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 *عاصم خليل

 

 المواطنة
  **من منظور دستوري مقارن 

 

 المقدمة .1

المـاان  حكمـت ريفه ـو هـا نـاان  جـو  نمماطـي نـاانوو  فـن مولـي جـو  نمماطـي  ،وفًقا لـ"هانا أرنـت""
مول، وهمب أن ركان حقاقو وواجبارو نيفوفي ونكتمة، لوس فقط ن  خالل الماانوو  اآلخفه ، وإنما ن  

 جــاب حــو الوانــانوان القـــتناب نــا من هــ ا ال  ــت اليوالــن لاماانوــي ع اافــ  نــ   1خــالل حــتوم مقاــوت التولــي 
فــالماان  هــا  2فبالويــبي سرلــاا اــان احنيــان حوااًنــا لواًلــا، ون ومــي لــ لأ اانــب الماانوــي أنــًفا نبويًوــا 

 3الشخص ال ي يشارك فن حقاق الكمت والقضاب 

حميوـ   4جتًًل ن  المشاراي اليوالوي، ع مكار الم  ام الاوبفالن لاماانوي حال حقاق اسففام ونمان  ت 
وهيـام هـ ا  5فوو اسففام، واسفيال واليـاااوا"  عوظت القانان قانانن ناجام فن طالت أن الماان  هوا اائ  

الم  ـام فـن نرــترى ملـ  رونــا القتيمـي  حوـل يي بــف المـاان  تخًرــا حـفا ال رـف  حماجــب القـانان، ولــو 
فن ج ـا حقـاق  الك  الكانل حأن ع اق  وهاالب حكمايي قانانوي  ف ربح الماانوي ج لأ "نفاًزا قانانًوا"، ورق ـ

  6نا فن أنار نكتمة 
                                                           

 جانيي جوفزهب ، افلن الشوخ حمت ج  خاو ي آل ثانن لاقانان التل اري والتولنتاغل  اليام،ل اذ القانان أ *
 حراح ــو اليفبوــي لايــي فجترــ وقــت  نالــاطي نــاالس جالنــأ لاقــانان التلــ اري المقــارن  ضــم الويــخي اسيــاوي ل ــ ا البكــل حالايــي احنكاوزهــي  ظ ــف" **

وحقـاق ال ازهـ  لمانيـي  ،وًل ع ـت  سيـي أربـاا ناميـي  حقـاق الماكوـي ال كفهـي لام لـ  حاليفبوـي، الم كـتثو  التلـ اري  القـانان  ونابـي البـاحيو  لمم ـار
  الوص اسيان يي متفن حال ظ ار اخ ال  فن الميو  جو  الوص اسيان وال فجمي،  أالي ارم لاوص اسيان حالايي احنكاوزهي 

1 Bosniak, L, ‘Citizenship Denationalized,’ (2000) 7 Indiana Journal of Global Legal Studies, 448; Bosniak, L, 
‘Citizenship,’ in Tushnet, M, and Cane, P, (eds), The Oxford Handbook of Legal Studies (OUP 2005), 190. 
2 Heater, D, A Brief History of Citizenship (Edinburgh University Press Ltd, 2004), 3-4. 
3 Bosniak, 470. 
4 Ibid., 491. 
5 Pocock 36, in Bosniak (2000) n 92. 
6 Pocock 37, in Bosniak (2000) n 92; Heater, 31. 
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

من نرــــــــــااح "نــــــــــاان " فــــــــــن الوانانوــــــــــي 
(polites والالروووــــــــــــي )(civis ) ل ييمــــــــــــس ركــــــــــــاا

ملــ  اانــو "الائًوــا "الائًوــا لوالــو ا" احنيــان نــ  اانــو 
ز جـــو  وـــوهـــ ى الف هـــي ر ـــوح الممـــال لا مو 7قانانو ـــا" 

ــــــ   الماانوــــــي ال ــــــن رواــــــاي فــــــن المقــــــام اسول طا
الااجــــب وال ضــــواي المتنوــــي فــــن الشــــمل المم ــــاري 
لاتولــي، والماانوــي ال ــن رواــاي طاــ  حمايــي التولــي 

