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الوحدة التعميمية األولى
التعرف بالقانون الدولي الخاص
الكممات المفتاحية:
العالقات المشتممة عمى عنصر أجنبي -تنازع القوانيف -تنازع االختصاص القضائي الدولي -المركز
القانوني لألجانب.

الممخص:
يرتبط وجود القانوف الدولي الخاص بنشأة عالقات األفراد المشتممة عمى عنصر أجنبي ،و عمى عالقات
األفراد ذات الطابع الدولي ،حيث تثير ىذه العالقات المشكالت التالية :التمييز بيف المواطنيف واألجانب
عف طريؽ تحديد جنسية األشخاص ،والمركز القانوني لألجانب ،وتحديد المحاكـ المختصة بالفصؿ في
المنازعات المتعمقة بيذه العالقات وتحديد القانوف المختص.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى:
 .1تعريؼ القانوف الدولي الخاص بشكؿ عاـ.
 .2تحديد النطاؽ الموضوعي لمقانوف الدولي الخاص.
 .3تحديد مصادر القانوف الدولي وقوتيا االلزامية.
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لماذا وكيف وجد القانون الدولي الخاص؟
مف الثابت أف فكرة القانوف مالزمة لوجود
المجتمع .فالنظاـ القانوني ىو وليد الحياة
االجتماعية .وال يمكف تصور مجتمع ما دوف
نظاـ قانوني ليذا المجتمع ،ينظـ عالقات األفراد
ويحدد لكؿ فرد فيو حقوقو وواجباتو ويضمف لو،
ضمف الحدود المشروعة لنشاطو ،الحماية
الضرورية.
والقانوف الدولي الخاص كغيره مف فروع القانوف األخرى ،لـ يكف سوى استجابة لضرورات تطور عالقات
األفراد مف دوؿ وأمـ مختمفة ونتيجة لقياـ مجتمع جديد ،اصطمح عمى تسميتو "المجتمع الدولي لألفراد"
إلى جانب المجتمع الوطني ومجتمع الدوؿ.
ولقد نشأ ىذا المجتمع مع انفتاح المجتمعات البشرية واتصاليا مع بعضيا بعضًا عندما بدأ األفراد بالتنقؿ
عبر الحدود والدخوؿ في معامالت وروابط عائمية ومالية تتجاوز بعناصرىا وآثارىا حدود المجتمع والدولة
الواحدة لتتصؿ بأكثر مف دولة .وشكمت ىذه المعامالت والروابط لحمة مجتمع جديد ،لو خصائص
وحاجات ومصالح تختمؼ عف خصائص المجتمع الوطني وحاجاتو ومصالحو مف جية أخرى .مما
استدعى بالضرورة إيجاد نظاـ قانوني جديد ينظـ ىذه العالقات .ولـ تكف ىذه العالقات لتنشأ في زمف
المجتمعات القديمة التي كانت تعيش مغمقة عمى نفسيا ال تتصؿ فيما بينيا إال عف طريؽ المنازعات
والح روب ،وال تعترؼ لألجنبي عنيا بالشخصية القانونية الالزمة لمدخوؿ في عالقات قانونية عمى قدـ
المساواة مع أبنائيا الوطنييف ،كما كاف عميو الحاؿ في عيد اليوناف والروماف وحتى نياية عصر اإلقطاع
في أوربا .وانما نشأت عندما تطورت حاجات ىذه المجتمعات مع تطور عالقات أف اردىا وأفكارىا ،في
المياديف االقتصادية واالجتماعية والسياسية كافة .ونظ اًر لتعدد الدوؿ واختالؼ تشريعاتيا الناظمة لعالقات
األفراد ،ظيرت الحاجة الممحة إليجاد نظاـ قانوني يضمف حماية العالقات الناجمة عف تعامؿ األفراد
عمى الصعيد الدولي واستقرارىا واستمرارىا مف جية  ،واحتراـ سيادة الدولة عمى إقميميا مف جية أخرى،
فكاف القانوف الدولي الخاص.
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وىكذا نرى أف القانوف الدولي الخاص قد وجد مف أجؿ تنظيـ عالقات األفراد ذات الطابع الدولي ،أو
بتعبير آخر عالقات األفراد المشتممة عمى عنصر أجنبي أو كما يسمييا بعضيـ العالقات الخاصة
الدولية .1وتعد العالقة مشتممة عمى عنصر أجنبي إذا دخميا بالنسبة لدولة معينة عنصر غير وطني ،أي
إذا اتصمت بحكـ عناصرىا المكونة ليا بأكثر مف دولة ،وىذا ما يضفي عمييا الطابع الدولي .فيي بذلؾ
تختمؼ عف العالقات الوطنية التي تخضع ألحكاـ القانوف الوطني (الداخمي) مف جية ،وعف العالقات
التي تقوـ بيف الدوؿ وغيرىا مف أشخاص القانوف الدولي وتخضع ألحكاـ القانوف الدولي العاـ مف جية
أخرى.
أ .عالقات األفراد الوطنية والعالقات المشتممة عمى عنصر أجنبي
تكوف العالقة وطنية وتخضع ألحكاـ القانوف الوطني (الداخمي) إذا كانت عناصرىا كميا وطنية ،في
أطرافيا وسببيا وموضوعيا .كما لو تزوج سوري مف فتاة سورية في سورية ،أو باع مواطف سوري إلى
مواطف سوري آخر عقا ًار في دمشؽ .أو توفي سوري في حمب تاركًا أموالو المنقولة وغير المنقولة في
سورية لورثتو .ومتى انطوت العالقة عمى عنصر أجنبي خرجت مف نطاؽ القانوف الداخمي لتخضع
ألحكاـ القانوف الدولي الخاص .فكما أنو ال يمكف معاممة األجانب في سورية معاممة الوطنييف مف حيث
الحقوؽ والواجبات ،كذلؾ ال يمكف معاممة العالقات المشتممة عمى عنصر أجنبي معاممة العالقات
الوطنية.

ب .العالقات بين الدول وعالقات األفراد المشتممة عمى ع نصر أجنبي
مف المعموـ أف العالقات الناجمة عف قياـ المجتمع الدولي ال تقتصر عمى عالقات األفراد المشتممة عمى
عنصر أجنبي بؿ تشتمؿ أيضًا عمى العالقات بيف الدوؿ .وىذه العالقات المتبادلة بيف الدوؿ وغيرىا مف
 1اًظز في هذا الوعٌى:
د .ساهي عبذ هللا :الحلول الوضعية للعاللات الخاصة الذولية ،دار العلوم العزبية ،بيزوت ،1987 ،ص .6
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األشخاص الدولية تشكؿ موضوعاً لما يسمى القانوف الدولي العاـ .وتختمؼ قواعد ىذا القانوف عف قواعد
ال إلى الدوؿ وغيرىا مف الوحدات التي تتمتع بالشخصية
القانوف الدولي الخاص بأنيا تتجو بالخطاب أص ً
الدولية .أما قواعد القانوف الدولي الخاص فتتجو إلى أشخاص القانوف الخاص سواء أكانوا طبيعييف أـ
اعتبارييف.
وتختمؼ ىذه القواعد عف بعضيا بعضًا مف حيث قوتيا اإللزامية .فقواعد القانوف الدولي الخاص قواعد
قانونية وطنية أو مستمدة مف االتفاقات الدولية ،تصدر عف السمطة التشريعية صاحبة السيادة في الدولة
وتمزـ المحاكـ الوطنية بتطبيقيا .أما قواعد القانوف الدولي العاـ فيي قواعد عرفية أو تعاقدية ال تتمتع،
وبخاصة العرفية منيا ،بالقوة نفسيا مف اإللزاـ والمؤيدات التي تكفؿ احتراـ تطبيقيا .إذ ما تزاؿ القوة التي
يوفرىا ميثاؽ األمـ المتحدة مف أجؿ فرض احتراـ ىذه القواعد وتطبيقيا عمى الدوؿ ضئيمة األثر
والفاعمية.
ألجؿ ذلؾ كاف البد مف التمييز ،مف حيث الن ظاـ القانوني ،بيف عالقات األفراد المشتممة عمى عنصر
أجنبي والعالقات األخرى التي تقوـ بيف األفراد عمى صعيد المجتمع الوطني أو بيف الدوؿ ،واخضاع
الطائفة األولى إلى حموؿ خاصة بيا تضمف في الوقت نفسو ،توفير الطمأنينة لألفراد في معامالتيـ
وروابطيـ المتكونة عمى صعي د المجتمع الدولي واحتراـ مبدأ سيادة الدولة عمى إقميميا بشكؿ يؤدي إلى
تحقيؽ المصمحة المشتركة لمدوؿ .ويطمؽ الفقو عمى ىذه الحموؿ قواعد القانوف الدولي الخاص .وىي
تتناوؿ بموضوعيا:
تنظيـ التمتع بالحقوؽ المتعمقة بالعالقات الخاصة الدولية ،مف خالؿ تنظيـ الجنسية الوطنية والمركز
القانوني لألجانب ،وتنظيـ ممارسة ىذه الحقوؽ وحمايتيا ،عف طريؽ قواعد تنازع القوانيف وقواعد
االختصاص القضائي الدولي ،التي تضمف الحماية القضائية لتمؾ الحقوؽ والمراكز القانونية المتعمقة
بعالقات األفراد ذات العنصر األجنبي.2
وسنتناوؿ فيما يمي استعراض مختمؼ ىذه الموضوعات ،وتحديد مصادر القواعد الناظمة ليا.

 2اًظز في هذا الوعٌى :عبدذ الردز ن سدالهة :الوسديظ فدي المداًوى الدذولي الخداص الردعودم ،دراسدة همارًدة ،صدذار الٌ دز
والوطابع – جاهعة الولك سعود ،الز اض .1998
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موضوعات القانون الدولي الخاص
في المفيوـ الواسع لمقانوف الدولي الخاص يضـ ىذا الفرع مف القانوف الموضوعات التقميدية التالية:
الجنسية والمركز القانوني لألجانب وتنازع القوانيف وتنازع االختصاص القضائي الدولي.
أ .الجنسية la nationalité
يمكف لمصفة األجنبية أف تمحؽ بأحد عناصر العالقة القانونية استنادًا إلى تبعية أحد أطرافيا السياسة
إلى دولة أجنبية .أي استناداً إلى جنسيتو ،وىذه التبعية قد تميد لنشوء تنازع بيف القانوف الوطني والقانوف
األجنبي أو بيف قوانيف أخرى أجنبية ذات صمة بالعالقة القانونية موضوع النزاع بحكـ تعدد الدوؿ التي
ترتبط بيا ىذه العالقة.
لذلؾ تحرص كؿ دولة عمى تحديد التابعيف ليا ،الذيف يحمموف جنسيتيا ،المكونيف لعنصر الشعب فييا
عف طريؽ تنظيـ جنسيتيا ،فتحدد تشريعاتيا األحكاـ الناظمة ألسس اكتسابيا وأسباب فقدىا ،وفؽ
يعد الشخص وطنيًا بالنسبة إلى
االعتبارات التي تخدـ مصمحتيا الوطنية .وبموجب ىذه التشريعات ال ّ
دولة معينة ،أي متمتعًا بجنسيتيا ،إال وفقاً ألحكاـ قانونيا الخاص بيا.
ويترتب عمى التمتع بالصفة الوطنية حقوؽ والتزامات محددة ال تسري عمى األجنبي .ولقد نظـ المشرع
السوري أحكاـ الجنسية العربية السورية بالمرسوـ التشريعي  276لعاـ  1969وتعديالتو (الذي يشكؿ
قانوف الجنسية العربية السورية).
ب .المركز القانوني لألجانب Condition juridique des étrangers
إف تشكؿ عالقات األفراد المشتممة عمى عنصر أجنبي يتوقؼ إلى حد كبير عمى االعتراؼ لألجنبي
بالشخصية القانونية وبإمكانية التمتع ببعض الحقوؽ الخاصة الالزمة لممارسة حياتو الطبيعية خارج إقميـ
دولتو.
ال لمشكمة تنازع القوانيف وبتعبير آخر لمشكمة تحديد القانوف الواجب تطبيقو بشأف انتقاؿ
فال يمكف ،مث ً
ممكية عقار في سورية إلى شخص أجنبي ،إذا كاف ىذا األجنبي ال يتمتع بحؽ الممكية العقارية في سورية
وفؽ تشريعاتيا الوطنية ،التي تحدد الحقوؽ التي يتمتع بيا األجانب عمى إقميميا.
نظـ المشرع السوري ىذه الحقوؽ ،أو المركز القانوني لألجانب ،بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية
ولقد َّ
متعددة ومختمفة.3

 3هي الت ز عات التي صذرت هؤخزاً الماًوى رلن  11تار خ  ،2011/4/10بصذد هلرية األجاًب للعمارات في سور ة.
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ج .تنازع القوانين Confit de lois
تثير عالقات األفراد المشتممة عمى عنصر أجنبي مشكمة ىامة وأساسية ،ىي مشكمة تنازع القوانيف،
وبتعبير آخر مشكمة تحديد القانوف الذي يحكميا مف بيف قوانيف الدوؿ التي تتصؿ بيا ىذه العالقة .ألف
اتصاؿ عناصر العالقة القانونية بدوؿ مختمفة ذات تشريعات متباينة ،يسمح بإمكاف إخضاع ىذه العالقة
إلى أكثر مف قانوف واحد .بحيث يمكف القوؿ بأف ثمة تنازعاً بيف قوانيف ىذه الدوؿ لحكـ ىذه العالقة.
فكيؼ يتـ حؿ ىذا التنازع وتحديد القانوف الواجب تطبيقو؟ لقد انتيى الفكر القانوني الحديث إلى إتباع
وسيمة قانونية فنية ،تساعد عمى حؿ ىذا التنازع وتحديد القانوف الواجب تطبيقو عمى العالقة موضوع
النزاع ،تسمى قواعد تنازع القوانيف أو قواعد اإلسناد .ويتـ وضع ىذه القواعد مف قبؿ المشرع الوطني في
كؿ دولة عمى أساس اعتبارات وطنية قانونية وسياسة واقتصادية .واختالؼ ىذه االعتبارات بيف دولة
وأخرى يؤدي إلى اختالؼ قواعد اإلسناد في تشريعات الدوؿ .ويطمؽ عمى قواعد اإلسناد والقواعد الناظمة
لتطبيقيا ،مف قبؿ القضاء الوطني ،نظاـ تنازع القوانيف.
ولقد بيف المشرع السوري القواعد الخاصة ببياف القانوف الواجب التطبيؽ في المنازعات ذات الطابع الدولي
في صدر الفصؿ األوؿ مف الباب التمييدي لمقانوف المدني السوري تحت عنواف :تنازع القوانيف مف حيث
المكاف (المواد  11حتى  ) 30التي تشكؿ بمجموعيا قواعد اإلسناد الوطنية في القانوف السوري.
ومما البد مف ذكره ىنا إف تنازع القوانيف مف حيث المكاف ىو التنازع بمفيومو الدولي أي التنازع بيف
قوانيف الدوؿ في نطاؽ القانوف الخاص ،أما التنازع الداخمي بيف قوانيف الدولة الواحدة التي تتعدد فييا
الشرائع تعدداً شخصيًا أو إقميميًا فال تسري بشأنو قواعد تنازع القوانيف مف حيث المكاف المشار إلييا
سابقًا.
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وتنازع القوانيف بمعناه الدولي يقتصر عمى تنازع قوانيف الدوؿ التي تحكـ أصالً عالقات األفراد .ومثاؿ
ذلؾ التنازع الذي يمكف أف يقوـ بيف أحكاـ القانوف المدني السوري وأحكاـ القانوف المدني الفرنسي .أو
بيف أحكاـ القانوف التجاري السوري والقانوف التجاري المصري ...الخ.
د .تنازع االختصاص القضائي الدولي Conflit de Juridictions
تثير عالقات األفراد المشتممة عمى عنصر أجنبي مشكمة أخرى ىي مشكمة تنازع االختصاص القضائي
الدولي ،أي تحديد المحكمة المختصة دولياً لمنظر في منازعات األفراد التي تنشأ بصددىا .فكما أف
اتصاؿ العالقة بحكـ عناصرىا بأكثر مف دولة يؤدي إلى تزاحـ قوانيف ىذه الدوؿ لحكميا ،كذلؾ فإف تعدد
الدوؿ التي تتصؿ بيا عناصر العالقة نفسيا يؤدي أيضًا إلى تزاحـ محاكميا لمنظر في منازعات األفراد
الناشئة عنيا.
لقد جرت الدوؿ مف أجؿ حؿ تنازع االختصاص القضائي الدولي عمى وضع قواعد تبيف الحاالت التي
تكوف فييا محاكميا الوط نية مختصة لمنظر في القضايا المشتممة عمى عنصر أجنبي ،تسمى قواعد تنازع
االختصاص القضائي الدولي . Compétence internationale des juridictions
وذلؾ كما فعؿ المشرع السوري في قانوف أصوؿ المحاكمات عندما نص في المواد مف ( )3إلى ()10
ال ليا القاعدة التي جاءت بيا المادة ()3
عمى حاالت اختصاص المحاكـ السورية .ويمكف أف نورد مثا ً
مف ىذا القانوف والتي تقوؿ " :تختص المحاكـ السورية بالدعاوى التي ترفع عمى أجنبي إذا كاف لو موطف
في سورية".
وتشكؿ مشكمة تنازع االختصاص القضائي الدولي مشكمة قائمة بذاتيا مختمفة عف مشكمة تنازع القوانيف
ومستقمة عنيا  .4فحؿ المشكمة األولى ال يعني حؿ المشكمة الثانية .وبتعبير آخر ،إف تعييف المحكمة
المختصة ال يعني تحديد القانوف الواجب التطبيؽ ،أي أف ثبوت االختصاص دوليًا لممحاكـ السورية ال
يعني بالضرورة تطبيؽ القانوف السوري عمى موضوع النزاع ،فبعد ثبوت االختصاص الدولي لممحاكـ
السورية تتولى قواعد اإلسناد الوطنية تحديد القانوف الواجب تطبيقو عمى موضوع النزاع ،وقد يكوف
القانوف السوري أو قانوف دولة أجنبية .وترتبط بمشكمة تنازع االختصاص القضائي الدولي مشكمة أخرى
مف مشكالت القانوف الدولي الخاص ىي مشكمة تنفيذ أحكاـ المحاكـ األجنبية وأحكاـ المحكميف األجنبية
والدولية (اآلثار الدولية لألحكاـ).

 4اًظز د .فؤاد د ب ود .وفاء فلحوط ،االختصاص المضائي الذولي – هٌ ورات جاهعة ده ك .2011/2010
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ولقد نظـ المشرع السوري ىذه المسائؿ بموجب المواد  309-306مف قانوف األصوؿ .كما تولى قانوف
التحكيـ لعاـ  2008تنظيـ تنفيذ أحكاـ التحكيـ الدولي في سورية أو تمؾ الصادرة في الخارج وفؽ أحكاـ
ىذا قانوف.
وعمى ما تقدـ يمكف تعريؼ القانوف الدولي الخاص بأنو فرع مف فروع القانوف ذو طبيعة مختمطة ييدؼ
إلى تنظيـ عالقات األفراد المشتممة عمى عنصر أجنبي ،عف طريؽ قواعد موضوعية (مادية) تحدد
جنسية األشخاص التابعيف لمدولة ومركز األجانب القانوني فييا وتعييف حاالت اختصاص المحاكـ
الوطنية بنظر المنازعات المتعمقة بيا وآثار األحكاـ األجنبية ،وقواعد اسنادية (تنظيمية) تحدد القانوف
الواجب تطبيقو بشأنيا.
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مصادر القانون الدولي الخاص
يمكف التمييز بيف نوعيف مف المصادر :مصادر
رسمية ومصادر غير رسمية.
والمصادر الرسمية لمقانوف الدولي الخاص
السوري ىي مف حيث المبدأ المصادر العامة
نفسيا لمقاعدة القانونية .وىي كما حددتيا المادة
األولى مف القانوف المدني السوري:
 .1التشريع.
 .2مبادئ الشريعة اإلسالمية.
 .3العرؼ.
 .4مبادئ القانوف الطبيعي وقواعد العدالة.
يضاؼ إلييا مصدر آخر ،ذو صبغة دولية ،تفرضو طبيعة العالقات التي يحكميا ىذا الفرع مف القانوف،
ىو المعاىدات ،والذي نصت عميو المادة  25مف القانوف المدني ،أما المصادر غير رسمية فيي
االجتياد القضائي والفقو.
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المصادر الرسمية
نميز بيف نوعيف مف المصادر الرسمية :المصادر الرسمية األساسية وىي المعاىدات والقانوف الداخمي،
والمصادر التكميمية وىي العرؼ ومبادئ القانوف الدولي الخاص.
أ -المصادر الرسمية األساسية:
أو اال -المعاهدات les traités
تعد المعاىدات أفضؿ الوسائؿ الدولية الممكنة في الظروؼ الراىنة لمقضاء عمى المشكالت الناجمة مف
جراء اختالؼ قواعد القانوف الدولي الخاص وتباينيا ،وتوفر بالمقابؿ انسجاـ الحموؿ ووحدتيا بيف الدوؿ
المتعاقدة .وغالبًا ما تمجأ إلييا الدوؿ مف أجؿ تنظيـ مسألة معينة مف مسائؿ القانوف الدولي الخاص،
كاالتفاؽ عمى توحيد قواعد تنازع القوانيف مف أجؿ حؿ المنازعات التي يمكف أف تنشأ بينيا بصدد بعض
المسائؿ التي تتصؿ بميداف القانوف الدولي الخاص ،أو كاالتفاؽ عمى توحيد األحكاـ المادية الموضوعية
التي تطبؽ عمى موضوع محدد مف الموضوعات التي تيـ عالقات األفراد وتختمؼ بشأنيا التشريعات
الوطنية ،مثؿ توحيد األحكاـ الناظمة لألوراؽ التجارية أو توحيد القواعد المتعمقة بحماية حؽ المؤلؼ ...
الخ.
كما تعد المعاىدات الجماعية والثنائية مف أىـ وسائؿ التعاوف بيف الدوؿ مثؿ اتفاقية نيويورؾ لتنفيذ أحكاـ
المحكميف األجنبية لعاـ  1958واتفاقية الرياض بيف دوؿ الجامعة العربية لعاـ  1983واتفاقية واشنطف
لعاـ  1965المتعمقة بحؿ المنازعات المتعمقة باالستثمار بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرى التي انضمت
إلييا سورية مؤخ ًار.
ومثؿ اتفاقية لوزاف لعاـ  1923المتعمقة بتنظيـ جنسية أبناء البالد العربية المنفصمة عف الدولة العثمانية
واتفاقية الجامعة العربية لعاـ  1952المتعمقة بجنسية أبناء البالد العربية المقيميف في بالد غير التي
ينتموف إلييا بأصميـ.
ثاني ا -القانون الداخمي la loi interne
يقصد بالقانوف الداخمي ،كمصدر مف مصادر القانوف الدولي الخاص ،النصوص التشريعية المكتوبة كافة
التي يضعيا المشرع لتنظيـ موضوعات القانوف الدولي الخاص.
وىو يعد في بالد نا المصدر ،األساسي لقواعد القانوف الدولي الخاص السوري ،فمقد نظـ المشرع ،وبشكؿ
شبو تاـ ،قواعد تنازع القوانيف بنصوص تشريعية أدرجيا في صدر القانوف المدني السوري (المواد مف 11
إلى  ) 30وقواعد تنازع االختصاص القضائي الدولي في مطمع قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية (المواد
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مف  3إلى  ) 10وقواعد تنفيذ األحكاـ والق اررات األجنبية وأحكاـ المحكميف في القانوف نفسو (المواد 306
إلى  .) 311كما نظـ المركز القانوف لألجانب بعدة نصوص تشريعية ..أما الجنسية فقد نظمت منذ
االستقالؿ بقانوف خاص طرأت عميو عدة تعديالت وتطورات ،كاف آخرىا المرسوـ التشريعي رقـ 276
لعاـ  1969وتعديالتو.
ب -المصادر الرسمية التكميمية:
أوالا -العرف La Coutume
يقصد بالعرؼ كمصدر مف مصادر القانوف .القواعد غير المكتوبة الممزمة التي تقضي بأعماؿ حكـ
معيف في مسألة معينة نتيجة اضطراد السموؾ عمى إ عماليا مدة طويمة مف الزمف .ويميز الفقياء بيف
نوعيف مف األعراؼ باعتبارىا مصد ًار مف مصادر القانوف الدولي الخاص :العرؼ الدولي والعرؼ
الداخمي.
ويروف في العرؼ الدولي مجموعة القواعد غير المكتوبة التي نشأت عمى صعيد المجتمع الدولي نتيجة
تواتر الدوؿ عمى العمؿ وااللتزاـ بيا بالنسبة لمسألة معينة .واذا كاف العرؼ الدولي مصد ًار أساسياً مف
مصادر القانوف الدولي العاـ إال أنو قميؿ األىمية بالنسبة لمقانوف الدولي الخاص ،نظ ًار لقمة قواعده مف
جية وافتقارىا إلى المؤيدات التي تكفؿ احتراـ تطبيقيا مف جية أخرى.
أما العرؼ الداخمي أو الوطني فيقصد بو مجموعة القواعد غير المكتوبة الممزمة التي تكونت عمى صعيد
المجتمع الوطني لمدولة .وغالباً ما تكوف القواعد العرفية شائعة بيف كثير مف الدوؿ وتشكؿ عندئذ ما
يسمى بالعرؼ الشائع.
ومف المبادئ المعموؿ بيا حاليًا بيف الدوؿ ،والتي ينسبيا بعض الفقياء إلى العرؼ الدولي :المبدأ الذي
يقضي بضرورة توافر رابطة حقيقة بيف الدولة وبيف األفراد الذي تفرض عمييـ جنسيتيا ،والمبدأ المتضمف
ضرورة االعتراؼ لألجانب بحد أدنى مف الحقوؽ والرعاية تمزـ بو الدوؿ عند تحديدىا الحقوؽ التي يتمتع
بيا األجانب عمى إقميميا ،والمبدأ القاضي بعدـ إمكاف أية دولة االمتناع بصورة مطمقة عف تطبيؽ
القوانيف األجنبية ،والمبدأ الذي يفرض توافر صمة بيف النزاع المطروح وبيف محاكـ الدولة عندما تقوـ ىذه
األخيرة بتنظيـ حاالت اختصاص محاكميا بالنسبة لممنازعات ذات الطابع الدولي.
ثاني ا – مبادئ القانون الدولي الخاص Les principes du droit international privé
وىذا المصدر خاص بقواعد تنازع القوانيف فقط .ويقصد بو ،كما جاء في المذكرة اإليضاحية لمقانوف
المدني المصري ،الذي استمدت منو قواعد تنازع القوانيف في القانوف المدني سوري ،المبادئ العامة
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األكثر شيوعًا بيف دوؿ العالـ .ولقد جاء ذكر ىذا المصدر مف المادة  26مف القانوف المدني السوري التي
تنص عمى ما يمي" :تتبع فيما لـ يرد بشأنو نص مف أحواؿ تنازع القوانيف ،مبادئ القانوف الدولي
الخاص" .فيو مصدر تكميمي اعتمده المشرع لسد الفراغ التشريعي .إذ أحاؿ القضاء إليو في كثير مف
المسائؿ التي لـ يشأ أف يقرر بشأنيا قواعد إسناد محددة .كالبنوة الشرعية والطبيعية والتبني واألىمية
ال.
المقيدة والحضانة وبعض أنواع العقود ،كعقد العمؿ مث ً
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المصادر غير الرسمية
المصادر غير الرسمية ىي االجتياد القضائي والفقو وىي مصادر احتياطية تفسيرية لممصادر األخرى.
أ .االجتهاد القضائي :La jurisprudence
يراد باالجتياد القضائي ،كمصدر مف مصادر القانوف الدولي الخاص ،أحكاـ المحاكـ الوطنية ،أي
مجموعة القواعد الثابتة التي درجت المحاكـ الوطنية عمى إ عماليا وتطبيقيا في مسألة معينة .واالجتياد
ال لمعرؼ أو النص أحيانًا أخرى ،مف خالؿ استنباطو
القضائي يمعب دو اًر خالقًا ،مستقال أحياناً ومكم ً
لمحموؿ ووضع القواعد القانونية وصياغتيا عند تفسيره لمنصوص وتطبيقو ليا ،أو عند إعماؿ العرؼ.
والى جانب اجتيادات المحاكـ الوطنية توجد أيضاً أحكاـ المحاكـ الدولية ونعني بذلؾ أحكاـ بعض
الييئات القضائية الدولية ،كالمحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف والمحكمة الدائمة لمعدؿ الدولي ومحكمة
العدؿ الدولية ،التي خمفت سابقتيا ،ومحكمة التحكيـ الدولية .ومف جممة المبادئ واآلراء التي صدرت عف
بعض ىذه الييئات الدولية :مبدأ حرية الدولة في تنظيـ جنسيتيا دوف قيد سوى ما تفرضو االتفاقيات
الدولية ،ومبدأ الجنسية الفعمية في حاؿ تعدد الجنسيات ،والمبدأ القائؿ بأنو مما يخالؼ القانوف الدولي نزع
ممكية األجنبي دوف تعويض عادؿ.
ب .الفقه :La doctrine
يقصد بالفقو ،كمصدر مف مصادر القانوف الدولي الخاص ،نتاج كبار المؤلفيف والمشتغميف بقضايا
القانوف مف نظريات واتجاىات وتحميؿ وشرح ونقد وحموؿ تتصؿ بمسائؿ القانوف الدولي الخاص.
وكوف الفقو مصد اًر احتياطياً غير رسمي ،ال يعني التقميؿ مف أىميتو في تطوير قواعد القانوف الدولي
الخاص .فعممو ال يقتصر عمى معالجة المسائؿ الدقيقة وتقديـ الحموؿ التفصيمية ليا مف خالؿ
المفاىيـ القانوف الكبرى ،بؿ يتناوؿ أيضًا دراسة أحكاـ القضاء وتحميميا ونقدىا وتأصيؿ القواعد
الحقوقية التي بنيت عمييا.
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ترتيب مصادر القانون الدولي الخاص حسب قوتها اإللزامية
مف الثابت أف المصادر الرسمية تتقدـ عمى المصادر غير الرسمية ،ويطبقيا القاضي قبؿ غيرىا .فيي
تس تمد قوتيا اإللزامية مف أمر المشرع الوطني الذي نص عمييا وجعميا ذات صفة رسمية .كما أف
المصادر الرسمية األساسية تتقدـ وتسمو عمى المصادر الرسمية التكميمية وذلؾ بحكـ صفتيا .فعند قياـ
تعارض بيف نص في القانوف أو المعاىدة ،وبيف قاعدة عرفية أو مبادئ القانوف الدولي الخاص ،يتوجب
عمى القاضي إعماؿ النص أو المعاىدة واىماؿ العرؼ ومبادئ القانوف الدولي الخاص .ولقد أكد المشرع
السوري ىذا التقدـ في المادة األولى مف القانوف المدني التي نصت عمى أسبقية النص التشريعي عمى
العرؼ مف حيث المرتبة ،والمادة  25المتعمقة بالمعاىدات والمادة  26منو التي جعمت مف مبادئ القانوف
الدولي الخاص مصد ًار مكمالً لممصادر األساسية ال يمكف المجوء إليو إال عند انتفاء النص.

ولكف كيؼ يحؿ التعارض الذي يمكف أف يقوـ بيف المصادر الرسمية األساسية نفسيا أي بيف القانوف
الداخمي والمعاىدة ،وكذلؾ التعارض بيف المصادر الرسمية التكميمية أي بيف العرؼ ومبادئ القانوف
الدولي الخاص؟
أ .التعارض بين المعاهدة والقانون الداخمي:
مف المبادئ المعروفة في القانوف الدولي تفوؽ القواعد االتفاقية الدولية عمى القواعد القانونية الداخمية
وذلؾ عمى أساس مكانتيا الدولية .فالمعاىدة ،كما يقوؿ الفقياء ،ىي وليدة اتفاؽ إرادة عدة دوؿ ،وتصدر
عف عدة سيادات عدا عف كونيا تتضمف ،بالنسبة لمدولة التي قبمت بيا وأصبحت طرفاً فييا ،التزاما

باحتراـ أحكاميا وتطبيقيا عمى الصعيد الوطني ِقَب َؿ الدوؿ ا ألخرى المتعاقدة .وبالتالي ال يحؽ إلحدى
الدوؿ المتعاقدة مخالفتيا بإصدار تشريع داخمي يتعارض مع أحكاميا .ويؤكد ىؤالء الفقياء في الوقت

نفسو أف القواعد االتفاقية الدولية والقواعد القانونية الداخمية تشكؿ مجموعة واحدة مف القواعد القانونية ،إال
أف القواعد الدولية تحتؿ ضمنيا مرتبة أعمى مف مرتبة القواعد الداخمية.
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ولقد كرس المشرع مبدأ سمو المعاىدات وتغميب أحكاميا عمى أحكاـ القانوف الوطني عند تعارضيا ونص
عمى ذلؾ في القانوف المدني وفي قانوف أصوؿ المحاكمات ،وفؽ ما يمي:
"ال تسري أحكاـ المواد السابقة (المتعمقة بتنازع القوا نيف مف حيث المكاف) إال حيث ال يوجد نص عمى
خالؼ ذلؾ في قانوف خاص أو معاىدة نافذة في سورية" .وظاىر مف ىذا النص أف المشرع قد عالج
حالة التعارض بيف معاىدة وقانوف الحؽ ليا آخذًا بمبدأ تقدـ المعاىدة عمى القانوف في ىذه الحالة .5
وتنص المادة  311مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية أف "العمؿ بالقواعد المتقدمة ( المتعمقة بتنفيذ
األحكاـ والق اررات واالسناد األجنبية) ال يخؿ بأحكاـ المعاىدات المعقودة والتي تعقد بيف سورية وغيرىا مف
الدوؿ في ىذا الشأف" .ويتبيف مف ذلؾ أف المشرع قد أخذ ،بصدد ىذه المسائؿ ،بتفوؽ المعاىدات عمى
القوانيف المخالفة ليا في الحاالت كافة سواء أكانت ىذه القوانيف سابقة أـ الحقة ليا.
ال
كما أكد المشرع السوري عند وضع التشريعات الوطنية الناظمة لعالقات األفراد التي يمكف أف تكوف مح ً
التفاؽ دولي عمى ضرورة مراعاة أحكاـ االتفاقات والمعاىدات الدولية.
ب .التعارض بين العرف ومبادئ القانون الدولي الخاص:
بالرجوع إلى المادة  26مف القانوف المدني
السوري يتبيف لنا أف المشرع قد أوجب إتباع
مبادئ القانوف الدولي الخاص في حاؿ عدـ
وجود نص تشريعي بالنسبة لمسألة معينة مف
مسائؿ تنازع القوانيف .فيؿ يستفاد مف ذلؾ أنو
يتوجب أعماؿ ىذه المبادئ قبؿ القواعد العرفية
في حاؿ وجودىا؟ لقد تبيف لنا سابقاً أف مبادئ
القانوف الدولي الخاص ىي ذلؾ الجزء
المتخصص والمتميز مف مبادئ القانوف الطبيعي
وقواعد العدالة .فيي إذف تعد في مرتبة واحدة
مع مبادئ القانوف الطبيعي وتأتي في المرتبة الثالثة بعد التشريع والعرؼ وفقًا ألحكاـ المادة األولى مف
القانوف المدني السوري .وبناء عمى ذلؾ فإنو ال يمكف أعماؿ مبادئ القانوف الدولي الخاص إال في حالة
عدـ وجود نص تشريعي أو قاعدة عرفية.
 5لوز ذ هي التفاصيل ،راجع :الذكتور هاجذ حلواًي :الوجيز في الحموق الذولية الخاصة ،ده ك  ،1960ط  2ص .73
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تماريف
أختر اإلجابة الصحيحة:
 .1يرتبط ظيور القانوف الدولي الخاص بػ:
 .1عالقات األفراد الوطنية.
 .2عالقات بيف الدوؿ.
 .3عالقات المشتممة عمى عنصر أجنبي.
 .4عالقات األفراد والدوؿ عمى الصعيد الدولي.
اإلجابة الصحيحة هي رقم .3
 .2تخضع عالقات الدوؿ:
 .1ألحكاـ القانوف الدولي الخاص.
 .2ألحكاـ القانوف الدولي العاـ.
 .3ألحكاـ القانوف العاـ.
 .4ألحكاـ القانوف الخاص.
اإلجابة الصحيحة هي رقم .2
 .3تنطوي قواعد تنازع االختصاص القضائي الدولي عمى:
 .1تحديد حاالت اختصاص المحاكـ الوطنية.
 .2تحديد حاالت اختصاص المحاكـ الوطنية واألجنبية.
 .3تحديد حاالت اختصاص المحاكـ األجنبية.
 .4تحديد حاالت اختصاص المحاكـ الدولية.
اإلجابة الصحيحة هي رقم .1
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الوحدة التعميمية الثانية
مفهوم الجنسية وأحكامها العامة
الكممات المفتاحية:
أركان الجنسية  -الدولة  -الفرد  -مبدأ حرية الدولة  -تنازع الجنسيات  -الجنسية الفعمية  -انعدام
الجنسية.

الممخص:
تقوم رابطة الجنسية عمى أركان ثالثة وىي :الدولة ،الفرد ،ورابطة قانونية سياسية بين ىذين الطرفين،
ويقوم تنظيم الجنسية عمومًا عمى احترام المبدأين التاليين :حرية الدولة واستقالليا في تنظيم جنسيتيا –
الجنسية حق من حقوق االنسان ،وال يخفى ىنا إمكانية نشوء مشكمة تنازع الجنسيات أي وجود أشخاص
يتمتعون في وقت واحد بأكثر من جنسية ،أو ال يتمتعون بأية جنسية ولذا ال بد من تحديد أسبابيا ومعرفة
طرق معالجتيا.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1تحديد أركان الجنسية.
 .2فيم الطبيعة القانونية لمجنسية.
 .3تحديد المبادىء التي يقوم عمييا تنظيم الجنسية.
 .4تعريف مشكمة تنازع الجنسيات وتحديد أسبابيا وآثارىا وأساليب معالجتيا.
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تعريف الجنسية وأركانها وطبيعتها
يمكن تعريف الجنسية بشكل عام

1

بأنيا رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة يصبح بموجبيا ىذا

الفرد أحد المواطنين المكونين لشعب ىذه الدولة .ويتبين من ىذا التعريف أن رابطة الجنسية تقوم عمى
أركان ثالثة ،ىي :الدولة والفرد ورابطة قانونية وسياسية بين طرفييا الدولة والفرد.

 1راجع شأع ى هْ عل اهاءِعن هعي ازٗعل اه ٌظع٘ت :هاهاٌععن :اهءعنًْى اهع ّهٖ اه عن
 45اهِنهش (.)1
اهطبات 22
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– اه ٌظع٘ت هٌأعْراث جنهاعت قهأع

أركان الجنسية
أ .الدولة L'État

2

يعود لمدولة وحدىا حق اتخاذ جنسية ليا بموجب
قوانينيا الوطنية .ويقصد بالدولة كطرف منشئ
لرابطة الجنسية الوحدة السياسية التي تتمتع
بصفة الدولة وفقًا لمبادئ القانون الدولي العام
وقواعد القانون الدستوري ،أي الوحدة التي تتمتع
بالشخصية القانونية الدولية وبصفة الدولة بآن
واحد .وعمى ىذا فإن الدولة البسيطة والدولة
المركبة (االتحادية) تممك كل منيما حق إنشاء
جنسية ليا .وتكون ليا جنسية واحدة .أما
الوحدات السياسية التي تتركب منيا بعض الدول
االتحادية( ،الواليات أو المقاطعات أو األقاليم) فإنيا ال تممك ىذا الحق بالمعنى المحدد أعاله .والرابطة
التي تقوم بين كيان من ىذه الكيانات وشخص من األشخاص التابعين ليا ال تعد رابطة جنسية ،ألنيا ال
تتمتع بالشخصية الدولية (بالمعنى الدولي) وان كانت تتمتع بنوع من االستقاللية تجاه الدولة االتحادية
التي تنتمي إلييا أو تجاه الوحدات األخرى الم كونة ليا .ألن شخصيتيا ىذه "كمقاطعة" أو "كإقميم" أو
"كدولة"ضمن الدولة االتحادية تنحصر أىميتيا ضمن ىذه الدولة وال يعتد بيا عمى الصعيد الدولي
كشخص من أشخاص القانون الدولي العام.
وكذلك األمر بالنسبة لالتحاد الدولي (أو اتحاد الدول) ،الذي يعترف لو بالشخصية القانونية الدولية دون
أن يعترف لو بصفة الدولة ،ال تعد الرابطة التي تربط فرداً من دولة عضو في اتحاد الدول بيذا االتحاد
رابطة جنسية .ومن المعروف أن قيام اتحاد الدول ال يؤدي إلى ذوبان الشخصية الدولية لمدول األعضاء
في ىذا االتحاد ،إذ يبقى لكل دولة عضو فيو جنسيتيا ألنو يحفظ ليا صفتيا كدولة وشخصيتيا القانونية
الدولية.

 2اًظز فٖ ازٗل اه ّهت اه كتْر كونل غنهٖ :اهءنًْى اه طتْرٕ ّاهٌظن اهظ٘نط٘ت – هٌأْراث جنهات قهأع بباعت 1992
.21
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كما ال تعد الرابطة الوظيفية التي تنشئيا بعض المنظمات الدولية واإلقميمية ،كاألمم المتحدة وجامعة
الدول العربية ،بينيا وبين العاممين لدييا وتوثقيا بجوازات سفر خاصة بيا جنسية بالمعنى الحقيقي ،وان
سماىا بعضيم كذلك .ألن ىذه المنظمات وان كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية إال أنيا ليست
بدول.
وال يشترط في الدولة كطرف منشئ لرابطة الجنسية أن تكون تامة السيادة .فالدول الخاضعة لنظام
الوصاية أو االنتداب أو المرتبطة سياسيًا بغيرىا بشكل ينقص من سيادتيا تممك حق إنشاء جنسية خاصة
بيا .كما كان عميو الحال بالنسبة لسورية قبل االستقالل عندما كانت خاضعة لالنتداب الفرنسي .فبالرغم
من أن صك االنتداب عمى سورية قد أنقص من سيادتيا كدولة مستقمة إال أنو حفظ ليا حقيا في إنشاء
جنسية سورية.
واستناداً إلى تعريف الدولة ،بالمعنى المحدد أعال ه ،فإن العالقة التي تقوم بين شخص ما وأمة معينة ال
تعد من الناحية القانونية عالقة جنسية ،ألن األمة وحدة اجتماعية طبيعية تفتقر إلى الشخصية القانونية
الدولية ،وانما ىي رابطة اجتماعية تحدد انتماءه القومي .إال أنو البد من اإلشارة إلى أن بعض األمم قد
تحقق وحدتي ا السياسية وتتحول إلى دولة ،وعندىا يحصل التطابق بين األمة والدولة وتصبح الدولة ىي
األمة في وضعيا القانوني عمى النحو الذي قال بو الفقيو اإليطالي مانشيني وفقًا لمبدأ الجنسيات.
ب .الفرد L'individu
إن القول بأن الجنسية ىي رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة يصبح الفرد بموجبيا أحد
الوطنيين المكونين لعنصر الشعب فييا ،يعني أن الجنسية بمعناىا الحقيقي ال يمكن أن تناط إال
بالشخص الطبيعي أي باإلنسان .ألن األشخاص الطبيعيين يؤلفون الشخصية سواء أكان كامل األىمية أم
ناقصيا أم فاقدا ليا بشرط أن يكون متمتعًا بالشخصية القانونية .ونظ ًار النقراض الرقيق واختفاء الموت
المدني في تشريعات الدول ،المذين كانا يقومان عمى أساس انتفاء الشخصية القانونية لمفرد الذي كان
محال ليما ،يمكن القول أن كل إنسان يمكن أن يكون طرفاً في رابطة الجنسية باعتبارىا مظي ًار من
مظاىر الشخصية القانونية لمفرد.
ولكن نالحظ أن التعامل الحقوقي ،سواء في لغة المشرع أم في لغة الفقو ،قد جرى عمى إطالق صفة
الجنسية عمى بعض األشياء كالطائرات والسفن وعمى األشخاص االعتبارية كالشركات ،فيقال مثالً عن
سفينة أنيا يونانية أو يابانية ويقال عن شركة أنيا سورية أو ألمانية .ومثال ذلك ما جاء في المادة /12/
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من قانون الشركات السوري لعام  2211التي نصت عمى ما يمي" :تعتبر جنسية الشركة سورية حكماً،
وتم قيدىا في سجل
رغم كل نص مخالف في عقدىا أو نظاميا األساسي ،إذا تأسست في سورية ّ

الشركات في الجميورية العربية السورية .وال تخضع ألحكام ىذه المادة الشركات المسجمة في المناطق

الحرة في سورية".
إن جنسية األشياء واألشخاص االعتبارية ىي نوع من المجاز الحقوقي لجأ إليو المشرعون والفقياء بقصد
ربط الشخص االعتباري أو الشيء بدولة معينة من أجل إخضاعو إلى قوانينيا ،أي من أجل تحديد
الحقوق التي يتمتع بيا وااللتزامات التي تترتب عميو .واذا كانت جنسية األشياء وجنسية األشخاص
االعتبارية تتشابو مع جنسية األشخاص الطبيعيين من حيث أنيا تعد شرطًا لمتمتع ببعض الحقوق إال أنيا
تختمف عنيا من حيث مضمونيا وشروطيا وآثارىا .فالجنسية بمعناىا الحقيقي تعنى بتحديد األعضاء
المكونين ل عنصر الشعب في الدولة ،أما جنسية األشياء التي تكتسب نتيجة قيد ىذه األشياء في دولة
معينة فالغرض منيا ىو تحديد األشياء التي تعد جزءًا من إقميم الدولة وتشكل اإلطار المادي لسيادتيا
اإلقميمية وتتمتع بحمايتيا.
كما إن شروط وجود الجنسية الحقيقية تختمف كميًا عن شروط جنسية األشياء 3واألشخاص االعتبارية.4
واآلثار الناجمة عن الجنسية الحقيقية ال يمكن إدراكيا وتطبيقيا بالنسبة لألشياء واألشخاص االعتبارية،
وبخاصة فيما يتعمق بممارسة الحقوق العامة أو السياسية والقيام ببعض االلتزامات المترتبة عمى الشخص
الطبيعي.

 3راج فٖ جٌظ٘ت اهظاٌ٘ت :اه كتْر رسق هللا اًطنكٖ ّاه كتْر ًِنق اهظبنعٖ :هْطْعت اهحءْق اهت نرٗت اه ش اه عنهض
اه نهات اهظْرٗت صاحت ّ 49هن شا ُن.
 4راج ع فععٖ جٌظعع٘ت ااال ع ن ا عتبنرٗععت ّهانٗ٘زُععن :هحو ع سرٗععْل هحنجععزاث فععٖ ععنًْى اه ٌظعع٘ت هٌأععْراث ه تبععت
.268
ط لونطت ه ٌنص اهوغزب 2225
.126-91
ّاًظز أٗضنً :ق .اهط٘ب سرّ ٖ :اهْط٘ط فٖ اه ٌظ٘ت اه شائزٗت هطبات اه نٌُت اه شائز 2222
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ج .رابطة الجنسية (رابطة قانونية وسياسية)Lien politique et juridique :
تستمد الجنسية صفتيا القانونية من كونيا
مستمدة من القانون تنشئيا الدولة بالتشريع وتحدد
شروط اكتسابيا وفقدىا ،وتترتب عمييا حقوق
وواجبات متبادلة بين الدولة وكل فرد من
رعاياىا .فالفرد الذي تثبت لو جنسية دولة معينة
يتمتع بحقوق خاصة كحق التممك وحقوق عامة
كحق التصويت وتولي الوظائف العامة واإلقامة
وغيرىا وتقع عميو التزامات معينة كأداة الخدمة
اإللزامية واإلخالص لمدولة ،ال يتمتع وال يمزم بيا
األجنبي .وبالمقابل يقع عمى عاتق الدولة الدفاع
عنو وحماية نشاطو ومصالحو المشروعة داخل
البالد وخارجيا.
والجنسية عمى خالف غيرىا من الروابط القانونية تقوم عمى اعتبارات سياسية واجتماعية .فمدلول رابطة
قانونية ال يعني قيام ارتباط قانوني بين شخصين مستقمين ليما مصالح متنافرة ومتضاربة ،بل عمى
العكس من ذلك إن فكرة االرتباط ىذه تقوم عمى أساس فكرة الوالء لمدولة ،وتقتضي ذوبان سائر األفراد
الذين تجمعيم ىذه الرابطة واندماجيم في مجموعة واحدة متضامنة ليا مصالح مشتركة وكيان سياسي
يتمثل في وجود الدولة.
أما صفتيا السياسية فتستند إلى كونيا تقوم عمى اعتبارات سياسية فيي تتصل بالدولة كوحدة سياسية
يتحدد عمى أساسيا عنصر الشعب تتولى الدولة إنشائيا وتنظيم أحكاميا .وىي باإلضافة إلى ذلك أداة
سياسية لتوزيع األفراد دوليًا.
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الطبيعة القانونية لمجنسية
أما عن الطبيعة القانونية ليذه الرابطة فقد اختمف الفقياء والتشريعات في تحديدىا .فمقد عدىا بعضيم من
روابط القانون الخاص 5وعدىا بعضيم اآلخر من روابط القانون العام.
وبيذا الصدد نالحظ أيضًا تبايناً في موقف التشريع السوري .فمقد َّ
عدىا القانون المدني من روابط القانون
الخاص عندما ذكرىا ضمن العناصر المكونة لحالة الشخص الطبيعي وتحت الفصل المتعمق باألشخاص
(المادة  .) 35أما قانون جنسية الجميورية العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي  276لعام 1969
فقد عدىا ،وفق ما جاء في األسباب الموجبة ،من روابط القانون العام وتخضع بالتالي لمضوابط التي
تحكم ىذا القانون .وعمى النحو سار قضاء مجمس الدولة في سورية.
وبتقديرنا إن ال جنسية رابطة قانونية ذات طبيعية مختمطة (خاصة وعامة ،فعمى الرغم من ارتباطيا
بالقانون العام الرتباطيا بكيان الدولة وسيادتيا ،إال انو ال يمكن إنكار صمتيا بالقانون الخاص باعتبارىا
عنص ًار من العناصر المكونة لحالة الشخص.
وىي بحكم طبيعتيا المختمطة ىذه ترتبط بالقانون الدولي الخاص أكثر من ارتباطيا بأي فرع من فروع
القانون األخرى.

