
 الثانيةالمحاضرة  -جنسية

  

 
1 

 ترتيب مصادر القانون الدويل اخلاص حسب قوهتا اإللزامية: *
القواعد فبأي قد جيد القاضي املعروض أمامه النزاع يف املصادر السابقة قواعد متباينة تنطبق على موضوع النزاع, 

هل أيخذ ابلقاعدة التشريعية أم ابلقاعدة االتفاقية يف املعاهدة أم ابلقاعدة املستمدة من العرف أم مببادئ  أيخذ
 ابجتهاد القضاء أم ابلقاعدة الفقهية؟ أمالقانون الدويل اخلاص 

د قوهتا من الثابت أن املصادر الرمسية تتقدم على املصادر غري الرمسية, ويطبقها القاضي قبل غريها, فهي تستم 
كما أن املصادر الرمسية األساسية تتقدم ,  اإللزامية من أمر املشرّع الوطين الذي نص عليها وجعلها ذات صفة رمسية

فعند قيام تعارض بني نص يف القانون أو املعاهدة,  ,وتسمو على املصادر الرمسية التكميلية وذلك حبكم صفتها
خلاص, يتوجب على القاضي إعمال النص أو املعاهدة وإمهال العرف وبني قاعدة عرفية أو مبادئ القانون الدويل ا

  ومبادئ القانون الدويل اخلاص.
ولكن كيف حيل التعارض الذي ميكن أن يقوم بني املصادر الرمسية األساسية نفسها أي بني القانون الداخلي  -

 ومبادئ القانون الدويل اخلاص؟واملعاهدة, وكذلك التعارض بني املصادر الرمسية التكميلية أي بني العرف 
من املبادئ املعروفة يف القانون الدويل تفّوق القواعد االتفاقية التعارض بني املعاهدة والقانون الداخلي؟  -أولا 

الدولية على القواعد القانونية الداخلية وذلك على أساس مكانتها الدولية, فاملعاهدة, كما يقول الفقهاء, هي وليدة 
عدة دول, وتصدر من عدة سيادات عدا كوهنا تتضمن, ابلنسبة للدولة اليت قبلت هبا وأصبحت طرفاً  اتفاق إرادة

فيها, التزاماً ابحرتام أحكامها وتطبيقها على الصعيد الوطين قبل الدول األخرى املتعاقدة, وابلتايل ال حيق إلحدى 
ها, ويؤكد هؤالء الفقهاء يف الوقت نفسه أن الدول املتعاقدة خمالفتها إبصدار تشريع داخلي يتعارض مع أحكام

القواعد االتفاقية الدولية والقواعد القانونية الداخلية تشكل جمموعة واحدة من القواعد القانونية, إال أن القواعد 
 الدولية حتتل ضمنها مرتبة أعلى من مرتبة القواعد الداخلية.

 التعارض بني معاهدة وقانون سابق هلا: -أ
حلالة استقر الفقه والقضاء على تغليب أحكام املعاهدة واألخذ هبا دون القوانني السابقة واملخالفة هلا, يف هذه ا  

ولقد أخذ قسم من الفقهاء هبذا احلل على أساس املكانة الدولية للمعاهدات, يف حني رفض بعضهم اآلخر هذا 
بل الدول سيسًا على أن دولته قد التزمت قدة أتاألساس لتغليب املعاهدة قائاًل أن القاضي الوطين ال يطبق املعاه

ابعتبارها جزءاً من التشريع الداخلي, وأتيت يف مرتبة واحدة مع القانون الوطين,  هااألخرى بتطبيقها داخلياً, بل يطبق
                                                                            0فهي ال تصبح انفذة إال إذا صدرت عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية يف الدولة
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وبناًء على ذلك وعماًل ابلقاعدة القائلة أبن القانون الالحق ينسخ السابق, فإن املعاهدة ابعتبارها جزءًا من التشريع  -
 ضمناً. الداخلي تنسخ ضمناً مجيع ما يتعارض معها من نصوص قانونية سابقة, سواء أكان هذا التعارض صرحياً أم

يف هذه احلالة خيتلف احلل حسب نوع التعارض, تعارض صريح أو التعارض بني معاهدة وقانون لحق هلا:  -ب
 ضمين.

يكون التعارض ضمنياً عندما يصدر املشرّع قانوانً خيالف فيه أحكام معاهدة سابقة انفذة التعارض الضمين:  -1
هذه احلالة جرى القضاء على التوفيق بني أحكام املعاهدة , يف مثل إلغائهايف بالده دون أن ينص صراحة على 

وأحكام القوانني الالحقة هلا بغية توفري االحرتام للمعاهدة وعدم اإلخالل اباللتزامات املتولدة منها, ألنه يفرتض يف 
مل يعّّب تعبرياً صرحياً عن  هذه احلالة عدم انصراف نية املشرّع إىل خمالفة التزاماته الدولية النامجة عن املعاهدة طاملا أنه

 نيته يف التحلل من أحكامها.
ويتم التوفيق بني أحكام املعاهدة وأحكام القوانني الالحقة هلا على أساس اعتبار النصوص اليت جاءت هبا القوانني -

لى حبيث تسري أحكام القوانني ع دة قواعد خاصة تعاجل حاالت معينة,الالحقة هي قواعد عامة وأحكام املعاه
 مجيع احلاالت فيما عدا تلك احلاالت اليت خصتها املعاهدة حبكم خاص.

