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 ملخصال

احلق يف الرتشيح واالنتخاب؛ جُيم ع ُشرَّاح القانون الدويل اخلاص على حرمان األجنيب من التمتع ومباشرة 
وذلك ملا هلذا احلق من أمهية  ابلغة  يف إرساء دعائم الدولة، سياسياً واقتصادايً واجتماعياً. بيد أنَّ هذا الرأي 

ذلك أنَّ توجلهاً دستورايً عاملياً جديداً قد جنح ملنح األجنيب هذا احلق. وإنَّ تشريعات   ؛املتسامل عليه ال يصمد
تجنّ س-ددًة قد فرَّقت بصدد هذا احلق بني الوطين األصيل والوطين الطارئ عربيًة متع

ُ
، فمنحت احلقَّ -امل

لألول وحظرته على اآلخر، يف حني  ة توجلٌه تشريعٌي عريٌب قد نزع حنو التسوية املطلقة بني الوطنيني، 
 بصدد  ارسة هذا احلق. ،األصيل منهم والطارئ

عرب التاصيل له دستورايً  ؛لبحث لسرب أغوار هذا املوضوع وكشف حقيقتهوأتسيساً على هذا ذاك جاء ا
وقانونياً، مبا يفضي إىل تصحيح الصورة النمطية املتسامل عليها بني الُشرَّاح والباحثني من جهة ، ومبا يفتح 

ٌه جديٌد األبواب مشرعًة أمام سائر الباحثني ولفت نظرهم إىل أنَّ املسالة حمل البحث قد حصل فيها توجل 
 .من جهة  أخرى على املستوين الدستوري والقانوين

Abstract  
The commentators of private international law are unanimous in depriving 

the foreigner of the enjoyment and exercise of the right to stand for election 

and to be elected, because of the extreme importance of establishing the 

state, politically, economically and socially. but this unanimous view does 

not hold; a new global constitutional trend has went towards granting the 

foreigner this right. Multiple Arab legislation has divided this right between 
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the original and the national emergency - naturalized - by giving the right to 

the first and prohibiting it from the second, while there is an Arab legislative 

trend that goes towards granting an absolute settlement between the 

patriots, both genuine and emergency, in the exercise of this right. Based 

on this, the research was to explore the depths of this subject and reveal its 

truth, through its constitutional and legal rooting,which leads to correcting 

the unanimous view between the commentators and researchers on the one 

hand, and to open the doors to other researchers and draw their attention to 

the fact that the issue in question has taken place in a new direction at the 

constitutional and legal levels on the other hand. 

 المقدمة

 سُتخصَّص املقدمة لتناول احملاور اآلتية:
 أواًل: موضوع البحث:

محاية بعض احلقوق اليت يكفلها الدستور، وذلك عرب قصر التمتع هبا ومباشرهتا من حترص الدول على 
قبل الوطنيني فقط، بل تذهب بعضها شوطاً أبعد عرب قصر التمتع هبذه احلقوق على املواطنني فحسب، 

احلقل يف  دون مجيع الوطنيني. ولعلَّ من املعلوم أنَّ احلقوق السياسية أتط يف مقدمة هذه احلقوق، ويرتبعُ 
 على قمة هذه احلقوق. ،االقرتاع العام، ترشيحاً وانتخاابً 

من هنا جُتمع الدول بصورة  عامة  على استبعاد فئة األجانب من التمتع ومباشرة حقَّي الرتشيح 
واالنتخاب. ومل يقتصر االمر على استبعاد األجانب، بل خطت بعض الدول خطوات  أوسع يف جمال 

ها إىل الدرجة اليت قضت فيها  ظر مباشرة احلق يف الرتشيح واالنتخاب على الوطنيني حتصني حقوق مواطني
تجنّ سني -الطارئني 

ُ
الذين اكتسبوا اجلنسية الطارئة، وسواٌء أكان هذا احلظر حظراً زمنيًا طويل املدى  -امل

 أو قصري املدى، بل أضحى هذا احلظر لدى بعض التشريعات حظراً مطلقاً دائماً.
 كل ما تقدَّم قد ابت معلوماً جلميع ُشرَّاح القانون الدويل اخلاص، الذين اتفقت كلمتهم على ما خال إنَّ 

بيانه، بيد أنَّ مراجعتنا للدساتري العاملية احلديثة أوصلتنا إىل نتيجة  جديدة  مغايرة  متاماً ملا سلف قوله. وبيان 
يف الرتشيح واالنتخاب، على  بعض األجانب احلقَّ ذلك أنَّ طائفًة من هذه الدساتري قد نزعت حنو منح 

وفق شروط  معينة ، حىت غدا هذا املوقف تغيرياً جذرايً للمسالة حمل البحث، ما يستدعي إعادة النظر يف 
 كل ما يُكتب ويؤلف وُيشرح من قبل املعنيني حوهلا، وهو ما سيكون موضوعاً للبحث إْن شاء هللا.

 ثانيًا: إشكالية البحث:
، بغية مناقشتها واالجابة عنها، لعلَّ من أمهها وأبرزها ال  ريب يف أنَّ البحث يطرح عدة إشكاليات 
 :اآلط
هل يعدل حرمان األجنيب من التمتع ومباشرة احلق يف الرتشيح واالنتخاب أمراً مفروغاً منه، ال نقاش  -1

 ويل اخلاص؟فيه، وال جدال بشانه، كما يذهب إىل ذلك كلل ُشرَّاح القانون الد
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أو أنَّ املسالة قد تغريت يف غضون الثالثني عاماً املنصرمة ولغاية اآلن،  يث طرأت فيها مواقُف جديدٌة  
على مستوى دساتري العامل املتقدم، ابلشكل الذي تسمح فيه تلك الدساتري لألجنيب املقيم يف أراضيها 

 ؟مبباشرة احلق يف الرتشيح واالنتخاب
يف الرتشيح واالنتخاب، وأُي منها   العاملية احلديثة اليت قامت مبنح األجنيب احلقَّ أُي من الدساتري -2

 ؟منه عليه وحترمهُ  ما زالت حتظرهُ 
ما موقف التشريعات العربية من املسالة حمل البحث، وأُي منها خطت خطوات  متقدمًة ابجتاه  -3

 ؟يف الرتشيح واالنتخاب منح األجنيب احلقَّ 
لًة بقوانني اجلنسية وقوانني االنتخاابت العامة، من منح الوطين لك التشريعات،  ثَّ ما موقف ت -4

تجنّ س-الطارئ 
ُ
 عليه؟ وأيلها منحُه ذلك احلق، وأيلها ما زال حيظرهُ  ؟يف الرتشيح واالنتخاب احلقَّ  -امل

 ثالثًا: هدف البحث:
طية إبزاء حق األجنيب يف الرتشيح إنَّ ما يهدف البحث الوصول إليه يكمن يف تصحيح النظرة النم

واالنتخاب، ولفت األنظار إىل أنَّ القضية ليست حمسومًة من حيث حرمان األجنيب من هذا احلق، كما 
ُيصوّ ر ذلك ُشرَّاح القانون الدويل اخلاص. إْذ يروم البحث التنبيه إىل أنَّ القضية ليست حمسومًة من جهة ، 

، وأنَّ  ة توجلهًا جديدًا دوليًا يقضي مبنح األجنيب هذا احلقَّ من جهة  وليست حمل اتفاق  من جهة  ننية  
نلثة ، فضاًل عن اإلشارة إىل أنَّ  ة توجلهاً آخر مييل إىل التسوية متاماً بني الوطين األصيل والوطين الطارئ 

 -من حيث التمتع ومباشرة احلقوق مجيعها، وأْن ال حاجة إلخضاع الوطين الطارئ 
ُ
ملا يُعرف يف  -تجنّ سامل

 فقه القانون الدويل اخلاص بـ مدة الريبة أو التجربة أو االستيثاق(.
 رابعًا: نطاق البحث:

 :الن اق املوضوعي -1
ويتمثل ببحث مدى قدرة األجنيب على التمتع ابحلق يف الرتشيح واالنتخاب، و ث مدى قدرة الوطين 

تجنّ س-الطارئ 
ُ
 احلق. فاحلقل يف الرتشيح واالنتخاب هو النطاق املوضوعي للبحث.على التمتع هبذا  -امل

 :الن اق التشريعي -2
 يتمثل النطاق التشريعي للبحث مبستويني:

والسيما الدساتري  ،ويتمثل أساسًا ابلدساتري العاملية :املستوى األول: يتعلق ابلنطاق الدستوري -أ
 األجنبية، مع اإلشارة إىل بعض الدساتري العربية،  سب طبيعة املوضوع.

العثور  -بعد البحث والتمحيص-املستوى الثاين: ويتعلق ابلنطاق القانوين: ملَّا كان من العسري  -ب
مد البحث هبذا الصدد لذا اعت ؛على قوانني اجلنسية وقوانني االنتخاابت العامة األجنبية يف كل دول العامل

على القوانني العربية، سواٌء أكانت قوانني اجلنسية أو قوانني االنتخاابت العامة. وهو ما أُلفت نظر القارئ 
 إليه.
 :الن اق الشعصي -3
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يتمثل نطاق البحث من الناحية الشخصية ابألفراد الذين يسري عليهم، وهم األجانب املقيمون يف 
تجنّ سون-جهة ، والوطنيون الطارئون  إقليم الدولة املعنية من

ُ
الذين اكتسبوا اجلنسية الطارئة من جهة   -امل

 أخرى.
 خامسًا: صعوبات البحث:

ل موضوعًا بطريقة  جديدة،  مل يسبق أْن مَّ  تناوهلا هبذا الشكل، وإْذ مل أيت   وإْذ جاء البحث ليؤصّ 
هة بعض الصعوابت العلمية، لعلَّ يف مقدمتها لذا ال مناص من مواج ؛البحث ابلطريقة النمطية املعروفة

ندرة املراجع اليت ميكن الركون إليها يف بناء هيكلية البحث ومادته، بل يف الواقع  انعدام املراجع( يف هذا 
لًة أساساً بقوانني الشان. فلم يُك أمامنا من بُدّ  سوى الركون إىل الدساتري العاملية من جهة ، والتشريعات  ثَّ 

 سية وقوانني االنتخاابت من جهة  أخرى.اجلن
 ؛وبناءً على ما تقدَّم أُلفت نظر القارئ إىل افتقار البحث للمراجع املعروفة يف فقه القانون الدويل اخلاص

أل ا مل تُقدَّم لنا ما ميكن اإلفادة منه يف ثنااي البحث إالَّ بقدر املشرتكات واحلديث عن اإلطار العام املتعلق 
ركز القانوين لألجانب. فال يستغربنَّ بعد هذا القارئ من عدم وجود مراجع فقه القانون الدويل ببيان امل

 اخلاص، فالدراسة أتصيليٌة جديدٌة يف موضوعها. 
 سادسًا: خطة البحث:

كان من األوفق تقسيمُه على مبحثني اثنني. أمَّا   الذ ؛عبارًة عن دراسة  أتصيلية  جديدة   ملَّا كان البحثُ 
صه للتاصيل الدستوري حلق األجنيب يف الرتشيح واالنتخاب، وأمَّا املبحث الثاين بحث األول فساُ امل خصّ 

 فساكرّ سه للتاصيل القانوين حلق األجنيب يف الرتشيح واالنتخاب.
 ، وإْذ كانت دساتري الدول احلديثة قد تباينت بصدد املسالة حمل البحث، فكانت على ثالثة اجتاهات 

توزيع املبحث األول إىل مطالب ثالثة ، أُخصّ ص األول منها الستعراض الدساتري العاملية اليت لذا ساقوم ب
حظرت على األجنيب مباشرة احلق يف الرتشيح واالنتخاب بنص  صريح، وأعقد الثاين منها الستعراض 

، وُأكرّ س الثالث الدساتري العاملية اليت أجازت ومنحت األجنيب احلقَّ يف الرتشيح واالنتخاب بنص  صريح
 منها الستعراض الدساتري العاملية اليت التزمت جانب الصمت حيال هذا احلق.

وفيما يتعلق ابملبحث الثاين فلقد عمدُت إىل تقسيمه على مطلبني، تطرقُت يف األول منهما إىل املبدأ 
يف  القانونية، وتناولتُ  العام الذي حيكم مدى أحقيَّة األجنيب يف  ارسة الرتشيح واالنتخاب من الناحية

الثاين منهما القيود القانونية الواردة على متتع األجانب ابحلق يف الرتشيح واالنتخاب. وملَّا كانت القوانني 
العربية قد تباينت مواقفها بصدد حق األجنيب يف الرتشيح واالنتخاب بني احلظر املطلق واحلظر املقيَّد، لذا 

ين إىل فرعني مَّ فيهما تناول تلكما املسالتني. مث سناط من بعد ذلك كله خلتم عمدُت إىل توزيع املطلب الثا
 مة إْن شاء هللا.البحث يامتة  لتدوين أهم النتائج املستخلصة واملقرتحات املقدَّ 

 التأصيل الدستوري لحق األجنبي في الترشيح واالنتخاب: المبحث األول

ًة عن صفة  الوطنية(وإْذ كانت احلقوُق السياسية  أتسيساً على أ ا تعربّ  عن إسهام الفرد يف إدارة  ؛معربّ 
 -بصفة  عامة  -شؤو ا عرب جمموعة  من احلقوق، على رأسها حقَّي الرتشيح واالنتخاب؛ لذا جتنح الدساتري 
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على  لقصر  ارسة الرتشيح واالنتخاب على املواطنني فحسب، ومؤدى ذلك حظر  ارسة هذين احلقَّني 
 األجانب.

هذا ما قد يكون معلوماً للجميع من الوهلة األوىل، بيد أنَّ املراجعة احلثيثة لدساتري دول العامل املختلفة 
أفضت إىل اكتشاف معلومة  أخرى لعلها تكون خافيًة على األغلبية، ومفادها أنَّ تلك الدساتري مل جُتمع 

، وحقَّي الرتشيح واالنتخاب ياصة ، بل إنَّ وجه احلق أنَّ على حظر  ارسة األجنيب احلقوق السياسية عامةً 
تلك الدساتري قد تباينت يف مواقفها هذه. ففي الوقت الذي نزعت فيه بعضها حلظر هذين احلقَّني على 
، ومالت طائفٌة نلثٌة  ، فإنَّ طائفة ننيًة قد أجازت له  ارسة هذين احلقَّني بنص  صريح  األجنيب بنص  صريح 

لكن السياق والفحوى يفضي إىل القول أب ا ال متنح  ،عدم بيان حكم احلظر الصريح أو املنح الصريح إىل
 األجنيب احلقَّ يف  ارسة الرتشيح واالنتخاب.

وأتسيساً على ما تقدَّم ميكن القول إنَّ  ة اجتاهات  دستوريًة ثالثًة بصدد املسالة حمل البحث، وهو ما 
سصّ ص األول الستعراض الدساتري العاملية اليت  ،ملنهجية إىل  ثها يف مطالب ثالثة  يفضي بنا من الناحية ا

حظرت على األجنيب  ارسة حقَّي الرتشيح واالنتخاب بنص  صريح، ونعقد الثاين الستعراض الدساتري 
ث الستعراض العاملية اليت منحت األجنيب احلقَّ يف  ارسة الرتشيح واالنتخاب بنص  صريح، ونكرّ س الثال

 الدساتري العاملية اليت يُفهم ضمنياً وابإلشارة أ ا حظرت هذا احلقَّ.
الدساتري التي حظرت على األجنبي بنٍص صريٍح ممارسة حقَّي الرتشيح : املطلب األول

 واالنتخاب
تري ال تلجا إنَّ القاعدة العامة اليت ميكن استنباطها من مراجعة الدساتري العاملية تكمن يف أنَّ هذه الدسا

إىل إسلوب حظر حقَّي الرتشيح واالنتخاب على األجنيب بصورة  صرحية ، بل تعمد إىل وضع نصوص  متنح 
هذين احلقَّني للمواطنني، األمر الذي ميكن أْن نستشف منه حظر هذين احلقَّني على األجنيب بصورة  ضمنية  

التمتع  قَّي الرتشيح واالنتخاب عرب النص على  ال صرحية . ومع ذلك  ة توجلٌه يقضي  رمان األجنيب من
لعام  ذلك صراحًة يف الدستور، ومل أجد بعد البحث والتمحيص يف هذا التوجله سوى الدستور الربازيلي

 النافذ. 1988
فلقد نصَّ هذا الدستور صراحًة على حظر  ارسة االقرتاع، ترشيحاً وانتخاابً، على األجنيب. إْذ نصَّت 

 ( منه على اآلط:14( من املادة  2الفقرة  
   ال حيق لألجانب التسجيل لالقرتاع، وال للمجندين خالل فرتة خدمتهم العسكرية االجبارية((.

 حظر حق الرتشيح واالنتخاب على األجنيب منصوصاً عليه صراحةً يف الدستور. ومبقتضى هذا النص يعدل 
ٍص صريٍح الحقَّ يف ممارسة الرتشيح لدساتري التي منحت األجنبي بن: ااملطلب الثاني

 واالنتخاب
الرتشيح  باشرةعلى خالف ما يعتقد الكثريون،  ة دساتري عامليٌة متنح األجنيب احلقَّ يف التمتع وم

تطوراً كبرياً  واالنتخاب، مع حتقق بعض الشروط. وغيٌن عن البيان أنَّ مثل هذا التوجله الدستوري، يعدل 
 يف منظومة حقوق اإلنسان العاملية.وملحومجاً، وتقدلماً 

 وها حنن ذا نعرض يف أدانه تلك الدساتري اليت منحت احلقَّ املذكور بنصوص  صرحية  فيها:
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 :املعداض 1976الدستور الربتغاي لعام  أوال :
لقد حظر الدستور الربتغايل على األجنيب بنص  صريح  التمتع ابحلقوق السياسية، بيد أنَّ هذا احلظر 

أورد هذا الدستور استثناءات  مهمًة على هذه القاعدة. إْذ من املعلوم أنَّ اجلزء  فلقدميثل القاعدة العامة، 
( حتت عنوان 15ية(، وفيه جاءت املادة  صاً لـ احلقوق والواجبات األساساألول من هذا الدستور جاء  صَّ 

  األجانب وعدميو اجلنسية واملواطنون األوربيون(، وألمهيتها وأمهية ما ورد فيها سنوردها يف أدانه:
لألجانب وعدميي اجلنسية املسافرين إىل الربتغال أو املقيمني به حقوق املواطنني الربتغاليني  -1  

 وعليهم واجباهتم. همنفسا
ىن من أحكام الفقرة السابقة احلقوق السياسية وتويل املناصب العامة اليت ال يغلب عليها ُيستث -2

 الطابع التقين واحلقوق اليت مينحها هذا الدستور والقانون حصراً للمواطنني الربتغاليني.
كم ابستثناء شغل منصب رئيس اجلمهورية ورئيس اجلمعية الوطنية ورئيس الوزراء ورئيس أي من احملا  -3

العليا واخلدمة يف القوات املسلحة والسلك الدبلوماسي ووفق القانون وملبدأ املعاملة ابملثل ملواطين الدول 
 الناطقة ابلربتغالية املقيمني يف الربتغال إقامة دائمة مجيع احلقوق اليت ال مُتنح لألجانب.

والرتشيح يف انتخاابت اجملالس  للقانون أْن مينح األجانب املقيمني يف الربتغال احلق يف التصويت -4
 احمللية شريطة املعاملة ابملثل.

للقانون أْن مينح مواطين الدول األعضاء يف االحتاد األوريب املقيمني يف الربتغال احلق يف التصويت  -5
 والرتشح يف انتخاابت عضوية الربملان األوريب شريطة املعاملة ابملثل((.

 أْن نستشف اآلط:ميكن  -املهم-ومن هذا النص 
إنَّ القاعدة العامة يف الدستور الربتغايل بصدد حق األجنيب يف  ارسة احلقوق السياسية بصورة   -1

عامة  وحقَّي الرتشيح واالنتخاب ياصة  تكمن يف حظر  ارسة هذه احلقوق، لكو ا مقصورًة على املواطنني 
 الربتغاليني.