 5اًظز شِذا اهوأٌ:
Batiffol et Lagarde, droit international privé t. 1, L.G.D.J. paris 1981 No 69, P. 71 et 72, et
Paul Lagarde, La nationalité Française, DALLOZ, Paris, 1975 P., 4, Note 2.
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المبادئ التي يقوم عميها تنظيم الجنسية
يقوم تنظيم الجنسية في مختمف دول العالم عمى أساس احترام المبدأين التاليين:
 حرية الدولة واستقالليا في تنظيم جنسيتيا. -الجنسية حق من حقوق اإلنسان.

مبدأ حرية الدولة واستقاللها في تنظيم جنسيتها
أ .المبدأ
إن حق الدولة في تنظيم جنسيتيا وتحديد رعاياىا وفقًا إلرادتيا المستقمة وما تقتضيو مصالحيا األساسية
العميا ىو من أىم المبادئ التي أقرتيا قواعد القانون الدولي العام في مجال الجنسية ،وأخذ بو الفقو
واالجتياد القضائي الدولي وكرستو االتفاقات والمجامع العممية الدولية.
ويستند ىذا المبدأ إلى اعتبارات تتعمق بكيان الدولة وممارستيا لسيادتيا .فمقد رأينا سابقًا أن نظام الجنسية
يتكفل بتحديد ركن الشعب في الدولة ،أي تحديد األشخاص الذين يشكمون عنصر سيادتيا الشخصية،
كما يشكل اإلقميم عنصر سيادتيا اإلقميمية .ومما الشك فيو إن مسألة تنظيم كيان الدولة وممارستيا
لسيادتيا ىي من األمور التي تدخل في نطاق السمطة القانونية العميا والنيائية لمدولة .لذلك تنفرد الدولة
وحدىا دون غيرىا من الدول بتنظيم جنسيتيا نظ ًار لكونيا من ألصق المسائل بكيانيا وأكثرىا مساسًا
بسيادتيا .وليذا يعد مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتيا من المستمزمات الطبيعية لتطبيق مبدأ السيادة.
ويترتب عمى تطبيق مبدأ حرية الدولة واستقالليا في تنظيم الجنسية نتائج عدة أىميا:
 .1عدم االعتراف لممحاكم الوطنية واألجنبية بالنظر في جنسية شخص أجنبي بالنسبة ليا .وىذا ما
أخذ بو مجمس الدولة في سورية بق ارره رقم  166في القضية رقم  25لعام  1974الذي ينص
عمى " أن مجمس الدولة بييئة قضاء إداري إنما يختص وفق حكم المادة  28من المرسوم
التشريعي  276لعام  1969بالفصل في كافة الدعاوى المتعمقة بالجنسية كافة ،ويقصد بيا حص ًار
الجنسية السورية ال جنسية البالد العربية األخرى .لذلك فيو ال يختص بالمنازعة التي تدور حول
ال عن أن قضايا الجنسية من النظام
صحة اكتساب أحد الفمسطينيين الجنسية األردنية .ىذا فض ً
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العام وال يجوز لمحكمة غير وطنية التعرض ليا لمساس ذلك بسيادة الدولة التي يتبعيا طالب
اإللغاء أو التثبيت".6
 .2عدم سريان نصوص تشريعات الدول التي تتدخل في تنظيم جنسية دولة ما في مواجية ىذه
الدولة .ألن مثل ىذا النص يشكل تعدياً واضحاً عمى حق المشرع في تنظيم جنسية بالده وتحديد
األشخاص الذين ينتمون إلييا.
 .3نشوء مشكمة تنازع الجنسيات .أي وجود أشخاص يحممون عدة جنسيات في وقت واحد ،وىذه ىي
ظاىرة تعدد الجنسيات أو ازدواجيا (التنازع اإليجابي) ،وأشخاص ال يحممون أية جنسية ،مما
يعرف بظاىرة انعدام الجنسية (التنازع السمبي) .ومرد ذلك إلى اختالف تشريعات الدول الناظمة
لمجنسية .وىذا االختالف ناجم عن ممارسة الدولة لحريتيا في تنظيم جنسيتيا دون مراعاة لما
يجري عميو العمل في الدول األخرى.
ب .القيود التي ترد عمى المبدأ
إن مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتيا ليس مطمقًا ،بل ترد عميو بعض القيود المستمدة من القانون
الدولي والتي اممتيا ضرورات النظام الدولي في تحاشي فوضى الجنسيات ومصالح الدول نفسيا في أن
تكفل لتشريع جنسيتيا النفاذ عمى الصعيد الدولي ،وىذه القيود اتفاقية وغير اتفاقية.
أ .القيود االتفاقية:
ويقصد بذلك االتفاقيات الدولية بين الدول .فالمعاىدات التي تبرميا الدول بشأن الجنسية تشكل التزامًا
إراديًا يقيد حريتيا عند تنظيميا لجنسيتيا ويتوجب عمييا مراعاة أحكاميا واحتراميا .فمعاىدة لوزان تاريخ
 24تموز  1923تشكل قيداً لحرية المشرع في الدول التي انفصمت عن الدولة العثمانية .وكذلك اتفاقية
 23أيمول سنة  1952بين بع ض دول الجامعة العربية بشأن جنسية أبناء الدول العربية المقيمين في بالد
غير التي ينتمون إلييا بأصميم واتفاقية  /5/نيسان سنة  1954بشأن أحكام الجنسية بين دول الجامعة
العربية تشكالن أيضًا قيداً اتفاقياً عمى حرية المشرع في الدول التي انضمت إلييا ،بحيث يتوجب احترام
أحكاميا عند تنظيمو لجنسية بالده.

 .163راج فٖ اهوأٌ ًاظَ اهءزار ر عن
 6ه وْعت اهوبنقئ اهءنًًْ٘ت اهتٖ زر ِن هح وت اهءضن اإلقارٕ هانم .1974
ّ .167اهءعزار ر عن  284فعٖ اهءضع٘ت ر عن  395هاعنم 1973
 122فٖ اهءض٘ت  116هاعنم  1974فعٖ اهو وْععت ًاظعِن
.)232
(ه وْعت اهوبنقئ هانم 1973
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ب .القيود غير االتفاقية
ويقصد بذلك القيود التي تقررىا قواعد القانون الدولي التي مصدرىا العرف أو االجتياد القضائي الدولي.
وىذه القيود بالرغم من قمتيا يختمف الفقياء في حصرىا وتحديدىا .ومن القيود التي أخذ بيا الفقو واستقر
عمي يا المشرعون في الدول كافة القيد الذي يقضي بعدم منح أبناء البعثات الدبموماسية األجنبية المولودين
عمى إقميم الدولة التي تباشر فيو البعثة عمميا جنسية ىذه الدولة.
ومن أىم القيود التي أخذ بيا االجتياد القضائي المبدأ الذي يوجب عمي الدولة بناء جنسيتيا عمى رابطة
ف عمية حقيقية بينيا وبين الفرد الذي تنسبو إلييا لكي تنتج ىذه الجنسية فعاليتيا عمى الصعيد الدولي،
بحيث يظير الفرد من خالل ظروف الواقع ،أنو أكثر ارتباطًا بيذه الدولة من غيرىا .وال تقتصر أىمية
ىذا المبدأ عمى اآلثار التي ترتبيا الجنسية في الميدان الدولي ،بل إن قيام صمة حقيقية بين الفرد والدولة
التي تمنحو جنسيتيا يشكل شرطًا أساسياً في بناء جنسيتيا ،يتوجب عمى المشرع احترامو والتقيد بو .فال
يجوز فرض جنسية دولة ما عمى شخص ال تربطو بيذه الدولة أية رابطة مادية أو معنوية.
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الجنسية حق من حقوق اإلنسان
أ .حق الفرد في أن تكون له جنسية
إذا كانت الدولة تتمتع بمركز المنشئ لرابطة
الجنسية فإن ذلك ال يعني تجاىل دور الفرد
ومصالحو .فالجنسية باإلضافة إلى كونيا مرك ًاز
قانونيًا تنظمو الدولة وفق إرادتيا ومصالحيا
العميا ،ىي في الوقت نفسو حق شخصي لمن
يتمتع بيا .يتوقف عمييا تعيين الحقوق السياسية
والمدنية التي يحق لو ممارستيا .فالشخص الذي
ال يحمل جنسية دولة ماال يستطيع ضمان حقو
في التنقل واإلقامة والعمل أو ممارسة بعض المين ،وبالتالي قد يصعب عميو تأمين حقو في كسب رزقو
وضمان بقائو عمى قيد الحياة .كما يتوقف عمييا في كثير من الدول تعيين القانون الذي يحكم أىمية الفرد
ويحدد حالتو الخاصة بما في ذلك مركزه من أسرتو .ومن دونيا ال يستطيع الفرد تأمين الحماية الدولية
التي يتمتع بيا الوطنيون خارج بالدىم .فيي الزمة أساسية في حياة الفرد ال تستقيم حياتو من دونيا.لذا
قضت االعتبارات اإلنسان ية والمصمحة العامة لمجماعة الدولية االعتراف لمشخص بحقو في التمتع بجنسية
دولة ما .وحرصت الييئات الدولية عمى توثيق ىذا الحق من أجل توفير االحترام لو .فجاء النص عميو
في ديباجة معاىدة جنيف لعام  1932المتعمقة بتنازع الجنسيات .وكرسو اإلعالن العالمي الحقوق
اإلنسا ن الذي أقرتو الجمعية العامة لألمم المتحدة في  12كانون األول  ،1948كواحد من الحقوق
األساسية لإلنسان ،وذلك في الفقرة األولى من المادة  15منو والتي نصيا "لكل إنسان الحق في أن يكون
لو جنسية" .كما أكده العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرتو الجمعية العامة لألمم
المتحدة في  16كانون األول  ،1966التي تنص الفقرة  3من المادة  24منو عمى أن "لكل طفل حق
اكتساب الجنسية".
وأمام ىذا الواقع فإن الدول تمتزم أدبيًا عند تنظيم جنسيتيا بمراعاة حق اإلنسان في أن تكون لو جنسية،
كواحد من األصول المثالية التي يؤمن بيا المجتمع الدولي .والبد من أجل توفير االحترام الكامل ليذا
الحق من مراعاة المبادئ والحقوق التالية المتفرعة عنو والتي تعد من مستمزمات تطبيقو.
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ب .مستمزمات تطبيق حق الفرد في أن تكون له جنسية
 .1حق الفرد في التمتع بالجنسية منذ الوالدة:
إن االعتراف بحق الفرد في التمتع بالجنسية يستمزم بالضرورة أن تثبت لو منذ والدتو وحتى وفاتو،
باعتبارىا من الحقوق المالزمة لمشخصية التي تبدأ بالوالدة وتنتيي بالوفاة .وتمجأ الدول من أجل ذلك إلى
تأسيس جنسيتيا إما عمى أساس حق الدم أو عمى حق اإلقميم .ففي الدول التي تأخذ بحق الدم تثبت
جنسيتيا ل كل من ولد من أبوين احدىما أو كالىما يتمتع بيذه الجنسية .وفي الدول التي تأخذ بحق اإلقميم
يكتسب جنسية الدولة كل من ولد عمى إقميميا.
 .2حق الفرد في تغيير جنسيتو:
إن حق الفرد في التمتع بالجنسية ال ينطوي عمى اعتبارىا رابطة أبدية بين الفرد والدولة التي اكتسب
جنسيتي ا منذ والدتو .بل أنو يستمزم عمى العكس االعتراف لمفرد بحقو في تغيير جنسيتو .ويعد ىذا المبدأ
ال لممبدأ األساسي عمى النحو الذي جاءت بو المادة  15من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والتي
مكم ً
تنص عمى ما يمي:
" -1لكل إنسان الحق في أن تكون لو جنسية.
 -2ال يحرم أحد تعسفًا من جنسيتو وال من حقو في تغييرىا".
لذلك تفسح الدول حديثاً في تشريعات الجنسية مجاالً ،وان كان ضيقًا ،إلرادة الفرد في تغيير جنسيتو
واكتساب جنسية جديدة يرغب فييا ويفضميا عمى غيرىا .وبالمقابل ينطوي مبدأ احترام حرية الفرد في
اختيار جنسيتو عمى عدم فرض جنسي ة الدولة عمى الفرد رغم إرادتو .ومرد ذلك إلى أن الجنسية تعبير
عن والء الفرد لدولة ما .فميس من الحكمة أن يفرض عميو والء ال يؤمن بو .ومن تطبيقات ىذا المبدأ في
تشريعات الجنسية لجوء الدول إلى تعميق دخول المرأة المتزوجة في جنسية زوجيا عمى رغبتيا في ذلك.
 .3ال يجوز نزع جنسية الفرد عنو بصورة تعسفية
تعترف الدول لنفسيا عادة بحقيا في تجريد رعاياىا من الجنسية في حاالت معينة سياسية أو قومية أو
أدبية أو اجتماعية .كما في حالة دخول الفرد في جنسية دولة أجنبية دون أن تسمح لو دولتو بذلك .أو
في حالة دخولو في الخدمة العسكرية لدى د ولة أجنبية أو العمل لدييا ،أو في حالة مغادرة بالده
واالستقرار نيائيًا في بمد أجنبي أو بسبب خروجو عمى دين الدولة كما جاء في قانون الجنسية الحالي
لمجماىيرية الميبية .أو في حالة ارتكاب بعض الجرائم المخمة بأمن الدولة والمجتمع.والفقو إذ يسمم لمدولة
بممارسة ىذا الحق في بعض الحاالت ينكر عمييا ذلك في حاالت أخرى .ألن تعسف الدولة في لجوئيا
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إلى تجريد رعاياىا من جنسيتيا من شأنو أن يؤدي إلى ىدم حق اإلنسان في أن تكون لو جنسية .فقد ال
يستطيع من جرد من جنسيتو اكتساب جنسية جديدة .لذلك تعمل الدول ما أمكن لمتقميل من الحاالت التي
تمارس فيو سمطتيا بالتجريد من الجنسية .كما أنيا عندما تمارس حقيا في التجريد من الجنسية تخضع
ق اررات أو مراسيم التجريد في بعض الحاالت لمرقابة القضائية احترامًا لحق األفراد في االحتفاظ بجنسيتيم
وضمانًا لحسن تطبيق القانون وتحاشي التعسف في استعمال الحق.
 .4يجب أال يكون لمفرد أكثر من جنسية واحدة:
يقتضي منطق الشعور الوطني المستقيم وكذلك مصمحة الفرد أال يكون لمشخص الواحد أكثر من جنسية
واحدة .لذلك تعمل تشريعات الدول عمى تجنب حاالت ازدواج الجنسية أو تعددىا .وذلك عن طريق تجنب
الثغرات التشريعية التي تسمح بيا .كما تتعاون الدول فيما بينيا لمقضاء عمى تعدد الجنسيات الناجم عن
اختالف قواعد اكتساب الجنسية في تشريعاتيا .ألن تعدد الجنسيات ينطوي عمى مشكالت كثيرة تنعكس
آثارىا عمى الفرد وعمى عالقات الدول فيما بينيا ،وألن تعدد الجنسيات يعني تعدد التزامات الفرد تجاه
الدول التي يتمتع بجنسيتيا بشكل يصعب أو يستحيل عميو أداؤىا .وتعدد الجنسيات يعني أحياناً دخول
الدول في منازعات بصدد ممارسة حقوق سيادتيا عمى الفرد الذي يتمتع بجنسياتيا .لذا كان من مصمحة
الدول أيضًا ومن مقتضيات منطق توزيع األفراد دوليًا أن ال يكون لمفرد أكثر من جنسية .7
ونظ اًر لمخاطر ظاىرة تعدد الجنسيات فسنحاول معالجة مشكمة تنازع الجنسيات بشكمييا اإليجابي
والسمبي.

 7راج شِذا اهأ ى :ق .ه اه ٗي بنُز خزشْب هأ لت ا ق اه ٌظ٘نث ّ ح ٗ اهوانهلت اهءنًًْ٘ت هوتا ق اه ٌظ٘نث رطنهت
ّ 174هنشا ُن.
ّ 148هن شا ُن ّ
قكتْراٍ جنهات ع٘ي الوض ّ 1997ش نصت
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مشكمة تنازع الجنسيات
Confit de nationalités
أسبابها وآثارها ومعالجتها
 أسباب مشكمة تنازع الجنسيات وآثارها:إن ممارسة الدول لحريتيا في تنظيم جنسيتيا وتحديد رعاياىا ،واختالفيا في مدى مراعاتيا لحق الفرد في
أن تكون لو جنسية وأن ال تكون لو سوى جنسية واحدة ولممبادئ األخرى التي تعد من مستمزمات تطبيق
ىذا المبدأ ،يؤدي إلى اختالف وتباين القواعد الناظمة الكتساب الجنسية األصمية أو الطارئة في
تشريعاتيا .وىذا االختالف من شأنو أن يؤدي بالتالي ،عمى الصعيد الدولي ،إلى قيام ظاىرة بارزة ،ىي
مشكمة تنازع الجنسيات .أي إلى وجود أشخاص يتمتعون في وقت واحد بأكثر من جنسية ،وىذا ما يعرف
بتعدد الجنسيات (تنازع إيجابي)  Conflit positifوأشخاص ال يتمتعون بأية جنسية ما ،وىذا ما يطمق
عميو انعدام الجنسية (تنازع سمبي) .Conflit négatif
فقد يكتسب شخص الجنسية السورية بموجب حق الدم ،نظ ًار لوالدتو من أب سوري ،والجنسية األمريكية
بموجب حق اإلقميم ،استناداً إلى والدتو عمى األرض األمريكية من أب مقيم فييا .وق د يكون التعدد مالزما
لمميالد كما في المثال السابق أو الحقاً لو كما لو تزوجت فتاة سورية من شاب لبناني فأنيا تكتسب
بزواجيا الجنسية المبنانية إضافة إلى جنسيتيا السورية.
وقد يولد شخص من أبوين مجيولين في إقميم دولة ال تأخذ بحق اإلقميم ،فال يستطيع اكتساب جنسيتيا أو
جنسية دولة أخرى ،فيولد ىكذا عديم الجنسية .ويمكن أن يكون انعدام الجنسية مالزما لمميالد ،كما ىو
في مثالنا السابق ،كما يمكن أن يكون الحقًا لو ،كما لو اكتسب شخص جنسية دولة ما تم فقدىا بالتجريد
دون أن يستطيع كسب غيرىا ويبقى عمى ىذه الحالة.
تترتب عمى قيام حا لة تعدد الجنسيات وحالة انعداميا آثار سمبية ىامة سواء عمى صعيد حياة الفرد أم
عمى صعيد عالقات الدول.
فعمى صعيد حياة الفرد تتجمى ىذه اآلثار في كثير من المشكالت :كمشكمة تحديد حقوق وواجبات متعدد
الجنسية أو عديميا أو كيفية وفاء االلتزامات المترتبة عميو كالخدمة العسكرية وأداء الضرائب بالنسبة
لمدول التي تعده من رعاياىا أو التي يقيم عمى إقميميا .باإلضافة إلى ذلك يعاني عديم الجنسية من عدم
إمكانية إيجاد مستقر ثابت لو في دولة معينة وكثي ًار ما يكون عرضة لإلبعاد .وفي البالد التي تأخذ
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بقانون الجنسية لحكم المسائل المتعمقة باألشخاص ،باعتباره القانون الذي يحكم المسائل المتعمقة بالحالة
واألىمية بالنسبة لمتعدد الجنسيات من بين قوانين الدول التي تثبت لو جنسيتيا ،إذ يستحيل تطبيق قوانين
ىذه الدول جميعيا في آن واحد ،وكذلك تعيين القانون الذي يحكم ىذه المسائل بالنسبة لعديم الجنسية.
وعمى صعيد عالقات الدول يؤدي تعدد الجنسيات أحياناً إلى قيام منازعات بين الدول التي ينتمي إلييا
الشخص بصدد ممارسة ىذه الدول لحقوقيا تجاه األفراد الذين يحممون جنسيتيا ولواجباتيا في توفير
الحماية ليم في الخارج .بالمقابل يجد عديم الجنسية نفسو مجرداً من أية حماية مماثمة في المجتمع
الدولي.
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معالجة مشكمة تنازع الجنسيات
نظ ًار ألىمية المشكالت الناجمة عن قيام تنازع
الجنسيات فكر بعض الفقياء بإمكانية القضاء
عمى ىذه الظاىرة عن طريق القضاء عمى
أسبابيا أو عمى األقل التقميل من شأنيا .غير أن
صعوبة القضاء بصورة كمية عمى ظاىرة تنازع
الجنسيات دفعيم أيضًا إلى البحث عن حمول
ليذا التنازع.
أ .القضاء عمى ظاهرة تنازع الجنسيات
يرى بعض الفقياء إمكانية القضاء عمى أسباب
تنازع الجنسيات وذلك بالقضاء عمى أسباب
اختالف تشريعات الجنسية في دول العالم ،عن
طريق توحيد ىذه التشريعات في مجال تحديد أس س اكتساب الجنسية األصمية والطارئة وأسباب فقدىا.
غير أن ىذا الرأي واجو انتقادات عدة أىميا :إن مصالح الدول وظروفيا السياسية والديمغرافية ليست
واحدة ،كما أن أسس اكتساب الجنسية تقوم عمى اعتبارات مختمفة وبالتالي فإنو من الصعب عممياً األخذ
بأسس موحدة ومشتركة بال نسبة لجميع الدول .يضاف إلى ذلك عجز ىذا األسموب في القضاء عمى
ظاىرة تعدد الجنسيات في بعض الحاالت كما ظير في قضية كارلييو .وىذا ما دفع أنصار ىذا الرأي
إلى القول بإمكان تالفي تعدد الجنسيات الذي يمكن أن ينجم عن توحيد قواعد الجنسية عن طريق األخذ
بفكرة المعاممة بالمثل .وبموجبيا تعترف الدول لصالح الدول األخرى بما تضعو لنفسيا من قواعد وان أدى
ذلك إلى األضرار بمصالحيا ،وىي فكرة منتقدة أيضًا لدى الفقو.
وأمام ىذه الصعوبات اتجو الفقو والييئات العممية الدولية إلى وسائل أخرى لمعالجة ظاىرة تنازع
الجنسيات ،من شأنيا أن لم تحل كميا دون ظيورىا فإنيا تؤدي إلى الحد من انتشارىا وتخفيف أثرىا.
وتقوم ىذه الوسائل عمى ضرورة مراعاة الدول لبعض القواعد في تنظيم جنسيتيا .ومن أىميا:
 -1االعتراف لمتعدد الجنسية بحق اختيار إحدى الجنسيات التي تثبت لو.
 -2إعمال فكرة التقادم المسقط بالنسبة لمجنسية التي ال يزاوليا الشخص متعدد الجنسيات.
 -3تعميق اكتساب الفرد لجنسيتو الجديدة عمى فقده جنسيتو السابقة.
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 -4تطبيق فكرة التقادم المكسب بالنسبة لجنسية الدولة التي يقيم عديم الجنسية في إقميميا .والتقميل
ما أمكن من المجوء إلى اإلسقاط أو التجريد من الجنسية .وتعميق فقد الجنسية السابقة عمى
اكتساب الفرد لمجنسية الجديدة .8
وتمجأ الدول غالبًا إلى معالجة حالتي تعدد الجنسيات وانعدام الجنسية عن طريق عقد االتفاقات الثنائية
والجماعية ولكن دون أن تتمكن من القضاء عمييا .لذلك ونظ ًار لصعوبة القضاء عمى تنازع الجنسيات
بشكمية اإليجابي وال سمبي فالبد من البحث عن الحمول المتبعة في فض ىذا التنازع .9
ب .الحمول المتبعة في تنازع الجنسيات في القانون المقارن والقانون السوري:
تقوم حمول تنازع الجنسيات عمى أساس البحث عن معيار يتم بو ،ترجيح إحدى الجنسيات في حال
تعددىا وتحديد الدولة التي يرتبط بيا عديم الجنسية ،بيدف الوصول إلى تحديد مركز متعدد الجنسية أو
عديميا ،أي لمعرفة الدولة التي يتمتع بحمايتيا ويخضع لقوانينيا ويكون ممزمًا بالواجبات تجاىيا.
أوالا -حمول التنازع اإليجابي أو تعدد الجنسيات:
يميز الفقو والقضاء بصدد التنازع اإليجابي بين حالتين :األولى الحالة التي تكون فييا إحدى الجنسيات
المتنازعة ىي جنسية دولة القاضي .والثانية الحالة التي تكون فييا الجنسيات المتنازعة كميا أجنبية
بالنسبة لمقاضي الذي ينظر في النزاع.
أ .الحالة التي تكون فييا إحدى الجنسيات المتنازعة ىي جنسية دولة القاضي (مبدأ غمبة جنسية
القاضي):
ف ي ىذه الحالة التي يقوم فييا التنازع بين جنسية دولتين أو أكثر بصدد شخص ما ،إذا عرض النزاع أمام
محاكم إحدى ىذه الدول فإن الحل المعمول بو فقيا وقضاء يقضي بتغميب جنسية دولة القاضي عمى
باقي الجنسيات .فإذا كان التنازع يتعمق بجنسية شخص يتمتع في الوقت نفسو بالجنسية السورية والتركية
والمبنانية وطرح ىذا النزاع في سورية فإن القاضي السوري ال يعتد وال يعترف سوى بجنسية بالده ،أي
ال بأحكام المادة  27من القانون
الجنسية العربية السورية .ويكون ممزمًا بتطبيق القانون السوري ،عم ً
المدني السوري التي تنص عمى ما يمي:
 8راج شاض اٙرا ااخزٓ اهوءتزحت :اهع كت ْر فعااق عبع اهوعٌان رٗعنل اه ٌظع٘ت ّهزكعش ااجنًعب ّ ٌعنسص ا خت عن
.111
ّ 128-125
اهءضنئٖ اه ّهٖ .اهءنُزة 1966
 9اًظز فٖ حنالٖ أطبنب ا ق اه ٌظ٘نث.
ق .احو عب اه زٗن طالهت :اهْط٘ط فٖ اهءنًْى اه ّهٖ اه ن اهظاْقٕ (قراطعت هءنرًعت) – جنهاعت اهولعس طعاْق – اهٌأعز
ّ 81هن شا ُن.
اهالوٖ ّاهوطنش اهزٗنل 1998
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" -1يعين القاض ي القانون الذي يجب تطبيقو في حالة األشخاص الذين ال تعرف ليم جنسية أو الذين
ثبتت ليم جنسيات متعددة في وقت واحد.
 -2عمى أن األشخاص الذين تثبت ليم في وقت واحد بالنسبة لسورية الجنسية السورية وبالنسبة إلى دولة
أجنبية أو عدة دول أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تمك الدولة ،فالقانون السوري ىو الذي يجب
تطبيقو" .وىذا الحل الذي يقضي بتطبيق قانون جنسية القاضي أخذت بو اتفاقية الىاي لعام 1932
المتعمقة بتنازع الجنسيات.
ويجب اإلشارة إلى أن ىذا الحل ال يتمتع عمى الصعيد الدولي بحجية مطمقة في المنازعات التي يمكن
أن تقوم بين ال دول بصدد الحماية الدبموماسية التي يتمتع بيا متعدد الجنسية .إذ أن من المبادئ المقررة
دولياً في ىذا المجال :أنو ال يمكن لدولة أن تطمب ممارسة ىذه الحماية بصدد أحد األشخاص الذي
يحممون جنسيتيا ازاء دولة أخرى يتمتع ىذا الشخص أيضاً بجنسيتيا.10
ب .الحالة التي تكون فييا الجنسيات المتنازعة كافة أجنبية (مبدأ الجنسية الفعمية)
يمكن أن يثور النزاع في ىذه الحالة إما أمام محكمة دولة ثالثة ليس لجنسية القاضي فييا أية عالقة
بالنزاع ،كما لو أن نزاعًا عرض عمى القضاء السوري وكان األمر يتعمق بتحديد القانون الشخصي لفرد
يتمتع بالوقت نفسو بالجنسية األمريكية والمبنانية ،واما أمام محكمة دولية ،كما في النزاع الذي رفعتو
ايطاليا والبيرو أمام محكمة التحكيم الدولية الدائمة في الىاي ،والذي كان يتعمق بتحديد جنسية السيد
روفائيل كانفيرو الذي كان يتمتع بالجنسيتين االيطالية والبيروئية معًا ،وذلك بيدف تحديد التزاماتو تجاه
دولة البيرو.
في الحالة األولى ،سار المشرعون في كثير من دول العالم ،كما ىو الحال عميو في سورية ،عمى ترك
أمر حل التنازع لتقدير القاضي.
ولقد ذىب الفقياء في ذلك مذاىب شتى .فقال بعضيم بضرورة اعتداد القاضي بالجنسية األقرب لقانون
القاضي أي الجنسية التي ينظميا قانونيا بشكل مشابو لقانون جنسية القاضي ،عمى أساس أن قواعد ىذا
القانون ىي أفضل من غيرىا .وقال فريق آخر بالجنسية السابقة ،أي األقدم تاريخا في اكتسابيا ،استنادا
إلى فكرة الحقوق المكتسبة .وأخذ فريق ثالث بالجنسية الالحقة أي آخر جنسية اكتسبيا متعدد الجنسية،
تأسيساً عمى مبدأ حرية الفرد في تغيير جنسيتو .وتمسك بعض منيم بجنسية الدولة التي فييا موطن الفرد
ُّ 10ذا هعن أخعذث شعَ  4هعي ا ان ٘عت ُعنٕ هاعنم ّ 1932أ ز عَ اهوح وعت اهاع ل اه ّه٘عت فعٖ عزار هِعن هعار فعٖ ً٘ 11ظعنى
 -1949راج شِذا اه ق:
Lagarde, la nationalité française, Précité; no 15.
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أو محل إقامتو .غير أن ىذه الحمول جميعيا منتقدة عموماً العتبارات مختمفة وال يسمم الفقو والقضاء بأي
منيا.11
والرأي السائد في الفقو الحديث يقول بتغميب الجنسية الفعمية عمى غيرىا من الجنسيات التي يتمتع بيا
الفرد .ويقصد بالجنسية الفعمية :الجنسية التي يتبين من ظروف الواقع أن الفرد يرتبط بيا أكثر من غيرىا.
وأ ساس ىذا الرأي أنو طالما أن الجنسيات التي يتمتع بيا الفرد قد تم اكتسابيا بشكل أصولي وسميم فال
مجال من الناحية القانونية لمتمييز بين ىذه الجنسيات وتغميب أحداىا .غير أنو من الناحية الواقعية
يختمف تعمق الفرد متعدد الجنسيات بكل منيا.
والبد أن يكون أكثر ارتباطًا بجنسية دولة ما أكثر من غيرىا فعميًا .وبذلك يمكن التمييز بين ىذه الجنسية
(الواقعية أو الفعمية) وبين غيرىا من الجنسيات األخرى.
ويستدل القاضي عمى الجنسية الفعمية من خالل ظروف الواقع ،وفي كل قضية عمى حدا ،مثل :موطن
الفرد ،لغتو ،محل إقامة أسرتو ،مركز أعمالو ،م حل مباشرة حقوقو السياسية ،محل أداء الخدمة العسكرية
أو الوظيفية.
ولقد أخذت بمبدأ الجنسية الفعمية معاىدة الىاي لعام  1932وأشارت إلييا المذكرة اإليضاحية لمقانون
المصري.
وفي الحال الثانية ،التي يعرض فييا النزاع أمام محكمة دولية ال وطنية ،فإن الييئات القضائية الدولية قد
أخذت أيضًا بمبدأ الجنسية الفعمية .ومن أشير القضايا التي أُعمل فييا ىذا المبدأ قضية نوتوبوىم في
عام  ، 1955وقضية منتفور أمام محكمة التحكيم المختمطة الفرنسية األلمانية  ،1928وقضية كانيفارو
أمام محكمة التحكيم الدولية الدائمة  1912الىاي.12

 11اًظز فٖ ه تلل ُذٍ ا
شا ُن.
 12اًظز شأ ى ُذٍ اهءضنٗن:
ّ .1317راجع أٗضعنً(ّ :طع٘زٓ) هاعنم  1928اه عش اهاعنًٖ
اهو لت ا ًتءنقٗت هلءنًْى اه ّهٖ اه ن (هٌَ٘) هانم 1921
.29
ّ ععزار هح وععت اها ع ل اه ّه٘ععت اه ععنقر فعٖ ضعع٘ت ًْ ْشععُْن شتععنرٗ ً٘ 6ظععنى  1955ه وْعععت اهءععنًْى اه ع ّهٖ فععٖ ُععنٕ
.4
1955
نُنث :ق .ه

اه ٗي بنُز خزشْب (هزج طنش )
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ّ 113هن شا ُن ّ

ّ 324هن
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ثاني ا -حمول التنازع السمبي أو انعدام الجنسية:
"قانون الموطن"
لقد شغمت مسألة تحديد الدولة التي يرتبط بيا عديم الجنسية أكثر من سواىا وتحديد القانون الذي يطبق
عميو ،اىتمام الفقو والقضاء في كثير من الدول واختمفت اآلراء بشأنيا .إال أن الرأي الراجح في الفقو
الحديث والذ ي استقر عميو العمل في قضاء الكثير من الدول يقضي في ىذه الحالة بتطبيق قانون
الموطن ،باعتباره أكثر القوانين صمة بعديم الجنسية ،ويمبي االعتبارات نفسيا التي يقوم عمييا اختصاص
قانون الجنسية في مسائل األحوال الشخصية .وفي حال تعذر معرفة موطن عديم الجنسية يطبق قانون
محل اإلقامة .ومن المالحظ أن ىذا الحل يقوم عمى فكرة مشابية لفكرة الجنسية الفعمية المتخذة أساسًا
لحل تعدد الجنسيات األجنبية ،من حيث أنو يأخذ بعين االعتبار االرتباط الحقيقي والفعمي لعديم الجنسية
بدولة معينة استناداً إلى رابطة الموطن أو محل اإلقامة .وىذا في رأينا يعزز من سالمة تطبيق قانون
الموطن أو محل اإلقامة في ىذه الحالة .كما أنو يحقق وحدة الحمول وانسجاميا.
وىذا الحل لم يكن غائبًا عن رؤية واضعي المذكرة اإليضاحية لمقانون المدني المصري ،أصل السوري،
عند تعميقيم عمى المادة ( 25مصري –  27سوري).
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تمارين
أختر اإلجابة الصحيحة:
 .1يرتبط ظيور القانون الدولي الخاص بـ:
 .1عالقات األفراد الوطنية.
 .2عالقات بين الدول.
 .3عالقات المشتممة عمى عنصر أجنبي.
 .4عالقات األفراد والدول عمى الصعيد الدولي.
اإلجابة الصحيحة هي رقم .3
 .2تخضع عالقات الدول:
 .1ألحكام القانون الدولي الخاص.
 .2ألحكام القانون الدولي العام.
 .3ألحكام القانون العام.
 .4ألحكام القانون الخاص.
اإلجابة الصحيحة هي رقم .2
 .3تنطوي قواعد تنازع االختصاص القضائي الدولي عمى:
 .1تحديد حاالت اختصاص المحاكم الوطنية.
 .2تحديد حاالت اختصاص المحاكم الوطنية واألجنبية.
 .3تحديد حاالت اختصاص المحاكم األجنبية.
 .4تحديد حاالت اختصاص المحاكم الدولية.
اإلجابة الصحيحة هي رقم .1
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الوحدة التعميمية الثالثة
الجنسية العربية السورية وأسس اكتسابها
الكممات المفتاحية:
نشأة الجنسية كتطكر أحكاميا  -الجنسية العثمانية  -أسس اكتسابيا  -الجنسية األصمية  -حؽ الدـ -
حؽ اإلقميـ  -االنتماء باألصؿ  -الجنسية الالحقة  -التجنس  -تجنس األجانب  -تجنس العرب
التجنس االستثنائي  -الزكاج  -استقاللية الجنسية في األسرة.

الممخص:
تطكرت تشريعات الجنسية بتطكر األكضاع السياسية التي مر بيا تاريخ سكرية األساسي ،كتدعى
الجنسية التي تكتسب بتاريخ الميالد استنادان إلى رابطة الدـ أك إلى حؽ اإلقميـ بالجنسية األصمية ،أما
ا لجنسية الالحقة فيي الجنسية المكتسبة بتاريخ الحؽ لمميالد بالتجنس أك الزكاج أك لسبب آخر كلكؿ مف
ىذه األسباب حاالت كشركط محددة.
األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الكحدة التعميمية يجب أف يككف الطالب قاد انر عمى:
 .1فيـ كيفية نشأة الجنسية العربية السكرية ككيفية تطكر تشريعاتيا.
 .2فيـ المقصكد بالجنسية األصمية كتحديد أسباب اكتسابيا كآثارىا.
 .3فيـ المقصكد بالجنسية الالحقة كتحديد أسباب اكتسابيا كآثارىا.
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نشأة الجنسية العربية السورية وتطور تشريعاتها
عرفت بالدنا ألكؿ مرة فكرة الجنسية بمفيكميا الحديث كرابطة قانكنية كسياسية بيف الفرد كالدكلة مع
صدكر قانكف الجنسية العثمانية في  19كانكف الثاني عاـ  1869كقبؿ ذلؾ كانت عالقة سكاف البالد
بالدكلة اإلسالمية تحددىا مبادئ الشريعة اإلسالمية.
كبعد ذلؾ تطكرت تشريعات الجنسية بتطكر األكضاع السياسية التي مر بيا تاريخ سكرية السياسي منذ
أف كانت كالية عثمانية كحتى كقتنا الراىف .كلقد مر ىذا التطكر بمحطات متعددة ،ىي:
أ .مرحمة ثبوت الجنسية العثمانية لسكان سورية باعتبارها جزءاً من اإلمبراطورية العثمانية.
ككاف ذلؾ بمكجب المادة  9مف قانكف الجنسية
العثمانية التي كانت تنص عمى ما يمي "يعد كؿ
شخص مقيـ في الديار العثمانية عثمانينا كيعامؿ
كذلؾ إلى أف تثبت جنسيتو األجنبية بصكرة
رسمية".
كاعتبا انر مف نقاد ىذا القانكف أصبح سكاف سكرية
يتمتعكف بالجنسية العثمانية أينا كانت ديانتيـ كأينا
كتـ بذلؾ الفصؿ نيائيان بيف الديف
كانت أصكليـّ .

كالجنسية.1

ب .نشأة الجنسية السورية واالنتقال من الجنسية العثمانية إلى الجنسية السورية.
بعد الحرب العالمية األكؿ كدخكؿ قكات الثكرة العربية دمشؽ أعمف المؤتمر السكرم المنعقد في دمشؽ
بتاريخ  7آذار  1920استقالؿ سكرية بحدكدىا الطبيعية .كبعد فترة كجيزة قرر مجمس الحمفاء المنعقد في
ساف ريمك كضع البالد تحت االنتداب الفرنسي .كأقر مجمس عصبة األمـ ذلؾ في  24تمكز  .1922ثـ
جاءت معاىدة لكزاف المؤرخة في  24تمكز  1923كالمعقكدة بيف الحمفاء كتركيا لتنظيـ كضع الدكؿ التي
نشأت نتيجة انفصاليا عف تركيا ،بما فييا سكرية .فنصت المادة  30مف ىذه المعاىدة عمى أف الرعايا

 1قجل طدّر قبًْى الجٌط٘خ الؼثوبً٘خ كبى الوطلوْى ٗؼرفوْى ثوبلوْايٌ٘ي ّكوبى الونهْ٘ى الونٗي ٗ ٘ووْى فوٖ الدّلوخ الؼثوبً٘وخ
ٗطوًَْ الرػبٗب.
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األتراؾ (العثمانييف) المقيميف في إقميـ منسمخ عف تركيا بمكجب أحكاـ ىذه المعاىدة يصبحكف حكمنا مف
رعايا الدكؿ التي ينتقؿ إلييا ذلؾ اإلقميـ كفؽ الشركط التي يضعيا قانكنيا المحمي".
كفي عيد االنتداب الفرنسي أصدر المندكب السامي الفرنسي ،تنفيذان ألحكاـ معاىدة لكزاف ،عدة ق اررات
تتعمؽ بإنشاء أك قياـ الجنسية السكرية ،ككاف أىميا القرار رقـ  2825مكرر الصادر بتاريخ  30آب لعاـ
 1924كالقرار رقـ /16س تاريخ  19كانكف الثاني  1925المتعمؽ بتنظيـ الجنسية السكرية بالنسبة
لممستقبؿ مف حيث تحديد أسس اكتسابيا كفقدىا.
كبمكجب المادة األكلى مف القرار رقـ  2825لعاـ  1924منحت الجنسية السكرية لكؿ مف كاف مف
التبعية التركية كمقيمنا في أراضي اتحاد دكؿ سكرية بتاريخ  30آب  .1924كترتب عمى ذلؾ فقدانو
الجنسية العثمانية بحكـ القانكف.
كليذا القرار أىمية كبرل مف الناحية التاريخية كالتشريعية كالكطنية ،ألنو ىك المرجع األكؿ في بياف مف
ىـ السكريكف األكائؿ أك األصكؿ ،كألنو نظـ األكضاع االنتقالية إلى الجنسية الجديدة كفقدانيا بالرجكع
عنيا إلى الجنسية التركية أك باختيار جنسية إحدل الدكؿ األخرل التي انفصمت عف تركيا.2
كبعد استقالؿ سكرية كجالء القكات الفرنسية عف أراضييا ،كضع دستكر جديد لمجميكرية السكرية عاـ
ناء عمى أحكاـ ىذا الدستكر صدر بتاريخ  21أيار عاـ  1951قانكف جديد برقـ  98متضمننا
 .1950كب ن
قانكف الجنسية السكرية .كقد طرأت عمى ىذا القانكف عدة تعديالت حتى قياـ الكحدة بيف سكرية كمصر.

 2ثبإلضبفخ إلٔ ُنا ال رار طدرد ػدح قرار أخرٓ أُوِب:
 -1ال ورار رقوون  1809رووبرٗ  15كوبًْى اوّ  1923الوزؼلووب ثزيدٗوود اخزظبطووبد هجزوت الجٌطوو٘بد فووٖ الو ْضوو٘خ
الؼل٘ب.
 -2ال رار رقن . /108ر ربرٗ  14أٗبر  1935ثشأى رٌظ٘ن الوٌبزػبد ال ضبئ٘خ ثظدد الجٌط٘خ.
 -3ال رار رقن . /25ر ربرٗ  3حسٗراى  1930لزيدٗد ّضغ ػدٗوٖ الجٌط٘خ.
 -4ال وورار رقوون . /182ر رووبرٗ  26آة  1939ثشووأى سٌطوو٘خ أُووبلٖ لووْاو اضووجٌدرّى الوونٗي اضووزؼولْا حووب ال ٘ووبر
الوٌظْص ػلَ٘ فٖ الوبدح  3هي االر بق الزركٖ ال رًطٖ الوؼ ْد فٖ  23حسٗراى ػبم .1939
 -5ال ورار رقوون . /197ر رووبرٗ  27روووْز 1940الوونٕ أػووبد رٌظو٘ن االخزظووبص ال ضووبئٖ ثشووأى هٌبزػووبد الجٌطوو٘خ
ّسؼلِب هي اخزظبص الويبكن الو زلطخ.
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ج .االنتقال من الجنسية السورية إلى جنسية الجمهورية العربية المتحدة:
بعد الكحدة بيف سكرية كمصر كقياـ الجميكرية
العربية المتحدة عاـ  ،1958اكتسب كؿ مف كاف
في  22شباط  1958متمتعان بالجنسية السكرية
جنسية الجميكرية العربية المتحدة ،كذلؾ بمكجب
المادة األكلى مف القانكف رقـ  82لعاـ 1958
الصادر كفقان ألحكاـ المادة  3مف الدستكر
المؤقت لمجميكرية العربية المتحدة.
كبذلؾ حمت جنسية الجميكرية العربية المتحدة
محؿ جنسية الدكلتيف السابقتيف (مصر كسكرية)
المتاف فقدتا شخصيتيما الدكلية بذكبانيما في
شخصية الدكلة الجديدة.
د .االنتقال إلى جنسية الجمهورية العربية السورية:
بعد انفصاـ عرل الكحدة بيف مصر كسكرية
استعادت الجميكرية السكرية شخصيتيا الدكلية
كدكلة ذات سيادة ككياف مستقؿ ،باسـ الجميكرية
العربية السكرية .كبمكجب المرسكـ التشريعي رقـ
 67الصادر في  31تشريف األكؿ عاـ  1961تـ
تنظيـ العكدة إلى الجنسية السابقة كلكف باسـ
الجنسية العربية السكرية بالنسبة إلى مف كاف
يتمتع بيا في  22شباط  1958كالى كؿ مف
اكتسب جنسية الجميكرية العربية المتحدة مف
المكاطنيف العرب السكرييف في المدة الكاقعة بيف
 22شباط  1958ك  28أيمكؿ .1961

41

كبعد قياـ ثكرة الثامف مف آذار عاـ  1963صدر قانكف جديد لمجنسية العربية السكرية بمكجب المرسكـ
التشريعي  276لعاـ  .3 1969كقد طرأت عمى ىذا القانكف تعديالت طفيفة كأىميا تمؾ التي طرأت عمى
المادة  . 16المتعمقة بتجنس أبناء البالد العربية .كمف المتكقع إدخاؿ تعديؿ جكىرم عميو يتعمؽ بحؽ األـ
السكرية بنقؿ جنسيتيا إلى أكالدىا ،بشكؿ يتكافؽ مع التزامات الجميكرية العربية السكرية المترتبة عمى
انضماميا إلى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة (اتفاقية الػ سيداك).
كلقد تضمف ىذا القانكف تحديد أسس اكتساب الجنسية السكرية العربية السكرية األصمية كالمكتسبة.