ويكون التعارض صرحياً إذا نص املشرّع يف القانون على إلغاء املعاهدة صراحًة أو إذا نص التعارض الصريح:  -2
, وخالفًا للمبادئ على إعمال نصوصه ابلرغم من أية معاهدة خمالفة سابقة له. يف هذه احلالة اليت اندراً ما حتصل

املقررة يف اجملتمع الدويل والفقه الدستوري, جيد القاضي نفسه مضطراً لالنصياع ألوامر املشرّع الوطين وتطبيق أحكام 
القانون دون أحكام املعاهدة, ويبقى أمر التحلل من املعاهدة أو خمالفة أحكامها خاضعًا ألحكام القانون الدويل 

 ة الدولية.العام املتعلقة ابملسؤولي
عاجل املشرّع السوري هذه موقف املشرّع السوري من حالة التعارض بني املعاهدة والتشريع الداخلي:  -ج

( 25سناد األجنبية. فلقد نصت املادة )ات واالاحلالة عند وضعه لقواعد تنازع القوانني وقواعد تنفيذ األحكام والقرار 
من القانون املدين أبنه: "ال تسري أحكام املواد السابقة )املتعلقة بتنازع القوانني من حيث املكان( إال حيث ال يوجد 

 أو معاهدة انفذة يف سورية"نص على خالف ذلك يف قانون خاص 
وظاهر من هذا النص أن املشرّع قد عاجل حالة التعارض بني معاهدة وقانون الحق هلا آخذاً مببدأ تقدم املعاهدة  ,

( من قانون أصول احملاكمات املدنية أن: "العمل ابلقواعد املتقدمة 311على القانون يف هذه احلالة. ونصت املادة )
جنبية( ال خيل أبحكام املعاهدات املعقودة واليت تعقد بني سورية )املتعلقة بتنفيذ األحكام والقرارات واألسناد األ

وغريها من الدول يف هذا الشأن". ويتبني من ذلك أن املشرّع قد أخذ, بصدد هذه املسائل, بتفوق املعاهدات على 
 سواء أكانت هذه القوانني سابقة أم الحقة هلا. كافةالقوانني املخالفة هلا يف احلاالت 



 الثانيةالمحاضرة  -جنسية

  

 
3 

مبادئ القانون الدويل  إتباعإن املشرّع قد أوجب تعارض بني العرف ومبادئ القانون الدويل اخلاص: ال -اثنياا 
فهل ُيستفاد من . (26)م اخلاص يف حال عدم وجود نص تشريعي ابلنسبة ملسألة معينة من مسائل تنازع القوانني

لقد تبني لنا سابقاً أن مبادئ القانون  ذلك أنه يتوجب إعمال هذه املبادئ قبل القواعد العرفية يف حال وجودها؟
الدويل اخلاص هي ذلك اجلزء املتخصص واملتميز من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. فهي إذن تعد يف مرتبة 
واحدة مع مبادئ القانون الطبيعي وأتيت يف املرتبة الثالثة بعد التشريع والعرف وفقاً ألحكام املادة األوىل من القانون 
املدين السوري. وبناًء على ذلك فإنه ال ميكن إعمال القانون الدويل اخلاص إال يف حالة عدم وجود نص تشريعي أو 
قاعدة عرفية. ولقد أكدت املذكرة اإليضاحية للقانون املدين املصري, الذي استمدت منه أحكام القانون املدين 

ال غياب النص, عندما بّينت بشكل صريح: "أن القاضي السوري, هذا الرتتيب يف إعمال املصادر التكميلية يف ح
يرجع أوالً إىل العرف إن وجدت قاعدة عرفية تعني القانون الواجب تطبيقه يف مسألة من مسائل تنازع القوانني ألن 

 العرف يقوم مقام النص عند غيابه فإن مل جيد نصاً طّبق مبادئ القانون الدويل اخلاص".
الرجوع  ب على القاضي من أجل حل املنازعات املعروضة أمامه واملشتملة على عنصر أجنيبوبناءً على ما سبق جي -

أوالً إىل قواعد القانون الدويل اخلاص التشريعية, وذلك دون إخالل أبحكام املعاهدات النافذة يف سورية, فإن مل جيد 
 جلأ إىل مبادئ القانون الدويل اخلاص. نصاً مكتوابً رجع إىل القواعد العرفية فإن مل يكن مثة عرف حيكم النزاع

 * طبيعة القانون الدويل اخلاص:
يعد قسم من الفقهاء القانون (؟ وطينسؤال: هل القانون الدويل اخلاص من القانون الدويل أم القانون الداخلي )ال

لتايل إىل فرعني, قانون الدويل اخلاص قانوانً دولياً ويشكل يف نظرهم فرعاً من القانون الدويل الذي ميكن تقسيمه اب
)الذين اعتربوه سؤال: ما هي احلجج )املربرات( اليت يستند إليها هؤلء الفقهاءدويل عام وقانون دويل خاص. 

