدد  وفقدانها  وحفظها  اكتسابها 
يف  ايضا  الدستور  ونّص  القانون".  مبقتىض 
من  ان  عىل  الخامسة،  الفقرة   65 املادة 
املواضيع االساسية التي تحتاج اىل موافقة 
مرسوم  يف  املحدد  الحكومة  اعضاء  ثلثي 
عىل  للداللة  الجنسية"  "قانون  تشكيلها 
اهميته وبعده امليثاقي. كام نص الدستور 
مبوجب  اليه  اضيفت  التي  مقدمته  يف 
القانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21 
لبنان  "ارض  االيت:  عىل  (ط)  الفقرة  ويف 
لبناين  فلكل  اللبنانيني.  لكل  واحدة  ارض 
الحق يف االقامة عىل اي جزء منها والتمتع 
به يف ظل سيادة القانون، فال فرز للشعب 
تجزئة وال  كان، وال  انتامء  اي  اساس  عىل 

تقسيم وال توطني".

 1925 قانون  من   7 املادة  اشارت   □
 1960 عام  الصادر  القانون  عدلها  كام 
تطرقت  عندما   1932 سنة  احصاء  اىل 
قبل  تزوجن  اللوايت  اللبنانيات  حالة  اىل 
احصاء 1932 وخرسن جنسيتهن بالزواج، 
بعد  قضايئ  بحكم  القيد  امكان  فمنحتهن 
عىل  وجودهن  ثبت  اذا  الزواج  انحالل 

االرايض اللبنانية يف تاريخ 1924/8/30.

العام  الصادر يف  التجنيس  ■ هل مرسوم 
تعرتيه  ام  الجنسية  لقانون  مطابق   1994

شوائب؟
قد  املجنسني  من  عدد  يكون  قد   □
الحصول  له  تتيح  التي  الرشوط  استوىف 
لكن  نعمم،  ال  اللبنانية، يك  الجنسية  عىل 
الصيغة التي صدر فيها املرسوم باالالف، ال 
فرديا، ومن دون مراعاة مبدأ منع التوطني 
وبادخال عدد هائل  مبدأ دستوري،  وهو 
من االشخاص الذين ال يستوفون الرشوط 
قضائيا،  محكومني  يكونوا  كأن  الدنيا، 
ذلك  كل  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل 
قانونية  بعيوب  مشوبا  املرسوم  يجعل 
شورى  مجلس  امام  به  طعنا  استوجبت 
وادارية  قضائية  لجانا  ان  اذكر  الدولة. 
املشكوك  الحاالت  يف  التدقيق  عىل  اكبت 
فيها يف املرسوم وانتهت اىل توصيات، بل 
الجنسية  لسحب  مراسيم  مشاريع  اىل 
كلام  ويالالسف،  لكن  من غري مستحقيها، 
هذا  التعقيدات.  زادت  كلام  الوقت  مر 
او  سنة  خالل  حسمه  ينبغي  كان  الطعن 

سنتني.

■ درج العرف عىل صدور مرسوم تجنيس 
يتم  ماذا  اىل  عهد.  كل  نهاية  اقرتاب  مع 

االستناد يف عملية اختيار االسامء؟
اقرتاب  مع  لبنان  عليه  درج  عرف  هو   □
مينع  يشء  ال  لكن  رئايس،  عهد  كل  نهاية 
وفق  مبرسوم  اللبنانية  الجنسية  متنح  ان 
مرسوم  صدر  وقد  وقت،  اي  يف  االصول 
بهذا املعنى يف اوائل عهد الرئيس ميشال 
بل  التوقيت  يف  ليست  املشكلة  عون. 

الجنسية  ملنح  تعتمد  التي  باملعايري 

املهم يف هذه الفقرة وحدة الهوية اللبنانية 
التجزئة  عىل  العيص  املوحد  الوطن  يف 
رفض  عىل  التأكيد  واالهم  والتقسيم، 
ضمن  عندما  اللبناين  واملشرتع  التوطني. 
ذلك يف مقدمة الدستور كان يعي املخاطر 
التي ستنشأ يف حال حصلت التسويات يف 
سيؤدي  مام  لبنان،  حساب  عىل  املنطقة 
ومنحهم  الفلسطينيني  الالجئني  توطني  اىل 
من  حرمانهم  وبالتايل  اللبنانية،  الجنسية 
التي  ارضهم  اىل  والعودة  املصري  تقرير 

هجروا منها. 
يعني  اللبنانية  الجنسية  عىل  الحصول 
وميكن  املواطنة  حق  عىل  الحصول 
كام  التجنيس،  او  بامليالد  عليها  الحصول 
لذلك  باالبوة.  اللبنانية  الجنسية  تنتقل 
ميكن للرجل اللبناين الذي يحمل الجنسية 
البنائه  تلقائيا  الجنسية  مينح  ان  اللبنانية 