أسس اكتساب الجنسية األصمية
يقصد بالجنسية األصمية :الجنسية التي تكتسب
بتاريخ الميالد استنادنا إلى رابطة الدـ (حؽ الدـ) أك
إلى حؽ اإلقميـ .كلقد أخذ المشرع السكرم في
تحديد الجنسية األصمية بحؽ الدـ بصفة أساسية
كبحؽ اإلقميـ بصفة ثانكية ،كبحؽ الدـ كاإلقميـ معنا
في حالة كاحدة .كأضاؼ حالة خاصة استند فييا،
في تحديد الجنسية األصمية ،إلى االنتماء باألصؿ
إلى الجميكرية العربية السكرية.
أ .حق الدم
يقصد بحؽ الدـ :حؽ الفرد المكلكد ألب كطني باكتساب جنسيتو .كلقد أخذ المشرع السكرم بيذا الحؽ
(رابطة الدـ) بصفة أساسية في الفقرة أ مف المادة الثالثة مف المرسكـ التشريعي رقـ  276لعاـ 1969
التي تنص عمى ما يمي" :يعتبر عربينا سكرينا حكمنا :أ -مف كلد في القطر أك في خارجو مف كالد عربي
سكرم" .يتبيف مف ذلؾ أف المشرع قد أخذ بحؽ الدـ لجية األب ،4أم بالميالد ألب يتمتع بجنسية
 3هٌشوووْر فوووٖ الجرٗووودح الرضوووو٘خ لؼوووبم  – 1969الجوووسو اوّ ل الؼووودد  55روووبرٗ  1969/12/17ص ّ 903ػووو الد الح وووب
ثبلورضْه٘ي الزشرٗؼ٘ي  18 ّ 17لؼبم  1973لزظي٘ح ثؼض اوخطبو الوبدٗخ فٖ أرقبم الووْاد مون سورٓ ػل٘وَ رؼودٗل الحوب
ػبم 1986ل ٗزؼلب ثزجٌص أثٌبو الجالد الؼرث٘خ ثورضْم.
 4ضجب للجوِْرٗخ الؼرث٘خ الطْرٗخ ػٌد اًضوبهِب إلٔ ار بق٘خ ال ضبو ػلٔ سو٘غ أشجب الزو٘٘س ضد الورأح أى ري ظذ ػلٔ
ًض ال رح  2هي الوبدح  9هي ُنٍ االر بق٘خ الوزؼلب ثيب اوم فٖ ً ل سٌط٘زِب وي بلِب .أًظر حْ ُنا الوْضْع :د  .فؤاد
دٗت ل الورأح ّالجٌط٘خ ّالوطبّاح ل هجلخ سبهؼخ دهشب للؼلْم اإلقزظبدٗخ ّال بًًْ٘خ الوجلد  24ل  2008ل ص. 383.
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الجميكرية العربية السكرية كأساس رئيس في ثبكت الجنسية العربية السكرية .كما أخذ بو في تشريعات
الجنسية السابقة كافة كفضمو عمى حؽ اإلقميـ .كيرجع ذلؾ إلى اعتبارات ديمغرافية كقكمية .فمف
المعركؼ أف بالدنا مف الدكؿ المصدرة لمسكاف .فمقد ىاجر كمازاؿ يياجر منيا الكثير مف أبنائيا .بحيث
تقضي المصمحة الكطنية تمكيف أبناء ىؤالء مف اكتساب الجنسية العربية السكرية استنادان إلى رابطة األبكة
بغية المحافظة عمى ارتباطيـ بالكطف كالحيمكلة دكف انفصاليـ عنو بسبب كالدتيـ خارج البالد في أرض
أجنبية .كغني عف البياف أف تأسيس الجنسية العربية السكرية استنادان إلى حؽ الدـ يعزز إلى حد ما
الرابطة القكمية العربية.
كبمكجب الفقرة أ المش ار إلييا أعاله تثبت الجنسية العربية السكرية لمفرد المكلكد ألب عربي سكرم بحكـ
القانكف .سكاء أتمت كالدتو داخؿ القطر أـ خارجو كسكاء أكانت األـ كطنية أـ أجنبية أـ عديمة الجنسية،
كفؽ الشركط التالية:
ال بجنسية الجميكرية العربية السكرية عن د كالدة الطفؿ أك كقت الكفاة إذا تكفي
أف يككف األب متمتعنا فع ن
األب قبؿ الميالد .فإذا كاف األب كقت الحمؿ أجنبينا ثـ أصبح متمتعنا بالجنسية العربية السكرية كقت
الكالدة أك قبميا ،فإف المكلكد تثبت لو الجنسية العربية السكرية كلك كاف األب أجنبينا كقت الحمؿ .أما إذا
كاف األب أثناء الحمؿ متمتعنا بالجنسية العربية السكرية ،كلكنو فقدىا كقت الميالد أك قبمو ،فإف المكلكد ال
تثبت لو الجنسية العربية السكرية في ىذه الحالة حتى كلك عاد األب كأصبح عربيان سكرينا بعد الميالد .كال
يشترط أف يككف األب مقيمنا في القطر السكرم .كما ال يشترط أف يككف قد كلد ىك كآباؤه فيو.
أف يثبت نسب المكلكد ألبيو كفقنا ألحكاـ النسب في القانكف السكرم ،سكاء أثبت النسب لممكلكد كقت
الميالد أـ بعده .فإذا ثبت نسب المكلكد ألبيو بعد الميالد بصكرة قانكنية فإنو يكتسب الجنسية العربية
السكرية مف تاريخ ميالده طالما أف أباه كاف عربيان سكرينا في ىذا الكقت ،حتى كلك اكتسبت الكلد جنسية
أجنبية خالؿ الفترة ما بيف الكالدة كثبكت النسب ألف ثبكت النسب ينطكم بالنسبة لمجنسية عمى أثر
كاشؼ ال منشيء ليا.
ب .حق اإلقميم
لـ يأخذ المشرع السكرم بحؽ الدـ كحده كأساس لتقرير الجنسية العربية السكرية ،بؿ استند أيضنا ،كلكف
بصفة ثانكية ،عمى حؽ اإلقميـ .كيقصد بحؽ اإلقميـ :حؽ المكلكد في إقميـ دكلة معينة باكتساب جنسيتيا
بسبب كالدتو عمى إقميميا ،كذلؾ كفؽ الشركط الناظمة لذلؾ .كنص المشرع السكرم عمى ىذا الحؽ في
الفقرتيف ج ك ء مف المادة الثالثة مف قانكف الجنسية كذلؾ في الحاالت ككفؽ الشركط التالية:
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كبمكجب الفقرة ج مف ىذه المادة يعتبر سكريان حكمان:
"ج -مف كلد في القطر مف كالديف مجيكليف ،أك مجيكلي الجنسية أك ال جنسية ليما ،كيعتبر المقيط
مكلكدا فيو ،كفي المكاف الذم عثر عميو ما لـ يثبت العكس".
كبمكجب الفقرة ء مف ىذه المادة يعتبر سكرينا حكمان:
"د -مف كلد في القطر ،كلـ يحؽ لو عند كالدتو أف يكتسب بصمة البنكة جنسية أجنبية".
كيبرر منح الجنسية إلى ىؤالء األشخاص ،استنادان إلى حؽ اإلقميـ ،اعتبارات السيادة كاألمف المدني.
فميس مف المرغكب فيو أف يبقى ىؤالء غرباء عف القطر ،كالسيما أنيـ كلدكا فيو كغالبان ما يككف القطر
مستق نار ألسرىـ .باإلضافة إلى رغبة المشرع تفادم كقكع ىؤالء األشخاص في حالة انعداـ الجنسية .كما
أف تقرير الجنسية العربية السكرية ليؤالء يتفؽ مع منطؽ الكاقع كقكاعد بناء الجنسية ،فيي أقرب جنسية
ليـ باعتبارىا جنسية الدكلة التي كلدكا في إقميميا.
كبالرجكع إلى أحكاـ الفقرة ج ،يمكف التمييز ،مف حيث شركط التمتع بالجنسية العربية السكرية استنادنا
إلى حؽ اإلقميـ ،بيف فئتيف مف األشخاص:
 .1األوالد غير الشرعيين:
كيقصد بيؤالء األكالد المكلكدكف في القطر السكرم ألب كأـ مجيكليف ،أم األكالد المقطاء الذيف لـ يعرؼ
ليـ أب أك أـ بتاريخ ميالدىـ.
فإذا كاف أحدىـ معركفنا فال يستفيد المكلكد مف حؽ اإلقميـ المقرر بمكجب الفقرة جػ كما ال يستفيد مف
حكميا المكلكد في القطر ألـ مجيكلة كألب معركؼ كلكف لـ يثبت نسب الكلد إليو قانكننا .أما إذا ثبت
نسبو ألبيو الحقان ككاف ىذا األب أجنبينا فإنو يفقد جنسيتو العربية المكتسبة بمكجب الفقرة جػ ،ما لـ يتمكف
المكلكد مف االحتفاظ بيا بناء عمى صمة البنكة ،عمالن بالفقرة  /ء /مف المادة الثالثة .كما أنو يحتفظ بيا
إذا كاف ىذا األب سكرينا .أما إذا ثبت الحقنا نسب المكلكد ألمو كلكف دكف أف يثبت نسبو ألبيو ،فإنو يفقد
الجنسية العربية السكرية ما لـ تكف ىذه األـ سكرية كذلؾ عمالن بأحكاـ الفقرة ب مف المادة الثالثة.
 .2األوالد الشرعيون:
كيقصد بيـ األكالد المكلكدكف ألب معركؼ كأـ معركفة كلكف ال جنسية ليما ،أك أف ليما جنسية كلكنيا
غير معركفة أك غير ثابتة بتاريخ ميالدىـ .5

ُّ 5نٍ ال ئخ لن رؼزرف لِب الزشرٗؼبد الطبث خ ثيب اكزطبة الجٌط٘خ الطْرٗخ اضزٌبدا إلٔ حب اإلقل٘ن.
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فإذا كاف أحدىما معمكـ الجنسية ،سكاء كاف األب أك األـ ،فإف المكلكد مف أفراد ىذه الفئة ال يستفيد مف
حكـ الفقرة جػ ،أم مف حؽ اإلقميـ ،كما أنو إذا ثبت بعد الميالد معرفة جنسية أحد أبكيو ككانت جنسية
أجنبية فإنو يفقد الجنسية العربية السكرية ما لـ تنطبؽ عميو أحكاـ الحالة التالية المتعمقة بالفقرة ء مف
المادة الثالثة المشار إلييا سابقان.
أما الفقرة ء فتتعمؽ بفئة كاحدة ىي فئة :األكالد الشرعييف الذيف لـ يستطيعكا عند كالدتيـ اكتساب جنسية
أجنبية استنادان إلى صمة النبكة.
كالمقصكد بذلؾ المكلكد مف أبكيف أجنبيف معركفيف كالذم لـ يستطع عند الميالد اكتساب جنسية أحدىما
بصمة البنكة ،أم بصمة النسب ،سكاء لجية األب أك األـ .كعميو ال يكتسب المكلكد في القطر ألبكيف
أجنبييف معركفيف الجنسية السكرية إذا كاف بمقدكره اكتساب جنسية األـ دكف جنسية األب أك العكس.
كىذه الحالة مف حاالت اكتساب الجنسية السكرية بمكجب حؽ اإلقميـ مستقرة في تشريعات الجنسية
المتعاقبة .كالقصد منيا تفادم الكقكع في حالة انعداـ الجنسية بالنسبة إلى ىذا المكلكد ألبكيف
أجنبييف.كتدارؾ قصكر التشريعات األجنبية المتعمقة بالجنسية كالتي تنطكم عمى حاالت تؤدل إلى كجكد
أشخاص بال جنسية منذ الميالد.
ج .حق الدم وحق اإلقميم
نصت الفقرة /ب /مف المادة الثالثة مف المرسكـ التشريعي  276لعاـ  1969عمى أنو يعتبر عربينا سكرينا
حكمان" :ب -مف كلد في القطر مف أـ عربية سكرية كلـ تثبت نسبتو إلى أبيو" .كيتبيف مف ذلؾ أف المشرع
قد قرر في ىذه الحالة ثبكت الجنسية العربية السكرية استنادنا إلى حؽ اإلقميـ (الكالدة في القطر السكرم)
كحؽ الدـ مف ناحية األـ (الكالدة مف أـ عربية سكرية) .كيعد ىذا النص كاحدنا مف النصكص التي
استحدثيا المشرع السكرم في المرسكـ  276النافذ حالينا .فمقد كاف المرسكـ التشريعي رقـ  67لعاـ 1961
المعمكؿ بو قبؿ نفاذ المرسكـ التشريعي  726يعتمد عمى حؽ الدـ مف جانب األـ كحده دكف أف يقرنو
بحؽ اإلقميـ .فكاف الكلد غير الشرعي القاصر الذم اعترفت بو أمو السكرية دكف أبيو ،أك اعترفت بو قبؿ
أبيو يكتسب الجنسية العربية السكرية سكاء كلد داخؿ القطر أـ خارجو (ا لفقرة أ مف المادة الثالثة مف
المرسكـ التشريعي  67لعاـ  .)1961أما بمكجب النص الجديد فال يكفي أف تككف أمو سكرية ،بؿ البد
كأف تتـ كالدتو عمى األرض السكرية ،كبشرط أف يثبت نسبو إلى أبيو بتاريخ ميالده .كبناء عمى ذلؾ ال
يمكف اعتبار المكلكد غير الشرعي عربينا سكرينا عمالن بنص الفقرة /ب /إذا كلد خارج القطر كلك كانت أمو
سكرية أك إذا كانت أمو أجنبية كلك تمت كالدتو في القطر .كما ال يمكف اعتباره كذلؾ إذا ثبتت نسبتو إلى

45

أبيو قانكننا ،ككاف ىذا األب أجنبينا كلك كلد في القطر مف أـ سكرية .أما إذا ثبت نسبو إلى أبيو قانكننا
بتاريخ الحؽ عمى الميالد ،ككاف ىذا األب أجنبينا فإف جنسية الجميكرية العربية السكرية ،التي اكتسبيا
ككفقان ألحكاـ الفقرة /ب ،/تزكؿ بأثر رجعي أم منذ لحظة ميالده .كلكنو يحتفظ بيا إذا كاف األب كطنينا
كثبتت لو الجنسية العربية السكرية في ىذه الحالة بمكجب الفقرة  /أ /مف المادة الثالثة.
د .االنتماء باألصل إلى القطر السوري
باإلضافة إلى األسس السابقة ،استند المشرع في بالدنا إلى االنتماء باألصؿ إلى الجميكرية العربية
السكرية لتقرير الجنسية العربية السكرية األصمية بحكـ القانكف .فمقد نصت الفقرة  /ىػ  /مف المادة الثالثة
عمى أنو يعتبر عربينا سكرينا حكمنا "مف ينتمي بأصمو لمجميكرية العربية السكرية كلـ يكتسب جنسية أخرل
كلـ يتقدـ الختيار الجنسية السكرية في الميؿ المحددة بمكجب الق اررات كالقكانيف السابقة" .كالكاقع أف ىذا
النص يعد تجديدان كأحياء لألحكاـ االنتقالية ،التي كضعيا المشرع عمى أثر تبدؿ السيادة كانفصاؿ سكرية
عف الدكلة العثمانية ب تاريخ نفاذ معاىدة لكزاف ،كلكنيـ لـ يتمكنكا مف طمب إثبات الجنسية السكرية خالؿ
الميؿ التي حددتيا المعاىدات كالق اررات السابقة.
كىك يرمي بذلؾ إلى فتح باب الدخكؿ مجددان ليؤالء في الجنسية العربية السكرية ضمف الشركط التالية:
 -1أف ينتمي الشخص بأصمو إلى الجميكرية ا لعربية السكرية ،كيقصد بذلؾ عمى نحك ما جاء في
التعميمات التنفيذية لممرسكـ  276لعاـ  1969الصادرة بقرار كزير الداخمية رقـ /92ف تاريخ
" : 61976/1/22أف يككف أحد أصكلو ألبيو مكلكدنا في سكرية ،كتثبت الكالدة لألصكؿ بكثائؽ
رسمية أك بالتحقيقات اإلدارية".
 -2أف ال يككف الشخص قد اكتسب جنسية أجنبية بترخيص أصكلي ،سكاء أكانت ىذه الجنسية أصمية أـ
طارئة .ألف اكتساب ىذا الشخص لجنسية بمد أجنبي يعبر عف شعكره بالكالء نحك ىذا البمد مما
يحكؿ دكف منحو الجنسية العربية السكرية.
 -3أف ال يككف قد تقدـ الختيار الجنسية السكرية في الميؿ المحددة بمكجب الق اررات كالقكانيف التي
نظمت ممارسة حؽ اختيار الجنسية السكرية سابقنا.

ً 6شر فٖ الجرٗدح الرضو٘خ لؼبم 1976ل الجسو اوّ ل الجسو اوّ ل الؼدد  8الوؤرخ فٖ  1976/6/25ص .346
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أسس اكتساب الجنسية الالحقة
يقصد بالجنسية الالحقة :الجنسية المكتسبة بتاريخ الحؽ لمميالد بالتجنس أك الزكاج أك لسبب آخر،
كبمكجب أحكاـ قانكف الجنسية العربية السكرية ،بصكرة الحقة لمميالد ،يمكف لغير السكرم اكتساب
ال بالمادتيف
ال بالمكاد ( 4ك  6ك  ،)16أك بالزكاج مف مكاطف عربي سكرم عم ن
الجنسية إما بالتجنس عم ن
( 9ك )19

التجنس
التجنس ىك دخكؿ الفرد في جنسية الدكلة بناء عمى طمبو كبقرار مف السمطة المختصة إذا تكفرت فيو
الشركط المقررة لذلؾ في تشريع ىذه الدكلة الناظـ لمتجنس.7

كلقد ميز المشرع السكرم مف حيث شركط التجنس بيف األجانب مف غير العرب كبيف أبناء البالد
العربية .كما أجاز منح الجنسية العربية السكرية لفئات معينة ،استنادان العتبارات محددة كلكف دكف التقيد
بشركط تجنس األجانب أك العرب ،كذلؾ عمى سبيؿ االستثناء.
كعمى ىذا سنبحث في المطمب األكؿ شركط التجنس بأنكاعو المختمفة ثـ نعالج في المطمب الثاني آثار
التجنس بأنكاعو كافة.

 7اًظر فٖ ً د الجبًت الطل جٖ للزجٌص إٔ فٖ الرغجخ فٖ الز لٖ ػي الجٌطو٘خ ال دٗووخ :د .ػجبشوخ ػجود الؼوب ػجبشوخ :أطوْ
ال بًْى الدّلٖ ال بص اللجٌبًٖ الو برى الدار الؼرث٘خل ث٘رّد  1998ص .104
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أ.

شروط تجنس األجانب

يقصد باألجنبي ،بصدد تطبيؽ أحكاـ المرسكـ
التشريعي  276لعاـ 1969كفؽ ما جاء في الفقرة
/ج /مف المادة األكلى منو" :كؿ مف ال يتمتع
بجنسية الجميكرية العربية السكرية أك جنسية أم
بمد عربي آخر".
كبمكجب المادة  4مف ىذا المرسكـ التشريعي "
بناء عمى
يجكز منح األجنبي الجنسية بمرسكـ
ن

اقتراح الكزير كعمى طمب خطي يقدمو الطالب الذم

يشترط أف يككف:
أ.

كامؿ األىمية.

ب .مقيمنا في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنكات عمى األقؿ سابقة لتقديـ الطمب .كتعتبر اإلقامة
المتقطعة متتالية إذا لـ تتجاكز مدة غياب صاحبيا سنة كاممة تضاؼ زيادة عمى الخمس سنكات.
ج .خاليان مف األمراض السارية كالعاىات كالعمؿ التي تمنعو مف مزاكلة أم عمؿ.
د.

حسف السمكؾ محمكد السمعة ،كلـ يسبؽ الحكـ عميو بعقكبة جنائية أك بعقكبة مقيدة لمحرية في
جريمة شائنة إال إذا رد إليو اعتباره.

ق .ذا االختصاص أك خبرة ،يمكف االستفادة منيا في القطر ،أك أف تككف لو كسيمة مشركعة لمكسب أك
يممؾ ما يغنيو عف مساعدة الغير.
ك .مممان بالمغة العربية قراءة ككتابة".
كسنتكلى فيما يأتي شرح ىذه الشركط.
 .1شرط األهمية:
يشترط في طالب التجنس أف يككف كامؿ األىمية كفؽ القانكف السكرم كليس كفؽ قانكنو الكطني عند
عرؼ المشرع السكرم كامؿ األىمية في المادة  46مف القانكف المدني السكرم بأنو كؿ
تقديـ الطمب .كلقد ّ
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شخص بمغ سف الرشد متمتعان بقكاه العقمية كلـ يحجر عميو" .كسف الرشد ىي ثماني عشر سنة ميالدية
كاممة".
كالغاية مف ىذا الشرط ضماف صحة التعبير عف اإلرادة باكتساب الجنسية بمكجب طمب خطي.
 .1شرط اإلقامة في القطر:
كما يشترط فيو أيضنا أف يككف مقيمنا في القطر إقامة فعمية كمشركعة لمدة خمس سنكات متتالية سابقة
لتاريخ تقديـ طمب التجنس .كيراد باإلقامة المشركعة اإلقامة المرخص بيا قانكنان مف قبؿ الجيات
المختصة كباإلقامة الفعمية تكاجد الشخص مادينا كبشكؿ مستمر كدكف انقطاع خالؿ السنكات الخمس
المطمكبة .كتعد اإلقامة المتقطعة متتالية إذا لـ تتجاكز مدة الغياب سنة كاممة .كفي حساب ىذه المدة يعد
الغياب العارض ،أم المؤقت ،كالسفر إلى الخارج بقصد االستش فاء أك الدراسة أك لقضاء مصمحة تجارية
قطعان لممدة ،كلكف تضاؼ مدة ىذا الغياب المؤقت (التي ال تزيد عف سنة كاحدة خالؿ السنكات الخمس)
إلى مدة اإلقامة المطمكبة لتصبح ست سنكات.
كمف المعمكؿ بو أنو ال يشترط في ىذه اإلقامة المطمكبة أف تبدأ بعد بمكغ سف الرشد .أما بشأ ف تحديد
كقت تقديـ طمب التجنس فيرل بعضيـ كجكب تقديـ ىذا الطمب بعد انقضاء المدة المطمكبة .كيرل آخركف
إمكانية تقديمو في أم تاريخ الحؽ.
كبرأينا أنو ليس مف الضركرة أف يقدـ طمب التجنس مباشرة بعد تماـ مدة خمس السنكات التي يستمزميا
المشرع .بؿ يمكف تقديمو بعد ذلؾ ب شرط أف تظؿ إقامة طالب التجنس مستمرة في القطر إلى كقت تقديـ
الطمب ،كلك تخمؿ الفترة الالحقة لتماـ مدة خمس السنكات المطمكبة كحتى تقديـ الطمب ،غياب مؤقت
بشرط أف ال تتكرر فترات الغياب بشكؿ يدؿ عمى عدـ استقرار الشخص في القطر ،أك أف تبمغ فترة
الغياب لمرة كاحدة حد ا يدؿ عمى عدـ جدية ارتباطو بالمجتمع العربي السكرم.
كيتـ إثبات إقامة األجنبي في القطر كتحديد مدتيا بمكجب شيادة إقامة تصدر عف إدارة اليجرة كالجكازات
أك فركعيا في المحافظات.
كالغاية مف شرط اإلقامة التأكد مف اندماج طالب التجنس في المجتمع العربي السكرم كاستقراره فيو
كالتشبع بقيمو كأخالقو كتقاليده لكي يككف عضكنا طبيعينا في ىذا المجتمع ال غريبنا فيو.
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 .2شرط السالمة الصحية:
كبمكجب ىذا الشرط يفترض في طالب التجنس أف يككف خالينا مف األمراض السارية كالعاىات كالعمؿ
التي تمنعو مف مزاكلة أم عمؿ ،لكي ال يككف مثؿ ىذا الشخص عالة عمى المجتمع ،كلكي ال يشكؿ
كجكده تيديدنا لسالمة السكاف الصحية .كيفيـ مف نص الفقرة /ج /مف المادة الرابعة أنو إذا كاف طالب
التجنس مصابنا بعاىة أك عمة تمنعو مف مزاكلة عمؿ معيف كلكنيا ال تحكؿ دكف مزاكلة عمؿ آخر فإف
ذلؾ ال يحكؿ دكف قبكؿ طمبو ليذه الناحية.
كيجرم التثبت مف ىذا الشرط بمكجب كثائؽ طبية رسمية.
 .3شرط حسن السموك والسيرة االجتماعية:
كما يتكجب في طالب التجنس أف ال يككف في سمككو كتصرفاتو كعالقاتو ما يحكؿ دكف اندماجو في
المجتمع بصكرة إيجابية أك يشكؿ خركجنا عمى قيـ ىذا المجتمع كتقاليده أك ييدد سالمتو االجتماعية
كاألخالقية .كيمكف التحقؽ مف ذلؾ بالتحقيقات التي تجرييا الجيات المعنية بطمبات التجنس.
 .4شرط السالمة األمنية واالجتماعية:
كىذا الشرط يتطمب أف يككف طالب التجنس ذك سمكؾ غير إجرامي ،ال يتعارض مع القكانيف كاألنظمة
المتعمقة بأمف المجتمع كسالمتو كالنظاـ العاـ .كليذا يجب أف ال يككف محككما عميو بعقكبة جنائية أك
بعقكبة مقيدة لمحرية بجريمة شائنة.
كبمكجب الفقرة ء مف المادة الرابعة المشار إلييا سابقنا يعد رد االعتبار الصادر كفقان لألصكؿ القانكنية
كافيان لمتحقؽ مف تكافر ىذا الشرط.
 .5شرط المقدرة التخصصية أو المعرفية اإلنتاجية أو المالية:
بمكجب ىذا الشرط يجب أف يككف كجكد طالب التجنس في المجتمع الكطني الذم سيحمؿ جنسيتو مفيدنا
كمؤث انر تأثي نار منتجنا فيو ال عبئان عميو .كيتحقؽ ذلؾ إذا كاف ذا خبرة كاختصاص يمكف اإلفادة منيا في
المجتمع العربي السكرم أك إذا كاف لو كسيمة مشركعة لمكسب ،كأف يككف صاحب مينة عممية أك حرفية
أك صناعية أك يممؾ ما يغنيو عف مساعدة الغير.
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 .6شرط المغة العربية:
يتطمب منطؽ االندماج في المجتمع الكطني أف يككف طالب االنتماء إليو مممنا بمغتو قراءة ككتابة كليذا
أكجب المشرع السكرم في طالب التجنس أف يككف مممنا بالمغة العربية قراءة ككتابة ،كمف المالحظ ىنا أف
المشرع السكرم اكتفى بالحد األدنى لمتطمبات ىذا الشرط كىك اإللماـ بالمغة كليس إتقانيا ،األمر الذم
يمكف أف يتحقؽ الحقنا .كفي ذلؾ تسييؿ كتخفيؼ عمى المتجنس.
كمف المالحظ بصدد الشركط التي قررىا المشرع السكرم لممتجنس عدـ أخذه بشرط حصكؿ المتجنس
عمى إذف دكلتو األجنبية لمتخمي عف جنسيتو األصمية ،بحيث تزكؿ عنو ىذه الجنسية عند اكتسابو
الجنسية العربية السكرية .كلي ذا ينتقد بعضيـ مكقؼ المشرع السكرم ليذه الناحية ،أم لعدـ تعميقو دخكؿ
طالب التجنس في الجنسية الكطنية عمى تخميو عف جنسيتو األجنبية.
كبتقديرنا إف المشرع السكرم فعؿ حسنان عندما لـ يأخذ بشرط األذف في تنظيـ التجنس بالجنسية العربية
السكرية ،نظ نار ألف ىذا اإلذف كاف كاف ال يعني اإلذف لمحككمة السكرية بمنح جنسيتيا لطالبيا ،كلكنو
يجعؿ التجنس رىنا بمشيئة دكلة طالب التجنس يتكقؼ أكالن كأخي انر عمى إذف منيا .فإف منحتو أمكف
لألجنبي اكتساب الجنسية السكرية .كاف رفضت منحو تعذر عميو اكتسابيا .كبالتالي يرتبط تطبيؽ أحكاـ
التجنس في القانكف السكرم عمى إرادة الدكلة األجنبية .كلذلؾ ال يمكف القبكؿ بو ألنو ال يأتمؼ مع حرية
الدكلة كاستقالليا في تحديد رعاياىا .كليذا كاف المشرع السكرم محقان في عدـ تعميؽ دخكؿ األجنبي في
الجنسية العربية السكرية بطريؽ التجنس عمى إذف دكلتو األجنبية .إال أنو مف المفيد جدان االتفاؽ عمى ىذا
الشرط مع الدكؿ األخرل بمكجب اتفاقات ثنائية أك جماعية عمى سبيؿ التعاكف الدكلي مف أجؿ مكافحة
تعدد الجنسيات.8
 .7شرط صدور مرسوم جمهوري بمنح الجنسية لممتجنس:
ال يترتب عمى تحقؽ الشركط السابقة اكتساب المتجنس الجنسية العربية السكرية تمقائينا .بؿ إف األمر
متركؾ تقديره لك ازرة الداخمية .فإذا اقترف طمب التجنس باإليجاب مف قبؿ الكزير تتكلى الك ازرة تنظيـ
مشركع مرسكـ بذلؾ ،تضمنو اقتراحيا بمنح الجنسية لطالبيا ،كترفعو إلى السيد رئيس الجميكرية.
كبمكجب المادة  26مف قانكف الجنسية العربية السكرية يكتسب المتجنس الجنسية اعتبا نار مف تاريخ
صدكر ىذا المرسكـ بتكقيع رئيس الجميكرية ال مف تاريخ نشره.
ّ 8هثووب كلووف ار بق٘ووخ الجبهؼووخ الؼرث٘ووخ لؼووبم  1954ثشووأى رْح٘وود ثؼووض أحجووبم الجٌطوو٘خ ثوو٘ي دّ الجبهؼووخ الزووٖ أخووند ثِوونا
الشري.
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كاألصؿ أف تمنح الجنسية بصكرة إفرادية ،فال يتناكؿ المرسكـ إال شخصان كاحدان .غير أف المرسكـ
التشريعي رقـ  276النافذ حالينا استثنى في المادة الخامسة منو أفراد األسرة الكاحدة كأجاز منحيا الجنسية
ال لذكم الشأف كتخفيفنا لمشكميات.
بمرسكـ كذلؾ تسيي ن
كالبد مف اإلشارة أخي انر إلى أنو عند منح الجنسية العربية السكرية لألجنبي ،تقكـ الجيات المختصة في
ك ازرة الداخمية بمكجب قرارىا رقـ /92ف المشار إليو سابقنا بسحب الكثائؽ التي بحكزة صاحب العالقة
كارساليا مع كتاب لك ازرة الداخمية إلعالـ دكلتو بذلؾ .كيتحمؿ المتجنس بالتالي النتائج المترتبة عمى ىذا
التدبير كفقان لما تقرره أحكاـ قكانيف بالده.
ب .شروط تجنس أبناء البالد العربية:
أف أىـ ما جاء في المرسكـ التشريعي رقـ  276لعاـ  1969ىك إخراج أبناء البالد العربية مف مفيكـ
األجانب .فمقد نصت المادة األكلى منو عمى أف المقصكد باألجنبي في معرض تطبيؽ أحكاـ ىذا
المرسكـ التشريعي "كؿ مف ال يتمتع بجنسية الجميكرية العربية السكرية أك جنسية أم بمد عربي آخر".
كلقد كاف ىذا المكقؼ طبيعيان كمنسجمنا مع أىداؼ حزب البعث العربي االشتراكي الذم يقكد المجتمع
كالدكلة في القطر العربي السكرم ،كمتمشينا مع ق اررات مجمس الكحدة االقتصادية العربية بشأف حرية
االنتقاؿ كاليجرة إلى الدكؿ العربية األخرل بقصد العمؿ كتسييؿ السفر كاالنتقاؿ ليذا الغرض .ككاف مف
نتائج ذلؾ إخضاع أبناء البالد الع ربية ،مف حيث تجنسيـ ،لشركط تختمؼ عف شركط تجنس األجانب.
فاستثناىـ مف بعض الشركط العادية لمتجنس المطبقة عمى األجانب بيدؼ تسييؿ دخكليـ في جنسية
الجميكرية العربية السكرية .ألنو يفترض في العربي أنو أكثر استعدادنا مف غيره لالندماج بسرعة كسيكلة
في المجتمع العربي السكرم ،كذلؾ بحكـ تككينو االجتماعي كالثقافي كالنفسي.
كلقد جاءت شركط تجنس أبناء البالد العربية في المادة  16مف المرسكـ التشريعي رقـ  276لعاـ 1969
المعدلة بالمرسكـ التشريعي رقـ  34لعاـ 1986كالتي تنص عمى ما يمي:
"يجكز منح أبناء البالد العربية الجنسية بمرسكـ

9

يشترط أف يككف:

بناء عمى طمب خطي يقدمو طالب التجنس الذم
ن

أ .كامؿ األىمية.
ب .يتمتع بجنسية بمد عربي.
ج .أف تككف إقامتو العادية في القطر حيف تقديـ الطمب.
ّ 9قجل الزؼدٗل كبًذ الجٌط٘خ روٌح ث رار هي ّزٗر الداخل٘خ.
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د .خاليان مف األمراض السارية كالعاىات التي تمنعو مف مزاكلة أم عمؿ.
 .1حسف السمكؾ ،محمكد السمعة ،لـ يسبؽ الحكـ عميو بعقكبة جنائية أك بعقكبة مقيدة لمحرية في جريمة
شائنة إال إذا رد إليو اعتباره".
كيقصد بأبناء البالد العربية كفؽ الفقرة /ب /كؿ مف يتمتع بجنسية بمد عربي .سكاء أكانت جنسيتو أصمية
أـ مكتسبة كسكاء أكاف مف أصؿ عربي أـ ال نظ نار إلطالؽ النص .كيالحظ مف مقارنة نص ىذه المادة
مع المادة الرابعة المتعمقة بتجنس األجانب ما يمي:
 .1أف المشرع قد أعفى أبناء البالد العربية مف شركط ثالثة مف شركط التجنس العادية ىي:
 .1شرط اإلقامة مدة خمس سنكات في القطر سابقة لتقديـ طمب التجنس.
 .2شرط أف يككف طالب التجنس مف أصحاب االختصاص أك الخبرة أك تككف لو كسيمة لمكسب أك
يممؾ ما يغنيو عف مساعدة اآلخريف.
 .3شرط اإللماـ بالمغة العربية ،ألنو يفترض بأبناء البالد العربية ليس اإللماـ بالعربية كانما إتقانيا
أيضنا.
أ .استمزـ مقابؿ ذلؾ أف تككف إقامة العربي العادية ،أم مكطنو

10

في القطر السكرم عند تقديـ الطمب،

غير أنو لـ يشترط مدة معينة ليذه اإلقامة.
ب .إف الشرط الكارد في الفقرات أ ك د ك ىػ مف المادة  16تشابو الشركط الكاردة في الفقرات أ ك ج ك د
مف المادة الرابعة .كيمكف اعتبارىا شركطان مشتركة لمتجنس بالنسبة لألجانب كالعرب كىي:
 .1كماؿ أىمية طالب التجنس.
 .2خمكه مف األمراض السارية كالعاىات كالعمؿ التي تمنعو مف مزاكلة أم عمؿ.
 .3حسف السمكؾ ،محمكد السمعة ،لـ يسبؽ الحكـ عميو بعقكبة جنائية أك بعقكبة مقيدة لمحرية في جريمة
شائنة إال إذا رد عميو اعتباره.
كلقد بيَّنا سابقان كيفية تطبيؽ ىذه الشركط.
كم ف الجدير بالذكر ،بصدد تجنس أبناء البالد العربية ،أف االتفاقية المعقكدة بيف دكؿ الجامعة العربية في
 5نيساف  1954بشأف تكحيد بعض أحكاـ الجنسية بيف دكؿ الجامعة ،قد قضت في مادتيا السادسة بأنو:
"ال يقبؿ تجنس أحد رعايا دكؿ الجامعة العربية بجنسية دكؿ أخرل مف دكؿ الجامعة إال بمكافقة حككمتو،
كتزكؿ عنو جنسيتو السابقة بعد اكتسابو الجنسية الجديدة" .كلكف بالرغـ مف أف مجمس الجامعة قد كافؽ
 10الوْيي ثوْست الوبدح  42هي ال بًْى الودًٖ الطْرٕ ُْ الوجبى النٕ ٗ ٘ن فَ٘ الش ض ػبدح.
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عمى ىذه االتفاقية ،إال أف سكرية لـ تكقع عمييا .مما يدؿ عمى أف المشرع لـ يرغب حينذاؾ تعميؽ
اكتساب الجنسية السكرية بالتجنس عمى شرط حصكؿ طالب التجنس عمى إذف مف حككمتو .كما أف
التشريع الحالي لـ يأخذ بيذا الشرط حتى كلك كاف طالب التجنس عربيان ،لألسباب التي ذكرناىا سابقنا .إال
أنو البد أف نذكر أيضان أف عدـ األخذ بيذا الشرط يؤدم إلى الكقكع في حالة ازدكاج الجنسية ،كىذا ما
أراد كاضعك اتفاؽ الجنسية المشار إليو تفاديو في الدكؿ العربية المرتبطة بيذا االتفاؽ .كلعؿ مف المفيد
أف نؤكد ىنا أيضان أىمية االتفاقات الثنائية كالجماعية في إيجاد حمكؿ تنازع الجنسيات كبخاصة في حالة
تعدد الجنسيات الناجمة عف اكتساب األجنبي أك العربي الجنسية العربية السكرية كفقان ألحكاـ المادتيف 4
ك  16مف تشريع الجنسية الحالي.
ال مف قرار مف كزير الداخمية،
د .أنو اشترط لمنح الجنسية لطالب التجنس العربي صدكر مرسكـ بذلؾ .بد ن
ال بو قبؿ صدكر المرسكـ التشريعي  34لعاـ .1986
كما كاف معمك ن
ج .شروط التجنس االستثنائي:
بدافع مف الحرص عمى المصمحة القكمية العربية
العميا ،أجاز المشرع السكرم في المادة السادسة
مف المرسكـ التشريعي  276لعاـ  1969منح
جنسية الجميكرية العربية السكرية دكف التقيد
بشركط التجنس العادية إلى الفئات التالية مف
األشخاص:
 -1المكاطنكف المغتربكف.
 -2األشخاص الذيف أدكا لمدكلة أك لألمة
العربية خدمات جميمة.
 -3المنتمكف بأصميـ إلى احدم البالد
العربية.
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أو ًال -المواطنون المغتربون:
بناء عمى اقتراح الكزير
نصت المادة السادسة المشار إلييا أعاله ،عمى أنو يجكز منح الجنسية بمرسكـ ن

دكف التقيد بشركط منح الجنسية المنصكص عنيا في المادة الرابعة لألشخاص اآلتي ذكرىـ" :أ -لمف

يحمؿ شيادة مكاطف مغترب كيتقدـ بطمب الجنسية".
كعرؼ قانكف الجنسية المكاطف المغترب بأنو " :كؿ مف ينتمي في األصؿ إلى بمد عربي إذا كاف ال يقيـ
ّ
في دكلة عربية كال يحمؿ جنسية دكلة عربية" .كلقد سبؽ لتشريعات الجنسية التي كاف معمكالن بيا قبؿ قياـ

الكحدة بيف مصر كسكرية (كنقصد بذلؾ قانكف  1951كقانكف  )1953أف اىتمت بكضع المغتربيف ،غير
أنيا اكتفت فقط بالسماح لمف كاف يتمتع بالجنسية السكرية عند مغادرتو البالد ،كلـ يتخؿ عف ىذه
كبناء عمى طمب منو ،ثـ اكتسب جنسية البالد التي يقطنيا ،باالحتفاظ بجنسيتو
الجنسية حسب األصكؿ،
ن
السكرية .غير أنو يرجع الفضؿ في إيجاد نظاـ مكاطف مغترب إلى قانكف جنسية الجميكرية العربية

المتحدة لعاـ ( 1958المادة السابعة) .كمنذ ذلؾ الكقت استقر ىذا النظاـ في تشريعات الجنسية التي
تعاقبت في سكرية ،كذلؾ نظ انر ألىميتو مف الناحية القكمية في إعادة ارتباط المغتربيف ركحيان كثقافينا
كتاريخينا كاجتماعينا مع القطر العربي السكرم كمف خاللو مع الكطف العربي كاألمة العربية .كىذا ما حمؿ
المشرع عمى استثناء مف يحمؿ ىذه الصفة مف شركط التجنس العادم تيسي نار لو في اكتساب الجنسية
العربية السكرية .كلكف بالرغـ مف ذلؾ يتبيف لنا مف الرجكع إلى الفقرة  /1/المشار إلييا أعاله ،أنو يجب
في ىذه الحالة لمنح الشخص الجنسية العربية السكرية أف يتكافر شرطاف:
 -1أف يككف الشخص حائ انز عمى شيادة مكاطف مغترب .كلقد نظـ قرار ك ازرة الداخمية رقـ /576ف تاريخ
 1970/1/5كيفية منح شيادة مغترب.
فنص عمى أنو تمنح ىذه الشيادة ،بعد استطالع لجنة خاصة تسمى لجنة منح شيادة المكاطف المغترب،
بناء عمى طمب مف الراغب فييا .كأكجب ىذا القرار أف تتكافر في
بقرار مف كزير الداخمية (المادة  )5ن
الطالب الشركط التالية( :المادة الثالثة).

أ.

أف يككف منتمينا بأصمو إلى بمد عربي ،كال يقيـ في أية دكلة عربية كال يحمؿ جنسية أية دكلة
منيا .كيعد الشخص منتميان في األصؿ إلى بمد عربي إذا كاف أحد أصكلو ألبيو مكلكدان في بمد
عربي.
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ب.

غير منتـ ألم حزب سياسي أك جمعية أك ناد يناكئ االتجاه القكمي ،كلـ يقـ بأم نشاط معاد
لألمة العربية .سكاء أكاف ذلؾ داخؿ البالد أـ خارجيا .كذلؾ لكي يككف جدي نار بحمؿ لقب مكاطف
مغترب .ألنو يفترض فيو أف يعمؿ لمصمحة األمة العربية ال ضدىا.

 -2أف يتقدـ بطمب خطي يعبر فيو صراحة عف رغبتو في اكتساب جنسية الجميكرية العربية السكرية.
فال تترتب الجنسية العربية السكرية حكمنا لكؿ مف يحمؿ شيادة مكاطف مغترب ،بؿ البد مف طمبيا،
كالبد أيضنا مف أف يقترف الطمب بالمكافقة .ألف السمطة التنفيذية ليست ممزمة بالمكافقة عمى ذلؾ فيي
إف شاءت منحتو إياىا كاف شاءت حجبتيا عنو .كيتـ منح الجنسية العربية السكرية في ىذه الحالة
كيعد المكاطف المغترب متمتعنا بالجنسية العربية
بناء عمى اقتراح كزير الداخمية.
ّ
بمرسكـ جميكرم ن
السكرية اعتبا نار مف تاريخ صدكر مرسكـ المنح.

ثانياً -األشخاص الذين أدوا لمدولة أو لألمة العربية خدمات جميمة:
بناء عمى اقتراح كزير الداخمية منح
يمكف ،بمكجب الفقرة ب مف المادة السادسة ،لرئيس الجميكرية ن

الجنسية العربية السكرية بمرسكـ لألشخاص الذيف أدكا لمدكلة كلألمة العربية خدمات جميمة ،ميما كانت
طبيعة ىذه الخدمات ،عممية أـ فكرية أـ سياسية أـ عسكرية أـ فنية ،كسكاء أكاف ىؤالء األشخاص مف

رعايا الدكؿ العربية أـ األجنبية .غير أنو البد أف تككف ىذه األعماؿ ذات أىمية بالنسبة لمقطر أك لألمة
العربية بحيث يمكف أف يقاؿ عنيا بأنيا مف األعماؿ الجميمة .كيعكد تقدير ذلؾ إلى الجية التي تقترح منح
الجنسية.
كغني عف البياف أف الجنسية العربية السكرية تمنح لمثؿ ىؤالء عمى سبيؿ التكريـ كالتقدير كالعرفاف
بالجميؿ .كغالبنا ما يتـ است مزاجيـ كاستطالع رأييـ قبؿ تنظيـ مرسكـ منحيـ الجنسية .فيي ال تفرض
عمييـ فرضنا .كما ال يشترط الكتسابيا تقديـ طمب بذلؾ مف قبؿ صاحب الشأف.
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ثالثاً -المنتمون بأصمهم إلى احدي البالد العربية:
كيقصد بعبارة "مف كاف ينتمي في األصؿ إلى
بمد عربي" الكاردة الفقرة /ج /مف المادة السادسة
مف كاف أحد أصكلو ألبيو مكلكدان في بمد عربي.
كيتـ التثبت مف ذلؾ بمكجب كثائؽ خطية صادرة
عف تمؾ البالد كمصدقة أصكالن ،كبغض النظر
عف جنسيتو الحالية .كال يشترط فيو أف يككف
متمتعنا بجنسية ىذا البمد العربي أك أم بمد عربي
آخر ،كىذا يعني أف مثؿ ىذا الشخص يمكف أف
يككف أجنبينا .كىذا كجو التبايف بيف ىذه الفئة مف
األشخاص كبيف الفئة التي حددتيا المادة 16
كالتي تتعمؽ بمف يتمتع بجنسية بمد عربي كلك
كاف أصمو غير عربي.
كيشترط لمنح الجنسية في ىذه الحالة ،باإلضافة إلى شرط االنتماء باألصؿ إلى أحد البالد العربية ،أف
يتقدـ مف ينطبؽ عميو ىذا الكصؼ بطمب يعبر فيو عف رغبتو باكتساب الجنسية العربية السكرية .كالبد
مف صدكر مرسكـ بمنحيا لو بناء عمى اقتراح كزير الداخمية الذم يعكد لو تقدير األسباب التي تبرر ذلؾ.
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آثار التجنس
يترتب عمى اكتساب الجنسية السكرية بطريؽ التجنس ،أينا كاف نكعو كأسمكبو ،آثار فردية تتعمؽ بذات
شخص المتجنس ،كآثار جماعية تتعمؽ بزكجتو كأكالده.
أ .اآلثار الفردية:
عرفنا سابقنا أف المتجنس يكتسب بمجرد تجنسو الصفة الكطنية كتترتب عميو االلتزامات كافة التي تقع
عمى عاتؽ كطنيي الدكلة .كلكف الدكؿ تختمؼ في مدل الحقكؽ التي تمنحيا لمف اكتسب جنسيتيا .فمنيا
مف يأخذ بمبدأ المساكاة التامة كالفكرية في الحقكؽ بيف المتجنس كالكطني األصيؿ .كمنيا مف يعمؽ
تحقيؽ المساكاة عمى مركر فترة زمنية معينة ،يككف خالليا المتجنس محركمنا مف بعض الحقكؽ .كبعض
آخر يحرـ المتجنس مف بعض الحقكؽ السياسية مدل الحياة .11فما ىك المكقؼ الذم أخذ بو المشرع
السكرم في ىذا الصدد؟
في الكاقع لقد خضعت مسألة تمتع المتجنس بالحقكؽ لتطكر تشريعي كبير في بالدنا .فبعد أف كاف
المشرع ،في ظؿ القرار رقـ /16س لعاـ  ،1925يأخذ بمبدأ المساكاة التامة في الحقكؽ بيف الكطني
األص يؿ كالمتجنس األجنبي ،لجأ بعد االستقالؿ التاـ إلى التمييز بينيما مف حيث التمتع بالحقكؽ
كممارستيا .كأصبح المتجنس األجنبي بمكجب قانكف الجنسية لعاـ  1951كقانكف عاـ  1953محركمنا
مف ممارسة الحقكؽ العامة كالسياسية قبؿ انقضاء خمس سنكات مف تاريخ تجنسو كقبؿ صدكر مرسكـ
يعترؼ لو بذلؾ عند انقضاء ىذه المدة .أما حقكقو المدنية فكاف يمارسيا بدءان مف تاريخ تجنسو.
غير أف رعايا الدكؿ العربية الذيف اكتسبكا الجنسية كاف كمازاؿ يحؽ ليـ بمكجب القانكف رقـ  393تاريخ
 1975/5/15التكظؼ في إدارات الدكلة كالمؤسسات العامة قبؿ انقضاء مدة خمس السنكات المنصكص
عنيا في قانكف المكظفيف األساسي ،كفي قانكف الجنسية لعاـ  ،1953كالقانكف األساسي لمعامميف في
الدكلة لعاـ .2004
كفي ظؿ تشريعات الكحدة بيف مصر كسكرية اتسع نطاؽ الحقكؽ التي يحرـ المتجنس األجنبي مف
ممارستيا ،كأدخؿ المشرع ضمنيا الحقكؽ المدنية ال خاصة بالكطنييف التي لـ يكف التشريع السابؽ ينص
عمى الحرماف منيا .كما أكجب مشرع دكلة الكحدة عمى المتجنس انتظار مدة عشر سنكات لكي يتمكف
مف ممارسة حؽ الترشيح كالتعييف في الييئات النيابية .كلما صدر المرسكـ التشريعي رقـ  67لعاـ 1961
 11اًظر فٖ اٙمبر ال ردٗخ للزجوٌص فوٖ الزشورٗؼبد الؼرث٘وخ :د .ػجبشوخ ػجود الؼوب ػجبشوخل الورسوغ الوشوبر إل٘وَ ضوبث بل ص
ّ 145هب ٗلِ٘ب.
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ظؿ نطاؽ الحقكؽ التي يحرـ مف ممارستيا المتجنس األجنبي كما كاف عميو سابقنا ،كظؿ محركمان مف
ال مف عشر .كبانتياء
ممارسة حؽ الترشيح كالتعييف في الييئات النيابية ،كلكف لمدة خمس سنكات بد ن
خمس السنكات كاف المتجنس األجنبي يمارس الحقكؽ الخاصة بمكاطني الجميكرية العربية السكرية
كالحقكؽ السياسية بص كرة تمقائية دكف حاجة لصدكر مرسكـ يسمح لو بذلؾ ،عمى نحك ما سار عميو
المشرع في قانكف جنسية الجميكرية العربية المتحدة.
كلـ يقتصر ىذا التطكر عمى تحديد نطاؽ الحرماف مف حيث مضمكف الحقكؽ ،بؿ تناكؿ أيضان نطاقو مف
حيث أشخاص المتجنسيف .فمقد كانت التشريعات السابقة تستثني مف الحرماف مف ممارسة "الحقكؽ العامة
كالسياسية" بعض الفئات مف المتجنسيف .فكاف الحرماف المقرر بمكجب أحكاـ قانكف جنسية الجميكرية
العربية المتحدة لعاـ  1958ال يسرم عمى الفئات التالية مف المتجنسيف:
 -1مف كاف يحمؿ شيادة مكاطف مغترب.
 -2مف أدل خدمات جميمة لمدكلة أك لألمة العربية أك لمقكمية العربية.
 -3رجاؿ الديف غير اإلسالمي.
ثـ جاء المرسكـ التشريعي رقـ  67لعاـ  1961كأضاؼ إلى ىذه الفئات الثالث فئة رابعة ىي فئة مف
كاف مف أصؿ عربي.
كلما صدر المرسكـ التشريعي رقـ  276لعاـ  1969جاء خالينا مف أم نص يتعمؽ بتحديد أثر التجنس
ع مى مدل الحقكؽ التي يتمتع بيا المتجنس مما يدؿ عمى أف المشرع قد أخذ بمبدأ المساكاة التامة كالفكرية
في الحقكؽ بيف المتجنس كالكطني األصيؿ خالفنا لما كاف سائدنا قبؿ العمؿ بيذا المرسكـ .مما كاف
مكضكع نقد مف قبؿ بعض المؤلفيف العرب السكرييف ،الذيف يركف ضركرة حرماف المتجنس األجنبي دكف
العربي مف ممارسة الحقكؽ العامة خالؿ فترة زمنية معينة .كيعممكف ذلؾ بضركرة "التأكد مف إدراؾ ىذا
األجنبي عف الشعب العربي في سكرية كعف األمة العربية بأسرىا لمعطيات األمكر السياسية كالعامة قبؿ
السماح لو بالخكض فييا .كال يظنف أف التمييز المؤقت كفي قطاع معيف مف قطاعات النشاط االجتماعي
لممرء ،أمر انفرد بو تشريعنا ،فإنو يكاد يككف مكجكدان في معظـ التشريعات المعاصرة بؿ إف ىناؾ دساتير
كتشريعات متقدمة تحرـ عمى غير المكاطف األصمي مدل حياتو بعض الحقكؽ السياسية كتكلي مناصب
ال).
رئاسة البالد أك عضكية مجالسيا التشريعية (التشريع االتحادم األمريكي مث ن
كلكف نالحظ أف بعض التشريعات الخاصة التي صدرت بعد المرسكـ التشريعي رقـ  276لعاـ  1969قد
ال جاء في
لجأت إلى التمييز بيف الكطني األصيؿ كالمتجنس مف حيث ممارسة الحقكؽ العامة .فمث ن

59

المرسكـ التشريعي رقـ  26تاريخ  1973/4/14المتضمف قانكف االنتخابات كفي المادة  17منو المتعمقة
بشركط الترشيح لعضكية مجمس الشعب ،أنو يشترط في المرشح أف يككف متمتعنا بالجنسية العربية
السكرية منذ خمس سنكات عمى األقؿ بتاريخ تقديـ طمب الترشيح .12ىذا باإلضافة إلى عدد مف
النصكص التشريعية األخرل التي تس تمزـ مف أجؿ التمتع ببعض الحقكؽ أك ممارستيا انقضاء أكثر مف
خمس سنكات عمى اكتساب الجنسية العربية السكرية .كبالمقابؿ نجد بعض النصكص تستمزـ مدة ال تقؿ
عف  15سنة عمى تجنس األجنبي بالجنسية العربية السكرية لمحصكؿ عمى معاش تقاعدم .13
ب .اآلثار الجماعية:
ال تقتصر آ ثار التجنس عمى األثر الفردم بؿ تمتد آثاره لتشمؿ زكجة المتجنس كأكالده الراشديف
كالقاصريف .كتختمؼ ىذه اآلثار كفؽ أحكاـ المرسكـ التشريعي  276لعاـ  1969باختالؼ أنكاع التجنس.
أ-

اآلثار الجماعية لتجنس األجانب :وهي تتناول جنسية زوجة المتجنس وأوالده الراشدين

والقاصرين ولكن بحاالت وشروط محددة.
-1

بالنسبة لزوجة المتجنس األجنبي:

مف اآلثار التي تترتب عمى التجنس بالنسبة لزكجة المتجنس ،بمكجب تشريعات بعض الدكؿ التي تتبع
مبدأ كحدة الجنسية في األسرة ،دخكؿ الزكجة حكمنا في جنسية زكجيا الجديدة .فيؿ أخذ المشرع العربي
السكرم بذلؾ؟.
تنص الفقرة األكلى مف المادة  8مف المرسكـ التشريعي  276عمى أنو:
"تمنح الجنسية لزكجة األجنبي المكتسب لمجنسية ضمف الشركط التالية:
أ .أف تقدـ طمبنا بذلؾ إلى الك ازرة.
ب .أف تستمر الزكجية قائمة مدة سنتيف مف تاريخ الطمب.
ت .أف تككف مقيمة في القطر بصكرة مشركعة خالؿ المدة ا لمذككرة في الفقرة /ب /السابقة.
ث .أف يصدر قرار عف الكزير بإكسابيا الجنسية".
يتبيف مف ذلؾ أف المشرع السكرم لـ يرتب عمى تجنس األجنبي دخكؿ زكجتو األجنبية حكمان في جنسية
الجميكرية السكرية ،كما أنو لـ يستمزـ الكتسابيا ىذه الجنسية تكافر شركط التجنس العادم كافة بؿ
ٌُ 12بك ارجبٍ لدٓ ّاضؼٖ هشرّع قبًْى االًز بثبد الجدٗد إلٔ رفغ ُنٍ الودح إلٔ ػشر ضٌْاد (الوبدح  20هي
الوشرّع) .أهب ثشأى هوبرضخ حب االًز بة فئى ُنا الوشرّع قد ضبّٓ ث٘ي الوزجٌص ّالْيٌٖ اوطل ّلن ٗشزري هدح
هؼٌ٘خ ػلٔ اكزطبة الجٌط٘خ الؼرث٘خ الطْرٗخ (الوبدح )4
 13املادة /24أ 4-من قانون خزانة تقاعد املهندسني لعام .2005
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أ عفاىا مف بعضيا ،كخفؼ مف بعضيا اآلخر نتيجة الكتساب زكجيا الجنسية العربية السكرية بالتجنس.
فعمؽ دخكليا في ىذه الجنسية عمى مجرد إرادتيا كعمى تحقؽ بعض الشركط الخاصة كىي:
-1