فكرة السيادة يف تنازع القوانني, يستند أصحاب هذا االجتاه من الفقهاء التقليديني يف ذلك إىل ؟ قانوانا دولياا(
تعبرياً عن السيادة السياسية للدولة, وابلتايل فإن تنازع القوانني يعين تنازع سيادات الدول فالقانون يف نظرهم ليس إال 

وهدف قواعد تنازع القوانني هو حتديد نطاق تطبيق هذه السيادات املختلفة  اليت تتصل هبا العالقة القانونية,املختلفة 
قات الدول, من حيث حتديد نطاق سيادة قانون فهي تُعىن بتنظيم عال بينها, عن طريق توزيع االختصاص التشريعي

كل منها, أثناء تنظيمها ملصاحل األفراد من دول خمتلفة. وطاملا أن القانون الدويل اخلاص حيكم عالقات الدول بصورة 
 غري مباشرة فهو ال ميكن أن يكون إال فرعاً من القانون الدويل الذي ينظم عالقات الدول بعضها ببعض.

قسم كبري من الفقه احلديث وخباصة يف فرنسا ومصر هذا االجتاه وقال على العكس بتبعية القانون  ولقد انتقد -
اختالف طبيعة العالقات اليت حيكمها عن مستندين إىل عدة اعتبارات أمهها: الدويل اخلاص إىل القانون الوطين 
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ة ابلنسبة للمصادر الدولية وارتباط أحكامه طبيعة العالقات اليت ختضع للقانون الدويل العام وأمهية مصادره الوطني
 ابلدولة ككيان مستقل له خصائصه الوطنية املتميزة.

وأن  قات األفراد وليست عالقات الدول,فالعالقات اليت حيكمها القانون الدويل اخلاص هي يف حقيقة األمر عال -
كما   دويل, هتم األفراد أوالً وأخرياً,القواعد الناظمة هلذه العالقات, ابلرغم من أهنا أتخذ بعني االعتبار ضرورات النظام ال

واملشرع الوطين  يست دولية مشرتكة فيما بني الدول,أن مصادر القانون الدويل اخلاص هي أبكثريتها مصادر وطنية ول
انه ويف صلب تشريعاته الوطنية عالقات األفراد ذات الطابع الدويل أي املشتملة على يف كل دولة هو الذي ينظم بسلط

 عنصر أجنيب.
وكون املعاهدات الدولية أحد مصادر القانون الدويل اخلاص ال ميكن أن يغري من طبيعة قواعده وميحو عنها الصفة -

ال تصبح انفذة إال بعد إقرارها والتصديق عليها الوطنية. فاملعاهدات ليست املصدر الوحيد هلذا القانون, كما أهنا 
ويؤكد أصحاب هذا الرأي قائلني: أن القانون ال ميكن أن يعد دوليًا إال إذا  فقًا لألصول الدستورية يف كل بلد,و 

كان مصدره دولياً. غري أن ذلك يقتضي وجود منظمة دولية فوق الدول يعرتف هلا اجملتمع الدويل حبق التشريع 
 اعد ملزمة للدول, وهذا ما مل يتوفر بعد ابلنسبة للقانون الدويل اخلاص.ووضع قو 

وكما خيتلف الفقهاء يف إحلاق القانون الدويل سؤال: هل القانون الدويل اخلاص من القانون العام أم اخلاص؟ 
لقانون اخلاص. والفقهاء اخلاص ابلقانون الداخلي أو الدويل, فإهنم خيتلفون أيضًا بشأن اعتباره من القانون العام أو ا

اليت تدخل يف النطاق طبيعة املوضوعات املختلفة يّبرون ذلك استنادًا إىل جزءاا من القانون العام الذين يعدونه 
املوضوعي للقانون الدويل اخلاص. فهي ألصق ابلقانون العام منها ابلقانون اخلاص. فتنازع القوانني ال يقتصر يف نظرهم 

خل. وأن حمور نون اجلنائي واملايل واإلداري...ابل يقع أيضًا بني فروع القانون العام املختلفة, كالقاعلى القانون اخلاص 
التنازع يف كل احلاالت هو حتديد جمال سلطان القوانني الوطنية واألجنبية من حيث نطاق تطبيقها, أي حتديد مدى 

لنسبة للسيادات األجنبية. وهذا األمر يتعلق ابلسلطة امتداد السيادة التشريعية الوطنية من حيث املكان واألشخاص اب
السياسية ويدخل ابلتايل يف نطاق القانون العام, وقواعد تنازع االختصاص القضائي الدويل هتدف بدورها إىل حتديد 

