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existence of a state without a people, but

الملخص

the name of nationality is newly emerging,

it appeared with the emergence of the

modern state, and this calls for the question الجنسية هي أداة الدول التي من خاللها تُكون ركن

of the existence of the idea of nationality in  فال يتص��ور وجود دولة دون،الش��عب عىل إقليمها

Islamic law, and the statement of this idea  فظهر، إال أن مسمى الجنسية حديث الظهور،شعب
will come in its place from this research.

 وهذا يدعو للتساؤل عن، مع ظهور الدولة الحديثة

In modern reality, the situation has changed  وسيأيت،وجود فكرة الجنسية يف الرشيعة اإلسالمية
radically with the continuing renaissance,

.بيان هذه الفكرة يف موضعه من هذا البحث

as human minds have begun to limit ويف الواق��ع املعارص تغري الوض��ع تغريا جذريا مع
geographical boundaries between states;  حيث بدأت العقول البرشية تحد،النهضة املستمرة
each state has become independent of الحدود الجغرافية بني الدول ؛ إذ أصبحت كل دولة
each other, with its own systems and laws,  وقوانينها الخاصة، لها نظمها،مس��تقلة عن األخرى
including the nationality law of each state.

 وم��ن تلك القوان�ين قانون الجنس��ية الخاص،بها

Because of the need to preserve the  ولرضورة محافظة الفرد عىل جنسية دولة.بكل دولة
nationality of a state, because of the rights  ملا يرتتب عليها من حقوق وواجبات بني الفرد، ما

and duties it entails between the individual  رأى الباحث أهمية دارس��ة،ودولته التي ينتمي إليها
and the country to which he belongs, the هذا املوضوع بالتعرض ملوجبات سحب الجنسية

researcher saw the importance of studying يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي العراقي عىل
this subject by exposing the obligations
. ضوء مقاصد الرشيعة
of withdrawal of nationality in Islamic
jurisprudence and Iraqi positive law in the
light of the purposes of sharia .

❊

❊

❊

Summary:

Nationality is the tool of the countries

through which the people›s corner is

on their territory, it is not imagined the
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المقدمة

الخاص بكل دولة.

يوج��د اليوم م��ا يفوق  10ماليني ش��خص عدميي
الجنس��ية يف العامل ،وتشكل هذه الظاهرة أحد أبرز

بس��م الل��ه الواحد األح��د الفرد الصم��د ،والصالة التحديات اإلنس��انية عىل الصعيد الدويل يف القرن

والس�لام ع�لى خري ال��ورى س��يدنا محم��د وعىل الح��ادي والعرشين ،كام تعترب م��ن أهم األولويات

آل��ه وصحبه األخي��ار ،نعوذ بالله من رشور أنفس��نا ل��دى األمم املتح��دة وتحديدا املفوضية الس��امية
وس��يئات أعاملنا ،من يهده الل��ه فال مضل له ،ومن لش��ؤون الالجئني التي أطلقت ع��ام  2014حملة

يضل فال هادي له.

«#أنا_أنتم��ي» ملكافح��ة الحرم��ان م��ن الجنس��ية

أم��ا بعد  ...خلق الل��ه عز وجل البرشي��ة وجعلهم يف العامل.

مستخلفني يف أرضه ،فكانت األرسة النواة املكونة ول�ضرورة محافظة الفرد عىل جنس��ية دولة ما  ،ملا

لتكاثرهم ،فأول عالقة يُعرف بها الفرد ارتباطه بأرسته يرتت��ب عليها من حقوق وواجبات بني الفرد ودولته
فك�برت هذه العالق��ة فأصبح الفرد يُع��رف بقبيلته ،الت��ي ينتمي إليه��ا ،رأى الباحث أهمية دارس��ة هذا
واس��تمرت ه��ذه العالق��ة يف التطور حت��ى أصبح املوضوع بالتعرض ملوجبات س��حب الجنسية يف

الش��خص يُعرف بدولته التي ينتمي إليها لتملكه ما الفق��ه اإلس�لامي والقانون الوضع��ي العراقي عىل
يعرف بالجنسية.

فالجنسية هي أداة الدول التي من خاللها تكون ركن

ضوء مقاصد الرشيعة .

•أهمية املوضوع وسبب اختياره:

الش��عب عىل إقليمها ،فال يتص��ور وجود دولة دون  .1موض��وع الجنس��ية م��ن املواضي��ع املهم��ة ؛

شعب ،إال أن مسمى الجنسية حديث الظهور ،فظهر الرتب��اط أهم مقومات حي��اة الفرد بها ،لذا ال بد من
مع ظهور الدولة الحديثة  ،وهذا يدعو للتساؤل عن دراسته.

وجود فكرة الجنسية يف الرشيعة اإلسالمية ،وسيأيت  .2عدم وجود دراس��ة مس��تقلة بحس��ب ما اطلعت
بيان هذه الفكرة يف موضعه من هذا البحث.

عليه يف هذا املجال  ،التي تتناول دراسة املوضوع

أما يف الواقع املعارص فتغري الوضع تغريا جذريا دراسة فقهية قانونية .

مع النهضة املستمرة ،حيث بدأت العقول البرشية  .3تقييم أحكام قانون سحب الجنسية العراقي يف
تحد الحدود الجغرافية بني الدول ؛ إذ أصبحت ضوء الرشيعة اإلسالمية ومقاصدها  ،واقرتاح ما من

كل دولة مستقلة عن األخرى ،لها نظمها ،وقوانينها شأنه أن يكون أكرث انسجاما مع مقاصد الرشع.

الخاصة بها ،ومن تلك القوانني قانون الجنسية  .4إن إماطة اللثام عن مفردات الرشيعة اإلس�لامية
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من ش��أنه توس��يع الثقاف��ة القانونية  ،وفت��ح أبواب

معرفية جديدة.

 .5إن التط��رق ملثل هكذا مواضي��ع يرفع التناقض

بني االدعاء بعلامنية الجنس��ية ،وه��و نظام مخالف
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تمهيد
•أوال  :تعريف الجنسية.

للرشيعة اإلسالمية ،وبني رصیح قول القرآن الكريم عند البحث عن معنى كلمة الجنسية يف أمهات معاجم

بأنه تبي��ان لكل يشء ،وإن كان باإلط��ار العام دون اللغة العربية باملعنى املتداول ،واملتعارف عليه اآلن،

التفصيل.

ال نجد لها تعريفا  ،فهي كلمة حديثة الظهور واملالمح،

•خطة البحث

مل يتع��رض لها كبار العلامء قدميا  ،ويف املقابل عرف

اقتضت طبيعة البحث أن اقسمه إىل مقدمة ومتهيد علامء القانون الجنس��ية بتعريفات متعددة س��أذكر هنا
ذكرت في��ه تعريف الجنس��ية ونب��ذة تأريخية عنها ،قسام منها:

ومبحث�ين تناول��ت يف املبح��ث األول :أح��كام
الجنس��ية يف الفقه اإلس�لامي وقس��مته عىل ثالثة

•الفرع األول :تعريف الجنسية لغة:

لفظة الجنس��ية مش��تقة م��ن الجنس وجمعه��ا أجناس

مطال��ب  ،أما املطل��ب األول فتناول��ت فيه وجهة وجن��وس ،وه��و ال�ضرب م��ن كل يشء ،م��ن الناس
نظر العلامء من فكرة الجنس��ية أم��ا املطلب الثاين والطري ونحو ذلك ،وهو أعم من النوع ،فمنه املجانسة

فتناول��ت في��ه تكييف الجنس��ية بناء ع�لى مقاصد والتجني��س ،فيق��ال ه��ذا يجان��س ه��ذا أي يش��اكله،

الرشيعة أما املطلب الثال��ث فتناولت فيه موجبات والتجنيس تفعيل من الجنس.

(((()

سحب الجنسية يف الفقه اإلسالمي.

أم��ا املبحث الث��اين فتناولت فيه موجبات س��حب ((( تهذي��ب اللغة ،محمد بن أحمد ب��ن األزهري الهروي،

الجنسية يف القانون الوضعي العراقي

ثم جاءت خامتة البحث التي بينت فيها أهم النتائج
التي استنبطتها منه وتوصلت إليها .

(ت370 :ه��ـ)  ،تحقيق :محم��د عوض مرعب  ،دار إحياء

ال�تراث الع��ريب – ب�يروت  ،ط2001 ،1م ، 312/10،
مقاييس اللغ��ة ،أحمد بن فارس بن زكريا ( ،ت395 :هـ) ،

تحقيق :عبد الس�لام محمد هارون  ،دار الفكر 1399 ،هـ،

وختاما ً أس��أل الله تعاىل أن يوفقنا ملا يحبه ويرضاه  ،486/1الصح��اح ،إس�ماعيل بن ح�ماد الجوهري (ت:

وأن يتقب��ل من��ا ه��ذا العمل ويجعل��ه يف صحائف 393ه��ـ)  ،تحقي��ق :أحمد عب��د الغفور عط��ار ،دار العلم
للماليني – بريوت  ،ط4،1407هـ ،915 /3،لسان العرب،

أعاملنا انه سميع مجيب الدعاء.

❊

❊

محمد بن مكرم بن عىل ،جامل الدين ابن منظور األنصاري

❊

(ت711 :ه��ـ)  ،دار ص��ادر ب�يروت  ،ط 1414 ،3ه��ـ ،

.43/6
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•الفرع الثاين :تعريف الجنسية اصطالحا:

وارتبطت فكرة الجنس��ية ب��األرسة  ،والقبيل��ة  ،واألمة،

تن��اول أرباب القان��ون هذه الكلم��ة ،فاجتهد كل منهم فكانت تعرب عن انتامء الفرد للجامعة التي يعيش فيها،
لوضع معنى لها مبا ينضح به فكره ،وتوصل إليه نظره  ،ويقوم بواجباته تجاهها ،ليس��تحق أن يكون من أفرادها

فتعددت االتجاهات التي تصب يف معنى واحد ،وهي ويتمتع بحاميتها.

(((()

انتساب الفرد لدولة ما ،وسأذكر هنا من باب االختصار واالنتامء يعني :الوالء واالرتباط بالدولة والدفاع عنها،

أفضل ما قيل يف تعريفه :

والعم��ل ع�لى تطويرها لرتقى ب�ين األم��م وتكون يف

وروحية ،بني الفرد والدولة ترتتب عليها حقوق

وإن تبعي��ة الف��رد ألمت��ه هي أص��دق ص��ورة تعرب عن

الجنس��ية :ه��ي رابط��ة أو عالق��ة سياس��ية ،وقانوني��ة ،مقدمتها.

والتزام��ات متبادل��ة بينه�ما  ،وتنظ��م رشوط فرضها  ،انتامئه لها ،واندماجه يف مجتمعها ،لكن طرأ عىل هذه

ومنحها  ،وفقدانها  ،واسرتدادها بقانون.

الصورة عوامل أدت لتغريها ،وأثرت سلبا عليها أهمها:

(((()

•ثانيا  :تأريخ الجنسية

الغ��زوات  ،والفتوحات التي كان يقوم بها أمراء اإلقطاع

عرفت فكرة الجنسية منذ القدم ،وتطورت بتطور الحياة يف العص��ور الوس��طى طمعا يف توس��يع رقعة بالدهم،
االجتامعي��ة ،واتس��اع البالد وغريها م��ن العوامل ،وقد والس��يطرة ع�لى أكرب عدد من الس��كان رغ��م اختالف

كانت بداي��ة هذه الفكرة ه��ي األرسة ،و عندما تعددت أجناس��هم وطبيعته��م ،فهذا جعل مثل هؤالء الس��كان
األرس ،وتكاث��ر البرش ،واتس��عت الب�لاد تكونت قبائل مجرد تابع�ين لهذه الدولة مع فقده��م ألهم عنرص من

لكل منه��ا عاداته وتقاليده التي متيز بعضها عن بعض ،عن��ارص التبعية ،وهو ال��والء واإلخ�لاص للدولة التي
وبع��د أن تعددت القبائل تش��كل ما يع��رف باألمة

(((()

ينتم��ون إليه��ا ،حيث أصبحت الجنس��ية مج��رد رابطة

وهي «جامعة من الناس تنحدر من أصل واحد وتتحد يخضع بها الفرد لسيطرة الحاكم.