أف تقدـ الزكجة طمبان إلى ك ازرة الداخمية تعبر فيو عف رغبتيا في الدخكؿ في جنسية الجميكرية

العربية السكرية .كنالحظ أف المشرع لـ يحدد كقتان معيننا يتكجب فيو عمى الزكجة تقديـ الطمب ،مما يستدؿ
منو عمى إمكاف تقديمو في أم كقت الحؽ لتجنس زكجيا.
كلكف ىؿ يشترط لتقديـ الطمب أف تككف الزكجة متمتعة بكامؿ أىميتيا؟ بالرغـ مف عدـ نص المشرع عمى
ذلؾ ذىب بعض المؤل فيف إلى القكؿ بضركرة أف تككف الزكجة بالغة سف الرشد كمتمتعة بقكاىا العقمية
كككنيا غير محجكر عمييا .كبرأينا ال يمكف التمسؾ بيذا الشرط في غياب النص .كلك أراد المشرع تحقؽ
ىذا الشرط في زكجة المتجنس لنص عمى ذلؾ صراحة ،كما فعؿ في الحاالت كافة التي اشترط فييا
الكت ساب الجنسية تقديـ طمب مف الراغب فييا .كالسبب في استبعاد ىذا الشرط بالنسبة لزكجة المتجنس
ىك تسييؿ تحقيؽ كحدة الجنسية في األسرة متى تكافرت رغبة الزكجة في ذلؾ.
-2

أف تستمر الزكجية قائمة مدة سنتيف مف تاريخ الطمب .فإذا انفصمت عرل الزكجية خالؿ ىذه

المدة فال يتحقؽ الشرط كال يمكف لمزكجة التمسؾ بأحكاـ الفقرة  1مف المادة الثامنة .كالغرض مف ىذا
الشرط ىك التحقؽ مف جدية الزكاج كلمحيمكلة دكف استخداـ الزكاج الصكرم كسبيؿ سيؿ لمدخكؿ في
جنسية الجميكرية العربية السكرية.
-3

كال يكفي أف تستمر الزكجية مدة سنتيف بؿ البد أف تككف الزكجة مقيمة بصكرة غير مشركعة فال

يعد شرط اإلقامة محققنا .كما ال يعتد بإقامة الزكجة المتحققة قبؿ تقديـ الطمب .إذ البد مف أف تستمر
اإلقامة في ىذه الحالة خالؿ المدة التي حددىا القانكف.
كالغاية مف ىذا الشرط الذم استحدثو المشرع ،كأحسف صنعنا بذلؾ ،ىي التحقؽ مف قدرة الزكجة
كصالحيتيا لالندماج بالمجتمع الكطني .كيقع عمى الزكجة عبء إثبات ىذيف الشرطيف في الكقت
المالئـ.
-4

كال بد أيضان مف أف يكافؽ الكزير عمى طمب الزكجة كيصدر ق ار انر بمنحيا الجنسية .فإذا لـ يصدر

مثؿ ىذا القرار ال تكتسب الزكجة الجنسية العربية السكرية ،كلك أثبتت تحقؽ الشركط السابقة كافة.
كتكتسب الزكجة الجنسية في حاؿ صدكر قرار الكزير بالمنح اعتبا انر مف تاريخ القرار كليس مف تاريخ
تقديـ الطمب .ألف شركط إكسابيا الجنسية ال تتحقؽ إال بمكافقة الكزير كصدكر قرار منو بذلؾ .كقرار
الكزير بالمنح يتمتع بأثر منشئ ال كاشؼ.
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كيالحظ أ ف المشرع لـ يمزـ كزير الداخمية بإصدار ق ارره خالؿ فترة معينة،مما قد ينجـ عنو تعطيؿ أك
إضرار بمصالح زكجات المتجنسيف عدا ما يسببو ذلؾ مف مضايقات لإلدارة بسبب مراجعات أصحاب
العالقة .كما أنو لـ يبيف فيما إذا كاف يتكجب عمى كزير الداخمية في حاؿ عدـ مكافقتو عمى الطمب
إصدار قرار بذلؾ .كلقد كاف مف األفضؿ كأكثر انسجامنا مع اعتبارات العدالة كحسف تدبير األمكر لك أف
المشرع قيد سمطة الكزير بيذا الشأف كنص عمى ضركرة صدكر قرار بالمنح أك الرفض خالؿ مدة معينة
تمي انقضاء مدة السنتيف ،كعمى أف يككف قرار الرفض معمال.
كيضيؼ بعض الفقياء شرطان خامسان ىك أف يككف عقد زكاج امرأة المتجنس صحيحنا كمعترفان عميو في
سكرية طبقنا ألحكاـ القانكف السكرم ،ماداـ المطمكب ىك الدخكؿ في جنسيتيا .كبرأينا أف ىذا الشرط
يخالؼ مف حيث المبدأ قكاعد اإلسناد السكرية المتعمقة بتعييف القانكف الكاجب التطبيؽ عمى صحة الزكاج
مف حيث المكضكع كمف حيث الشكؿ .فمف المعمكـ أف الشركط المكضكعية لمزكاج تخضع كفقان ألحكاـ
المادة  13مف القانكف المدني لقانكف كؿ مف الزكجيف كقت الزكاج .كطالما أف الزكجيف كانا كقت الزكاج
أجنبييف فال مبرر لتطبيؽ القانكف السكرم كلك أصبح أحد الزكجيف سكريا بعد الزكاج ،كما أف المادة 15
مف القانكف المدني تشترط لتطبيؽ القانكف السكرم أف يككف أحد الزكجيف سكريا كقت الزكاج .كىذا األمر
ال ينطبؽ عمى حالة زكجة المتجنس األجنبي .غير أنو مما الشؾ فيو أف ىذا الزكاج يجب أف ال
يتعارض مع متطمبات.
كمف المالحظ أف المشرع لـ يستمزـ لدخكؿ الزكجة األجنبية في الجنسية السكرية أف تتنازؿ عف جنسيتيا
السابقة كىذا ما يسمح بازدكاج جنسيتيا.
أما إذا كانت زكجة المتجنس تتمتع بجنسية بمد عربي أك مف أصؿ سكرم أك كانت تتمتع سابقنا بالجنسية
العربية السكرية فإنيا تخضع ألحكاـ المادة  18مف المرسكـ التشريعي رقـ  ،276استثناء مف أحكاـ
الفقرة األكلى مف المادة الثامنة عمى نحك ما سنرل عندما سنبحث في آثار تجنس أبناء البالد العربية.
 -2بالنسبة أل والد المتجنس األجنبي الراشدين:
حرص المشرع السكرم بعد الكحدة عمى تسييؿ دخكؿ أكالد المتجنس األجنبي الراشديف في الجنسية
العربية السكرية ،كذلؾ إما باإلعفاء مف شرط اإلقامة المنصكص عنو ضمف شركط التجنس العادم ،أك
بالتخفيؼ منو .كلقد أخذ المشرع في المرسكـ التشريعي رقـ  276النافذ حالينا بسياسة التخفيؼ .فنصت
المادة السابعة منو عمى ما يمي" :يجكز منح الجنسية لألكالد الراشديف لكالد اكتسب ىذه الجنسية إذا
طمبكىا كذلؾ بمرسكـ بناء عمى اقتراح الكزير كتخفض ليـ مدة اإلقامة المنصكص عمييا في الفقرة /ب/
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مف المادة الرابعة إلى سنتيف عمى األقؿ" .كيتبيف مف ذلؾ أف المشرع قد خفض مف مدة اإلقامة كشرط
مف شركط التجنس مف خمس سنكات إلى سنتيف عمى األقؿ ،كاستمزـ مف جية أخرل تحقؽ شركط
التجنس األخرل بالنسبة ألكالد المتجنس األجنبي الراشديف .بحيث تصبح شركط تجنسيـ كما يمي:
 -1كماؿ األىمية.
 -2اإلقامة في القطر إقامة متتالية مدة سنتيف عمى األقؿ سابقة لتقديـ الطمب.
 -3الخمك مف األمراض السارية كالعمؿ كالعاىات التي تمنعو مف مزاكلة أم عمؿ.
 -4حسف السمكؾ كالسيرة الحميدة كأف ال يككف قد حكـ عميو بعقكبة جنائية أك بعقكبة مقيدة لمحرية
في جريمة شائنة 14إال إذا رد إليو اعتباره.
 -5ذا اختصاص أك خبرة يمكف االستفادة منيا في القطر ،أك أف تككف لو كسيمة مشركعة لمكسب
أك يممؾ ما يغنيو عف مساعدة اآلخريف.
 -6اإللماـ بالمغة العربية قراءة ككتابة.
كلقد شرحنا سابقنا مختمؼ ىذه الشركط .أما بالنسبة لتخفيض مدة اإلقامة إلى سنتيف ،فيرجع كما عرفنا
إلى رغبة المشرع في تسييؿ دخكلو في جنس ية أبيو الجديدة .كىي مدة كافية لمتحقؽ مف اندماجو في
مجتمع الدكلة إذا أخذنا بعيف االعتبار ارتباطو بيذا المجتمع عف طريؽ أبيو الذم أصبح جزءنا منو.
كنالحظ ىنا أف المشرع كاف أكثر تساىالن في ظؿ المرسكـ التشريعي  67لعاـ  1961السابؽ منو في ظؿ
التشريع الحالي بشأف ت جنس الكالد الراشد لممتجنس .فمقد كاف يعفي ىذا الكلد كميان مف شرط اإلقامة.
كبرأينا أف ىذا التساىؿ الزائد لـ يكف لو أم مبرر ،ألف صمة البنكة التي تربطو مع المتجنس ال تكفي
كحدىا ىنا لمتدليؿ عمى اندماجو في المجتمع العربي السكرم .كليذا أحسف المشرع صنعان باستمزاـ شرط
اإلقامة مف جية كبتخفيض ىذه المدة إلى سنتيف مف جية أخرل لالعتبارات المتقدمة .كما نالحظ أيضنا
أف المشرع قد سكل بيف زكجة المتجنس كبيف كلده الراشد مف حيث اإلقامة المطمكبة لتجنسيما.
كمتى أثبت الكلد الراشد لممتجنس الراغب في اكتساب الجنسية العربية السكرية تحقؽ الشركط اآلنفة
الذكر كاقترف طمبو بالمكافقة يمنح الجنسية بمرسكـ بناء عمى اقتراح كزير الداخمية ،كيعد متمتعنا بيا
اعتبا نار مف تاريخ صدكر ىذا المرسكـ.

 14اًظر ثشأى الجرائن الزٖ رؼزجر شبئٌخ.
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بالنسبة أل والد المتجنس األجنبي القاصرين:

تنص الفقرة الثانية مف المادة الثامنة مف المرسكـ التشريعي رقـ  276لعاـ  1969عمى ما يمي " :يتمتع
األكالد القصر بالجنسية إال إذا كانت إقامتيـ العادية في الخارج كبقيت ليـ جنسية أبييـ األصمية
بمقتضى التشريع الناظـ ليا" .كجاء في الفقرة الثالثة مف ىذه المادة أنو" :لألكالد القصر الذيف اكتسبكا
الجنسية بحسب الفقرة السابقة أف يخت اركا جنسيتيـ األصمية خالؿ السنة التالية لبمكغيـ سف الرشد كيسمح
ليـ بذلؾ بقرار مف الكزير".
يتبيف مف ىذا النص ما يمي:
ال بو في ظؿ قانكف الجنسية لعاـ  ،1953بيف فئتيف مف
أو ًال – أف المشرع قد ميز ،خالفنا لما كاف معمك ن
األكالد القصر ،الفئة األكلى ىي فئة األكالد القصر المتكطنيف في القطر ،كالفئة الثانية ىي فئة األكالد
المقيميف خارج القطر .بحيث يكتسب أفراد الفئة األكلى جنسية أبييـ الجديدة (الجنسية العربية السكرية)
حكمنا ،أم بقكة القانكف ،كبغض النظر عف ككف دكلة األب السابقة تحتفظ ليـ بجنسيتيا أك ال .أما الفئة
الثانية فال يكتسب أفرادىا جنسية الجميكرية العربية السكرية إذا كاف قانكف دكلة األب السابقة يحتفظ ليـ
بجنسيتيـ األصمية ،كذلؾ لمحيمكلة دكف ازدكاج جنسيتيـ .أما إذا كاف ىؤالء يفقدكف جنسيتيـ بمكجب
تشريع ىذه الدكلة عند تجنس األب كخركجو مف جنسيتيا ،فإنيـ يكتسبكف في ىذه الحالة الجنسية العربية
السكرية بقكة القانكف تالفينا النعداـ جنسيتيـ.
كغني عف البياف أف اكتساب ىؤالء األكالد لمجنسية العربية السكرية يفترض ثبكت نسبيـ إلى أبييـ
المتجنس قانكننا.
ثانياً – إف المشرع قد منح أكالد المتجنس القاصريف الذيف اكتسبكا جنسية الجميكرية العربية السكرية
بطريؽ التبعية كبقكة القانكف حؽ اختيار جنسيتيـ األصمية خالؿ السنة التالية لبمكغيـ سف الرشد المحدد
في القانكف ا لسكرم كليس في قانكف دكلتيـ األصمية .كما حدد كيفية ممارسة ىذا االختيار .فنص عمى
ضركرة صدكر قرار مف كزير الداخمية يسمح ليـ بذلؾ ،متالفينا بيذه اإلضافة النقص الذم كاف يعيب
التشريع السابؽ .فإذا ما اختاركا جنسيتيـ األكلى زالت عنيـ الجنسية العربية السكرية بقرار مف الكزير.
ال بالمادة 26
كيجب اإلشارة إلى أف زكاؿ الجنسية العربية السكرية عنيـ يتـ دكف أثر رجعي .كذلؾ عم ن
مف المرسكـ التشريعي  276التي تنص عمى أف" :المراسيـ كالق اررات الخاصة باكتساب الجنسية أك
بالتجريد منيا أك باستردادىا أك ردىا طبقنا ألحكاـ ىذا المرسكـ الت شريعي تحدث أثرىا مف تاريخ صدكرىا
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كال يككف ليا أم أثر في الماضي كيجب نشرىا في الجريدة الرسمية كال يمس ذلؾ كمو حقكؽ أصحاب
النية الحسنة مف الغير".
ثانياً -اآلثار الجماعية لتجنس أبناء البالد العربية:
كىذه اآلثار تنسحب عمى زكجة المتجنس كأكالده القاصريف كالراشديف كلكف بحاالت كشركط محددة\.
 -1بالنسبة لزوجة المتجنس العربي
تنص المادة  18مف الفصؿ السادس المتضمف أحكامنا خاصة بأبناء البالد العربية مف المرسكـ التشريعي
رقـ  276عمى ما يمي" :يترتب عمى اكتساب الزكج الجنسية أف تصبح زكجتو متمتعة بيا ضمف الشركط
التالية:
أ.

أف تبدم رغبتيا بذلؾ بالتكقيع عمى طمب الزكج أك بطمب منفرد.

ب.

أف تككف متمتعة بجنسية بمد عربي أك مف أصؿ سكرم أك كانت تتمتع بالجنسية العربية
السكرية".

يتبيف لنا مف ذلؾ أف المشرع قد ميز بالنسبة لزكجة المتجنس مف أبناء البالد العربية بيف الزكجة المتمتعة
بجنسية ب مد عربي أك مف أصؿ سكرم أك كانت تتمتع بالجنسية العربية السكرية ،كبيف الزكجة التي ال
تتمتع بأم مف ىذه الصفات ،كاستمزـ لدخكؿ ىذه الزكجة في جنسية زكجيا الذم اكتسب الجنسية العربية
السكرية بالتجنس تحقؽ الشركط العامة التي نصت عمييا الفقرة األكلى مف المادة الثامنة المتعمقة بزكجة
المتجنس األجنبي كالتي سبؽ اإلشارة إلييا .أما الزكجة المتمتعة بجنسية بمد عربي أك مف أصؿ سكرم أك
كانت تتمتع بالجنسية العربية السكرية فقد خصيا بامتيازات كثيرة كاستثناىا مف الشركط العامة المطبقة
عمى الزكجات األجنبيات .فاكتفى مف أجؿ منحيا الجنسية العربية السكرية بالتبعية لزكجيا بأف:
-1

تبدم رغبتيا بالدخكؿ في الجنسية العربية السكرية سكاء أكاف ذلؾ بالتكقيع عمى طمب تجنس

الزكج أـ بطمب منفرد ،كذلؾ احترامنا لرغبة المرأة كعدـ فرض الجنسية عمييا فرضنا ،كما كاف يقضي بذلؾ
في الماضي المرسكـ التشريعي رقـ  67لعاـ  ،1961كانسجامنا مع االتفاقية الدكلية المتعمقة بجنسية
المرأة المتزكجة التي أقرتيا ىيئة األمـ المتحدة في عاـ  1957كالتي انضمت إلييا الجميكرية العربية
السكرية.
-2

تثبت فعالن ،استنادنا إلى الكثائؽ التي أكجب قرار ك ازرة الداخمية رقـ /92ف تاريخ 1976/1/22

إرفاقيا الطمب ،أنيا تتمتع بجنسية بمد عربي أك أنيا كانت تتمتع سابقنا بجنسية الجميكرية العربية السكرية
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أك أنيا مف أصؿ سكرم .كتعتبر الزكجة مف أصؿ سكرم كفؽ أحكاـ القرار /62ف المشار إليو سابقان إذا
كاف "أحد أصكليا ألبييا مكلكدنا في القطر العربي السكرم".
-3

كمما ىك جدير بالمالحظة أف المشرع السكرم قد ساكل بيف الزكجة التي كانت تتمتع بالجنسية

العربية السكرية ،كالتي ىي مف أصؿ سكرم ،كبيف الزكجة التي تتمتع بجنسية بمد عربي مف حيث شركط
دخكليا في الجنسية العربية السكرية استنادنا إلى اكتساب زكجيا العربي ىذه الجنسية بالتجنس .كذلؾ
خالفان ألحكاـ التشريع السابؽ الذم كاف يحرـ النسكة العربيات مف التمتع باالمتيازات كاالستثناءات التي
كانت مقرر لممرأة التي كانت تتمتع بالجنسية العربية السكرية أك مف أصؿ سكرية .كيبدك ىنا بجالء
الطابع القكمي العربي الذم يتميز بو تشريع الجنسية الحالي في القطر العربي السكرم.
كبرأينا أف نطاؽ تطبيؽ أحكاـ المادة  18مف المرسكـ التشريعي  276ال يقتصر عمى المرأة المتمتعة
بجنسية بمد عربي أك ىي مف أصؿ عربي أك كانت تتمتع بالجنسية العربية السكرية فيما إذا كانت متزكجة
مف متجنس عربي ،بؿ يشمؿ أيضنا ىذه المرأة إذا كانت زكجة لمتجنس أجنبي كذلؾ استثناء مف أحكاـ
الفقرة األكلى مف المادة الثامنة .ألف االمتيازات التي تستفيد منيا ىذه المرأة قررىا المشرع استنادان إلى
إحدل ىذه الصفات التي تتمتع بيا ىي بحد ذاتيا كليس ألنيا زكجة لمتجنس عربي .كبتعبير آخر فإف
ىذه االمتيازات المقررة بمكجب المادة  18مستمدة مف اعتبارات تتعمؽ بشخص الزكجة كليس بشخص
الزكج المتجنس بالجنسية العربية السكرية .كلك كاف األمر خالؼ ما نقكؿ لكجب معاممة المرأة األجنبية
التي تتزكج مف مكاطف سكرم معاممة أفضؿ مف معاممة زكجة المتجنس مف أبناء البالد العربية أك عمى
األقؿ معاممة مماثمة  ،كىذا ما ال نجده في قانكف الجنسية الحالي.
لذا ال يمكف أف يككف غياب النص الصريح عمى ذلؾ مبر نار لمعاممة المرأة التي تتمتع بيذه الصفات
معاممة المرأة األجنبية مف حيث إدخاليا في جنسية زكجيا الجديدة ،أم في جنسية الجميكرية العربية
ال ما جاء في األسباب المكجبة لممرسكـ
السكرية ،لمجرد أنيا زكجة لمتجنس أجنبي .ألف ذلؾ يخالؼ أص ن
التشريعي رقـ  276مف أف "إطالؽ تعبير األجنبيات عمى النساء العربيات أمر يتنافى كالكاقع .كال تقره
المصمحة القكمية العميا التي تحتـ إخراج أبناء البالد العربية مف مفيكـ األجانب".
كليذا نرل أف نص المادة  18يشكؿ قيدنا عمى الفقرة األكلى مف المادة الثامنة بحيث تستثنى مف أحكاميا
الزكجات المكاتي يتمتعف بجنسية بمد عربي أك كف مف أصؿ سكرم أك يتمتع بالجنسيات العربية السكرية
كلك كاف الزكج المتجنس أجنبينا.
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 -2بالنسبة ألوالد المتجنس العربي القاصرين:
تنص المادة  17مف المرسكـ رقـ  276عمى ما يمي " :يتمتع األكالد القصر بالجنسية كلك كانت إقامتيـ
العادية خارج القطر" .كيقصد ىنا باألكالد القصر أكالد المتجنس العربي .كنالحظ أف المشرع لـ يميز
بالنسبة ليؤالء بيف األكالد القصر المقيميف داخؿ القطر كاألكالد القصر المقيميف خارج القطر كما فعؿ
بالنسبة ألكالد المتجنس األجنبي .كخالفنا لألحكاـ الناظمة لدخكؿ ىؤالء في جنسية أبييـ الجديدة (المادة
 )8فإف األكالد القصر لمتجنس عربي يكتسبكف الجنسية العربية السكرية حكمنا ،أم بقكة القانكف سكاء
أكانت إقامتيـ داخؿ القطر أـ خارجو كسكاء أكاف قانكف دكلة األب السابقة يحتفظ ليـ بجنسيتيا أـ ال،
مما يؤدم إلى ازدكاج في جنسية ىؤالء القصر .كما نالحظ أيضنا أف المشرع لـ يمنح ىؤالء األكالد حؽ
اختيار جنسيتيـ السابقة بعد بمكغيـ سف الرشد عمى غرار الحؽ الذم يتمتع بو األكالد القصر لمتجنس
أجنبي بمكجب الفقرة الثالثة مف المادة الثامنة.
كلقد كاف مف األفضؿ االعتراؼ ليـ بمثؿ ىذا الحؽ احترامنا ألرادتيـ متى كاف بإمكانيـ التعبير عنيا
بشكؿ صحيح.
 -3بالنسبة ألوالد المتجنس العربي الراشدين:
لـ يرتب المشرع عمى تجنس األب العربي أم أثر عمى جنسية أكالده الراشديف .كبناء عمى ذلؾ إذا رغب
ىؤالء في الدخكؿ في الجنسية العربية السكرية عمييـ المجكء إلى طريؽ التجنس العادم .كيطبؽ عمييـ في
ىذه الحالة الشركط المطبقة عمى تجنس أبناء البالد العربية .كبمكجب ىذه الشركط فإنيـ يتمتعكف
بمعاممة متميزة عف األكالد الراشديف لمتجنس أجنبي .فيعفكف مف شرط اإلقامة لمدة سنتيف كيكتفي منيـ
باإلقامة العادية في القطر كقت تقديـ الطمب.
ثالثاً -اآلثار الجماعية لمتجنس االستثنائي:
تترتب عمى التجنس االستثنائي اآلثار نفسيا التي تترتب عمى تجنس األجانب سكاء أكانت بالنسبة
لمزكجة ،إال إذا كانت تنطبؽ عمييا شركط المادة  18فتخضع لمعاممة النساء العربيات ،أـ بالنسبة لألكالد
القاصريف كالارشديف .كذلؾ كفقنا لمقكاعد التي سبؽ لنا شرحيا بالتفصيؿ.
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عرفنا سابقنا أف الزكاج يمكف أف يككف سببان الكتساب الجنسية .فيؿ يعد كذلؾ في بالدنا؟ لـ ترتب
تشريعات الجنسية التي تعاقبت في بالدنا أم أثر عمى الزكاج بالنسبة لجنسية الزكج .فاألجنبي الذم
يتزكج مف مكاطنة سكرية ال يكتسب الجنسية السكرية كال يشكؿ زكاجو سببنا لتسييؿ دخكلو في جنسية
زكجتو السكرية.
أما بالنسبة لممرأة األجنبية التي تتزكج مف سكرم ،فنالحظ تبدالن في مكقؼ المشرع السكرم .ففي حيف
كاف المشرع يأخذ عند نشأة الجنسية السكرية بمبدأ كحدة الجنسية في األسرة ،كيقضي بأف المرأة األجنبية
التي تتزكج مف سكرم تصبح سكرية بحكـ القانكف (القرار  /16س تاريخ  /19كانكف الثاني ،)1935
تخمى عنو في ظؿ تشريعات الجنسية التي صدرت بعد االستقالؿ التاـ كاعتنؽ مبدأ استقالؿ الجنسية
فييا .غير أف ىذه التشريعات اختمفت في كيفية األخذ بيذا المبدأ .كلكف بالرغـ مف استقرار ىذا المبدأ
حتى أيامنا ىذه إال أننا نالحظ أف المشرع قد عاد كأخذ ،في التشريع المطبؽ قبؿ الكحدة كالتشريعات
ال بيا قبؿ نفاذ التشريع الحالي ،بمبدأ كحدة الجنسية في األسرة كلكف
المتعاقبة األخرل التي كاف معمك ن
عمى سبيؿ االستثناء متى كانت الزكجة في األصؿ مف رعايا إحدل دكؿ الجامعة العربية أك كانت عربية
األصؿ .فكانت تكتسب الجنسية السكرية حكمان بمجرد زكاجيا مف سكرم .غير أف المشرع تخمى عف ىذا
االستثناء في التشريع الحالي ككرس مبدأ استقالؿ الجنسية في األسرة في الحاالت كافة ،سكاء أكانت
الزكجة عربية أـ أجنبية .كلكنو ميز في أثر الزكاج مف سكرم في جنسية الزكجة بيف الحالة التي تككف
فييا ىذه الزكجة مف جنسية أجنبية كالحالة التي تككف فييا عربية أك مف اصؿ سكرم أك كانت تتمتع
بجنسية الجميكرية العربية السكرية بحيث أعفى المرأة العربية مف بعض الشركط المطمكبة لمنح المرأة
األجنبية الجنسية العربية السكرية.

 15رأخن ثؼض الدّ ثوجدأ ّحدح الجٌطو٘خ فوٖ اوضورحل ّثوْسوت ُونا الوجودأ رجزطوت السّسوخ سٌطو٘خ زّسِوب ثوجورد الوسّا
ّثيجن ال بًْىل كوب ُْ اليب فٖ قبًْى الجٌط٘خ الطْرٗخّ .ثوْست قبًْى الجٌطو٘خ اللجٌبً٘وخ رجطوت اوسٌج٘وخ سٌطو٘خ زّسِوب
اللجٌبًٖ ثؼد هورّر ضوٌخ ػلؤ روبرٗ رطوج٘ل زّسِوب فوٖ قلون الٌ وْش ّثٌوبو ػلؤ يلجِوبّ .ثوْسوت قوبًْى الجٌطو٘خ الطوؼْدٗخ
رجزطت اوسٌج٘خ الزٖ رزسّ هي ضؼْدٕ سٌط٘خ زّسِب الطؼْدٕ إكا رٌبزلذ ػي سٌ ط٘زِب الطبث خ .اًظر فٖ كلف :د .ػجبشوخ
ػجوووووووووود الؼووووووووووب ػجبشووووووووووخل أطووووووووووْ ال ووووووووووبًْى الوووووووووودّلٖ ال ووووووووووبص اللجٌووووووووووبًٖ الو ووووووووووبرىل الوووووووووودار الجبهؼ٘ووووووووووخل
ث٘وورّد 1998ل ص ّ . 182د .ػجوود الجوورٗن ضووالهخل الْضوو٘ا فووٖ ال ووبًْى الوودّلٖ ال ووبص الطووؼْدٕل هطووبثغ سبهؼووخ الولووف
ضؼْدل ُ1418ـ ص 213ل ال رح 392ل ص 216ل ف رح .398
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أ .شروط اكتساب المرأة األجنبية الجنسية العربية السورية بالزواج
تنص المادة  9مف المرسكـ التشريعي رقـ  276لعاـ  1969عمى ما يمي:
"المرأة األجنبية التي تتزكج مف شخص يتمتع بالجنسية ال تكتسبيا إال ضمف الشركط كاألحكاـ
المنصكص عمييا في الفقرة  /1/مف المادة ."8
كبمكجب أحكاـ ىذه المادة ال تمنح الجنسية العربية السكرية لمزكجة األجنبية إال ضمف الشركط التالية:
أ .أف تقدـ طمبنا بذلؾ إلى الك ازرة.
ب .أف تستمر الزكجية قائمة مدة سنتيف مف تاريخ الطمب.
ج .أف تككف مقيمة في القطر بصكرة مشركعة خالؿ المدة المذككرة في الفقرة /ب /السابقة.
د .أف يصدر قرار مف الكزير باكسابيا الجنسية.
كلقد سبؽ لنا دراسة ىذه الشركط بالتفصيؿ عند معالجة آثار تجنس األجنبي عمى جنسية زكجتو
األجنبية .كبمكجب ىذه الشركط ال تكتسب المرأة األجنبية الجنسية العربية السكرية إال اعتبا نار مف تاريخ
صدكر قرار كزير الداخمية بمنحيا الجنسية كليس مف تاريخ الطمب أك مف تاريخ الزكاج.
كيتبيف مف ذلؾ أف المشرع السكرم قد أخذ بمبدأ استقالؿ الجنسية التاـ في العائمة قاصدنا بذلؾ احتراـ
إرادة الزكجة األجنبية كعدـ فرض جنسية زكجيا عمييا مف جية ،كحماية المجتمع الكطني مف دخكؿ
عناصر غير مرغكب فييا مف جية أخرل ،كذلؾ بجعؿ اكتساب المرأة األجنبية لمجنسية العربية السكرية
معمقان عمى مكافقة السم طة التنفيذية التي تتمتع بسمطة تقديرية في ىذا الشأف.
كما أنو ترؾ باب الدخكؿ في الجنسية العربية السكرية مفتكحنا أماميا كبشركط مالئمة كأكثر يس نار مف
شركط التجنس العادم كذلؾ تقدي انر لما التحاد الزكجيف في الجنسية مف اثر في تعزيز تماسؾ األسرة
كانسجاميا الركحي كالفكرم كتكثيؽ عراىا.
كنالحظ ىنا أف المشرع قد ساكل بيف الزكجة األجنبية لمتجنس أجنبي كالمرأة األجنبية التي تتزكج مف
سكرم مف حيث شركط دخكليما في الجنسية العربية السكرية.
ب .شروط اكتساب المرأة العربية الجنسية العربية السورية بالزواج.
نصت المادة  19مف المرسكـ التشريعي رقـ  276لعاـ  1969عمى ما يمي:
"المرأة التي تتمتع بجنسية بمد عربي أك مف أصؿ سكرم أك كانت تتمتع بالجنسية العربية السكرية كتتزكج
مف مكاطف عربي سكرم تصبح عربية سكرية بمجرد إبداء رغبتيا بطمب خطي كبقرار مف الكزير".
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كيتبيف مف ذلؾ أف المشرع قد أعفى المرأة العربية مف شرط استمرار الزكجية مدة سنتيف مف تاريخ الطمب
كمف شرط اإلقامة خالؿ ىذه المدة ،تميي ناز ليا مف سكاىا مف الزكجات األجنبيات ،كاكتفى بالشركط
التالية:
-1

أف تككف متمتعة بجنسية بمد عربي أك مف أصؿ سكرم أك كانت تتمتع بالجنسية العربية السكرية.

كلقد رأينا سابقنا أ ف المرأة تعد مف أصؿ سكرم إذا أثبتت أف أحد أصكليا ألبييا مكلكد في القطر العربي
السكرم .كيالحظ ىنا أف المشرع قد ساكل بيف المرأة التي تتمتع بجنسية بمد عربي كالمرأة التي ىي مف
أصؿ سكرم أك كانت تتمتع بالجنسية العربية السكرية مف حيث شركط دخكليا في الجنسية العربية
السكرية أثر زكاجيا مف سكرم .كمرد ذلؾ إلى االعتبارات القكمية التي كانت محط اىتماـ المشرع في
تشريع الجنسية الحالي.
-2

أف تقدـ طمبنا خطيان تبيف فيو رغبتيا الدخكؿ في جنسية زكجيا .فمقد كجد المشرع أف "منح

الجنسية لممرأة التي كانت متمتعة بالجنسية العربية السكرية أك ىي مف أصؿ سكرم أك التي تتمتع بجنسية
ال بو في التشريع
بمد عربي آخر حكمان بمجرد زكاجيا مف سكرم أك منح زكجيا الجنسية – كما كاف معمك ن
السابؽ – يتعارض مع إرادة بعض النساء المكاتي يتزكجف مف أشخاص سكرييف كيرغبف في االحتفاظ
بجنسيتيف األصمية ،محافظة منيف عمى بعض الحقكؽ التي يتمتعف بيا في بالدىف كيفقدنيا في حاؿ
اكتسابيف جنسية أجنبية ،كالكظيفة كالتقاعد كغير ذلؾ" .16كما كجد أيضنا أف " عدـ احتراـ رغبة ىذه
المرأة يتنافى مع اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة بجنسية المرأة المتزكجة لعاـ  ،1957كالتي انضمت إلييا
الجميكرية العربية السكرية".17
لذلؾ أراد تالفي ىذه الثغرات بالنص عمى ضركرة احتراـ إرادة المرأة كرغبتيا في ذلؾ .كيمكف لمزكجة أف
تتقدـ بطمبيا في أم كقت تشاء كليس مف الضركرم أف تتقدـ بو كقت زكاجيا.
-3

أف يصدر قرار مف كزير الداخمية بمنحيا الجنسية .كتكتسب الزكجة الجنسية العربية السكرية

اعتبا نار مف تاريخ تقديميا الطمب كليس مف تاريخ قرار كزير الداخمية .ألف النص جاء صريحنا في ذلؾ .إذ
يقضي بأف تصب ح المرأة سكرية "بمجرد إبداء رغبتيا بطمب خطي كبقرار مف الكزير" .كقرار الكزير ىنا
شرط إجرائي كليس مكضكعينا الزمنا .كيؤكد ذلؾ أف المشرع لـ يستمزـ ىذا الشرط في حالة المرأة العربية
التي تتبع زكجيا العربي المتجنس في اكتساب الجنسية العربية السكرية .كليس ىناؾ مف مبرر لمعاممة
 16اوضجبة الوْسجخ للورضْم الزشرٗؼٖ  276لؼبم .1969
 17اوضجبة الوْسجخ للورضْم الزشرٗؼٖ  276لؼبم .1969
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المرأة العربية التي تتزكج مف سكرم معاممة متشددة مف حيث دخكليا في الجنسية العربية السكرية
ال.
بالمقارنة مع شركط دخكؿ المرأة العربية لمتجنس عربي .لذلؾ ال نرل ضركرة لمثؿ ىذا الشرط أص ن
-4

أما بالنسبة لشرط صحة عقد زكاجيا ،فالبد في ىذه الحالة مف أف يككف صحيحان مف حيث

المكضكع كفقان ألحكاـ الزكاج في القانكف السكرم كذلؾ عمالن بالمادة  15مف القانكف المدني التي تقضي
بأنو إذا كاف أحد الزكجيف سكرينا كقت الزكاج فالقانكف السكرم يسرم كحده .كطالمنا أف الزكج سكرم فالبد
أف يككف عقد الزكاج صحيحنا كفقان لمقانكف السكرم.18
كيجب اإلشارة أخي نار إلى أف الزكجة األجنبية أك العربية التي تكتسب الجنسية العربية السكرية بزكاجيا مف
سكرم كفقنا لمشركط السابقة تترتب ليا الحقكؽ كافة التي تترتب لممتجنس.

تمارين
اختر اإلجابة الصحيحة:
 . 1يستفيد مف حؽ اإلقميـ الكتساب الجنسية العربية السكرية:
 . 1المكلكد غير الشرعي ألـ أجنبية معركفة في سكرية.
 .2المكلكد في سكرية مف أـ سكرية كأب أجنبي معركؼ.
 .3المكلكد في سكرية مف كالديف معركفيف كلكنيما مجيكال الجنسية.
 .4المكلكد مف أـ سكرية خارج سكرية.
اإلجابة الصحيحة هي .3

 18اًظووور لوسٗووود هوووي الز بطووو٘ل :د .فوووؤاد دٗوووت ال وووبًْى الووودّلٖ ال وووبص – رٌوووبزع ال وووْاً٘ي – هٌشوووْراد سبهؼوووخ دهشوووب
( )2010/2009ص .247
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 .2مف شركط تجنس األجنبي بالجنسية السكرية:
 . 1اإلقامة في سكرية خمس سنكات الحقة لتقديـ الطمب.
 .2اإلقامة في سكرية  3سنكات قبؿ تقديـ الطمب.
 .3اإلقامة في سكرية  5سنكات سابقة أك الحقة لتقديـ الطمب.
 .4اإلقامة في سكرية  5سنكات سابقة لتقديـ الطمب.
اإلجابة الصحيحة هي .4
 .3المكاطف المغترب ىك:
 . 1مف يحمؿ الجنسية السكرية كال يقيـ في سكرية.
 .2مف يحمؿ الجنسية السكرية كال يقيـ في أم دكلة عربية.
 .3مف ال يحمؿ الجنسية كلكنو ينتمي بأصمو إلى سكرية.
 .4مف ينتمي بأصمو إلى بمد عربي كال يحمؿ أم جنسية عربية كال يقيـ في أم بمد عربي.
اإلجابة الصحيحة هي .4

 .4تكتسب زكجة المتجنس األجنبي الجنسية:
 . 1إذا استمرت الزكجية قائمة بعد الزكاج لمدة خمس سنكات كلك كانت غير مقيمة في
سكرية.
 .2إذا استمرت الزكجية قائمة بعد الزكاج لمدة خمس سنكات ككانت مقيمة في سكرية.
 .3إذا استمرت الزكجية قائمة بعد تقديـ الطمب لمدة سنتيف ككانت مقيمة في سكرية.
 .4إ ذا استمرت الزكجية قائمة بعد تقديـ الطمب لمدة ثالث سنكات كلك كانت غير مقيمة في
سكرية.
اإلجابة الصحيحة هي.3
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الوحدة التعميمية الرابعة
فقدان الجنسية العربية السورية
الكممات المفتاحية:
الفقدان بالتغيير -الفقدات بالزواج -الفقدان بالرجوع إلى الجنسية األجنبية السابقة -الفقدان بالتجريد-
التجريد القضائي -التجريد اإلداري.

الممخص:
يمكن لمفرد بموجب قانون الجنسية العربية السورية الحالي أن يفقد جنسيتو إما بسبب إداري (الفقد
بالتغيير) أو بسبب تأديبي عمى سبيل الجزاء (الفقد بالتجريد) والذي نميز فيو حاالت التجريد القضائي
وحاالت التجريد اإلداري.

األىداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد ًار عمى :
 .1تمييز حاالت فقدان الجنسية العربية السورية وأسبابيا وشروطيا.
 .2تحديد أثار التجريد من الجنسية العربية السورية التي تقع عمى شخص المتجنس وعمى أفراد
أسرتو.
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الفقد بالتغيير
لم تأخذ تشريعات الجنسية المتعاقبة في سورية بمبدأ الوالء الدائم الذي كان معروفًا في بعض التشريعات
األجنبية القديمة والذي ينطوي عمى اعتبار رابطة الجنسية رابطة مؤبدة ال يسمح لمفرد بتغييرىا .بل
اعترفت باستمرار بحق الفرد في التخمي عن جنسيتو واختيار جنسية أخرى في حاالت محددة ووفق
شروط معينة.
وبموجب قانون الجنسية العربية السورية الحالي يمكن لمفرد أن يفقد جنسيتو إما بسبب إرادي ،وىذا ما
يطمق عميو الفقد بالتغيير أو التخمي ،أو بسبب تأديبي ،عمى سبيل الجزاء ،وىو ما يسمى بالفقد بالتجريد.
يفقد العربي السوري جنسيتو بإرادتو ،إما بسبب اكتسابو جنسية أجنبية ،واما بمفعول الزواج ،واما برجوعو
عنيا إلى جنسيتو األجنبية السابقة.
أ .فقدان العربي السوري جنسيتو بسبب
اكتسابو جنسية أجنبية
نحا المشرع السوري ،بشأن فقدان الجنسية العربية
السورية لطالب التخمي الراغب في التجنس بجنسية
أجنبية ،منحى الدول التي ال تعتد بإرادة الفرد
المجردة وحدىا بالتخمي عن جنسيتو ،إذ عمق فقده
ليا عمى حصولو عمى إذن بذلك .فمقد نصت
المادة العاشرة من المرسوم التشريعي  276لعام
 1969عمى ما يمي:
" -1يفقد العربي السوري جنسيتو إذا تجنس
بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر مرسوم بناء عمى طمبو واقتراح الوزير بالسماح لو بالتخمي عنيا
بعد قيامو بجميع واجباتو والتزاماتو تجاه الدولة.
 -2كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء عمى طمبو قبل السماح لو بالتخمي عن الجنسية
يظل متمتعًا بيا من جميع الوجوه وفي جميع األحوال إال إذا رؤي تجريده منيا تطبيقًا لحكم الفقرة أ من
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المادة  21ويعاقب بالحبس من شير إلى ثبلثة أشير وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى
ىاتين العقوبتين .1
 -3ال تحرك دعوى الحق العام في ىذا الشأن إال بطمب خطي من الوزير".
فبل يفقد العربي السوري جنسيتو لمجرد اكتسابو جنسية أجنبية أو بسبب رغبتو المجردة بالتخمي عنيا ،بل
البد من حصولو عمى إذن بذلك وفق الشروط التالية التي تعد من قبيل تنظيم ممارسة الفرد لحقو في
تغيير جنسيتو.
أولً – شروط فقدان الجنسية العربية السورية بسبب اكتساب جنسية أجنبية:
يشترط لفقدان الجنسية العربية السورية في حال اكتساب حامميا جنسية أجنبية ما يمي:
 .1أن يقدم الشخص طمبًا خطياً يعبر فيو عن رغبتو الصريحة بالتخمي عن جنسيتو العربية السورية بقصد
التجنس بجنسية أجنبية .ويستمزم لقبول الطمب أن يكون طالب التخمي كامل األىمية وفقاً لمقانون السوري،
وذلك لضمان سبلمة التعبير عن إرادتو .ويقدم الطمب إلى إدارة اليجرة والجوازات أو إلى فروعيا في
المحافظات داخل القطر أو إلى بعثاتنا الرسمية في الخارج .ويرفق بالطمب نشرة استعبلمات تتضمن
بيانات مختمفة منيا بيان الجنسية األجنبية التي يود اكتسابيا ومدة إقامتيا في الخارج واسم الزوجة
وجنسيتيا وأسماء أوالده وسبب طمبو التخمي عن الجنسية العربية السورية ،وااللتزامات المترتبة عميو تجاه
الدولة واألفراد.
بناء عمى اقتراح
 .2أن يأذن لو بالتخمي عن الجنسية العربية السورية بمرسوم يصدر عن رئيس الجميورية ً

وزير الداخمية وبعد التأكد من أن طالب التخمي قد قام بجميع واجباتو الوطنية وأدى التزاماتو المالية تجاه
الدولة .وبرأينا أنو ال يترتب عمى ىذا األذن فقدان الجنسية العربية السورية مباشرة بل البد من دخول
طالب التخمي في الجنسية األجنبية فعبل لكي يتحقق الفقدان .ألن القول بفقد الجنسية بمجرد الحصول

عمى إذن يؤدي إلى أن يصبح الفرد عديم الجنسية وبخاصة إذا لم يتسن لو الدخول بصورة فعمية في
وبناء عمى ذلك فإن الوطني الذي يحصل عمى إذن بالتخمي دون أن يستطيع أن
جنسية الدولة األجنبية.
ً

يكتسب جنسية أجنبية يظل متمتعًا بجنسية الجميورية العربية السورية.

ومن جية أخرى ال يعد مرسوم السماح بالتخمي شرطًا الكتساب الجنسية األجنبية .ألن التجنس بجنسية
أجنبية ال يتوقف عمى الحصول عمى إذن من دولة طالب التجنس األصمية .وبتعبير آخر أن عدم السماح
لمعربي السوري بالتخمي عن جنسيتو ال يمنع إطبلقا دون اكتسابو جنسية أجنبية .ألن ىذا األمر يتعمق
 1يعدنت ببنًزسٕو انخشزٌعً رقى  17حبرٌخ  1972/12/13نجٓت حظحٍح رقى انًبدة.
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بإرادة الدولة األجنبية وبأحكام قوانينيا وال دور لمتشريع السوري في ذلك .والواقع أن مرسوم السماح ينطوي
في حقيقتو عمى ترخيص رسمي لمفرد بممارستو حقو في تغيير جنسيتو ،ويعتبر مقدمة أولية الزمة لفقدان
الجنسية العربية السورية في حالة تجنسو بجنسية أجنبية.
 .3إن يكتسب طالب التخمي الجنسية األجنبية بإرادتو وبناء عمى طمبو.
أما إذا كانت ىذه الجنسية مفروضة عمى المواطن العربي السوري بموجب قوانين الدولة األجنبية فبل يعد
اكتسابيا بيذا الشكل سببًا لفقدان الجنسية العربية .كما يشترط أيضًا أن يتم اكتساب الجنسية األجنبية
المطموبة بصورة فعمية .وعمى ىذا ال يعتبر مجرد تقديم طمب من صاحب العبلقة إلى الدولة األجنبية
يناشدىا فيو إن تمنحو جنسيتيا محققًا لفقد العربي السوري جنسيتو ولو كان قد أُذن لو بالتخمي.
ويعد بمثابة جنسية أجنبية أية جنسية غير سورية سواء كانت جنسية بمد عربي أم غير عربي .غير أننا
نجد أن و ازرة الداخمية قد سارت عمى خبلف ذلك .فمقد جاء في القرار رقم /92ن المتضمن التعميمات
التنفيذية لممرسوم التشريعي رقم  276بأن المقصود بعبارة "تجنس بجنسية أجنبية" الواردة في الفقرتين  1و
 2من المادة العاشرة "أية جنسية أجنبية غير عربية"  .2ويبدو أن ىذا التفسير قد تأثر بتعريف األجنبي
الوارد في المادة األولى من قانون الجنسية الحالي ،الذي ينطوي عمى إخراج العربي من مفيوم األجانب.
وبرأينا أنو ال يمكن األخذ بيذا التفسير من أجل تطبيق المادة العاشرة .ألنو ليس ىناك من مبرر ألعمال
االعتبارات القومية في ىذه الحالة .وألن من شأنو أن يؤدي إلى نتائج غير مقبولة .فيو ينطوي عمى عدم
اعتبار التجنس بجنسية بمد عربي سبباً موجبًا لفقدان الجنسية العربية السورية أو لطمب الحصول عمى
إذن بالتخمي عنيا .ويسمم ضمنا بحالة ازدواج جنسية المواطن العربي السوري الذي يتجنس بجنسية بمد
عربي .وىذا ماال يمكن أن يكون قد توخاه المشرع .باإلضافة إلى ذلك إن تعبير جنسية أجنبية ينصرف
أصبلً إلى كل جنسية غير وطنية أي غير سورية .وال يحتمل التمييز إطبلقا بين جنسية عربية وغير
عربية .ولو أراد المشرع إخراج الجنسية العربية من مفيوم الجنسية األجنبية واستثناء من تجنس بجنسية
عربية من أحكام المادة العا شرة لنص عمى ذلك صراحة ،كما فعل عند تعريفو لؤلجنبي ،أو عندما خص
أبناء الببلد العربية بإعفاءات وتسييبلت معينة في مجال التجنس.
أما بالنسبة لؤلسباب التي حممت المشرع عمى تقرير فقدان الشخص لجنسيتو العربية السورية بسبب
تجنسو بجنسية أجنبية ،فترجع إلى أن من يتجنس ب جنسية دولة أجنبية بناء عمى طمبو يعبر عن ارتباطو
 2كًب قزرث انًحكًت اإلدارٌت انعهٍب أٌضب ً أٌ قٍد انعزبً انسٕري فً عداد انالجئٍٍ نٍس يٍ شأَّ أٌ ٌفقددِ جُسدٍخّ انعزبٍدت
انسٕرٌت األطهٍت .قزار رقى  105فً انطعٍ  26نسُت  1973يُشٕر فً يجًٕعت انخً قزرحٓب انًحكًدت اإلدارٌدت انعهٍدب فدً
عبو  1973ص .12
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ووالئو ليذه الدولة مما يجعمو غير جدير باالستمرار في التمتع بجنسيتو العربية السورية .وغني عن البيان
أن تقرير الفقدان في ىذه الحالة من شأنو أن يحول دون ازدواج جنسية الشخص .ويعود سبب تعميق
الفقدان عمى حصول الشخص عمى إذن من الدولة بمناسبة اكتسابو جنسية أجنبية إلى رغبة المشرع في
حماية مصمحة الببلد .وذلك بقطع الطريق عمى من يود التيرب من الواجبات وااللتزامات ،التي تفرضيا
القوانين واالعتبارات الوطنية ،عن طريق التجنس بجنسية أجنبية .وبذلك يكون المشرع قد راعى بين
مصمحة الفرد في تغيير جنسيتو وبين المصمحة الوطنية العميا.
ثانياً – نتائج التجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول عمى مرسوم يسمح بالتخمي عن الجنسية العربية
السورية:
ما ىي نتائج التجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول عمى اإلذن المطموب؟
رتب المشرع عمى التجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول عمى اإلذن بالتخمي نتائج عدة ىي:
 .1يبقى الشخص متمتعاً بالجنسية العربية السورية من جميع الوجوه وفي جميع األحوال ،أي أنو يحتفظ
بالحقوق التي يتمتع بيا العرب السوريون وتتوجب عميو االلتزامات كافة التي تترتب عمييم ،سواء غادر
القطر وأقام في البمد الذي اكتسب جنسيتو أم بقي مقيمًا في أرض الوطن .ويعامل باعتباره كذلك إال إذا
بناء عمى اقتراح معمل من وزير الداخمية وفقاً لحكم الفقرة /أ /من المادة .21
رؤى تجريده منيا بمرسوم ً

 .2يحال المتجنس إلى القضاء وتطبق بحقو عقوبة الحبس من شير إلى ثبلثة أشير والغرامة من خمسمائة
ليرة إلى ألفي ليرة أو إحدى ىاتين العقوبتين .ويتم تحريك الدعوى العامة الجزائية بحقو بناء عمى طمب
من وزير الداخمية إذا وجد أسبابًا تستدعي ذلك.
ويبلحظ ىنا أن التشريع النافذ حالياً قد منح وزير الداخمية سمطة تقديرية بشأن تحريك الدعوى ،وذلك
ال بو سابقًا في ظل أحكام المرسوم التشريعي  67لعام  1961الذي كان يوجب فرض
خبلفًا لما كان معمو ً
العقوبة عمى من تجنس بجنسية أجنبية دون موافقة الحكومة السورية .ولقد قصد المشرع من ذلك رعاية
المصمحة الوطنية لمببلد من خبلل رعاية مصالح السوريين الشخصية .فمقد وجد "أن تحتيم فرض العقوبة
عمى المواطنين السوريين المتشردين في كثير من ببلد العالم بقصد العمل وكسب الرزق دون أن تكون
لدييم نية التوطن النيائي في الببلد التي يقيمون فييا ،والذين تقضي مصالحيم الخاصة أحيانًا أن يكتسبوا
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جنسية ىذه الببلد كي يستفيدوا من المزايا التي تترتب عمى اكتسابيا ،قد يحمميم عمى طمب التخمي عن
جنسيتيم .والبقاء في الببلد األجنبية حيث يقيمون .مما يحرم الدولة من طاقاتيم وامكانياتيم وخبراتيم".3
بل ال بمجرد طمب
وغني عن البيان أن العقوبة المقررة ال تطبق إال إذا تم اكتساب الجنسية األجنبية فع ً
اكتسابيا .ويعود لمقاضي الوطني تقرير مدى تحقق االكتساب من عدمو ،وفقاً ألحكام قانون البمد األجنبي
والق اررات الصادرة عن سمطاتو ،من أجل تطبيق العقوبة.
بناء عمى اقتراح وزير الداخمية.
 .3لمسمطة التنفيذية أيضًا حق تجريده من الجنسية بمرسوم جميوري يصدر ً
وىذا التدبير يعد عقوبة قاسية بحق المخالف ألحكام الفقرة  1من المادة العاشرة نظ اًر لمنتائج الخطيرة التي

تترتب عميو ،لذلك يجب عدم استخدامو إال في حاالت ضيقة جدًا.
ثالثاً -آثار فقدان الجنسية العربية السورية بالتغيير
أو ًل -بالنسبة لشخص فاقد الجنسية:
إن الشخص الذي يفقد جنسيتو العربية السورية نتيجة التجنس بجنسية أجنبية وبعد الحصول عمى مرسوم
يأذن لو بالتخمي يصبح بالنسبة لسورية أجنبياً اعتبا ًار من تاريخ تجنسو ويعامل معاممة األجانب داخل
القطر ،من حيث الحقوق والواجبات ،ويخضع بالتالي لقوانين البمد الجديد الذي اكتسب جنسيتو بالنسبة
ألحوالو الشخصية في سورية.
ثانياً -بالنسبة لزوجتو:
بموجب الفقرة األولى من المادة  11من المرسوم التشريعي رقم  276لعام " ،1969يترتب عمى تجنس
السوري بجنسية أجنبية متى أذن لو بذلك أن تفقد زوجتو الجنسية إذا كانت تكتسب جنسية زوجيا
بمقتضى القانون الخاص بيا ،إال إذا طمبت خبلل سنة من تاريخ تجنس زوجيا االحتفاظ بيا" .وبناء عمى
ذلك إذا فقد مواطن عربي سوري ،متزوج من امرأة عربية سورية ،جنسيتو بحصولو عمى إذن بالتخمي
عنيا ودخولو فعبلً في جنسية أجنبية ،وفقًا ألحكام الفقرة ( )1من المادة العاشرة المشار إلييا سابقًا ،فإن
ىذه الزوجة تفقد أيضًا جنسيتيا العربية السورية بحكم القانون بمجرد توافر الشرطين التاليين:
 .1أن يكون قانون جنسية زوجيا الجديدة يدخميا في ىذه الجنسية.