تسجيلهم  تم  اذا  فقط  االجنبية،  وزوجته 
الجمهورية  يف  املدنية  القوانني  سجل  يف 
اللبنانية. مبوجب القانون الحايل، ال ميكن 
الحصول  اللبنانيني  املهاجرين  الحفاد 
ميكن  وال  والدهم،  من  اال  الجنسية  عىل 
او  اطفالهن  اىل  الجنسية  نقل  للنساء 
قانون  اىل  بالنسبة  اما  االجانب.  ازواجهن 
الجنسية  بالحصول عىل  لالجانب  السامح 
 ،2015 الثاين  ترشين   12 ففي  اللبنانية، 
اللبناين عىل مرشوع  وافق مجلس النواب 
لبناين  اصل  من  "لالجانب  يسمح  قانون 
 5 الجنسية". وقد اعلن يف  بالحصول عىل 
الجنسية  قانون  تطبيق  بدء   2016 ايار  

اللبناين.  للشتات 
التقت  الجنسية،  قوانني  موضوع  حول 
والبلديات  الداخلية  وزير  العام"  "االمن 
قدم  الذي  بارود  زياد  املحامي  االسبق 

رشحا وافيا عن هذا امللف الذي يثار يف كل 
حني وخصوصا مع نهاية كل عهد رئايس.

يف  للجنسية  قانون  اول  صدر  متى   ■
لبنان؟

□ صدر قانون الجنسية يف لبنان مبوجب 
 15 رقم  الفرنيس  السامي  املفوض  قرار 
تاريخ 1925/1/19 يف ظل االنتداب، وهو 
ال يزال ساري املفعول حتى اليوم. صحيح 
بالصفة  يتمتع  لكنه  "قرار"،  تسميته  ان 
يطاله  تعديل  اي  ان  بحيث  الترشيعية، 
مجلس  يف  قانون  استصدار  يستوجب 
بأن  التذكري  املفيد  من  يكون  قد  النواب. 
الصلح  معاهدة  بعد  جاء   1925 قانون 
يومها  نصت  التي   1923 عام  لوزان  يف 
السلطنة  انهيار  بعد  االختيار  عىل حقوق 
 1924 احصاء  بعد  اىت  انه  كام  العثامنية، 
آخر  قرارا  ان  علام   ،1932 احصاء  وقبل 
باالشخاص  يختص   1924 عام  صدر  كان 
واملقيمني  الرتكية  التابعية  من  هم  الذين 

يف لبنان الكبري (بعد اعالنه عام 1920).

هذا  عىل  تعديالت  ادخلت  هل   ■
القانون؟

بقرار   1939 عام  تعديالت  ادخلت   □
حيث  الفرنيس  السامي  املفوض  من 
الغيت املادة 3 منه، ثم بقانون صدر عام 
مثة  ان  علام  احكامه،  بعض  وعدل   1960
ترشيعات اخرى ترتبط بالجنسية، كقانون 
صدر عام 1962 ويتعلق بسحب الجنسية 
اذا  بالتجنس  اكتسبها  ممن  اللبنانية 
وكقانون  البالد،  بأمن  مخال  عمال  ارتكب 
 68 رقم  اختيارالجنسية  بيانات  تنظيم 
استعادة  قانون  او   ،1967 عام  الصادر 

الجنسية رقم 41 الصادر عام 2015.

■ هل من ارتباط بني قانون الجنسية واحصاء 
عدد السكان يف لبنان يف العام 1932؟

وزير الداخلية والبلديات االسبق املحامي زياد بارود.

قانون الجنسية صدر 
في لبنان بموجب قرار 

املفوض السامي الفرنسي 
في 19/1/1925

يعترب التجنيس عرب النسب ومن خالل االب حرصا الطريقة 
االساسية للحصول عىل الجنسية اللبنانية. 

الرشوط املتعلقة بذلك حسب القوان� اللبنانية، هي: 
• من ولد ألب لبناين. 

• من مواليد لبنان ألبوين مجهولني او ألبوين بال جنسية 
(من دون). 

اسالف  االشخاص من  الجنسية من  الحصول عىل  • ميكن 
لبناني� وفقا للقانون رقم 41. 

• يكون الشخص مؤهال للتقدم بطلب استعادة الجنسية 
اذا كان يف امكانه اثبات عالقته باسالف ذكور مسجل� عىل 

انهم لبنانيون. 
لالطفال  التلقائية  الجنسية  مينح  ال  اللبناين  القانون   •
املولودين من ام لبنانية واب اجنبي، حيث ال ¼نح الجنسية 

اال عن طريق الذكور. 