(((()

يف اللغة والعقائد وتشرتك يف العادات والتقاليد ونتطلع لق��د كان انتامء الف��رد أوال للجامعة الت��ي يعيش معها
إىل أمان وآمال مشرتكة .

(((()

((( ينظر :القانون الدويل الخاص  ،عبد الرضا عبد الرسول

وبعد توسعها أصبح انتامؤه للجامعة واإلقليم معا ،وقد

ظل هذا النظام س��ائدة يف العه��د الروماين وبعد انتهاء

االس��دي  ،دار الس��نهوري القانوني��ة والعل��وم السياس��ية  ،العال عكاشة محمد ،بريوت :منشورات الحلبي الحقوقية،

2018م ،ص .22

ط 2002 ،1م  ،ص .30

((( ينظ��ر :القانون الدويل الخاص املرصي يف الجنس��ية ((( ينظر :الجنس��ية واملوطن ومركز األجانب ،هشام عيل
واملوط��ن ومتتع األجانب بالحق��وق  ،عبد الله عز الدين  ،صادق ،اإلسكندرية منشأة املعارف  ،ص.31

جامعة القاهرة 1954 ،م.81/1 ،

((( ينظر :القانون الدويل الخاص السعودي ،اإلسكندرية:

((( ينظر :الوس��يط يف أحكام الجنسية ،دراسة مقارنة  ،عبد منشأة املعارف1997،م ،ص.3
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دولة الرومان  ،وظهرت کیانات سیاس��ية عديدة مل يعد

المبحث األول

ال��والء الحقيقي للدولة كام كان نتيج��ة تأثره بالظروف

السياسية ،واالقتصادية ،والعقائدية وغريها.

أحكام الجنسية
في الفقه اإلسالمي

ث��م قام��ت دول��ة اإلس�لام وأصبحت أحكامه��ا تطبق

عىل املس��لمني وتركت األحوال الش��خصية املتعلقة
بغ�ير املس��لمني ملحاكمه��م الخاص��ة  ،وطوائفه��م

التابعني لها.

(((()

❊

❊

❊
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•املطل��ب األول :وجه��ة نظ��ر العلامء م��ن فكرة
الجنسية

اتس��عت دائ��رة الج��دل  ،والخالف ب�ين العلامء حول

معرفة الرشيعة اإلس�لامية لفكرة الجنس��ية ،وقد ساعد
عىل نش��وء هذا الخالف عدم وج��ود نصوص رصيحة
تؤكد فكرة الجنس��ية ،ونتج عن ه��ذا الخالف اتجاهان

اتجاه ينكر وجود فكرة الجنسية يف الرشيعة اإلسالمية،

واتجاه يؤيد وجودها.

•االتجاه األول :املنكر لوجود فكرة الجنس��ية يف
الرشيعة اإلسالمية:

ذهب أصحاب هذا االتجاه إىل أن الرشيعة اإلس�لامية

مل تعرف فكرة الجنسية ،وأن هذه الفكرة حديثة النشأة،
فلم يكن لها وجود يف نطاق الرشيعة(((().

((( ينظر :طرق اكتس��اب الجنس��ية ،يف الرشيعة اإلسالمية
وانعكاسها عىل القوانني الوضعية  ،رضوان ،جامل عاطف
عب��د الغني  ،اإلس��كندرية :مكتب��ة الوف��اء القانونية ،ط ،1

2013م  ،ص ،55القان��ون الدويل الخاص يف اإلس�لام،

((( ينظر :الوجيز يف القانون الدويل الخاص ،،سامل حامد أحمد محمود الفضيل ،مجلة البلقاء للبحوث والدراسات،
الدحدوح  ،ط2001 – 2000 ، 4م14/1 ،

املجلد الثالث عرش ،العدد األول2009 ،م  ،ص.28
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واستدلوا باملبادئ اآلتية:

فالدي��ن اإلس�لامي دي��ن ورشيع��ة عاملي��ة ،ال يقب��ل

أوال :فك��رة الجنس��ية تع��ارض عاملي��ة اإلس�لام (((() ،االنحص��ار يف نط��اق جغ��رايف محدد كام تق��وم فكرة

فالرشيعة اإلسالمية ذات رسالة عاملية ،واستدلوا باآليت الجنس��ية ،فهو مل ي��أت لقوم دون ق��وم ،أو أرض دون

؛ لتقوية جانبهم :

ُ ۡ َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ّ َ ُ ُ هَّ
ٱلل
 .1قوله تعاىل :ﵟقل يأيها ٱلناس إِنِي رس��ول ِ
ََٓ
َ
َۡ ُ
�م َجم ً
ك� ۡ
ِيعاﵞ ﵝالأ ۡع َراف الآية ﵘﵕﵑﵜ ،وقوله تعاىل :ﵟ وما
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ٗ ََ ٗ ََ
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ٱلن ِ
اس لا َي ۡعل ُمون ٢٨ﵞ َﵝس َبإ الآية ﵘﵒﵜ.
أ
وجه الداللة:

أخرى ،والقول بفكرة الجنس��ية التي تقوم عىل أس��اس
الدي��ن أو الرشيعة ،التي مبقتضاها يصبح املس��لم من

مواطن��ي الدولة اإلس�لامية ،وغري املس��لم ال تش��مله
جنس��ية الدولة اإلسالمية ،يحد من انتشار اإلسالم لبالد

غري املسلمني وهو أمر مردود(((().

ومن العلامء املعارصين من أكد بأنه عند تكوين الدولة

هات��ان اآليت��ان تؤكدان أن الرس��الة الس�ماوية التي يف اإلس�لام مل ينظر إىل الجنس��ية ،أو التوطن يف البلد
أنزلت عىل نبينا محمد ﷺ ،جاءت تخاطب العامل كام قررته األوضاع البرشية للدول يف واقعنا املعارص،

والبرشية جمعاء (((().

ورأوا أن يف ذل��ك تحدي��دا ،وتضييق��ا ين��ايف عاملي��ة

 .2قول النبي ﷺ« :وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة ،اإلسالم ،وعمومه کدين ساموي أنزل للبرش جميعا(((().
وبعثت إىل الناس كاف��ة»(((()  ،وهذا الحديث الرشيف ثانيا :فكرة الجنسية تؤدي إىل العصبية والقبلية ،وهو ما

دليل عىل عاملية الرس��الة الس�ماوية ،م�ما ينايف فكرة حاربه اإلسالم ،فقد جاء داعيا إىل وحدة األمة اإلسالمية

الجنس��ية التي تؤدي إىل حرص الجنس��ية عىل البعض نابا للعنرصية (((() ،ويف القرآن الكريم ،والسنة النبوية ما

دون اآلخر(((().

((( ينظر :القانون الدويل الخاص يف اإلسالم ،ص.28

يدل عىل ذلك:

هَّ َ ٗ َ
ْ َ
ۡ
ِيعا َولا
�ل ٱللِ جم
 .1قول��ه تع��اىل:ﵟ َوٱع َت ِص ُموا ِبح ۡب�
ِ
َ َ َّ ُ ْ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ هَّ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ُ َ ۡ ٓ
نت ۡم أع َدا ٗء
تفرق ۚوا وٱذكروا ن ِعمت ٱللِ عليكم إِذ ك

((( ينظر :تفس�ير القرآن العظيم ،إسامعيل بن عمر بن كثري ((( ينظر :نظام الجنس��ية بني الترشيع اإلس�لامي والترشيع
القريش البرصي ( ،ت774 :هـ)  ،تحقيق سامي بن محمد الوضعي ،سالمة أحمد ،املجلة املرصية للقانون الدويل،

س�لامة ،دار طيب��ة للن�شر والتوزي��ع  ،ط2،1420هـ  /6 ،املجلد التاسع والخمسون2003 ،م ،ص 113-114
.518

((( ينظر :االسالم عقيدة ورشيعة ،الشيخ محمود شلتوت،

((( صحي��ح البخ��اري  ،محمد بن إس�ماعيل بن إبراهيم  ،دار الرشوق  ،ص ،433أحكام القانون الدويل ،يف الرشيعة

ط1،1423هـ  ،مكتبة اإلميان ـ املنصورة  ،باب قول النبي اإلس�لامية  ،س��لطان حام��د  ،دار النهضة العربي��ة ،القاهرة
ﷺ« :جعلت يل األرض مسجدا ً وطهورا» ،رقم(. )438

((( طرق اكتساب الجنسية  ،ص.57

1986،م  ،ص.155

((( ينظر :طرق اكتساب الجنسية ،ص.59
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ُ ۡ ََ
َ َ َّ َ ۡ ُ ُ
ۡ ٗ
�م فأ ۡص َب ۡح ُتم بِن ِۡع َمتِ��ه ِٓۦ إِخ َوٰنا
فأل��ف َبي َن قلوبِك�
َ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ
ََ َ َ ُ
�فا ُح ۡف َرة ٖ ّم َِن َّ
كم ّم ِۡن َهاۗ فه��و يقوم عىل تنظيم برشي ،وفك��ر وضعي ،بعيدا عن
ٱلن��ارِ فأنقذ
وكنتم على ش�
َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
َ
َ َ ٰ َ ُ َ ّ ُ هَّ ُ َ ُ
ون كل األفكار الدينية (((().
ٱلل لك ۡم َءايٰتِ��هِۦ لعلكم تهتد
كذل ِ��ك يبيِن
فقد كان��ت التفرقة بني الوطني واألجنب��ي قدميا قامئة
١٠٣ﵞ ﵝآل ع ِۡم َران الآية ﵓﵐﵑﵜ.
ثالثا :الجنس��ية نظام علامين لي��س للدين أي دور فيه،

عىل أس��اس الدين ،والدين كأس��اس الرابطة الجنس��ية

وجه الداللة:

اآلي��ة الكرمي��ة رصيح��ة يف الدع��وة إىل االجت�ماع مل يس��تبعد إال تأث��را بالثورة الفرنس��ية الت��ي أقرت مبدأ

ُ

َ

َ َّ

وعدم التفرق��ة ،وقوله :ﵟإ ۡذ ك ُ
نت ۡم أ ۡع� َ
�دا ٓ ٗء فَأل َف َبي ۡ َن العلامنية(((().
ِ
ُُ

ُ

قلوبِك ۡمﵞ ﵝآل ع ِۡم َران الآية ﵓﵐﵑﵜ.

ش��اهد ع�لى وج��ود الح��روب والضغائ��ن بينه��م يف

الجاهلي��ة بس��بب العصبية والقبلية ،فلام جاء اإلس�لام

•مناقشة هذا االتجاه

•أوال :ال��رد عىل مب��دأ أن فكرة الجنس��ية تعارض
عاملية اإلسالم:

وح��د صفوفهم  ،وألغى العصبي��ة وأصبحوا إخوانا يف نوق��ش ه��ذا القول بأن��ه« :لي��س هنالك تع��ارض بني

اإلسالم(((().

الجنس��ية وعاملية اإلس�لام ،ففكرة الجنسية تقوم عىل

 .2قول��ه ﷺ :ع��ن العصبي��ة الجاهلي��ة «دعوه��ا فإنها أس��اس انتامء الف��رد لدولة ما ،وميكن اكتس��ابها بطرق
منتن��ة»(((() ،أي دع��وة الجاهلي��ة ووصفه��ا بأنها قبيحة متع��ددة ،وليس بطري��ق وحيد  ،وهي م��ن املمكن أن

خبيثة (((() ،فيفهم من قوله عليه الصالة والسالم محاربته تق��ف حج��رة عرثة أم��ام عاملي��ة الدين اإلس�لامي يف
لهذه العصبية ،والدعوة إىل توحيد الصفوف.