 عليها استثناءاٌت ثالثٌة مبقتضى الدستور، وهي كاآلط: إنَّ القاعدة العامة يف أعاله ترد -2
 عليه  االستثناء املطلق(: االستثناء األول: وهو ما ميكن أْن أُطلق -

االستثناء األول. إنَّ هذا ، املذكورة آنفاً  ،( من الدستور الربتغايل15( من املادة  3فلقد أوردت الفقرة  
طين الدول الناطقة ابللغة الربتغالية احلقَّ يف التمتع اميع احلقوق االستثناء يكمن يف منح األجانب من موا

 اليت ال متنح لألجانب، وذلك بعد توفر الشروط اآلتية:
أْن يكون هذا األجنيب من مواطين الدول الناطقة ابللغة الربتغالية، ومن املعلوم أنَّ دواًل عدة تنطق  -أ

 الً عدًة يف أمريكا اجلنوبية والوسطى وآسيا.ابلربتغالية، فقد كانت الربتغال تستعمر دو 
أْن يكون هذا األجنيب مقيماً إقامًة دائمًة يف الربتغال، إْذ ال يُكتفى مبجرد كونه اتبعاً لدولة  انطقة   -ب

 ابللغة الربتغالية، بل ال بدَّ أْن تكون لديه إقامٌة دائمٌة يف الربتغال.
يل يقوم بتنظيم آليات وإجراءات منح هذا احلق هلؤالء أْن يصدر قانوٌن من الربملان الربتغا -ا

مع حتقق مبدأ  املعاملة ابملثل(. وليس ياف  ما ملبدأ  املعاملة ابملثل( من أمهية  قصوى يف تنظيم ،األجانب
 املركز القانوين لألجانب ومدى احلقوق اليت يتمتعون هبا  سب القانون الدويل اخلاص.
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( وإْن كان منح هؤالء األجانب حقوقاً واسعًة جداً، بيد 15من املادة  3رة إنَّ النص الدستوري  الفق 
 :أنه استثىن منها، على سبيل احلصر، املناصب اآلتية

اخلدمة يف القوات  -رؤساء احملاكم العليا -رئيس الوزراء  -رئيس اجلمعية الوطنية  -رئيس اجلمهورية 
 اخلدمة يف السلك الدبلوماسي. -املسلحة 
 على هذا بوسع هؤالء األجانب التمتع اميع احلقوق اليت ال يتمتع هبا سائر األجانب يف الربتغال، وبناءً 

األمر الذي يفضي إىل القول إنَّ  ؛مىت حتققت الشروط أعاله، ابستثناء املواقع واملناصب املشار إليها آنفاً 
 اليون، ما خال املناصب املستثناة.بوسع هؤالء التمتع اميع احلقوق اليت يتمتع هبا املواطنون الربتغ

 أْن أُطلق عليه  االستثناء النسيب(: االستثناء الثاين: وهو ما ميكن -
ذلك أنَّ االستثناء األول، كما اتضح، هو استثناٌء مطلٌق، إْذ جيعل األجانب املذكورين يف مصاف 

ثاين فهو ليس هبذا الوسع، بل هو املواطنني ما عدا املناصب املذكورة على سبيل احلصر. أما االستثناء ال
يتعلق مبدى قدرة األجنيب على  ارسة حقَّي الرتشيح واالنتخاب. إْذ مبقتضى هذا االستثناء املذكور يف 

( من الدستور بوسع األجنيب أْن يتمتع  قَّي الرتشيح واالنتخاب يف انتخاابت 15( من املادة  4الفقرة  
 آلتية:اجملالس احمللية مع حتقق الشروط ا

ومل يشرتط النص أْن يكون من مواطين الدول الناطقة  .أْن يكون هذا األجنيب مقيمًا يف الربتغال -أ
ابللغة الربتغالية أو من مواطين دول االحتاد األوريب. ما يعين أنَّ النص مطلٌق، ويشمل األجنيب ابملعىن العام، 

 وهو كل من ال يتمتع ابجلنسية الربتغالية.
أ املعاملة ابملثل. وهو مبدٌأ حاكٌم يف مثل هذه األمور املتعلقة ببيان املركز القانوين حتقق مبد -ب

 لألجانب.
 أْن يصدر القانون الذي يُنظم هذا احلق. -ا

وبناًء على ذلك بوسع هذا األجنيب التمتع  قَّي الرتشيح واالنتخاب يف انتخاابت اجملالس احمللية يف 
 الثة املذكورة يف أعاله.الربتغال مع حتقق الشروط الث

 االستثناء الثالث: -
( 15( من املادة  5وهو استثناءٌ نسيٌب ايضاً، ويقرتب من االستثناء الثاين ال األول، وقد اوردته الفقرة  

من الدستور الربتغايل. ومؤداه منح األجانب من مواطين دول االحتاد األوريب احلقَّ يف الرتشيح واالنتخاب 
 انتخاابت عضوية الربملان األوريب، ابلشروط اآلتية:يف 
فهو ليس من مواطين الدول الناطقة ابلربتغالية  .أْن يكون األجنيب من مواطين دول االحتاد األوريب -أ

(، بل هو من األجانب التابعني 4رين يف الفقرة  و (، وليس من سائر األجانب املذك3املذكورين يف الفقرة  
 اد األوريب.إلحدى دول االحت

 أْن يكون مقيماً يف الربتغال. -ب
 حتقق مبدأ  املعاملة ابملثل(. -ا
 أْن يصدر القانون الذي يُنظم هذا احلق. -د

 وقد سبق أْن شرحنا هذه الشروط.
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وأتسيساً على كل ما تقدَّم ميكن القول إنَّ الدستور الربتغايل يعدل دستوراً متقدّ ماً يف ابب منح األجانب 
السياسية عموماً، وحقَّي الرتشيح واالنتخاب ياصة ، فلقد قام بتقسيم هؤالء األجانب على طوائف  احلقوق
:  ثالث 

 الطائفة األوىل: تشمل األجانب من مواطين الدول الناطقة ابلربتغالية.
 الطائفة الثانية: تشمل األجانب من مواطين دول االحتاد األوريب.

 جانب من غري هؤالء وأولئك.الطائفة الثالثة: وتشمل سائر األ
وتكمن  رة هذا التقسيم يف مدى احلقوق اليت تتمتع هبا كل طائفة ، إْذ تتمتع الطائفة األوىل مبدايت  
واسعة  من احلقوق تكاد تقرتب من حقوق املواطنني الربتغاليني، ما عدا بعض املناصب املستثناة من ذلك 

متع  قَّي الرتشيح واالنتخاب يف انتخاابت عضوية الربملان األوريب، على سبيل احلصر، أما الطائفة الثانية فتت
 وأما الطائفة الثالثة فتتمتع  قَّي الرتشيح واالنتخاابت يف انتخاابت اجملالس احمللية.

 املعداض: 1978الدستور اإلسباك لعام  اثنيا :
مواد عدًة، منها  (، ولقد ضمَّ لقد جاء الفصل األول من هذا الدستور حتت عنوان  األسبان واألجانب

أشارت الفقرة األوىل منها إىل حق األجانب يف إسبانيا يف التمتع  .( اليت جاءت بفقرات  أربع  13املادة  
ابحلرايت العامة ذاهتا اليت يتمتع هبا األسبان أنفسهم، ونظَّمت الفقرة الثالثة  تسليم املطلوبني واحملكومني(، 

لى ضرورة تنظيم القانون لـ حق اللجوء(. أمَّا الفقرة الثانية من هذه املادة فقد نصَّت والفقرة الرابعة نصَّت ع
 صراحًة على جواز متتع بعض األجانب  قَّي الرتشيح واالنتخاب يف إسبانيا، فلقد جاء فيها اآلط:

ص عليه مبقتضى ( إالَّ األسبان، ابستثناء ما قد يتم الن23ال يتمتع ابحلقوق الواردة يف املادة   -2  
معاهدة أو قانون بشان حق التصويت يف االنتخاابت البلدية وحق الرتشيح هلا مراعاًة ملعايري املعاملة 

 ابملثل((.
( املذكورة يف هذا النص جاءت ضمن الفصل الثاين املخصص لـ احلقوق واحلرايت(، 23إنَّ املادة  

 ولقد نصَّت على اآلط:
 يف الشؤون العامة مباشرًة أو بواسطة  ثلني يتم اختيارهم  رية يف حيق للمواطنني املشاركني -1  

 انتخاابت دورية عن طريق اقرتاع عام.
للمواطنني أيضًا أن يتقلدوا املناصب والومجائف العمومية على قدم املساواة حسب الشروط  حيق -2

 اليت ينص عليها القانون((.
 جيازها ابآلط:إكن ومن هذين النصني تتجلى لنا جمموعة حقائق، مي

( تتعلق ابحلقوق السياسية، املتمثلة  ق االقرتاع العام وتويل الومجائف العامة، لذا 23إنَّ املادة   -1
 ا حقوٌق حكٌر على املواطنني األسبان. وهذا أجاءت املادة يف صدرها بعبارة  حيق للمواطنني(، ما يعين 

( إالَّ 23يتمتع ابحلقوق الواردة يف املادة  ال    عرّبت ابآلط:(، إْذ 13/2ما أكدته بصراحة  أكرب املادة  
 .((األسبان
يف أعاله، جاءت الفقرة الثانية لتضع استثناًء  ذُكروضع القاعدة العامة، على وفق ما  بعد أْن مَّ  -2

 مهماً وخطرياً، ومؤداه جواز متتع األجنيب  ق التصويت يف االنتخاابت البلدية والرتشح هلا.
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إنَّ منح األجنيب يف إسبانيا احلقَّ يف الرتشيح واالنتخاب يف االنتخاابت البلدية مشروٌط بوجود  -3 
ولقد تقدَّم ما هلذا  معاهدة  دولية  جتيز ذلك، أو قانون  إسباين مينح هذا احلق، إعمااًل ملبدأ املعاملة ابملثل.

فإنَّ إسبانيا متنح األجانب املقيمني فيها حق املبدأ من أمهية  كبرية  يف تنظيم حقوق األجانب. من هنا 
 الرتشيح واالنتخاب إعمااًل هلذا املبدأ  املعاملة ابملثل( مع وجود معاهدة  أو قانون  ينظمه.

إنَّ احلقَّ املشار إليه يف أعاله، املمنوح لألجنيب، يتعلق ابحلق يف الرتشيح واالنتخاب يف االنتخاابت  -4
ولعلَّ البعض يعتقد أنَّ األمر ال حيظى ابألمهية، ما دام كونه مقصورًا على هذه  .إسبانياالبلدية يف 

ذلك  ؛مثاًل. وبطبيعة احلالة إنَّ هذا االعتقاد خاطئٌ  -الربملانية -االنتخاابت، دون االنتخاابت التشريعية 
شخصية  سياسية  مرموقة  وصلت إىل أنَّ االنتخاابت البلدية حتظى أبمهية  كبرية  يف أوراب وأمريكا، وكم من 

لة أنَّ منح األجنيب مثل هذا احلق يعد  ؛نتاا هذه االنتخاابتمن الرائسة وحنوها كانت ُسدَّة  ما يعين ابحملصّ 
 تقدماً كبرياً يف منظومة احلقوق اليت يتمتع هبا األجانب، وتغيرياً ملركزهم القانوين.

 وقد أُدخل عليه تعديٌل يف عام ،1957نافذ قد صدر يف عام من املعروف أنَّ الدستور اإلسباين ال -5
 كفل هذا احلقَّ الذي نتحدث عنه لألجنيب.  1992

 املعداض: 1958الدستور ال رنسي لعام اثلاا : 
املعدَّل من الدساتري اليت نصَّت صراحًة على منح األجنيب احلقَّ يف  1958يعدل الدستور الفرنسي لعام 

، بيد أنَّه حّدد هؤالء األجانب بكو م من دول االحتاد األوريب. فلقد نصَّت املادة الرتشيح واالنتخاب
 ( على اآلط:3 /88 

 -شباط 7  وفقًا ملبدأ املعاملة ابملثل ومبا يتفق مع أحكام معاهدة االحتاد األوريب اليت وقعت يوم 
ية فقط ملواطين االحتاد الذين يقيمون ، مُينح حق التصويت والرتشيح يف االنتخاابت البلد1992عام  -فرباير

 يف فرنسا... وحُيدد قانون أساسي يصوت عليه جملسا الربملان بصيغة  واحدة  شروط تنفيذ هذه املادة((.
 ومن هذا النص ميكن أْن نستنج اآلط:

احلقَّ يف الرتشيح إنَّ الدستور الفرنسي املعدَّل مينح غري الفرنسيني من مواطين دول االحتاد األوريب  -1
واالنتخاب يف االنتخاابت البلدية يف عموم فرنسا، إذا كانوا مقيمني فيها. ومفاد ذلك أنَّ الدستور الفرنسي 
وإْن كان يرى يف هؤالء أجانب ابملعىن الدستوري والقانوين الدقيق، بيد أنه جعلهم مبصاف املواطنني 

 الفرنسيني من حيث التمتع ابحلق املذكور آنفاً.
ال يكتفي الدستور الفرنسي ملنح احلق أعاله إىل األجانب مبجرد كو م اتبعني إىل إحدى دول  -2

 االحتاد األوريب ومقيمني يف فرنسا، بل ال بدَّ من حتقق شرطني مهمني آخرين:
آلخر، أمَّا أحدمها: فهو ضرورة حتقق مبدأ املعاملة ابملثل، كي يتمتع األجنيب األوريب هبذا احلق، وأمَّا ا

ه الربملان مبجلسيه، اجلمعية الوطنية وجملس الشيومل، مع فهو ضرورة تنظيم هذا احلق عرب القانون الذي يسنل 
 ضرورة أْن يكون هذا القانون أساسياً ال عادايً.

إنَّ الدستور الفرنسي كان ملتفتاً ألمهية وخطورة منح مثل هذا احلق لألجانب من مواطين االحتاد  -3
ا اشرتط أْن يكون القانون املنظ ّم هلذا احلق قانوانً أساسياً. ومؤدى ذلك أنَّ الدستور الفرنسي األوريب؛ لذ

 ها الربملان، مها:يفرّ ق بني نوعني من القوانني اليت يسنل 
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 القوانني األساسية: -أ
وُتكمل نصوص  دّ دوتُعرف بـ القوانني العضوية(، وهي تلك القوانني اليت تتميز يف موضوعها، إْذ إ ا حتُ 

الدستور، فهي قوانني مكملةٌ للدستور. وكذلك هي تتميز من حيث الشكل واإلجراءات، إْذ حدَّد الدستور 
بنصوص  صرحية  هذه املوضوعات املنظمة بقوانني عضوية على سبيل احلصر، وهي أكثر صعوبةً يف إجراءات 

فالقوانني األساسية  .ة األخرى اليت يقرها الربملانإعدادها وإقرارها من إجراءات إعداد وإقرار القوانني العادي
من الناحية القانونية وعلى وفق املعيار الشكلي تعد أعلى من القوانني العادية من جهة ، وأدى  -العضوية-

من قواعد الدستور من جهة  أخرى. ومن أمثلتها القوانني اخلاصة بتنظيم سري العمل يف اجمللس الدستوري، 
 اصة مبجلس الشيومل، والقوانني املنظمة للقضاء.والقوانني اخل

 القوانني العادية: -ذ
 .(2 وهي تلك القوانني اليت مُتثّ ل االختصاص التشريعي العادي للربملان 

ذلك أنَّ اجمللس  ؛إنَّ أهم أثر  هلذه التفرقة بني هذين النوعني من القوانني تكمن يف الرقابة الدستورية
الدستوري الفرنسي يبسط رقابته السابقة على القوانني األساسية بقوة القانون. ومعىن ذلك أنَّ الربملان ملزٌم 
من الناحية الدستورية إبرسال هذه القوانني قبل إصدارها لغرض الرقابة الدستورية عليها، فالرقابة هنا وجوبيٌة. 

ذلك أنَّ الربملان ليس ملزمًا بعرضها على اجمللس  ؛ الرقابة عليها جوازيةٌ وهذا يالف القوانني العادية، إذْ 
 .(3 الدستوري للرقابة السابقة عليها، بل هو ابخليار

وبناءً على ما تقدَّم يتجلى أنَّ الدستور الفرنسي يشرتط يف منح مواطين االحتاد األوريب احلقَّ يف الرتشيح 
 وليس قانوانً عادايً. -عضوي-أْن يكون هذا احلق منظَّماً بقانون  أساس  واالنتخاب يف االنتخاابت البلدية 

  :املعداض 1831الدستور البَجيكي لعام  رابعا :
( ضمن 8لقد جاء هذا الدستور مبا جاء به سلفة الدستور الفرنسي، بل وزاد عليه. فلقد نصَّت املادة  

 آلط:الباب الثاين املخصص لـ البلجيكيون وحقوقهم( على ا
حُيدد الدستور والقوانني األخرى املتعلقة ابحلقوق السياسية الشروط الالزمة، بعيداً عن هذا احلق  -2  

 الشرعي، الضرورية ملمارسة هذه احلقوق.
حق  استثناًء من الفقرة الثانية، ميكن للقانون وفقاً اللتزامات بلجيكا الدولية وفوق الوطنية، أْن يقر -3

  من االحتاد األوريب الذين ليسوا من مواطين بلجيكا.التصويت للمواطنني
ميكن منح احلق يف التصويت املشار إليه يف الفقرة السابقة مبوجب قانون للمقيمني يف بلجيكا  -4

 الذين ليسوا من مواطين الدول األعضاء يف االحتاد األوريب وفقاً للشروط احملددة يف هذا القانون((.
 د ذلك حتت عنوان  حكم انتقايل( ما أيط:( بع8مث أردفت املادة  

 ((.2001يناير/كانون الثاين  1  ال ميكن مترير القانون املشار إليه يف الفقرة الرابعة قبل 

                                                        
، بريوت، 2000للمزيد حول هذه القوانني، ينظر: د. عبد الوهاب، حممد رفعت، رقابة دستورية القوانني، الدار اجلامعية،  -2

 .226ص
( من الدستور الفرنسي على اآلط:   جيب عرض القوانني األساسية قبل اصدارها... على اجمللس الدستوري 61تنص املادة   -3

 الذي سيفصل يف مدى طابقتها للدستور...((.
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 :بوسعنا أْن نستنبط النتائج اآلتية -املهم-ومن هذا النص  
، األجن -1 يب من مواطين دول يعدل الدستور البلجيكي من الدساتري العاملية اليت منحت، بنص  صريح 

االحتاد األوريب احلقَّ يف التصويت، استثناءً من القاعدة العامة املتمثلة بكون هذا احلق مقصوراً على املواطنني 
 البلجيكيني.