ــــاق  ــــ  ج ــــا لاكق من ان شــــار ال  ــــت  8وضــــمان ال م 
القانانن الكالن لاماانوي لـو نرـامرى ورأيـواو نـ  

ال كــف الكــتعل احنبفانارهــي الفونانوــي، وفــن أوائــل 
  9فن القانان الفونانن 

وطاــــ  الــــفغت نــــ  اًلخ الفــــا"، فقــــت رلــــخ 
هـــــــــ ان الم  انـــــــــان )الكـــــــــائ  اليوالـــــــــن والكـــــــــائ  
القانانن( نماني لم  ام الماانوي فن ال قو الكتعل، 

مًل أن الخــــــط  10ال ــــــن رــــــتور حــــــال فكــــــفة التولــــــي 
ــــــو  هــــــ ع  الم  ــــــانو  يخــــــتم أغفاًضــــــا  ال ايــــــل ج

ــا حكوــل من نظ  رارهخوــي فهــي الماانوــي اليــائتة حالًو
نـــ  خـــالل رشـــمل رميـــواًل لاكاللـــوموي المتعـــتة  منـــو 

، عوظف لاماان  حاط بارى فـفًما حـًفا اليقت اًلج ماطن

                                                           
7 Heater, 3-4; Walzer, M, (1989), ‘Citizenship,’ in Ball, 
T, Farr, J, Hanson, R, (Eds.), Political Innovation and 
Conceptual Change (Cambridge University Press 
1989), 211. 
8 Heater, 3-4. 
9 Walzer, 211. 
10 Heater, 2. 

ــــــي وضــــــ   ــــــن طماو ونيــــــ قاًل، يضــــــ  أو يشــــــارك ف
 11القاانو  ال ن عا زم ج ا 

فــن القيــت اليــانن -فــن هــ ى الارقــي، لــأجتأ 
ميو  الماانوي وهـتف ا، لجوظفة طاني نقارني  -نو ا

عاوــو طــفخ لمخ اــ  نــفق الايــال ملــ  المويــوي 
أو فقـــتان ا فـــن القيـــت اليالـــل، وباحتـــارة ملـــ  أالبـــف 
طـــــتم نممـــــ  نـــــ  الاًليـــــا" القضـــــائوي  أنـــــا القيـــــت 
الفاحـــ ، فيـــويفخ حـــاًل" نـــ  اج  ـــاما" قضـــائوي 
نيووــي )الاًليــا" الم كــتة، وألمانوــا، وففنيــا وجوــا  

ظ ــــــار مور المكممــــــي فــــــن مففهقوــــــا( ريــــــي  ملــــــ  م
ال يانـــــل نـــــ  اليتعـــــت نـــــ  ال كـــــتيا" ال ـــــن رااجـــــو 
ـــــو قـــــت يمـــــان نـــــ   ـــــ  الـــــفغت نـــــ  أن ـــــي  طا الماانو
الموالــــــب رقــــــتيت ر ايــــــول أاليــــــف لكــــــاًل" نيووــــــي 
وال كــتيا" ال ــن رياناــب ني ــا، مًل أن هــ ى الارقــي 
ــــًتا، وإنمــــا  ــــأي نــــ  هــــ ى الكــــاًل" ركتع ــــ  ح ًل ر يا

ــــ  مطاــــاب نظــــفة طانــــي حــــال  ال كــــتيا" ر ــــت  مل
الفئويـــي ال ـــن واج   ـــا المكـــاالت طاـــ  نـــفا ال ـــارهخ، 

 وفن الاقب الميايف  

الخاليــــي، ًل  -وأخوــــًفا فــــن القيــــت الفاحــــ  
فـــن هـــ ى   قـــتيت مجاحــا" لاميـــائل ال ـــن أثوــف"جأطــت 

، وإنمــا لــأطفخ المزهــت نــ  ال يــا ًل" ال ــن الارقــي
ــــل المكــــاالت، وًللــــوما  ــــ  نيالمــــي نــــ  قب رك ــــاى مل

                                                           
11 Walzer, 212. 
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ال ن راففها التولي لماانوو ـا، وال ـن قضوي الكمايي 
ــــ  لــــبول الميــــال ًل الكرــــف-رشــــمل  ــــ   -طا ال م 