حالة ما إذا قلنا بأن إس�لام الشخص هو السبيل الوحيد

فهذا االتجاه يرى «بأن الجنسية ما هي إال العصبية التي لكسب هذه الجنسية ،لكن الحقيقة خالف ذلك»(((().

كانت عند عرب الجاهلية»(((().

يحيى أحمد زكريا  ،مكتبة الوفاء القانونية ،اإلس��كندرية ،ط

2016 ،1م  ،ص.123

((( ينظر :تفسري القرآن العظيم.90/2 ،
َ َٓ ٌ َ َۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
َ
ۡ
((( صحيح البخاري  ،باب قوله :ﵟ سواء علي ِهم أستغفرت ((( ينظر :نظام الجنس��ية بني الترشيع اإلس�لامي والترشيع
َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ هَّ ُ َ ُ ۡ َّ هَّ َ َ
ٱلل لا َي ۡهدِي الوضعي ،ص.115
لهم أم لم تس��تغفِر لهم ل��ن يغفِر ٱلل له ۚم إِن
َۡ َ َۡ
سق َ
ين ٦ﵞ ُ
((( ينظ��ر :فق��ه الجنس��يات دراس��ة مقارن��ة يف الرشيع��ة
ﵝالم َناف ُِقون الآية ﵖﵜ  ،رقم(.)4905
ٱلق ۡوم ٱلفٰ ِ ِ
((( ينظ��ر :فتح الب��اري رشح صحيح البخ��اري أحمد بن والقان��ون ،أحم��د أحم��د حمد:،مطابع الدوح��ة الحديثة،

عيل بن حجر أبو الفضل العس��قالين الشافعي ،دار املعرفة الدوحة 1405 ،هـ  ،ص.73
 -بريوت1379 ،هـ .649/8 ،

((( ينظ��ر :دور األم املرصي��ة والعربي��ة واألجنبية يف نقل

((( ينظ��ر :آثار الزواج يف القانون ال��دويل الخاص والفقه الجنس��ية إىل أبنائه��ا ،عب��د الحمي��د محم��ود علي��وه ،دار
اإلس�لامي دراسة يف مسائل الجنس��ية واملرياث ،والنفقة  ،املطبوعات  2005 ،م ،.ص.23
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ان ه��ذا مبدأ أضعف نفس��ه بنفس��ه ،ف�لا ميكن تصور بني الفرد والدولة ،فالجنسية ال بد فيها من أخذ وعطاء،
التعارض بني فكرة الجنس��ية ،وعاملية اإلسالم ،فالقول خالفا للعصبية التي ال يرتتب عليها أية حقوق.

بأن فكرة الجنس��ية تعارض عاملية اإلسالم ،لو سلمنا به

لفهمنا منه بأن اإلسالم جاء لزمن غري زماننا ،وانتهى مع

•ثالث��ا :الرد ع�لى الق��ول إن فكرة الجنس��ية فكرة
علامنية ال دخل للدين فيها :

سقوط آخر معاقل الدولة اإلسالمية «الدولة العثامنية» ،هنا يجب التفرقة بني كون الدين اإلسالمي ،عقيدة تتظم
إذ إنه لن يصلح لهذا الزمن الذي انضمت فيه الدول إىل عالقة الف��رد بربه ،ورشيعة تنظم عالق��ة الفرد بغريه من
املجتمع الدويل ،فأصبح لكل دولة حدودها اإلقليمية األفراد ،أو تنظم عالقته بدولته ككيان سيايس ،فلو قلنا:

الخاص��ة به��ا دون غريه��ا ،وأصبح لكل دولة جنس��ية بأن الجنسية يف الدولة متنح عىل أساس الدين كعقيدة،
خاصة به��ا ،متنحها ألفرادها؛ لتكوين عنرص الش��عب هنا نؤيد الرأي القائل بأن الجنسية فكرة علامنية ،ولكن
عليها ،فأنتم من نفيتم عاملية اإلسالم بهذا املبدأ.

ه��ذا الق��ول ال ميك��ن االعتداد ب��ه؛ ألن الجنس��ية يف

•ثاني��ا :الرد ع�لى ش��بهة أن فكرة الجنس��ية تدعو الرشيعة اإلس�لامية كانت متنح للفرد إىل جانب دخوله

وتساعد عىل قيام العصبية ،والقبلية:

يف اإلس�لام ،مبجرد توطنه عىل أرض اإلسالم ودخوله

هن��اك ف��رق ب�ين العصبي��ة والجنس��ية ؛ ألن العصبية يف عقد الذمة ،فلي��س الدين وحده أداة للحصول عىل

التي ألغاها اإلس�لام هي عصبية الجن��س ،أي العصبية جنسية الدولة اإلسالمية (((().

القبلية التي يسعى الشخص فيها ،لنرصة أخيه ظاملا أو
مظلوما ،ملجرد انتامئهم ألصل واحد ،أما الجنسية فال

يوجد دليل رشعي يؤكد أنها تشبه العصبية (((().

•االتجاه الثاين :املؤيد لوجود فكرة الجنس��ية يف
الرشيعة اإلسالمية:

ذه��ب أصح��اب ه��ذا االتج��اه إىل أن اإلس�لام عرف

فام وجه التالزم بني الجنس��ية والعصبية ،فكل منهام له مضمون فكرة الجنسية ،كمعيار لتكوين عنرص الشعب

معناه الخاص ،فالعصبية هي شعور يف الشخص ذاته ،يف الدولة اإلسالمية (((().

فصحيح أن الش��خص ق��د يتعصب البن بل��ده ،إال أن إال أن أصح��اب ه��ذا االتجاه مع اتفاقه��م عىل وجود
ه��ذه العصبية قد تثبت يف حالة ،وال تثبت يف حاالت ،مضمون فكرة الجنس��ية ،قد اختلفوا يف األساس الذي
فالعصبية يتحكم فيها موقف الش��خص الذي يعايش��ه،

أم��ا الجنس��ية فليس��ت إال أداة يحكمها قان��ون الدولة ((( ينظر :نظام الجنس��ية بني الترشيع اإلس�لامي والترشيع
املانحة لها ،مبقتضاها يرتت��ب تبادل حقوق وواجبات الوضعي  ،ص.121
((( ينظ��ر :فكرة الجنس��ية يف الترشيع اإلس�لامي املقارن

((( ينظ��ر :دور األم املرصي��ة والعربي��ة واألجنبية يف نقل ص ، 37نظ��ام الجنس��ية بني الترشيع اإلس�لامي والترشيع
الجنسية إىل أبنائها ،ص.23

الوضعي ،ص.106
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قامت عليه هذه الفكرة عىل مذهبني:
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أخرى ،وعليه فإن جنس��ية الدولة اإلس�لامية ال يكسبها

•املذه��ب األول :ي��رى ب��أن الجنس��ية يف الرشيع��ة إال املسلمني(((().

اإلس�لامية ،قام��ت عىل أس��اس العقي��دة ،واعتناق إال أن هذا القول لو س��لمنا به ،نك��ون قد أغفلنا حقيقة
الدين اإلسالمي (((().

وج��ود أف��راد غی��ر مس��لمني يف دار اإلس�لام ،وهو ما

ومعناه أن اإلس�لام عرف مضمون فكرة الجنس��ية عىل ال ميك��ن التس��ليم به ،فاألدلة تش��هد ع�لى وجودهم،

أس��اس واحد وهو الدي��ن ،وأن ديانة الف��رد هي مبثابة وتوطنه��م ع�لى أرض الدولة اإلس�لامية ،وتعايش��هم

جنس��يته ،فاملسلمون ال يعرفون جنسية إال االنتامء إىل واختالطهم مع املسلمني ،وعليه فإن هؤالء ال تشملهم
اإلسالم (((() ،فاإلسالم يعترب أن الجنسية ملتصقة بالدين جنس��ية اإلس�لام؛ ألنهم غري مس��لمني ،مام يؤدي إىل

غري منفصلة عنه(((()« ،فاإلسالم دين وجنسية معا».

(((()

ضياع حقوقهم ،وتهميشهم.

واملالحظ أن أصح��اب هذا املذهب خلطوا بني فكرة

•املذهب الث��اين :يرى بأن الجنس��ية يف الرشيعة

اإلس�لامية ال ينتمي إليها إال من كان مسلام ،والجنسية

العقيدة(((().

األم��ة اإلس�لامية ،وفكرة الجنس��ية اإلس�لامية ،فاألمة

اإلس�لامية قام��ت ع�لى أس��اس الرشيع��ة دون

اإلس�لامية التي تعني االنتس��اب إىل الدولة اإلسالمية عىل هذا القول يتبني أن اإلس�لام ع��رف مضمون فكرة
تضم املسلم ،وغري املسلم (((().

الجنس��ية عىل أس��اس الرشيع��ة وذلك؛ ألنه��م نظروا

فخالص��ة ه��ذا املذهب أن فك��رة الجنس��ية يف الدولة لإلس�لام عىل أن��ه عقيدة  ،ورشيع��ة يف آن واحد ،فمن

اإلس�لامية ،تقوم عىل أساس الدين ،فال متنح الجنسية حيث إن الدين عالقة للفرد بربه فهو عقيدة ،ومن حيث

إال عىل أس��اس واح��د وهو عقيدة الش��خص ،فالدين إنه عالقة للفرد بغ�يره من األفراد ،وعالقة للفرد بدولته،
يرب��ط الف��رد بربه م��ن جه��ة ،ويربطه بدولت��ه من جهة فهو رشيعة ،فال بد من التفرقة هنا بني اإلس�لام كعقيدة،

((( ينظر :القانون الدويل الخاص يف اإلسالم ص.29

((( ينظر :األمة اإلس�لامية حقيقة ال وهم ، ،الشيخ يوسف

القرضاوي  ،مكتبة وهبة  ،مرص1994 ،م  ،ص.12

واإلسالم كرشيعة تنظم جميع شؤون األفراد السياسية،

واالقتصادية  ،واالجتامعية  ،وغريها .

(((()

((( ينظر :القانون الدويل الخاص يف اإلسالم  ،ص.29

((( ينظر :دراس��ات مقارنة يف الجنسية وإقامة األجانب يف ((( ينظر :فكرة الجنس��ية يف الترشيع اإلس�لامي املقارن،

س��ورية ولبنان ،ش��باط فؤاد ،مطبعة الجب�لاوي1970 ،م  ،ص.29
ص.10

((( ينظر :فكرة الجنس��ية يف الترشيع اإلس�لامي املقارن،

((( ينظر :أحكام القانون الدويل ،ص.220

مجل��ة مرص املعارصة ،مجلد  ،48ص ،43نظام الجنس��ية

الوضعي ،ص .117-118

للقانون الدويل ،مجلد ،59ص.110

((( ينظر :نظام الجنس��ية بني الترشيع اإلس�لامي والترشيع بني الترشيع اإلسالمي والترشيع الوضعي ،املجلة املرصية
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والجدي��ر بالذك��ر أن��ه من املق��رر عند الس��نويس ،أن يف ه��ذا املق��ام أش��ار الس��نويس إىل أن الذمي�ين

الرشيعة قد قررت تبعية الفرد املسلم للدولة اإلسالمية ،ال يتمتع��ون بجنس��ية الدول��ة اإلس�لامية  ،وحجته :أن

وهي ذاتها ما تعرف يف الوقت الحايل بالجنسية ،ويطلق الذمي�ين ال يتمتع��ون بنفس الحق��وق الت��ي يتمتع بها
عليها الجنس��ية اإلس�لامية ومتنحها الدولة اإلس�لامية املس��لمون ،فالحق��وق السياس��ية يتمتع بها املس��لم
للفرد املس��لم ،ال باعتباره متدينا بالدين اإلسالمي ،بل دون الذم��ي ،كام أن الجزي��ة يدفعها الذمي وال يدفعها

باعتب��اره ش��خصا قانونيا توافرت فيه ال�شروط التي من املس��لم ،وال��زكاة مقت�صر دفعه��ا عىل املس��لم دون
خاللها يكتس��ب الفرد الجنسية اإلسالمية ،فعند إطالق الذم��ي ،وعىل ه��ذا فأهل الذم��ة ال يتمتعون بجنس��ية
لفظ املسلم ،فإن له معنيني:

األول :الشخص الذي يدين باإلسالم.