• ال متنح الجنسية اللبنانية للمولودين عىل اراضيها واقاليمها 
يف حال كان االبوين اجنبي�.
االحتفاظ بكلتا الجنسيت�: 

• ال توجد قيود عىل تعدد الجنسية يف لبنان منذ 1 ايار 1926، 
واملواطنون  اللبنانية  الجنسية  يكتسبون  الذين  واالجانب 
يحتفظون  اخرى  جنسية  طواعية  يكتسبون  الذين  اللبنانيون 

بجنسيتهم اللبنانية (وفقا للقوان� الدولة االخرى). 
• اما اختيار الجنسية، فانه عىل الرغم من ان قانون الجنسية 
اللبنا� يسمح بتعدد الجنسية، فقد يطلب من املواطن اللبنا� 
الذي يحمل جنسية دولة اخرى التخيل عن الجنسية االجنبية، 
Äوجب قانون الجنسية للبلد االجنبي. عىل سبيل املثال، يجب 
عىل املواطن اللبنا� - اليابا� املزدوج تقديم اعالن اختياره اىل 
وزارة العدل اليابانية، قبل بلوغه 22 عاما، يف شأن ما اذا كان 

يريد االحتفاظ بالجنسية اللبنانية او اليابانية.

شروط 
التجنيس
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والتي غالبا ما تطرح عالمات استفهام. 
ال احد ينكر عىل السلطة التنفيذية حقها 
الجنسية،  منح  يف  والقانوين  الدستوري 
دامئا  يطرح  ذلك  يف  االستنساب  لكن 
واسعة،  واعرتاضات  تشكيك  عالمات 
الجنسية  مستحقي  اعتربهم  ممن  السيام 
املقرتنة  اللبنانية  املرأة  اوالد  من  اللبنانية 
املطلوبة  القانونية  الضوابط  مع  بأجنبي، 
الجميع وتضع  تريح  املعايري  الجهة.  لهذه 

حدا ألي عالمات استفهام.

اىل  الجنسية  مينحون  العامل  دول  يف   ■
واصحاب  كبار  واقتصاديني  اعامل  رجال 
من  وغريهم  ومخرتعني  كربى  رشكات 
لبنان  هل  الدولة،  قوة  يخدم  مبا  املجلني 

يأخذ هذه االعتبارات يف الحسبان؟
□ حصل ذلك سابقا يف عهد الرئيس كميل 
شمعون، مثال يف ظل عمليات التأميم التي 
جعلت  والتي  املنطقة  تشهدها  كانت 
ورشكات  اموال  رؤوس  يستقطب  لبنان 
االقتصادية.  نهضته  يف  ساهموا  وافرادا 
فان عددا  االسامء،  الدخول يف  ومن دون 
البارزة  التجار واصحاب املصالح  من كبار 

اليوم هم من مجنيس تلك الحقبة. 

■ اال ترى حاجة اىل اعادة النظر يف قانون 
الجنسية املعمول به يف لبنان؟

باالسايس  القانون  هذا  وصف  ميكن   □
من   65 املادة  ان  بدليل  وامليثاقي، 
االساسية  املواضيع  تعدد  عندما  الدستور، 
الوزراء،  الثلثني يف مجلس  التي تستوجب 
ضمنها.  من  الجنسية  قانون  تدرج  فانها 
بهذا  ترتبط  عدة  اشكاليات  مثة  ذلك،  اىل 
الجنسية  منح  معايري  منها:  القانون، 
لبناين،  اب  من  الوالدة  بغري  اللبنانية 
وهذا يشمل اشكالية اوالد املرأة اللبنانية 
اذا اعتمدنا رابطة  املقرتنة باجنبي، حيث 
الدم، فاالم تتمتع بتلك الرابطة حتام، مع 
يعرف  ملا  منعا  الضوابط  برضورة  االقرار 
بالزيجات البيضاء. كام ان القانون يعطي 
حق الجنسية لزوجة اللبناين االجنبية بعد 
سنة من الزواج وال يسمح للمرأة اللبنانية 

مبنح جنسيتها لزوجها غري اللبناين.

ضوابط  وضع  اىل  حاجة  يف  نحن  هل   ■
صارمة ملنح الجنسية؟

بالنظر  خصوصا  شك،  ادىن  دون  من   □
ورضورة  اللبناين  الوضع  خصوصية  اىل 
املتنوع  لبنان  معنى  عىل  املحافظة 
هذه  غنى.  كمصدر  االجتامعي  والنسيج 
كثري  اىل  وتحتاج  بامتياز  ميثاقية  مسألة 

من الدقة يف مقاربتها.

مرسوم التجنيس 
عام 1994 مشوب

بعيوب قانونية 
استوجبت طعنا به امام 

مجلس شورى الدولة