 3األسببة انًٕجبت نهًزسٕو انخشزٌعً  276نعبو .1969
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والغاية من ىذا الشرط الحيمولة دون أن تصبح الزوجة عديمة الجنسية فيما لو فقدت جنسيتيا العربية
وبناء عمى ذلك
السورية ،عمى أثر فقد زوجيا ليذه الجنسية ،دون أن تدخل في جنسية زوجيا الجديدة.
ً

فإن الزوجة تبقى عربية سورية ،ولو تجنس زوجيا بجنسية أجنبية وحصل عمى إذن بالتخمي عن جنسيتو،

إذا كان قانون جنسية الزوج الجديدة ال يدخميا فييا.
 .2أن ال تمارس الزوجة خبلل سنة واحدة من تاريخ تجنس زوجيا حقيا في االحتفاظ بجنسيتيا العربية
السورية .فإذا كان قانون جنسية الزوج الجديدة يدخميا فييا ،ولكنيا طمبت في الوقت نفسو االحتفاظ
بجنسيتيا العربية السورية خبلل ىذه المدة ،فإنيا تبقى عربية سورية وال يعتد بجنسيتيا األجنبية بالنسبة
لسورية .أما إذا مرت مدة السنة ولم تعمن خبلليا عن رغبتيا في االحتفاظ بجنسيتيا العربية السورية فإنيا
تفقدىا بنياية ىذه السنة.
وىكذا نبلحظ من استعراض ىذه الشروط التي نصت عمييا الفقرة  1من المادة الحادية عشر ،ما يمي:
أ -إن المشرع لم يعتد بإرادة الزوجة بشأن فقدىا لجنسيتيا العربية السورية وانما اكتفى بمنحيا ميمة يمكن
أثناءىا احترام إرادتيا في االحتفاظ بيا .وبذلك خالف النيج الذي اتبعو بشأن فقدان المرأة العربية السورية
التي تتزوج من أجنبي لجنسيتيا ،والذي يق وم عمى أساس احترام إرادة المرأة الضمنية في ذلك .إذ سنرى
أن الجنسية العربية السورية ال تزول عن المرأة الوطنية التي تتزوج من أجنبي إال إذا رغبت في الدخول
في جنسية الزوج األجنبية وكان قانون ىذه الجنسية يكسبيا إياىا (المادة  .)12فاألصل في الحالة األولى
أن تفقد المرأة الوطنية جنسيتيا ،مالم تعبر عن رغبتيا الصريحة باالحتفاظ بجنسيتيا العربية السورية .أما
في الحالة الثانية فاألصل أن تحتفظ المرأة الوطنية بالجنسية العربية السورية وال تفقدىا بالزواج من أجنبي
إال إذا رغبت في الدخول في جنسية الزوج والتخمي عن جنسيتيا.
ب -أنو قرر فقدان الزوجة الوطنية جنسيتيا نتيجة لتجنس زوجيا بجنسية أجنبية ودخوليا في جنسيتو
تحاشيًا منو الزدواج جنسيتيا ثم سمم بازدواجيا فيما إذا رغبت االحتفاظ بجنسيتيا العربية السورية في
الوقت نفسو الذي يدخميا قانون جنسية الزوج األجنبي في ىذه الجنسية .مما يدل عمى عدم تجانس أحكام
الفقرة  1من المادة الحادية عشر من جية وعمى عدم انسجام أحكام ىذه الفقرة مع أحكام المادة الثانية
عشر من جية ثانية.
وغني عن البيان أخي ًار أن تطبيق حكم الفقرة  1من المادة  11يفترض بالضرورة إن تستمر رابطة الزوجية
قائمة بتاريخ فقدان الجنسية .فإذا كانت عرى الزوجية قد انفصمت قبل ىذا التاريخ فإن الزوجة تحتفظ
بجنسيتيا العربية السورية.
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ثالثاً -بالنسبة ألولده القاصرين:
تنص الفقرة  2من المادة  11من المرسوم  276لعام  1969عمى أنو "يفقد األوالد القصر الجنسية إذا
كانوا يكتسبون جنسية ابييم الجديدة بمقتضى القانون الخاص بيا".
ويتضح من ىذا النص أن األوالد القصر لمواطن عربي سوري فقد جنسيتو العربية السورية ،نتيجة
حصولو عمى إذن بالتخمي عنيا واكتساب جنسية أجنبية ،يفقدون ىم أيضًا جنسيتيم تبعًا ألبييم بشرط أن
يدخميم قانون جنسية األب األجنبية في ىذه الجنسية .والغاي ة من ىذا الشرط ىو الحيمولة دون أن يصبح
ىؤالء عديمي الجنسية في حال زوال الجنسية العربية السورية عنيم .ويتحقق الفقدان في ىذه الحالة كما
ىو الحال بالنسبة لزوجة المتجنس بقوة القانون اعتبار من تاريخ فقدان األب لجنسيتو العربية السورية أي
من تاريخ اكتسابو الجنسية األجنبية.
ب .فقدان المرأة العربية السورية جنسيتيا بمفعول الزواج من أجنبي
ميَّز المشرع السوري من حيث شروط فقدان
المرأة الوطنية جنسيتيا بسبب زواجيا من أجنبي
بين حالتين :حالة المرأة المتمتعة بالجنسية
العربية السورية بصفة أصمية التي تتزوج من
أجنبي ،وحالة المرأة التي اكتسبت الجنسية
العربية السورية بطريق الزواج من مواطن عربي
سوري أو بتجنس زوجيا بجنسية الجميورية
العربية السورية ثم انقضت رابطة الزوجية بينيما
وتزوجت من أجنبي.
أولً – حالة المرأة المتمتعة بالجنسية العربية السورية بصفة أصمية التي تتزوج من أجنبي:
ظمت تشريعات الجنسية السورية قبل العمل بقانون جنسية الجميورية العربية المتحدة في ببلدنا تقضي
بفقدان المرأة السورية لجنسيتيا بمجرد زواجيا من أجنبي إذا كانت قوانين ىذا الزوج تمنحيا الجنسية .ثم
غير المشرع موقفو بعد ذلك وخرج عمى مبدأ وحدة الجنسية في األسرة عندما جعل األصل أن تحتفظ
المرأة السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتيا مالم تطمب اكتساب جنسية زوجيا وكان قانونو يكسبيا
إياىا .ولقد كرس المشرع السوري ىذا الموقف في المادة  12من المرسوم التشريعي  276المعمول بو
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حالياً والتي تنص عمى ما يمي ":تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتيا إال إذا
بل وفقًا
طمبت اكتساب جنسية زوجيا وكان قانون ىذه الجنسية يكسبيا إياىا .واذا كان عقد الزواج باط ً
ألحكام القانون السوري وصحيحًا وفقًا ألحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنيا تظل متمتعة بجنسيتيا".
ويتضح من نص ىذه المادة أن المرأة العربية السورية ال تفقد جنسيتيا بالزواج من أجنبي إال إذا تحققت
األمور التالية:
.

أن تعمن رغبتيا في اكتساب جنسية زوجيا بطمب خطي يثبت ذلك .والواقع إن ىذا األمر ال يبدو واضحًا
من نص المادة  .12فقد جاء خاليًا من ذكر الجية التي يتوجب تقديم الطمب إلييا ىل ىي دولة الزوجة
أم دولة الزوج األجنبية .وبالتالي فيو ال يسمح ببيان الغاية من ىذا الشرط .ىل ىي أن تكون الزوجة
قد اكتسبت الجنسية األجنبية بناء عمى طمبيا دون أن تفرض عمييا ،أم احترام إرادتيا في التخمي عن
جنسيتيا وتغييرىا إلى جنسية أخرى فبل تفقدىا إال إذا رغبت في ذلك؟ إن ظاىر النص يوحي لموىمة
األولى بوجوب تقديم الطمب إلى دولة الزوج ،بحيث ال تكون جنسيتو األجنبية قد فرضت عمى المرأة
العربية السورية دون إرادتيا .إال أن المراد بو في واقع األمر ىو أن يقدم الطمب إلى السمطات السورية
المختصة لكي تتمكن ىذه السمطات من التعرف إلى رغبة المرأة في التخمي عن الجنسية العربية
السورية أم في االحتفاظ بيا.
ويمكن لمزوجة أن تقدم طمبيا في أي وقت سواء عند الزواج أم خبلل قيام رابطة الزوجية.

.

أن يسمح قانون زوجيا بدخوليا في جنسيتو وذلك كي ال تصبح المرأة الوطنية عديمة الجنسية إذا فقدت
جنسيتيا دون أن تتمكن من اكتساب جنسية زوجيا األجنبية.
ومن الجدير بالمبلحظة ىنا أن المشرع لم يكتف بذلك ،بالنسبة لفقدان المرأة األجنبية أو العربية ،التي
اكتسبت الجنسية العربية السورية بسبب زواجيا من سوري أو بسبب تجنس زوجيا بجنسية الجميورية
العربية السورية ،جنسيتيا عمى أثر انقضاء رابطة الزوجية وزواجيا مجددًا من أجنبي (المادة  .)13بل
عمق فقدانيا لجنسيتيا العربية السورية عمى اكتسابيا فعبلً لجنسية زوجيا األجنبي ،وحبذا لو أن المشرع
أوجب ذلك في كبل الحالتين .ألنو من الناحية العممية قد يصعب عمى الزوجة اكتساب جنسية زوجيا آنيًا
بمجرد الزواج بالرغم من أن قانونو ينص عمى إكسابيا إياىا .فقد يتأخر اكتسابيا ليا مدة من الزمن ،نظ ًار
لمشروط التي يمكن أن يتطمبيا قانونو ،مما يؤدي إلى أن تصبح خبلليا عديمة الجنسية.
وبناء عمى ما تقدم ال تفقد المرأة العربية السورية جنسيتيا بالزواج من أجنبي ولو أن قانون زوجيا يكسبيا
جنسيتو ،طالما أنيا لم تتقدم بطمب اكتسابيا ،أي مالم تعبر عن رغبتيا بالتخمي عن جنسيتيا األصمية.
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فوجوب الطمب إذن شرط لمفقدان وضمان الحترام ىذه الرغبة في الوقت نفسو .غير أن احتفاظيا
بجنسيتيا العربية السورية في ىذه الحالة يؤدي إلى ازدواج جنسيتيا .مما كان حريًا بالمشرع أن يتبلفاه.
كذلك ال تفقد جنسيتيا إذا طمبت االلتحاق بجنسية زوجيا ،وكان قانونو ال يكسبيا إياىا .ألن المشرع لم
يجعل خروج المرأة الوطنية من جنسيتيا رىنا بمشيئتيا فحسب بل عمق فقدانيا لجنسيتيا العربية السورية
عمى اكتسابيا جنسية الزوج األجنبي .واشترط باإلضافة إلى ذلك:
.3

أن يكون عقد زواج المرأة السورية باألجنبي صحيحًا وفقاً ألحكام شروط صحة الزواج في القانون
السوري .أما إذا كان زواجيا صحيحا وفقاً لقانون الزوج ولكنو كان باطبلً وفقًا ألحكام قانونيا الوطني
فإنيا تظل بالنسبة لسورية عربية س ورية الجنسية ،ولو أنيا طمبت اكتساب جنسية الزوج واكتسبتيا فعبل
بموجب قانونو ،وال يعتد بجنسيتيا األجنبية الجديدة في ىذه الحالة.
ويعد ىذا الشرط تطبيقاً لنص المادة  15من القانون المدني السوري المتعمقة بالقانون الواجب التطبيق
عمى الشروط الموضوعية لصحة الزواج في الحالة التي يكون فييا أحد الزوجين سوريا ،والتي تقضي
بوجوب تطبيق القانون السوري متى كان أحد الزوجين سوريا فيما عدا شرط األىمية لمزواج .وذلك استثناء
من القاعدة العامة التي نصت عمييا المادة  13من القانون المدني .فإذا كانت الزوجة مسممة وكان
زوجيا األجنبي غير مسمم فإنيا ال تفقد جنسيتيا العربية السورية ولو أنيا طمبت الدخول في جنسية
زوجيا وكان قانون الزوج يكسبيا إياىا ،وذلك نظ ًار ألن عقد زواجيا غير صحيح بالنسبة لمقانون السوري.
ويمكن لممرأة إذ نازعتيا اإلدارة بصحة زواجيا مراجعة القضاء لمحصول عمى حكم بصحتو .ومرد تطبيق
ىذا الشرط في ىذه الحالة ىو أنو طالما أن القانون السوري ىو الذي يرتب عمى الزواج أث ًار قانونيًا في
جنسية الزوجة (فقدان الجنسية) فبلبد من الرجوع إلى ىذا القانون وحده لتحديد ما يعد زواجا صحيحًا في
نظره.
ومن اإلجراءات التي تستمزميا و ازرة الداخمية لبلستفادة من حكم المادة  12أن تقدم الزوجة طمبا إلى إدارة
اليجرة والجوازات أو إلى فروعيا في المحافظات أو إلى السفارات والقنصميات العربية السورية في الخارج،
مرفقًا بنشرتي استعبلمات وصورة عن قيدىا ،باإلضافة إلى وثيقة رسمية تثبت زواجيا (عقد زواج
أصولي) .وتقوم و ازرة الدا خمية عادة باستيضاح الدولة التي ينتسب إلييا الزوج عما إذا كانت قوانينيا
تكسبيا الجنسية .وفي ضوء الجواب يجري إعبلم أمين السجل المدني في محل قيد الزوجة بذلك لوضع
اإلشارة عمى قيدىا حسب األصول.
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ثانياً -حالة المرأة التي اكتسبت الجنسية العربية السورية بزواجيا من مواطن عربي سوري أو بتجنس
زوجيا بجنسية الجميورية العربية السورية ،ثم انقضت رابطتيا الزوجية وتزوجت من أجنبي.
نصت المادة  13من المرسوم التشريعي رقم  276لعام  1969عمى أنو" :إذا اكتسبت الزوجة الجنسية
طبقًا ألحكام المواد  8و  9و  18و  19فبل تفقدىا عند انتياء الزوجية إال إذا تزوجت من أجنبي
بل بالقانون الخاص بيا أو استردت جنسيتيا األصمية" .وبالرجوع إلى أحكام المواد 8
واكتسبت جنسيتو عم ً
و  9و  18و  19نجد ،كما عرفنا ذلك سابقاً ،إن أحكام ىذه المادة تسري عمى الفئات التالية من
الزوجات:
 .1المرأة األجنبية التي اكتسبت الجنسية العربية السورية تبعًا لزوجيا الذي اكتسبيا بالتجنس (المادة .)8
 .2المرأة األجنبية التي اكتسبت الجنسية العربية السورية بمفعول زواجيا من عربي سوري (المادة .)9
 .3المرأة األجنبية التي تتمتع بجنسية بمد عربي أو من أصل سوري أو كانت سابقاً تتمتع بالجنسية العربية
السورية والتي اكتسبت الجنسية العربية السورية تبعًا لزوجيا العربي الذي اكتسبيا بالتجنس (المادة ،)18
أو عمى أثر زواجيا من مواطن عربي سوري (المادة .)19
وبموجب المادة  13فإن المرأة المشمولة بأحكاميا والتي انحل زواجيا ،سواء بالوفاة أم الطبلق أم
بأي سبب آخر من أسباب انقضاء الزواج ،تحتفظ بجنسيتيا العربية السورية وال تفقدىا إال إذا تحققت
األمور التالية:
 .1أن تكون قد تزوجت بعد انقضاء زواجيا من أجنبي.
وبرأينا أنو يشترط لكي ينتج ىذا الزواج أثره بالفقدان ،أن يكون زواجيا صحيحًا وفقًا لمقانون السوري وذلك
استناداً لممادة  15من القانون المدني.
ألنو ،كما قمنا سابقًا ،طالما أن القانون السوري قد رتب أث اًر عمى الزواج في جنسية الزوجة الوطنية ،فبلبد
من الرجوع إلى ىذا القانون لتحديد مدى صحة الزواج.
 .2أن تكون قد اكتسبت جنسية زوجيا فعبلً بموجب أحكام القانون األجنبي الناظم ليا .فإذا لم تكتسب ىذه
الجنسية تبقى محتفظة بجنسيتيا العربية السورية .وبتعبير آخر فإن ىذه المرأة تبقى عربية سورية حتى
لحظة دخوليا في جنسية زوجيا األجنبي .والغاية من ىذا الشرط ىي الحيمولة دون انعدام جنسيتيا.
والمبلحظ ىنا أن المشرع لم يعتد بإرادة المرأة الصريحة في ىذه الحالة .فيو لم يستمزم أن تقدم طمبًا تعمن
فيو رغبتيا في التخمي عن جنسيتيا أو اكتساب جنسية أجنبية ،كما فعل بالنسبة ليا عندما ادخميا في
الجنسية العربية السورية ،أو بالنسبة لفقدان المرأة الوطنية جنسيتيا في الحالة السابقة .كما أنو لم يمنحيا
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ميمة يمكن أن تبدى خبلليا رغبت يا في البقاء عمى الجنسية السورية ،عمى نحو ما نص عميو بالنسبة
لزوجة السوري المتجنس بجنسية أجنبية .والواقع أن ىذه المرأة ال تزول عنيا الجنسية العربية السورية
لمجرد انتياء الزوجية ،بل تبقى محتفظة بيا إلى أن تتزوج من أجنبي وتدخل في جنسيتو ،ألن قبوليا
الزواج واالنضواء تحت لواء جنسية زوجيا ينطوي ضمنا عمى عدم رغبتيا في البقاء عضواً في الجماعة
الوطنية .ويبدو أن المشرع أراد التمييز ،من حيث شروط فقدان جنسية الزوجة الوطنية ،بين الجنسية
األصمية والجنسية الطارئة واالكتفاء ،بالنسبة لفقدان جنسية الزوجة الوطنية الطارئة ،باإلرادة الضمنية ليا
دون الصريحة.
أما بالنسبة ألسباب تقرير فقدان المرأة لجنسيتيا ،وفقًا ألحكام المادة  ،13فتعود برأينا إلى زوال
االعتبارات التي اكتسبت عمى أساسيا جنسية زوجيا العربي السوري والى انفصاليا عن مجتمع ىذا الزوج
بدخوليا في جنسية زوجيا األجنبي الجديدة .فطالما أن رابطة الزوجية التي أممت ىذه االعتبارات قد
انقضت وقام مقاميا رابطة زوجية جديدة مع شخص أجنبي ،فإنو البد وان تفقد الرابطة القائمة بينيا وبين
دولة زوجيا السابق مبررات بقائيا إذا رافق انحبلل ىذه الرابطة مظاىر تدل عمى الخروج عن المجتمع
الوطني واالرتباط بمجتمع أجنبي جديد.
ومن الناحية اإلجرائية توجب و ازرة الداخمية لتطبيق أحكام المادة  ،13أن تتثبت الزوجة زواجيا بوثيقة
رسمية صادرة عن الجيات المختصة واكتسابيا لجنسية زوجيا الجديد ،ويكون ذلك بإبراز وثيقة من دولة
الزوج تشعر بذلك .وأحيانًا تتولى الو ازرة نفسيا التحقق من ذلك بسؤال ىذه الدولة عما إذا كانت الزوجة قد
اكتسبت فعبل جنسيتيا .وبمجرد تحقق ذلك يتم إعبلم أمين السجل المدني لوضع اإلشارة البلزمة عمى
قيدىا.
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ج .فقد الجنسية العربية السورية بالرجوع عنيا إلى الجنسية األجنبية السابقة:
يمكن فقد الجنسية العربية السورية بالرجوع عنيا إلى الجنسية السابقة ليا ودون حاجة لصدور مرسوم
يسمح ليا بذلك ،في الحالتين التاليتين:
أولً -استرداد الزوجة ،التي اكتسبت الجنسية العربية السورية بزواجيا من مواطن عربي سوري أو
بتجنس زوجيا بجنسية الجميورية العربية السورية ،جنسيتيا األجنبية األصمية بعد انقضاء رابطتيا
الزوجية.
بموجب أحكام المادة  ،13المشار إلييا سابقًا،
يمكن أيضًا لمزوجة التي اكتسبت الجنسية العربية
السورية وفقًا ألحكام المواد  8و  9و  18و ،19
أن تفقد ىذه الجنسية إذا انتيت الزوجية واستردت
جنسيتيا األجنبية أو العربية التي فقدتيا سابقًا
بالزواج من وطني أو بتجنس زوجيا بالجنسية
العربية السورية .فمن المعروف إن كثي اًر من
الدول األجنبية ،التي ترتب عمى زواج مواطناتيا
بأجنبي فقدانين لجنسيتين ،تتيح لين بالمقابل
استردادىا عند انتياء الزوجية.
فإذا كان قانون ببلدىا األصمية يتيح ليا مثل ذلك واستردت جنسيتيا فعبلً بعد انقضاء زواجيا من وطني
فإنيا تفقد جنسيتيا العربية السورية.
ويتم التحقق من استردادىا لجنسيتيا األصمية بموجب وثيقة صادرة عن تمك الدولة أو بناء عمى
مخابرة رسمية  .4تجرييا و ازرة الداخمية عن طريق و ازرة الخارجية مع دولتيا األصمية.
ثانياً -رجوع األولد القصر عن جنسيتيم السورية المكتسبة بالتبعية إلى جنسيتيم السابقة:
منح المشرع في ببلدنا أوالد المتجنس األجنبي القاصرين ،الذين اكتسبوا جنسية الجميورية العربية السورية
بالتبعية لوالدىم ،وفقًا ألحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة ،وأوالد المرأة القاصرين ،الذين اكتسبوا
الجنسية العربية السورية ،تبعًا لوالدتيم التي استردت جنسيتيا العربية السورية بوفاة زوجيا األجنبي وفقًا
لممادة  15من المرسوم التشريعي رقم  ، 276حق الرجوع إلى جنسية أبييم األجنبية األصمية .فمقد نصت
 4راجع انبُد  10يٍ انقزار رقى  ٌ/92انًشبر إنٍّ سببقب ً انًخضًٍ انخعهًٍبث انخُفٍذٌت نهًزسٕو انخشزٌعً  276نعبو .1969

85

الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عمى أنو" :لؤلوالد القصر الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن
يختاروا جنسيتيم األصمية خبلل السنة التالية لبموغيم سن الرشد ويسمح ليم بذلك بقرار من الوزير".
كما جاء في المادة  15ما يمي" :إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجيا يتبع األوالد القاصرين حكمًا
جنسية والدتيم عمى أن يبقى ليم حق الرجوع إلى جنسية والدىم خبلل سنة من تاريخ بموغيم سن الرشد
ويسمح ليم بذلك بقرار من الوزير".
وبمقتضى ىذه النصوص الناظمة لحق الرجوع ،ال يصح اختيار ىؤالء لجنسية أبييم األصمية ،وبالتالي ال
يترتب فقدان الجنسية السورية إال إذا:
اختاروا العودة إلييا خبلل السنة الثانية لبموغيم سن الرشد وفقًا لمقانون السوري وليس لقانون جنسية األب
األصمية .وسن الرشد في القانون السوري كما حددتيا المادة  46من القانون المدني ىي ثماني عشرة سنة
ميبلدية كاممة.
والغاية من ىذا الشرط ىي إعطاء الفرصة لمن فرضت عميو الجنسية السورية في وقت لم يكن قاد ًار فيو
عمى التعبير عن إرادتو أن يقرر بعد اكتمال أىميتو وبملء إرادتو ،فيما إذا كان يرغب البقاء عمى الجنسية
العربية السورية أو العودة إلى جنسيتو لؤلصمية.
وسمح ليم وزير الداخمية بذلك بقرار يصدر عنو .والغاية من ىذا الشرط ىي تنظيم مسألة االنتقال من
الجنس ية العربية السورية إلى الجنسية األجنبية من حيث تحديد الوقت الذي يتم فيو ىذا االنتقال ،وبشكل
يسمح لآلخرين باالطبلع عمى تاريخ زوال الجنسية العربية السورية عن الولد الذي أصبح راشدًا واسترد
جنسيتو األصمية .وبيذا المعنى فإن شرط سماح وزير الداخمية ال يمكن إن ينطوي عمى منحو أية سمطة
تقديرية من شأنيا أن تؤدي إلى تعطيل حق الولد الراشد في ممارسة حقو في اختيار جنسيتو األصمية.
تمنع وزير الداخمية عن إصدار القرار البلزم معناه فرض الجنسية العربية السورية عمى ىذا الشخص
ألن ّ

رغما عن إرادتو خبلفًا لما أراده المشرع من نص الفقرة  3من المادة .8

غير أنو يتوجب لصدور قرار وزير الداخمية بالسماح لمولد ،الذي اكتسب الجنسية حسب الفقرة  2من
المادة  8ويرغب في اختيار العودة إلى جنسيتو األصمية ،أن يتقدم ىذا الولد بطمب يعمن فيو رغبتو ىذه
مرفقًا بو صورة عن قيده وقيد والده إلى و ازرة الداخمية .وينظم مشروع القرار بالسماح لو بالعودة إلى
جنسيتو األصمية عادة دون الرجوع لرأي الدوائر األخرى.
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الفقد بالتجريد
أ  -التجريد وخصائصو في القانون السوري:
عرفنا سابقاً إن الدول تسمح لنفسيا عادة بتجريد
رعاياىا من جنسيتيم في بعض الحاالت
العتبارات وطنية أو أمنية أو سياسية أو خمقية،
وعمى سبيل الجزاء .وذلك بالرغم من عدم
اعتراف الفقو ليا بحق استخدام ىذا التدبير
بشكل مطمق دون قيود أو حدود .نظ اًر ألن
استخدامو يؤدي إ لى تعطيل حق الفرد في أن
تكون لو جنسية ويتنافى مع مبدأ عدم جواز نزع
جنسيتو عنو بصورة تعسفية ،وألنو يعد من أقسى
العقوبات التي يمكن إنزاليا بالفرد.
إذ تترتب عميو غالباً نتائج خطيرة جداً في حياتو عمى صعيد وجوده في المجتمع الوطني أو الدولي.
بل لحرمان المواطن
ولقد أخذ المشرع السوري بيذا التدبير ،عمى غرار غيره من المشرعين في العالم ،سبي ً
من جنسيتو عقاباً لو عمى مواقفو وأفعالو وتصرفاتو التي تتنافى مع واجباتو الوطنية وتشكل خط اًر عمى
أمن الببلد وسبلمتيا .إذ نصت المادة  20من المرسوم التشريعي رقم  276لعام  1969عمى ما يمي:
"يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابو إِياىا بناء عمى بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل
التجريد من اكتسبيا بالتبعية".
وجاء في المادة  21من ىذا المرسوم أيضًا أنو:
بناء عمى اقتراح معمل من الوزير في حاالت التالية:
" يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم ً

إذا اكتسب جنسية أجنبية خبلفاً ألحكام الفقرة ( )1من المادة  10من ىذا المرسوم التشريعي.

إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع.
إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجو ولم يمب طمب الوزير بترك
ىذه الخدمة ضمن مدة معينة.
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إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بمد ىو في حالة حرب مع القطر.
إذا ثبتت مغادرتو األراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بمد ىو في حالة حرب مع القطر.
إذا كان قبولو في الجنسية بناء عمى أحكام المادة  6واثبت التحقيق إ ن ىذا التجريد ىو في مصمحة أمن
الببلد وسبلمتيا.
إذا غادر الببلد نيائيًا بقصد االستيطان في بمد غير عربي وجاوزت غيبتو في الخارج ثبلث سنوات
وأخطر بالعودة ولم يرد أو رد بأسباب غير مقنعة خبلل ثبلثة أشير من تاريخ تبمغو اإلخطار ،فإذا امتنع
عن تسممو أو لم يعرف لو م حل إقامة أو تعذر تبميغو ألي سبب كان ،اعتبر النشر في الجريدة الرسمية
بمثابة تبميغ".
وبإمعان النظر في ىذه النصوص تبرز لنا المبلحظات التالية التي تشكل خصائص نظام التجريد في
القانون السوري الحالي.
لم يمجأ المشرع إلى التمييز بين سحب الجنسية ممن كسبيا بصورة الحقة لمميبلد ،بالتجنس أو الزواج،
وبين إسقاطيا عن الوطنيين سواء أكانت جنسيتيم مكتسبة أم أصمية .وذلك خبلفاً لما كان معموالً بو في
تشريع جنسية الجميورية العربية المتحدة خبلل الوحدة مع مصر ولما ىو متبع في بعض الدول .إال أنو
قد نص في الوقت نفسو عمى حالتين من حاالت التجريد ال تتناول إال الذين اكتسبوا الجنسية بسبب الحق
بناء عمى بيان
لوالدتيم .الحالة األولى تتعمق بالمتجنس بشكل عام الذي اكتسب الجنسية العربية السورية ً

كاذب أو بطريق التدليس (مادة  .) 20والحالة الثانية تتعمق بالمتجنس الذي اكتسب الجنسية بشكل

استثنائي ،وفقًا ألحكام المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم  276النافذ حاليًا ،إذا أثبت التحقيق أن
ىذا التجريد ىو في مصمحة أمن الببلد وسبلمتيا (المادة  21فقرة و) .ولكنو أخضع كل حالة منيما
ألسموب مختمف في التجريد .فأخضع األولى ألسموب التجريد القضائي والثانية ألسموب التجريد اإلداري.
اتبع المشرع أسموبين لمتجريد ىما :التجريد القضائي ،وبموجبو يتم التجريد بحكم قضائي ،والتجريد اإلداري
الذي يتم بمرسوم من رئيس الجميورية بناء عمى اقتراح وزير الداخمية .وأوجب إتباع األسموب القضائي
في حالة واحدة ىي الحالة المشار إلييا سابقاً .في حين اخضع بقية الحاالت ألسموب التجريد اإلداري.
مما يجعل من ىذا التجريد في تشريع الجنسية الحالي قاعدة عامة والتجريد القضائي حالة خاصة
استثنائية .وذلك خبلفًا لما كان عميو الحال في تشريعات الجنسية التي صدرت بعد االستقبلل مباشرة
وكانت تأخذ بالتجريد اإلداري عمى سبيل االستثناء.
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أحدث المشرع أسبابًا جديدة لم تكن معروفة في التشريعات السابقة .وذلك بدالً من التقميل منيا وفقًا
لتوصيات المؤتمرات الدولية ولبلتجاىات الفقيية التي تميل إلى تقييد استخدام التجريد بحدود ضيقة وفي
حاالت خاصة .غير أن بعض ىذه األسباب الجديدة التي استحدثيا المشرع السوري أممتيا في الواقع
اعتبارات سياسية – أمنية خاصة نابعة من ظروف حالة الحرب القائمة بين سورية واسرائيل وانعكاساتيا
المختمفة وبخاصة بعد التطورات التي رافقت عدوان عام  . 1967عمى نحو ما سنرى عند دراسة حاالت
التجريد من الجنسية.
ب .حالت التجريد
يتبين من مراجعة النصوص السابقة إن المشرع قد ميز ،من حيث أسموب التجريد ،بين نوعين من
الحاالت :حاالت التجريد القضائي وحاالت التجريد اإلداري.
أولً – حالت التجريد القضائي:
خضعت حاالت التجريد التي تتم بحكم قضائي لتطور تشريعي أدى إلى تقميص نطاقيا بشكل كبير .فبعد
أن كان التجريد بحاالتو كافة يتم ،بموجب قانون الجنسية السورية رقم  98لعام  1951الذي صدر بعد
االستقبلل ،بحكم قضائي أصبح في ظل تشريع جنسية الجميورية العربية المتحدة يتم بقرار من وزير
الداخمية .وعندما جاء المرسوم التشريعي رقم  67لعام  1961أعاد العمل بالتجريد القضائي في الحاالت
نفسيا التي نصت عمييا التشريعات السابقة التي كان معموالً بيا قبل االنتقال إلى جنسية الجميورية
العربية المتحدة .فنص في المادة  19منو عمى ما يمي " :يجرد من الجنسية العربية السورية بحكم قضائي
بناء عمى بيان كاذب أو بطريق التدليس" .وجاء في المادة  20أيضًا" :
من يثبت اكتسابو ليذه الجنسية ً
لممحكمة أن تجرد من الجنسية العربية السورية":

المتجنس في حال ارتكابو إحدى الجرائم المنصوص عنيا في المواد ،271 ،266 ،265 ،264 ،263
 299 ،298 ،297 ،296 ،291 ،275 ،272من قانون العقوبات – المتعمقة بأمن الدولة الخارجي.
من َقبِل أن يعمل في مصالح جيوش أجنبية بدون إذن من الحكومة العربية السورية.
من استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء في داخل الببلد أم في خارجيا ولم يمب طمب
الحكومة العربية السورية بترك ىذه الخدمة ضمن مدة معينة.
ولما صدر المرسوم التشريعي رقم  276لعام  1969النافذ حاليا جاء خالياً من ذكر أسباب التجريد
القضائي التي كانت تنص عمييا الفقرة أ من المادة  20من المرسوم  67المشار إليو سابقاً .باإلضافة إلى
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ذلك الحق الحاالت األخرى المحددة في الفقرة (ب و ج ) من ىذه المادة بحاالت التجريد اإلداري بحيث
أصبح نطاق تطبيق التجريد القضائي مقتص ًار عمى حالة واحدة جاءت في المادة  20منو وىي:
حالة من يثبت اكتسابو الجنسية بناء عمى بيان كاذب أو بطريق التدليس.
ومن الواضح إن حكم ىذه المادة يشمل المتجنس بشكل عام سواء كان أجنبيًا أم عربيًا إذا قدم معمومات
غير صحيحة .أو إذا سكت عن واقعة أو مبلبسة بيدف تسييل دخولو في الجنسية العربية السورية ،أو
إذا قدم أوراقاً أو وثائق أو شيادات مزورة إلثبات الشروط المطموبة لتجنسو .والبد في ىذه الحالة من أجل
إعمال نص المادة  20ولصدور الحكم بالتجريد من:
أو ًل -أن يكون الشخص المتمتع بجنسية الجميورية العربية السورية قد اكتسب ىذه الجنسية بسبب الحق
لوالدتو ،سواء بالتجنس أم غيره من الطرق اإلدارية المتبعة بيذا الشأن ،كالتسجيل في القيود الخاصة
بالنازحين العرب السوريين استناداً ألحكام المرسوم التشريعي رقم  107لعام .1967
غير أنو البد من اإلشارة ىنا إلى أن بعض الفقياء يرون ضرورة عدم التفريق بين الجنسية المكتسبة
بناء عمى بيان كاذب أو بطريق
والجنسية األصمية عند تطبيق المادة  .20ألن احتمال ثبوت الجنسية ً
التدليس ممكن في الحالتين أي سواء كانت الجنسية مكتسبة أم أصمية.

وبرأينا أنو وان كان ذلك ممكنًا في حاالت نادرة جدًا ،إال أن صراحة المادة  20ال تسمح بذلك ألنيا
تنصرف إلى من اكتسب الجنسية بصورة الحقة عمى الميبلد.
بناء عمى بيانات أو معمومات غير صحيحة أو وثائق أو شيادات
ثانياً -أن يكون قد تم اكتسابيا بالغش ً

مزورة ،أو بالتدليس بالسكوت عمدًا عن واقعة أو مبلبسة لو عممت بيا السمطات الوطنية المختصة
المتنعت عن منحو الجنسية .كما لو أن شخصاً كان يتمتع بجنسية دولة ما وأخفى ذلك عن السمطات
عندما سجل في عداد النازحين العرب السوريين أو في عداد أفراد العشائر من اجل الحصول عمى
الجنسية العربية السورية .وفي ىذا الصدد قررت المحكمة اإلدارية العميا ف ي سورية أن "حصول أحد
الفمسطينيين عمى الجنسية العربية السورية بتسجيل نفسو في عداد النازحين السوريين استنادا ألحكام

ال عمييا بطريق الغش والتدليس وموجبًا بالتالي لتجريده
المرسوم التشريعي  107لعام  1967يعتبر حصو ً
منيا"  5كما قررت أيضًا أن تسجيل لبناني في سجبلت األحوال المدنية السورية باعتباره من أفراد العشائر
يعد حصوالً عمى الجنسية عن طريق التدليس إلخفائو جنسيتو المبنانية ويستوجب التجريد" .6
ّ
 5انقزار رقى  221فً انقضٍت رقى  390نعبو ( 1972يجًٕعت انًببدئ انخً قزرحٓب انًحكًت اإلدارٌت انعهٍب فً عدبو 1972
ص  .)245فً حدٍٍ قدزرث يحكًدت انقضدبد اإلداري بقزارْدب رقدى  88فدً انقضدٍت رقدى  234نعدبو  1974ببنُسدبت نشد ض
سجم يع أفزاد أسزحّ فً عداد انُدبسحٍٍ انسدٕرٌٍٍ عًدالً ببنًزسدٕو انخشدزٌعً  107نسدُت  ،1967ثدى حبدٍٍ أَدّ يدٍ انخببعٍدت
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والمقصود بالحكم القضائي الوارد في المادة  20حكم القضاء العادي وليس مجمس الدولة .ووفقاً لذلك فقد
قررت المحكمة اإلدارية العميا في سورية "إن أَمر التجريد من الجنسية طبقًا لنص المادة  20المذكورة إنما
يعود إلى الجية القضائية التي تتحقق من وقوع الجرم المؤدي إلى اكتسابيا بطريقة غير مشروعة فتحكم
بالعقوبة األصمية والتبعية وبرد الحال إلى ما كانت عميو قبل ارتكاب الجرم" .والمحكمة صاحبة الوالية
بالنظر في جرم البيان الكاذب ىي محكمة بداية الجزاء .ويبدو واضحًا من نص المادة  20أنو إذا ثبت
لممحكمة اكتساب الجنسية استناداً إلى بيان كاذب أو بطريق التدليس فإنو يتوجب عمييا الحكم بالتجريد.
إذ ليس ليا في ىذا الشأن أية سمطة تقديرية في تقرير ىذا التدبير أو عدمو .وتحرك دعوى التجريد من
بناء عمى طمب اإلدارة المعنية تبعًا لمدعوى الجزائية.
قبل النيابة العامة ً

ويثور السؤال بيذا الصدد عن المدة التي يمكن خبلليا الحكم بالتجريد وعن تاريخ بدء سريانيا؟ لم يحدد

المشرع لذلك مدة معينة ،فيل ذلك يعني إمكان الحكم بالتجري د في أي وقت يثبت فيو لممحكمة كذب
البيانات أو التدليس سواء تجاوزت ىذه المدة مدة تقام الجنح ،وىي ثبلث سنوات ،أم مدة التقادم العادي،
وىي خمس عشرة سنة؟
قال بعض الفقياء أن لممحكمة المختصة أن تقرر ىذا التجريد في أي وقت يثبت لدييا كذب البيانات أو
التدليس ،ما لم يكن قد مر عمى الدخول في الجنسية مدة التقادم العادي .7
ولكننا ال نرى ذلك ألن التجريد ىنا يتم الرتكاب جريمة يعاقب عمييا القانون بعقوبة جنحية ،فيي تخضع
لمدة التقادم التي ينص عمييا قانون العقوبات ألمثال ىذه الجرائم وىي ثبلث سنوات  ،8تبدأ من تاريخ
وقوع الجريمة ب النسبة لتقديم البيان الكاذب ،ومن تاريخ انكشاف حيل صاحب المصمحة ،بالنسبة لمتدليس،
وذلك وفق األحكام العامة الناظمة لسريان التقادم في مثل ىذه الجرائم.
والبد من القول أخي ًار أن النص عمى إتباع األسموب القضائي في التجريد يشكل ضمانة كبرى لؤلفراد
لمحيمولة دون تعسف السمطة التنفيذية الذي يمكن أن يحصل في التجريد اإلداري.