ُيشرتط ملنح احلق املذكور يف أعاله سن قانون  منظم له، وأن يكون هذا القانون قد جاء إعماالً  -2
أي استناداً ملعاهدة  دولية . وبطبيعة احلال إنَّ املعاهدة املقصودة يف هذا املقام لاللتزامات الدولية لبلجيكا، 

 .(4  1992هي معاهدة  ماسرتخت( لعام 
مل يكتف  الدستور البلجيكي مبنح األجانب من دول االحتاد األوريب احلقَّ يف التصويت، بل توسع  -3

احًة على إمكانية منح سائر األجانب، من غري يف ذلك وزاد على ما جاء به الدستور الفرنسي، فنص صر 
دول االحتاد األوريب املقيمني يف بلجيكا، احلقَّ يف التصويت ايضاً، وذلك عرب القانون الذي سيُسنه الربملان، 

 والذي سيحدد اإلجراءات واآلليات.
جانب، وتغيرياً واضحاً هذا بال ريب  تقدماً كبريًا وملحومجًا يف منظومة احلقوق اليت يتمتع هبا األ ويعدل 

 للمركز القانوين الذي يتمتع به هؤالء األجانب، إْذ جيعلهم مبصاف املواطنني بصدد  احلق يف التصويت(.
من ما خال بيانه ال ميكن العمل به، أي ال ميكن سن القانون املنظم للحق املشار إليه، إالَّ  إنَّ كلَّ  -4
. وهذا يدل داللًة واضحًة على أنَّ النص الدستوري املذكور آنفاً  املادة 2001يناير/كانون الثاين  1اتريخ 

دساتري العاملية القدمية، إْذ صدر يف فلقد نعلم أنَّ الدستور البلجيكي يعد واحداً من ال ؛( هو نٌص معدَّلٌ 8
 .1831عام 

 املعداض: 1999الدستور ال نزويَي لعام  خامسا :
لقد جاء الفصل الرابع من هذا الدستور  صَّصًا لـ احلقوق السياسية(، وقد حتدث عن احلقوق اليت 

ويت يف االقرتاع العام ( منه لتتحدث عن حق التص64يتمتع هبا املواطنون الفنزويليون. مث جاءت املادة  
املكفول للمواطنني، بيد أ ا أوردت على هذا احلق استثناًء مهماً يتعلق مبنحه لألجانب. فلقد نصَّت هذه 

 ( على اآلط:64املادة  
حيق جلميع الفنزويليني الذي أمتوا الثامنة عشرة من العمر وغري اخلاضعني لعزل  سياسي  أو حرمان   -1  
 التصويت يف االنتخاابت.مدين 
ميتد حق التصويت يف انتخاابت الوالايت والبلدايت واملناطق إىل املواطنني األجانب الذين أمتوا  -2

مع مراعاة القيود املنصوص  ،الثامنة عشرة من العمر ومضى على إقامتهم يف فنزويال أكثر من عشر سنوات
 كونوا خاضعني لعزل سياسي أو حرمان مدين((.عليها يف هذا الدستور والقانون، وشريطة أْن ال ي

 وميكن استجالء النتائج اآلتية من مضمون النص:
إنَّ الدستور الفنزويلي يسري على هدى ما سبقه من دساتري ذكرانها آنفاً، تقضي مبنح األجنيب  -1

 حق التصويت، كما متنحه للمواطنني متاماً.

                                                        
سة لـ االحتاد األوريب(. -4  وهي املعاهدة املؤسّ 
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وهذه  (،64بعض الشروط اليت ذكرها النص  املادة إنَّ منح األجنيب هذا احلق يستدعي حتقق  -2
 الشروط هي:

للنص عليه، لكونه  أْن يكون األجنيب ابلغاً سن الثامنة عشر من عمره. ولعلَّ هذا الشرط ال مسو ّغ -أ
ذلك أنَّ ليس بوسع أي مواطن  أْن يتمتع ابحلقوق السياسية ما مل يكن ابلغاً سن الرشد،  ؛حتصيل حاصل
لة يتعني حتقق هذا الشرط ابألولوية عند 64( من املادة  1ت عليه صراحًة الفقرة  وهذا ما نصَّ  (. وابحملصّ 

 منح األجنيب احلقَّ املذكور.
أْن يكون هذا األجنيب مقيماً يف فنزويال أكثر من عشر سنوات. ولعلَّ السر يف ذلك يكمن يف  -ب

 قد ائتلف مع اجملتمع وأصبح شريكًا له يف األفراح أنَّ هذه اإلقامة قد تعطي قرينًة على أنَّ هذا األجنيب
 .تراحواأل

أْن خيضع هذا األجنيب يف  ارسته هذا احلق إىل القيود املنصوص عليها يف القانون الذي ينظم  -ا
ذلك أنَّ املواطن الفنزويلي نفسه خيضع للقيود  ؛العملية االنتخابية. وبطبيعة احلال هذا أمٌر مفروٌغ منه

 من القانون االنتخايب، فيكون خضوع األجنيب ابألولوية. املفروضة
أْن ال يكون األجنيب خاضعًا للعزل السياسي أو احلرمان املدين. وهذا شرٌط مفروٌغ منه أيضاً،  -د

وخيضع له املواطن الفنزويلي نفسه، إْذ يشرتط الدستور الفنزويلي على املواطن الذي يتمتع هبذه احلقوق أْن 
لة فخضوع األجنيب هلذا الشرط يكون ال يكون حمرو  مًا مدنيًا أو حمكومًا عليه ابلعزل السياسي، وابحملصّ 

 ابألولوية.
وبناًء على ما تقدَّم يعد الدستور الفنزويلي من أمثال الدساتري السابقة اليت خطت خطوات  مهمًة يف 

انتخاابت الوالايت والبلدايت تعزيز وتوسيع منظومة حقوق األجانب، فلقد منحهم احلقَّ يف التصويت يف 
واملناطق، ومل يشرتط فيهم سوى اإلقامة ألكثر من عشر سنوات، أما بقية الشروط فهي شروٌط عامةٌ خيضع 

 هلا املواطنون أنفسهم.
 املعداض: 1991الدستور الكولوم  لعام  سادسا :

( ضمن هذا 100ادة  لقد خصَّص الدستور الكولوميب الفصل الثالث لـ األجانب(، وقد أوردت امل
 الفصل ما أيط:

يتمتع األجانب يف كولومبيا بنفس احلقوق املدنية اليت يتمتع هبا املواطنون الكولومبيون، وعلى  -1  
الرغم من ذلك وألسباب تتعلق ابلنظام العام ميكن للقانون أْن يفرض شروطاً خاصة على  ارسة األجانب 

 قوق.حلقوق مدنية حمددة أو إلغاء هذه احل
وابملثل يتمتع األجانب على أراضي الدولة ابلضماانت املمنوحة للمواطنني، ابستثناء القيود اليت  -2

 يفرضها الدستور والقانون.
احلقوق السياسية حق حمفوظ للمواطنني، لكن ميكن أْن مينح القانون حق التصويت يف االنتخاابت  -3

 مستوى املقاطعة إىل األجانب املقيمني يف كولومبيا((. ويف املشاورات الشعبية على املستوى البلدي أو
 :واستناداً هلذا النص سلص إىل اآلط
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إنَّ الدستور الكولوميب يعد دستوراً متقدّ ماً يف منح األجانب بعض احلقوق اخلاصة ابملواطنني. بل  -1 
املواطنون، مع إمكانية فرض القانون بعض أكثر من ذلك يُقرّ ر لألجانب احلقوق املدنية ذاهتا اليت يتمتع هبا 

 الشروط والقيود.
إنَّ الضماانت املمنوحة للمواطنني بصدد  ارسة احلقوق الدستورية، مُتنح أيضاً لألجانب املقيمني  -2

 يف كولومبيا، إالَّ إذا فرض الدستور والقانون قيوداً معينًة للتمتع هبذه الضماانت.
ستور الكولوميب األجانب املقيمني احلقَّ يف التصويت يف االنتخاابت ويف ويف السياق ذاته مينح الد -3

املشاورات الشعبية على املستوى البلدي أو مستوى املقاطعة، ومل يشرتط الدستور بغية التمتع هبذا احلق 
ظم القانون سوى شرطني يسريين، أما أوهلما فهو أْن يكون األجنيب مقيماً يف كولومبيا، وأما اآلخر فهو أْن يُن

 هذا احلق.
 املعداض: 2008الدستور اإلكوادورغ لعام  سابعا :

إنَّ الدستور اإلكوادوري ليس يارا  عن الدساتري السابقة املاضية يف منح األجانب بعض احلقوق 
( 63السياسية، فقد خصَّص الفصل الرابع املعنون بـ حقوق اجملتمعات احمللية والشعوب واألمم( املادة  

 :يث عن هذا احلق، وقد جاء يف هذه املادة ما أيطللحد
حيق لإلكوادوريني يف اخلارا انتخاب رئيس اجلمهورية وانئبه وأعضاء الربملان الذي ميثلون البالد  -1  

 واملواطنني االكوادوريني يف اخلارا، وميكن انتخاهبم لتويل أي منصب.
 ونياً مدة صس سنوات على االقل((.حيق التصويت لألجانب املقيمني يف االكوادور قان -2

  :ومن هذا النص يوسعنا أْن نستخلص النتائج اآلتية
مبقتضى النص يتمتع األجنيب  ق التصويت عند حتقق شرط  واحد ، وهو أْن يكون األجنيب مقيماً  -1

ه بصدد يف اإلكوادور ملدة ال تقل عن صس سنوات. ما يعين أنَّ الدستور اإلكوادوري كان أيسر من غري 
 إذا مل يشرتط سوى اإلقامة مدةً ال تقل عن صس سنوات. ،الشروط املطلوبة يف األجنيب كي يتمتع هبذا احلق

لقد جاء النص بصيغة اإلطالق بصدد  حق التصويت(، إْذ مل حيدد طبيعة االنتخاابت املقصودة،  -2
أنَّ ما يسرتعي االنتباه أنَّ النص جاء يف  وما اذا كانت انتخاابت  حمليًة أو انتخاابت  تشريعيًة عامًة، بيد

سياق احلديث عن انتخاب رئيس اجلمهورية واالنتخاابت الربملانية. ومل أجد يف ثنااي هذا الدستور ما حيدد 
 دها.طبيعة هذه االنتخاابت املقصودة أو يقي ّ 

 املعداض: 1980الدستور التشيَي لعام  اثمنا :
الدساتري اليت نصَّت بصورة  صرحية  على منح األجانب احلقَّ يف االقرتاع. فلقد يعد هذا الدستور من 

جاء الفصل الثاين منه لينظم  اجلنسية واملواطنة(، فوضع مجلة نصوص  لتنظيم احلقوق اليت يتمتع هبا املواطنون. 
 ( لتمنح األجانب احلقَّ يف االقرتاع، إْذ نصَّت على اآلط:14وقد جاءت املادة  

 األجانب املقيمون يف تشيلي ألكثر من صس سنوات الذين يتقيدون ابملتطلبات املشار إليها يف  
 ( مؤهلون ملمارسة حق االقرتاع يف احلاالت وابألشكال اليت حيددها القانون((.13القفرة األوىل من املادة  

 :( املذكورة يف النص تتضمن اآلط13إنَّ الفقرة األوىل من املادة  
 واطنون هم التشيليون الذين بلغوا من العمر  انية عشر عاماً ومل تصدر  قهم عقوبة شديدة((.  امل



  

 -دراسةإ أتصيَيةإ - بني الدساتري اَلدياة والقانوج الدوي اخلاص  ق  األ ن  يف الرتشي  واالنتعاذ 

695 

 :إنَّ ابإلمكان استخالص النتائج اآلتية من النص املتقدم
 :إنَّ الدستور التشيلي مينح األجانب املقيمني احلقَّ يف االقرتاع بعد حتقق الشروط اآلتية -1
  يف تشيلي ألكثر من صس سنوات.أْن يكون األجنيب مقيماً  -أ

أْن تتوفر فيه الشروط املطلوبة لغرض التمتع ابحلقوق السياسية، وهي أْن يكون قد بلغ الثامنة  -ب
عشر من عمره، ومل تصدر  قه عقوبٌة شديدٌة. ومل حيدد الدستور طبيعة هذه العقوبة، بيد أنَّ وصفها 

 املراد هبا  جناية(. ابلشديدة يوحي أبنَّ 
مل حيدد الدستور التشيلي طبيعة  حق االقرتاع(، وهل املراد به االقرتاع يف االنتخاابت احمللية أو -2

( بفقراهتا املتعددة تتحدث عن االقرتاع يف 13االنتخاابت التشريعية العامة وحنوها. بيد أنَّ املادة  
ذلك فإنَّ املرجع يف ذلك،  سب االنتخاابت ابملعىن العام، دون أْن حتددها ابالنتخاابت احمللية. ومع 

(، وهو الذي سيحدد احلاالت 14سنل على وفق ما قضت به املادة  هو القانون الذي سيُ  ،تقديري
 واإلجراءات األخرى املتعلقة مبمارسة هذا احلق.

 النافا: 2011الدستور املغري لعام  اتسعا :
شيح خيتلف متاماً عمَّا جاء يف سائر الدساتري لقد جاء الدستور املغريب بتنظيم  للحق يف االنتخاب والرت 

 ( منه على اآلط:30العربية، ويقرتب كثرياً من موقف الدساتري األجنبية املذكورة آنفاً. فلقد نصَّت املادة  
لكل مواطنة ومواطن احلق يف التصويت ويف الرتشح لالنتخاابت، شرط بلوغ سن الرشد القانونية  -  

 دنية والسياسية.والتمتع ابحلقوق امل
 يتمتع األجانب ابحلرايت األساسية املعرتف هبا للمواطنات واملواطنني املغاربة وفق القانون. -
وميكن لألجانب املقيمني ابملغرب املشاركة يف االنتخاابت احمللية مبقتضى القانون أو تطبيقاً التفاقيات  -

 دولية أو  ارسات املعاملة ابملثل((.
لنص أنَّه جاء بتنظيم  دستوري  جديد  حلق األجنيب يف االنتخاب والرتشيح، خيتلف ويتجلى من هذا ا

جذراًي عمَّن سواه من دساتري أخرى عربية، إْذ نصَّ صراحًة على متتع األجانب املقيمني يف املغرب يف 
، قد تكون مبثابة الشروط للتمتع هب هات   ذا احلق، وهي:اإلسهام يف االنتخاابت احمللية طبقاً لثالثة موجّ 

 القانون: -1
 إْذ جيوز لألجنيب املقيم يف املغرب التمتع  ق املشاركة يف االنتخاابت احمللية إْن أجاز القانون ذلك.

 االتفاقيات الدولية: -2
دوليٌة وكذا جيوز لألجنيب املقيم يف املغرب التمتع  ق املشاركة يف االنتخاابت احمللية إْن كانت  ة اتفاقيةٌ 

 متنح هذا احلق.
 مبدأ املعاملة ابملثل: -3

ومبقتضى ذلك جيوز لألجنيب املقيم يف املغرب التمتع  ق املشاركة يف االنتخاابت احمللية إْن كان هذا 
األجنيب اتبعاً لدولة  متنح املغاربة املقيمني فيها هذا احلق. ومعىن ذلك جواز التمتع هبذا احلق استناداً ملبدأ 

 لة ابملثل، حىت مع عدم وجود قانون  أو اتفاقية  دولية  مينحان هذا احلق.املعام
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الذاهب إىل منح األجنيب احلقَّ يف التمتع  ،وأتسيسًا على ما تقدَّم بصدد هذا االجتاه من الدساتري 
ل تطوراً و ارسة حقَّي الرتشيح واالنتخاب بنصوص  صرحية  يف منت الدستور، ميكن القول إنَّ هذا االجتاه ميث

ملحومجاً وتقدلماً كبرياً يف منظومة احلقوق اليت يتمتع هبا األجنيب، إىل الدرجة اليت جتعله يقرتب من احلقوق 
اليت يتمتع هبا املواطن نفسه. هذا من جهة ، ومن جهة  أخرى فهو اجتاٌه يضمل بني طياته طائفًة تعدل كثريًة 

ل بدستور  أو دستورين، وليس هو بدعًا من الدساتري، بل غدا من الدساتري، وليس هو جمرد استثناء  يتمثَّ 
 توجلهاً دستورايً يُعبّ د الطريق أمام الدساتري العاملية األخرى.

وجتدر اإلشارة إىل أنَّ  ة دساتري مل تنص بصورة  صرحية  على منح احلق لألجنيب يف الرتشيح واالنتخاب، 
تعه ابحلقوق واحلرايت املنصوص عليها يف الدستور واليت بل اكتفت بوضع بعض النصوص اليت كفلت مت

يتمتع هبا املواطنون أنفسهم. ويف احلقيقة قد وجدُت دساتري متعددًة تنحو هذا املنحى، ومنها على سبيل 
املعدَّل. إْذ من املعروف أنَّ هذا الدستور يعد من مجلة الدساتري  1996املثال الدستور األوكراين لعام 

 تنظيم احلقوق واحلرايت، ولقد خصَّص هذا الدستور الفصل الثاين لتنظيم  حقوق اإلنسان املتقدمة يف
( لغاية املادة 21واملواطنني وحرايهتم وواجباهتم(، وقام بسرد مجيع هذه احلقوق واحلرايت بدءًا من املادة  

 ت على اآلط:( وردت لتتحدث عن حقوق األجانب وعدميي اجلنسية، إْذ نصَّ 26(. لكن املادة  68 
يتمتع األجانب واألشخاص عدميو اجلنسية املقيمون يف أوكرانيا بشكل قانوين بنفس احلقوق  -1  

واحلرايت اليت يتمتع هبا مواطنو أوكرانيا وعليهم نفس الواجبات، ما عدا االستثناءات الواردة يف الدستور 
 والقوانني أو املعاهدات الدولية امللزمة ألوكرانيا((.

ص واضٌح، ومينح حقوقاً واسعًة لألجانب وعدميي اجلنسية، إْذ يُسوّ يهم ابملواطنني متاماً، ما عدا ما والن
ورد من استثناء  بصدد ذلك يف الدستور والقوانني واملعاهدات الدولية. ومن خالل الفحص مل أجد استثناًء 

ما يعين أنَّ األمر يوكل بعد ذلك يف الدستور خُيرا حقَّي الرتشيح واالنتخاب من جمموعة احلقوق هذه، 
للقوانني واملعاهدات الدولية، وما إذا كانت تستثين حقَّي الرتشيح واالنتخاب من جمموعة احلقوق اليت يتمتع 

 هبا األجانب وعدميو اجلنسية أو ال.
الدساتري التي حظرت ضمنيًا على األجنبي ممارسة حقَّي الرتشيح : املطلب الثالث

 واالنتخاب
من املسلَّم به أنَّ االجتاه الغالب يف الدساتري بصدد تنظيم حق األجنيب يف الرتشيح واالنتخاب يتمثل 
 ظر هذا احلق بصورة  ضمنية . ومفاد ذلك أنَّ االجتاه الغالب يف هذا املقام يتمثل بعدم قيام الدساتري بوضع 

لسياسية بصفة  عامة ، وحقَّي الرتشيح واالنتخاب نصوص  صرحية  حتظر حق األجنيب يف  ارسة احلقوق ا
بصفة  خاصة ، بل تضع نصوصًا لتنظيم  ارسة هذه احلقوق من قبل املواطنني احلائزين األهلية الكاملة، 
األمر الذي ُيستشف منه حظر  ارسة هذه احلقوق على غريهم، أي األجانب. ما يعين أنَّ حكم احلظر 

لة فهو يستنبط استنباطاً. وغيٌن عن البيان هذا إمنا ُيشار إليه إشارةً   ويُعربَّ عنه ضمنياً، ال صراحًة، وابحملصّ 
 أنَّ الدساتري العربية أتط يف مقدمة الدساتري اليت مُتثّ ل هذا االجتاه، فضالً عن بعض الدساتري العاملية األخرى.

مبتدأين ابلدساتري العربية  ،ثّ ل هذا االجتاهلة  من الدساتري اليت متُ وبناًء على ما تقدَّم سنقوم ابستعراض ثُ 
 .، وذلك يف فرعني اثننيالدساتري األجنبيةمن بعد ذلك مث 
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 الدساتري العربية الي  ظر  ق األ ن  يف الرتشي  واالنتعاذ ض نيا  : ال رع األوض
 النافا: 2005أوال : الدستور العراقي الدائم لعام 

 النافذ على اآلط: 2005اقي لعام ( من الدستور العر 20تنص املادة  
  للمواطنني رجااًل ونساًء حق املشاركة يف الشؤون العامة والتمتع ابحلقوق السياسية مبا فيها حق 

 التصويت واالنتخاب والرتشيح((.
 النافا: 2014اثنيا : الدستور املصرغ لعام 

 :النافذ ما أيط 2014( من الدستور املصري لعام 87ورد يف املادة  
  مشاركة املواطن يف احلياة العامة واجب وطين، ولكل مواطن حق االنتخاب والرتشح وابداء الرأي يف 

 االستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه احلقوق...((.
 النافا: 2012اثلاا : الدستور السورغ لعام 

 ( من هذا الدستور ما أيط:49جاء يف املادة  
 اطنني وواجب عليهم، وتنظم  ارستها بقانون((.  االنتخاب واالستفتاء حق للمو 

 ( منه ما أيط:34وجاء يف املادة  
   لكل مواطن حق اإلسهام يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وينظم القانون ذلك((.