عد نطاق اختصاص القضاء الوطين كمرفق عام وتنظيم ممارسة القضاء, وهو أمر من صميم القانون العام على غرار قوا
االختصاص الداخلي. كما تعد عالقة الفرد األجنيب ابلدولة من حيث احلقوق اليت يتمتع هبا على إقليمها مسألة سياسية 
تنظمها الدولة وفق االعتبارات الوطنية وخباصة السياسية منها. وكذلك أيضًا موضوع اجلنسية فهو من صميم القانون 

نسية ابلتعريف رابطة سياسية وقانونية بني الفرد والدولة يتحدد مبقتضاها ركن العام ألنه يتصل بكيان الدولة ذاهتا, فاجل
 الشعب أحد العناصر املكونة للدولة.

اعتماداً هو من القانون اخلاص وعلى العكس من ذلك يرى قسم كبري من الفقهاء أن القانون الدويل اخلاص  -
الغالب األعم بصدد عالقات األفراد اليت حيكمها أصالً فالتنازع يقوم على الصفة اخلاصة لتنازع القوانني, على 



 الثانيةالمحاضرة  -جنسية

  

 
5 

كتنازع القوانني املتعلقة ابلزواج والروابط األسرية الصفة األجنبية إىل أحد عناصرها,  القانون اخلاص لو مل تتطرق 
لوطنية. وينطلق األخرى, وتنازع القوانني املدنية والتجارية. والتنازع ال يعين يف نظرهم على اإلطالق تنازع السيادات ا

هؤالء من التأكيد على الصفة اخلاصة لتنازع القوانني كأساس لربط القانون الدويل اخلاص ككل ابلقانون اخلاص 
ابعتبار موضوع تنازع القوانني هو املوضوع األساسي واألصيل هلذا القانون وذلك من ابب تسمية الكل ابسم اجلزء 

 األكّب واألهم.
ن الصعوبة مبكان حشر القانون الدويل اخلاص ضمن التقسيمات التقليدية للقانون, وذلك ويف ضوء ذلك يبدو لنا م

ألسباب تتعلق من جهة بتخلف هذه التقسيمات نفسها عن استيعاب فروع القانون املختلفة ومن جهة أخرى 
 ابخلصائص الذاتية هلذا الفرع من القانون.

إن القانون الدويل اخلاص هو واحد من القوانني ذات الطبيعة املختلطة. فهو يتصل يف وقت واحد ابلقانون  اخلالصة:
الداخلي حبكم غلبة مصادره الوطنية, وابلقانون الدويل استنادًا إىل غرضه, وليس ما قاله أحد الفقهاء يف وصفه 

 ال تعبرياً عن الطبيعة املختلطة هلذا الفرع من القانون.القانون الدويل اخلاص أبنه: "حقوق وطنية للحياة الدولية" إ
 فرتجع إىل: ؟األسباب املتعلقة ابخلصائص الذاتية للقانون الدويل اخلاص سؤال:عدد

إىل مصادره الوطنية هناك مصادر دولية كاملعاهدات ومبادئ القانون الدويل اخلاص  فباإلضافةتعدد مصادره:  -أولا 
 ولية,واجتهادات احملاكم الد

فلقد رأينا سابقًا أن النطاق املوضوعي للقانون إىل تنوع موضوعاته وتباين طبيعة القواعد الناظمة هلا:  -واثنياا  
الدويل اخلاص يتناول مبفهومه الواسع مسائل ذات طبيعة خمتلفة يعد بعضها ألصق ابلقانون اخلاص منه ابلقانون العام 

كما أن القواعد الناظمة هلذه   لقانون العام دون القانون اخلاص كاجلنسيةكتنازع القوانني, ويتصل بعضها اآلخر اب
املسائل تتوازعها قواعد متناثرة بني القانون املدين وقانون أصول احملاكمات املدنية وبعض القوانني اخلاصة كما هو 

 .شأهنا يف بالدان
طبيعة متماثلة فقواعد تنازع القوانني على خالف ابإلضافة إىل ذلك ليست مجيع قواعد القانون الدويل اخلاص ذات 

ق بقية القواعد الناظمة للمسائل األخرى هي قواعد إسنادية أي تنظيمية غري مباشرة تبنّي القانون الواجب التطبي
يف حني أن القواعد األخرى هي قواعد موضوعية أي مادية تفصل مباشرًة يف  دون أن تفصل يف النزاع مباشرًة,

 زاع.موضوع الن
ال تسمح إبحلاقه  ذو طبيعة خمتلطةوهلذا نرى أن القانون الدويل اخلاص يشكل فرعًا مستقاًل قائمًا بذاته, -