انفهسطٍٍُت "اٌ ٔجٕد قٍد نّ فً سجالث يؤسست انالجئٍٍ انفهسطٍٍٍٍُ ال ٌثبج أَّ اسخحظم عهى انجُسدٍت انسدٕرٌت بطزٌد
انغش ٔانخدنٍس"( .يجًٕعت انًببدئ انقبٍََٕت انظبدرة عٍ يحكًت انقضبد اإلداري  ،1974ص .)174
 6انقزار رقى  239فً انطعٍ  101نعبو ( . 1972يجًٕعت انًببدئ انقبٍََٕت انخً أقزحٓب انًحكًت اإلدارٌت انعهٍدب  1972ص
ٔ )250انقزار رقى  165فً انطعٍ  258نعبو ( 1971يجًٕعدت انًبدبدئ انخدً قزرحٓدب انًحكًدت اإلدارٌدت انعهٍدب نعدبو 1971
ص .204
 7راجع بٓذا انشأٌ د .يبجد حهٕاًَ ،انًزجع انسبب ص .262
 8اَظددز فددً ْددذا انًعُددى :قددزار يحكًددت انقضددبد اإلداري رقددى  167فددً انقضددٍت رقددى  339نسددُت ( 1971يجًٕعددت انًبددبدئ
انقبٍََٕت انخً قزرحٓب يحكًت انقضبد اإلداري نعبو  1971ص .)207
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ثانياً – حالت التجريد اإلداري
تطور وتوسَّع في ببلدنا
الحظنا سابقًا أن التجريد اإلداري قد َّ
عمى حساب التجريد القضائي ،وذلك بالرغم من أنو دخل
متأخ اًر في تشريعنا بالنسبة لمتجريد القضائي .إذ نص المشرع
عميو ألول مرة بالمرسوم التشريعي رقم  98تاريخ  4تشرين
األول  ،1953الذي قضى بإضافة نص جديد إلى المادة 14
من المرسوم التشريعي رقم  21لعام  1953المتضمن قانون
الجنسية ،سمح بموجبو لمسمطة التنفيذية تجريد المواطن
السوري من جنسيتو بمرسوم إذا كان من سكان أقضية الحدود
مسجبلً في سجبلت نفوسيا وتثبت مغادرتو لؤلراضي السورية
خمسة لئلقامة النيائية في الببلد األجنبية.
وذلك استثناء من القاعدة العامة التي كانت تقضي بضرورة صدور قرار قضائي بالتجريد .ثم أخذ نطاق
حاالت التجريد اإلداري باالتساع في ظل التشريعات البلحقة ،حتى أن التجريد أصبح بموجب قانون
جنسية الجميورية العربية المتحدة لعام  1958يتم في شتى حاالتو بقرار من وزير الداخمية.
تمت العودة إلى األسموب نفسو والحاالت التي كان
أما في ظل المرسوم التشريعي  67لعام  1961فقد َّ
ال بيا في ظل التشريعات السابقة لقيام الوحدة .غير أن التشريع الحالي أضاف إلى ىذه الحاالت،
معمو ً
حاالت جديدة لمتجريد ،استمدىا من قانون جنسية الجميوري ة العربية المتحدة ،بحيث أصبح عدد الحاالت،
التي يمكن أن يجرد فييا العربي السوري من جنسيتو بمرسوم بناء عمى اقتراح معمل من وزير الداخمية،
ال من أربع كانت معروفة سابقًا.
سبع حاالت بد ً
وبموجب المادة  21من المرسوم  276لعام  1969المشار إلييا سابقاً فإن ىذا الحاالت ىي:
الحالة األولى :تجنس المواطن العربي السوري بجنسية أجنبية قبل السماح لو بالتخمي عن جنسيتو:
وىذه الحالة من حاالت التجريد المستحدثة بموجب التشريع الحالي ،ولم تكن معروفة في التشريع السابق.
والتجريد ىنا ىو جزاء إداري يمكن لوزير الداخمية اتخاذه بحق من يخالف أحكام الفقرة أ من المادة 10
بناء عمى طمبو دون
من المرسوم التشريعي  276لعام  ،1969أي يحق من تجنس بجنسيتو أجنبية ً

الحصول عمى مرسوم يسمح لو بالتخمي عن جنسيتو العربية السورية .ويتوجب في ىذه الحالة لتجريده من

الجنسية ،ما يمي:
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أن يكون قد اكتسب جنسية دولة أجنبية بطريق التجنس وفق ما بيناه سابقًا عند شرح المادة العاشرة.
أن يكون قد دخل في الجنسية األجنبية قبل السماح لو بالتخمي عن الجنسية العربية السورية ،سواء طمب
األذن بالتخمي ولم يسمح لو أم لم يطمب ذلك .وسواء أكان مقيمًا في سورية أم في بمد تجنسو الجديد.
والتجريد في ىذه الحالة جوازي وليس وجوبيًا ،ولو تحققت الشروط السابقة ،يعود لوزير الداخمية تقديره
مراعاة العتبارات وطنية أو لمصالح محددة تتعمق ،وفق ما جاء في األسباب الموجبة لقانون الجنسية
الحالي ،بمراعاة أوضاع العرب السوريين المنتشرين في ببلد العالم بقصد العمل وكسب الرزق دون أن
تكون لدييم نية التوطن النيائي في ىذه الببلد .والذي تقضي مصالحيم الخاصة أحيانًا أن يكتسبوا جنسية
البمد الذي يقيمون فيو ،كي يستفيدوا من المزايا التي يتمتع بيا مواطنو ىذا البمد .ألن فرض عقوبات
عمييم ،في حال تجنسيم بجنسية أجنبية ،بما في ذلك عقوبة الت جريد " ،قد يحمميم عمى طمب التخمي عن
جنسيتيم والبقاء في الببلد األجنبية حيث يقيمون ،مما يحرم الدولة من طاقاتيم وامكانياتيم وخبراتيم".
ومن أجل ذلك أيضًا رأى المشرع عدم تطبيق نص الفقرة  2من المادة العاشرة ،التي تقضي بفرض عقوبة
الحبس من شير إلى ثبلثة أشير والغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو إحدى ىاتين العقوبتين بحق
المخالف ألحكام الفقرة ( ) 1من ىذه المادة ،إال إذا طمب وزير الداخمية تحريك الدعوى الجزائية ،إذا وجد
ىناك أسبابًا تستدعي ذلك.
الحالة الثانية – دخول المواطن العربي السوري باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون
ترخيص سابق .9
ويشترط لتجريد المواطن من جنسيتو العربية السورية في ىذه الحالة ما يمي:
أن يكون قد دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية .ويراد بالخدمة العسكرية ىنا :الخدمة
بصفة عسكري في جيش نظامي تابع لدولة أجنبية .أما الخدمة العسكرية ضمن قوات ثورية غير نظامية
فبل تدخل في مفيوم الخدمة التي رتب عمييا المشرع وجوب تجريد المواطن من جنسيتو .وال يعد مجرد
قبول الخدمة سببًا موجباً لمتجريد ،كما كان متبعاً في السابق ،بل البد من الدخول فعبلً في الخدمة
العسكرية ،سواء كانت ىذه الخدمة داخل الببلد أم خارجيا.
أن ال يكون قد حصل مقدما عمى ترخيص من وزير الدفاع .فإذا سبق وتقدم بطمب السماح لو بدخول
الخدمة العسكرية في دولة أجنبية واذن لو وزير الدفاع بذلك قبل الدخول فييا ،فبل مجال ألعمال النص
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وتجريده من جنسيتو .وذلك النتفاء مبررات التجريد القائمة عمى أساس انتفاء الوالء واإلخبلل بااللتزامات
الوطنية وعدم االمتثال لرغبة السمطة العامة.
الحالة الثالثة – الستخدام لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت .10
يمكن في ىذه الحالة ،من حاالت التجريد اإلداري ،تجريد المواطن العربي السوري من جنسيتو إذا تحققت
الشروط التالية:
أن ي كون قد التحق بوظيفة لدى دولة أجنبية بناء عمى رغبتو ،ميما كانت طبيعة ىذه الوظيفة وصفتيا
وأىميتيا سواء كانت ىذه الوظيفة داخل القطر السوري ،باستخدامو في سفارة أو قنصمية ىذه الدولة ،أم
خارجو .وال يكفي ىنا أيضًا قبول الوظيفة أو العمل ،كما كان سائدًا في تشريع جنسية الجميورية العربية
المتحدة وتشريعات الجنسية األخرى التي سبقتو في ببلدنا ،بل البد من أن يمتحق بيا فعبل لكي تتوافر
إمكانية التجريد قانوناً.
ال ترك ىذه الوظيفة خبلل مدة زمنية يحددىا لو في الطمب ويرفض
أن يطمب إليو وزير الداخمية أصو ً
تركيا .ومن المبلحظ ىنا أن المشرع لم يمزم وزير الداخمية أن يطمب من كل مواطن يدخل في وظيفة
لدى دولة أجنبية ترك ىذه الوظيفة ،بل أخضع تحريك ىذا الطمب لتقديره المطمق .ويعتبر طمب الوزير
عرض نفسو لمتجريد من جنسيتو.
إنذا ًار لو .فإذا انقضت المدة المحددة في اإلنذار ولم يستجيب لمطمب َّ
الحالة الرابعة – النشاط والعمل لصالح بمد ىو في حالة حرب مع القطر السوري.
تعد ىذه الحالة من الحاالت التي استحدثيا المشرع السوري في قانون الجنسية الحالي ،وان كان نطاق
تطبيقيا يشمل بعض الجرائم المخمة بأمن الدولة كالخيانة والتجسس والنيل من ىيبة الدولة التي كانت
تجيز التشريعات السابقة تجريد مرتكبييا الذي اكتسبوا الجنسية العربية السورية بالتجنس من جنسيتيم
بحكم قضائي ،إال أن الجديد فييا أنيا تتناول األعمال التي ىي في صالح دولة ىي في حالة حرب مع
القطر السوري.
وتتسع ىذه الحالة التي نصت عمييا الفقرة (د) من المادة  ،21إلى كثير من األفعال .فيي ال تقتصر
عمى الجرائم التي يعاقب عمييا قانون العقوبات العام بل يمكن أن تشمل أيضًا األفعال والتصرفات
والنشاطات كافة التي تخدم مصالح دولة ىي في حالة حرب مع القطر السوري والتي لم ينص المشرع
عمى عقاب خاص بتا ،وذلك وفقاً لتقدير وزير الداخمية صاحب الحق باقتراح مرسوم التجريد .وتسري
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ليس فقط عمى المتجنس بل تطبق عمى المواطنين العرب السوريين كافة سواء كانت جنسيتيم أصمية أم
مكتسبة ،بشرط تحقق ما يمي:
أن يقوم المواطن العربي السوري بنشاط أو عمل لصالح بمد أجنبي ميما كان نوع وطبيعة ىذا العمل
ثقافيًا كان أم فنيًا أم عسكريًا أم اقتصادياً أم سياسيًا أم دعائياً .أما العمل والنشاط لمصمحة ىيئة أجنبية
فبل يعد موجبًا لمتجريد إال إذا كانت ىذه الييئة تعمل بدورىا لخدمة بمد أجنبي.
أن يكون ىذا البمد في حالة حرب مع الجميورية العربية السورية  .11ومن المعروف أن قطع العبلقات
الدبموماسية ال يعني إعبلن حالة الحرب ،كما أن اتفاقية اليدنة بين الدول المتحاربة ال تعني أيضاً إنياء
حالة الحرب.
ونظ اًر لخطورة ىذا النشاط عمى أمن الببلد فقد أجاز المشرع لمسمطة التنفيذية أيضًا ،وذلك بموجب المادة
 ،22أن تصادر األموال المنقولة وغير المنقولة لمن قام بو وتقرر تجريده من الجنسية.
الحالة الخامسة – مغادرة البالد بصورة غير مشروعة إلى بمد ىو في حالة حرب مع القطر السوري:
في ىذه الحالة يشترط لتجريد المواطن العربي السوري من جنسيتو ،بمقتضى الفقرة (ىـ) من المادة ،21
أن يكون قد غادر القطر بصورة غير مشروعة ،أي خبلفاً لمقوانين واألنظمة المتعمقة بالسفر أو المغادرة.
كما لو غادر الببلد من غير النقاط المحددة لمخروج .وان يكون المواطن قد أقام في بمد ىو في حالة
حرب مع القطر السوري .وعمى ذلك إذا تمت المغادرة بصورة غير مشروعة إلى بمد ليس في حالة حرب
مع القطر فإن ذلك ال يستدعي التجريد.
والمبلحظ ىنا أيضًا أن المشرع لم يكتف بعقوبة التجريد وحدىا بل أجاز لمسمطة التنفيذية أيضًا مصادرة
األموال المنقولة وغير المنقولة لمن جرد من جنسيتو (المادة  .)22وذلك نظ اًر التصال أسباب التجريد في
ىذه الحالة ببمد ىو في حالة حرب مع القطر السوري.
الحالة السادسة – مصمحة أمن البالد وسالمتيا:
وفي ىذه الحالة من حاالت التجريد ال تسري إال عمى األشخاص الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية
بالتجنس بصورة استثنائية وفقًا ألحكام المادة  6من المرسوم التشريعي  .276وىم:
من يحمل شيادة بوصفو مواطنًا مغتربًا.
من أدى لمدولة أو لؤلمة العربية خدمات جميمة.
بناء عمى طمبو وألسباب يعود تقديرىا لوزير الداخمية.
من كان من أصل عربي واكتسب الجنسية ً
 11كًب ًْ عهٍّ انحبل يع "اسزائٍم".
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وذلك إذا أثبت التحقيق أن تجريدىم من الجنسية ىو لمصمحة أمن الببلد وسبلمتيا .ويعد التجريد في ىذه
الحالة رجوعًا من السمط ة التي منحتيم الجنسية عن قرارىا وابطاال لممعاني كافة التي كان ينطوي عمييا
ىذا القرار .ويمكن إدراجيا تحت ما يسمى بسحب الجنسية ممن كسبيا بصورة الحقة عمى الميبلد.
الحالة السابعة – مغادرة البالد نيائياً بقصد الستيطان في بمد غير عربي:
أراد المشرع من إضافة ىذه الحالة الجديدة ،وفق ما جاء في األسباب الموجبة لقانون الجنسية " ...إسقاط
الجنسية عن الموسويين الذين نزحوا نيائياً عن الببلد إلى القسم المحتل من فمسطين والذين ال يعرف
محل إقامتيم وال يمكن بموجب النصوص (السابقة) إسقاط الجنسية عنيم إذا لم يثبت أنيم موجودون في
بمد ىو في حالة حرب مع سورية مما ىو متعذر عمى دوائر األمن إثباتو" .فيي إذن تغطية لعجز حاالت
التجريد في تشريع الجنسية السابق عن استيعاب حالة ىؤالء الموسويين الذين قطعوا صمتيم بالقطر
العربي السوري وجعموا والءىم لمصييونية.
وبموجب أحكام الفقرة (ز) من المادة  21يشترط لمتجريد في ىذه الحالة ،تحقق األفعال التالية :المغادر
واالستيطان في بمد غير عربي واإلخطار ،وفق ما يمي:
أن يغادر المواطن العربي السوري القطر بصورة نيائية بقصد االستيطان في بمد غير عربي .ويقصد
بالمغادرة "بصورة نيائية" المغادرة بنية عدم العودة .غير أنو من الصعب أحيانًا إثبات ىذه النية .ويمكن
اعتبار االستيطان في بمد أجنبي دومًا دليبلً عمى انتفاء نية العودة إلى الوطن .واألصل أن كل وطني
يغادر ببلده تبقى لديو نية العودة إلييا مالم يقم الدليل عمى عكس ذلك.
أن يكون قد استوطن في بمد أجنبي غير عربي .سواء حصل عمى جنسية ىذا البمد أم لم يحصل عمييا.
أما إذا تم االستيطان في بمد عربي فبل يستكمل التجريد شروطو.
أن تتجاوز غيبتو في خارج الببلد مدة ثبلث سنوات ،ال فرق إن أمضى مجموع ىذه المدة في بمد
االستيطان أم في عدة ببلد أجنبية أخرى .عمى أن يكون ىذا الغياب مقترنًا بنية االستيطان التي يستدل
عمييا من ظروف واقع الحال ،وبخاصة من اجتماع األفعال واإلجراءات المشار إلييا في الفقرة ز المشار
إلييا سابقاً.
أن تقوم و ازرة الداخمية بإخطاره بالعودة إلى القطر خبلل ثبلثة أشير من تاريخ تبميغو اإلخطار ،وان
يرفض االمتثال ليذا اإلخطار خبلل ىذه المدة ،وذلك إما بعدم الرد أو بالرد بأسباب غير مقنعة.
ولقد عالج المشرع في الفقرة (ز) صعوبات التبميغ المختمفة التي تتعمق بأكثريتيا بشكل خاص بوضع
الموسويين الذين نزحوا إلى األرض المحتمة ،لجية عدم معرفة محل اإلقامة أو تعذر التبميغ ألي سبب
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آخر .فنص عمى اعتبار نشر األخطار في الجريدة الرسمية بمثابة التبميغ .وباستكمال مختمف ىذه
الشروط يصبح الشخص عرضة لمتجريد.
غير أنو يتبين لنا من استعراض ىذه الشروط ،التي استمزمتيا الفقرة (ز) من المادة  ،21أن نطاق
تطبيقيا ال يقتصر فقط عمى فئة الموسويين الذين نزحوا نيائياً عن الببلد إلى القسم المحتل من فمسطين
والذين ال تعرف محل إقامتيم .بل يمكن أن يشمل أيضًا الموسويين وغير الموسويين من العرب السوريين
المقيمين في الخارج .وبتقديرنا يجب عمى السمطة التنفيذية ،ونقصد بذلك و ازرة الداخمية ،أن تطبق ىذه
الفقرة بكثير من العناية والحذر وبروح جدية م ن المسؤولية وبخاصة فيما يتعمق بالتبميغ وضمن الحدود
وبينيا صراحة في األسباب الموجبة .أو إعادة النظر في ىذه الفقرة والعمل عمى
التي أرادىا المشرع ّ

تعديميا بشكل يعبر بوضوح عن الغاية األساسية من وجودىا .إذ ليس من المقبول أن تفترض نية التوطن

وعدم العودة إلى القط ر لدى كل المواطنين الذين تجاوزت غيبتيم عنو أكثر من ثبلث سنوات ممن ال
تعرف محل إقامتيم .كما أنو ليس صحيحًا أن يفترض أيضًا أن السوريين كافة الذين ال تعرف محل
إقامتيم في الخارج أنيم نزحوا إلى األرض المحتمة من فمسطين .وليذا ال يمكن ،مع بقاء النص عمى
إطبلقو ،أن يبقى المواطنون السوريون ،المقيمون خارج الببلد العربية واألرض المحتمة من فمسطين،
عرضة لطمب العودة وتعطيل مصالحيم لمجرد أن غيبتيم تجاوزت مدة ثبلث سنوات عمى أساس افتراض
نية التوطن في الخارج ،وربما لتجريدىم من جنسيتيم وىم حريصون عمى التمتع بيا.
ج -آثار التجريد:
ال تقتصر آثار التجريد في التشريع السوري عمى شخص المتجنس بل يمكن أن تمتد لمتناول أيضًا أفراد
أسرتو.
 آثار التجريد بالنسبة لشخص المجرد من الجنسية:12بموجب المادة  23من المرسوم التشريعي  276النافذ حاليًا ،يترتب عمى تجريد المواطن العربي السوري
من جنسيتو بحكم قضا ئي أو بمرسوم سقوط الجنسية عنو .وبذلك يمكن أن يصبح عديم الجنسية .وفي
األحوال كافة يفقد صفتو الوطنية ويصبح أجنبياً بالنسبة لسورية من جميع الوجوه سواء اكتسب جنسية
بل أن
أجنبية أم بقي عديم الجنسية .ويخضع بالتالي لمقوانين واألنظمة المتعمقة باألجانب .فبل يجوز لو مث ً
يكتسب حقوقاً عقارية فييا إال وفقاً لشروط تممك األجانب .كما يتحمل النتائج كافة التي ترتبيا القوانين
 12اَظز فً حطبٍقبث ْذِ اَثبر فً انخشزٌع انسٕري:
كخببُب فً انقبٌَٕ اندٔنً ان بص – انجُسٍت ،يزجع سبب ص  ،687انٕٓايش .4 ٔ 3 ٔ 2
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النافذة عمى فقدان الجنسية العربية السورية .ومن ىذه النتائج في تشريعاتنا النافذة ،طرده من الوظيفة
وانتياء خدمتو في الدولة وحرمانو من المعاش التقاعدي إذا كان موظفًا أو عسكريًا.
ومن الجدير بالذكر أن المشرع كان في ظل بعض التشريعات السابقة ال يعد المواطن المجرد من جنسيتو
أجنبيًا فحسب ،بل أجنبيًا غير مرغوب فيو يتحتم عميو مغادرة الببلد ميما كان سبب التجريد.
غير أن سكوت المشرع في التشريع الحالي عن ىذا الموضوع ال يحول دون ممارسة و ازرة الداخمية لحقيا
في أبعاده عن سورية إذا اقتضت ذلك مصمحة الببلد وأمنيا.
وباإلضافة إلى اآلثار السابقة فقد أجاز قانون الجنسية الحالي في سورية ،بموجب المادة  22منو،
مصادرة األموال المنقولة وغير المنقولة لمن يجرد من الجنسية العربية السورية بسبب قيامو بنشاط أو
عمل لصالح بمد ىو في حالة حرب مع القطر أو مغادرتو األراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة
إلى بمد ىو في حالة حرب مع القطر وذلك عمى نحو ما رأينا سابقًا.
 آثار التجريد بالنسبة ألفراد أسرة المجرد من الجنسية:خبلفاً لما كان سائدًا في التشريع ا لسابق يترتب عمى تجريد العربي السوري من جنسيتو في التشريع
الحالي أن يفقد تابعوه :زوجتو وأوالده القصر جنسيتيم أيضًا .وذلك أما بصورة حكمية في حالة التجريد
القضائي أو بصورة جوازية وفقًا لتقدير السمطة المختصة في حالة التجريد اإلداري.
فتفقد زوجة المجرد من جنسيتو وأوالده القصر جنسيتيم العربية السورية ،التي اكتسبوىا بالتبعية لو ،حكمًا
بناء عمى بيان كاذب أو بطريق التدليس وذلك عمبلً
إذا تم تجريده بحكم قضائي لثبوت اكتسابو الجنسية ً

بأحكام المادة  / 20/من قانون الجنسية الحالي .أما في الحاالت األخرى التي يتم فييا التجريد بمرسوم فبل
تفقد الزوجة واألوالد القصر جنسيتيم العربية السورية إال إذا رأت اإلدارة المختصة تجريدىم منيا بالتبعية،
عمبلً بأحكام المادة  23من المرسوم التشريعي  276النافذ حاليًا التي تنص عمى ما يمي" :يترتب عمى
تجريد الشخص من جنسيتو سقوطيا عنو وحده مالم ينص عمى خبلف ذلك صراحة" .فاألمر إذن متروك
لتقدير اإلدارة .ألنو إذا كان البد من تجريد الزوجة واألوالد القصر من الجنسية العربية السورية التي
اكتسبوىا بالتبعية في الحالة األولى ،إال أنو ال يمكن التسميم بتجريدىم منيا بالتبعية في الحاالت األخرى
كافة ،إال إذا وجدت أسبا ب موجبة لذلك .وعمى اإلدارة أن نستخدم سمطتيا ىذه بكثير من الروية وبروح
عالية من المسؤولية والموضوعية.
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تمارين
اختر اإلجابة الصحيحة:
 .1يفقد العربي السوري جنسيتو:
 .1إذا دخل في جنسية أجنبية بإرادتو أو رغماً عنو.
 .2إذا تجنس بجنسية أجنبية فبل الحصول عمى ترخيص لو بذلك.
 .3إذا تجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول عمى ترخيص.
 .4إذا تجنس بجنسية أجنبية أو عربية.
الجواب الصحيح رقم .2
 .2تفقد المرأة السورية جنسيتيا إذا تزوجت من أجنبي:
 .1إذا اكتسبت جنسية زوجيا ولو لم تطمب ذلك.
 .2إذا كانت تكسب جنسية زوجيا حكمًا بمجرد الزواج.
 .3إذا كان قانون زوجيا يكسبيا اياىا ولو لم تطمب ذلك.
 .4إذا كان قانون زوجيا يكسبيا اياىا وطمبت ذلك.
الجواب الصحيح رقم .4
 .3يكون التجريد قضائيًا ًً في الحالة التالية:

 .1إذا اكتسب المواطن السوري جنسية أجنبية خبلفًا ألحكام المادة .10
ال.
 .2إذا اكتسب المواطن السوري جنسية أجنبية قبل التخمي عنيا أصو ً
 .3إذا تم اكتساب الجنسية العربية السورية بطريق التدليس.
 .4إذا ارتكب المتجنس الجرائم المخمة بأمن الدولة الخارجي.

الجواب الصحيح رقم .3
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 .4يجوز مصادرة أموال المجرد من الجنسية في حالة:
 .1العمل لصالح بمد ىو في حالة حرب مع القطر السوري.
 .2االستخدام لدى دولة أخنبية بأية صفة كانت.
 .3الدخول في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية.
 .4مغادرة الببلد بقصد االستيطان في بمد غير عربي.
الجواب الصحيح رقم .1
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الوحدة التعميمية الخامسة
استرداد الجنسية العربية السورية وردها
الكممات المفتاحية:
االسترداد  -الرد  -األوالد القصر  -الزوجة  -المجرد من الجنسية..

الممخص:
التمييز بين حاالت الرجوع إلى الجنسية الوطنية عن طريق استرداد الجنسية المفقودة ،وتحديد األشخاص
المستفيدين منيا (القصر والمرأة المتزوجة) ،أو عن طريق ردىا لمن جرد منيا إداريًا ،وتحديد شروط ىذه
الحاالت المختمفة وتحديد آثارىا الفردية والجماعية.
األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1تحديد الشروط التي تمكن من استرداد الجنسية العربية السورية في حاالت معينة
 .2تحديد الشروط التي أجازىا المشروع السوري لرد الجنسية العربية السورية لمن فقدىا بالتجريد
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استرداد الجنسية العربية السورية
فتح المشرع السوري الطريق أمام فئات معينة من األشخاص الذين فقدوا جنسيتيم العربية السورية بسبب
اكتسابيم جنسية أجنبية ،الستردادىا وفق شروط محددة  ،كما أجاز بالمقابل ردىا إلى من جرد منيا.
أ.

األ والد القصر الذين فقدوا جنسيتهم العربية السورية بسبب تجنس أبيهم العربي السورية بجنسية
أجنبية واكتسبوا جنسيته الجديدة بالتبعية:

عرفنا سابقًا أن المشرع قد رتب عمى تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية متى أذن لو بذلك ،فقدان
أوالده القصر لجنسيتيم إذا اكتسبوا جنسية أبييم الجديدة بمقتضى القانون األجنبي الخاص بيا .ولكننا
نجد أنو أتاح ليم في الوقت نفسو ،وفقاً لمفقرة  3من المادة  11من تشريع الجنسية الحالي ،أن يختاروا
جنسية أبييم األصمية خالل السنة التالية لبموغيم سن الرشد إذا كانت إقامتيم العادية في القطر أو كانوا
قد عادوا إليو بقصد اإلقامة الدائمة فيو .ويسمح ليم بذلك بقرار من وزير الداخمية .وذلك نظ ًار ألنيم فقدوا
جنسيتيم بالتبعية ألبييم استنادا إلرادة مفروضة عمييم .أما وقد بمغوا سن الرشد فقد أصبح من العدل أن
تؤخذ إرادتيم الحقيقية بعين االعتبار.
وبناء عمى أحكام ىذه الفقرة من المادة  11يشترط السترداد األوالد القصر لجنسيتيم العربية السورية التي
فقدوىا نتيجة الكتساب األب جنسية أجنبية وفقاً ألحكام الفقرة  1و  2من ىذه المادة ،تحقق األمور
التالية:
 -1أن يكون الشخص قد بمغ سن الثامنة عشرة وىي سن الرشد في القانون السوري لكي يستطيع
التعبير عن إرادتو الحرة.
 -2أن يعمن اختياره لمجنسية العربية السورية بطمب أصولي يقدم إلى و ازرة الداخمية ،وذلك خالل سنة
من تاريخ بموغو سن الرشد .فإذا بمغ سن الرشد ولكنو لم يمارس حق اختيار الجنسية العربية السورية إال
بعد انقضاء ىذه المدة فال يعتد بيذا االختيار.
 -3أن تكون إقامتو العادية في القطر أو أن يكون قد عاد إليو بقصد اإلقامة الدائمة إذا كان قد
غادره إلى خارج البالد ،وذلك لمعرفة مدى اندماجو بالمجتمع العربي السوري .ومن المالحظ أن التشريع
السابق كان يكتفي باإلقامة العادية في القطر أو بالعودة مع اإلعالن خطيًا عن الرغبة في اإلقامة فيو.
ال من مجرد إعالن الرغبة فييا ،بالرغم من صعوبة
ويبدو أن المشرع قد فضل األخذ بنية اإلقامة بد ً
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الكشف عنيا ،بغية تأسيس االسترداد عمى أسس واقعية ثابتة .ويمكن االستدالل عمى ىذه النية من خالل
ظروف ومعطيات الواقع.
 -4أن يسمح لو وزير الداخمية باسترداد الجنسية العربية السورية بقرار يصدر عنو .وىذا الشرط لم
يكن معروفًا من قبل في تشريعات الجنسية السابقة .وكانت الغاية من إضافتو إزالة االلتباس الذي كان
ينشأ عن النصوص السابقة التي لم تكن تبين كيفية االسترداد .وعمى ذلك ال نعتقد أن المشرع قد أراد
بشرط السماح ىذا منح وزير الداخمية سمطة تقديرية بيذا الشأن تجيز لو منحو أو حجبو.
فالبد من صدور قرار من الوزير يسمح باالسترداد طالما أن الشروط األخرى المطموبة كافة متوفرة.
وق ارره ىذا ،عند الفقياء العرب السوريين ،ذو صفة اظيارية ال إنشائية 1بمعنى أنو يظير حقًا لطالب
االسترداد مقرر بموجب القانون وال ينشئ ىذا الحق .والقول خالف ذلك يجعل االسترداد قريب الشبو جداً
بالتجنس.
ومما يجدر مالحظتو ىنا أن المشرع لم يستمزم أن يتخمى طالب االسترداد عن جنسيتو التي كسبيا
بالتبعية مما يسمح واقعيًا بازدواج جنسيتو ،كما ىو الحال أيضًا في حاالت االسترداد األخرى كافة ،مما
كان حرياً بالمشرع تالفي الوقوع في ىذه الحالة.
ب .المرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها بسبب زواجها من أجنبي والمرأة العربية السورية التي
فقدت جنسيتها بسبب تجنس زوجها السوري بجنسية أجنبية:
أجازت المادة  14من المرسوم التشريعي رقم  276لعام  1969لممرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتيا
وفقًا ألحكام المادتين  11و  12أن تستردىا عند انتياء الزوجية إذا طمبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر
عنو .ويقصد بالمرأة التي فقدت جنسيتيا وفقاً ألحكام المادة  11المرأة التي فقدت جنسيتيا بسبب تجنس
زوجيا العربي السوري بجنسية أجنبية واكتسابيا لجنسيتو .أما المرأة التي فقدت جنسيتيا وفقًا لممادة ()12
فيي المرأة التي فقدت جنسيتيا العربية السورية بسبب زواجيا من أجنبي واكتسابيا لجنسيتو .إذ أنو ليس
من المالئم أن تحرم المرأة في ىاتين الحالتين من العودة إلى جنسيتيا األصمية في حال انتياء رابطة
الزوجية ،التي كانت سببًا في فقدىا ليا ،طالما أنيا ترغب في ذلك فعالً.
غير أنو يشترط لعودتيا واستردادىا لمجنسية العربية السورية بموجب المادة  14الشروط التالية:
-1

انتياء الزوجية سواء بإبطال الزواج أو بالوفاة أو الطالق أو التطميق.

 1الدكتىر فؤاد شباط – دراساث هقارنت في الجنسيت وإقاهت األجانب في سىريت ولبناى ،هعهد البحىث والدراساث التابع
لجاهعت الدول العربيت ،القاهرة  1971ص .86
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أما اليجر والتفريق بين الزوجين فكالىما ذو مفعول مؤقت وال يؤدي أي منيما إلى فك رابطة الزوجية
نيائيًا .غير أن المحكمة اإلدارية العميا في سورية خرجت عمى ذلك وَّعدت اليجر من األسباب التي
تنتيي بيا الزوجية وسمحت لممرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتيا بسبب زواجيا من أجنبي أن
تستردىا إذا كان قد حكم باليجر بينيا وبين زوجيا األجنبي .2
وعمى ذلك ال يحق لممرأة ممارسة حقيا في االسترداد مادامت رابطة الزوجية قائمة ولم تنحل نيائيًا .ألن
االسترداد مبني عمى أساس زوال االعتبارات التي أوجبت فقد المرأة الوطنية لجنسيتيا .وىذه االعتبارات
تتعمق بمصمحة الحياة الزوجية واحترام إرادة الزوجة.
وال يكفي أن تنحل رابطة الزوجية لكي تسترد المرأة جنسيتيا العربية السورية بل البد أن تطمبيا ويوافق
وزير الداخمية عمى طمبيا.
-2

تقديم طمب خطي من الزوجة تعبر فيو عن رغبتيا في العودة إلى جنسيتيا األصمية .ويقدم

الطمب إلى وزير الداخمية سواء وقت انتياء الزوجية أم بعدىا .ألن عبارة (عند انتياء الزوجية) الواردة في
المادة  14ال يمكن أن تعني مطمقًا (فور انتياء الزوجية) .وانما المقصود منيا (بعد انتياء الزوجية) دون
تعيين وقت محدد ،بدليل كممة "بعد" التي جاءت في العبارة الواردة في مطمع المادة التي تمييا (المادة
 ) 15والمرتبطة بيا وىي " :إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجيا ." ..
-3

موافقة وزير الداخمية عمى طمبيا .والغاية من ىذا الشرط ىي تمكين وزير الداخمية من التحقق

من جدية إعادة ارتباطيا واندماجيا بالمجتمع العربي السوري وصدق والئيا لمجميورية العربية السورية
قبل قبول طمبيا .ومن األمور والوقائع التي يمكن أخذىا بعين االعتبار من أجل تقرير ذلك قطع صالتيا
بمجتمع دولة الزوج األجنبي وعودتيا لمقطر أو جعل محل إقامتيا العادية في القطر أو التحاقيا بأسرتيا
األصمية والعيش في كنفيا.
وتصدر موافقة وزير الداخمية بقارر منو .وبموجبو تسترد المأرة جنسيتيا العربية السورية اعتباًار من تاريخ
صدوره ال من تاريخ انتياء الزوجية .وتعامل معاممة العرب السوريين من الوجوه كافة .وال يعتد بجنسيتيا
األجنبية السابقة التي يمكن أن تحتفظ بيا .نظًار ألن المشرع لم يستمزم من أجل استرداد المأرة لجنسيتيا
العربية السورية أن تتنازل عن جنسيتيا األجنبية.

كما يترتب عمى استرداد المرأة جنسيتيا العربية السورية بعد وفاة زوجيا ،دون غيرىا من الزوجات المواتي
انحمت اربطتين الزوجية ،أن يكتسب أوالدىا القصر جنسيتيا حكمًا ،وفقاً ألحكام المادة  15التي تنص
عمى أنو" :إذا استردت المأرة الجنسية بعد وفاة زوجيا يتبع األوالد القاصرون حكمًا جنسية والدتيم عمى
أن يبقى ليم حق الرجوع إلى جنسية والدىم خالل سنة من تاريخ بموغيم سن الرشد ،ويسمح ليم بذلك

بقرار من الوزير".

2
رأي هجلس الدولت رقن  116لعام  ،1966هنشىر في خالصت آراء القسن االستشاري بوجلس الدولت لعام  -1966دهشق،
ص .43
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رد الجنسية العربية السورية لمن فقدها بالتجريد
أجاز المشرع في المادة  24من المرسوم التشريعي  276لعام  1969رد الجنسية إلى من جرد منيا ،إذ
بناء عمى اقتراح معمل من وزير الداخمية أن ترد الجنسية إلى من جرد
جاء فييا ما يمي" :يجوز بمرسوم ً

منيا كما يجوز أن ترد إليو أموالو المنقولة وغير المنقولة (المصادرة) أو التعويض عميو بما ال يزيد عن

قيمة ىذه األموال حين التجريد".
وبمقارنة ىذا النص مع ما جاء في تشريعاتنا السابقة بيذا الصدد نالحظ ما يمي:
 .1إن التشريعات التي سبقت قيام الوحدة لم تعرف مؤسسة الرد .فيي لم تسمح بيا كما أنيا لم تمنعيا.
 .2إن التشريعات التي سمحت برد الجنسية لمن جرد منيا قد اتبعت أساليب مختمفة في ردىا .ففي البدء
كان الرد يتم بقرار من وزير الداخمية ثم أصبح بقرار من رئيس الجميورية ثم بمرسوم يتخذ في
بناء عمى اقتراح وزير الداخمية وموافقة وزير العدل .أما التشريع الحالي فقد جعل الرد
مجمس الوزراء ً

بناء عمى اقتراح معمل من وزير الداخمية.
يتم بمرسوم يصدر عن رئيس الجميورية ً

ولو أمعنا النظر في نص المادة  24لوجدنا أنو يمكن أن يستفيد من حكميا كل من جرد من الجنسية
سواء تم تجريده بحكم قضائي أم بمرسوم .ألن عبارة "من جرد منيا" جاءت مطمقة .غير أنو بتقديرنا ال
يجوز لمسمطة التنفيذية أن تمغي أو تخالف بقرار منيا حكماً قضائيًا ،أي أن ترد بمرسوم الجنسية لمن جرد
وبناء عمى ذلك
منيا بحكم قضائي .ألن ذلك يشكل تعديًا عمى استقاللية القضاء التي ضمنيا الدستور.
ً
ال يستفيد من أحكام المادة  24إال من جرد من الجنسية بمرسوم.

بناء عمى
وبرأينا أن ال يشترط لرد الجنسية أن يقدم المجرد منيا طمباً خطيًا بردىا إليو .ويمكن أن يكون ً

طمب أو بدون طمب منو بمبادرة من السمطة التنفيذية ذاتيا .وال يعد رد الجنسية بدون طمب من صاحب
الشأن من قبيل فرضيا عمى شخص ال يرغب فييا.
واعتبا اًر من تاريخ صدور مرسوم الرد عن رئيس الجميورية يعد الشخص متمتعاً بالجنسية العربية
السورية .ويعامل معاممة العرب السوريين من الوجوه كافة .واذا كان ىذا الشخص قد جرد من جنسيتو
بموجب الفقرتين (د و ىـ ) المشار إلييما سابقاً ،وصودرت في الوقت نفسو أموالو المنقولة وغير المنقولة،
فيجوز أيضًا لمسمطة التنفيذية أن تعيد إليو ىذه األموال أو أن تعوض عميو مالياً وفقًا ألحكام المادة 24
المشار إلييا أعاله.
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تمارين
اختر اإلجابة الصحيحة:
 .1يتمتع بحق استرداد الجنسية العربية السورية:
 .1المتجنس بجنسية أجنبية عند فقدانو ليا.
 .2الولد القاصر المتجنس بجنسية أجنبية عند بموغو سن الرشد إذا كان مقيمًا في القطر.
 .3الولد القاصر المتجنس بجنسية أجنبية عند بموغو سن الرشد إذا كان مقيمًا أو غير مقيم
في القطر.
 .4الولد القاصر لمتجنس أجنبي إذا طمب ذلك قبل أو بعد بموغو سن الرشد.
الجواب الصحيح رقم .2
 .2ال تتمتع المرأة العربية التي فقدت جنسيتيا بالزواج من أجنبي يحق استرداد جنسيتيا في حالة:
 .1وفاة الزوج األجنبي.
 .2طالقيا من زوجيا.
 .3الحكم باليجر بين الزوجين.
 .4عند وفاة الزوج األجنبي ولو تزوجت من شخص أخر.
الجواب الصحيح هو رقم .3
ترد الجنسية لمن جرد منيا إدارياً:
 .5بقرار من وزير الداخمية.
 .6بمرسوم من رئيس الجميورية.
 .7بقرار قضائي.
 .8بقانون.
الجواب الصحيح هو رقم .2
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الوحدة التعميمية السادسة
االختصاص في مسائل الجنسية واثباتها
الكممات المفتاحية:
اختصاص اإلدارة  -اختصاص القضاء  -اختصاص مجمس الدولة  -منازعات الجنسية  -الدعوى
األصمية المجردة بالجنسية  -الطعن في الق اررات اإلدارية  -المسألة األولية إثبات الجنسية  -عبء
اإلثبات  -وسائل اإلثبات حجية األحكام القضائية.
الممخص:
يتولى االختصاص في مسائل الجنسية جيتان :اإلدارة أو السمطة التنفيذية والقضاء ،فتتولى السمطة
ِ
عادة
أحكامو ،أما القضاء فيختص
التنفيذية وعمى وجو التحديد و ازرة الداخمية تطبيق قانون الجنسية وتنفيذ
ً

بالنظر في مسائل الجنسية المتنازع عمييا ،ويقوم مجمس الدولة بييئة القضاء اإلداري بالفصل في كافة
الدعاوى المتعمقة بالجنسية كما يتم التمييز بين وسائل إثبات الجنسية الوطنية واثبات الجنسية األجنبية
المرتبط بفقد الجنسية الوطنية.
األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1تمييز جيات االختصاص في مسائل الجنسية.
 .2تحديد المرجع القضائي المختص في مسائل الجنسية.
 .3تحديد من يقع عميو عبء إثبات الجنسية والوسائل الالزمة لذلك.

107

االختصاص في مسائل الجنسية

1

يتولى االختصاص في مسائل الجنسية جيتان اإلدارة أو السمطة التنفيذية والقضاء.
أ .اختصاص اإلدارة
تتولى السمطة التنفيذية وعمى وجو التحديد و ازرة الداخمية تطبيق قانون الجنسية وتنفيذ أحكامو .فيي تقوم
بتمقي الطمبات واألوراق واإلق اررات واعالنات االختيار وتنظيم إخطارات العودة المنصوص عنيا في
المرسوم التشريعي رقم  276لعام  1969المتضمن قانون الجنسية العربية السورية ،والمتعمقة باكتساب
الجنسية بالتجنس أو الزواج وفقدىا واستردادىا وردىا والتخمي والرجوع عنيا ،والتحقق من صحتيا وتنظيم
مشروعات الصكوك التنفيذية الالزمة .كما أنو يتوقف نشوء كثير من األوضاع القانونية التي نظميا ىذا
القانون عمى قياميا بعمل إيجابي من جانبيا .فمقد أوجب المشرع صدور مرسوم عن رئيس الجميورية
بناء عمى اقتراح وزير الداخمية من أجل:
أ.

منح الجنسية لممتجنس األجنبي وألوالده الراشدين.

ب.

منح الجنسية لؤلشخاص الذين حددتيم المادة .6

ت.

السماح بالتخمي عن الجنسية العربية السورية والتجنس بجنسية أجنبية.

ث.

تجريد العربي السوري من جنسيتو في الحاالت المنصوص عنيا في المادة .21

ج.

مصادرة أموال المجرد من جنسيتو في الحالتين (د و ىـ) من المادة .21

ح.

رد الجنسية لمن فقدىا بالتجريد.

خ.

منح الجنسية لممتجنس العربي.

واستمزم صدور قرار من وزير الداخمية من أجل:
 .1منح الجنسية لزوجة األجنبي المتجنس بجنسية الجميورية العربية السورية.
 .2منح الجنسية لممرأة األجنبية التي تتزوج من مواطن سوري.
 .3منح الجنسية لممرأة التي تتمتع بجنسية بمد عربي أو من أصل سوري أو إذا كانت تتمتع بالجنسية
العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري.
 .4السماح ألوالد المتجنس القاصرين العودة إلى جنسية والدىم األصمية.

 1وٍضٜذ ٌُ اوزفبطٝه اِظشٌ :بس ٚاوطششخ :االخزظبص اوقضبئ ٛفٌّ ٛبصػبد اوجّسٝخ ،سسبوخ ٌبجستزٝش ،لىٝتخ اووقتٗ –
جبٌؼخ دٌشق – ثئششاف اوٍؤوف.2009 ،
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 .5السماح ألوالد المرأة التي استردت جنسيتيا بعد وفاة زوجيا بالعودة إلى جنسية أبييم األصمية.
 .6السماح ألوالد العربي السوري الذي فقد جنسيتو بسبب تجنسو بجنسية أجنبية أن يستردوا جنسيتيم
األصمية.
 .7السماح لممرأة العربية السورية ،التي فقدت جنسيتيا بسبب تجنس زوجيا بجنسية أجنبية ،باستردادىا
عند انتياء الزوجية.
 .8المساح لممرأة العربية السورية ،التي فقدت جنسيتيا بسبب زواجيا من أجنبي ،باستردادىا عند انتياء
الزوجية.
باإلضافة إلى ذلك أَوكل المشرع إلى وزير الداخمية مسؤولية:
-1

وضع التعميمات التنفيذية لتطبيق المرسوم التشريعي رقم  276لعام  1969المتضمن قانون

الجنسية العربية السورية (المادة .)25
-2

تنظيم كيفية منح شيادة المواطن المغترب وتحديد مميزاتيا وكيفية تسجيميا بعد استطالع رأي

و ازرة الخارجية.
وعمى السمط ة التنفيذية أن تنشر في الجريدة الرسمية المراسيم والق اررات كافة الخاصة باكتساب الجنسية
ال بالمادة  26من المرسوم التشريعي رقم  276لعام
أو بالتجريد منيا أو باستردادىا أوردىا .وذلك عم ً
.1969
غير أنو ليس ليذا النشر أي أثر بالنسبة لنفاذىا .فيي تحدث أثرىا من تاريخ صدورىا ال من تاريخ
نشرىا .فمقد نصت المادة  26عمى أن "المراسيم والق اررات الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد منيا أو
باستردادىا أو ردىا طبقاً ألحكام ىذا المرسوم التشريعي تحدث أثرىا من تاريخ صدورىا وال يكون ليا أثر
في الماضي ويجب نشرىا في الجريدة الرسمية وال يمس ذلك كمو حقوق أصحاب النية الحسنة من الغير".
وبناء عمى ذلك يصبح المتجنس عربيًا سوريًا اعتبا ًار من تاريخ صدور مرسوم المنح وتترتب لو الحقوق
ً
ال تسترد المرأة جنسيتيا العربية السورية
كافة وتتوجب عميو االلتزامات كافة الخاصة بالعرب السوريين .فمث ً

التي فقدتيا ب الزواج من أجنبي من تاريخ قرار وزير الداخمية الذي يسمح ليا بذلك .ويفقد العربي السوري
جنسيتو ويصبح أجنبيًا اعتبا ًار من تاريخ مرسوم التجريد وال يكون ليذا المرسوم أثر عمى الماضي.
ويتبين من نص ىذه المادة أن المشرع قد حرص في الوقت نفسو عمى حماية اآلخرين من ذوي النية
الحسنة الذين يتعاممون مع الشخص عمى أساس ما يسمى "بالجنسية الظاىرة" دون عمم بالتبدالت التي
طرأت عمى جنسية ىذا الشخص بموجب مرسوم أو قرار صادر بيذا الشأن وذلك خالل الفترة الممتدة بين
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صدور المرسوم أو القرار وبين نشره في الجريدة الرسمية .فقد يفقد شخص جنسيت و العربية السورية
ويستمر الغير في التعامل معو باعتباره عربيًا سوريًا لجيمو صدور مرسوم بتجريده من جنسيتو .لذا كان
من الواجب حماية الغير ،وذلك باعتبار مرسوم التجريد غير منتج آلثاره بالنسبة لمغير حسن النية .أما إذا
كان الغير سيء النية في تعاممو عالما بصدور ال مرسوم فال مبرر إطالقا لحمايتو .فإذا تم النشر ال يمكن
لآلخرين االدعاء بعد ذلك بحسن النية ألن النشر يعد حجة عمى الناس كافة.
وبموجب نص المادة  26تقتصر حماية حسن النية عمى اآلخرين دون صاحب العالقة .فال يمكن ليذا
األخير ،فيما لو تصرف باعتباره عربياً سورياً دون أن يكون عالما بصدور مرسوم بتجريده من الجنسية،
أن يتمسك بحسن النية لالستفادة من الحماية المقررة بموجب ىذه المادة .غير أن العدل ومنطق فكرة
حماية حسن النية يستوجبان عدم التمييز بين الغير وصاحب العالقة بشأن االستفادة من الحماية .2
وحبذا لو أن المشرع جعل تعبير (حسن النية) في المادة  26مطمقاً ،بحيث يشمل َح َسن النية سواء كان
من الغير أم صاحب العالقة.
ب .اختصاص القضاء
ما ىو المرجع القضائي المختص في منازعات الجنسية ،وما ىي اختصاصاتو؟
أوالا – المرجع القضائي المختص:
يختص القضاء عادة بالنظر في مسائل الجنسية المتنازع عمييا كافة ،سواء بين األفراد واإلدارة أم بين
األفراد أنفسيم .ولكن ما ىو المرجع القضائي لمنظر في قضايا الجنسيات في سورية .ىل ىو القضاء
العادي أم القضاء اإلداري أم أن كمييما يتوازعان االختصاص حسب نوع وطبيعة القضية؟
لقد خضعت القواعد الناظمة لتحديد المرجع القضائي المختص في قضايا الجنسية لتطور تشريعي كبير.
ففي عيد االنتداب كان النظر في قضايا الجنسيات األجنبية من اختصاص لجنة الجنسيات ،كما كان
معموالً بو في ظل الحكم العثماني لسورية .ثم ألغيت ىذه المجنة وأصبحت المحاكم المدنية المختمطة
صاحبة الوالية العامة لمنظر في قضايا الجنسية عندما كانت تطرح أماميا بشكل قضية أولية البد من
الفصل فييا قبل كل أمر آخر .كما ُمنحت المحاكم الجنائية المختمطة حق النظر في ىذه القضايا فيما

إذا أثيرت أماميا بصورة عرضية أثناء النظر في الدعوى األصمية .وكان يتوجب عمى بقية المحاكم سواء

ٜ 2ش٘ ثؼغ اوفقٕبء إٌمبِٝخ اسزفبدح طبحت اوؼالقخ ٌتُ ٔتزْ اووٍبٜتخ ،ساجتغ اوتذلزٗس ٌبجتذ اووىتٗاِ ،ٛاوٍشجتغ اوستبثق ص
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كانت وطنية أم مختمطة ،إذا أثير لدييا نزاع حول جنسية أحد أطراف الدعوى المنظورة أماميا ،أن تتوقف
عن السير في الدعوى األصمية ريثما تبت فيو المحكمة البدائية المدنية المختمطة.
وبعد ذلك عدلت قواعد االختصاص القضائي بحيث منحت المحاكم المختمطة المدنية وغير المدنية كافة
حق ال نظر في منازعات الجنسية التي تثار أماميا .وأصبح لزاما عمى المحاكم الوطنية إذا أثير أماميا
نزاع حول جنسية أحد الخصوم في الدعوى ،أن توقف السير فييا إلى أن يبت في النزاع من قبل المحاكم
المختمطة النظيرة ليا.
وكان نطاق اختصاص المحاكم المختمطة مقتص اًر عمى المنازعات المتعمقة بالجنسية األجنبية من حيث
ثبوتيا أو انتفائيا .أما المنازعات المتعمقة بثبوت الجنسية السورية أو انتفائيا فكانت من اختصاص
المحاكم الوطنية التي تتولى النظر في الدعوى األصمية.
وبعد أن نالت سورية استقالليا التام ألغيت المحاكم المختمطة وانتقمت ا ختصاصاتيا إلى المحاكم السورية.
وعندما جاء القانون رقم  98لعام  1951أعطى القضاء العادي وبالذات والمحاكم البدائية المدنية حق
النظر في منازعات الجنسية ،إال أن المشرع قد أدخل تعديالت كثيرة عمى قواعد االختصاص القضائي
في قضايا الجنسية انتيت بنقل االختصاص تدريجياً من القضاء العادي إلى القضاء اإلداري.
ففي البدء حافظ المرسوم التشريعي رقم  21لعام  1953المتضمن قانون الجنسية عمى بقاء القضاء
العادي مرجعًا وحيداً لمنظر في منازعات الجنسية .ولكن عندما صدر القانون رقم  492لعام  1957منح
القضاء اإلداري أيضاً حق النظر في طعون األفراد بمراسيم التجريد من الجنسية .ثم أصبح ىذا القضاء
بموجب قانون مجمس الدولة رقم  82لعام  1958الصادر خالل الوحدة مع مصر ،مختصًا دون غيره في
الفصل في دعاوى الجنسية  .3وبعد انفصام عرى الوحدة بادر المشرع إلى إعادة تنظيم أحكام الجنسية
العربية السورية بالمرسوم التشريعي رقم  67لعام  ، 1961وبصورة خاصة قواعد االختصاص القضائي في
مسائل الجنسية .وبموجب ىذه القواعد استعادت المحاكم االبتدائية اختصاصيا لمنظر في المنازعات
المتعمقة بالجنسية بشكل عام .كما استعاد القضاء اإلداري حق النظر في طعون األفراد بمراسيم التجريد
من ال جنسية بعد أن زادت حاالت التجريد اإلداري .مما أدى إلى توسع نطاق اختصاص ىذا القضاء مع
ازدياد ىذه الحاالت.

 3رّض اوٍبدح اوثبٌّخ ف ٛفقشرٕب اوزبسؼخ ػى ٙأَ ٌجىس اوذٖوخ ٜخزض ثٕٝئتخ قضتبء إداس ٚثبوفظته فت ٛدػتبٖ٘ اوجّستٝخ ٌتُ
أجتته :ػتتذي االخزظتتبص أٖ ٖجتتٗد ػٝتتت فتت ٛاوشتتمه أٖ ٌخبوفتتخ اوقتتٗاِ ُٝأٖ اوىتتٗائا أٖ اوخطتتأ فتت ٛرطجٝقٕتتب ٖرأٖٜىٕتتب أٖ إستتبءح
اسزؼٍبن اوسىطخ.
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ولكن ما لبث القضاء العادي أن فقد اختصاصو لمنظر في المنازعات المتعمقة بالجنسية لصالح مجمس
الدولة الذي أصبح بموجب المرسوم  276لعام  1969النافذ حاليًا صاحب االختصاص الوحيد في
الفصل في دعاوى الجنسية .إذ نصت المادة  28منو عمى ما يمي" :يختص مجمس الدولة بييئة قضاء
إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية" .وذلك استنادًا إلى "إن رابطة الجنسية ىي من روابط
القانون العام وتخضع بالتالي لمضوابط التي تحكم ىذا القانون ،وان القضاء اإلداري بحكم تخصصو اقدر
من المحاكم العادية عمى تطبيق مبادئ ذلك القانون وان تشريعات وقوانين مجمس الدولة في أكثر دول
العالم ،ومنيا فرنسا والجميورية العربية المتحدة ،قد جعمت المجمس المذكور ىو صاحب االختصاص
الوحيد في الفصل في دعاوى الجنسية".4
وتجدر اإلشارة أخي اًر إلى أن نص ىذه المادة يطابق في مضمونو نص المادة  8من قانون مجمس الدولة
الحالي التي تقتضي بما يمي:
"يختص مجمس الدولة بييئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل التالية ،ويكون لو والية القضاء
كاممة .... :تاسعًا – دعاوى الجنسية.
ويشترط في الطمبات المنصوص عمييا في البنود ثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا وثامنًا وتاسعًا أن يكون
مرجع الطعن عدم االختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو الموائح ،أو الخطأ في
تطبيقيا وتأويميا واساءة استعمال السمطة .ويعتبر في حكم الق اررات اإلدارية رفض السمطات اإلدارية
وامتناعيا عن اتخاذ قرار كان من الواجب عمييا اتخاذه وفقاً لمقوانين والموائح".
ثانيا – اختصاصات مجمس الدولة في مسائل الجنسية:
إن مجمس الدولة بييئة قضاء إداري يختص وفق أحكام المادة  28المشار إلييا سابقاً بالفصل بالدعاوى
المتعمقة بالجنسية كافة .ويقصد بذلك حص ًار الجنسية العربية السورية وال يدخل في اختصاصو المنازعات
الناشئة عن جنسية أخرى .ألن الجنسية كما قالت المحكمة اإلدارية العميا في سورية" ،ىي رابطة سياسية
بين الفرد "والجماعة" ،تنبثق من مفيوم السيادة ،ال تسمح لقاضي الجنسية أن يتخطى حدود دولتو،
وبالتال ي ال يجوز لمحكمة وطنية التعرض لممنازعات المتعمقة بجنسية دولة أجنبية لتعمق ذلك بسيادة ىذه
الدولة".5
 4األسجبة اوٍٗججخ وىٍشسٗي اوزششٜؼ 276 ٛوؼبي .1969

 5ساجغ فٔ ٛزا اوٍؼّ ٙقشاس اوٍومٍخ اإلداسٜخ اوؼىٝب سقً  172ف ٛاوطؼُ  297وستّخ ٌّ( 1972شتٗس فتٌ ٛجٍٗػتخ اوٍجتبدا
اوقبِِٗٝخ اوز ٛقشسرٕب اوٍومٍخ اإلداسٜخ اوؼىٝب ف ٛػبي  1972ص ٖ )18قشاس ٌومٍخ اوقضبء اإلداس ٚسقتً  122فت ٛاوقضتٝخ
سقً  116وؼبي ٌّ( 1974شٗس فٌ ٛجٍٗػخ اوٍجبدا اوقبِِٗٝخ اوز ٛقشسرٕب ٌومٍتخ اوقضتبء اإلداس ٚوؼتبي  1974ص ،)167
ٖقشاس ٌومٍتخ اوقضتبء اإلداس ٚسقتً  284فت ٛاوقضتٝخ سقتً  395وؼتبي ٌّ( 1973شتٗس فتٌ ٛجٍٗػتخ اوٍجتبدا اوقبِِٗٝتخ اوزتٛ
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ولكن إذا كان مجمس الدولة مختصاً بالفصل في "دعاوى الجنسية" ،فما ىو المقصود بيذه الدعاوى؟ ىل
يقصد بيا منازعات الجنسية كافة أيًا كانت صورتيا ،سواء أكانت في صورة طعن في قرار إداري صادر
في الجنسية ،أم في صورة دعوى أصمية بالجنسية أم في صورة مسألة تثار أثناء نظر دعوى أصمية
يتوقف الفصل فييا عمى الفصل في تمك المسألة؟.
أ.