 النافا: 1926رابعا : الدستور الَبناك لعام 
 ( من هذا الدستور على ما أيط:7تنص املادة  

  كل اللبنانيني سواء لدى القانون وهم يتمتعون ابلسواء ابحلقوق املدنية والسياسية ويتحملون الفرائض 
 والواجبات العامة دومنا فرق بينهم((.
 النافا: 2002خامسا : الدستور الب ريي لعام 
 ( من هذا الدستور لتنص صراحًة على اآلط:1لقد جاءت الفقرة  هـ( من املادة  

حق املشاركة يف الشؤون العامة والتمتع ابحلقوق السياسية، مبا فيها حق ،نني، رجااًل ونساءً   للمواط
االنتخاب والرتشيح، وذلك وفقًا هلذا الدستور وللشروط واألوضاع اليت يُبيّنها القانون. وال جيوز أْن حُيرم 

 أحد املواطنني من حق االنتخاب أو الرتشيح إالَّ وفقاً للقانون((.
 النافا: 2014: الدستور التونسي لعام سادسا  

 ( من هذا الدستور ما أيط:34أوردت املادة  
   حقوق االنتخاب واالقرتاع والرتشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون...((.

 النافا: 1996سابعا : الدستور اجلزائرغ لعام 
 ( من هذا الدستور على اآلط:62تنص املادة  

 الشروط القانونية أْن يَنتخب ويُنَتخب((.  كل مواطن تتوفر فيه 
 النافا: 1991اثمنا : الدستور الي ي لعام 

 ( من هذا الدستور ما أيط:43ورد يف املادة  
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  للمواطن حق االنتخاب والرتشيح وإبداء الرأي يف االستفتاء، وينظم القانون األحكام املتعلقة مبمارسة  
 هذا احلق((.

 النافا: 2012 املمقه لعام اتسعا : الدستور الصوماي
 ( من هذا الدستور على اآلط:22( من املادة  2تنص الفقرة  

   لكل مواطن يستويف الشروط املنصوص عليها يف القانون احلق يف أْن ينَتخب ويُنتخب((.
 النافا: 2003عاشرا : الدستور ال َس يي لعام 

 ما أيط: -الدستور- 2003يين املعدَّل يف عام ( من القانون األساسي الفلسط26لقد جاء يف املادة  
   للفلسطيين حق املشاركة يف احلياة السياسية أفراداً ومجاعات، وهلم على وجه اخلصوص احلقوق اآلتية:

 التصويت واالقرتاع يف االنتخاابت الختيار  ثلني منهم يتم انتخاهبم ابالقرتاع العام وفقاً للقانون((. -3
 دساتري األ نبية الي  ظر  ق األ ن  يف الرتشي  واالنتعاذ ض نيا  ال: ال رع الااك

 املعداض: 1949الدستور األملاك لعام  أوال :
( لالنتخاابت التشريعية العامة، وجاءت حتت عنوان  قواعد 38لقد خصَّص هذا الدستور املادة  
 االنتخاابت(. وقد نصَّت على اآلط:

 األملاين عن طريق انتخاابت عامة  ومباشرة وحرة ومتساوية وسرية... (5 غيُنتخب أعضاء البوندستا  -1  
حيق لكل من بلغ الثامنة عشرة من عمره اإلدالء بصوته يف االنتخاابت، كما حيق لكل من بلغ  -2

 سن الرشد القانوين الرتشح لالنتخاابت.
 ويُنظم التفاصيل اخلاصة بذلك قانون احتادي((. -3

مل حيظر بنص  صريح   ارسة احلقوق السياسية على األجنيب، بل أشار  ،كغريه  ا سبقه  ،إنَّ هذا النص
( احلقَّ يف  ارسة االقرتاع، دون أْن 38إىل مجلة حقوق  يتمتع هبا املواطنون األملان، مث سرد يف هذه املادة  

ذا احلق على املواطنني فحسب، يقصره على املواطنني، بيد أننا نستنبط ضمنياً أنَّ الدستور األملاين قصر ه
ومل مينحه إىل األجانب؛ وذلك لعدم وجود نصوص  أخرى تستثين بعض األجانب ومتنحهم هذا احلق، كما 

 الحظنا ذلك يف االجتاه الثاين.
 :املعداض 1920الدستور الن ساوغ لعام  اثنيا :

ة واجملالس التشريعية، فهو حتت لقد تطرق الفصل الثاين من هذا الدستور لتنظيم االنتخاابت االحتادي
 ( يف فقرتيها واألوىل والرابعة على اآلط:26عنوان  التشريعات االحتادية(. ولقد نصَّت املادة  

يتم انتخاب اجمللس الوطين من قبل الشعب االحتادي وفقًا ملبادئ التمثيل النسيب على أساس  -1  
ي لكل من الرجال والنساء الذين أمتوا السادسة عشرة من االقرتاع املتكافئ واملباشر والشخصي واحلر والسرّ 

 العمر يف يوم االنتخاابت.
املؤهلون للرتشح لالنتخاابت هم من حيق هلم التصويت يف انتخاابت اجمللس الوطين، والذين حيملون  -4

 اجلنسية النمساوية يف التاريخ احملدد وأمتوا الثامنة عشرة من العمر يف يوم االنتخاابت((.

                                                        
 ادي.املراد به اجمللس التشريعي االحتادي، أي جملس النواب االحت -5
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 فهم من هذين النصني حصر  ارسة حق االقرتاع ابملواطنني النمساويني فقط.ويُ 
 النافا: 1953الدستور الدامناركي لعام  اثلاا :

 :( يف فقرهتا األوىل من هذا الدستور اآلط29أوردت املادة  
القانونية لالنتخاابت املبنّي يف   إنَّ أي مواطن دامناركي مقره الدائم يف اململكة ويبلغ من العمر السن 

( من هذه املادة حيق له التصويت يف انتخاابت الربملان بشرط أْن ال يكون قد م االعالن 2املادة الفرعية  
 أبنه عاجز عن تدبر شؤون حياته...((.

 املعداض: 1814الدستور النروجيي لعام  رابعا :
أورد الدستور النروجيي عدة نصوص  لتنظيم ذلك،  ،حتت عنوان  حقوق املواطنني والسلطة التشريعية(

 ( املخصصة لتنظيم االنتخاابت التشريعية العامة. فلقد ورد يف فقرهتا األوىل ما أيط:50منها املادة  
حيق التصويت يف االنتخاابت للمواطنني النروجييني الرجال والنساء على السواء  ن قد أكتمل  -1  

 من العمر يف العام الذي تقع فيه االنتخاابت((.بلوغهم سن الثامنة عشرة 
 املعداض: 1789الدستور األمريكي لعام  خامسا :

 جاء يف الفقرة الثانية من املادة األوىل من الدستور األمريكي ما أيط:
يتالف جملس النواب من أعضاء خُيتارون كل سنتني من قبل الشعب يف  تلف الوالايت، وجيب  -1  

 الناخبني يف كل والية املؤهالت اليت جيب توفرها يف انخيب أعضاء أكثر جملسي اهليئة التشريعية أْن تتوفر يف
 يف تلك الوالية عدداً.

ال جيوز ألي شخص أْن يكون انئبًا ما مل يكن قد بلغ سن اخلامسة والعشرين، وما مل يكن قد  -2
 يكن لدى انتخابه من سكان الوالية مضى سبع سنوات على كونه من مواطين الوالايت املتحدة، وما مل

 اليت يتم اختياره فيها((.
 املعداض: 1999الدستور السويسرغ لعام  سادسا :

 ( املخصصة للحقوق السياسة على اآلط:136لقد نصَّت املادة  
 انية يتمتع ابحلقوق السياسية على املستوى االحتادي كل السويسريني والسويسرايت الذين أمتوا  -1  

عشر سنة وليسوا حتت الوصاية بسبب مرض أو ضعف عقلي، وجلميع املواطنني نفس احلقوق وعليهم 
 نفس الواجبات السياسية.

ميكن للمواطنني املتمتعني ابحلقوق السياسية أْن يشرتكوا يف انتخاابت جملس الشعب واملشاركة يف  -2
 التصويت على املسائل االحتادية...((.

 :قدَّم سارت دساتري كل  منوعلى هدى ما ت
 .(10 واهلند (9 اوجنوب افريقي (8 وبولندا (7 وماليزاي (6 الياابن

                                                        
 النافذ. 1946( من الدستور الياابين لعام 44( واملادة  15تُنظر: املادة   -6
 املعدَّل.  1957( من الدستور املاليزي لعام 119تنظر: املادة   -7
 املعدَّل.  1997( من الدستور البولندي لعام 99( واملادة  62تنظر: املادة   -8
 املعدَّل. 1996ور جنوب أفريقيا لعام ( من دست47( واملادة  19تنظر: املادة   -9

 املعدَّل. 1949( من الدستور اهلندي لعام 84تنظر: املادة   -10
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بنص  دستوري   ،وبناءً على ما تقدَّم يتجلى أنَّ االجتاه الثالث يتمثل مبوقف الدساتري اليت مل متنح األجانب 
ا مل حتظر عليهم ،صريح   بل قامت  ،هذا احلق ، دستوري  صريح  بنص   ،احلقَّ يف الرتشيح واالنتخاب، كما أ َّ

واحلق يف الرتشيح  ؛بتنظيم حقوق املواطنني وحرايهتم، ومنها حقهم يف  ارسة احلقوق السياسية بصفة  عامة  
ننا من اخلروا ابستنتاا  مؤداه أنَّ هذه الطائفة من الدساتري األمر الذي مُيك ّ  ؛واالنتخاب بصفة  خاصة  

الرتشيح واالنتخاب، مبعىن أ ا أشارت إىل هذا احلظر بصورة ضمنية  ال  حظرت على األجانب مباشرة
 ل االجتاه الشائع، مقارنًة ابالجتاهني السابقني.صرحية . ومن خالل التتبع يسعنا القول إنَّ هذا االجتاه ميث ّ 

وذلك  ؛خال ومن اجلدير ابلذكر أنَّ  ة دساتري أخرى مل نذكرها ضمن االجتاهات الثالثة املذكورة فيما
لة تتفق مع االجتاه الثالث القاضي  ألنَّ  من الصعوبة مبكان  إدراجها ضمن تلك االجتاهات، لكنها ابحملصّ 

 ظر الرتشيح واالنتخاب على األجانب، بيد أنَّ الفرق بينهما يكمن يف أنَّ االجتاه الثالث، كما أوضحنا، 
املواطنني يف الرتشيح واالنتخاب، أمَّا هذه اجملموعة يتضمن اإلشارة الضمنية هلذا احلظر،ألنه ينظم حقوق 

من الدساتري فقد اكتفت إبحالة تنظيم  ارسة الرتشيح واالنتخاب إىل القانون دون أية إشارة  أخرى قد 
 (11 الكويت هذه اجملموعة على سبيل املثال دساتري: ومن ُيستنبط منها ما مَّ بيانه يف االجتاه الثالث.

 .(13 وُعمان (12 واإلمارات
ما تقدَّم يتضح أنَّ املسار الدستوري العاملي قد تغريَّ خالل الثالثني عاماً املنصرمة،  وأتسيساً على كل ّ 

 يث بدأت بعض الدساتري العاملية تنحو ملنح األجنيب احلقَّ يف االقرتاع، ترشيحاً وانتخاابً، مع حتقق بعض 
ليس من الصحيح األخذ ابلرأي املتسامل عليه عند ُشرَّاح القانون الدويل اخلاص، الشروط املذكورة سلفاً، وأْن 

ة من  ارسة حق االقرتاع، وكانَّ املسالة حمسومٌة عندهم الذين ما زالوا يعتقدون أنَّ األجنيب حمروٌم ابلكليّ 
ة أمامنا. فلقد جتلى أنَّ مؤلفات القانون الدويل اخلاص العربية املاثل وليست حمل نقاش، وهذا ما تؤكده كلل 

 ة اجتاهات  ثالثًة هبذا الصدد، اجتاٌه أول حيظر على األجنيب  ارسة هذا احلق بنص  صريح  مل جنده إالَّ عند 
بنصوص   الدستور الربازيلي، واجتاٌه نن  مالت إليه كثرٌي من الدساتري، ويقضي مبنح األجنيب هذا احلقَّ 

ذكورة آنفاً، واجتاٌه نلٌث تبنَّته أكثر الدساتري، ومفاده حظر مباشرة حقَّي ابلتفاصيل والشروط امل،صرحية  
 الرتشيح واالنتخاب على األجانب، ولكن ليس بصورة  صرحية ، وإمنا بصورة  ضمنية  ُتستنبط استنباطاً.

                                                        
 املعدَّل اليت تنص على اآلط: 1962( من الدستور الكوييت لعام 80تُنظر: املادة   -11

 اً لألحكام اليت يبّنيها قانون االنتخاب((.مة من صسني عضواً يُنتخبون بطريق االنتخاب العام السري املباشر وفق  يتالف جملس األ
 املعدَّل اليت تنص على اآلط: 1971( من الدستور اإلماراط لعام 25تُنظر: املادة   -12

  مجيع األفراد لدى القانون سواء، وال متييز بني مواطين االحتاد بسبب األصل أو املوطن أو العقيدة الدينية أو املركز االجتماعي((. 
 ( بصدد انتخاابت اجمللس الوطين االحتادي على اآلط: 69يف املادة  مث ينص 

   يرتك لكل إمارة طريقة اختيار املواطنني الذين ميثلو ا يف اجمللس الوطين االحتادي((.
النافذ اليت تتحدث عن انتخاب أعضاء جملس الشورى، إْذ ورد فيها  2021( من الدستور الُعماين لعام 70تُنظر: املادة   -13
 اآلط:

  يتكون جملس الشورى من أعضاء منتخبني ميثلون مجيع والايت السلطنة يتم اختيارهم ابالقرتاع السري املباشر، وذلك على النحو 
 الذي يبنّيه القانون((.



  

 -دراسةإ أتصيَيةإ - بني الدساتري اَلدياة والقانوج الدوي اخلاص  ق  األ ن  يف الرتشي  واالنتعاذ 

701 

 التأصيل القانوني لحق األجنبي في الترشيح واالنتخاب: المبحث الثاني

 عاماملبدأ ال :املطلب األول
 .إنَّ  َّا ال خيفى أنَّ القانون ال خيرا عن دائرة الدستور، فاألخري هو األمى واألعلى يف املنظومة القانونية

وعلى وفق مبدأ تدرا القواعد القانونية ليس بوسع املشر ّع أْن يسنَّ قانوانً خيرا فيه عن احلدود اليت رمها 
ا املقام إنَّ القوانني يف دول العامل املختلفة قد تباينت مواقفها .وبناءً على ذلك ميكن القول يف هذ(14 الدستور

 بصدد حق األجنيب يف الرتشيح واالنتخاب كما تباينت مواقف الدساتري املذكورة آنفاً.
وعلى وفق ما سلف بوسعنا أْن نستشفَّ مواقف هذه القوانني،  سب مواقف الدساتري. فالدساتري 

ع  قَّي الرتشيح واالنتخاب ال جرم أ ا ألقت بظالهلا على حكم القانون، اليت حظرت على األجنيب التمت
إْذ ليس بوسع القانون غري االلتزام ابحلظر الدستوري، وعدم منح األجنيب هذا احلق، ويالفه سيكون القانون 

حلقَّ يف الرتشيح الدساتري اليت منحت األجنيب ا حمالً للطعن ومن مث للنقض ابلبطالن؛ ملخالفته الدستور. وإنَّ 
واالنتخاب بنصوص  صرحية ، كما تقدمت اإلشارة إليه، قد ألقت هي األخرى بظالهلا على موقف القانون، 
الذي ال يسعه يف هذه احلالة سوى االعرتاف هبذا احلق ومنحه لألجنيب، ابلقدر واحلدود املرسومة يف 

 الدستور.
قد علمنا لوت بعض الدساتري عن تنظيم هذه احلالة، فأما النمط الثالث من الدساتري، وهو املتعلق بسك

ولبيان ذلك نشري .  ا خال أنَّ هذا السكوت حُيمل على كونه يعين احلظر بصورة  ضمنية  من حيث املبدأ
إىل أنَّ السكوت مينح املشر ّع احلرية حلظر هذا احلق من جهة ، ومن جهة  أخرى يعطيه احلرية لتنظيمه ومنحه 

سبب يف ذلك يكمن يف عدم وجود احلظر الدستوري من جهة ، وعدم وجود احلق من جهة  لألجنيب، وال
أخرى، ما يعين متتع املشر ّع ابحلرية لتنظيمه على وفق املصلحة الوطنية والقانونية اليت ترتاءى له، كما أنَّ 

ما، مث حظره يف زمن  آخر،  ذلك يعين أيضاً أنَّ إبمكان السلطة التشريعية أْن متنح هذا احلق لألجنيب يف زمن  
احلظر -ما دام الدستور مل حيظره ومل مينحه بنص  صريح. وكل ذلك يالف ما ورد يف احلالتني األوىل 

 .-املنح الدستوري الصريح -والثانية  ،-الدستوري الصريح
 القيود القانونية على تمتع األجنبي بحقَّي الرتشيح واالنتخاب: املطلب الثاني

لألجنيب من حيث أهليته ملمارسة حقَّي  انفلة القول إنَّ الفكر القانوين ما زال ينظر بعني الريبةلعلَّ من 
الرتشيح واالنتخاب، وكما أسلفنا القول إنَّ الفيصل يف ذلك الدستور، فإْن أجاز هذا احلق لألجنيب مل يكن 

لقوانني، والسيما العربية، ما زالت بوسع القانون حينئذ  سوى تنظيمه بنصوص  قانونية . وليس ياف  أنَّ ا
لذلك تقوم بوضع املزيد من القيود على متتع األجانب به. بل  ؛متمسكًة بقصر هذا احلق على املواطنني
تجنّ س -األجنيب السابق-أكثر من ذلك قد متتد هذه القيود لتطال 

ُ
إْذ على الرغم من كونه أضحى  .وهو امل

                                                        
 النافذ على اآلط: 2005( من دستور مجهورية العراق لعام 13تنص املادة   -14

ن   أواًل: يعد هذا الدستور القانون األمى واألعلى يف العراق، ويكون ملزماً يف أحنائه كافة وبدون استثناء. ننياً: ال جيوز سن قانو 
قاليم أو أي نص  قانوين آخر يتعارض معه((. وهكذا تسري الدساتري يتعارض مع هذا الدستور ويعد ابطاًل كل نص  يرد يف دساتري اال

 على وفق هذا املبدأ.
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عليهم، بيد أنَّ طائفًة من القوانني، ويف مقدمتها التشريعات العربية، حتظر وطنياً، له ما للوطنيني وعليه ما  
 أكان هذا احلظر مطلقاً أو مقيداً. عليه التمتع ابحلقوق السياسية، وعلى رأسها الرتشيح واالنتخاب، سواءٌ 

على متتع  اليت وضعت قيودًا قانونيةً  -العربية-وبناًء على ما تقدَّم سنقوم ابستعراض هذه التشريعات 
نبحث يف األول منهما يف احلظر املطلق  ،يف فرعني اثنني -ترشيحاً وانتخاابً -األجانب  ق االقرتاع العام 

 .(15 على األجانب يف  ارسة هذا احلق، ونتناول يف الثاين منهما احلظر املقّيد 
 اَلظر امل َق: ال رع األوض

أعين بـ احلظر املطلق( حرمان األجنيب من  ارسة حقَّي الرتشيح واالنتخاب بصفة  مطلقة  ودائمًة. وغيٌن 
لتوجله يكاد يكون االجتاه الشائع لدى القوانني، والسيما يف الدول اليت ال تعرتف عن البيان أنَّ هذا ا

 ؛دساتريها هبذا احلق لألجنيب. وبناًء على ذلك فنحن نستثين طائفة الدول اليت أقرَّت دساتريها هذا احلق
ْن يكون انخبًا أو ألنَّ ما عداها ما زالت متشبثًة  ظر  ارسة هذا احلق على األجنيب، إْذ ال حيق له أ

ُمنَتخباً، وسواءٌ أكانت االنتخاابت متعلقةً ابنتخاب رئيس اجلمهورية أو ابنتخاب اجملالس التشريعية الربملانية 
أو احمللية. ويتضح هذا املعىن من استعراض قوانني االنتخاب يف هذه الدول، إْذ حترص على منح املشاركة 

ياصة ، للمواطنني فقط. فتستعمل هذه القوانني مصطلح  املواطن( السياسية عموماً، واالنتخاب والرتشيح 
فاملواطن هو الفرد الذي يتمتع  ،األمر الذي يدل داللًة قاطعًة على استبعاد األجنيب ؛لإلشارة إىل هذا احلق

 انسية الدولة وله األهلية القانونية للتمتع ابحلقوق املدنية والسياسية.
اليت أخذت به،  نذكر التشريعات ةاملقارن ة العربينيانو هذا االجتاه الشائع يف القويف إطاللة  موجزة  لبيان 

 اآلتية: وهي
 القانوج العراقي: أوال :

 2020( لسنة 9لقد أورد الفصالن الثاين والثالث من قانون انتخاابت جملس النواب العراقي رقم  
 ارسة هذا احلق ابلعراقيني فحسب، دون من خالهلا مَّ حصر  ،شروطًا للناخب واملرشَّح (16  النافذ

 ( من الفصل الثاين ما أيط:5األجانب. فلقد جاء يف املادة  
   يشرتط يف الناخب أْن يكون:

 اواًل: عراقي اجلنسية.
 ننياً: كامل االهلية.