الدولة اإلسالمية (((().

فرد الش��يخ عبد الكريم زيدان عىل ذلك قائال« :إن هذا

الثاين :الش��خص املتمتع بجنس��ية دار اإلس�لام ،وهو القول ضعيف ،فالدولة اإلسالمية تأخذ بقاعدة املساواة
املس��لم ذات��ه ولك��ن باعتبار كون��ه ش��خصا قانونيا ال يف الحقوق  ،والواجبات بني املس��لم والذمي ،ولكنها

باعتبار عقيدته (((().

تس��تثني من هذه القاعدة بعض الحق��وق  ،والواجبات

فالن مسلم تذهب األذهان إىل عقيدة الفرد.

ببعض الحقوق والواجبات بني املسلم والذمي ،ولكن

والباحث ال يرى ص��واب هذا القول فعند القول أن البتنائه��ا عىل العقي��دة الدينية ،ومن هن��ا جاء التفاوت

وبقول��ه متنح له بكونه «ش��خصا قانونيا» لو س��لمنا به هذا ال يعني أن الذمي ال يتمتع بالجنسية اإلسالمية»(((().

لدخل الذمي  ،واملستأمن مع كونه قد قرص هذه الرابطة وانتهى الس��نويس يف قول��ه إىل أن الذميني يكتس��بون

عىل املسلم دون غريه.

جنس��ية الدولة اإلسالمية عىل أس��اس املوطن ال عىل

فاملس��لم انت�ماؤه للدولة اإلس�لامية حق ل��ه ،ويجوز أس��اس رابط��ة الجنس��ية (((() ،وميك��ن ال��رد عليه بأن

إعطاء هذا الحق  -االنتامء  -لغري املس��لمني القاطنني
ع�لى أرض الدول��ة اإلس�لامية مبوج��ب العه��د ،وهو
ما يطلق عليه يف العرص الحايل الجنسية (((().

((( ينظر :فكرة الجنس��ية يف الترشيع اإلس�لامي املقارن،
مجلة مرص املعارصة ،مجلد  ،4ص63.-57

((( ينظ��ر :الجنس��ية يف الرشيعة اإلس�لامية ،عب��د الكريم
زي��دان ،مجل��ة البع��ث اإلس�لامي ،املجلد الث��اين عرش،

((( ينظر :فكرة الجنس��ية يف الترشيع اإلس�لامي املقارن ،الع��دد الراب��ع1967 ،م  ،ص ،58 -59أح��كام الذمي�ين
احمد طه الس��نويس ،مطاب��ع رشكة اإلعالن��ات الرشقية ، ،واملس��تأمنني ،،عب��د الكري��م زيدان  ،مؤسس��ة الرس��الة،

2006م  ،ص44.-43

بريوت ،ط1402 ،2هـ  ،ص.64-65

دار الفكر ،بريوت ،ط3،1400هـ  ،ص.122

مجلة مرص املعارصة ،ص ،65نظام الجنس��ية بني الترشيع

((( ينظر :نظام اإلس�لام الحكم والدولة ،،محمد املبارك  ((( ،ينظر :فكرة الجنس��ية يف الترشيع اإلس�لامي املقارن،
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التوط��ن يف دار اإلس�لام يعد س��ببا يف الحصول عىل عىل الهالك بفقدها.
جنسية الدولة اإلسالمية (((().

ولكن املكان املناسب لها هو إدراجها تحت املقاصد

خالصة هذا املذهب  ..أن مضمون فكرة الجنس��ية يف الحاجية ؛ ألنه بفقد الجنس��ية يقع الش��خص يف حرج
الدولة اإلس�لامية قد عرف عىل أس��اس الرشيعة ،وهو ومش��قة ،م�ما ينغص عليه ل��ذة الحياة الدني��ا ،فالنفس

ما يرجحه الباحث ،فالجنسية التي تعني انتامء الشخص البرشي��ة جبل��ت وعرفت بس��عيها عىل ح��ب الكامل،
لدولت��ه ،ق��د وج��دت يف الدولة اإلس�لامية ،فالرشيعة وسعة العيش ،وكره الضيق وما يؤدي إليه.

اإلسالمية جاءت لتنظيم حياة األفراد بنواحيها املختلفة وقد وجدت من له األس��بقية يف هذا التكييف إذ يقول:

يف الدول��ة اإلس�لامية ،وه��ذا ال��رأي أق��رب للصواب «إنه من حق اإلنسان أن يتمتع بجنسية دولة من الدول،

لوجود طوائف أخرى غري املس��لمني يف دار اإلسالم ،وأن��ه ميك��ن ربط ه��ذا الح��ق باملقاص��د الحاجية يف

ال ميك��ن التعام��ل معهم عىل أس��اس الدين؛ ألنهم ال الرشيع��ة اإلس�لامية ،التي يحتاج إليها اإلنس��ان إلزالة

يدين��ون به ،فيت��م التعامل معهم عىل أس��اس الرشيعة ،الح��رج ،ورف��ع املش��قة ،وال ش��ك أن عدم اكتس��اب
وك�ما هو الح��ال يف الوقت املعارص الدول��ة الواحدة اإلنس��ان جنس��ية دولة من الدول ،يف ه��ذه اآلونة ينتج

ينض��وي تحت لوائها ،ويكتس��ب جنس��يتها املس��لم ،عنه مش��اكل كثرية ال حرص لها تلحق باإلنسان ،فبدون
وغري املسلم.

هذا الحق تش��ق الحياة ،ويعم الحرج ؛ لذا كان من حق

•املطلب الثاين :تكييف الجنسية بناء عىل مقاصد اإلنس��ان أن يكتسب جنس��ية دولة من الدول ،وأن ذلك

الرشيعة

يعد من قبيل املقاصد الحاجية يف اإلسالم»(((().

هنا أطرح س��ؤاال وه��و :كيف ميكن تكييف الجنس��ية وم��ن املع��روف أن املقاص��د الحاجية عن��د اختاللها

بناء عىل األقس��ام الثالثة الرضوري��ات ،والحاجيات  ،بإط�لاق ،تؤدي إىل اخت�لال املقاصد الرضورية بوجه
والتحسينيات ؟

م��ا ،فالجنس��ية عن��د فقدها ه��ل ميكن أن ت��ؤدي إىل

الجنس��ية يف واقعنا املعارص ،حق ال بد منه للحصول اختالل املقاص��د الرضورية ،أي هل م��ن املمكن أن

عىل الحق��وق ،التي تكفل للش��خص ،أهم املقومات تختل الكليات الخمس بصورة ما؟

التي تعينه عىل التعايش يف الحياة الدنيا بصورة كرمية .فعىل سبيل املثال :شخص أسقطت عنه جنسيته ،وفقد

فالجنس��ية به��ذا التص��ور ال ميك��ن إدراجه��ا تح��ت عىل إثرها وظيفته التي من خاللها يكتسب قوته ،وقوت
املقاصد الرضورية؛ ألن الش��خص ال يهلك أو يوشك
اإلسالمي والترشيع الوضعي ،ص.113

((( ينظر :القانون الدويل الخاص يف اإلسالم ،ص.32

((( تأصي��ل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان  ،جابر عبد

اله��ادي الش��افعي ،دار الجامع��ة الجديد ،اإلس��كندرية ،
 2015م ،ص.203
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م��ن يعي��ل ،وال ميكن��ه الحصول عىل عم��ل آخر دون ورشعا :هي قطع اإلسالم بنية كفر ،أو قول كفر ،أو فعل
امتالك جنسية ما ،فهذا الشخص من الطبيعي أن يسعى مكفر؛ سواء قاله :استهزاء ،أو عنادا ً ،أو اعتقادا ً .

(((

للحصول عىل مصدر رزق يسد رمق عيشه ،وعيش من واملرتد يس��تتاب ثالثة أيام فإن مل يعد لإلس�لام يقتل ،

يعيلهم ،بأي طريقة كان��ت وإن كلفه ذلك العمل مثال :لقول الرسول ﷺ« :من بدل دينه فاقتلوه»(((.

يف تجارة املحرمات أو تهريب األس��لحة ،وهذا العمل أما بالنسبة لزوجة املرتد :فمن ارتد زوجها عن اإلسالم

س��يؤدي إىل هالك��ه ،وهنا اختلت كلي��ة النفس  ،ومن ال تق��ع الفرقة بينهام إال إذا انقضت العدة قبل أن يتوب
زاوية أخرى قد تختل كلية العقل عند ش��عور الشخص عندها تبني زوجته منه  ،وال س��بيل له عليها  ،وبينونتها
بالعج��ز ،وعدم التقدير يف بلده األم ،مام يس��اعد عىل تكون فسخا وليس طالقا ،ويلزم بالنفقة عليها يف عدتها

انحرافه عن الطريق الصحيح.

؛ ألنه متى أسلم يف العدة فهي زوجته.

وعليه فإن امتالك الجنس��ية من املقاصد الحاجية ؛ أما إذا ارتدت الزوجة فال نفقة لها يف عدة وال غريها.

(((

الرتباط أهم س��بل العي��ش يف الحياة الدنيا بها ،فال أما م��ا يتعلق مبال املرتد فام اكتس��به قب��ل ردته يؤول

ميكن أن تستقيم حياة الشخص عىل أكمل وجه إال إىل ورثته املس��لمني ،وما اكتس��به بعد ردته فهو يفء

(((

عند امتالك جنسية ما.

(((()

•املطلب الثالث :موجبات س��حب الجنس��ية يف ((( حاش��يتا قلي��ويب وعم�يرة  ،أحم��د س�لامة القلي��ويب
وأحمد الربل�سي عمرية  ،دار الفكر – بريوت  ،بدون طبعة،

الفقه اإلسالمي

•الف��رع األول  :أس��باب فقد املس��لم للجنس��ية
اإلسالمية

يفقد املسلم جنسيته بسبب واحد وهو الردة:

1415هـ.175 /4 ،

((( صحي��ح البخاري  ،باب :ال يعذب بع��ذاب الله  ،رقم
(.)3017

((( األم محم��د ب��ن إدري��س ب��ن العب��اس ب��ن عث�مان

وهي لغة :الرج��وع عن اليشء إىل غريه ،قال :ارتد عنه الشافعي(ت204 :هـ)  ،دار املعرفة – بريوت ،بدون طبعة
1410 ،هـ .160/6 ،

ارتدادا أي تحول.

واالس��م الردة ،والردة عن اإلسالم :الرجوع عنه  ،وارتد
فالن عن دينه إذا كفر بعد إسالمه.