حالكقاق والكفها"، ووبـاسخص الكقـاق اليوالـوي، 
وهن حقاق حرفهي لامـاانوو ، وحقـاق المـاانوو  
نقاجل حقاق المقومو  ن  غوف الماانوو ، وال مـاة 

حاًلضمكالل جوو ما، وبال الن رربح أهموـي  ةاآلخ 
ـــــاق المـــــاانوو  نيـــــأ ـــــو  )حق ـــــز جـــــو  اًلثو لي ال موو

وحقــاق المقومــو ( ناضــ  لــ ال فــن المقــام اسول، 
وأخوــًفا نيــألي واجبــا" المــاانوو  وطالق  ــا حــالقوام 
الم فوضي ن خًفا طا  ال م   حالمويوي فن ظـل نـا 
ييـــــم  جــــــ"الكف " طاـــــ  احرهـــــا ، ونـــــفق ريووـــــف 

ــــ الئت ال كــــت ــــ لأ، ل ــــا ل يا" المكــــاالت والتلــــاروف وفًق
 الميايفة  

 والغرض منهما معنى الجنسية و/أو المواطنة .2

فـــن الـــتول الكتعيـــي، غالًبـــا نـــا رـــ ت احتـــارة 
ـــي قانانوـــي ستـــخا   ملـــ  الماانوـــي طاـــ  أن ـــا حال
ر قاناًنـــا أطضـــاب فــــن  ون حشـــمل نقـــفا ـــتا نيووـــو ، يديو

غالًبــــا نــــا عدوظــــف ملــــ  الماانوــــي الكتعيــــي  12 التولــــي
طـــــــي نـــــــ  أي نمما   طاـــــــ  أن ـــــــا نشـــــــفو  ونوـــــــن

                                                           
12 Kondo, A, (ed), Citizenship in a Globalized World: 
Comparing Citizenship Rights for Aliens (Palgrave 
Publishers Ltd, 2001), 9-228; Shachar, A, 
‘Citizenship,’ in Rosenfeld, M, and Sajó, A, (eds) The 
Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law 
(PUP 2012), 1003. 

الم ليـــــا" والممارلـــــا" ال ـــــن ركـــــت  حالضـــــفورة 
 13ماخل المم م  اليوالن    لاتولي اسني 

ــــــتا  مًل أنــــــو نــــــ  وج ــــــي نظــــــف قانانوــــــي، رديو
الماانوي نفاًزا قانانًوا ن مكاًرا حال التولي، وه ـفز 

أي   –انيـــــــتان ا استـــــــخا  "طـــــــتيمن المويـــــــوي" 
أفــــفاًما ًل ع م يــــان حمويــــوي أي مولــــي ذا" لــــوامة  
وهــــــ ا الاضــــــ  القــــــانانن الممــــــفم لاماانوــــــي ييوــــــن 
اًلط ـفا  حــال فم حاط بــارى نيــ كًقا لكقــاق نــا ماخــل 

 المم م  اليوالن لاتولي  

الماانوــــــــي والمويــــــــوي لويــــــــا  نمن ن  ــــــــان
ذلــــأ أن اًلن قــــال نــــ  اــــان احنيــــان  14ن ــــفامفو ،

يكمل المويوي الانووي حميوـ  أن عو مـن ملـ  أنـي، 
، لويـب حيماوـي فـن التولـي وياًًل مل  اانـو ناانًوـا

أراناروموــي راقائوــي  اليمــس أيًضــا نممــ ، يممــ  أن 
مون أن يشــارا ا ال ــفا  جويــوي مولــي  يكمــل المــفب

المش فك لألني ال ي يمم  أن ع ميل فن جماـي نـ  
ـــــي، أو ح ـــــ   ـــــي أو اليفقو ـــــي أو التعوو اسنـــــار اليقافو
م  المشاراي فن ليي نيووي  فـن هـ ى الارقـي لوديـ ختو