الطعن في الق اررات اإلدارية الصادرة في الجنسية:
مما الشك فيو إن عبارة دعاوى الجنسية تشمل الطعن في الق اررات اإلدارية الصادرة في الجنسية ،التي
ال في اختصاص مجمس الدولة بموجب المادة  8من القانون رقم  55تاريخ  21شباط .1959
تدخل أص ً
و"يعتبر في حكم الق اررات اإلدارية رفض السمطات اإلدارية أو امتناعيا عن اتخاذ قرار كان من الواجب
عمييا اتخاذه وفقًا لمقوانين أو الموائح " .ويمكن الطعن في ىذه الق اررات اإلدارية ،بموجب أحكام البند التاسع
من المادة  8المشار إلييا سابقًا ،لؤلسباب التالية :عدم االختصاص أو وجود عيب في الشكل ،أو
مخالفة القوانين أو الموائح أو الخطأ في تطبيقيا ،أو إساءة استعمال السمطة.
والبد لنا من أن نتساءل ىنا ،ونحن بصدد الطعن في الق اررات والمراسيم الصادرة عن السمطة التنفيذية،
عن سبب إغفال المشرع لمحكم الذي كان وارداً في المادة  22من المرسوم التشريعي  67لعام 1961
التي كانت تعطي الحق "لممجردين من الجنسية العربية السورية بمرسوم أن يطعنوا بو أمام القضاء
اإلداري في كل حين دون التقيد بالميل القانونية" .ترى ىل أراد المشرع حجب ىذا الحق عن المجردين
من الجنسية عمى أساس أن مرسوم التجريد أصبح غير خاضع لمطعن أمام أي مرجع قضائي؟ ال نعتقد
ذلك ،ألن حذف ىذه المادة من التشريع الحالي ،أريد منو فقط عدم استثناء ممارسة حق الطعن بمرسوم
التجريد من الميل المنصوص عمييا في القوانين النافذة وليس إلغاء حق الطعن بحد ذاتو .والدليل عمى
ذلك ما ورد في البند الحادي عشر من األسباب الموجبة لممرسوم التشريعي رقم  276لعام  1969إذ جاء
فيو ما يمي:
"نصت المادة  22من المرسوم التشريعي ( )76عمى حق المجردين من الجنسية أن يطعنوا بو أمام
القضاء اإلداري في كل حين دون التقيد بالميل القانونية .وقد رأينا حذف ىذه المادة واالكتفاء بالميل

قشسرٕب ٌومٍخ اوقضبء اإلداس ٚوؼبي  1973ص ٖ )230قشاس ٌومٍخ اوقضتبء اإلداس ٚسقتً  166فت ٛاوقضتٝخ سقتً  25وؼتبي
ٌّ( 1974شتتتتتتتتٗس فتتتتتتتتٌ ٛجٍٗػتتتتتتتتخ اوٍجتتتتتتتتبدا اوقبِِٗٝتتتتتتتتخ اوزتتتتتتتت ٛقشسرٕتتتتتتتتب ٌومٍتتتتتتتتخ اوقضتتتتتتتتبء اإلداس ٚوؼتتتتتتتتبي 1974
ص  .)163أٌب ف ٛفشِسب ،فزّض اوٍبدح  ٌُ 124قبَِٗ اوجّستٝخ اوفشِستٝخ ػىت ٙاخزظتبص اوٍوتبلً اوٍذِٝتخ فت ٛاوٍّبصػتبد
اوٍزؼىقخ ثبوجّسٝخ اوفشِسٝخ ٖاوجّسٝخ األجّجٝخ( .اوقبَِٗ سقً  73-42ربسٜخ .)1973/1/9
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المنصوص عمييا في القوانين النافذة" .وىذا التعميل لحذف المادة  22يسمم ضمناً ببقاء حق الطعن وال
يمغيو واال لما كان ىناك حاجة لمحديث عن الميل القانونية لمطعن بمراسيم التجريد من الجنسية.
ب.

الدعوى األصمية المجردة بالجنسية:

أما الدعوى األصمية المجردة بالجنسية أي "الدعوى التي ترفع ابتداء ،مستقمة عن أي نزاع آخر ويكون
الطمب فييا ،ىو االعتراف بتمتع شخص بجنسية معينة أو عدم تمتعو بيا" ،فكانت محل اختالف الفقياء.
ال ،النتفاء المصمحة فييا .إال
فمقد ظل بعضيم حتى وقت ليس ببعيد يرفض إمكان قبول ىذه الدعوى أص ً
أن الفقو المعاصر يسمم بيا كما تجيزىا تشريعات بعض الدول .ولكن الخالف بقي قائمًا بشأن تحديد
المرجع المختص بشأنيا ىل ىو القضاء العادي أم القضاء اإلداري؟
لقد ظمت تشريعات الجنسية السابقة في بالدنا صامتة حول ىذا الموضوع مما حمل بعض الفقياء عمى
القول "بعدم إمكانية رفع مثل ىذه الدعوى أمام القضاء العادي وبأن المرجع الوحيد لرفع الدعوى ىو
القضاء اإلداري عن طريق الطعن بالقرار الذي يعتبر شخصا ما من الجنسية السورية أو الذي يرفض
اعتبار مثل ىذا الشخص من ىذه الجنسية ،عندما يطمب منحو شيادة أو وثيقة بثبوت الجنسية السورية
لو"  .6ويستند ىذا الرأي ضمنًا إلى التفسير الذي أعطاه الفقو المصري لمبند تاسعًا من المادة  8من قانون
مجمس الدولة لعام  1959الذي مازال معموالً بو في القطر العربي السوري ،بأن المقصود بـ "دعاوى
الجنسية" الواردة في ىذا البند ىو الطعن في القرار اإلداري

7

وليس الدعوى األصمية المجردة بالجنسية

استنادًا إلى الفقرة ما قبل األخيرة من المادة الثامنة المتعمقة بتحديد أسباب الطعن .غير أن المحكمة
اإلدارية العميا في سورية قبمت سماع ىذه الدعوى ،باعتبارىا إحدى صور منازعات الجنسية ،في قرار ليا
رقم  157في الطعن  266لعام  ،8 1972والذي جاء فيو" " إن المنازعات التي يرفعيا ذوو المصمحة في
الجنسية إما أن تتخذ صورة دعوى أصمية مجردة ترفع ابتداء مستقمة عن أي نزاع آخر ،ويكون الطمب
فييا ،ىو االعتراف بتمتع شخص بجنسية معينة أو عدم تمتعو بيا واما أن تطرح في صورة طعن في
قرار إداري صادر في شأن الجنسية يطمب إلغاؤه لسبب من األسباب التي نصت عمييا الفقرة قبل األخيرة
من المادة الثامنة من قانون مجمس الدولة" .واستندت في تبرير شمول اختصاص القضاء اإلداري لمدعوى
األصمية المجردة بالجنسية إلى المادة الثامنة نفسيا إذا قالت" :أنو لو قصر فيم ىذه العبارة (دعاوى
 6اوذلزٗس ٌبجذ حىٗاِ ،ٛاوٍشجغ اوسبثق ص .312
 7ساجغ اوذلزٗس ػض اوذ ُٜػجذ هللا ،اوٍشجغ اوسبثق ،اوجضء األٖن ،ص .499
ٌّ 8شٗس فٌ ٛجٍٗػخ اوٍجبدا اوقبِِٗٝخ اوز ٛقشسرٕب اوٍومٍخ اإلداسٜخ اوؼىٝب ف ٛػبي  1972ص .16
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الجنسية) الواردة في البند التاسع من ىذه المادة – عمى الطعن بطمب إلغاء الق اررات اإلدارية الصادرة
بشأن الجنسية لما كان الستحداثيا أي جدوى ،ألن الق اررات التي تصدرىا السمطة تطبيقًا لقانون الجنسية
تخضع بمقتضى أحكام المادة الثامنة من قانون مجمس الدولة لرقابة القضاء اإلداري".
ونحن نرى مع المحكمة اإلدارية العميا أن الدعوى األصمية بالجنسية تدخل في نطاق اختصاص مجمس
الدولة استنادًا إلى نص المادة  28من المرسوم التشريعي  276لعام  1969أيضًا التي جعمت من مجمس
الدولة المرجع الوحيد لمنظر في دعاوى الجنسية ،بحيث لم يعد لمقضاء العادي أي اختصاص لمفصل في
دعاوى الجنسية بما فييا الدعوى المجردة بالجنسية .وباإلضافة إلى ذلك نورد ما قالو الدكتور عز الدين
عبد اهلل بصدد ما جاء في المادة  8من قانون مجمس الدولة (إن المشرع استعمل في المادة  8ألول مرة
في تشريعات مجمس الدولة اصطالح" دعاوى "إذ المألوف عنده في مختمف ىذه التشريعات ىو اصطالح
"الطعون" و "المنازعات" و "الطمبات" و "الطمبات في الطعن" في القرار اإلداري .ويبدو لنا أن المشرع قد
استعمل تعبير دعاوى الجنسية ليكون أقوى في الداللة عمى انصراف معناه إلى الدعوى األصمية
بالجنسية ،وىو ينصرف فوق ذلك إلى منازعات الجنسية التي تثار في صورة طعن في قرار إداري صادر
في الجنسية).9
ومن المبادئ التي أكدتيا المحكمة اإلدارية العميا بصدد الدعوى األصمية المجردة بالجنسية ،في قرارىا
السابق ،مبدأ عدم خضوعيا لممواعيد المقررة قانوناً لمطعن باإللغاء .إذ جاء فيو "ومن حيث إن الدعوى
الحالية ..إنما ىي دعوى أصمية بالجنسية اليدف منيا عدم االعتداد بالجنسية العربية السورية ،فيي ال
تختصم ق ار ًار إداريًا معينًا ،صريحًا أو ضمني ًا وانما تتفيا الحكم بعدم ثبوت الجنسية السورية لمطاعنين
استقالال عن أي قرار من ىذا القبيل .وعمى ىذا فيي ال تخضع لممواعيد المقررة قانونًا لمطعن
باإللغاء".10
ج.

دعوى الجنسية بصورة مسألة أولية

11

في دعوى أصمية يتوقف الفصل فيها عمى الفصل في

تمك المسألة:
مما الشك فيو إن مجمس الدولة بييئة قضاء إداري قد أصبح ،منذ العمل بالمرسوم التشريعي رقم 276
لعام  ،1969مختصًا لمفصل في مسائل الجنسية ،سواء طرحت أمامو بصورة دعوى أصمية أم بصورة
 9اوذلزٗس ػض اوذ ُٜػجذ هللا ،اوٍشجغ اوسبثق ،ص .499
 10ساجغ اوٍؼِّ ٙفسٓ :قشاس ٌومٍخ اوقضبء اإلداس ٚسقً  236ف ٛاوقضٝخ  101وؼبي ٌّ( 1972شٗس فٌ ٛجٍٗػخ اوٍجبدا
اوز ٛأقشرٕب ٌومٍخ اوقضبء اإلداس ٚف ٛػبي  1972ص .)247
ٖ 11رسٍٔ ٙزْ اوذػٗ٘ ف ٛاوقبَِٗ اوٍغشث ٛاوذػٗ٘ ثٍٗجت اإلحبوخ ،اِظشٌ :وٍذ صسٜٗن ،اوٍشجغ اوسبثق ص .254
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مسألة أولية في دعوى أصمية يتوقف الفصل فييا عمى الفصل في ىذه المسألة ،بعد أن كانت مثل ىذه
المسائل من اختصاص المحاكم البدائية المدنية.
غير أنو من الممكن أن تطرح منازعات الجنسية بصورة مسألة أولية في دعوى أصمية تنظرىا محكمة
عادية .كما لو كانت المحكمة تنظر في دعوى ميراث ،وأثير نزاع بشأن جنسية المورث وادعى بعض
الورثة بأن المورث أمريكي الجنسية وادعى بعضيم األخر بأنو عربي سوري ،فإن المحكمة ال يمكنيا
الفصل نيائياً في الدعوى إال بعد الفصل في جنسية المورث السورية .ألن تحديد القانون الواجب التطبيق
عمى الميراث يتعمق بجنسية المورث وفقًا لممادة  18من القانون المدني السوري .فيل يتوجب عمى ىذه
المحكمة أن توقف النظر ف ي دعوى الميراث إلى أن تفصل المحكمة المختصة في مجمس الدولة في
جنسية المورث؟ من المتبع في بعض الدول ،التي تجعل قضايا الجنسية من اختصاص القضاء اإلداري،
ىو أنو إذا تبين لممحكمة العادية إن القضية تستوجب الفصل في الجنسية قبل الفصل في الدعوى وجب
عمييا أن توقف الدعوى وتحدد مدة معينة لصاحب المصمحة لكي يستصدر خالليا حكمًا نيائيًا من
القضاء اإلداري .أما إذا رأت أن المسألة ال تحتاج إلى تدخل القضاء اإلداري وأن وجو المسألة في
الجنسية ظاىر تتابع النظر في الدعوى األصمية بعد أن تبت في ىذه المسألة .أما بالنسبة لبالدنا فمم
نع ثر بعد عمى اجتياد قضائي ينير السبيل في ىذا الموضوع .لذلك فإننا نرى إمكانية مسايرة االتجاه
السابق المتبع في بعض الدول التي تأخذ بنظام مماثل لنظام بالدنا في ىذا الصدد.
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إثبات الجنسية
عمى من يقع عبء إثبات الجنسية ،وما هي وسائمه؟
نبحث أوالً في عبء اإلثبات ثم ننتقل إلى وسائمو
أ -عبء إثبات الجنسية
نصت المادة  29من المرسوم التشريعي رقم  26لعام  1969عمى ما يمي:
" يقع عبء اإلثبات في مسائل الجنسية عمى كل من يدعي أنو يتمتع بيا أو يدفع بأنو غير متمتع بيا".
ويتضح من ىذا النص ،الذي ينصرف حكمو إلى جنسية الجميورية العربية السورية ،أن المشرع قد ألقى
بعبء اإلثبات دائمًا عمى عاتق الشخص الذي ثار النزاع بشأن جنسيتو سواء كان يدعي "أنو يتمتع بيا"
أو "يدفع بأنو غير متمتع بيا" وذلك ردًا عمى ادعاء خصمو أنو يتمتع بيا  .12مما يجعل حكمو في الحالة
"البينة عمى من ادعى" .مما يستدعي التساؤل عن
الثانية خروجًا عمى القاعدة العامة التي تقول بأن ّ
اليدف الذي ابتغاه المشرع من وراء ذلك؟

في الواقع إن نص المادة  29مستقى من قانون جنسية الجميورية العربية المتحدة المستمد بدوره من
قانون الجنسية المصرية .ووفق الفقو المصري السائد يراد من ىذا النص وضع قرينة لصالح الدولة في
مواجية األفراد .إذ أنو "ليس بمتصور أن تمتزم الدولة عند قياميا بفرض أي من التكاليف الوطنية،
كالتكاليف بأداء الخدمة العسكرية ،أن تتكفل بإقامة الدليل مقدماً عمى أن جميع األفراد الذين تطالبيم

 12أوقذ اوٍبدح  ٌُ 138قبَِٗ اوجّسٝخ اوفشِسٝخ ػتء اإلثجبد ،فٍٝب ٜزؼىق ثبوجّسٝخ اوفشِسٝخ ،ػى ٙػبرق اوشخض اوزٚ
ٜثٗس اوّضاع ثشأَ جّسٝزٓ ،إال إِٔب أٖججذ ػى ٙله شخض ّٜبصع ف ٛطوخ اوجّسٝخ اوفشِسٝخ وشخض آخش ٜوٍه شٕبدح
ثبوجّسٝخ اوفشِسٝخ ،أَ ٜثجذ ػمس روك.
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بأداء التكميف يتمتعون فعالً بجنسيتيا .إذ الشك في أن إلقاء عبء إثبات جنسية جميع السكان عمى
عاتق الدولة إرىاق من شأنو أن يحول دون إمكان فرض أي من الت كاليف الوطنية عمى األفراد".13
وبناء عمى ما جاء في المادة  29المشار إلييا سابقًا فإن عمى من يدعي باعتباره عربياً سورياً أو يدفع
ً

بأنو عربي سوري أن يثبت ادعاءه أو دفعو .وعمى من يدعي أو يدفع بأنو ال يتمتع بجنسية الجميورية
العربية السورية أن يثبت أنو فقد ىذه الجنسية أو أنو يتمتع بجنسية أخرى أو أنو عديم الجنسية.
ب -وسائل إثبات الجنسية
نميز بين إثبات الجنسية الوطنية وبين إثبات الجنسية األجنبية المرتبط بفقد الجنسية الوطنية
أو اال – وسائل إثبات الجنسية العربية السورية:
نص المشرع السوري في المرسوم التشريعي رقم  276المتضمن قانون الجنسية الحالي عمى تحديد عبء
إثبات الجنسية العربية السورية ،إال أنو بقي صامتاً عن الوسائل الواجبة اإلتباع إلثباتيا .مما يدفعنا
لمتساؤل عن الوسائل التي يمكن المجوء إلييا من أجل ذلك؟.
البد من التمييز ،من حيث تحديد ىذه الوسائل بين السوريين المسجمين في سجالت األحوال المدنية
السورية وبين السوريين غير المسجمين.
بالنسبة لمسوريين المسجمين في سجالت األحوال المدنية يمكن ليم أن يثبتوا تمتعيم بالجنسية العربية
السورية بموجب تذكرة اليوية أو دفتر العائمة الصادرين وفق سجالت األحوال المدنية لمعرب السوريين.
غير أنو ليس ليذه الوثائق قوة الدليل القاطع إذ يجوز إثبات عكسيا أو بطالنيا أو تزويرىا أمام القضاء
 .14لذلك فيي تعد مجرد قرينة عمى تمتع الفرد بالجنسية العربية السورية من شأنيا أن تؤدي إلى نقل
عبء اإلثبات عن عاتق حامميا والقائو عمى عاتق الخصم في حال ادعائو عكسيا .ويمكن إثبات عكس
ىذه الوثائق إذا أثبت الخصم أن حامميا قد فقد الجنسية العربية السورية بتاريخ الحق عمى صدورىا
بالتجريد منيا بمرسوم أو بموجب حكم قضائي لثبوت اكتسابو ليا بالغش أو بالتدليس ،ويكون اإلثبات في
ىذه الحالة بإبراز مرسوم التجريد أو القرار القضائي المبرم الصادر بيذا الشأن.
أما بشأن السوريين الذين لم يسجموا بعد في السجل المدني فبإمكانيم أيضاً أن يثبتوا جنسيتيم في أغمب
األحيان بسيولة وبوسائل مختمفة.

 13اوذلزٗس فؤاد ػجذ اوٍّؼً سٜبع ٖاوذلزٗسح سبٌٝخ اوشاشذ :اوٗجٝض ف ٛاوقبَِٗ اوذٖو ٛاوخبص ،اوجضء األٖن – داس
ص.245
 14اوٍبدح  ٌُ 18قبَِٗ األحٗان اوٍذِٝخ وؼبي  1957اوٍؼذن.
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فيمكن لؤلشخاص ،الذين اكتسبوا الجنسية بموجب مرسوم أو قرار عن طريق التجنس أو الزواج أو
ال ،إثبات جنسيتيم العربية السورية بإبراز المرسوم أو القرار الصادر بمنح الجنسية .ونظ ًار
االسترداد مث ً
لكون المراسيم والق اررات الصادرة في الجنسية كافة تنشر في الجريدة الرسمية فإنو يمكن أيضاً لآلخرين
في ىذه الحالة إقامة الدليل عمى الجنسية استنادًا إلى الجريدة الرسمية التي نشر فييا المرسوم أو قرار
منح الجنسية.
أما األشخاص الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية بسبب آخر من أسباب اكتساب الجنسية فيتم إثبات
جنسيتيم عن طريق إثبات السبب المؤدي لكسبيا.
وتختمف طرق اإلثبات في ىذه الحالة باختالف سبب اكتسابيا.
فإذا كان الشخص قد اكتسب الجنسية بال تبعية كما ىو الحال بالنسبة لالبن القاصر لمتجنس أجنبي فإنو
يستطيع أن يثبت تمتعو بيا إذا أثبت نسبو ألبيو ،وأقام الدليل أيضاً عمى صدور مرسوم تجنسو وتوافر
الشروط القانونية األخرى.
ويمكن لمن يدعي أنو اكتسب الجنسية استناداً إلى حق اإلقميم ،إذا كان قد ولد من أبوي ن مجيولين أو
مجيولي الجنسية أو ال جنسية ليما ،أن يثبت جنسيتو إذا أقام الدليل عمى حدوث واقعة ميالده في
القطر .ويتم إثبات الجنسية بالنسبة لمن كسبيا استنادًا إلى حق الدم من جية األم وحق اإلقميم ،بإقامة
الدليل عمى أنو ولد من أم سورية وبأنو ولد في القطر السوري.
أما إذا كان الشخص يريد إثبات جنسيتو العربية السورية المكتسبة استنادًا إلى حق الدم من جية األب
فإنو يترتب عميو أن يثبت أنو ولد من أب سوري وقد يضطر إلى أن يثبت أيضًا أن أبا أبيو سوري وىكذا
صعوداً إلى أن يتمكن من إثبات اكتساب أحد أسالفو جنسية البالد بعمل قانوني بمرسوم أو قرار .وال
يخفي ما في ذلك من مشقة عمى الشخص الذي يريد إثبات جنسيتو .فمن المحتمل أن ال يستطيع إثبات
ذلك بالرغم من أنو يتمتع بالمظاىر كافة التي تدل عمى أنو وطني .والواقع أنو من الصعب اآلن تصور
قيام مثل ىذه المشكمة في بالدنا نظ ًار لحداثة نشأة الجنسية فييا.
وليذا لم يتعرض ليا المشرع في تشريعات الجنسية المتعاقبة في بالدنا .إال أنيا عرفت في بعض الدول
القديمة العيد بالجنسية ،ولجأت ىذه الدول من أجل إثبات الجنسية المبنية عمى حق الدم أو النسب إلى
فكرة الحالة الظاىرة أو "حيازة الحالة" المستمدة من فكرة ال حيازة المعمول بيا في مجال الحقوق العينية.
فكما يحق لحائز العقار غير المسجل في السجل العقاري أن يكسب ممكيتو ولو لم يكن مالكاً لو إذا
استمرت حيازتو لو مدة معينة من الزمن ،كذلك يحق لمشخص أن يثبت جنسيتو عن طريق حيازتو ليا إذا
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كان يتمتع بالمظاىر الدالة عمييا وكان معروفًا بيا بين الناس .وتقوم الحالة الظاىرة وفق ما استقر عميو
الفقو والقضاء عمى أركان ثالثة ىي :االسم والمعاممة والشيرة .وعمى ذلك إذا كان الشخص الراغب في
إثبات جنسيتو العربية السورية ،استناداً إلى حق الدم ،يحمل اسماً عربيًا سورياً ،ويعامل من قبل السمطة
ال ومعروفًا من قبل الناس أنو عربي سوري،
العامة أو اآلخرين كسوري يقيد اسمو في لوائح الناخبين مث ً
ال عمى تمتعو بالجنسية العربية السورية.
فإن ذلك يشكل دلي ً
وبعض الدول التي تأخذ بفكرة الحالة الظاىرة كدليل عمى ثبوت الجنسية تشترط لذلك تحققيا لدى ثالثة
أجيال متعاقبة

15

أو جيمين عمى األقل  .16ومن الجدير ذكره أن إثبات الجنسية استناداً إلى فكرة الحالة

الظاىرة ال يعد إثباتًا قاطعًا بل يجوز إثبات عكسو.
ولعمو من المفيد األخذ بيذه الفكرة كوسيمة إلثبات الجنسية العربية السورية استنادًا إلى حق الدم بعد أن
استقرت في الفقو الدولي وفي قضاء

17

وتشريعات بعض الدول ،وذلك فيما لو طرحت ىذه المشكمة أمام

القضاء أو اإلدارة في بالدنا.
ثاني ا – وسائل إثبات الجنسية األجنبية المرتبطة بفقدان الجنسية السورية:
إذا ادعى شخص زوال الجنسية العربية السورية عنو واكتسابو جنسية أجنبية فال بد في ىذه الحالة من أن
يقدم أوالً الدليل عمى فقدانو جنسية الجميورية العربية السورية تمييداً إلثبات جنسيتو األجنبية الجديدة.
ويتم إثبات ذلك بإبراز مرسوم التجريد من الجنسية العربية السورية أو مرسوم الترخيص لو بالتخمي عنيا
أو قرار وزير الداخمية بالسماح البن المتجنس بالعودة لجنسيتو األصمية وذلك حسب الحال .واذا كان فقد
الجنسية مترتباً عمى واقعة معينة يتم إثبات ذلك بإقامة الدليل عمى تحقق ىذه الواقعة .فيمكن مثالً لممرأة
العربية السورية التي فقدت جنسيتيا بالزواج من أجنبي إثبات ذلك بتقديم صورة عن عقد زواجيا من ىذا
األجنبي ،باإلضاف ة إلى إبراز صورة عن صك اختيارىا لجنسية زوجيا أو أي دليل آخر عمى أن قانون
ىذا الزوج يدخميا في جنسيتو األجنبية .واذا كان ليذه المرأة قيد في السجل المدني يمكن أن تستحصل
عمى صورة عنو يتضمن إشارة بفقد جنسيتيا بالزواج.

 15قبَِٗ اوجّسٝخ اوفشِسٝخ وؼبي .1945
 16قبَِٗ اوجّسٝخ اوجضائشٜخ وؼبي .1963
ٌ 17ومٍخ اوّقغ اوٍظشٜخٌٖ ،ومٍخ اوقضبء اإلداس .ٚساجغ ف ٛروك اوذلزٗس فؤاد ػجذ اوٍّؼً سٜبع ٖسبٌٝخ اوشاشذ،
اوٍشجغ اوسبثق ،ص  253فقشح .249
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والبد من اإلشارة في ىذه الحالة إلى أنو ال ي مكن إثبات فقد الشخص جنسيتو العربية السورية بمجرد إقامة
الدليل عمى تمتعو بجنسية دولة أجنبية ،طالما أنو مازال متمتعًا بيا بحكم القانون السوري .ومتى أثبت
الشخص ،الذي يدعي أنو اكتسب جنسية أجنبية ،زوال الجنسية العربية السورية عنو ،يمكن لو أن يثبت
بعد ذلك تمتعو بيذه الجنسية.
ومن األمور المستقرة في الفقو والقضاء في كثير من الدول إن إثبات جنسية أجنبية معينة يعد من
المسائل الواقعية التي يجوز إثباتيا بجميع طرق اإلثبات باستثناء اليمين واإلقرار .ألن محل اإلثبات فييا
ىو اعتراف القانون األجنبي لمشخص بالجنسية التي يدعييا أو عدم اعترافو لو بيا .وىذه من المسائل
التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرىا وال تخضع لرقابة محكمة النقض .إال أن اعتبار مسألة إثبات
الجنسية األجنبية من مسائل الواقع ال يعني تجاىل وسائل اإلثبات التي يعينيا قانون ىذه الجنسية .أما إذا
كان ىذا القانون ال يعين وسائ ل محددة إلثباتيا ،كان لمقاضي قبول أية وسيمة من وسائل اإلثبات
كشيادات الميالد أو الجنسية أو الشيادات القنصمية أو وثائق السفر أو تذكرة اليوية الشخصية كما يمكن
لو أن يأخذ أيضًا بفكرة الحالة الظاىرة.
والبد أخي ًار من اإلشارة إلى أن المشرع في بالدنا قد فرض ،بموجب المادة  31من قانون الجنسية الحالي،
عمى كل شخص يقدم بيانات كاذبة أو أوراقًا غير صحيحة مع عممو بذلك بقصد إثبات الجنسية لو أو
لغيره أو بقصد نفييا عنو أو عن غيره عقوبة "الحبس مدة ال تتجاوز سنتين أو بغرامة ال تزيد عن ألف
ليرة سورية" ،وذلك دون إخالل بأية عقوبة أشد تنص عمييا القوانين األخرى.
ج -حجية األحكام الصادرة في منازعات الجنسية
لم تتضمن تشريعات الجنسية السابقة ،باستثناء ما جاء في قانون جنسية الجميورية العربية المتحدة إبان
الوحدة بين مصر وسورية ،أي نص بشأن حجية األحكام الصادرة في منازعات الجنسية ،أما قانون
الجنسية الحالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  276لعام  1969فقد نص في المادة  27منو عمى أن
"األحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة عمى الكافة وينشر مضمونيا في الجريدة الرسمية".
ويتضح من ذلك أن المشرع قد أعطى ىذه األحكام حجية مطمقة خالفًا لمقاعدة العامة التي تقرر لؤلحكام
القضائية حجية نسبية .ومعنى ذلك أن أثرىا ال يقتصر عمى الخصوم في الدعوى بل يمتد إلى الغير.
فيي تعد حجة عمى الكافة إذ أوجب المشرع نشر مضمونيا في الجريدة الرسمية .كما أنيا تمتد بأثرىا
أيضًا إلى كل قضية أخرى تتعمق باألمر الذي فصمت فيو.
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ويعود سبب تمتع األحكام الصادرة في منازعات الجنسية بيذه الحجية إلى طبيعة الجنسية وكونيا رابطة
بين الفرد والدولة ينبغي أن يفصل فييا عمى وجو واحد ال يتغير باختالف المنازعة التي تثور بشأنيا
طالما أن الوقائع التي بنيت عمييا لم تتغير .فميس من المقبول أن يصدر حكم من القضاء باعتبار
شخص ما وطنياً ثم يصدر حكم آخر باعتبار الشخص نفسو ،باالستناد إلى المعطيات والوقائع نفسيا
التي استند إلييا الحكم األول ،أجنبيًا .لذلك كان من الضروري منحيا الحجية المطمقة .إال أنو ينبغي لكي
يصدر حكم حاسم لو حجية قاطعة في شأن الجنسية أن "تختصم في المنازعة و ازرة الداخمية في مطمق
األحوال بوصفيا الطرف اآلخر الذي يمثل الدولة في رابطة الجنسية أمام القضاء".
ويقتصر نطاق تطبيق الحجية المطمقة لؤلحكام الصادرة في الجنسية ،وفق الرأي السائد في الفقو ،عمى
منطوق الحكم وأسبابو إذا كانت ىذه األسباب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمنطوق الحكم أي إذا كانت النتيجة
التي انتيى إلييا الحكم ال تقوم بدون ىذه األسباب.
ويتمتع بالحجية المطمقة األحكام كافة الصادرة عن القضاء اإلداري في منازعات الجنسية ،سواء إذا
أثيرت في صورة دعوى أصمية أم في صورة طعن في قرار صادر عن الجيات اإلدارية .أما إذا كانت
مسألة الجنسية مثارة بوصفيا مسألة أولية في دعوى مطروحة أمام القضاء ،فإن الفصل فييا ال يتمتع
بحجية مطمقة وانما بحجية نسبية .نظ ًار ألن منطوق الحكم الذي يصدر في الدعوى األصمية ال يتضمن
الفصل في المسألة األولية وبالتالي فإن مضمون قرار الفصل في ىذه المسألة ال يظير في النشر وال
يمكن أن يعد حجة عمى الكافة ،وذلك عمالً بالمادة  27التي عمقت الحجية المطمقة لمحكم عمى نشر
مضمونو في الجريدة الرسمية.
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تمارين
اختر اإلجابة الصحيحة:
 .1القضاء المختص في الدعوى األصمية المجرد بالجنسية:
 .1القضاء المدني.
 .2لجنة خاصة بدعاوى الجنسية في مجمس الدولة.
 .3مجمس الدولة بييئة قضاء إداري.
 .4لجنة مختصة في و ازرة الداخمية.
الجواب الصحيح رقم .3
 .2من المسائل التي تتطمب صدور مرسوم إلقرارىا:
 .1منح الجنسية لزوجة األجنبي المتجنس.
 .2السماح ألوالد المتجنس القاصرين العودة إلى جنسية والدىم األصمية.
 .3منح الجنسية لممرأة األجنبية التي تتزوج من مواطن سوري.
 .4منح الجنسية لممتجنس العربي
الجواب الصحيح رقم .4
 .3القضاء السوري مختص بنظر:
 .1المنازعات المتعمقة بالجنسيات العربية.
 .2المنازعات المتعمقة بالجنسية السورية.
 .3المنازعات المتعمقة بالجنسيات كافة.
 .4المنازعات المتعمقة بالجنسيات األجنبية.
الجواب الصحيح رقم .2
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الوحدة التعميمية السابعة
المركز القانوني لألجانب
الكممات المفتاحية:
المفيوم -الشريعة اإلسالمية -المبادىء العامة -مبادىء القانون الدولي -التشريعات الوطنية العاممة
بالمثل -األجنبي -الحقوق العامة -الحقوق الخاصة -حق التممك -حق العمل -حق الدخول والخروج
واإلقامة.

الممخص:
يقصد بالمركز القانوني لألجانب :مجموعة القواعد التي تنظم الحقوق التي يتمتع بيا األجانب وااللتزامات
التي تترتب عمييم أثناء وجودىم عمى أرض دولة خارج بالدىم ،وتتمثل المبادىء العامة الناظمة ليذا
المركز القانوني بالقواعد التي أقرىا المجتمع الدولي لحماية حقوق األجانب بمبادىء القانون الدولي من
جية ،وباألسس واألساليب التي تسير عمييا التشريعات الوطنية من أخرى ،وفي سورية ىناك مجموعة
من القواعد التي تطبق عمى األجانب الموجودين فييا فميم حقوق عامة وخاصة وبالمقابل ىناك حقوق
محظورة عمييم.
األىداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1التعرف عمى مفيوم المركز القانوني لألجانب.
 .2التعرف عمى الحقوق التي يتمتع بيا األجانب في سورية والحقوق المحظورة عمييم.
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مفيوم المركز القانوني لألجانب وتطوره في بالدنا العربية
يقصد بالمركز القانوني لألجانب Condition
 juridique des étrangersمجموعة القواعد
القانونية التي تنظم الحقوق التي يتمتع بيا
األجانب وااللتزامات التي تترتب عمييم في أثناء
وجودىم عمى أرض دولة ما خارج بالدىم.
واألجنبي في دولة معينة ىو كل شخص ال
يتمتع بجنسيتيا ،سواء أكان يحمل جنسية دولة
أخرى أم كان ال يحمل جنسية دولة ما ،أي عديم
الجنسية ،وسواء أكان مقيمًا عمى إقميميا أم ال.
ومن الناحية التاريخية لم تكن المجتمعات القديمة تعترف بأية حقوق لألجانب في أقاليميا ،بل كان
ال
األجنبي بمنزلة عدو ليا ميدد دائمًا بالعبودية مجردًا من أية حماية قانونية ،فكان في حكم األشياء محم ً
ال محرومًا
ال لمتمتع بالحق .وظل األجنبي زمناً طوي ً
لمحق ال طرفًا فيو ،يباع ويشترى من دون أن يكون أى ً
من الشخصية القانونية في نظر ىذه المجتمعات ومن أبسط الحقوق المالزمة لوجوده وإلنسانيتو كحق
الزواج واإلرث والتصرف والتممك وغيرىا .ولم يتحسن وضع األجنبي إال مع تطور عالقات األفراد
والمجتمعات البشرية وتطور حاجاتيا وأفكارىا ومشاعرىا ،مما أدى إلى إيالء وجود األجنبي بعض
االىتمام .فكان نظام الضيافة ،الذي عرف في الحقوق اليونانية ،ثم في الحقوق الرومانية ،أول تعبير
ق انوني عن تقدم وضع األجنبي .وعندما تطورت عالقات الرومان باألجانب من شعوب البالد التي
خضعت لحكميم ،وضع الرومان قانوناً خاصاً باألجانب ،ىو ما ُيعرف باسم "قانون الشعوب" ،يحدد
حقوقيم وينظم عالقاتيم فيما بينيم من جية ،وعالقاتيم مع الرومان من جية أخرى.

وىكذا بدأ وضع األجانب بوجو عام بالتحسن تدريجيًا ،ولكن ىذا التحسن لم يصل إلى ِّ
حد انتزاع شعور
الكراىية من النفس البشرية تجاه األجنبي والحذر منو والسيما في أوربة .ففي عيد اإلقطاع مثالً ،الذي
ساد في العصور الوسطى ،ساء وضع األجنبي ولم تعد لو حرمة في شخصو أو مالو.
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في الشريعة اإلسالمية:
أما الشريعة اإلسالمية فقد عرفت بيذا الشأن نظامًا يضمن لألجانب في دار اإلسالم التمتع بحقوق
الذميون ىم
معينة .فمن المعموم أن دار اإلسالم كانت تضم ،إلى جانب المسممين ،الذميين والمستأمنين .و ّ
يعدون وفق
أتباع الكتب السماوية المقيمون إقامة دائمة في دار اإلسالم بموجب عقد الذمة ،وىؤالء كانوا ّ

الرأي الراجح في الفقو من أتباع دار اإلسالم تحدد حقوقيم وواجباتيم وفقًا لنظام عقد الذمة .أما
المستأمنون ،وىم الذين يتبعون دوالً وأمماً من أىل دار الحرب والذين يقيمون إقامة مؤقتة في دار اإلسالم
بمقتضى نظام األمان  ،فكانوا ُيعدون من األجانب في دار اإلسالم ،وكان ليم بموجب ىذا النظام حق

اإلقامة المؤقتة لمدة ال تزيد عمى سنة واحدة من دون التعرض ليم بسوء في ىذه المدة ،وكذلك التمتع

الذميون ،وعمى المستأمن بعد عام األمان أن يعود إلى بالده أو أن
بالحقوق الخاصة التي كان يتمتع بيا ّ
يعمن إِسالمو ،فإذا لم يعد ولم ُيسمم زال األمان عنو.
في نظام االمتيازات األجنبية:

وفي زمن االمتيازات األجنبية التي سادت البالد العربية في أثناء الحكم العثماني لمبالد العربية الذي دام
أكثر من أربعة قرون ،من القرن السادس عشر حتى أواخر الحرب العالمية األولى ،طرأت تطورات ميمة
ال ،يتمتعون بحقوق وامتيازات متعددة قانونية وقضائية،
عمى مركز األجانب .فمقد أصبح ىؤالء ،أفرادًا ودو ً
وذلك بمقتضى االتفاقيات الثنائية التي عقدتيا الدولة العثمانية مع بعض الدول األوربية ،وكونت ما يسمى
بنظام االمتيازات األجنبية ،وبموجبو ظل األجنبي من أتباع ىذه الدول ،المقيم في البالد العثمانية خاضعًا
ألحكام قضاء بالده وقوانينيا وحمايتيا.
في قانون حقوق األجانب في البالد العثمانية:
إال أنو في أواخر الحكم العثماني وفي  23شباط سنة  )1923( 1330صدر عن الباب العالي قانون
خاص بحقوق األجانب في البالد العثمانية (وأصبح نافذًا اعتبا ًار من أول آذار سنة  )1331وقد تضمن
ىذا القانون المبادئ التالية:
 .1إن األجانب الكائنين في البالد العثمانية وان كانوا ال يستفيدون من الحقوق السياسية والبمدية التي
منحت لمعثمانيين بمقتضى القانون األساسي وسائر القوانين إال أنيم يستفيدون من الحقوق
الخصوصية التي لم تحصرىا قوانين ونظامات الدولة العمية بالتبعية العثمانية (المادة .)1
 .2إن كافة قوانين ونظامات الدولة العمية المتعمقة بأمن البالد وانتظاميا ىي نافذة في حق كافة األجانب
الكائنين في البالد العثمانية (المادة .)2
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 .3لألجانب أن يراجعوا المحاكم العثمانية بكافة أنواعيا ودرجاتيا في المواد الحقوقية والتجارية وان َّ
يدعوا
ويدافعوا بحقوقيم لدييا كالتبعية العثمانية ،عمى أنو ألجل رؤية الدعوى التي يقيميا أجنبي ال يممك
عقارات في البالد العثمانية بالمقدار الكافي بصفة مدعي أو متدخل في الدعوى أو بطريق االشتراك
فييا عمى أحد من العثمانيين يجب عمى ذلك األجنبي أن يقدم في أول األمر مبمغ تأمين أو يعطي
كفالة بما تستنسبو المحكمة لقاء مصاريف الدعوى والضرر والخسارة عمى أنو من الممكن رفع ىذا
التكميف بشرط المعاممة المتقابمة (المادة .)3
 .4يجب أن ترى كافة دعاوى األ جانب المتعمقة باألموال غير المنقولة وسائر المواد الحقوقية والتجارية
والجزائية لدى المحاكم العثمانية وفقًا لمقوانين والنظامات واألصول العثمانية ولو لم يكن ألحد
العثمانيين عالقة بتمك الدعوى .أما دعاوى األجانب غير المسممين المتعمقة بحقوق العائمة كالعقد
وفسخ ا لنكاح وتفريق األبدان واألبوة والنسب والتبني والمتعمقة باألىمية كالرشد واألذن والحجر
والوصاية والمتعمقة بالوصايا والتركات الخاصة باألموال المنقولة – فيتوقف إمكان رؤيتيا لدى
المحاكم العثمانية عمى أن يراجع الطرفان برضائيما المحاكم المذكورة أو يكون ألحد العثمانيين دخل
في تمك الدعوى أو تكون متفرعة عن دعوى مرئية لدى المحاكم العثمانية وعند تحقق إحدى ىذه
الصور يجرى الفصل في تمك الدعاوى وفقًا لقوانين حكومة األجانب أصحاب العالقة في تمك الدعوى
وعند اختالف القوانين (المادة  )4فوفقًا لقواعد حقوق الدول الخاصة (الحقوق الدولية الخاصة) بشرط
أن ال يخالف ذلك انتظام الدولة العمومي.
 .5يكمف األجانب بدفع الرسوم والتكاليف بمثل ما ىو مطروح ومستوفى منيا عمى العثمانيين وبمثل
الشرائط أيضًا وفقًا لمقوانين الموضوعة (المادة )5
 .6وتضمن ىذا القانون نصًا يضمن لألجانب ،الذين كانوا يشتغمون في البالد العثمانية قبل نشر ىذا
القانون بأعمال مين عممية كالمحاماة (وكالة الدعاوى) و الطبابة والصيدلة واليندسة والمعممية أو
فتح مدرسة أو نشر جريدة أو مجمة ،االستمرار بالتمتع بحقوقيم المكتسبة بشرط رضوخيم لقوانين
ونظامات الدولة (المادة .1)6
وتم بذلك قطع الصمة بنظام األمان الذي كان يحكم أوضاع أتباع دار الحرب في دار اإلسالم.
وبعد إلغاء نظام االمتيازات األجنبية الذي أشرنا إليو قبل قميل ،واثر انفصال بالدنا عد الدولة العثمانية
بعد الحرب العالمية األولى ،ط أر تطور تشريعي ميم عمى المركز القانوني لألجانب في البالد العربية
ٔ 1فك انزشجًخ ػٍ انزشكٛخ انز ٙكبَذ يؼزًذح أيبو انًحبكى انسٕسٚخ.
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ومنيا سورية ،والسيما بعد أن نالت ىذه الدول استقالليا السياسي ،فأعيد تنظيمو وفقاً لمبادئ القانون
الدولي ولمتطمبات المصمحة الوطنية والقومية وفي ضوء المبادئ العامة الناظمة لممركز القانوني لألجانب
السائدة في العصر الراىن.

المبادئ العامة الناظمة لممركز القانوني لألجانب
تتمثل ىذه المبادئ بالقواعد التي أقرىا المجتمع الدولي ،لحماية حقوق األجانب ،أي بمبادئ القانون
الدولي ،من جية ،وباألسس واألساليب التي تسير عمييا التشريعات الوطنية ،من جية األخرى.
وسنتناول في المبحث األول مبادئ القانون الدولي وفي المبحث الثاني التشريعات الوطنية.
أ .مبادئ القانون الدولي الناظمة لحقوق األجانب.2
يمكن التمييز بين توجيين أساسيين في ىذا الصدد:
االتجاه األول ينادي بحرية الدولة واستقالليا في تحديد الحقوق التي يتمتع بيا األجانب في إقميميا،
وحريتيا في ذلك ال يحدىا أي قيد .وعمى ىذا فاألجنبي الموجود خارج إقميم دولتو ال يتمتع إال بالحقوق
ال طوعيًا.
التي يمكن أن تمنحو إياىا قوانين الدولة المضيفة وتتنازل لو عنيا تناز ً
وىناك اتجاه آخر يرى ،عمى العكس ،أن حرية الدولة في تحديد ىذه الحقوق ليست مطمقة بل ىي مقيدة
بالتزامات دولية وانسانية تفرضيا العدالة الدولية ،وتقضي بضرورة االعتراف لألجنبي بالحقوق األساسية
التي ترافق اإلنسان وتالزمو أينما وجد .ويؤيد ىذا االتجاه الفقو والقضاء الدوليان ،وتنادي بو المحافل
والمؤسسات الدولية .ولقد تم تأكيده في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة
لألمم المتحدة عام  ، 1948والعيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعيد
صدق
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرين عن ىذه الجمعية أيضًا عام  ،1966وقد ّ

ىذين العيدين أو انضم إلييما عدد كبير من الدول األجنبية والعربية األعضاء في األمم المتحدة. 3
وعميو يمكن القول إن التعامل الدولي في ىذا الصدد يقوم عمى أساس وجود قواعد دولية مشتركة تمزم

الدول االعتراف لألجنبي بالقدر الالزم من الحقوق األساسية التي ال تستقيم حياتو من دونيا وتالزمو أينما
وجد ،ويمثل ىذا القدر الحد األدنى من الحقوق تكفمو الدول لألجانب عمى أرض إقميميا ،وبالتالي فِإن
 2اَظش حٕل ْزا انًٕضٕع:
Verdross, les règles internationales concernant: le traitement des étrangers, cours de
l'Académie de droit international, 1931, III, 327.
 3اَضًذ سٕسٚخ إنٗ ْز ٍٚانؼٓذ ٍٚػبو .1969
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إِخالل الدول بيذا االلتزام بحرمان األجنبي من ىذه الحقوق كميا أو بعضيا يعرضيا ،بموجب مبادئ
القانون الدولي ،لممساءلة الدولية وفقًا ليذه المبادئ ولنظام محكمة العدل الدولية.
وتشكل ىذه المبادئ واالتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية قيداً عمى حرية الدول في تنظيم مسألة تمتع
األجانب بالحقوق عمى إقميميا ،كما تعد وسيمة ناجعة وميمة لمعالجة كثير من المشكالت المتعمقة بيذه
المسألة .وغالبًا ما تنطوي ىذه االتفاقيات عمى تقرير مبادئ ميمة في ىذا المجال ،كمبدأ الدولة األولى
ال وبم وجبو تضمن الدول المتعاقدة لرعاياىا الحصول عمى معاممة تساوي أفضل معاممة يمكن
بالرعاية مث ً
أن تمنحيا أي من الدول المتعاقدة لرعايا دولة أخرى.
واذا كانت حرية الدول في ىذا المجال تتقيد بمبادئ القانون الدولي والقواعد االتفاقية فِإنيا في نظر الفقو
الدولي يجب أن تقف أيضاً عند حدود معينة تمنع استخداميا استخداماً تعسفياً ،فِإذا كان من حق الدول
أن تمزم األجانب احترام القواعد الدستورية واإلدارية والجزائية و ِ
اإلجرائية ،فِإنيا ال تممك ذلك إِال بشرط أن
ال توقيف األجنبي عمى إِقميميا أو تبعده
تحترم ىي أيضًا ىذه القواعد في تعامميا معيم ،فال يجوز ليا مث ً
عنو إِبعاداً تعسفياً أو خالفاً ألحكام التوقيف واإلبعاد المنصوص عمييا قانونًا ،وال أن تحرمو من حق
الممكية بطريقة ال يبيحيا قانونيا ال لشيء إِال لكونو أجنبياً عنيا ،وفيما عدا ذلك تبقى حرية الدولة واسعة
جدًا في تنظيم تشريعاتيا المتعمقة بالمركز القانوني لألجانب.
ب .التشريعات الوطنية الناظمة لحقوق األجانب.
تحدد الدول بتشريعاتيا الوطنية الحقوق التي يمكن أن يتمتع بيا األجانب عمى إقميميا استناداً إلى مبادئ
القانون الدولي بيذا الشأن ،4من دون اإلخالل بالتزاماتيا الدولية التعاقدية أو غيرىا .ويحرص بعضيا
عمى ضمان الحقوق األساسية لألجانب بنصوص دستورية.
ولكن من المالحظ أنو ليس ىناك اتفاق أو نيج موحد حول تحديد مضمون الحد األدنى الذي يجب أن
تمتزمو دول العالم عند تنظيم مركز األجانب عمى إقميميا .كما أن الدول عندما تتولى تنظيم المركز
القانوني لألجانب تنتيج سياسة وطنية خاصة بيا تختمف عن سياسة غيرىا ،وتتأثر في ذلك بعوامل
متعددة سياسية وديموغرافية واقتصادية واجتماعية وعقائدية ودينية .فيي في الدول التي تعاني من زيادة
ال تغاير ما في الدول الفقيرة إلى السكان ،وىي في الدول التي تعاني من
السكان أو من البطالة مث ً
االضطرابا ت االجتماعية أو السياسية تختمف عما في الدول ذات االستقرار االجتماعي والسياسي .لذلك
ٚ 4شٖ األسزبراٌ انفشَسٛبٌ ْبَش٘ ثبرٛفٕل ٔثٕل الكبسد إٌ يسأنخ رًزغ األجبَت ثبنحمٕق ػهٗ اإللهٛى انٕطُ ٙنهذٔنخ رٓى
انًششع انٕطُ ٙنهذٔنخ ٔال ركٌٕ يحالً نزُبصع انمٕاَ .ٍٛألٌ األيش ٚزؼهك ثًذٖ رًزغ األجُج ٙثبنشخظٛخ انمبََٕٛخ ف ٙانُظبو
انمبََٕ ٙانٕطُ :ٙيشجغ سبثك – انجضء األٔل – ص ( 18فمشح .)159
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تعد القواعد الخاصة بتحديد المركز القانوني لألجانب من عوامل التحكم والتأثير في كثير من المسائل
الوطنية.
األساليب التشريعية:
ومن حيث األسموب الذي تنتيجو التشريعات الوطنية المختمفة ،يتضح أيضًا أن ىذه التشريعات تنطمق
بوجو عام ،في تحديد الحقوق التي يمكن أن يتمتع بيا األجانب ،من مركز الشخص الوطني نفسو في
تشريعات الدول التي ينتمي إلييا األجانب أو من مركزه في تشريعاتيا الوطنية.
غير أن ىذا األسموب يختمف باختالف الدول واتجاىاتيا االقتصادية واالجتماعية والتشريعية والسياسية،
وباختالف مصالحيا الوطنية.
ويمكن أن نميز بشأن األسموب الذي تنتيجو التشريعات الوطنية بين عدة توجيات تقترب أو تبتعد من
فكرة مساواة األجنبي بالوطني ومنيا:
مبدأ المعاممة بالمثل:5
فقد أخذ بعضيا بمبدأ المعاممة بالمثل ،وب موجب ىذا المبدأ يتمتع األجنبي في إقميم ىذه الدول بالحقوق
التي يتمتع بيا رعاياىا في الدولة التي ينتمي إلييا األجنبي .وبيذا المعنى يستخدم ىذا األسموب وسيمة
دفاع لدرء المعاممة القاسية التي تتبعيا بعض الدول مع األجانب من جية ،ووسيمة لحمل الدول عمى
االعتراف لأل جانب في إقميميا بالحقوق التي تحرص عمى توفيرىا لرعاياىا في الخارج من جية أخرى.
ومنيا أيضًا:
مبدأ تشبيو األجنبي بالوطني.6
وسار بعضيا اآلخر من التشريعات الوطنية ،ممن وجد لو مصمحة في ذلك ،عمى مبدأ تشبيو األجنبي
بالوطني إذ تقرر أن يتمتع األجنبي بحقوق مشابية لمحقوق التي يتمتع بيا الوطني باستثناء الحقوق
ال بنصوص محددة.
السياسية والحقوق األخرى التي حرم منيا أص ً
وبيذا األسموب أو ذاك ال يمكن الوصول إلى تحديد مركز األجنبي تحديداً ثابتًا ،ففي الدول التي تأخذ
بالمعاممة بالمثل ال يمكن معرفة مركز األجنبي في تشريعاتيا فيما يتصل بح ٍ
ق معين أو بسائر الحقوق
ال بعد الرجوع إِلى قوانين بالده ،وبالتالي فِإن مركز األجنبي يختمف باختالف جنسيتو وباختالف موقف
إّ
بالده .وفي الدول التي تأخذ ،من حيث المبدأ ،بأسموب تشبيو األجنبي بالوطني ال يمكن الوصول إلى

 5اَظش ثٓزا انشأٌ( Batiffol et Lagarde :يشجغ سبثك) ج  ،1ص  224فمشح .187
6
اَظش ثٓزا انشأٌ( Batiffol et Lagarde :يشجغ سبثك) ج  ،1ص  229فمشح .159
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تحديد مركز األجنبي إِال بعد العودة إلى االستثناءات الخاصة التي تستبعد األجنبي من التمتع ببعض
الحقوق .ومن المعموم أن ىذه االستثناءات قابمة دومًا لمتغيير بتبدل الظروف ومصالح الدول ،وأنيا ال
تستخمص من النصوص التشريعية فقط ،بل من التطبيق العممي ليا أيضاً .وىذا ما يحمل عمى القول إن
المساواة في المعاممة بين األجنبي والوطني لم تصل بعد إلى مستوى المبادئ الدولية ،ولم تتحول إلى واقع
ممموس في النظم القانونية المختمفة ،وان التمييز في المعاممة مازال أم ًار جائ ًاز وقائمًا في مختمف
التشريعات الوطنية ،وىو في نطاق الحقوق العامة أكثر منو في نطاق الحقوق الخاصة.
ومن الجدير بالمالحظة أيضاً أن المساواة في الحقوق الناجمة عن تشبيو األجنبي بالوطني ،في بعض
المجاالت ،ال تمثل الحد األقصى من الحقوق التي يمكن االعتراف بيا لألجنبي في الدول التي تأخذ بيذا
األسموب ،بل من الممكن أن يرافقيا أيضًا بعض المزايا المتمثمة ببعض اإلعفاءات أو التسييالت أو
االمتيازات التي ال يتمتع بيا الوطنيون.
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حقوق األجانب في سورية
يغمب عمى وضع المركز القانوني لألجانب في سورية الطابع الذي تتسم بو عمومًا مختمف النظم
القانونية العربية المتعمقة بيذا الموضوع ،وىو افتقارىا إلى مبدأ عام محدد يحكمو ،أو إلى وعاء تشريعي
محدد ينظم مختمف حقوق األجانب والتزاماتيم ،7إذ نالحظ حالياً توزع أحكاميا في نصوص تشريعية
وتنظيمية متعددة ومختمفة .وتنطوي ىذه النصوص عمى االعتراف ضمنًا لألجنبي ببعض الحقوق عمى
قدم المساواة مع الوطنيين وضمن قيود محددة ،أو منع األجنبي من التم تع ببعضيا إطالقا أو في حاالت
محددة .وىذا ما يضفي عمى ىذه التشريعات عمومًا طابعاً سمبيًا .وىذا ما سنالحظو من خالل استعراض
ىذه الحقوق التي يتمتع بيا األجانب في القانون السوري.
ومن المفيد جدًا قبل استعراض ىذه الحقوق أن نحدد من ىو األجنبي في المفيوم القانوني المعمول بو في
القانون السوري.
أ .مفيوم األجنبي
يقصد باألجنبي عموماً :كل شخص طبيعي ال
يتمتع بالجنسية العربية السورية وفق األحكام
الناظمة ليا منذ نشأتيا ،أي وفق مجمل
التشريعات الناظمة ليا السابقة أو النافذة حاليًا.
والمقصود بذلك أحكام المرسوم التشريعي 276
لعام  ،1969المتضمن قانون الجنسية العربية
ال في
السورية ،والتي تعرضنا ليا بالشرح مفص ً
السابق.