 نلثاً: أمَّ الثامنة عشر من عمره يف السنة اليت جتري فيها االنتخاابت.
ل الناخبني وفقاً ألحكام هذا القانون واالنظمة واالجراءات اليت تصدرها املفوضية رابعاً: مسجالً يف سج

 ولديه بطاقة انخب الكرتونية...((.
 ( شروطاً للمرشح،  سب اآلط:8وجاء الفصل الثالث  صَّصاً لـ حق الرتشيح(، إْذ أوردت املادة  

   يشرتط يف املرشح لعضوية جملس النواب مبا أيط: 

                                                        
ابلنظر لتعسلر وصعوبة العثور على التشريعات األجنبية العاملية املتعددة يف هذا الصدد، والسيما بعد البحث املكثف؛ لذا  -15

 نويه.سنقتصر على استعراض التشريعات العربية املقارنة، فاقتضى الت
 .2020تشرين الثاين  9( يف 4603ابلعدد   -الرمية-املنشور يف جريدة الوقائع العراقية  -16
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 (  انية وعشرين سنة من عمره يف يوم االقرتاع.28أواًل: أْن يكون عراقياً كامل االهلية أّم  
 ننياً: أْن ال يكون مشموالً بقانون هيئة املساءلة والعدالة أو أي قانون آخر حيل حمله.

أو جنحة  لة ابلشرف أو اثرى بشكل غري مشروع على حساب نلثاً: أْن يكون غري حمكوم اناية 
 املال العام  كم قضائي ابت وإن هل ابلعفو عنها.

 رابعاً: أْن يكون حاصالً على شهادة االعدادية على االقل أو ما يعادهلا...((.
يعين أنَّ أيَّ  وواضٌح من هذين النصَّني أ ما يقصران حقَّي االنتخاب والرتشيح على العراقيني فقط، ما

 أجنيب  سيكون حمروماً من التمتع هبذين احلقني.
عدم استعمال مصطلح  العراقي( يف هذا املقام، بل استعمال  ،بتقديري املتواضع، كان األوفق  لقدو 

تجنّ س هو عراقيٌ  ؛مصطلح  املواطن(
ُ
وسيتضح فيما بعد وجود بعض القيود على  ارسة  ،ذلك أنَّ امل

الذي  -العراقي -يف حني إنَّ املواطن هو الوطين  ،احلقني يف العراق وسائر الدول العربيةاملتجنّ س هذين 
األمر الذي يفضي إىل القول إنَّ كلَّ مواطن  هو وطيٌن  ؛يتمتع ابألهلية الكاملة ملمارسة احلقوق السياسية

ما  ارسة احلقوق السياسية، وعراقٌي، وليس العكس صحيحاً، إْذ رمبا يكون وطنيًا عراقيًا لكنه حمروٌم من 
لة.يعين أنه   ليس مبواطن  ابحملصّ 
 القانوج املصرغ: اثنيا :

( منه 8فقد أوردت املادة   .(17 النافذ 2014لسنة  46وهكذا جاء قانون جملس النواب املصري رقم 
 :شروط الرتشيح، إْذ جاء فيها اآلط

باشرة احلقوق السياسية يشرتط فيمن يرتشح   مع عدم اإلخالل ابألحكام املقررة يف قانون تنظيم م
 :لعضوية جملس النواب

 أْن يكون مصرايً متمتعاً ابجلنسية املصرية منفردة، ومتمتعاً  قوقه املدنية والسياسية. -1
أْن يكون مدرجًا بقاعدة بياانت الناخبني أبي من حمافظات اجلمهورية، وأال يكون قد طرأ عليه  -2

 رفع قيده طبقاً للقانون املنظم لذلك.سبب يستوجب حذف أو 
 أالَّ تقل سّنه يوم فتح الرتشيح عن صس وعشرين سنة ميالدية. -3
 أْن يكون حاصاًل على شهادة إمتام مرحلة التعليم االساسي على االقل. -4
 أْن يكون قد أدى اخلدمة العسكرية، أو أعفي من ادائها قانوانً...((. -5

 :ومن هذا النص يتجلى اآلط
لقد استعمل القانون املصري مصطلح  املصري(، للداللة على حصر  ارسة احلق يف املشاركة  -1

 السياسية على الوطنيني املصريني فحسب، وليس لألجانب التمتع هبذا احلق. 
بل اقتصر على استعمال مصطلح  املصري(، ولئال  ،مل يستعمل املشر ّع املصري مصطلح  مواطن( -2

ما يعين أنه مواطٌن  ،قد أشفع هذا االستعمال إبضافة قيد  ومتمتعاً  قوقه املدنية والسياسية(حيدث اللبس ف
 وليس وطنياً مصرايً فحسب. وهو توجلٌه أكثر دقًة من توجله املشر ّع العراقي، املذكور آنفاً.

                                                        
 .2014حزيران  5( يف 23املنشور يف اجلريدة الرمية ابلعدد   -17
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 القانوج السورغ: اثلاا : 
( من قانون االنتخاابت العامة 39ملادة  وكذلك سار على هذا النهج القانون السوري، فلقد اشرتطت ا

، أْن يكون املرشح لعضوية جملس الشعب وجمالس اإلدارة احمللية متمتعاً ابجلنسية 2014لسنة  5السوري رقم 
 السورية و قوقه املدنية والسياسية.

 القانوج الَبناك: رابعا :
 :1960نيسان  26على وفق املادة السادسة من قانون االنتخاب اللبناين الصدر يف 

   ال جيوز أْن يُنتخب عضواً يف جملس النواب إالَّ من كان لبنانياً مقيداً يف قائمة الناخبني...((.
 القانوج الكويي: خامسا :

املعدَّل احلقَّ   لكل كوييت ابلغ  1963لسنة  35متنح املادة األوىل من قانون االنتخاابت الكوييت رقم 
 كاملة حق االنتخاب...((.  من العمر إحدى وعشرين سنة

 القانوج التونسي: سادسا :
إىل أنَّ الناخب هو   كل  2014لسنة  16( من قانون االنتخاابت التونسي رقم 5أشار الفصل  

 تونسي متمتع  قوقه املدنية والسياسية((.
 وهكذا سارت بقية التشريعات العربية املماثلة.

املواطنني فحسب دون األجانب، فقد مضت هذه التشريعات وإفراطاً يف قصر الرتشيح واالنتخاب على 
يف اشرتاط أْن تكون صفة الوطنية ابلوالدة، بل أكثر من ذلك اشرتط بعضها صفة الوطنية ابلوالدة جليلني، 

وهو ما يُعرف بـ  الوالدة املضاعفة((. وما ذلك إالَّ لإلشارة إىل أنَّ هذه  ،للناخب أو املرشح، وألبيه أيضاً 
يعات ما زالت تنظر إىل أنَّ احلقوق السياسية، والسيما الرتشيح واالنتخاب، تعدل تكليفاً وطنياً مهماً التشر 

من هنا فهي تقصره على املواطنني وحتظره على األجانب. فلقد اشرتطت املادة  ؛يرتبط ببناء الدولة برمتها
ح النافذ يف املرشَّ  -العراقي- 2012 لسنة 8األوىل من قانون أحكام الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية رقم 

ملنصب رائسة اجلمهورية أْن يكون عراقيًا ابلوالدة ومن أبوين عراقيني...ا . ومن املعروف أنَّ هذا النص 
 .(18 النافذ، الذي اشرتط الشرط ذاته  2005جاء إذعاانً للنص الدستوري الوارد يف الدستور العراقي لعام 

 5القانون السوري أيضاً، فلقد اشرتطت املادة الثانية من قانون االنتخاابت العامة رقم وهو ما أورده 
يف املرشح لرائسة اجلمهورية أْن يكون متمتعاً ابجلنسية السورية ابلوالدة، ومن أبوين متمتعني  2014لسنة 

رشح وألبويه، أي أْن ابجلنسية السورية ابلوالدة...ا . واكتفت تشريعاٌت أخرى بتحقق صفة الوطنية للم
يكون متمتعًا ابجلنسية الوطنية هو وأبواه، دون اشرتاط كون اجلنسية مفروضًة، أي ابلوالدة. وهو ما تبنَّاه 

يف  2014لسنة  22إْذ اشرتطت املادة األوىل من قانون تنظيم االنتخاابت الرائسية رقم  ،القانون املصري
ومن أبوين مصريني، ومتمتعاً  قوقه املدنية والسياسية...ا . وهذا  املرشح لرائسة اجلمهورية أْن يكون مصرايً 

 النافذ الذي جاء ابلشرط ذاته. 2014( من الدستور املصري لعام 141النص هو انعكاٌس لنص املادة  

                                                        
 النافذ. 2005( من الدستور العراقي لعام 68تنظر: املادة   -18
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 اَلظر امل قياد: ال رع الااك
الرتشيح واالنتخاب بفئة  لَئ ْن كان االجتاه الشائع يف التشريعات العربية يتمثل ابجلنوح حلصر حقَّي

املواطنني فقط، وحرمان األجانب منهما، فإ ا مل تكتف  بذلك، بل طال منعها وحرما ا فئًة من الوطنيني، 
تجنّ سون الذين اكتسبوا اجلنسية الطارئة.

ُ
 وهم امل

ذلك أنَّ  ؛االجتماعي إنَّ هذا اجلنوح يعدل جتاوزاً ملفهوم األجنيب ابملعىن القانوين ومالقاًة ملفهومه ابملعىن
تجنّ س وطنيًا بكل معىن 

ُ
األجنيب ابملعىن القانوين هو كلل فرد  ال يتمتع ابجلنسية الوطنية. من هنا يعدل امل

. ما يؤدي إىل القول إنَّ (19 الكملة ابملفهوم واملعىن القانوين، بيد أنه قد ال يعد كذلك ابملعىن االجتماعي
مل تُك كافيًة لبسط احلقوق واحلرايت بني املواطنني ابلسويَّة. وما ذلك إالَّ  -املكتسبة هنا-رابطة اجلنسية 

لكون هذه التشريعات تدرك مدى أمهية وخطورة احلقوق السياسية عموماً، والرتشيح واالنتخاب ياصة ، 
ماد كل فمن خالل هذه احلقوق يتمل اإلسهام يف مستقبل البلد واالشرتاك يف العملية السياسية اليت هي ع

 شيء  يف الدولة.
وبناًء على ذلك مل يكتف  املشر ّع يف هذه الدول  رمان األجنيب من  ارسة الرتشيح واالنتخاب، بل 
تجنّ سون. ما يعين أنه 

ُ
قطع شوطاً أبعد من ذلك، ليحرم منها وطنيني حاليني، كانوا أجانب سابقاً، وهم امل

ين الطارئ. بيد أنَّ هذه التفرقة غالباً ما تكون حمددًة أبمد  حمدود  فرَّق يف املعاملة بني الوطين األصيل والوط
. (20 وليست  ائيًة. إْذ عادًة ما تكون خالل مدة  زمنية  تُعرف يف فقه القانون الدويل اخلاص بـ مدة الريبة(

أربعًة، فثمة اجتاٌه وإنَّ إطاللًة فاحصًة للتشريعات العربية يف هذا املقام تفضي إىل القول إنَّ  ة اجتاهات  
تجنّ س –تشريعٌي مييل إىل حرمان الوطين الطارئ 

ُ
من حقَّي الرتشيح واالنتخاب على حنو الدوام، وهو  -امل

ل األقلية، و ة اجتاٌه نن  ينزع حنو حرمانه ملدة زمنية  طويلة ، و ة اجتاٌه نلٌث، ميثل األغلبية، يسري حنو ميث ّ 
جيز له التمتع فيُ ، و ة اجتاٌه رابٌع يُزيل الفوارق بني الوطين األصيل والوطين الطارئ، حرمانه ملدة  زمنية  قصرية  

ما يعين أنَّ التشريعات تتباين فيما بينها   قَّي الرتشيح واالنتخاب، متاماً كما يتمتع هبا الوطين األصيل.
ما سيكون حماًل للبحث يف بصدد النطاقني املوضوعي والزمين ملمارسة حقَّي الرتشيح واالنتخاب، وهو 

 .إْن شاء هللا الفقرات األربع اآلتية
ي ال ارئ  قاي الرتشي  واالنتعاذ : ال قرة األوىل  اَلظر الدائم مل ارسة الُو

سلَّم هبا يف فقه القانون الدويل اخلاص أنَّ الفرد مىت اكتسب جنسية دولة  جديدة  فإنه 
ُ
إنَّ من املبادئ امل
لة إىل متتعه بسائر احلقوق واحلرايت اليت يتمتع هبا يغدو مكتسباً معها  الصفة الوطنية، وهو ما يؤدي ابحملصّ 

الوطنيون، سواءٌ أكانت سياسيًة أم مدنيًة، ومن جهة  أخرى فهو يتحمل كل االعباء والتكاليف العامة اليت 
ة، اليت ُتسّوي بني الوطنيني تقع على عاتق الوطنيني. إنَّ هذا املبدأ يتفق مع ما تقضي به الدساتري احلديث

 مجيعاً دون متييز.
                                                        

 بريوت،،2004، 1ملركز القانوين لألجانب، منشورات احلليب احلقوقية، طسعيد يوسف،ا د.البستاين، :قريٌب من هذا املعىن -19
 .149ص

مدة  فرتة( الريبة: هي املدة اليت تضع الدولة فيها الوطين الطارئ حتت االختبار للتحقق من والئه هلا واندماجه يف جمتمعها  -20
، 2000الوطين. يُنظر: د.صادق، هشام علي، اجلنسية املصرية، دار املطبوعات اجلامعية لألجانب، منشورات احلليب احلقوقية، 

 .196مصر، ص -سكندرية اإل
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ذلك أنَّ بعض الدساتري خترقه حينما تشرتط فيمن يتبوأ  ؛بيد أنَّ ما تقدَّم ال يعدو عن كونه إطاراً نظرايً  
بعض املناصب السيادية أْن يكون وطنيًا ابلوالدة مثاًل، وحنو ذلك  ا تقدمت اإلشارة إليه، كما أنَّ 

ظ هبذا الصدد أنَّ معظمها حيرم الوطين حأيضًا يرق هذا املبدأ أكثر من الدساتري. ويُل التشريعات قامت
الطارئ من الرتشيح واالنتخاب خالل مدة  زمنية  معينة ، لكن بعض هذه التشريعات أسرفت كثرياً يف خرق 

سلَّم به، فقضت  رمان الوطين الطارئ حرماانً دائماً ومؤبداً من  ارس
ُ
ة حقَّي الرتشيح واالنتخاب، املبدأ امل

 :ةآلتيلتشريعات اويتمثل هذا االجتاه اب
 :القانوج الق رغ أوال :

( من قانون اجلنسية القطرية رقم 16فقد نصَّت املادة   .لقد أخذ القانون القطري هبذا احلرمان الدائم
 النافذ على اآلط: 2005لسنة  38

  ال جيوز التسوية بني من اكتسب اجلنسية القطرية وبني القطري ابلنسبة حلق شغل الومجائف العامة أو 
ية القطرية العمل عموماً قبل انقضاء صس سنوات من اتريخ كسب اجلنسية. وال يكون ملن اكتسب اجلنس

 حق االنتخاب أو الرتشيح أو التعيني يف أية هيئة  تشريعية ((.
ومن هذا النص ميكن أْن نستشف بوضوح أنَّ القانون القطري قائٌم على التفرقة بني القطري األصيل 

تجنّ س-والقطري الطارئ 
ُ
وعدم التسوية بينهما فيما يتعلق بتويل الومجائف العامة من جهة  و قَّي  -امل

الرتشيح واالنتخاب من جهة  أخرى، فسار على ما سارت عليه أغلب التشريعات العربية بصدد تويل 
تجنّ س ملدة صس سنوات، أما فيما يتعلق ابلتمتع  قَّي الرتشيح 

ُ
الومجائف العامة، إْذ حظرها على القطري امل

، -األصيل والطارئ -نيني واالنتخاب فقد ذهب هذا القانون بعيداً، وأسرف يف عدم التسوية بني الوط
فقضى ابحلظر الدائم على الوطين الطارئ من حيث التمتع ابلرتشيح واالنتخاب، وهو موقٌف متشدٌد ال 

 مسو ّغ له وال يتفق مع املبادئ الدستورية ومبادئ القانون الدويل اخلاص.
 :القانوج اإلمارا  قبك التعديك اثنيا :

 :نيلقد مرَّ القانون اإلماراط مبرحلت
 .2017يف عام  1972لسنة  17مرحلة ما قبل تعديل قانون اجلنسية رقم  :األوىل
 .2017املرحلة اليت أعقبت تعديل القانون يف عام  :الثانية

يقضي ابحلظر الدائم على  ارسة الوطين الطارئ  2017لقد كان القانون اإلماراط قبل التعديل يف عام 
تجنّ س-

ُ
 :( من قانون اجلنسية تنص على اآلط13تخاب. فقد كانت املادة  حقَّي الرتشيح واالن -امل

( حق 10و 9و 8و 7و 6و 5  ال يكون ملن كسب جنسية الدولة ابلتجنلس وفقًا ألحكام املواد  
الرتشيح أو االنتخاب أو التعيني يف أية هيئة من اهليئات النيابية أو الشعبية أو يف املناصب الوزارية، ويستثىن 

هذه املادة املواطنون من أصل ُعماين أو قطري أو  ريين بعد مرور سبع سنوات على اكتساهبم من حكم 
 اجلنسية((.