رشــوف ملوــو نــا الماانوــي حــالميو  الــ ي غالًبـا  ن  ـام

                                                           
13 Bosniak (2005), 190. 
14 Neuman, GL, ‘Citizenship,’ in Tushnet, M, Graber, 
MA, and Levinson, S, (eds), The Oxford Handbook of 
the U.S. Constitution (OUP 2015), 587; Horváth, E 
and R Rubio-Marín, "Alles oder Nichts"? The outer 
boundaries of the German citizenship debate,’ 
(2010) 8 International Journal of Constitutional Law 
72-76. 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3471955 
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قاانو  التول وملاروفها وهـا الماانوـي أو المويـوي، 
أي الكالـي ال ـن ر مكـار حــال التولـي سوليـأ الــ ع  
ون  ـــــتا ـــــي نيووـــــي، وبـــــتون ا يديو ون نـــــاانوو  لتول ـــــتا يديو

 "طتيمن المويوي"  

فــن حــو  أن روظــوت الماانوــي حشــمل فيــال 
لــــوامة، فــــان نيظــــت الــــتول  ع بــــ  مقانــــي مولــــي ذا"

ري ف  حالماانوي اما هن، وغالًبـا مون الامـاب ملـ  
ريفه  ـــا  سن ـــا ري بـــف اشـــنب ناجـــام حال يـــل لـــت  
أفــــفام نكـــــتمع   وًل ري ـــــف  التولـــــي فقـــــط حماانوـــــي 
ــــن التولــــي حــــال زان  نــــ   ــــأ الــــ ع  ع ااجــــتون ف أولي
ــــــال القامنــــــي، تــــــفهاي  ــــــل أيضــــــا حاسجو نشــــــأر ا، ج

ال ـــن ي فضــــ ا القـــانان  حيبــــارة الـــ و ائ ت لاشــــفو  
أخـــــف ، فـــــان هـــــ ًلب استـــــخا  يشـــــماان التولـــــي، 

نــــ  خــــالل  -فــــن الاقــــب ن يــــو-وه شــــماان نو ــــا 
 الماانوي 

ـــــفغت نمـــــا لـــــب ، فـــــان التلـــــاروف  ـــــ  ال وطا
الانووــــي غالًبــــا نــــا رشــــوف ملــــ  الماانوــــي والمويــــوي 
حشمل رباملن، اما ها الكال نـياًل حالويـبي لتلـ ار 

(، فقــــت نرــــب المــــامة 1991) جم ارهــــي االانبوــــا
( نوو طا  أن  ر قت الماانوي فياًوـا نـ  خـالل 98)

ال خان ط  المويوي، أو فن حالي ازمواى المويوي  
، حيـــــبب ال وـــــا  (70)مًل أن المويـــــوي فـــــن المـــــامة 

ـــ  طـــ  الماانوـــي  ـــ  تـــنب نخ ا ـــافن، رشـــوف مل اليق
 15الكالي قانانوي 

أيًضــا ملــ   (1958)وهشــوف ملــ ار ففنيــا 
، جوومــا (34)المــامة فــن و  الموظمــي لامويــوي القــاان

ملـــــــ  القااطـــــــت الم ياقـــــــي  (77)يشـــــــوف فـــــــن المـــــــامة 
ــــي،  ــــ  الماانو ــــي التلــــ ار مل حالماانوــــي، وهشــــوف حقو
والماانوو ، ن  احتارة مل  اًللـ يواب الماجـام فـن 

الم ياقــــــي حال فنيــــــوو  المقومــــــو  فــــــن  (34)المــــــامة 
 ونـــــــــ  الميوـــــــــف لاله مـــــــــام أن التلـــــــــ ار  الخـــــــــارى

ــــــانبن )نــــــامة  ــــــ  المــــــاانوو  171الكال ( يشــــــوف مل
المقومــــو  فــــن الخــــارى طوــــت ال اــــفق ملــــ  ناضــــا  

 ان خاحا" نماس الشواخ  

 وهشــوف ملــ ار جم ارهــي جوــا  مففهقوــا
ــــن المويــــوي نوــــ  1996) ــــ  حــــ  اــــل ن ــــل ف ( مل

أ(، جوومـــــا يشــــوف فـــــن /1، فقــــفة 28)المـــــامة وًلمرــــو 
مل  ن  ام الماانوي الم يار  طاوو فـن  (3)المامة 

جوــا  مففهقوـــا  يشـــوف القــانان اسلالـــن لمم ارهـــي 
ـــــــي ـــــــا اًلركامي ـــــــان 1949) ألمانو ( "لأللمـــــــانن"، امو