(((()

((( ه��و اس��م مل��ا مل يوجف علي��ه املس��لمون بخيل وال

ركاب ،نحو األموال املبعوثة بالرس��الة إىل إمام املسلمني،
واألم��وال املأخ��وذة ع�لى موادعة أه��ل الح��رب  .ينظر:

بدائ��ع الصنائع عالء الدين أبو بكر بن مس��عود الكاس��اين

((( ينظر:أح��كام الجنس��ية يف القان��ون القطري،رس��الة الحنف��ي ،ط  ،1دار الفكـر ـ بريوت1417 ،هـ ،116 / 7،
ماجس��تري ،للباح��ث ميث��ه محم��د امل��ري2019،م ،روض��ة الطالبني  ،يحيى ب��ن رشف النووي (ت676 :هـ) ،

ص.36 - 35

((( لسان العرب  ،مادة (ردد). 172/3

تحقيق :زهري الشاويش  ،املكتب اإلسالمي ،بريوت  ،ط،3

1412هـ .354 / 6 ،
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لبي��ت مال املس��لمني كام قال أبو حنيف��ة وللورثة عند الحرب لإلقامة الدامئة نقض للعهد.

الصاحبني  ،ووافق املالكية  ،والش��افعية  ،والحنابلة أبا  - 2غلبة الذميني عىل موضع ملحاربة املس��لمني؛

حنيف��ة يف قوله (((.كام قالوا بحرم��ة ذبيحته ألنه ال ملة ألنه��م بذلك ص��اروا حربا عىل املس��لمني فيعري

له ؛ وألنه إمنا رخص بذبائح أهل الكتاب الذين يقرون عق��د الذمة ع��ن الفائدة  ،وهي دف��ع رش محاربتهم

عىل أديانهم ((( ،فيفقد املسلم الجنسية اإلسالمية بردته للمسلمني(((  ،وهؤالء صاروا حربا عىل املسلمني
ملعاداته لإلس�لام  ،ويصبح من أه��ل الحرب لذا يحل يج��وز قتله��م لنقضهم العه��د لقوله تع��اىل َ
ﵟوِإن
َّ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ٰ َ ُ ّ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ُ ْ
ُ
ِكمۡ
قتله وهدر دمه بسبب كفره.
نكثوا أيمنهم ِم ۢن بع ِد عه ِدهِم وطعنوا فِي دِين
َ
َ َ ٰ ُ ٓ ْ َّ َ ۡ ُ
ك ۡفرﵞ َّ
الفرع الثاين :أسباب سحب جنسية الذمي
ﵝالت ۡو َبة الآية ﵒﵑﵜ ،فمن نقض العهد
فقتِلوا أئِمة ٱل
ِ
أهل الذمة يقيمون يف دار اإلسالم إقامة دامئة مقابل حل دم��ه  ،وماله ؛ ملا يف كتاب أه��ل الجزيرة إىل

التزامهم أحكام اإلس�لام  ،والقي��ام بواجباتهم تجاه عبد الرحمن بن غنم(((( ...وإن نحن غيرنا أو خالفنا

الدولة اإلسالمية ،أما إذا ارتكب الذمي عمال يسبب

((( ينظ��ر  :الهداية رشح البداي��ة رشح البداية ،عيل بن أيب

رضرا للمسلمني وكان قد منع منه فإنه يفقد جنسيته بك��ر بن عبد الجلي��ل املرغين��اين( ،ت593 :هـ)  ،تحقيق

اإلسالمية  ،ويخرج من دار اإلسالم .

طالل يوس��ف دار احياء الرتاث العريب – بريوت ،136/2

وفيام ييل بيان أس��باب فقد الجنس��ية (ما ينتقض به تحفة الفقه��اء محمد بن أحمد ب��ن أيب أحمد ،عالء الدين
الس��مرقندي (ت :نح��و 540ه��ـ)  ،دار الكت��ب العلمي��ة،

عقد الذمة)

قال الحنفية ينتقض عقد الذمة بارتكاب الذمي أحد

بريوت  ،ط 1414 ،2هـ .191/1 ،

((( مختلف يف صحبته ،قال البخاري له صحبة ،وقال ابن

أمرين:

يون��س :كان ممن قدم عىل رس��ول الله ﷺ م��ن اليمن يف

اإلقامة الدامئة يف دار اإلسالم فانتقاله لدار.

وأيب عبي��دة بن الج��راح وغريهم ،وعنه ابن��ه محمد وعطية

 -1لح��وق الذمي بدار الحرب ؛ ألن العقد يش�ترط السفينة .روى عن النبي ﷺ وعن عمر وعثامن وعيل ومعاذ
بن قيس وأبو س�لام األس��ود وصفوان بن س��ليم وغريهم.

((( بدائ��ع الصنائ��ع  ،138/7التاج واإلكلي��ل  ،محمد بن ش��يخ أهل فلسطني ،وفقيه الشام يف عرصه  ،وبعثه عمر بن
يوس��ف بن أيب القاسم بن يوس��ف الغرناطي املاليك (ت :الخطاب ريض الله عنه إىل الش��ام ليفق��ه أهلها ،وكان كبري

897ه��ـ)  ،دار الكتب العلمي��ة  ،ط1416 ،1هـ  ،281/9القدر ،ينظر :اإلصابة يف متييز الصحابة  ،أحمد بن عيل بن
الوس��يط يف املذهب  ،أبو حامد محمد بن محمد الغزايل حجر العس��قالين (ت852 :هـ)  ،تحقيق :عادل أحمد عبد

(ت505 :ه��ـ)  ،تحقي��ق :أحمد محم��ود إبراهيم  ,محمد املوجود وعىل محمد معوض  ،دار الكتب العلمية ،بريوت
محمد تامر  ،دار الس�لام – القاهرة  ،ط ، ،430/6 1417 ،1ط1415 ،1هـ  ،417/2،س�ير أع�لام النبالء ،محمد بن
املغني .250/6

((( بدائع الصنائع ،136/7األم .146/6

أحم��د بن عث�مان الذهب��ي (ت748 :ه��ـ)،دار الحديث-

القاهرة  ،ط1،1427هـ.45 /4،
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عام رشطنا عىل أنفس��نا ،وقبلنا األمان عليه فال ذمة وال ألوالده  ،أي أن النق��ض يقترص عىل الفرد بذاته

لنا  ،وحل لك منا ما يحل ألهل املعاندة والشقاق) ،فال يجوز قتل النس��اء  ،والصبيان أو سبيهم ،ولقوله
ََ َ ُ َ َۡ ُ َۡ ٞ
َ
(((
ۡ
َ
ٰ
ى ﵞ ﵝال ِإسراء الآية ﵕﵑﵜ،
وأمره عمر ريض الله عن أن يقرهم عىل ذلك.
تع��اىل ﵟولا ت ِزر وازِرة وِزر أخر ۗ
أما بقي��ة الفقهاء فق��د قالوا بأن عق��د الذمة ينتقض أما إذا لحقت نس��اؤهم بدار الحرب موافقة زوجها
عىل نقضه انتقض عهدها معه أيضا.

بأمور أخرى إضافة ملا قاله الحنفية وهي:

 .1إذا امتنع الذمي من أداء الجزية للمسلمني .

أما األوالد الصغار ف�لا ينتقض عهدهم وإن لحقوا

 .2إذا امتنع الذمي من التزام أحكام اإلسالم.

بدار الحرب.

(((

 .3إذا قذف الذمي مسلام.

 .4إذا قتل مسلام أو فتنه عن دينه.

(((

❊

 .5إذا زنی مبسلمة أو أصابها باسم نکاح.

(((

❊

❊

 .6إذا ذكر الله أو رسوله أو دينه أو كتابه بسوء.
 .7إذا قطع الطريق عىل مسلم.

 .8إذا تجسس لصالح الكفار أو آوى جاسوسا.

(((

م��ن كان ل��ه مع املس��لمني عه��د فنقض��ه جازت

محاربته وقتاله  ،وال ميتد هذا النقض لزوجة الذمي
((( تاريخ دمش��ق  ،عيل بن الحس��ن بن هبة الله املعروف

باب��ن عس��اكر (ت571 :ه��ـ)  ،تحقي��ق :عمرو ب��ن غرامة
العم��روي  ،دار الفك��ر للطباعة والن�شر والتوزيع 1415 ،

هـ  ،228/1 ،كش��اف القناع منصور ب��ن يونس بن صالح
الدي��ن البهوىت (ت1051 :هـ)،عامل الكتب1403،هـ 3،

142 /ــ .143

((( حاش��ية الدسوقي  ،204/2املهذب  ،إبراهيم بن عيل
بن يوسف الشريازي (ت476 :هـ)  ،تحقيق وهبه الزحييل،
دار القلم 1412 ،هـ .257/2 ،

((( الف��روع  ،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،الحنبيل ((( املغني 237 /9

(ت763 :هـ)  ،تحقيق :عبد الله بن عبد املحس��ن الرتيك ((( مطال��ب أويل النه��ى ،مصطف��ى ب��ن س��عد ب��ن عبده
 ،مؤسس��ة الرس��الة  ،ط 1424 ،1هـ  ،257/6 ،املهذب السيوطي شهرة( ،ت1243 :هـ)،املكتب اإلسالمي  ،ط،2

.257/2

1415هـ .632/2 ،
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النصـــوص الـــواردة فـــي قـــانون الجنســـیة
العراقیـــة رقـــم ( )٢٦لس��ـــنة  ٢٠٠٦وإصـدار
تعـدیل بهـذا الخصـوص للقـانون املـذكور والتـي
هـي ذات صـلة بحـاالت الســحب واإلسقاط.

من املعلوم ان عملیات تجرید األفراد من جنسیاتهم
التي یتمتعون بها مع عـدم دخـولهم فـي جنس��ــیة

عرفـ��ت قــوانی��ن الجنس��ـیة العراقیــ��ة حـاالت دولــة أخــرى ســوف یقــود إلــى وقــوع هــؤالء

إســقاط وسـحب متعــددة جـرى تطبیقهــا فــي األش��ــخاص فــ��ي حالــة انعــدام الجنس��ــیة أو

الع��راق منذ تأس��یس الدول��ة العراقیة ع��ام  ١٩٢١الالجنس��یة وهو ما ی��ؤدي إىل حرمانهم من الحقوق
وال زالت بعـض هـذه النصـ��وص قابلـة للتطبیـق التي یتمتـع بهـا الوطنیـون فـي بلـدهم كـالحق فـي

حتــى هـــذه اللحظــة إال إن هنـــاك ضــامنات الس��ـكن  ،والحـق فـي حامیـة الدولـة لهـم وعـدد
وجـــ��دت فــ��ي ظـــل دس��ــتور عـــام  ٢٠٠٥كبیـ��ر جـدا ً مـن الحقـوق ذات الطـابع السیاس��ـي
وقـــانون الجنس��یة العراقیة رقم ( )٢٦لسنة  ٢٠٠٦واملـ��دين  ،واالقتصـ��ادي  ،واالجتمـاع��ي ،وقـد

من خـالل مـن��ح املحـاكم اإلداریـة االختصـاص اتجهـت محـاكم الـدول املختلفـة فـي بـادئ األمـر
فـ��ي الصادر من املحاك��م اإلداریة لدى املحكمة إلـى عدم االعرتاف بالتجرید التعس��في من الجنسیة

االتحادی��ة العلیا ،للنظــ��ر بالــدعاوى الناش��ــئة وعدته إجراءا ً غیـر مشـروع علـى مسـتوى القـانون

عــ��ن تطبیــ��ق أحكــام هــ��ذا القــان��ون ،مــع الـ��دويل ویؤكـ��د جانـب مهـم مـن فقـ��ه القـانون
إمكانیــة الطعــن فــي القــرار.