 :وميكن أْن نستجلي النتائج اآلتية من هذا النص
ما يدلل  ؛د النص مدًة معينة حلظر التمتع  قَّي الرتشيح واالنتخاب، بل جاء النص مطلقاً مل حُيد ّ  -1

تجنّ س ابجلنسية اإلماراتية أْن يتمتع  قَّي الرتشيح على أنه رام احلظر 
ُ
الدائم. وعليه ال جيوز للوطين الطارئ امل



  

 -دراسةإ أتصيَيةإ - بني الدساتري اَلدياة والقانوج الدوي اخلاص  ق  األ ن  يف الرتشي  واالنتعاذ 

707 

واالنتخاب على حنو الدوام، وسواءٌ أكانت االنتخاابت تشريعيًة أم شعبيًة، بل زاد النص ليحظر التعيني يف 
 بري.اهليئات النيابية أو الشعبية واملناصب الوزارية، وهو توسٌع وتشدٌد ك

، دون  -2 تجنّ س إذا كان من أصل  ُعماين  أو قطري  أو  ريين 
ُ
لقد استثىن النص من ُحكمه  املتقدم امل

 بقية دول اخلليج العريب، إْذ يستمر احلظر عليهم ملدة سبع سنوات من أتريخ التجنلس.
 :القانوج الع  اك اثلاا :

 النافذ على اآلط: 2014لسنة  38رقم ( من قانون اجلنسية الُعمانية 9لقد نصَّت املادة  
  جيوز ملن ُمنح اجلنسية الُعمانية أو ُردت إليه طبقًا ألحكام هذا القانون  ارسة احلقوق املدنية وفقاً 

 للقوانني واللوائح املعمول هبا من أتريخ العمل ابملرسوم السلطاين مبنحه اجلنسية الُعمانية أو رّدها إليه((.
تجنّ س احلقوق املدنية، ومل يتطرق إىل احلقوق السياسيةويتجلى من هذا الن

ُ
 ؛ص أنه تطرق إىل  ارسة امل

ما يعين مبفهوم املخالفة أنه حظر  ارستها عليه. وبناًء على ذلك يُفهم من النص أنه سار على  ج املشر ّع 
رأسها الرتشيح  القطري يف حظره الدائم على الوطين الطارئ  ارسة احلقوق السياسية عموماً، وعلى

 واالنتخاب.
ي ال ارئ  قاي الرتشي  واالنتعاذ: ال قرة الاانية  اَلظر املمقه ال ويك مل ارسة الُو

لَئ ْن كان االجتاه األول يتمثل بوجود بعض التشريعات العربية اليت جنحت حلظر  ارسة حقَّي الرتشيح 
منه، فإنَّ  ة تشريعات  أخرى نزعت حنو ذلك احلظر واالنتخاب على الوطين الطارئ حظراً دائماً ال فكاك 

على سبيل التاقيت، فهو من جهة  حظٌر مؤقٌت وليس حظرًا دائماً، ومن جهة  أخرى هو حظٌر مؤقٌت 
طويٌل. ونعين بذلك أنَّ احلظر هنا وإْن كان مؤقتًا وطريقُه إىل الزوال، بيد أنه يعد حظرًا طوياًل مقارنًة 

 اليت جعلته حظراً مؤقتاً قصري األمد.ابلتشريعات األخرى 
 وهي: ،وعموماً ميكن أْن نذكر التشريعات العربية اليت سارت على هذا االجتاه

 :القانوج الكويي أوال :
لقد أخذ القانون الكوييت مببدأ حظر  ارسة األجنيب الرتشيح واالنتخاب حظراً مؤقتاً طويل املدى. فلقد 

 1995لسنة  32املعدَّلة ابلقانون رقم  1959لسنة  15جلنسية الكويتية رقم ( من قانون ا6نصَّت املادة  
 على اآلط:

ال يكون ملن يكسب اجلنسية الكويتية وفقاً ألحكام  1994لسنة  44  مع عدم اإلخالل ابلقانون رقم 
من من هذا القانون حق االنتخاب ألي هيئة نيابة قبل انقضاء عشرين سنة ميالدية  8-7-5-4املادة 

أتريخ كسبه هلذه اجلنسية. وال يكون للمذكورين يف الفقرة السابقة حق الرتشيح أو التعيني يف أي هيئة 
 نيابية((.

تجنّ س ملدة عشرين سنًة. 
ُ
ومبقتضى هذا النص يكون الرتشيح واالنتخاب حقًا حمظورًا على الكوييت امل

حل متعددة ، إْذ كان النص عند تشريع القانون يف ( قد مرَّ مبرا6ومن اجلدير ابلذكر أنَّ هذا النص  املادة 
تجنّ س ملدة عشر سنوات، مث أصبحت املدة عشرين  1959عام 

ُ
حيظر الرتشيح واالنتخاب على الكوييت امل

حىت استقرت يف التعديل  ،1986، مث امتدت لتكون ثالثني سنةً يف تعديل عام 1966سنةً يف تعديل عام 
 سنة( مدًة طويلًة. 20 ريب تعد هذه املدة  احلايل على عشرين سنًة. وبال



  

708 

 29: العدد

 :القانوج الي ي اثنيا : 
 على اآلط: 1990لسنة  6( من قانون اجلنسية اليمنية رقم 23لقد نصَّت املادة  

( من هذا 11، 9، 6، 5، 4  األجنيب املسلم الذي اكتسب اجلنسية اليمنية عماًل أبحكام املواد  
مباشرة احلقوق السياسية املقررة لليمنيني قبل انقضاء صس عشرة سنة من اتريخ القانون ال يكون له حق 

كسبه للجنسية املذكورة كما ال جيوز انتخابه أو تعيينه يف اية هيئة نيابية قبل مضي املدة املذكورة من التاريخ 
 املذكور((.

تجن ّ قد ومن هذا النص يتبنيَّ أنَّ املشر ّع اليمين 
ُ
س مباشرة احلقوق السياسية عموماً حظر على اليمين امل

 قبل انقضاء صس عشرة سنة من أتريخ التجنلس، وهي بال شك تعد مدًة مؤقتًة طويلًة.
ي ال ارئ  قاي الرتشي  واالنتعاذ :ال قرة الاالاة  اَلظر املمقه القصري مل ارسة الُو

االنتخاب على الوطين و لعلَّ االجتاه الشائع لدى التشريعات العربية يتمثل  ظر مباشرة حقَّي الرتشيح 
تجنّ س-الطارئ 

ُ
عشر . ومن  ملدة  مؤقتة  قصرية . وغيٌن عن البيان أنَّ هذه املدة تتمثل بسنوات  صس  أو -امل

هذه التشريعات ما قصرت احلظر على الرتشيح واالنتخاب للمجالس النيابية فقط، ومنها ما عمَّمته ليشمل 
 اجملالس احمللية أيضاً. وتتمثل هذه التشريعات ابآلط:

 القانوج العراقي: أوال :
احلقوق اليت يتمتع هبا ( لبيان 9النافذ املادة   2006لسنة  26لقد خصَّص قانون اجلنسية العراقية رقم 

تجنّ س وتلك احملظورة عليه
ُ
 فلقد جاء فيها اآلط: .العراقي امل

، 4  أواًل: يتمتع غري العراقي الذي حيصل على اجلنسية العراقية بطريق التجنس وفقًا ألحكام املواد  
 بقانون خاص. ( من هذا القانون ابحلقوق اليت يتمتع هبا العراقي إالَّ ما استثين منها11، 7، 6، 5

( من 11، 7، 6، 4ننياً: ال جيوز لغري العراقي الذي حيصل على اجلنسية العراقية وفقاً ألحكام املواد  
هذا القانون أْن يكون وزيراً أو عضواً يف هيئة  برملانية  قبل مضي عشر سنوات على أتريخ اكتسابه اجلنسية 

 العراقية.
( من 11، 7، 6، 4صل على اجلنسية العراقية وفقاً ألحكام املواد  نلثاً: ال جيوز لغري العراقي الذي حي

 هذا القانون أْن يشغل منصب رئيس مجهورية العراق أو انئبه((.
 ومن هذا النص ميكن أْن نستشف النتائج اآلتية:

تجنّ س-إنَّ األصل العام الذي تبنَّاه املشر ّع العراقي بصدد احلقوق اليت يتمتع هبا العراقي الطارئ  -1
ُ
 -امل

.  يتمثل ابلتسوية بينه وبني العراقي األصيل، ما خال ما استثين منها بقانون  خاص 
تجنّ س حظراً زمنياً مؤقتاً  -2

ُ
وتتعلق مبناصب  وزير، ،  ة مواقٌع ومناصٌب سياديةٌ حمظورٌة على العراقي امل

تجنّ س مباشرة هذه 
ُ
ما يعين عدم  ؛ملدة عشر سنوات صباملناعضو يف اجمللس النيايب(. إْذ حيظر على امل

تجنّ س مباشرة حق الرتشيح لعضوية اجمللس التشريعي ملدة عشر سنوات، سواٌء أكان 
ُ
إمكانية العراقي امل

اجمللس هو جملس النواب أم جملس االحتاد. أما مباشرة حق االنتخاب فهو متاٌح وغري حمظور  عليه، ويتمتع 
 .به على السويَّة مع العراقي األصيل
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تجنّ س حظراً دائماً ال فكاك منه -3
ُ
ويتمثل مبنصب رئيس  ، ة منصٌب سيادٌي حمظوٌر على العراقي امل

تجنّ س مباشرة هذا املنصب حظراً دائماً مطلقاً.
ُ
 اجلمهورية وانئبه، إْذ حيظر على العراقي امل

العراقية( للداللة على العراقي لقد استعمل النصل عبارة  غري العراقي الذي حيصل على اجلنسية  -4
تجنّ س

ُ
تجنّ س( بدالً  ،امل

ُ
. وكان األوىل أْن يستعمل املشر ّع عبارة  العراقي امل وهو بال ريب  استعماٌل غري موفق 

تجنّ س هو عراقٌي من الناحية القانونية، وليس من الصحيح التعبري عنه  ؛منه، فهي أكثر داللًة ودقةً 
ُ
إْذ إنَّ امل

 ري العراقي الذي حيصل على اجلنسية العراقية(.بعبارة  غ
 :القانوج املصرغ اثنيا :

 النافذ على اآلط: 1975لسنة  26( من قانون اجلنسية املصرية رقم 9لقد نصَّت املادة  
حق التمتع مبباشرة  3، 4، 6، 7  ال يكون لألجنيب الذي اكتسب اجلنسية املصرية طبقًا للمواد 

صس سنوات من اتريخ اكتسابه هلذه اجلنسية، كما ال جيوز انتخابه أو تعيينه عضواً احلقوق السياسية قبل 
يف أية هيئة  نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريخ املذكور، ومع ذلك جيوز بقرار من رئيس اجلمهورية 

 يُعفى من القيد اإلعفاء من القيد األول أو من القيدين املذكورين معاً. وجيوز بقرار من وزير الداخلية أنْ 
األول أو القيدين املذكورين معاً من أنضم إىل القوات املصرية احملاربة وحارب يف صفوفها. ويُعفى من هذين 
القيدين أفراد الطوائف الدينية املصرية فيما يتعلق مبباشرة حقوقهم يف انتخاابت اجملالس احمللية اليت يتبعو ا 

 وعضويتهم هبا((.
 ن هذا النص النتائج اآلتية:وميكن أْن نستنج م

 فيما يتعلق  ظر مباشرة احلقوق السياسية، بني مدتني: ،لقد فرَّق القانون املصري -1
( من القانون مدة احلظر على 9األوىل: تتعلق مبباشرة احلقوق السياسية عموماً، إْذ جعل نص املادة  

تجنّ س صس سنوات، ما يعين عدم إمكانية مباشرة 
ُ
تجنّ س ملدة املصري امل

ُ
هذه احلقوق من قبل املصري امل

 صس سنوات من اتريخ التجنلس.
و التعيني يف أية هيئة  نيابية ، إْذ مال املشر ّع إلطالة مدة احلظر، أ الرتشيحالثانية: وتتعلق مبباشرة حق 

 فجعلها عشر سنوات  بدالً من اخلمس.
سنوات( معاً، أو  10سنوات و 5قني ابملدتني  جيوز لرئيس اجلمهورية اإلعفاء من القيدين املتعل -2

تجنّ س من مدة احلظر، فيستطيع مباشرة 
ُ
اإلعفاء من أحدمها. ومفاد ذلك أنَّ لرئيس اجلمهورية أْن يعفي امل

والتعيني يف اهليئات النيابية أو كالمها معاً. وهذا تطوٌر  دوح، إْذ ميكن  الرتشيحاحلقوق السياسية عموماً أو 
تجنّ س مىت وجده أهالً ملباشرة هذه احلقوق كالوطين األصيل متاماً.لرئيس اجل

ُ
 مهورية إزالة مدة احلظر على امل

ومل يكتف  املشر ّع املصري مبنح الرئيس هذه املكنة، بل توسع ليمنحها أيضًا إىل وزير الداخلية.  -3
، بيد أنَّ مدى نطاق إعفاء الوزير ومبقتضى ذلك ميلك الوزير ما ميلكه الرئيس من إمكانية اإلعفاء من احلظر

تجنّ س مىت 
ُ
ليس مطلقاً كإعفاء الرئيس، بل هو مقيٌَّد، والقيد يتمثل بكون اإلعفاء من احلظر يقتصر على امل

ما أنضمَّ إىل القوات املصرية احملاربة وحارب يف صفوفها. ومعىن ذلك أنه إْن مل يكن قد حارب مع هذه 
 ا اإلعفاء.القوات فال يكون مشموالً هبذ
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من احلظر يتعلق أبفراد الطوائف الدينية املصرية. ويف هذه احلالة يتحقق هذا  و ة إعفاٌء نلثٌ  -4 
اإلعفاء مىت كان أفراد هذه الطوائف من املتجنّ سني يباشرون احلقَّ يف انتخاابت اجملالس احمللية هلذه الطوائف 

اإلعفاء من احلظر أْن يتعلق أبفراد هذه الطوائف الدينية اليت يتبعو ا. ومفاد ذلك أنه يتعني للشمول هبذا 
لة فهذا اإلعفاء هو إعفاٌء مقيٌد  من جهة ، وابنتخاابهتم احمللية املتعلقة بطوائفهم من جهة  أخرى. وابحملصّ 

 ومشروٌط.
 القانوج األردك: اثلاا :

  يعترب  :النافذ ما أيط 1954لسنة  6( من قانون اجلنسية األردنية رقم 14لقد جاء يف املادة  
الشخص الذي اكتسب اجلنسية االردنية ابلتجنلس أردنياً من مجيع الوجوه على أنه ال جيوز له تويل املناصب 

الوزراء أو أْن يكون عضواً يف جملس األمة إالَّ  السياسية والدبلوماسية والومجائف العامة اليت حيددها جملس
على اكتسابه اجلنسية األردنية، كما ال حيق له الرتشيح للمجالس البلدية  بعد مضي عشر سنوات على االقل

 والقروية والنقاابت املهنية إالَّ بعد انقضاء صس سنوات على االقل على اكتساهبا((.
 ومن هذا النص نستخلص اآلط:

ل أوالمها احلد لقد سار القانون األردين على  ج غريه من التشريعات اليت فرَّقت بني مدتني، مُتث ّ  -1
 األقصى، وأخراها احلد االدى.

تجنّ س-لقد جعل النص مدة احلظر املتعلقة مبباشرة األردين الطارئ  -2
ُ
حق الرتشيح يف انتخاابت  -امل

مة وكذلك تويل املناصب السياسية والدبلوماسية والومجائف العامة  دها األقصى، وهو عشر جملس األ
احلظر املتعلقة ابلرتشيح للمجالس البلدية والقروية والنقاابت املهنية  دها سنوات، يف حني جعل مدة 
 االدى، وهو صس سنوات.

إنَّ مدة احلظر تتعلق أساساً ابلرتشيح، دون االنتخاب، ما يفضي إىل القول إنَّ املشر ّع األردين ال  -3
تجنّ س-يضع حظراً زمنيًا على األردين الطارئ 

ُ
حق االنتخاب، سواٌء أكان هذا احلق بصدد مباشرته  -امل

على مستوى االنتخاابت التشريعية الربملانية، أي انتخاابت جملس األمة، أو على مستوى انتخاابت اجملالس 
 البلدية والقروية والنقاابت املهنية.

 :القانوج الَبناك رابعا :
 أيط:ما  1960نيسان  26( من قانون االنتخاابت الصادر يف 6أوردت املادة  

سنة  25  ال جيوز أْن يُنتخب عضواً يف جملس النواب إالَّ من كان لبنانياً مقيداً يف قائمة الناخبني أم 
تجنّ س ابجلنسية اللبنانية إالَّ بعد انقضاء عشر سنوات على جتنسه. ولكنه 

ُ
من عمره، وال جيوز انتخاب امل

نيابية والبلدية واالختيارية إذا مضى أكثر من ستة يستطيع أْن ميارس حقه يف انتخاب  ثليه يف اجملالس ال
 أشهر على إدراا امه((.

 وميكن أْن نستخلص اآلط من هذا النص:
تجنّ س -1

ُ
وهذه املدة حُتدد بعشر  .إنَّ املشر ّع اللبناين يقضي ابحلظر الزمين املؤقت على اللبناين امل

بستة أشهر فيما يتعلق مبباشرة حق االنتخاب يف سنوات فيما يتعلق  ق الرتشيح لعضوية جملس النواب، و 
 اجملالس النيابية والبلدية واالختيارية.
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إنَّ احلظر الزمين املتعلق مبباشرة حق الرتشيح يكون مقصورًا على انتخاابت اجمللس النيايب، أي  -2
تجنّ س فيما لو قام مبباشر 

ُ
ة حقه يف الرتشيح لعضوية انتخاابت جملس النواب، ومن مثَّ ال حظر على اللبناين امل

 اجملالس البلدية واهليئات االختيارية.
 ال انوج الب ريي: خامسا :

 النافذ ما أيط: 1963لسنة  8( من قانون اجلنسية البحرينية رقم 6املادة  الفقرة الثالثة من لقد أوردت 
االنتخاب أو الرتشيح    ال يكون لألجنيب الذي كسب اجلنسية البحرينية وفقاً ألحكام هذه املادة حق

أو التعيني يف اجملالس احمللية  عدا األندية أو اجلمعيات اخلاصة( قبل انقضاء عشر سنوات من اتريخ كسبه 
هلذه اجلنسية، ويسري هذا احلكم على من سبق هلم التجنس ابجلنسية البحرينية قبل العمل هبذا القانون 

 خ العمل هبذا القانون((.وتسري العشر سنوات ابلنسبة إىل هؤالء من اتري
تجنّ س مباشرة حقَّي الرتشيح 

ُ
ومبقتضى هذا النص يكون املشر ّع البحريين قد حظر على البحريين امل

واالنتخاب يف اجملالس احمللية، وكذا التعيني فيها، ما عدا انتخاابت األندية أو اجلمعيات اخلاصة. واحلظر 
 ريخ التجنلس.هو حظٌر زميٌن مؤقٌت ملدة عشر سنوات من أت

 القانوج املغري: سادسا :
 النافذ ما أيط: 1958لسنة  250( من قانون اجلنسية املغربية رقم 16جاء يف الفصل  

  إنَّ الشخص الذي يكتسب اجلنسية املغربية يتمتع ابتداًء من أتريخ اكتساهبا اميع احلقوق املتعلقة 
من هذا القانون أو يف  17ية املنصوص عليها يف الفصل ابلصفة املغربية مع االحتفاظ ابلقيود يف األهل

 قوانني خصوصية((.
 ( لينص على اآلط:17وجاء الفصل  

تجنّ س طيلة صس سنوات للقيود يف األهلية اآلتية:
ُ
   خيضع األجنيب امل

ابجلنسية    أواًل: ال جيوز أْن تسند إليه ومجيفة عمومية أو نيابية انتخابية يشرتط فيمن يقوم هبما التمتع
 املغربية.

ننياً: ال جيوز أْن يكون انخباً إذا كانت الصفة املغربية شرطاً للتسجيل يف اللوائح االنتخابية. على أنه 
جيوز أْن يُعفى من هذه القيود كلها أو بعضها مبقتضى مجهري فيما اذا خولت اجلنسية مبقتضى مجهري أو 

 ولت اجلنسية مبوجب مرسوم((.مبوجب مرسوم يتخذه اجمللس الوزاري فيما اذا خ
 ومن هذين النصني ميكن استجالء اآلط:

تجنّ س اميع  ،اه املشر ّع املغريب، بصدد احلالة حمل البحثإنَّ األصل الذي تبنَّ  -1
ُ
هي متتع املغريب امل
 خاصة  أخرى. احلقوق اليت يتمتع هبا املغريب األصيل، مع مراعاة القيود الواردة يف قانون اجلنسية أو يف قوانني

تجنّ س أْن ُتسند إليه ومجيفٌة عموميٌة أو نيابيٌة انتخابيٌة، كما  -2
ُ
ومبقتضى هذه القيود ال يسع املغريب امل

 ال يسعه أْن يكون انخباً أيضاً.
 إنَّ القيود الواردة يف أعاله تستمر ملدة صس سنوات من اتريخ التجنلس. -3
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تجنّ س من هذه القيود، كلها أو بعضها. ومُتنح صالحية جيوز للملك وجمللس الوزراء أْن  -4 
ُ
يَعفي امل

، ومُتنح الصالحية جمللس -مرسوم ملكي -اإلعفاء للملك يف احلاالت اليت يتم فيها منح اجلنسية بظهري  منه 
 الوزراء يف احلاالت اليت يتم فيها منح اجلنسية مبرسوم  صادر  عنه.