فقــفة  16)نخ اــ  طــ  المــاان ، وذلــأ فــن المــامة 
ـــــو ًل يمـــــاز حفنـــــان أي  (1 ـــــوص طاـــــ  أن ـــــن ر ال 

                                                           
ـــــت 15 ـــــل رمـــــتر احتـــــارة ملـــــ  أنـــــو طو نا نظـــــت ملـــــ ار جم ارهـــــي البفازه

، أضــا  طوــاان (citizenship)نيــألي الماانوــي  (1988) اًلركاميــي
(، فـــن حــو  أن المـــامة 13-12المــاام )فـــن  (Nationality)"المويــوي" 

( رشوفان ملـ  المويـوي والماانوـي امـا لـا اان ـا 62( والمامة )13( )22)
 رشمالن في و  نخ ا  و   

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3471955 
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 ( نـــ  المـــامة ذار ـــا2)ألمـــانن نـــ  جويـــو و، وفقـــفة 
طاــ  طــتم مجــازة ريــاوت أي ألمــانن ملــ  ال ــن رــوص 

ــــو ل ــــ  "اسلمــــانن"  ــــت يكــــتم نــــا ييوو ــــت أجوبــــن  ث جا
)طوت  (116)سغفاخ القانان اسلالن فن المامة 

روظـوت نـا ييـم  جــ"ال يامة المويـوي"(، وهـا يياــن 
ـــــ  حميـــــألي  اليـــــااي الكرـــــفهي لا شـــــفه  فومـــــا ع يا

  وثمـــي لــــااي (73)الماانوـــي لالركـــام فــــن المـــامة 
ــــــن التلــــــ ار حرــــــفهي  ــــــي لالركــــــام نترجــــــي ف نماثا

  16( 22البفازهان )المامة 

وهشـــوف التلـــ ار الكالـــانبن ملـــ  نرـــااح 
ـــــا" )المـــــامة  ـــــي 95"أن ركـــــان االانبًو ـــــ  ثقاف ( أو مل

(، ال ن رض  المانوو  فن 70الكالانبوو  )المامة 
ـــ  طـــار  اـــل  نقاجـــل اسجانـــب، ونـــ  ذلـــأ يقـــ  طا

ن يــــــال نو مــــــا )المــــــاانوو  واسجانــــــب( واجــــــب اًل
ـــــان  ـــــف أن 95و 4لاتلـــــ ار والقـــــاانو  )المامر (  غو

المــاانوو  فقــط هــت المازنــان حكمــل اليــالا سماب 
ــتفا  طــ  التولــي طوــت وجــام حاجــي طانــي  واجــب ال

 (  216ل لأ )المامة 

جوــاًب طاــ  وج ــا" الوظــف المــ اارة أطــالى، 
)لــااًب اانــب قائمــي طاــ  رقالوــت  الم ياقــي حالماانوــي

وـــي(، واسنياـــي المـــ اارة آنً ـــا حـــال عانانوـــي أو رونان

                                                           
  )nationality(احتــــــارة فــــــن هــــــ ا اليــــــواق اانــــــب ملــــــ  المويــــــوي  16
  (naturalization)وال موس  (citizenship)ماانوي وال

التلــــاروف الانووــــي، فمــــ  الابويــــن الايــــال الــــن 
ن ومـــي أن الماانوـــي جايـــ  ا حالـــي قانانوـــي رلـــموي 
ل ا نيو  ضيول ونكتوم، مًل فن لواق مقوات مولن 

جوومــا ربقــ  فــن الاقــب ذارــو وثوقــي الرــاي  17نكــتم،
 18اسني -حالتولي

نان حماجـــب القـــا-وطــامة نـــا ري بـــف التولــي 
لـــواميي  يــاحبي لــااي -الــتولن والقــاانو  المكاوــي

 19ل كتعت ن  لوكرل طا  المويـوي أو الماانوـي 
حالويــبي لمكممــي اليــتل التولوــي فياــ  لــبول الميــال 

 Liechtenstein v Guatemala"20"فـن قضـوي 
روترى المويـوي ضـم  الاًليـي التاخاوـي لاتولـي، ال ـن 
رقــف حماجــب رشــفهيار ا الخايــي، القااطــت الم ياقــي 