ابلتقسيمات التقليدية املعروفة للقانون, وهذه الطبيعة املختلطة تتجلى بوضوح يف تسميته اليت تقوم على صفتني, مها 
 ولية )دويل( والصفة اخلاصة )خاص(.دالصفة ال
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ابلنسبة  هو قانون دويل أم قانون وطين ؟ي هل اعترب القانون الدويل خلاص ابلنسبة للقانون السور  :ؤالس
ولكن , لقانون الدويل اسورية يدرس القانون الدويل اخلاص على انه فرع من فروع ال ية العربيةر اجلمهو  لكليات احلقوق يف

 طابع خاص.على أرض الواقع خاصة يف اجتهاد حملكمة النقض السورية ممكن أن أيخذ هذا القانون 
حيث أن  يندرج حتت نطاق القانون الدويل  طبعاً أغلب دول أوراب اعتّبت القانون الدويل اخلاص ليس ابلضرورة أن

ال يوجد لدينا أي مشكلة , (  اخلاص الدويلالقانون اإلشكالية تثار حول تسمية هذا القانون يعين لو قلنا : ) 
 لكن االشكالية حوا إسناد الصفة الدولية هلذا القانون.

ن فروع فرع م تعريف القانون الدويل اخلاص أبنه:يف ضوء كل ما تقدم ميكن تعريف القانون الدويل اخلاص:  -
عن طريق قواعد موضوعية  أجنيبلة على عنصر ت األفراد املشتمدف إىل تنظيم عالقاالقانون ذو طبيعة خمتلطة اليت  هت

)مادية(, حتدد جنسية األشخاص التابعني للدولة ومركز األجانب القانوين فيها, وتعني حاالت اختصاص احملاكم 
الوطنية بنظر املنازعات املتعلقة هبا وتبني آاثر األحكام والقرارات واالسناد األجنبية, وقواعد اسنادية )تنظيمية( تُعىن 

 تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه العالقات.ب
وتعين انتماء الفرد إىل دولة معينة, فعلى صعيد حياة الفرد, يتم على أساس اجلنسية حتديد حالته * اجلنسية: 

السياسية, وابلتايل يتم على أساس ذلك التمييز بني الوطنيني واألجانب ابلنسبة لدولة معينة, فمن اكتسب صفة 
أجنيب يتم حتديد مدى احلقوق اليت يتمتع هبا وااللتزامات اليت ترتتب عليه جتاه دولته, فللوطنيني على إقليم  وطين أو

 دولتهم من احلقوق املدنية والسياسية ما ال يتمتع به األجانب يف هذا اإلقليم.
عليها الدولة, من جمموع وعلى صعيد اجملتمع الوطين, يتكون ركن الشعب, وهو أحد األركان األساسية اليت تقوم -

األفراد الذين ينتمون إىل الدولة عن طريق جنسيتهم, لذا كانت اجلنسية من األمور اليت يتصل تنظيمها بكيان الدولة 
وأتمني استمرار وجودها, وهلذا حترص الدول على وضع تشريع ينظم جنسيتها ويضمن هلا حتقيق مصاحلها الوطنية 

 ا وفقدها.عن طريق حتديد اكتساب جنسيته
وعلى صعيد اجملتمع الدويل, القائم على تعدد الدول واحرتام هذه الدول لسيادات بعضها بعضاً, يتم مبقتضى صفة -

اجلنسية توزيع األفراد يف الوحدات السياسية "الدول" اليت يتألف منها هذا اجملتمع وتنظيم ممارسة الدولة لسيادهتا 
ا الشخصية, كما يشكل اإلقليم الذي تقوم عليه عنصر سيادهتا اإلقليمية, على األفراد الذين يشكلون عنصر سيادهت

 لدول لسيادهتا على هؤالء األفراد.فهي إذن أداة لتوزيع األفراد دولياً وتنظيم ممارسة ا
رابطة قانونية وسياسية بني فرد ودولة معينة يصبح الفرد ف اجلنسية بشكل عام أبهنا ريتع تعريف اجلنسية: -ا1

يتبني من هذا التعريف أن رابطة اجلنسية تقوم على ثالثة أركان هي: الدولة, بها أحد السكان املكونني هلا, مبوج
 والفرد, ورابطة قانونية وسياسية بني طرفيها الدولة والفرد.
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يعود للدول وحدها حق إنشاء اجلنسية, ويُقصد ابلدولة, كطرف منشئ لرابطة الدولة:  -1 أركان اجلنسية: - ا2
اجلنسية, الوحدة السياسية اليت تتمتع بصفة الدولة وفقاً ملبادئ القانون الدويل العام, أي الوحدة السياسية اليت تتمتع 

 ابلشخصية القانونية الدولية وبصفة الدولة آبن واحد.
نسبة للدول واستناداً إىل ذلك فإن الوحدات السياسية اليت ترتكب منها بعض الدول االحتادية, كما هو احلال ابل-

أو الوالايت اليت تؤلف ابحتادها الوالايت املتحدة األمريكية أو اجلمهورايت اليت تؤلف ابحتادها اجلمهورايت 
ابملعىن احملدد أعاله, وابلتايل فإن الرابطة اليت ميكن أن تقوم بني  جنسيةاالشرتاكية السوفياتية, ال متلك حق إنشاء 