 :القانوج التونسي سابعا :
على هدى القانون املغريب. فلقد أورد الفصل  1963لسنة  6ت جملة اجلنسية التونسية رقم لقد سار 

 ( منها ما أيط:24 
  الشخص الذي اكتسب اجلنسية التونسية يتمتع ابتداءً من اتريخ اكتسابه هلا اميع احلقوق اليت يتمتع 

تجنّ سني هبا((.
ُ
 هبا التونسي مع مراعاة التحاجري اخلاصة ابمل

 ( ما أيط:26اء يف الفصل  وج
تجنّ س ابجلنسية التونسية حتت التحاجري املبينة فيما بعد طيلة أجل قدره صسة أعوام 

ُ
  يبقى األجنيب امل

 ابتداًء من اتريخ أمر التجنس:
 فال ميكن أْن ُتسند إليه ومجيفة أو نيابة ابالنتخاب تستلزم مباشرهتما صفة التونسي. -1
 انخباً إذا كانت صفة التونسي الزمة للرتسيم ابلقائمات االنتخابية. وال ميكن أْن يكون -2
 وال ميكن أْن يشغل ومجيفًة شاغرة يف اإلطارات التونسية((. -3

 ( لُيحدّ د كيفية اإلعفاء من القيود الواردة يف أعاله، إْذ جاء فيه اآلط:27مث جاء الفصل  
تجنّ س ابجلنسية   ميكن رفع التحاجري املنصوص عليها ابلفصل املت

ُ
قدم كاًل أو بعضاً على األجنيب امل

التونسية وذلك أبمر يصدر على ضوء تقرير معلل حيرره كاتب الدولة للعدل، ورفع التحاجري أْن يقع أبمر 
 التجنس نفسه أو أبمر  الحق((.

لتونسي ويتجلى من هذه النصوص أ ا جاءت متسقًة مع ما جاء يف القانون املغريب، إْذ حيظر على ا
تجنّ س مباشرة ومجيفة  أو نيابة  ابالنتخاب، كما ال ميكن أْن ميارس حق االنتخاب. وإنَّ مدة هذا احلظر 

ُ
امل

ا ورد يف القانون هي صس سنوات. وجيوز اإلعفاء من هذه القيود، بيد أنَّ طريقة اإلعفاء هنا ختتلف عمَّ 
 .(21 دلمن قبل كاتب الدولة للعهنا املغريب، إْذ يرد اإلعفاء 

 :2005القانوج اجلزائرغ قبك التعديك يف عام  اثمنا :
مبا  ،2005قبل التعديل يف عام ،النافذ 1970لسنة  86-70لقد أخذ قانون اجلنسية اجلزائرية رقم 

تجنّ س تويل النيابة االنتخابية. فقد كانت املادة 
ُ
أخذ به القانوانن املغريب والتونسي، إْذ حظر على اجلزائري امل

 من هذا القانون تنص على اآلط: -امللغاة حالياً -( 16 
تجنّ س ابجلنسية اجلزائرية أْن تسند إليه نيابة  5  غري أنه وملدة 

ُ
انتخابية، سنوات، ال جيوز لألجنيب امل

 على أنه جيوز أْن يُعفى من هذا الشرط مبوجب مرسوم التجنيس((.

                                                        
 من خالل مراجعة القانون التونسي بدا لنا أنَّ املقصود بـ كاتب الدولة للعدل( ليس هو  كاتب العدل( املعروف، بل الوزير. -21
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ي ال ارئ  قاي الرتشي  واالنتعاذ: ال قرة الرابعة   واز مباشرة الُو
 ة اجتاهٌ رابٌع يف التشريعات العربية خيتلف متاماً عن االجتاهات املتقدّ مة، يتمثل إبزالة الفوارق بني الوطين 

تجنّ س- الطارئ األصيل والوطين
ُ
بصدد مباشرة حقَّي الرتشيح واالنتخاب. إْذ مُينح الوطين الطارئ احلقَّ  -امل

ومن اجلدير ابلذكر أنَّ التشريعات اليت  يف التمتع ومباشرة الرتشيح واالنتخاب، َمثَلُه كمثل الوطين األصيل.
تجنّ س هذا احلق قد جاءت على قسمني، قسٌم منها نصَّ صراح

ُ
ًة على هذا احلق، وقسٌم آخر مل منحت امل

 ت هذا االجتاه تتمثل ابآلط:ينص صراحًة عليه، بل يُفهم ذلك ضمنياً. وإنَّ التشريعات اليت تبنَّ 
 القانوج اإلمارا : أوال :

كان يقضي  ظر مباشرة   -2017قبل التعديل يف عام  -أنَّ قانون اجلنسية اإلماراتية  قد ذكران سلفاً 
تجنّ س-الوطين الطارئ 

ُ
حقَّي الرتشيح واالنتخاب حظراً دائماً، مع استثناء األفراد الذين هم من أصل   -امل

. أما بعد العديل يف عام (22 ُعماين أو قطري أو  ريين، إْذ يكون احلظر عليهم مؤقتًا ملدة سبع سنوات
نحًى آخر  تلفاً. ، فقد حنى القانون اإلماراط م2017لسنة  16، مبقتضى القانون االحتادي رقم 2017

النافذ ما  1972لسنة  17( املعدَّلة من قانون اجلنسية وجوازات السفر اإلماراط رقم 13إْذ جاء يف املادة  
 أيط:

  يشرتط ملمارسة حق االنتخاب أو الرتشيح لدى هيئة نيابة أو شعبية أْن يكون املواطن حاصاًل على 
 اجلنسية  كم القانون((.
 النص جاء لُيسّوي بني الوطين األصيل والوطين الطارئ، ويزيل الفوارق بينهما. ويتجلى بوضوح  أنَّ 

تجنّ س، مبجرد اكتسابه اجلنسية، وطنياً، له 
ُ
وهذا هو األصل، وهو ما يتفق مع القواعد القانونية، إْذ يغدو امل

تجنّ س 
ُ
أْن يتمتع  قَّي الرتشيح ما للوطنيني، وعليه ما عليهم. وبناًء على ذلك يكون من حق اإلماراط امل
 واالنتخاب، دون أْن يرتبص مدًة حُيظر عليه فيها مباشرة ذينك احلقَّني.

 القانوج اجلزائرغ: اثنيا :
كان يقضي ابحلظر ملدة صس   2005قد ذكران آنفًا أنَّ قانون اجلنسية اجلزائري قبل تعديله يف عام 

تجنّ س من حيث 
ُ
(. ويف عام 16متتعه ابلنيابة االنتخابية، وذلك مبقتضى املادة  سنوات على اجلزائري امل

 (، اليت تنص على اآلط:15(، وأبقى على املادة  16صدر األمر الذي ألغى املادة   2005
  يتمتع الشخص الذي يكتسب اجلنسية اجلزائرية اميع احلقوق املتعلقة ابلصفة اجلزائرية ابتداًء من 

 اتريخ اكتساهبا((.
وبناًء على ما تقدَّم يكون القانون اجلزائري قد سّوى يف املعاملة بني اجلزائري األصيل واجلزائري الطارئ 

تجنّ س-
ُ
 من حيث التمتع اميع احلقوق املتعلقة ابلصفة اجلزائرية، ومنها احلق يف الرتشيح واالنتخاب. -امل
 القانوج السعودغ: اثلاا :

ص اليت ُتضرب هـ النافذ إىل مدة الرتبل 1374لسنة  4لسعودية رقم اجلنسية ا -قانون-مل يتطرق نظام 
للمتجنس، اليت تُعرف يف فقه القانون الدويل اخلاص العريب بـ مدة الريبة أو االختبار(. كما أنه مل يضع 

                                                        
 .-قبل تعديلها -( من قانون اجلنسية اإلماراتية 13تنظر املادة   -22
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نصوصًا للتفرقة بني السعودي األصيل والسعودي الطارئ، فضاًل عن أنه مل حيظر على السعودي الطارئ  
. وهكذا فعلت الالئحة التنفيذية لنظام اجلنسية السعودية.  ارسة  أي حق 

لسنة  49اخلدمة املدنية السعودي رقم  -قانون-هذا كله من جهة ، ومن جهة  أخرى نلحظ أنَّ نظام 
تجنّ س مباشرة الومجيفة 1397

ُ
هـ النافذ قد سار على هدى قانون اجلنسية، ومل حيظر على السعودي امل

 ( من هذا القانون ما أيط:4د يف املادة العامة. فقد ور 
   مع مراعاة ما تقتضي به االنظمة األخرى ُيشرتط فيمن يُعنّي يف إحدى الومجائف أن يكون:

 سعودي اجلنسية...((. فلم يشرتط سوى كونه سعودي اجلنسية. -أ
 على ما تقدَّم ميكن اخللوص إىل اآلط: بناءً و 
السعودي والئحته التنفيذية أيَّ نص  يفرّ ق بني السعودي األصيل والسعودي مل يضع قانون اجلنسية  -1

لة فهو مل حيظر على السعودي الطارئ مباشرة احلقوق السياسية. و  سار على هداه  لقدالطارئ، وابحملصّ 
رشح سوى ، إْذ مل يشرتطا يف املانهـ النافذ1435لسنة  61قانون اخلدمة املدنية وقانون اجملالس البلدية رقم 

 أْن يكون سعودايً.
هـ النافذ، فلقد جاء 1412لسنة  91جملس الشورى رقم  -قانون -لكن اخلالف نشا من نظام  -2

ر عضوية ظْ ما يعين حَ  ؛هذا القانون بنص  صريح يشرتط فيه أْن يكون عضو اجمللس سعودايً ابألصل واملنشا
تجنّ س

ُ
 .(23 اجمللس على السعودي امل

-سلف ذكره ميكن أْن نستشف أنَّ القانون السعودي قد أجاز للسعودي الطارئ واستنادًا ملا  -3
تجنّ س

ُ
تجنّ س يعد وطنياً مبجرد  ؛مباشرة حقه يف االنتخاب والرتشيح -امل

ُ
ذلك أنَّ األصل واألساس هو أنَّ امل

 تكاليف.وعليه ما عليهم من التزامات  و  ،اكتساب اجلنسية، فيكون له ما للوطنني من حقوق  وحرايت  
، وليس منح احلق تجنّ س، كما أسلفنا، يغدو وطنياً  ؛وعليه فإنَّ احلظر هو ما حيتاا إىل نص 

ُ
إْذ إنَّ امل

اجلنسية، فال حيتاا بعد هذا إىل نص  صريح مينحه احلقَّ يف مباشرة حقوقه وحرايته، بل إذا  همبجرد اكتساب
و وضعه حتت مدة االختبار واالستيثاق فهنا حيتاا إىل أراد املشر ّع منعه من مزاولة بعض احلقوق واحلرايت أ

، وهو ما فعله قانون جملس الشوى. وملَّا ال يوجد نٌص صريٌح حيظر على السعودي الطارئ  نص  صريح 
لذا ال مناص من القول إنَّ إبمكانه مباشرة تلك احلقوق،  ؛-ما عدا قانون جملس الشورى-التمتع  قوقه 

 واالنتخاب يف االنتخاابت البلدية. ومنها احلق يف الرتشيح
و َّا سلف بيانه يتجلى أنَّ املشر ّع السعودي قد أجاز للسعودي الطارئ التمتع  قَّي الرتشيح واالنتخاب 

 ابلصورة املذكورة يف أعاله، وإْن مل يُك اجلواز قد ورد صراحًة.
 القانوج السورغ: رابعا :

النافذ بوضع أي  1969لسنة  276على غرار القانون السعودي، مل يقم قانون اجلنسية السوري رقم 
تجنّ س-نصّ  حيظر على السوري الطارئ 

ُ
مباشرة بعض احلقوق، بل جاء خاليًا من ذلك. ما يعين  -امل

لة أنَّه أراد التسوية بني الوطين األصيل والوطين الطارئ من حيث التمتع اب حلقوق، لألسباب املذكورة ابحملصّ 
                                                        

ضاء معيَّنون من قبل امللك مباشرًة. تُنظر: شارة إىل أنَّ أعضاء جملس الشورى، و سب النظام النافذ حالياً، هم أعجتدر اإل -23
 املادة الثالثة من النظام.
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، فال يكون أمامنا واحلال هذه سوى الرجوع إىل قانون االنتخاابت ملعرفة ما إذا كان قد أخذ (24 آنفًا 
 2014لسنة  5إبطالق قانون اجلنسية أو أنَّه قيَّد إطالقه. وعند الرجوع إىل قانون االنتخاابت العامة رقم 

 يث عن شروط الرتشيح لعضوية جملس الشعب، إْذ ورد فيها اآلط:( للحد39النافذ نلحظ أنه أورد املادة  
 :  يتمتع  ق الرتشيح لعضوية جملس الشعب وجمالس االدارة احمللية من تتوافر فيه الشروط اآلتية

أْن يكون متمتعاً انسية اجلمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على االقل بتاريخ تقدمي طلب  -1
اتريخ  49ىن من هذا الشروط َمن ُمنح اجلنسية العربية السورية مبوجب املرسوم التشريعي رقم الرتشيح، ويستث

7/4/2011  25). 
( من القانون فقد أوردت الشروط املطلوبة يف الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية، إْذ ورد 30أما املادة  

الدة من أبوين متمتعني ابجلنسية العربية من ضمن الشروط   أْن يكون متمتعاً ابجلنسية العربية السورية ابلو 
 السورية ابلوالدة((.

 ونستنج من ذلك ما أيط:
إنَّ هذين النصَّني فرَّقا بني السوري األصيل والسوري الطارئ فيما يتعلق ابلرتشيح لعضوية جملس  -1

لرتشيح لعضوية هذا الشعب، فوضع النصل األول حظراً زمنياً مؤقتًا على السوري الطارئ، إْذ ال جيوز له ا
اً، إْذ ال يسع ي( حظراً دائم3اجمللس إالَّ بعد مرور عشر سنوات من اتريخ التجنلس، ووضع النصل الثاين  م

 السوري الطارئ الرتشيح لشغل منصب رئيس اجلمهورية على حنو الدوام.
ق الرتشيح على ( من قانون االنتخاابت السوري وإْن حظرا ح30( واملادة  39إنَّ نص املادة   -2

السوري الطارئ، بيد أ ما أجازا له حق االنتخاب يف االقرتاع العام، سواٌء يف انتخاابت جملس الشعب أو 
 يف انتخاابت اختيار رئيس اجلمهورية.

 ( يعدان تقييداً لإلطالق الوارد يف قانون اجلنسية.30( واملادة  39إنَّ نص املادة   -3
تجنّ س التمتع وبناًء على ما قد سلف سلص إ

ُ
ىل القول إنَّ قانون اجلنسية السوري قد أجاز للسوري امل

ابحلقوق واحلرايت ابلسويَّة بينه وبني السوري األصيل، لكن قانون االنتخاابت السوري قد حظر عليه 
لعضوية جملس الشعب حظراً زمنياً مؤقتاً، فضاًل عن حظر الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية حظراً  الرتشيح

 ائمياً.د
 ، ومن اجلدير ابلذكر أنَّ طائفًة من التشريعات العربية قد حنت لتمييز األجنيب إْن كان من أصل  عريب 
وذلك من خالل استثناءه من شروط التجنلس كلها أو بعضها، بل ذهبت بعضها إىل استثناءه من احلظر 

تجنّ س األجنيب خالل مدة الريبة. ولعلَّ القانون
ُ
والقانون السوري مها يف  -سابقاً  -العراقي  املفروض على امل

                                                        
لسنا وحدان من استنتج ذلك، بل سبقنا بعض ُشرَّاح القانون السوري الذين حنوا هذا املنحى، حىت وصلوا إىل حد نقد موقف  -24

تجنّ س العريب الذي يُعطى القانون السوري الذي مل مييز بني السوري األصيل والسوري الطارئ، وطالبوا بوجو 
ُ
ب تعديله عرب التفرقة بني امل

تجنّ س األجنيب الذي عليه أْن خيضع للحظر الزمين من أجل مباشرة احلقوق السياسية. يُنظر يف ذلك - سب رأيهم –هذا االمتياز 
ُ
، وامل

 .139ص، 2016مثاًل: د. ديب، فؤاد، القانون الدويل اخلاص، اجلنسية، منشورات جامعة دمشق، 
: مُينح 1( مبنح اجلنسية السورية للمسجَّلني يف سجالت أجانب احلسكة. فلقد ورد فيه اآلط:   م49يتعلق هذا املرسوم   -25

 املسجلون يف سجالت أجانب احلسكة اجلنسية العربية السورية((.
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مقدمة التشريعات العربية اليت رسَّخت هذا التوجله، فضالً عن تشريعات  أخرى، مثل القانون األردين والقانون  
 اللييب.

تجنّ س، منح قانون اجلنسية العراقي رقم 
ُ
لسنة  43ففيما يتعلق ابإلعفاء من احلظر املفروض على امل

تجنّ سني ذوي األصول العربية من مدة احلظر من  -ىامللغ- 1963
ُ
احلقَّ جمللس الوزراء ابستثناء بعض امل

 ارسة احلقوق اخلاصة ابلعراقيني احملددة يمس سنوات، ومن مدة احلظر من  ارسة حقَّي الرتشيح والتعيني 
 القانون ما أيط: يف اهليئات النيابية احملددة بعشر سنوات. فقد ورد يف املادة العاشرة من هذا

ال حيق لألجنيب الذي جتنس ابجلنسية العراقية وفق املادة  اخلامسة والسادسة والثامنة والثانية  -1  
عشرة والثالثة عشرة والسابعة عشرة( التمتع ابحلقوق اخلاصة ابلعراقيني قبل انقضاء صس سنوات من اتريخ 

أو تعيينه عضوًا يف هيئة نيابية قبل عشر سنوات من  حصوله على اجلنسية العراقية كما ال جيوز انتخابه
 التاريخ املذكور.