ورشـوف المكممـي ملـ  نمارلـا"  حاال يا  جويو  ا 
الــــتول فــــن ريفهــــع "المويــــوي" طاــــ  أن ــــا ال يبوــــف 
القانانن ط  حقوقي اان ال فم أاليف اررباًنا حيـمان 

 مولي نيووي  

لانووي مل  ذلأ اًلرربـا  ورشوف التلاروف ا
الاثو  لا فم نـ  لـمان مولـي نيووـي حاـفق نخ ا ـي، 

القـانان الـتولن، وهـا  نـ  خـالل روظـوت نـا لـت عو  ـو
أن التول ذا" لـوامة، وأن روظـوت الميـائل الم ياقـي 

                                                           
17 Bosniak (2005), 190. 
18 Ibid., 191. 
19 Bosniak (2000), 494-495. 
20 Nottebohm Case (Liechtenstein v Guatemala), 
Second Phase (ICJ) (1955) ICJ Reports 4. 
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ر حو  حالماانوي اخ را  لاتولي، ولك  ه ا ًل يومتد
ــــن روظــــوت  ــــي ف ــــارى حفهــــي نااق ــــ  اط ب ــــف طا أن ي يَّ

 نوي  الماا

يظ ـــف طاـــ  وجـــو الخرـــا  أربـــ  نـــفق 
نخ ا ــي ر ــفخ فو ــا التلــاروف الانووــي قوــاًما طاــ  
ان وــازا" التولـــي طوـــتنا ع ياــ  اسنـــف حالماانوـــي أو 

 المويوي 

، رشــــوف نيظــــت التلــــاروف ملــــ  احنــــار أوال
اليــــــام لاماانوـــــــي أو المويـــــــوي، ونـــــــ  ثـــــــت ر ـــــــفخ 
روظوم ـــا حماجـــب قـــانان، وفـــن حالـــي ال وترالوـــي عـــ ت 

فــــــن حــــــو  عــــــ ت  21.ذلـــــأ حماجــــــب قــــــانان فوـــــترالن
ط ــــــفا  فــــــن حيــــــئ اسحوــــــان حيــــــااي لاــــــفئوس اًل

حيتار رتاجوف ن ق ي )طا  أن عـ ت طفضـ ا ًلحًقـا 
أنــام البفلمــان(، امــا هــا الكــال فــن البفازهــل، حوــل 
يكظــــــف التلــــــ ار ال ــــــتاجوف الفئالــــــوي الم ق ــــــي فــــــن 

(  62الميائل الم ياقي حالمويوي والماانوي )المـامة 
فن هويارها، يشمل اال يا  المويوي وفقـتان ا جـزًبا 

)ملـ ار ن  الميائل ال ن يقفرها رئـوس المم ارهـي 
وبالميــــــل عــــــوص ملــــــ ار (  9/4هومارهــــــا، المــــــامة 

جم ارهـــي أرنوووـــا طاـــ  أن الـــفئوس يمـــوح المويـــوي 

                                                           
نــ  القــانان  (73)نــ  التلــ ار ال فنيــن، المــامة  (34)نيــل المــامة  21

 (22)ن  مل ار جوـا  مففهقوـا، والمـامة  (3)اسلالن اسلمانن، المامة 
 .ن  التل ار البفازهان

الخايـــي حالمم ارهـــي اسرنوووـــي، وهبـــب فـــن نيـــائل 
 نوح الاماب اليوالن 

عـفربط الكـ  فـن ، فن حيئ التلاروف ثانيا
الماانوـــي لاـــ ع  ولـــتوا فـــن مقاـــوت التولـــي حـــالك  فـــن 
اًللت  يي ف  مل ار جوا  مففهقوا حأن لكـل ن ـل 

(  28الك     فن الت وجويوي نو  الاًلمة )المـامة 
ـــــــ  الكقـــــــاق  ـــــــانبن فوشـــــــوف مل أنـــــــا التلـــــــ ار الكال
اسلالــــــوي سي ن ــــــل ورشــــــمل اًللــــــت، والمويــــــوي 