كل شخص من األشخاص املكونني هلا ليست رابطة اجلنسية ألن هذه الوالايت إحدى هذه الوالايت أو الدول وبني  
أو اجلمهورايت ال تتمتع بوصف دولة ابملعىن الدويل ابلرغم من أهنا متلك نوعًا من االستقالل جتاه الدولة االحتادية 

دولة من جهة أخرى, ويطلق اليت تؤلف جزءاً منها من جهة, وجتاه الوالايت أو اجلمهورايت األخرى املكونة هلذه ال
بعضهم على هذه الرابطة اسم الرعوية احمللية, تنحصر أمهيتها داخل الدولة نفسها وال يُعتد هبا على الصعيد الدويل. 
وميكن أن خنلص إىل القول أن مواطين الوالايت أو اجلمهورايت كافة يف الدول االحتادية يتمتعون جبنسية أو اتبعية 

, فال جيوز دولياً أن تتعدد اجلنسيات يف الدولة االحتادية ولو تعددت اجلنسية الحتادية كله هي  واحدة تشمل االحتاد
 الدول املؤلفة هلا, وبتعبري آخر نقول أن الدولة سواء أكانت بسيطة أم مركبة ال متلك سوى إنشاء جنسية واحدة.

القانونية الدولية دون أن يُعرتف له بصفة الدولة, وكذلك األمر ابلنسبة لالحتاد الدويل, الذي يُعرتف له ابلشخصية -
ال تعد الرابطة اليت تربط فرداً من دولة عضو يف االحتاد الدويل هبذا االحتاد رابطة جنسية كما هو شأن الرابطة القائمة 

يل ال يؤدي إىل بني رعااي اجلمهورية العربية السورية واحتاد اجلمهورايت العربية. ومن املعروف أن قيام االحتاد الدو 
ذوابن الشخصية الدولية للدول األعضاء يف هذا االحتاد, إذ يبقى لكل دولة عضو فيه جنسيتها ألنه حيفظ هلا 

 صفتها كدولة وشخصيتها القانونية الدولية.
وإن كانت تتمتع ابلشخصية القانونية إال أهنا ال  ل, ألنهسؤال: هل املنظمات الدولية تستطيع منح اجلنسية؟ 

تمتع بصفة الدولة, فال تعد الرابطة الوظيفية اليت تنشئها بعض املنظمات الدولية واإلقليمية , كاألمم املتحدة وجامعة ت
الدول العربية, بينها وبني العاملني لديها وتوثقها جبوازات سفر خاصة هبا جنسية ابملعىن احلقيقي, وإن مساها بعضهم 

 ع ابلشخصية القانونية الدولية إال أهنا ليست بدول.كذلك, ألن هذه املنظمات وإن كانت تتمت
ال يشرتط يف الدولة كطرف ُمنِشئ لرابطة اجلنسية أن سؤال: هل تستطيع الدولة انقصة السيادة منح اجلنسية؟ 

تكون اتمة السيادة. فللدول اخلاضعة لنظام الوصاية أو االنتداب أو املرتبطة سياسياً بغريها بشكل ينقص من سيادهتا 
متلك حق إنشاء جنسية خاصة هبا, كما كان احلال ابلنسبة لسورية قبل االستقالل عندما كانت خاضعة لالنتداب 
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مستقلة إال أنه حفظ هلا حقها يف الفرنسي, فبالرغم من صك االنتداب على سورية قد أنقص من سيادهتا كدولة 
 نشاء جنسية سورية.إ

دًا إىل تعريف الدولة ابملعىن احملدد أعاله فإن العالقة اليت تقوم بني استناسؤال: هل تستطيع األمة منح اجلنسية؟ 
شخص ما وأمة معينة ال تعد من الناحية القانونية عالقة جنسية, ألن األمة وحدة اجتماعية طبيعية تفتقر إىل الشخصية 

اإلشارة إىل أن بعض األمم قد حتقق القانونية الدولية, وإمنا هي رابطة اجتماعية حتدد انتماءه القومي, إال أنه البد من 
وحدهتا السياسية وتتحول إىل دولة, وعندها حيصل التطابق بني األمة والدولة وتصبح الدولة هي األمة يف وضعها 
القانوين على النحو الذي قال به الفقيه االيطايل مانشيين وفقًا ملبدأ اجلنسيات, غري أن التالزم بني األمة والدولة مل 

حقيقة واقعية مطلقة, ألن واقع األمر يظهر انقسام األمة الواحدة إىل عدة دول كما هو شأن األمة العربية  يصبح بعد
   حالياً, كما يظهر قيام بعض الدول املكونة من عدة أمم كدولة سويسرا واالحتاد السوفيايت.

تتحول إىل دولة فإهنا ال تستطيع منح  إذا حتولت األمة إىل دولة فإهنا تستطيع منح اجلنسية أما إذا ملاخلالصة:  -
إن القول أبن اجلنسية هي رابطة قانونية وسياسية بني فرد ودولة معينة يصبح الفرد مبوجبها أحد الفرد:  -2 اجلنسية.