 ( بعض أفراد األمة العربية((.1جمللس الوزراء أْن يستثين من املادتني املذكورتني يف الفقرة   -2
حظر أما فيما يتعلق ابلقانون السوري فقد أسلفنا القول إنَّ قانون اجلنسية السوري النافذ مل يتطرق إىل 

تجنّ س احلقوق السياسية، كما أنه منح امتيازًا للعريب عند طلبه التجنلس، إْذ ميكن استثناؤه من 
ُ
 ارسة امل

كان صرحيًا يف منح   -امللغى- 1961لسنة  67. لكن قانون اجلنسية السوري رقم (26 شروط التجنلس
تجنّ س، املتعلق  ق التمتع ابحلقوق اخلاصة ابلوطين 

ُ
العريب االمتياز ابإلعفاء من احلظر املفروض على امل

تجنّ س من األصول األجنبية حيظر عليه التمتع هبذه احلقوق ملدة صس س
ُ
نوات، يف حني األصيل، إْذ كان امل

 .(27 إنَّ العريب كان يتمتع هبا من حلظة اكتسابه اجلنسية 
تجنّ س العريب حق التمتع  قوق املواطنني. فقد  -امللغى-قانون اجلنسية اللييب  وهكذا كان

ُ
مينح امل

 :على اآلط -امللغى- 1980لسنة  18( من قانون اجلنسية الليبية رقم 4نصَّت املادة  
الذي حيصل على اجلنسية العربية وفقًا ألحكام هذا القانون  قوق مواطين اجلماهريية   يتمتع العريب 

 العربية الليبية الشعبية االشرتاكية ويتحمل واجباهتم حسب القوانني النافذة يف اجلماهريية((.
على غريه النافذ فقد قضى مبنح طالب التجنلس العريب امتيازاً  1954أمَّا قانون اجلنسية األردين لسنة 

تجنّ سني، وذلك عرب استثناءه من شرط اإلقامة 
ُ
، بيد أنَّه مل مينحه إعفاًء من احلظر املفروض على (28 من امل

تجنّ س
ُ
 .(29 امل

 وأتسيساً على كل ما تقدَّم ميكن اخللوص إىل اآلط:
تجنّ س-لقد تباينت التشريعات العربية بصدد حق الوطين الطارئ  -1

ُ
وق السياسية يف  ارسة احلق -امل

اجتاهٌ أول ميثّ ل األقلية،  :عموماً، والرتشيح واالنتخاب على وجه اخلصوص، فكانت على اجتاهات  أربعة  هي
تجنّ س حقَّي الرتشيح واالنتخاب حظراً دائماً ال زوال له، ولقد متثَّل هذا االجتاه 

ُ
وهو مييل إىل حظر  ارسة امل

وُعمان. واجتاٌه نن  ينزع حنو احلظر املؤقت الطويل،  -ل التعديلقب -قطر واإلمارات  :بتشريعات كلّ  من
                                                        

 النافذ. 1969لسنة  276تُنظر: املادة السادسة من املرسوم التشريعي رقم  -26
 ( من القانون.14: املادة  تُنظر -27
 ( من القانون. 13تُنظر: املادة   -28
 ( من القانون.14تُنظر: املادة   -29
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سنة، وهذا  20-15ومبقتضاه ال يسوغ للمتجنّ س  ارسة الرتشيح واالنتخاب ملدة  زمنية  طويلة  ترتاوح بني 
 الكويت واليمن. :االجتاه ميثّ ل أقليًة هو اآلخر، ولقد مثَّلته تشريعات كالً من

تجنّ س حظرًا مؤقتًا قصرياً، عادًة ما حُيدَّد  واجتاٌه نلٌث جينح
ُ
حلظر  ارسة الرتشيح واالنتخاب على امل

، وهو اجتاٌه مُيثّ ل األكثرية بال ريب، وقد مثَّلته تشريعات كل  من العراق ومصر واألردن  :يمس سنوات 
تجنّ س ولبنان والبحرين واملغرب وتونس. و ة اجتاٌه رابٌع وأخرٌي خطى خطوات  كبريًة 

ُ
ومتقدمًة إبزاء منح امل

احلقَّ يف مباشرة الرتشيح واالنتخاب ابلسويَّة مع الوطين األصيل. وليس ياف  أنَّ هذا االجتاه املتقدّ م ما زال 
اإلمارات  :ميثل األقلية هو اآلخر ابلنظر إىل االجتاه الثالث املذكور آنفاً، وهو يتمثل بتشريعات كل  من

 وسوراي.واجلزائر والسعودية 
تجنّ س حقَّي الرتشيح واالنتخاب،  -2

ُ
لعلَّ من املعروف أنَّ التشريعات اليت تبنَّت مبدأ حظر  ارسة امل

كمة هذا احلظر تكمن يف  سواءٌ أكان حظراً زمنياً مؤقتاً طويالً أو حظراً زمنياً مؤقتاً قصرياً، تذهب إىل أنَّ ح 
تجنّ س يف اجملت

ُ
ووالئه للدولة اليت منحته  -التجربة-مع خالل مدة احلظر ضرورة التاكد من اندماا امل

 اجلنسية.
 وذلك للسببني اآلتيني: ؛بيد أنَّ وجه احلق أنَّ هذا الكالم يصعب التسليم به

إنَّ قيام الدولة مبنح األجنيب جنسيتها يعين أ ا قد أتكدت من اندماجه يف اجملتمع وتوثقت من  -أ
تقوم مبنح اجلنسية لألجانب إالَّ بعد توفر شروط  كثرية، منها اإلقامة وُحسن السرية والئه هلا، إْذ إ ا ال 

وعليه ينبغي على الدولة أْن تتاكد من اندماا األجنيب طالب  ؛والسلوك وغري ذلك من الشروط األخرى
اندماا األجنيب طالب التجنلس يف اجملتمع قبل أْن متنحه اجلنسية. بعبارة  أخرى أنَّ على الدولة أْن تتوثق من 

التجنلس يف جمتمعها قبل أْن متنحه اجلنسية، ال أْن تقوم مبنحه اجلنسية مث تضعه حتت التجربة مدًة من الزمن 
 فيها حرمانه من بعض حقوق املواطنني. يتمل 

تجنّ س-إنَّ حرمان الوطين الطارئ  -ب
ُ
من بعض احلقوق، وياصة  احلقوق السياسية، تفضي إىل  -امل

ذلك أنَّ اكتساب األجنيب اجلنسية حتوّ له إىل  ؛املته معاملة األجانب ال الوطنيني، وهذا يالف الواقعمع
وطين  يف هذه اللحظة، فيكون له ما للوطنيني، وعليه ما عليهم. وبناًء على هذا يفضي حرمانه من  ارسة 

انونية، لكنه يُعامل كما لو كان أجنبياً. بعض احلقوق إىل  الفة الواقع القانوين، الذي يضفي عليه الصفة الق
هذا من جهة ، ومن جهة  أخرى يفضي هذا الواقع املخالف للقانون إىل خلق طبقتني يف اجملتمع، طبقة 
الوطنيني األصالء، الذين هلم احلق يف  ارسة احلقوق مجيعها، وطبقة الوطنيني الطارئني، الذين حُيرمون أثناء 

ض احلقوق. لذا ال مناص من القول إنَّ مثل هذا التصرف يعد خروجاً عن الواقع مدة احلظر من  ارسة بع
 القانوين.

ا كان بصدد احلظر الزمين املؤقت، أما بصدد التشريعات املتبن ّية مبدأ احلظر املطلق  وكل ما تقدَّم إمنَّ
تجنّ س من  ارسة الدائم فال يسعنا سوى القول إ ا جنحت جنوحاً كبريًا ال مسو ّغ له، فلقد حرمت 

ُ
امل

حقَّي الرتشيح واالنتخاب حرماانً غري مؤقت  مبدة ، وهذا يُعدل جتاوزاً سافراً لكل القواعد القانونية اليت تقضي 
تجنّ س هو وطيٌن له حق التمتع  قوق الوطنيني، وإنَّ الردَّ على هذا التوجله قد ابت واضحًا بعد 

ُ
أبنَّ امل

 الكالم املتقدّ م.
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 29: العدد

 
 ةالخاتم

وهو ما ساعرضه يف  ،ال ريب يف أنَّ البحث قد أفضى إىل مجلة  من النتائج وبعض  من املقرتحات
 :بندين

 :النتائج :أواًل
ليس ياف  على أحد  أنَّ احلقوق السياسية عموماً وحقَّي الرتشيح واالنتخاب على وجه اخلصوص  -1

. فهي تسهم يف رسم املستقبل السياسي تعدل من أهم وأخطر احلقوق اليت يتمتع هبا وطنيو كل دولة  
من هنا حترص الدول مجيعها أشدَّ احلرص على بناء سياا   ؛واالقتصادي للدولة، وحتديد نظام احلكم فيها

 وطين  يكفل محاية هذه احلقوق من جهة ، وقصرها على فئة  من الوطنيني، هم املواطنون، من جهة  أخرى.
 األجانب من حظرية هذه احلقوق، وحتظرها عليهم. -صورة  عامة  ب -وبناًء على ذلك تستبعد الدول 

إنَّ ما سلف بيانه يف أعاله قد كان سبباً رئيساً يف ترسيخ فكرة  يف أذهان ُشرَّاح القانون، والسيما  -2
ُشرَّاح القانون الدويل اخلاص، مفادها أْن ليس لألجنيب احلق يف مباشرة الرتشيح واالنتخاب بكلمة  سواء  

احدة  ال نين هلا. من هنا فإ م ال يُتعبون أنفسهم عند تناوهلم منظومة احلقوق اليت يتمتع هبا األجنيب من و 
جهة احلقوق السياسية عمومًا وحقَّي الرتشيح واالنتخاب ياصة ، إْذ ال يصرفون من جهدهم أكثر من 

 شرة الرتشيح واالنتخاب((.بضعة أسطر عادًة للقول:   إنَّ األجنيب ال حقَّ له يف التمتع ومبا
تلك اليت ُأجريت عليها تعديالٌت منذ احلديثة منها و بيد أنَّ مراجعتنا للدساتري العاملية، والسيما 

أوصلتنا إىل فكرة  جديدة  يف هذا املقام، مؤداها أنَّ بعضاً من هذه قد تسعينيات القرن املاضي ولغاية اآلن، 
يم يف أراضيها احلقَّ يف مباشرة الرتشيح واالنتخاب،  سب الشروط الدساتري قد جنحت ملنح األجنيب املق
 واألوصاف املذكورة يف منت البحث.

إنَّ وجه احلق يف هذه القضية يتمثل ابلقول إنَّ الدساتري العاملية مل تتفق على حظر  ارسة األجنيب  -3
الث  يف هذا الصدد. ففي الوقت حقَّي الرتشيح واالنتخاب، بل تباينت يف مواقفها، فكانت على طوائف ث

الذي قضت فيه طائفٌة أوىل منها  ظر  ارسة هذين احلقَّني على األجنيب بنص  صريح   ومثاهلا البارز 
قد جنحت ملنح األجنيب  ارسة هذين احلقَّني،  ،ليست بقليلة   ،الدستور الربازيلي(، فإنَّ طائفًة ننيًة منها

إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وفنزويال و هذه الطائفة بدساتري:  الربتغال   سب شروط  حمددة ، ولقد متثلت
ما  ؛ومالت طائفٌة نلثٌة منها إىل السكوت عن األمر وعدم تنظيمه ،كوادور وتشيلي واملغرب(وكولومبيا واإل 

كن يعين أ ا مل تقم ببيان حكم احلظر الصريح من جهة ، وعدم منح احلق بصورة  صرحية  من جهة  أخرى، ل
السياق والفحوى يفضي إىل القول إنَّ هذه الطائفة ال متنح األجنيب احلقَّ يف الرتشيح واالنتخاب بصورة  
ضمنية . بعبارة  اخرى أننا نستنبط حكم احلظر استنباطاً، ألنه حظٌر ابإلشارة والداللة ال ابلنص الصريح. 

 ا فهي الدساتري األجنبية، وتتمثل بدساتري:ولقد متثلت هذه الطائفة مبستويني من الدساتري، أمَّا أحدمه
  أملانيا والنمسا والدمنارك والنرويج وأمريكا وسويسرا والياابن وماليزاي وبولندا واهلند وجنوب افريقيا(.

 وأمَّا املستوى اآلخر فقد متثَّل ابلدساتري العربية، وهي دساتري كل  من:
 وتونس واجلزائر والصومال وفلسطني(. العراق ومصر ولبنان والبحرين واليمن 
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قد جتلَّى لنا على مستوى التاصيل القانوين ملشكلة البحث أنَّ القوانني تقتفي أثر الدساتري وال خترا  -4
عن الدائرة املرسومة هلا، ومن مث فإنَّ الدساتري اليت حظرت على األجنيب مباشرة حقَّي الرتشيح واالنتخاب 

ا على حكم القانون، إْذ ليس بوسع املشر ّع القانوين سوى االلتزام  كم الدستور؛ ال جرَم أ ا ألقت بظالهل
وعليه ال يسعه سوى حظر هذا احلق على األجنيب، ويالفه سيكون القانون حماًل للطعن ومن مث للنقص 

النتخاب بنصوص  ابلبطالن ملخالفته الدستور. وإنَّ الدساتري اليت منحت األجنيب احلقَّ يف مباشرة الرتشيح وا
صرحية  قد ألقت هي األخرى بظالهلا على موقف القانون، الذي ال يسعه يف هذه احلالة سوى االعرتاف 

 هبذا احلق لألجنيب، ابلقدر واحلدود اليت يرمها الدستور.
، كما مل متنحه بنص   أمَّا الدساتري اليت التزمت الصمت بصدد تنظيم هذا احلق، فلم حتظره بنص  صريح 

، فلقد علمنا أنَّ هذا الصمت حُيمل على كونه حظراً ضمنياً من حيث املبدأ.ص وبيان ذلك أنَّ الصمت  ريح 
هذا والسكوت مينح املشر ّع احلرية لتنظيم هذا احلق، حظراً أو منحاً، على وفق املصلحة الوطنية والقانونية، 

. كما أنَّ ذلك يعين أيضاً أنَّ إبمكان املشر ّع ما دام الدستور مل حيظره بنص  صريح، ومل مينحه مبثل هذا النص
أْن مينح هذا احلقَّ لألجنيب يف زمن  ما مث حظره يف زمن  آخر؛ ما دام املشر ّع يتمتع هبذه احلرية يف تنظيم 

 احلق.
 -وانتخاابً ترشيحاً -لَئ ْن كان االجتاه الشائع يف التشريعات العربية يتمثل  صر حق االقرتاع العام  -5

لألسباب املذكورة آنفاً، فإ ا مل تكتف  بذلك، بل طال منعها  ؛بفئة املواطنني فقط وحرمان األجانب منه
تجنّ سون.أوحرما ا فئًة من الوطنيني، 

ُ
 ال وهم الوطنيون الطارئون، أي امل

َمْن ال  واحملدَّد بكونه  ،جتاوزاً ملفهوم األجنيب من معناه القانوين املعروف ،ويعدل هذا املوقف، بال ريب  
لة إىل القول مبخالفة روح (يتمتع انسية الدولة ، إىل املعىن االجتماعي العام الواسع، وهو ما يفضي ابحملصّ 

تجنّ س-ذلك أنَّ الوطين الطارئ ؛ القانون
ُ
هو وطيٌن بكل معىن الكلمة، له ما هلم وعليه ما عليهم.  -امل

د دلَّ على أنَّ رابطة اجلنسية مل تُك كافيةً لبسط احلقوق واحلرايت بني الوطنيني بعبارة  أخرى أنَّ هذا املوقف ق
 طبقة الوطنيني األصالء، وطبقة الوطنيني الطارئني. :ابلسويَّة، وأنَّه أفضى إىل خلق طبقتني أو فئتني يف اجملتمع

من حيث  -يني الطارئنيالوطن-قد غدا جليًا أنَّ التشريعات العربية مل تتفق يف التعامل مع فئة  -6
حرما م من التمتع ومباشرة حقَّي الرتشيح واالنتخاب، فلقد تباينت مواقفها هبذا الصدد، فكانت  ة 

ربعٌة. اجتاٌه تشريعٌي أول مييل إىل حظر احلق يف الرتشيح واالنتخاب على الوطين الطارئ حظراً أاجتاهاٌت 
و ة اجتاٌه تشريعٌي  ثَّل هذا االجتاه بقوانني كالً من: قطر وُعمان.دائماً ال فكاك منه،، وميثل األقلية، ولقد مت

تجنّ س-نن  ينزع حنو حظر احلق يف الرتشيح واالنتخاب على الوطين الطارئ 
ُ
حظرًا زمنيًا مؤقتًا ملدة   -امل

 طويلة ، ولقد متثَّل هذا االجتاه بقوانني كالً من: الكويت واليمن.
، ميثل األغلبية، جينح حلظر هذا احلق على الوطين الطارئ حظراً زمنياً مؤقتاً ملدة  و ة اجتاهٌ تشريعٌي نلثٌ 

تجنّ س يف اجملتمع. ولقد متثَّل هذا االجتاه 
ُ
قصرية  يتمل فيها الرتبلص لالختبار والتاكد من مدى اندماا هذا امل

 اجلزائر.العراق ومصر واألردن ولبنان والبحرين واملغرب وتونس و  :بقوانني كل  من
و ة اجتاهٌ تشريعٌي رابٌع يسري حنو إزالة كل الفوارق بني الوطين األصيل والوطين والطارئ، والتسوية بينهما 

مباشرة احلق يف الرتشيح واالنتخاب،  -املتجنّ س-من حيث احلقوق والواجبات، إْذ جييز للوطين الطارئ 
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حاجة  للرتبلص مبدة  زمنية  يتم إخضاعه فيها للتجربة  متاماً كما يتمتع هبا ويباشرها الوطين األصيل، دومنا 
مع األخذ -واالستيثاق. ولقد متثَّل هذا االجتاه املتقدّ م واملتفق مع معىن القانون وروحه يف قوانني كل  من 

 اإلمارات واجلزائر والسعودية وسوراي. :-ابالعتبار بعض التفاصيل املذكورة فيما خال يف منت البحث
 ؛نعلُم أنَّ طائفًة من التشريعات العربية كانت قد حنت لتمييز األجنيب إْن كان من أصل  عريب  ولقد  -7

تجنّ س من 
ُ
وذلك عرب استثناءه من بعض شروط التجنلس من جهة ، واستثناءه من احلظر املفروض على امل

 خرى.أذوي األصول األجنبية خالل مدة الرتبلص والريبة من جهة  
 حات:املقرت :ثانيًا
تبنَّته بعض الدساتري العاملية يسري حنو التسليم لألجنيب حديثاً لقد جتلَّى أنَّ  ة اجتاهاً دستورايً عاملياً  -1

. ولقد تبنيَّ أنَّ -مع حتقق بعض الشروط -يف حقّ ه  يف الرتشيح واالنتخاب إْن كان مقيماً يف إقليم الدولة 
 عليه ُشرَّاح القانون الدويل اخلاص والقائم على اتفاق كلمتهم على هذا االجتاه يتعارض ابلكليَّة مع ما تسامل

 عدم منح األجنيب هذا احلق.
أْن يقوم الُشرَّاح واملؤلفون والباحثون مبراجعة هذه الدساتري واإلفادة من  وأتسيسًا على ما تقدَّم اقرتحُ 

ية اليت تستحقها من الشرح والتعليق، املواقف اجلديدة اليت تبنَّتها، وتسليط الضوء عليها وإيالءها األمه
 وصوالً إىل تصحيح النظرة النمطية حيال املوضوع.

تجنّ س-ليس ياف  أنَّ التشريعات اليت تبنَّت مبدأ حظر مباشرة الوطين الطارئ  -2
ُ
حقَّي الرتشيح  -امل
 ا تذهب إىل أنَّ احلكمة واالنتخاب، وسواٌء أكان احلظر زمنياً طويل املدى أم حظراً زمنياً قصري املدى، فإ

تجنّ س-من وراء هذا احلظر تكمن يف ضرورة االستيثاق من اندماا الوطين الطارئ 
ُ
يف اجملتمع ووالئه  -امل

 للدولة خالل مدة احلظر واليت تُعرف مبدة  الريبة أو التجربة(.
وذلك لسببني، أمَّا أحدمها فيكمن  ؛بيد أنَّ من الصعوبة مبكان  التسليم هبذا الرأي من الناحية القانونية

تجنّ س-يف أنَّ الدولة عند منحها اجلنسية لطالبها 
ُ
يُفرتض أ ا قد أتكدت ابتداًء من أهليته وصالحيته  -امل

لالندماا يف اجملتمع، إْذ إ ا ال متنحه اجلنسية إالَّ بعد التحقق من توفر شروط  متعددة  تكفل ذلك، وعلى 
تجنّ س-الغالب. وأمَّا السبب اآلخر فيتمثل يف أنَّ حرمان الوطين الطارئ  رأسها شرط اإلقامة يف

ُ
من  -امل

وهو ما يتعارض مع الواقع  ،بعض احلقوق اابن مدة الريبة تفضي إىل معاملته معاملة األجانب ال الوطنيني
ما للوطنني وعليه  القانوين؛ ذلك أنَّ اكتساب اجلنسية تفضي إىل اكتسابه الصفة الوطنية، فيغدو وطنياً له

ما عليهم، وإنَّ حرمانه من مباشرة بعض احلقوق تتعارض مع هذا الواقع. ومن جهة  أخرى إنَّ هذه املعاملة 
الذين ،املزدوجة ستؤدي أيضًا إىل خلق طبقتني أو فئتني من الوطنيني يف اجملتمع، طبقة الوطنيني األصالء

نيني الطارئني، الذين حيظر عليهم التمتع ومباشرة بعض يتمتعون ابحلقوق واحلرايت مجيعها، وطبقة الوط
 احلقوق اابن مدة التجربة.

وأتسيساً على ما تقدَّم يغدو منطقياً القول إنَّ مثل هذه املعاملة ستُنشئ ازدواجاً يف املعايري الوطنية ويف 
بقتني، واالعتماد على مدلوالت الصفة الوطنية من الناحية الدستورية، فيكون واحلال هذه التسوية بني الط

التشديد ابتداءً يف منح اجلنسية، وعدم منحها إالَّ بعد التاكد واالستيثاق من أهلية طالب اجلنسية وصالحيته 



  

 -دراسةإ أتصيَيةإ - بني الدساتري اَلدياة والقانوج الدوي اخلاص  ق  األ ن  يف الرتشي  واالنتعاذ 

721 
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