 7كًب كبٌ ػه ّٛانحبل ثؼذ طذٔس انمبٌَٕ انخبص ثحمٕق األجبَت ف ٙانجالد انؼثًبَٛخ انًشبس إن ّٛسبثمبً.
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وعمى ىذا ُي ُّ
عد أجنبيًا بالنسبة إلى سورية كل شخص ال يحمل الجنسية العربية السورية ،8سواء أكانت
جنسيتو أصمية أو مكتسبة ،وسواء كان ىذا األجنبي يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية أو جنسية أي

دولة أخرى غير عربية .9ومن االعتبارات التي يجب مراعاتيا عند إعمال ىذا المفيوم ما يمي:
 .1يعامل العرب الفمسطينيون المشمولون بالقانون  260لعام  1956معاممة العرب السوريين فيما يتعمق
بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العمم مع احتفاظيم بجنسيتيم األصمية.
 .2أن المشرع السوري قد ميز في بعض القوانين الخاصة بين رعايا الدول العربية ورعايا الدول غير
ال .إعفاء رعايا الدول العربية
العربية ،بشأن التمتع ببعض الحقوق الخاصة أو العامة .ومن ذلك مث ً
من تأشيرة الدخول إلييا المفروضة عمى غير السوريين.
 .3وانو حرص عمى منح رعايا الدول العربية في حاالت أخرى مزايا وتسييالت أو إعفاءات محددة من
الشروط العامة المتعمقة بشأن اكتساب الجنسية العربية بالتجنس أو بالزواج من مواطن عربي
سوري 10

أو بغير ذلك ،كما رأينا سابقًا.

 .4كما أخرج من مفيوم الجنسية األجنبية ،الوارد ذكرىا في المادة  10من المرسوم  ،276جنسية كل بمد
عربي ،وذلك بصدد تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية .األمر الذي يسمح بازدواج جنسية
المواطن العربي السوري عند تجنسو بجنسية عربية.
 .5لم يميز المشرع السوري ،من حيث المبدأ في قانون الجنسية العربية السورية النافذ حاليًا بين المتجنس
بالجنسية العربية السورية والوطني األصيل .غير أنو عمق ممارسة المتجنس لبعض الحقوق الخاصة
عمى مرور فترة زمنية معينة عمى اكتسابو إياىا ،وذلك في بعض القوانين الناظمة ليذه الحقوق .كحق
شغل الوظيفة العامة .11وحق االنتخاب
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وحق الحصول عمى معاش تقاعدي .13وفي بعض

 8غٛررش أٌ انًرربدح األٔنررٗ يررٍ انًشسرٕو انزشررشٚؼ 276 ٙنؼرربو َ 1969ظررذ ػهررٗ يررب ٚهرر :ٙدٚمظررذ فرر ٙأحكرربو ْررزا انًشسررٕو
انزششٚؼ ٙثبنكهًبد ٔانؼجبساد انزبنٛخ انٕاسدح ف ٙيخزهف يٕادِ انًؼبَ ٙانًجُٛخ إصاءْب يب نى ٚشد َض ػهٗ خرال رنر  :دجر
 األجُج :ٙكم يٍ ال ٚزًزغ ثجُسٛخ انجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انسٕسٚخ أٔ جُسٛخ أ٘ ثهرذ ػشثر ٙخخرشدْٔ .رزا انزؼشٚرف ال ٚؼًرم ثرّإال ثظذد رطجٛرك أحكربو ْرزا انًشسرٕو ٔرفسرٛش انُظرٕص انًزؼهمرخ ثبكزسربة األجُجر ٙانجُسرٛخ انؼشثٛرخ انسرٕسٚخ ثربنزجُو أٔ
ثبنضٔاج.
ٚٔ 9مظذ ثجُسٛخ أ٘ دٔنخ ػشثٛخ ٔفك انًفٕٓو انسبئذ جُسٛخ أ٘ دٔنخ يٍ دٔل انجبيؼخ انؼشثٛخ.
 10انًٕاد ( )19 ٔ 18 ٔ 17 ٔ 16يٍ انًشسٕو انزششٚؼ 276 ٙنؼبو .1969
 11انًبدح ( -7أٔالً -أ) يٍ انمبٌَٕ األسبس ٙنهؼبيه ٍٛف ٙانذٔنخ.
 12انًبدح  17يٍ انًشسٕو انزششٚؼ ٙسلى  26نؼبو .1973
َ 13ظذ انًبدح  -24أ 4-يٍ لبٌَٕ خضاَخ رمبػذ انًُٓذس ٍٛسلى  23نؼبو  2005يٍ أجم اسزحمبق انًؼبش انزمبػذ٘
نهًُٓذس ٍٛأٌ ٚكٌٕ لذ يضٗ ػهٗ رًزؼّ ثجُسٛخ انجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انسٕسٚخ خًو ػششح سُخ.
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الحاالت اشترط أن يكون الشخص سورياً أصالً ،كما ىو الحال من أجل التعيين في الوظائف
الدبموماسية.14
 .6كما عمق تمتع األجنبي بالحقوق في الجميورية العربية السورية عمى شرط المعاممة بالمثل .أي عمى
شرط أن تسمح قوانين ىذا األجنبي بمنح العربي السوري مثل ىذه الحقوق عمى إقميميا .فال يجوز
لألجنبي في سورية التمتع بحث اإلرث أو الوصية إال إذا كانت قوانين بالده تسمح مثل ىذا الحق
لمسوريين فييا .15كما ال يجوز لو مثالً التمتع بحق االنتساب إلى نقابة الميندسين في سورية وغيرىا
من النقابات المينية العممية إال إذا كانت قوانين بالده تسمح بذلك لمسوريين لدييا  .16وفي مثل ىذه
الحاالت يقع عمى عاتق األجنبي ،الذي يطالب بحق معمق التمتع بو عمى شرط المعاممة بالمثل،
إثبات قيام ىذه المعاممة بين البمدين ،األمر الذي قد تواجيو صعوبات مختمفة.
 .7تتضمن بعض التشريعات النافذة في سورية أحكامًا خاصة باألجانب كأشخاص طبيعيين أو
ال بالتكميف الضريبي والدخول والخروج إلى ومن الجميورية العربية
كأشخاص اعتباريين تتعمق مث ً
السورية .والتممك والعمل واالستثمار ...وغيرىا .وسنتناول أىميا بالتفصيل الحقًا.
 .8ونشير أخي اًر إلى أن المشرع السوري قد أخضع عالقات األجانب مع السوريين فيما يتعمق بالزواج
وآثاره وانحاللو لمقانون السوري وأخضع ىذه العالقات التي تقوم بين األجانب لمقانون األجنبي الذي
تحدده قواعد اإلسناد السورية ،كما سنرى الحقاً عند دراسة موضوع تنازع القوانين.
ب .حقوق األجنبي
تم تحديد ما المقصود باألجنبي في القانون السوري البد من تحديد الحقوق التي يتمتع بيا عمى
وبعد أن ّ
اإلقميم الوطني لدولة أخرى.

لقد اىتم المجتمع الدولي بتحديد ىذه الحقوق وتنظيميا .وكان من أبرز الجيود الدولية بيذا الصدد العيد
الدولي لمحقوق المدنية والسياسية والعيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وبموجب الع يد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية تمتزم الدول األطراف بحماية األشخاص المقيمين عمى
إقميميا والتابعين لواليتيا واالعتراف ليم بالحق بالحياة والحرية واألمن والخصوصية .كما تعترف ليم
 14انًبدح  1/38يٍ انًشسٕو انزششٚؼ 50 ٙنؼبو  ،1964انًؼذنخ ثبنًشسٕو انزششٚؼ 20 ٙنؼبو ٔ 1976انًشسٕو انزششٚؼٙ
سلى  21نؼبو .2009
 15انًبدح /264ج ٔانًبدح ( 2/215ثخظٕص انٕطٛخ) يٍ لبٌَٕ األحٕال انشخظٛخ نؼبو ٔ 1953انًبدح  2/836يٍ
انمبٌَٕ انًذَ ٙنؼبو  1949انًزؼهمخ ثبكزسبة حك اإلسس ف ٙانؼمبساد.
 16انًبدح /14ج 4/يٍ لبٌَٕ رُظٛى يُٓخ انُٓذسخ انظبدس ثبنًشسٕو انزششٚؼ 80 ٙنؼبو ْٔ .2010زا انًجذأ يؼًٕل ثّ ثشأٌ
االَزسبة إنٗ يؼظى انُمبثبد انًُٓٛخ ،كًب سُشٖ الحمبً.
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بحرية الفكر والضمير والديانة وحرية الرأي والتعبير ...وكل ذلك دونما تمييز بسبب العرق أو الجنس أو
المغة أو الدين أو الرأي أو األصل القومي ...الخ وعمى أساس المساواة.
ومما الشك فيو أن ىذا التشريع الدولي يعد جزءاً ال يتج أز من التشريع الوطني في الدول التي تصدق
عميو وتصبح طرفًا فيو .وبالتالي يتوجب احترام أحكامو والتزاماتو الدولية .غير أن التشريعات الوطنية،
ومنيا السورية ،تحرص دومًا عمى تنظيم أحكام ممارسة أىم الحقوق الخاصة والعامة التي يتمتع بيا
األجانب عمى إقميميا بنصوص مستقمة .ويقصد بالحقوق الخاصة مجموعة الحقوق الشخصية لألفراد
والتي يحكميا القانون الخاص الذي ينظم عالقات األفراد فيما بينيم .ويدخل في ذلك الحقوق الفردية
والحقوق المالزمة لمشخصية والحقوق العائمية التي تحكميا الروابط العائمية .أي بتعبير آخر الحقوق
المالزمة لوجود الفرد وحياتو والتي ال يمكن لو االستغناء عنيا في وجوده وعالقاتو اإلنسانية .أما الحقوق
العامة فيي تمك الحقوق التي تيم الفرد أيضًا ولكن باعتباره جزءاً من المجتمع السياسي في الدولة.
وبالتالي فإن ىذه الحقوق ال تيم األجنبي بقدر ما تيم الوطني باعتباره جزءًا مكونًا لعنصر الشعب في
ىذه الدولة .غير أن اىتمام األجنبي بيذه الحقوق يتأتى من وجوده العرضي أو المؤقت أو الدائم عمى
إقميم دول ة أخرى غير التي ينتمي إلييا بجنسيتو .ومما الشك فيو إن ىذا الوجود يستمزم االعتراف لو بمثل
ىذه الحقوق ،ضمن حدود وحاالت محددة.وسنتولى فيما يمي بيان الحقوق العامة التي يتمتع بيا األجنبي
في سورية بموجب النصوص المتفرقة والمتعددة في التشريع السوري ،ثم سنتناول استعراض أىم الحقوق
الخاصة لألجانب.
أما الحقوق الخاصة والعامة لألجانب في سورية والتي تناول المشرع تنظميا بنصوص خاصة ومتفرقة
فسنفرد ليا مبحثاً مستقالً.
أوالا -الحقوق العامة
ال أو كثي ًار من الحقوق التي يتمتع
إذا كانت الحقوق الخاصة التي يتمتع بيا األجانب في سورية تقترب قمي ً
بيا الوطنيون فِإن بعض الحقوق العامة مازال بعيداً عن حدود ىذا االقتراب.
فالقوانين السورية تقضي باحترام شخصية األجنبي ،وتعترف لو بالحقوق والحريات األساسية كالحرية
الشخصية وحرية العقيدة الدينية وحرية الرأي ضمن حدود األنظمة والقوانين النافذة الكفيمة بتحقيق األمن
والمحافظة عمى النظام ،وكذلك بحق االنتفاع بالمرافق العامة ،كالمواصالت ومياه الشرب والكيرباء
والمعالجة الصحية والتعميم ومن ذلك التعميم الجامعي (نسبة من المقاعد مخصصة لمطالب العرب
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واألجانب) .غير أن األجنبي بالمقابل يحرم من التمتع ببعض الحقوق العامة األخرى ،ويقصد بذلك
الحقوق السياسية وغيرىا من الحقوق المقصورة بحكم طبيعتيا عمى المواطنين العرب السوريين.
الحقوق المحظورة عمى األجانب:
ال يجوز لألجنبي في سورية أن يكون ناخبًا أو مرشحاً لرئاسة الجميورية أو لعضوية مجمس الشعب
والمجالس المحمية.
ومن الحقوق األخرى التي يحرم منيا األجنبي في سورية أيضًا حق تولي الوظائف في الجيات العامة،
باستثناء العرب الذين يرى رئيس مجمس الوزراء توظيفيم لضرورات قومية ،كما سنرى ذلك الحقًا.
ثانيا -الحقوق الخاصة
يمكن أن نالحظ إن المشرع السوري قد وضع نصوصًا عامةً تسري عمى الوطنيين واألجانب .ونقصد
بذلك األحكام العامة الناظمة لعالقات األفراد المشتممة عمى عنصر أجنبي ،أي قواعد القانون الدولي
الخاص وبخاصة فيما يتعمق بالحقوق المتعمقة بالشخصية وحق التقاضي وغيرىا .كما نالحظ من جية
أخرى اىتمامو بتنظيم بعض الحقوق األخرى بأحكام خاصة مثل حق الع مل وحق الممكية وممارسة المين
العممية وحق اإلقامة والدخول والخروج.
الحقوق الشخصية والعائمية:
يستخمص من النصوص الناظمة لتنازع القوانين من حيث المكان في القانون السوري ،أن األجانب
يتمتعون بجميع الحقوق الخاصة التي يتمتع بيا السوريون دون التي حرموا منيا بنص قانوني خاص.
من أىم الحقوق الخاصة التي يتمتع بيا األجانب في سورية ،االعتراف ليم بالشخصية القانونية وحق
الزواج والطالق والحق في تولي الوالية والوصاية والقوامة وغيرىا من حقوق األسرة بما في ذلك حق
اإلرث والوصية ولكن بشرط المعاممة بالمثل ،كل ذلك مع مراعاة اعتبارات النظام العام ،فال يجوز لرجل
غير مسمم الزواج من امرأة مسممة ،سواء أكانت سورية أم أجنبية ،لمخالفة ذلك لمنظام العام في سورية.
كما ال يجوز لألجنبي عمومًا تمقي حق اإلرث من مورثو إذا كان مختمفاً عنو في الديانة.
حق التقاضي:
يتمتع األجنبي في الجميورية العربية الس ورية بحق التقاضي أمام المحاكم السورية ،بشرط أن تكون لو
أموال في سورية أو أن يقدم كفالة مالءة سواء بتقديم كفيل مقتدر أو أن يودع صندوق المحكمة مبمغًا
كافياً لتأمين التعويض عمى المدعى عمييم عند الضرورة.

136

ال لمتقاضي في سورية إذا
وبموجب المادة  14من قانون أصول المحاكمات السوري يعد األجنبي أى ً
ال حسب قوانين بالده.
توافرت لو شروط األىمية في القانون السوري ولو لم يكن أى ً
الحقوق التجارية:
باإلضافة إلى ما تقدم من حقوق خاصة نص قانون التجارة السوري الحديث عمى تمتع األجانب بحق
ممارسة التجارة في سورية والتسجيل في سجل التجارة إذا كانت متاجرىم الرئيسية في سورية ميما كانت
جنسيتيم .17كما يحق لمشركات األجنبية التي يكون مركزىا الرئيسي في سورية التسجيل في سجل التجارة
المختص (ميما كانت جنسيتيا) ال بل يتوجب عمييا ذلك .18ويحق لألجنبي أيضاً المشاركة في تأسيس
الشركات وان يكون عنص ًار في مج مس إدارتيا .أما في الشركات المساىمة ،فيجب أن تكون أغمبية
أعضاء ىذا المجمس من جنسية الجميورية العربية السورية .ويجوز تخفيض ىذه النسبة إذا كانت نسبة
مساىمة األجانب برأسمال الشركة تتجاوز .19 % 65
ال لمشركات والمحالت التجارية المؤسسة خارج أراضي الجميوري
ولكن ال يحق لألجنبي أن يكون وكي ً
العربية السورية .كما ال يحق ليم ممارسة أعمال الوساطة في سورية

20

 ،وال يحق لممرأة األجنبية

المتزوجة ممارسة التجارة في سورية إال وفقاً لقانون األحوال الشخصية التابعة لو .فإذا كان ىذا القانون
يستمزم حصوليا عمى إذن من زوجيا لممارسة التجارة ،فال يجوز ليا ذلك إال بوجود ىذا اإلذن أو
التصريح.21

 17انًبدح  3/24يٍ لبٌَٕ انزجبسح نؼبو .2007
 18انًبدح  27يٍ انمبٌَٕ انزجبس٘ انسٕس٘ نؼبو .2007
 19انًبدح  141يٍ لبٌَٕ انششكبد نؼبو .2010
 20انًبدح  34يٍ انمبٌَٕ انًزؼهك ثفشٔع ٔيكبرت ٔٔكبالد انششكبد ٔانًؤسسبد ٔانٓٛئبد األجُجٛخ سلى  34نؼبو .2008
 21انًبدح  ْ/2/25يٍ لبٌَٕ انزجبس٘.
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الحقوق المقررة بموجب قوانين خاصة
ومن ىذه الحقوق :حق الممكية وحق العمل وحق ممارسة المين وحق اإلقامة

أ .حق الممكية:
أما فيما يتصل بحق الممكية ،فيختمف األمر في
األموال المنقولة عنو في األموال غير المنقولة.
والقاعدة السائدة في سورية وغيرىا من البالد
حر في تممك ما يشاء
العربية ىي أن األجنبي ّ

من منقوالت مادية ،مع بعض االستثناءات

والقيود بخصوص بعض ىذه األموال ومنيا منع
األجانب من تممك سندات اإلصالح الزراعي،
وتقييد حقيم في تممك أسيم شركات الطيران،
وكذلك تممك المنقوالت غير المادية مثل حق
الممكية األدبية والفنية والصناعية والتجارية.
ولقد نظم المشرع السوري حماية ىذه الحقوق بصورة مطمقة من دون تمييز بين سوري وأجنبي .كما إن
االتفاقيات الدولية المتعمقة بيذه الحقوق ،والتي انضمت إلييا سورية ،كفمت لرعايا الدول األطراف في ىذه
االتفاقيات التمتع بيذه الحقوق وضمنت ليم حمايتيا.
أما حق األجنبي في تممك األموال غير المنقولة (العقارات) في سورية ،فقد خضع لتطور تشريعي ميم.
وكان آخر التشريعات الناظمة لتممك األجانب لمعقارات في سورية ،القانون رقم  11الصادر بتاريخ
 ،2011/4/10والذي أَنيى العمل بالقانون رقم  11تاريخ  .2008/6/25وقد نص القانون الجديد،
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المتعمق بتممك غير السوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمحقوق العينية العقارية في سورية ،عمى وجوب
مراعاة األحكام السابقة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم  41تاريخ  1972/5/14وتعديالتو ،المتعمق
بإحداث و ازرة السياحة ،والقانون رقم  41تاريخ  2004/10/26وتعديالتو المتعمق باكتساب الحقوق العينية
العقارية في مناطق الحدود ،والمرسوم التشريعي رقم  8تاريخ  ،2007/1/27المتعمق بضمانات
االستثمار .والقانون رقم  32تاريخ  2007/12/14وتعديالتو ،المتعمق بتممك واستئجار واستثمار األراضي
والعقارات لممستثمرين من غير السوريين في المناطق الصناعية .ولقد أجاز القانون الجديد إنشاء أو
تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجميورية العربية السورية السم أو منفعة شخص غير
سوري طبيعيًا كان أم اعتباريًا ،في بعض الحاالت ووفق الشروط التالية:
أوالا -حاالت تممك العقارات وشروطيا.
أ -تممك األسرة
بموجب الفقرة أ من المادة األولى من القانون رقم  11لعام  2011يجوز لألسرة أن تتممك عقا ًار واحداً
مبنيًا بقصد الس كن .ويقصد باألسرة ىنا الزوج والزوجة واألوالد الذين ىم بوالية الزوج ،وذلك وفق الشروط
التالية:
 .1أن يكون ىذا العقار مبنياً ومرخصًا أصوالً وفق نظام ضابطة البناء ،وان ال تقل مساحتو المبنية الدنيا
عن  140مت ًار مربعًا.
 .2أن يشكل ىذا البناء وحدة سكنية متكاممة.
 .3أن تكون األسرة مقيمة في الجميورية العربية السورية إقامة مشروعة.
 .4الحصول عمى رخصة رسمية مسبقة تصدر بقرار من وزير الداخمية .ويجب عمى الو ازرة المذكورة
البت بطمب األجنبي لتممك العقار خالل  60يومًا من تاريخ وصول الطمب إلييا .وال يكون القرار
الصادر بعدم الموافقة عمى الترخيص قابالً ألي طريق من طرق الطعن أو المراجعة .ولكن يجوز
تجديد الطمب بعد انقضاء سنة عمى تاريخ القرار بعدم الموافقة (المادة .)6
ب .تممك البعثات الدبموماسية والقنصمية والمنظمات العربية واإلقميمية والدولية والمراكز الثقافية.
وبموجب الفقرة ب من المادة األولى يحق ليذه الجيات تممك العقارات بقصد اتخاذىا مقرات ليا أو لسكن
رؤسائيا وأعضائيا .وذلك وفق الشروط التالية:
 -1أن تكون ىذه العقارات داخل المخططات التنظيمية لموحدات اإلدارية أو البمديات وفقًا لمحاجة.
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بناء عمى اقتراح وزير الداخمية.
 -2الحصول عمى موافقة مسبقة من رئيس مجمس الوزراء ً
 -3المعاممة بالمثل بالنسبة لمبعثات الدبموماسية والقنصمية والمراكز الثقافية.
االستثناءات المشتركة عمى الحالتين السابقتين:
وبناء عمى
بموجب الفقرة جـ من المادة األولى ،المشار إلييا سابقًا ،يجوز بقرار من رئيس مجمس الوزراء
ً

اقتراح وزيري الداخمية والخارجية تجاوز القواعد السابقة والسماح لألشخاص األجنبية المشار إلييا سابقًا،
الطبيعية أو االعتبارية ،تممك العقارات في سورية دون التقيد بالشروط المذكورة في الفقرتين أ و ب من
ىذه المادة.
ج .انتقال ممكية العقار ألجنبي بطريق اإلرث أو الوصية.
يمكن لألجنبي تممك العقارات التي تؤول إليو عن طريق اإلرث الشرعي أو القانوني ،أي العقارات الواقعة
داخل المخططات التنظيمية أو خارجيا لموحدات اإلدارية والبمديات .وذلك بشرط قيام المعاممة بالمثل مع
دولة األجنبي الذي انتقمت إليو ممكية العقارات.22
وفي حال عدم توفر شرط المعاممة بالمث ل ،أي من حال اعتراف الدولة التي ينتمي إلييا الوارث أو
الموصى لو األجنبي بحق اإلرث لمعرب السوريين ،فإن حق األجنبي في ىذه العقارات يسقط بحكم
القانون .ويترتب عميو تبعاً لذلك نقل ممكيتيا إلى مواطن عربي سوري ،أي بيعيا لو ،وذلك خالل مدة
سنتين من تاريخ انتقال الممكية لو.
وفي حال عدم التقيد بذلك تنتقل ممكية ىذه العقارات إلى إدارة أمالك الدولة لقاء دفع قيمتيا المقدرة وفقًا
ألحكام قانون االستمالك.
ولكن يجوز لألجنبي االحتفاظ بحق توارث العقارات في سورية حتى في حال عدم توفر شرط المعاممة
بناء عمى اقتراحي وزيري الداخمية والخارجية.23
بالمثل بقرار من مجمس الوزراء (ولي س رئيس الوزراء) ً

ثاني ا -القيود عمى حق ممكية األجنبي لمعقارات في سورية.

بعد أن منح المشرع السوري األجنبي سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا حق تممك العقارات في سورية،
فرض عمى ىذا الحق القيود التالية:

 22انفمشح أ يٍ انًبدح .3
 23انفمشح ة يٍ انًبدح .3
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 .1عدم جواز التصرف بيذا العقار بأي وجو من
الوجوه ،البيع أو الرىن وذلك قبل مضي سنتين
24

عمى اكتسابو ممكية ىذا العقار ،إال بموافقة

صريحة من وزير الداخمية .وعمى األجنبي
الذي يرغب في التصرف بالعقار قبل مضي
السنتين ،عمى سبيل االستثناء ،أو بعد مضي
ىذه المدة ،إعالم الوحدة الشرطية في موقع
العقار بيذا التصرف خالل خمسة عشر يومًا
من تاريخ التصرف عمى األكثر .وعميو أيضًا
أن يرفق بيذا اإلعالم قرار وزير الداخمية أو
قرار رئيس مجمس الوزراء (حسب الحال) المتضمن الترخيص لو بتممك العقار في سورية.
 .2التقيد بمسافة االبتعاد في المناطق الحدودية ،التي يتم تحديدىا بقرار من وزير الدفاع ،ويسرى ىذا
القيد عمى التممك واإليجار واالستثمار.
ثالث ا  -الحقوق األخرى التي يتمتع بيا األجانب عمى العقارات في سورية.
أجاز المشرع بموجب المادة  /4/من قانون تممك األجانب إجراء عقود إيجار لمعقارات المبنية داخل
المخططات التنظيمية لموحدات اإلدارية والبمديات في سورية ،وليس لمعقارات الواقعة خارج ىذه
المخططات ،إلسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة ال تزيد عن خمس
عشرة سنة ،غير قابمة لمتمديد أو التجريد.25
وعمى المؤجر في ىذه الحالة إعالم الوحدة الشرطية في موقع العقار بيذه العقود خالل أسبوع من
تاريخيا.

 24كبَذ ْزِ انًذح خًو سُٕاد ف ٙانمبٌَٕ انسبثك انظبدس ػبو ٔ 2008أطجحذ سُزبٌ ف ٙانمبٌَٕ انُبفز حبنٛب ً.
ٚ 25جت فْ ٙزِ انحبنخ يشاػبح أحكبو كم يٍ انُظٕص انزششٚؼٛخ انزبنٛخ:
 -1انًشسٕو انزششٚؼ ٙسلى  41ربسٚخ ٔ 1972/5/14رؼذٚالرّ.
 -2انمبٌَٕ سلى  41ربسٚخ ٔ 2004/10/26رؼذٚالرّ.
 -3انًشسٕو انزششٚؼٛخ سلى  8ربسٚخ ٔ 2007/1/27رؼذٚالرّ.
 -4انمبٌَٕ سلى  32ربسٚخ ٔ2007/12/14رؼذٚالرّ.
 -5انمبٌَٕ سلى  15ربسٚخ ٔ 2008/7/9رؼذٚالرّ.
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ب .حق العمل ومزاولة المين العممية
نميز بيذا الشأن بين حق العمل بشكل عام وبين مزاولة المين العممية.
أوالا :حق العمل:
يمكن التمييز بصدد حق العمل لألجنبي بين عمل األجنبي لدى جيات القطاع الخاص أو التعاوني أو
المشترك أو لدى المنظمات الشعبية ،من جية ،وبين عممو في جميع جيات القطاع العام أو إحدى
الو ازرات أو اإلدارات أو الييئات العامة أو المؤسسات العامة أو المنشآت أو الوحدات اإلدارية أو المحمية
من جية أخرى .ويخضع عمل األجنبي لدى جيات الق طاع الخاص ألحكام قانون العمل .أَما عممو لدى
جيات القطاع العام المختمفة فيحكمو القانون األساسي لمعاممين في الدولة.
أ -حق العمل لدى الجيات الخاصة.
يتمتع األجنبي سواء كان عامالً أم صاحب عمل بحق العمل في سورية في القطاع الخاص بشروط وقيود
محددة .ويقصد بعمل األجنبي ،أي غير العربي السوري ،كما ورد في الفقرة جـ من المادة  27من قانون
العمل لعام  ، 2010كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو حرفي أو مصرفي أو خدمي أو فني أو
غيره بما في ذلك أعمال الخدمة المنزلية وكل عمل ميني عممي أو غير عممي.
 شروط ممارسة حق العمل.من حيث المبدأ ،يتمتع غير العرب السوريين بحق العمل في الجميورية العربية السورية ،ولكن بشرطين
أساسيين ىما :الترخيص (الفقرة ب من المادة  )27وشرط المعاممة بالمثل المنصوص عنو في الفقرة أ من
المادة  28من قانون العمل.
 oالترخيص:
والترخيص بالعمل يصدر بقرار من وزير الشؤون االجتماعية والعمل أو من يفوضو بذلك بناء عمى طمب
خطي من العامل .وذلك وفق الشروط واإلجراءات والبيانات التي يصدر بتحديدىا قرار من وزير العمل،

142

الذي يحدد في ىذا القرار حاالت تمديد ىذا الترخيص وحاالت إلغائو والرسوم المترتبة عميو ،وكذلك
الضمان المالي الذي يتوجب عمى صاحب العمل تقديمو وقيمة البدل النقدي الواجب دفعو لقاء منح
الترخيص بالعمل أو تجديده أو منح بدل ضائع أو تالف عنو .ومن الشروط التي يتطمبيا منح الترخيص
أن يكون العامل األجنبي مقيمًا إقامة مشروعة في سورية.
 oالمعاممة بالمثل:
نصت المادة  28المشار إلييا سابقاً عمى وجوب توفر شرط المعاممة بالمثل مع الدولة التي ينتمي إلييا
األجنبي الراغب في العمل في سورية .أي أن تكون دولة ىذا األجنبي تمنح حق العمل لدييا لمعرب
السوريين .ومثل ىذا الشرط معمول بو بصدد كثير من الحقوق األخرى ولدى كثير من الدول ،رغبة منيا
في توظيف ىذا الشرط ليمعب دو ًار دفاعيًا في مواجية الدولة التي تحجب حق العمل عن األجانب ،وفي
الوقت نفسو دو اًر مشجعًا لمدول الراغبة في تسييل إيجاد فرص العمل لرعاياىا لدى الدول األخرى.
 االستثناءات:ورغبة في تسييل فرص العمل لألجانب من العرب وغير العرب أجاز المشرع لموزير اإلعفاء من ىذين
الشرطين شرط الترخيص وشرط المعاممة بالمثال .غير أن المشرع لم يترك لو سمطة تقديرية في تحديد
األشخاص الذين يفيدون من ىذه الحاالت بل أوجب عميو تحديد ىذه الحاالت بصورة مسبقة وبقرار منو
يحدد فيو حاالت اإلعفا ء بشكل عام ومجرد يفيد منيا كل أجنبي تنطبق عميو شروط ىذه الحالة
وأوصافيا.
وفي حال كان العامل األجنبي يفيد من اإلعفاء من أي من ىذين الشرطين أو كمييما ،يتوجب عمى رب
العمل إعالم المديرية المختصة بذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ االستخدام.
 القيود عمى حق العمل لألجانب.أجاز المشرع السوري لوزير العمل أن يمجأ إلى تقييد حق العمل لألجانب بقرار منو ،لجية تحديد
األعمال والحرف التي يحظر عمى غير العرب السوريين العمل فييا ،ولجية تحديد النسب القصوى
لعدد العمال غير العرب السوريين الذين يمكن استخداميم في بعض المين واألعمال والحرف
األخرى.
 -المؤيدات الجزائية واإلدارية.
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رتب المشرع عمى رب العمل الذي يستخدم عامالً أجنبياً غير مرخص لو بالعمل أصوالً بغرامة ال تقل
عن  10000ل .س وال تزيد عن  50000ل.س
كما عمى و ازرة الداخمية ترحيل العامل األجنبي الذي يخالف الشروط والقيود السابقة بناء عمى اقتراح
المرحل
وزير العمل ( المادة  257من قانون العمل) .ولم يسمح المشرع بإعادة استخدام العامل األجنبي
ّ
أو بِإعادة تشغيمو قبل مضي ثالث سنوات من تاريخ تنفيذ قرار الترحيل .ومن أشكال العمل الخاص

أعمال األجانب في الخدمات المنزلية.
 عامالت الخدمة المنزلية والمربيات األجنبيات:أجاز المشرع السوري بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم  26لعام  ،2007استقدام واستخدام العامالت
والمربيات في المنازل حص ًار من غير السوريات ،أي من العرب أو األجانب ،وذلك عن طريق المكاتب
المرخص ليا بذلك وفق األحكام التنفيذية ليذا المرسوم التشريعي وينحصر ىذا الحق باإلناث من
األجانب دون الذكور وبأعمال الخدمة المنزلية وتربية األطفال في المنازل دون غيرىا من األعمال
األخرى ولمدة ال تتجاوز ثالث سنوات .ويتوجب عمى المستفيد من خدمات العاممة أو المربية األجنبية
الح صول عمى ترخيص من و ازرة الشؤون االجتماعية والعمل بشأن كل عاممة يتم استقداميا .وال يحق
ال اإلقامة في القطر لمدة تزيد عن ثالث سنوات يجري تجديدىا سنة
لمعاممة األجنبية المستقدمة أصو ً
فسنة.
ويترتب عمى المستفيد من خدمات عامالت الخدمة المنزلية والمربيات األجنبيات الذي يخالف أحكام
وشروط االستقدام غرامة قدرىا  100000ل.س ،وتضاعف ىذه الغرامة في حال تكرار أي من المخالفات
المحددة في المرسوم التشريعي رقم  62المذكور أعاله.
باإلضافة إلى ذلك يحق لو ازرة الداخمية بناء عمى اقتراح وزير الشؤون االجتماعية والعمل ترحيل العاممة
أو ال مربية المخالفة وسحب بطاقة العمل الممنوحة ليا.
ب -حق العمل لدى الجيات العامة.
قصر القانون األساسي لمعاممين في الدولة رقم  5لعام  2004حق شغل الوظائف العامة عمى العرب
ال من المادة  7أن يكون من يعين في إحدى الوظائف متمتعًا
السوريين ،إذ اشترطت الفقرة آ من أو ً
بج نسية الجميورية العربية السورية منذ خمس سنوات عمى األقل ،غير أنو استثنى من ىذا الشرط فئتين
من غير العرب السوريين.
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 -1مواطني الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية (المتجنسين) حيث يحق ليم
التوظف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة.
 -2العرب الفمسطينيين المشمولين بالقانون رقم  60لعام  ،1956ويقصد بيم الفمسطينيون المقيمون
في أراضي الجميورية العربية السورية بتاريخ نشر ىذا القانون ( )1956/7/6أما الفمسطينيين
الذين لم يكونوا مقيمين في سورية بالتاريخ المذكور فال يسري عمييم ىذا االستثناء.
 -3العرب الذين ال يتمتع ون بالجنسية العربية السورية ويرى رئيس مجمس الوزراء توظيفيم
لضرورات قومية .ويستخمص من ذلك إن غير العرب ال يتمتعون بحق شغل الوظائف العامة.
ثانيا -حق مزاولة المين العممية
مزاولة مينة اليندسة:

أ-

يجوز لمميندسين األجانب من غير العرب
التسجيل في النقابة ومزاولة مينة اليندسة في
سورية ،بصفة ميندس مجاز ،إذا كانوا أزواجًا
لممواطنين العرب السوريين بشرط الحصول عمى
رخصة عمل من و ازرة الشؤون االجتماعية
والعمل ،عمى أن تتوافر فييم الشروط األخرى
المطموبة لمتسجيل في جداول النقابة ،وىي:
-1

ال لقب ميندس وفق أحكام
أن يكون حام ً

المادة  14من المرسوم التشريعي رقم  80لعام
.2010
-2

غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة.

-3

غير محروم من مزاولة المينة بسبب ميني.

أما الميندسون العرب غير السوريين فيحق ليم التسجيل في النقابة ومزاولة المينة بصفة ميندس مجاز
بعد الحصول عمى رخصة عمل وبشرط المعامل بالمثل .عمى أن تتوافر فييم الشروط العامة المطموبة
لمتسجيل وىي:
ال لقب ميندس.
 -1أن يكون حام ً
 -2غير محكوم العقوبة جنائية أو جنحة شائنة.

145

 -3غير محروم من مزاولة المينة بسبب ميني.
ويجرى تسجيل ىاتين الفئتين من الميندسين العرب واألجانب في سجل خاص بالميندسين المجازين وال
يستفيدون من المعاشات التقاعدية.
ب -مزاولة مينة المحاماة:
 حق المرافعةال يحق لممحامين العرب المسجمين في جدول المحامين العاممين لدى إحدى نقابات الدول العربية المرافعة
أمام القضاء السوري إال بشرط المعاممة بالمثل ،وذلك في الدرجة المقابمة لدرجتو في قطرة وفي قضية
م حددة ،وبعد الحصول عمى موافقة نقيب المحامين أو رئيس مجمس الفرع المختص المسبقة .كما يحق
لممحامين األجانب غير العرب المرافعة أمام المحاكم السورية وذلك باالشتراك والتعاون مع محام أستاذ
مسجل في جدول نقابة المحامين في سورية ،26بعد الحصول عمى إذن من نقيب المحامين وبشرط
المعاممة بالمثل.
 حق التسجيل في النقابة ومزاولة المينةيحق ألبناء البالد العربية فقط االنتساب لنقابة المحامين بشرط المعاممة بالمثل ووفق الشروط العامة
األخرى المطموبة لتسجيل المحامين العرب السوريين.
ومما البد من اإلشارة إليو إن المحامي العربي السوري ا لذي يفقد الجنسية العربية السورية وكذلك المحامي
العربي الذي أصبح من رعايا دولة غير عربية يفقد أيضًا حقو في المعاش التقاعدي وينتقل إلى مستحقيو
من العرب السوريين.

 26المادة  10من قانون مزاولة مينة المحاماة لعام 2010
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ج -مزاولة مينة الطب:
وفي نطاق الطب يجوز لألطباء األجانب غير
العرب الذين تسمح أنظمة بالدىم بالمعاممة
بالمثل مزاولة مينة الطب في سورية من دون
االنتساب لمنقابة بعد حصوليم عمى ترخيص
سنوي بمزاولة مينة الطب من و ازرة الصحة ،بناء
عمى موافقة مجمس النقابة ،وترخيص بالعمل من
و ازرة الشؤون االجتماعية والعمل .وِاذا كان
الطبيب األجنبي زوجًا ألحد المواطنين العرب.
السوريين أو من أبناء البالد العربية فيعفى من
شرط المعاممة بالمثل.
ويعامل أطباء األسنان غير السوريين معاممة أقرانيم من األطباء البشريين.
د -مزاولة مينة الصيدلة
وفي نطاق الصيدلة يجوز لمواطني الدول العربية ولألجانب من غير العرب مزاولة مينة الصيدلة بعد
االنتساب لمنقابة وبشروط ىي :التسجيل في و ازرة الصحة والحصول عمى ترخيص منيا وترخيص من
و ازرة الشؤون االجتماعية والعمل ،إضافة إلى شرط المعاممة بالمثل لألجانب من غير العرب.
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ج .حق الدخول والخروج واإلقامة
أو اال – حق الدخول والخروج
المشرع ،فيما يتصل بتنظيم ىذا الحق ،بين أبناء البالد
ففي مجال حق الدخول والخروج واإلقامة ميز
ّ

العربية واألجانب من غير العرب ،ومنح أبناء البالد العربية بعض اإلعفاءات والتسييالت .ففي نطاق
دخول األجانب وخروجيم ال يجوز لألجنبي دخول األراضي العربية السورية والخروج منيا إال إذا كان

يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامو تخولو حق العودة وتكون صادرة عن
سمطة بمده المختصة أو أية سمطة أخرى معترف بيا .ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤش اًر عميو أو
عمييا بسمة دخول أو مرور من و ازرة الداخمية السورية أو إحدى الجيات األخرى المخولة بذلك بموجب
المرسوم التشريعي  29لعام  . 1970ويمكن أن يعفى من حمل جواز السفر والحصول عمى التأشيرة عند
الدخول رعايا الدول األجنبية التي يتم تحديدىا بمرسوم جميوري .كما يمكن لوزير الداخمية إعفاء أي
أجنبي من الحصول عمى التأشيرة وحمل جواز السفر .وعمى األجنبي أن يتقدم ،خالل خمسة عشر يومًا
من تاريخ دخول األراضي العربية السورية ،إلى إدارة اليجرة والجوازات ،أو إلى الجيات األخرى المحددة
في المرسوم التشريعي  29لعام  ، 1970وأن يحرر إق اررات حالتو الشخصية (التسجيل) .ويستثنى من ذلك
األجانب الذين يتمتعون بإقامة خاصة عند عودتيم إلى سورية فيما إذا كانت مدة غيابيم في الخارج ال
تزيد عمى ستة أشير .كما يمكن التجاوز عن شرط التسجيل بإذن خاص من وزير الداخمية .ويتم دخول
أراضي الجميورية العربية السورية والخروج منيا بصورة مشروعة من األماكن التي يتم تحديدىا بقرار من
ال عمى
وزير الداخمية .وبعد الدخول ال يجوز ألحد من األجانب أن يغادر ىذه األراضي إال إذا كان حاص ً
تأشيرة خروج ،غير أنو يعفى من ىذه التأشيرة األجانب القادمون بتأشيرة دخول إذا لم تزد مدة إقامتيم
عمى ستة أشير ،وأعضاء السمكين الدبموماسي والقنصمي األجانب المعتمدون لدى الجميورية العربية
السورية وموظفو األمم المتحدة من األجانب.
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ثاني ا – حق اإلقامة
وفي نطاق إقامة األجانب ،يحق ليم اإلقامة في سورية .واإلقامة التي يمكن الحصول عمييا تكون خاصة
أو عادية أو مؤقتة.
أ -اإلقامة الخاصة :تمنح اإلقامة الخاصة لمفئات التالية من األجانب:
 -1األجانب الذين مضى عمى إقامتيم الفعمية أكثر من  15سنة من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي 29
لعام .1970
 -2األجانب الذين قاموا بأعمال مفيدة لالقتصاد القومي أو أدوا خدمات عممية أو ثقافية أو فنية لمبالد
ومضى عمى إقامتيم الفعمية أكثر من خمس سنوات.
 -3العمماء ورجال األدب والفن وا لصناعة واالقتصاد وغيرىم ممن يؤدون خدمات جميمة لمبالد.
 -4زوجات العرب السوريين المواتي مضى عمى إقامتين الفعمية في البالد أكثر من سنتين ما دامت
الزوجية قائمة .وينتفع بيذه اإلقامة الشخص المرخص لو بيا وزوجتو وأوالده القاصرون الذين
يعيشون كنفو.
ب -اإلقامة العادية  :وتمنح اإلقامة العادية لألجانب الذين ولدوا في سورية ومضى عمى إقامتيم الفعمية
فييا  3سنوات متواصمة عند تقديم الطمب ،ولمذين مضى عمى إقامتيم الفعمية في سورية أكثر من 5
سنوات متواصمة.
وال يحق لذوي اإلقامة الخاصة أو العادية الغياب في الخارج مدة تزيد عمى ستة أشير إِال بِإذن من
رئيس إدارة اليجرة والجوازات ،ولمدة ال تتجاوز السنتين وذلك تحت طائمة سقوط الحق باإلقامة.
ج-

اإلقامة المؤقتة  :وتمنح لألجانب الذين ال تتوافر فييم شروط اإلقامة الخاصة أو العادية ،ومدتيا

سنة قابمة لمتجديد.
واذا أخل األجنبي باألمن أو بالمصمحة العامة الوطنيين كان عرضة لإلبعاد بقرار من وزير الداخمية.
وال يسمح لألجنبي المبعد بالعودة إلى أراضي الجميورية العربية السورية إِال بإذن من وزير الداخمية.
كما أن األجنبي الذي يخالف بعض أحكام قانون الدخول والخروج واإلقامة يمكن أن يعرض نفسو
لعقوبات جزائية ولغرامات مالية أو إلحدى ىاتين العقوبتين.
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ثالث ا – االستثناءات عمى حق الدخول والخروج واإلقامة
ويستثنى من قيود الدخول والخروج واإلقامة فئات محددة من األجانب عينتيم المادة  29من المرسوم
التشريعي  29لعام .1970
ويطبق عمى رعايا الدول األجنبية ،التي توجد بينيا وبين الجميورية العربية السورية اتفاقيات خاصة
بتأشيرات الدخول والخروج والمرور واإلقامة ،مضمون ىذه االتفاقيات .أما أبناء البالد العربية فيعفون،
بموجب المادة  1من قرار وزير الداخمية رقم  1350لعام  ،1981من تأشيرة الدخول أو المرور أو اإلذن
باإلقامة أو تأشيرة ال خروج ومن حمل جوازات السفر ومن الرسوم المترتبة عمى ذلك ومن مراجعة إدارة
اليجرة والجوازات من دون اشتراط المعاممة بالمثل مع بعض االستثناءات أحيانًا .وعمى أبناء البالد
العربية عند دخوليم أو مغادرتيم البالد إِبراز اليويات أو البطاقات الشخصية أو العائمية أو جوازات
سفرىم ،ويكتفى بتسجيميم أصوالً في سجالت القادمين والمغادرين وتو ّشح جوازاتيم فقط عند وجودىا
بأختام الدخول أو المغادرة.
رابع ا – الفمسطينيون العرب غير المقيمين
أما الفمسطينيون العرب فيخضعون ألحكام خاصة بيم (قرار وزير الداخمية رقم  1531لعام .)1980
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