(((

الـ��دويل الخـاص علـى انـه ال یجـ��وز للدولـة ان

إن وج��ود نص��وص تس��مح بس��حب الجنس��یة أو تقـوم بإسقاط جنسیتها عن رعایاها  ،واإللقاء بعبء

إس��قاطها أمر یالحظ وجوده يف قوانین دول أجنبیة هؤالء الرعایا عىل كاهل الـدول األخـرى ،ویقولـون
أیضاً حامی�� ًة للمصال��ح العلیا للدول��ة ورضورات بوجود مبـدأ اسـتمرار الجنسـیة الـذي یـراد بـه عـدم
املحافظة عىل األمن العام ،مام یقتضـــي دراســـة جـواز نـزع الجنس��ـیة عـن الفـرد قبـل دخولـه فـي
جنســیة دولــة أخــرى لكــي ال یقــع فــي حالــة

((( ينظر :النصوص املنظمة للتجريد من الجنسية يف ضوء الالجنســیة(((  ،وأكــدت مواثیــق دولیــة عدیــدة

قانون الجنس��ية العراقية رقم  26لسنة 2006م ،بحث مقدم

م��ن د  .حيدر ادهم عب��د الهادي  ،كلية الحق��وق  ،جامعة ((( هن��اك عدة اتفاقات عالجـت حالـة انعـدام الجنس��ـیة

النهرين ص .3

كاالتفاقیـ��ة الخاصـة بخفـض حـاالت انعـدام الجنس��ـیة
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علــ��ى ضـ��رورة متتــع كــل إنس��ــان بجنس��ـیة ونصت الفق��رة (ج) من املادة ذاته��ا عىل انه(یحق

وعــدمجــواز حرمــان أي شـخص مــنجنســیته للعراق��ي أن یحمل أك�ثر من جنس��یة واحـدة ،وان
بصــورة غیــر قانونیـة أو تعس��ـفیة ،فاملـادة ( )١٥العراقي الذي أس��قطت عنه جنسیته العراقیة بسبب

مـ��ن اإلعـالن العـاملي لحقـوق اإلنس��ـان أكـدت اكتس��اب جنسیة أخرى یعـد عراقیـاً ) بینمـا نصـت
علـ��ى أن (لكـل ف��رد الحق بجنس��یة وال یمكـن أن الفقرة(د)ع�لى ان��ه (یح��ق للعراقي ممن أس��قطت

یحـ��رم أحـ��د تحكمـاً مـن جنس��ـیته وال مـن حـق عنه الجنس��یة العراقیة ألسباب سیاس��یة أو دینیة أو
تغییرهـا دون مسـا ٍغ قانوين).

عنرصی��ة أو طائفی��ة أن یس��تعیدها) وعدت كل من

بع��د أح��داث  2003م بدأت مرحل��ة جديدة تعرب أسقطت عنه الجنس��یة العراقیة عراقیاً ((( ،وإعامالً

عن موقف الترشیع العراقي من مسألة فقد الجنسیة للن��ص الدس��توري املذكور صدر قانون الجنس��یة

العراقیة بدأت مع صدور قانون إدارة الدولة العراقیة العراقی��ة رقم  ٢٦لس��نة  ٢٠٠٦حیث تــ��م إلغــاء
للمرحل��ة االنتقالی��ة إذ نصـ��ت املـ��ادة (/١١ب) القــان��ون رقــ��م ( )٤٣لس��ــنة  ١٩٦٣ویمكــن

علـى أن (ال یجـوز إس��قاط الجنس��یة العراقیة عـن إجمــال حــ��االت فقــد الجنس��ــیة فــي هــذا
العراقـ��ي وال یجـ��وز نفیـ��ه ویس��ـتثنى املـواطن القــانون بالحاالت التالیة:

املتجـنس الـذي یثبـت علیـه يف محاكمة انه أورد  .1حالة تخيل العراقي عن جنسیته العراقیـة بإرادتـه

فـي طلبـ��ه للتجـنس معلومـ��ات جوهریـة كاذبـة واختیـ��اره بعـد اكتس��ـابه جنس��ـیة أجنبیـة حیـث
تـم منحـه الجنس��ـیة اس��ـتنادا ً إلیهـا) واس��ــتنادا ً نصـ��ت املـ��ادة (/١٠أوالً) علـى انـ��ه (یحـتفظ

لهــذا الــنص لــم تعــ��د للنصــوص املنظمــة العراقـي الـذي اكتس��ـب جنسـیة أجنبیـة بجنسـیته
ملس��ــألة إس��ــقاط وس��ــحب الجنس��ــیة عــن العراقیـة مـا لـ��م یعلـن تحریریـاً عـن تخلیـه عـن

العراقــي مبوجــب قــانون الجنســیة رقــم ( )٤٣الجنسـیة العراقیـة).

لس��ــنة  ١٩٦٣قبــل إلغــاءه أیــة قیمــة قانونیــة وهـذه الحالـة مـن حـاالت التخلـي عـن الجنسـیة
إال بقــدر عــ��دم التعارض مع النص الدس��توري تقتصـ��ر فقـ��ط علـ��ى العراقـ��ي الـذي اكتس��ـب
املتقدم اس��تنادا ً إلـى مبـدأ الس��ـمو الـذي تتمتـع جنسـیة أجنبیـة فلـه الحـق فـي االحتفـاظ بجنسـیته

بـه القاعـدة الدسـتوریة.

((( ينظر :النصوص املنظمة للتجريد من الجنسية يف ضوء
قانون الجنس��ية العراقية رقم 26لس��نة  ،2006بحث مقدم

املعتمـ��دة عـ��ام ١٩٦١م ، ،والتي دخل��ت دور النفاذ يف م��ن د  .حيدر ادهم عب��د الهادي  ،كلية الحق��وق  ،جامعة

.١٩٧٥ /12/١٣
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«موجبات سحب الجنسية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي العراقي»

أ .م .د .وسام حمود عبد

157

العراقیـة عىل اعتبار ان الدس��تور العراقي يف املادة ب .أن یعل��ن ه��ذا العراقي تخلیـه عـن الجنس��ـیة

( )١٨قد أق��ر األخذ بازدواج الجنس��یة كمـا ان لـه العراقیـة بصـ��ورة تحریریـة مكتوبـ��ة ویـتم ذلـك

الحـ��ق أن یتخلـى عنهـا بش��ـرط أن یكـون كامـل بتقـدی��م هـ��ذا اإلع�لان املكت��وب إىل الدوائ��ر
األهلیـ��ة  ،وأن یعلـن عـن هـ��ذا التخلـي بصـورة املختص��ة يف وزارة الداخلی��ة علـ��ى أن یكـ��ون

تحریریـ��ة دون إكــ��راه  ،وال یعتــد بــأي إعــالن مقـدم اإلعـالن قـد قـام بـذلك بنیـة التخلـي عـن

شــفوي یحمــل ذات املضــمون.

جنس��ـیته العراقیـة وبـإرادة حـرة مـن جانبـه وهـذا

وإذا كانــ��ت املــ��ادة املــذك��ور ال تش��ــرتط مـا یس��ـتتبع أیضـاّ التمتـع بكام��ل األهلیة (((  ،فإذا

للتخلـي عـن الجنس��ـیة العراقیـة س��ـوى صـدور م��ا توفر الرشط��ان املذكوران مل تع��د هناك حاجة

إعـالن تحریـري فإنهـا ال تحـدد بصـورة صـریحة لصدور أیة موافقة مـن أیـة جهة كانت إذ ان التخيل
الجهـ��ة التــي یقــدم لهــا هــذا اإلعــالن ومــع سیتم بحكم القانون يف الفرض املذكور.
ذلــك فــ��إن وزارة الداخلیــة س��ــتكون الجهــة  .2تخلــ��ي املــ��رأة العراقیــة عــن الجنس��ــیة
ذات العالقــ��ة التخــ��اذ اإلجـ��راءات القانونیـ��ة العراقیــ��ة بإرادتهــا واختیارهــ��ا بعــد زواجهــا
التـي تضـع هـذا اإلعـالن بـالتخيل عـن الجنسـیة مــن أجنبــي (غیــر عراقـي) واكتسـابها لجنسـیة

العراقیـ��ة موضـع التطبیـق ،وال یش��ـرتط للتخلـي زوجهـ��ا إذ نصـ��ت املـ��ادة ( )١٢علـ��ى ان (إذا
املـذكور صـدور أیـة موافقـة عـن وزارة الداخلیـة تزوجـ��ت املـ��رأة العراقیـ��ة مـ��ن غیـ��ر العراقـي

إذ ان التخلـ��ي املـذكور س��ـیتم بحكـ��م القـانون واكتسـبت جنسـیة زوجهـا فإنهـا ال تفقـد جنسـیتها
مبجـ��رد تـوافر الش��ـروط املـذكورة فـ��ي املـادة العراقیـ��ة مـا لـ��م تعلـن تحریریـ��اً تخلیهــا عــن

(/١٠أوالً ) ،فضـالً عمـ��ا تقـدم فـإن هـذه الفقـرة الجنســیة العراقیــة).
ال تش��ـمل العراقـي الـذي لـم یكتس��ـب جنس��ـیة وقــ��د یبــ��دو هــ��ذا الــن��ص نصــ��اً مكــ��ررا ً
أجنبیـ��ة فهـ��ي قاصـ��رة علـ��ى العراقـ��ي الـ��ذي ال حاجــ��ة لــ��ه إذ ان املــ��ادة )/١٠أوالً ) تغطي
اكتسـب جنس��ـیة أجنبیة ،وصفوة القول بخصوص فرض املادة (( ١٢إذا تبنینا تفس��یرا ً واس��عاً للمـادة
م��ا تقدم انه یش�ترط إلعامل الن��ص املذكور توافر (/ ١٠أوالً ) فـ��ان هـ��ذا الفـ��رض غی��ر معت�بر من

الرشوط اآلتیة:

أ .أن یكتس��ــب عراقــ��ي جنس��ــیة أجنبیــ��ة،

وجهة نظرنا بعد أن بی ّن��ا حدود تطبیـق املـادة (١٠

((( ينظر :القانون ال��دويل الخـاص ،الجـزء األول ،غالب

واملــ��راد بالجنس��ــیة األجنبیــ��ة أیــة جنس��ــیة الداودي ،حس��ن محمد اله��داوي ، ،وزارة التعلـیم العايل

أخــرى غیــر الجنســیة العراقية.

والبحث العلمي /العراق  ،ص 101ــ .109
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/أوالً) ویش��ـرتط لتطبـ��ق املـادة املذك��ورة توافر (بـالوالدة) فـال یجـوز إس��ـقاطها عنـه ألي سـبب

الرشوط التالیة:

أ .أن نكون أمام امرأة متمتعة بالجنسیة العراقیة.

مـن األسـباب.

ب .أن یكــ��ون الصــغیر الــ��ذي حصــل علــى

ب .أن تتخ�لى هذه العراقی��ة بإرادتها واختیارها عن الجنس��ــیة العراقیــ��ة بالتبعیــ��ة (أي ولــد قبــل

جنس��ـیتها العراقیـ��ة نتیجـة زواجهـ��ا مـن أجنبـي اكتســاب األب للجنسـیة العراقیـة) غیـر بـالغ سـن
(غیـر عراقــي) إذ ان زواج املــرأة العراقیــة مــن الرشـد ثابـت النس��ـب ألبیـه األجنبـي املكتسـب
أجنبــي واكتســابها لجنســیة زوجهــا األجنبیــة للجنس��ـیة العراقیـة عند فقد األب للجنسیة العراقیة
ال یفقــده��ا الجنس��یة العراقیة نظرا ً إلق��رار األخذ أو يف تأریخ الحق قبل بلوغه س��ن الرش��ـد أمـا إذا
بازدواج الجنس��یة يف القان��ون العراقي ولهـذا فقـد ثبـت نس��ـبه بعـد بلوغه س��ـن الرشـد وفقـد األب

علـ��ق املش��ـرع العراقــ��ي فقــدان الجنس��ــیة املكتسـب للجنسـیة العراقیـة هـذه الجنسـیة فـال

العراقیــة بالنس��ــبة لهــذه املــرأة فــي الحالــة یفقـ��د جنس��ـیته العراقیـة تبعاً لوالده ألنه س��یكون
املــذك��ورة علــ��ى إرادتهــ��ا الحــ��رة واختیارها بالغاً لسن الرشد بحیث یستقل يف أمر جنسیته.
املعرب بصیغة مكتوبة.