ألن  يعين أن اجلنسية مبعناها احلقيقي ل ميكن أن تناط إل ابلشخص الطبيعي أي ابإلنسان؟السكان املكونني هلا, 
الطبيعيني يؤلفون وحدهم عنصر السكان أي الشعب يف الدولة, وتلحق اجلنسية الفرد بصفته الشخصية  األشخاص

 سواء أكان كامل األهلية أم انقصها أم فاقداً هلا بشرط أن يكون متمتعاً ابلشخصية القانونية.
ى إطالق صفة اجلنسية على ولكن نالحظ أن التعامل احلقوقي, سواء يف لغة املشرّع أم يف لغة الفقه, قد جرى عل-

بعض األشياء كالطائرات والسفن, وعلى األشخاص االعتبارية كالشركات, فيقال مثاًل عن سفينة أهنا يواننية أو 
( من قانون التجارة السوري لعام 99ايابنية ويقال عن شركة أهنا سورية أو أملانية, ومثال ذلك ما جاء يف املادة )

فما هو حكم الشركات املغفلة املؤسسة يف سورية تكون جنسيتها سورية حكماً,  اليت نصت على أن مجيع 1949
إن جنسية األشياء واألشخاص االعتبارية هي نوع من اجملاز احلقوقي  جنسية هذه األشياء واألشخاص العتبارية؟

عه إىل قوانينها أي جلأ إليه املشرعون والفقهاء بقصد ربط الشخص االعتباري أو الشيء بدولة معينة من أجل إخضا
وإذا كانت جنسية األشياء وجنسية األشخاص  ,من أجل حتديد احلقوق اليت يتمتع هبا وااللتزامات اليت ترتتب عليه

د شرطًا للتمتع ببعض احلقوق إال أهنا ختتلف األشخاص الطبيعيني من حيث أهنا تعاالعتبارية تتشابه مع جنسية 
 عنها من حيث مضموهنا وشروطها وآاثرها. 

فاجلنسية مبعناها احلقيقي تُعىن بتحديد األعضاء املكونني لعنصر الشعب يف الدولة, أما جنسية األشياء اليت  -
يت تعد جزءًا من إقليم الدولة تكتسب نتيجة قيد هذه األشياء يف دولة معينة فالغرض منها هو حتديد األشياء ال

 وتشكل اإلطار املادي لسيادهتا اإلقليمية وتتمتع حبمايتها. 
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وهكذا فإن جنسية األشخاص االعتبارية ال تقوم على أساس ارتباط هذه األشخاص بعنصر الشعب يف الدولة  -
العتباري بدولة معينة نظراً ألمهيته وإمنا على اعتبارات اقتصادية مادية ال بشرية, ألنه البد عملياً من ربط الشخص ا

, وطاملا أن الشخص االعتباري ال يعد جزءاً من شعب الدولة فإنه ال ميكن ابلتايل القتصادي ابلنسبة لكيان الدولة
أن يكون له جنسية ابملعىن احلقيقي. ولكن ابلرغم من هذا التباين يف مفهوم اجلنسية احلقيقية وجنسية األشياء 

تبارية وكون هذه األخرية نوعًا من اجملاز احلقوقي إال أنه ال ميكن جتاهل وجودها واستقرارها يف واألشخاص االع
 تشريعات الدول كمؤسسة حقوقية مستقلة.

تستمد اجلنسية صفتها القانونية من كوهنا مستمدة من القانون تنشئها الدولة ابلتشريع رابطة قانونية وسياسية:  -3
دها, وترتتب عليها حقوق وواجبات متبادلة بني الدولة وكل فرد من رعاايها. فالفرد الذي وحتدد شروط اكتساهبا وفق

تثبت له جنسية دولة معينة يتمتع حبقوق خاصة كحق التملك وحقوق عامة كحق التصويت وتويل الوظائف العامة 
لة, ال يتمتع وال يُلزم هبا األجنيب, واإلقامة وغريها وتقع عليه التزامات معينة كأداة اخلدمة اإللزامية واإلخالص للدو 

واجلنسية على , وابملقابل يقع على عاتق الدولة الدفاع عنه ومحاية نشاطه ومصاحله املشروعة داخل البالد وخارجها
خالف غريها من الروابط القانونية تقوم على اعتبارات عامة سياسية واجتماعية, فمدلول رابطة قانونية ال يعين قيام 

انوين بني شخصني مستقلني هلما مصاحل متنافرة ومتضاربة, بل على العكس من ذلك أن فكرة االرتباط ارتباط ق
هذه تقوم على أساس فكرة الوالء للدولة, وتقتضي ذوابن سائر األفراد الذين جتمعهم هذه الرابطة واندماجهم يف 

عاقدية كما الدولة. فهي ليست رابطة تيف وجود جمموعة واحدة متضامنة هلا مصاحل مشرتكة وكيان سياسي يتمثل 
فتستند إىل كوهنا تقوم على اعتبارات سياسية فهي تتصل ابلدولة كوحدة  أما صفتها السياسية صورها بعضهم.