ج .أن یك��ون الصغی��ر غی��ر بالغ س��ن الرش��د وفقاً

ج .أن تكتسب هذه العراقیة جنسیة زوجها األجنبیة للقانون العراقي لحظة فقد األب لجنسیته العراقیة.

سـواء كـان زوجهـا متمتعـاً بجنسـیة أحـد األقطـار  .٤حال��ة س��حب الجنس��یة العراقی��ة مـ��ن غیـ��ر
العربیة أم حامالً لجنسیة دولة غیر عربیة

العراقـي التـي اكتس��ـبها إذا ثبـت قیامـه أو حـاول

. ٣حال��ة فق��د الجنس��یة العراقی��ة بالتبعی��ة لصغر القیـ��ام بعمـ��ل یعـد خطـ��را ً علـى أمـ��ن الدولـة
الس��ن وه��و ما نص��ت علی��ه املـ��ادة (/١٤ثانیـاً ) وس��ـالمتها ،وهـو مـا نصـت علیـ��ه املـادة ()١5

بقولهـ��ا (إذا فقــد عراقــي الجنس��ــیة العراقیــة ،التـ��ي أكـدت فـي جزئهـ��ا األول عىل أن (للـوزیر
یفقــدها تبعــاً لــه أوالده غیــر البــالغین س��ــن سـحب الجنسـیة العراقیـة مـن غیـر العراقـي التـي
الرشــد .)....ویشــرتط لتطبیق النص املتقدم توافر اكتس��ـبها إذا ثبـت قیامـه أو حـ��اول القیـام بعمـل

الرشوط اآلتیة:

یعـد خطـرا ً علـى أمـن الدولـة وس��ـالمتها.).....

أن یفقــد ش��ــخص حامــل للجنســیة العراقیــة إن الحالـ��ة املـذك��ورة مـأخوذة عـ��ن نص املادة
املكتس��ــبة هــ��ذه الجنس��ــیة بس��ــحبها منهــا ()١٩من قانون الجنس��ـیة لعـام  ١٩٦٣ویش��ـرتط

طبقــ��اً ألحكــام القـانون العراقـ��ي ،أمـا إذا كـان لتطبیـق الـنص املتقـدم تـوافر الشـروط اآلتیة:

الش��ـخص یحمـل الجنس��ـیة العراقیـ��ة األصـلیة أ .أن یكون الش��خص الذي یجري سحب الجنسیة
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العراقیة منه أجنبیاً ثم اكتسب هذه الجنسـیة بإحـدى الدولـة  ،وس��ـالمتها لسـحب الجنس��ـیة العراقیـة
الطرق املحددة الكتس��اب الجنسیة العراقیة كام لو وفـ��ق الـنص املـذكور س��واء ت��م العمل أو متت
اكتس��بها عن طری��ق التجنس أو التبعی��ة ،وال یمتد املحاولة داخل العراق أو خارجه.

الـن��ص املـذكور لیش��ـمل مـن تكـون جنس��ـیته ج .أن یتخـ��ذ وزیـ��ر الداخلیـ��ة قـ��رارا ً بس��ـحب

العراقیـة أصـلیة فهـذا الشـخص یمكـن أن یعاقـب الجنس��ـیة العراقیـة مـن األجنبـي الـذي اكتس��ـبها

طبقـ��اً للقــوانی��ن العقابیــ��ة املطبقــ��ة دون أن وثبـ��ت قیامـ��ه أو محاولة قیامه بعم��ل یعد خطـرا ً
یــرتبط ذلــك بســحب الجنســیة وهــذا یعنــي علـى أمـن الدولـة وسـالمتها ،فالجنسـیة العراقیـة

ان املشــرع العراقــي عندما یسمح لألجنبي طبقاً فـي الحالـة املـذكورة ال تزول تلقائیاً مبجرد توافر
لرشوط معینة باكتساب الجنسیة العراقیة فهو یتوقـع الرشوط السالفة الذكر وإمنا هي حالة جوازیة لوزیر
منـه الـوالء للعـراق فـ��إذا قـام بعمـل یتنـاىف مـع الداخلیة الـذي لـه أن یقـرر سـحبها كمـا ان لـه أن
الـ��والء  ،واملصـلح��ة العراقیـ��ة فس��ـوف ینتفـي ال یتخـ��ذ هـذا اإلجـراء وفـي حالـة اتخـاذه لقـرار

سـبب مـنح الجنسية.

الس��ـحب فـإن القـرار املذكور خاضع للطعن فیه

ب .أن یق��وم األجنب��ي ال��ذي اكتس��ب الجنس��ية قضائی��اً أمـام املحـاكم اإلداریـ��ة تطبیقـاً ألحكـام

العراقي��ة وح��ده أو باالش�تراك م��ع آخری��ن أو أن املـ��ادة ( )١٩مـن قـانون الجنس��ـیة النافـذ التـي
یحـ��اول القیـام بعمل یعد خط��را ً عىل أمن الدولـة نصـت علـى انـه (تخـتص املحـاكم اإلداریـة فـي

وس��ـالمتها ،ویالحـ��ظ ان الـن��ص املـذكور جـاء الـدعاوى الناشـئة عـن تطبیـق حكام هذا القانون).

أقـ��ل حـدة مـن نـص املـ��ادة ( )١٩مـن القـانون  .٥حالة سحب الجنسیة العراقیة من األجنبي الذي

امللغـ��ي والصـ��ادر عـام  ١٩٦٣كمـ��ا إن الـنص اكتس��بها نتیجة تقدیم معلوم��ات خاطئة عنه أو عن
املـذك��ور لـ��م یحـدد طبیعـ��ة األعمــ��ال التــي عائلتـه عنـ��د تقـدیم الطلـب إثـ��ر صـدور حكـم

تعــد خطــ��را ً علــى أمــن الدولــة وس��ــالمتها قضـايئ بحقـه مكتس��ـب لدرجـ��ة البتـات ،وهـو
بصــ��ورة حصــری��ة إال ان قــان��ون العقوبــ��ات مـ��ا نصـت علیــ��ه ذیــل املــ��ادة ( )١٥بقولهــا

العراقــ��ي رقــ��م  ١١١لس��ــنة  ١٩٦٩یتضــمن ( .....أو قــدم معلومــات خاطئــة عنــه أو عــن

قامئــة بــالجرائم املرتكبــة ضــد أمــن الدولــة عائلتــ��ه عنــ��د تقــدیم الطلب إث��ر صدور حكم
الخــارجي والداخيل (امل��واد  ) ٢٢٢-١٥٦وهي قضـايئ بحقـه مكتسـب لدرجـة البتـات).

تعد خطرا ً عىل أمن الدولة وسالمتها ،وتكفي مجرد وهـ��ذه حالـة س��ـحب أخـرى للجنس��ـیة العراقیة
املحاولـ��ة للقیـام بعمـل یعـ��د خطـرا ً علـى أمـن من األجنبي املكتس��ب لها نتیجة تقدیمه معلومات
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خاطئة عن��ه أو عـن عائلتـه عنـ��د تقدیمـه لطلـب سیاس��ـيـة مث��ل التــوطی��ن الس��ــكاين املخــل
التجـن��س بعـ��د صـدور حكـ��م قضـ��ايئ بحقـه بالرتكیبــة السكانیة يف العراق.

مكتس��ـب لدرجـ��ة البتـ��ات ،وجـد فـ��ي قـانون سادسـاً :تـنظم أحكـام الجنسـیة بقـانونٍ  ،وینظـر

الجنس��ـیة العراقی��ة رقم  ٢٦لس��نة  ٢٠٠٦بینام مل فـي الـدعاوى الناش��ـئة عنهـا مـن قبـل املحـاكم
(((
ینص القانون امللغي لسنة ١٩٦٣عىل هـذه الحالـة املختصة.

عكـ��س قـوانی��ن دول عربیـ��ة كمصـ��ر وس��ـوریا وهكـ��ذا یبـ��دو أن دس��ـتور العـ��راق النافـذ عـام
والبحـری��ن ،وحالـة الـنص املـذكور ترتـب نفـس  ٢٠٠٦قـد عبـ��ر عـن مجموعـة مبـ��ادئ قانونیـة
األثـ��ر حت��ى يف حال��ة ع��دم النص ع�لى الفرض تتعلـق بالجنسـیة تبناهـا قـانون الجنسـیة العراقیـة
املذكور ذلك ان الغش یبطل كل يشء.
رقـ��م ( )٢٦لس��ـنة  ٢٠٠٦وبقـ��در تعلـ��ق األمـر

وهك��ذا ف��إن هذه النص��وص التي جاء به��ا قـانون بحـاالت فقـد الجنسیة العراقیة یالحظ ان املرشع
الجنس��ـیة العراقیـ��ة الجدیـ��د إمنـا هـ��ي إعمـال العراق��ي قل��ص من ه��ذه الحـاالت إلـ��ى أقصـى

لـنص املادة ( )١٨من دس��تور العراق الدائم النافذ
ٍ
حـد ممكـ��ن إال انـه تجاهل الح��االت الواردة يف
عام  ٢٠٠٦التي أكدت عىل جملة مبادئ هي:
املادة ( )٢٠من قانون الجنسیة العراقیة رقـم ()٤٣
أوال :الجنسیة العراقیة حق كل عراقي ،وهي أساس
لسـنة  ١٩٦٣وهـي حاالت أعتقد انه من الرضوري
مواطنته.
الـنص علیهـا أو معالجـة بعضـها فـي أقـل تقـدیر
ثانی��اً  :یعد عراقی��اً كل من ول��د ألب عراقي أو ألم
فـ��ي أي تعـدیل أو إضافة جدیدة لقانون الجنس��یة
عراقیة ،وینظم ذلك بقانون.
الصادر عام .٢٠٠٦
ثالثاً  :أ .یحظر إسقاط الجنسیة العراقیة عن العراقي

س��ـبب مـن األسـباب ،ویحـق ملـن
بـالوالدة ألي
ٍ
سقطت عنه طلب استعادتها ،وینظم ذلك بقانون.

ب .تس��حب الجنسیة العراقیة من املتجنس بها يف

الحاالت التي ینص علیها القانون.

رابعـ��اً :یجـوز تعـدد الجنس��ـیة للعراقـي ،وعلـى
مـن یتـوىل منصـباً سـیادیاً أو امنیـاً رفیعـاً ،التخلـي

عن أية جنسی ٍة أخرى مكتسبة ،وینظم ذلك بقانون.

❊

❊

❊

((( ينظ��ر :القانون الدويل الخـ��اص ،الجـزء األول ،غالب

الداودي ،حس��ن محم��د اله��داوي ، ،وزارة التعلـیم العايل

والبح��ث العلم��ي /الع��راق  ،ص  ،109 -101النص��وص
املنظم��ة للتجريد م��ن الجنس��ية يف ضوء قانون الجنس��ية

العراقية رقم 26لسنة  ،2006بحث مقدم من د  .حيدر ادهم

خامســا ً :ال متــنح الجنســیة العراقیــة ألغــراض عبد الهادي  ،كلية الحقوق  ،جامعة النهرين ص .27-22
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 ٤٣لس��نة  ١٩٦٣ح��االت اإلس��ـقاط والس��ـحب
للجنس��ـیة العراقیـ��ة بطریقـة مبـال��غ فیهــا إذا مـا

نظرنـا إلــى النصـوص املـذك��ورة بعیــون الیـوم

من خ�لال البحث يف ه��ذا املوضوع م��ن جوانبه بعـ��د أن تطــ��ورت الحركـ��ة الدولیــ��ة لحقــوق
املتع��ددة وبيان آراء فقه��اء الرشيع��ة والقانون يف اإلنس��ــان  ،وازداد مركــ��ز الفــرد وضــوحاً فــي
فروعه املختلفة أخل��ص إىل عدد من النتائج أدرج میــ��دان القــان��ون الــدويل ومــ��ن ثــم حقوقه

أهمها يف ما ييل:

بین�ما جاء دس��ـتور العـراق لعـ��ام  ٢٠٠٥وقـانون

تسمى الجنسية ،وهي عالقة قانونية وسياسية .

مـن حاالت تجرید الش��خص من جنس��یته العراقیة

 .1يرتب��ط الف��رد بالدولة الت��ي ينتمي إليه��ا برابطة الجنس��ـیة العراقیـة رقـم  ٢٦لسـنة  ٢٠٠٦فقلصـا

 .2وجدت مالمح الجنس��ية التأسيس��ية -وهي التي إىل ح��د كبیر م�ما یقتضـي إعـ��ادة النظـ��ر بهـذا
تظهر مع نش��أة الدول -مع نشوء أول دولة إسالمية املوقـف يف بعض فقراته.
متثلت يف املدينة املنورة فيام يس��مى بـ (صحيفة ختاماً  ..أسأل الله األجر والثواب ،وأمتنى أن أكون
ق��د وفقت يف هذا العمل ،ف�ما كان من توفيق فمن
املدينة).

 .3عقد الذمة يقابل التجنس يف الوقت الحارض.

الل��ه وح��ده  ،وما كان م��ن خطأ أو زلل أو نس��يان

 .4يفقد الذمي جنسيته اإلسالمية إذا ارتكب ما يرض فمني ومن الش��يطان وصىل الله عىل سيدنا محمد
باإلس�لام واملس��لمني ،مثل اللحوق ب��دار الحرب وعىل آله وصحبه أجمعني.
ومحارب��ة املس��لمني واالعت��داء عليه��م ،ويقابله

يف القانون إس��قاط الجنس��ية عن الف��رد إذا انخرط
يف خدم��ة عس��كرية لدول��ة معادي��ة ،رغ��م إبالغه

برتك ذلك.

 .5نق��ض عقد الذمة ال يش��مل إال م��ن انتقض من
جانبه فقط دون أهله وماله.

 .6تكي��ف الجنس��ية بأنها من املقاص��د الحاجية،
فعند امتالكها يضمن الشخص أهم مقومات الحياة،

وبفقدها تفقد تلك املقومات تبعا.

 .7عالجت نص��وص قانون الجنس��ية العراقیة رقم

❊

❊

❊
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 .10تهذي��ب اللغة ،محمد بن أحم��د بن األزهري
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جاب��ر عبد الهادي الش��افعي ،دار الجامعة الجديد،

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1402 ،2هـ.

 .12تفس�ير الق��رآن العظيم ،إس�ماعيل بن عمر بن

ماجستري ،للباحث ميثه محمد املري 2019،م.

س��امي بن محمد س�لامة ،دار طيبة للنرش والتوزيع

دار الرشوق.

 .13الت��اج واإلكلي��ل  ،محمد بن يوس��ف بن أيب

القرضاوي  ،مكتبة وهبة  ،مرص1994 ،م .

املواق املاليك (ت897 :هـ)  ،دار الكتب العلمية

 .2أحكام الذميني واملس��تأمنني ،عب��د الكريم زيدان  ،اإلسكندرية  2015 ،م .

 .3أح��كام الجنس��ية يف القان��ون القطري ،رس��الة كث�ير الق��ريش الب�صري ( ،ت774 :ه��ـ)  ،تحقيق
 .4اإلسالم عقيدة ورشيعة ،الشيخ محمود شلتوت ، ،ط2،1420هـ .

 .5األمة اإلس�لامية حقيقة ال وهم  ،الش��يخ يوسف القاس��م بن يوسف العبدري الغرناطي ،أبو عبد الله
 .6أح��كام القانون الدويل يف الرشيعة اإلس�لامية  ،ط1416 ،1هـ .

،س��لطان ،حام��د :،دار النهض��ة العربي��ة ،القاهرة  .14تحفة الفقهاء محم��د بن أحمد بن أيب أحمد،

1986،م

عالء الدين الس��مرقندي (ت :نح��و 540هـ)  ،دار

 .7األم  ،محم��د بن إدريس ب��ن العباس بن عثامن الكتب العلمية ،بريوت  ،ط 1414 ،2هـ .

الش��افعي(ت204 :ه��ـ)  ،دار املعرف��ة – بريوت .15 ،تاريخ دمش��ق  ،عيل بن الحس��ن ب��ن هبة الله
بدون طبعة 1410 ،هـ .

املع��روف بابن عس��اكر (ت571 :ه��ـ)  ،تحقيق:

 .8اإلصابة يف متيي��ز الصحابة  ،أحمد بن عيل بن عمرو ب��ن غرام��ة العم��روي  ،دار الفك��ر للطباعة
حج��ر العس��قالين (ت852 :ه��ـ)  ،تحقيق :عادل والنرش والتوزيع  1415 ،هـ .

أحم��د عبد املوج��ود وعىل محمد مع��وض  ،دار  .16الجنسية واملوطن ومركز األجانب ،هشام عيل
الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط 1415 ،1هـ.

صادق،اإلسكندرية منشأة املعارف .
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 .17الجنس��ية يف الرشيع��ة اإلس�لامية ،عب��د الكري��م وانعكاس��ها ع�لى القوانني الوضعي��ة  ،رضوان ،جامل
زيدان ،مجلة البعث اإلس�لامي  ،املجلد الثاين عرش ،عاطف عبد الغني  ،اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية،

العدد الرابع1967 ،م .

ط 2013 ،1م .

 .18حاشيتا قليويب وعمرية  ،أحمد سالمة القليويب  .26الف��روع  ،محم��د ب��ن مفل��ح ب��ن محمد بن

وأحمد الربليس عمرية  ،دار الفكر – بريوت  ،بدون مف��رج ،الحنبيل (ت763 :هـ)  ،تحقيق :عبد الله
طبعة1415 ،هـ.

بن عبد املحسن الرتيك  ،مؤسسة الرسالة  ،ط،1

 .19دور األم املرصي��ة والعربية واألجنبية يف نقل  1424ه��ـ .

الجنسية إىل أبنائها ،عبد الحميد محمود عليوه ،دار  .27فتح الب��اري رشح صحيح البخاري أحمد بن
املطبوعات 2005 ،م.

عيل بن حجر أبو الفضل العس��قالين الشافعي ،دار

 .20دراس��ات مقارنة يف الجنس��ية وإقام��ة األجانب املعرفة  -بريوت1379 ،هـ .

يف س��ورية ولبنان ،ش��باط ف��ؤاد ،مطبع��ة الجبالوي .28 ،فكرة الجنس��ية يف الترشيع اإلسالمي املقارن

1970م .

،احم��د طه الس��نويس ،مطاب��ع رشك��ة اإلعالنات

 .21روضة الطالبني  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى الرشقية2006 ، ،م .

ب��ن رشف الن��ووي (ت676 :ه��ـ)  ،تحقيق :زهري  .29فقه الجنسيات دراسة مقارنة يف الرشيعة والقانون

الش��اويش  ،املكت��ب اإلس�لامي ،ب�يروت ،ط ، ،3أحمد أحمد حم��د  ،مطابع الدوحة الحديثة ،الدوحة

1412هـ .

1405 ،هـ .

 .22س�ير أعالم النبالء  ،محمد بن أحمد بن عثامن  .30فكرة الجنسية يف الترشيع اإلسالمي املقارن،
َاي��از الذهبي (ت748 :ه��ـ)  ،دار الحديث -مجلة مرص املعارصة ،مجلد  ،48العدد .288
بن ق مْ

القاهرة  ،ط1427 ،1هـ.

 .31فكرة الجنسية يف الترشيع اإلسالمي املقارن،

 .23صحي��ح البخ��اري محم��د بن إس�ماعيل بن أحمد طه السنويس  ،مجلة مرص املعارصة ،العدد

إبراهيم  ،ط1،1423هـ  ،مكتبة اإلميان ـ املنصورة288،1957 .م .

 .24الصح��اح ،إس�ماعيل ب��ن ح�ماد الجوهري  .32القان��ون الدويل الخاص يف اإلس�لام ،أحمد
الف��ارايب (ت393 :ه��ـ)  ،تحقي��ق :أحم��د عب��د محمود الفضيل ،مجلة البلقاء للبحوث والدراسات،
الغفور عطار  ،دار العلم للماليني – بريوت  ،ط ،4املجلد الثالث عرش ،العدد األول2009 ،م.

 1407هـ�� .

 .33القانون الدويل الخاص املرصي يف الجنسية

 .25ط��رق اكتس��اب الجنس��ية يف الرشيعة اإلس�لامية واملوط��ن ومتتع األجانب بالحق��وق  ،عبد الله عز
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الدين  ،جامعة القاهرة 1954 ،م.

الدويل ،املجلد التاسع والخمسون2003 ،م.

املعارف ،اإلسكندرية 1997،م.

الجلي��ل املرغيناين( ،ت593 :هـ)  ،تحقيق طالل

 .34القان��ون الدويل الخاص الس��عودي ،منش��أة  .44الهداي��ة رشح البداية ،عيل بن أيب بكر بن عبد
 .35القان��ون ال��دويل الخ��اص ،عب��د الرضا عبد يوسف دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .

الرسول االس��دي  ،دار السنهوري القانونية والعلوم  .45الوس��يط يف أحكام الجنسية دراس��ة مقارنة  ،عبد

السياسية2018،م.

العال عكاش��ة محمد ،منش��ورات الحلب��ي الحقوقية،

الدين البهوىت الحنبىل عامل الكتب 1403،هـ .

 .46الوجي��ز يف القان��ون الدويل الخاص ،س��امل

 .36كش��اف القن��اع منص��ور بن يون��س بن صالح بريوت :ط 2002 ،1م .

 .37لسان العرب ،محمد بن مكرم بن عىل ،جامل حامد الدحدوح  ،ط2001 – 2000 ،4م.

الدي��ن ابن منظ��ور األنص��اري (ت711 :هـ)  ،دار  .47الوس��يط يف املذه��ب  ،أبو حام��د محمد بن
صادر – بريوت  ،ط 1414 ،3هـ .

محم��د الغ��زايل (ت505 :ه��ـ)  ،تحقي��ق :أحمد

 .38مقايي��س اللغ��ة ،أحم��د ب��ن فارس ب��ن زكريا محمود إبراهيم  ,محمد محمد تامر  ،دار الس�لام –
الرازي( ،ت395 :هـ)  ،تحقيق :عبد السالم محمد القاهرة  ،ط.1417 ،1

هارون  ،دار الفكر 1399 ،هـ .

 .39املغن��ي أب��و محمد موفق الدي��ن عبد الله بن

أحمد بن محم��د بن قدامة املقديس ثم  ،الش��هري

بابن قدامة املقديس (ت620 :هـ)  ،مكتبة القاهرة.
 .40املهذب  ،إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي
(ت476 :ه��ـ)  ،تحقيق وهب��ه الزحييل ،دار القلم،

1412هـ .

 .41مطال��ب أويل النه��ى ،مصطفى بن س��عد بن
عبده،املكتب اإلسالمي،ط1415 ،2هـ .

 .42نظام اإلسالم الحكم والدولة ،محمد املبارك ،
دار الفكر ،بريوت ،ط3،1400هـ.

 .43نظام الجنسية بني الترشيع اإلسالمي والترشيع

الوضعي  ،أحمد سالمة  ،املجلة املرصية للقانون
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