سياسية يتحدد على أساسها عنصر الشعب, تتوىل الدولة إنشائها وتنظيم أحكامها, وهي ابإلضافة إىل ذلك أداة 
 سياسية لتوزيع األفراد دولياً.

هناك جدل انون العام أم القانون اخلاص؟ سؤال: هل تنتمي اجلنسية إىل الق الطبيعة القانونية للجنسية: -ا3
كبري قام بني الفقهاء حول حتديد مركز اجلنسية بني القانون العام والقانون اخلاص. إن الرأي السائد يف فرنسا فقهاً 

ي ولكن من املالحظ يف الفرتة األخرية أن اجتاهًا متناميًا يف الفقه الفرنس ًا يعد اجلنسية من القانون العام,واجتهاد
ابلقانون اخلاص. وذلك على أساس أن اجلنسية نظام قانوين ال ختاطب الدولة أبحكامها, ولكوهنا  إحلاقهامييل إىل 

 تشكل عنصراً من عناصر احلالة للشخص الطبيعي.
الفصل ( من القانون املدين يف 35أما يف سورية فإننا جند أن املشرّع قد تصدى ملوضوع اجلنسية السورية يف املادة ) -

الثاين املتعلق ابألشخاص من الباب التمهيدي وقرر بشأهنا أن تنظم بقانون خاص, مما يسمح ابلقول أن املشرّع قد 
نظر إىل اجلنسية ابعتبارها عنصرًا من مجلة العناصر املكونة حلالة الشخص واليت نظمها املشرّع يف الفصل املتعلق 
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قانون اخلاص ال العام. ولكن نالحظ أيضاً أنه قد عدها صراحًة, يف ابألشخاص, أي ابعتبارها رابطة من روابط ال
النافذ حالياً: "من روابط القانون العام وختضع ابلتايل  1969( للعام 276األسباب املوجبة للمرسوم التشريعي )

 للضوابط اليت حتكم هذا القانون".
اجلنسية من نُظم القانون العام. فلقد جاء يف قرار واالجتهاد السائد يف قضاء جملس الدولة يؤكد بدوره أيضاً أن  -

: "إن قواعد اجلنسية وأحكامها 1974لعام  /131( يف الطعن /118للمحكمة اإلدارية العليا يف سورية ذي الرقم )
 /55ذات صلة ابلقانون العام وابحلقوق السياسية واليت ختضع لرقابة القضاء اإلداري طبقاً لقانون جملس الدولة رقم /

خترج من نطاق األحوال املدنية والسجل املدين  1969( لسنة 276وألحكام املرسوم التشريعي ) 1959لسنة 
خاصة بشأن ترقني قيود اخلارجني على أحكامه وجعلت القضاء  إجراءاتالذي حتكمه نصوص مستقلة رمست 

 ل جماله ولكل نطاقه ومداه". العادي حكماً يتوىل الفصل يف املنازعات اليت تثور حول صحة هذه القيود, فلك
 وهبذا الرأي أخذ الفقه وقضاء جملس الدولة يف مصر. -
ويبدو لنا أن اجلنسية ابلرغم من ارتباطها ابلقانون العام نظراً التصاهلا بكيان الدولة وسيادهتا إال أنه ال ميكن إنكار  -

وهي على غرار األهلية يتوقف عليها  ,خصفاجلنسية هي أيضاً عنصر من عناصر حالة الش ,صلتها ابلقانون اخلاص
حتديد الوضع القانوين للفرد سواء على صعيد اجملتمع الوطين أم على صعيد اجملتمع الدويل وهي حبكم طبيعتها 

 املختلطة هذه ترتبط ابلقانون الدويل اخلاص أكثر من ارتباطها أبي فرع من فروع القانون.
الناحية العملية يف حتديد صفة املنازعات املتعلقة ابجلنسية, وابلتايل يف حتديد لى أمهية هذا اجلدل األكادميي من وتتج

اختصاص القضاء اإلداري والعادي ابلنسبة هلذه املنازعات, ففي األحوال اليت تتدخل فيها الدولة كسلطة عامة يف 
منها أو فقدها, نكون أمام  حتديد اجلنسية, كما يف حال إصدار مرسوم مبنح اجلنسية عن طريق التجنس أو ابلتجريد

 قضية إدارية تدخل يف اختصاص احملاكم اإلدارية. 
أما يف احلاالت املتعلقة بتحديد اجلنسية وإثباهتا وفقًا للنصوص العامة وابالستناد إىل وقائع األحوال املدنية  -

وسجالهتا نكون, وكما أشارت احملكمة اإلدارية العليا يف قرارها السابق, أمام قضية مدنية تدخل يف اختصاص 
  القضاء العادي. 

 انتهت احملاضرة 