)المـــامة (  وهي ـــف  التلـــ ار البفازهاـــن 44)المـــامة 
( )المامة 1797( ومل ار الاًليا" الم كتة )12/1
حـــالك  فـــن الماانوـــي حـــالاًلمة  ، القيـــت اسول(14

حرــــــــف  الوظــــــــف طــــــــ  جويــــــــوي الاالــــــــتع   ونــــــــ  
الممارلا" المقبالي ن  قبل التولي الكت ن  حيـئ 

 الاظائ  المفناقي ماخل التولي ل  ًلب  

لتلـــــ ار الكقـــــاق اليوالـــــوي ، ييـــــتم اثالثاااااا
المخ ا ـــي الم أيـــاي فـــن الماانوـــي، وًل لـــوما الكـــ  
فــن ال رــاهب والكــ  فــن رشــمول أحــزا  لوالــوي  
وري بف اليتعت نـ  التلـاروف المـاانوو  حـأن ت أوليـأ 
ــــاق اليوالــــوي، وًل لــــوما  ــــان حممارلــــي الكق المخال

والكــ  فــن رشــمول أحــزا   22،الكــ  فــن ال رــاهب

                                                           
نــــ  التلــــ ار ال فنيــــن، القــــانان  (34)والمــــامة  (3/4)المــــامة  نيــــل 22

ـــ (   33، والمـــامة 6أ فقـــفة /12اسلالـــن اسلمـــانن )المـــامة  ال قـــفة اسول
المامة الخانيـي طشـفة نـ  التلـ ار  ( 3/2مل ار جوا  مففهقوا )المامة 

 .ن  التل ار الكالانبن (99)اسنفهمن  المامة 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3471955 
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ا ملــــــ  الكقــــــاق المتنوــــــي وهشــــــار أيًضــــــ 23لوالـــــوي،
واليوالوي اسخف  )وأحواًنا مل  الكقاق اًلق راميي 

وإن اانـــب هـــ ى الكقـــاق  -واًلج ماطوـــي واليقافوـــي( 
وًل لـوما (فن حيئ اسحوان نش فاي نـ  اسجانـب 

فن مل ار جوا  مففهقوا واالانبوـا(  وهشـار أيًضـا 
ملــــ  الميــــاواة فــــن الكمايــــي حماجــــب قــــانان لمموــــ  

 )مل ار جوا  مففهقوا، التعباجوي(  الماانوو 

القوام الم فوضي طاـ  لـااي التولـي ، رابعا
فـن  فن ملياب المويـوي فـن حيـئ الكـاًل" وواجب ـا

المويـــوي الميـــكابي فـــن أخـــف   حوـــل يكـــت  مطـــامة
القـــانان اسلالـــن اسلمـــانن نـــ  لـــااي التولـــي فـــن 
حفنــان أي ألمــانن نــ  جويـــو و، فــال يممــ  لـــو أن 

اًل" نكـــتمة حماجـــب القـــانان، يخيـــفها مًل فـــن حـــ
مي ذلـــأ ملـــ  حالـــي انيـــتام المويـــوي عـــ   تـــفهاي أًل

وبالميل فان القانان اسلالن يكت (  16/1)المامة 
نــ  لــااي التولــي فــن نمــال ريــاوت الممــفنو  ملــ  

وركظــ  حاًللــ يواب الــتول اسطضــاب  -مولــي أجوبوــي
ـــي، نـــا  ـــن، أو أي نكممـــي مولو فـــن اًلركـــام اسوروب

المبامئ اسلالوي لاتولي ال ن يكمم ا مانب رفاطن 
 (  16/2القانان )المامة 

                                                           
المـامة )   التلـ ار الكالـانبن(19المـامة )نيل ملـ ار جوـا  مففهقوـا  23

 .(62المامة )   التل ار البفازهان(107

ـــفم حظـــف طـــام نماثـــل فـــن ملـــ ار  هـــ ا وه
طاــ  أنــو  (20)جوــا  مففهقوــا  حوــل رــوص المــامة 

وهـا نـا ًل يماز حفنـان أي نـاان  نـ  المويـوي، 
جــــاب حــــو أيًضــــا ملــــ ار جم ارهــــي هويارهــــا )المــــامة 

G/3  طاــ  أنــو ًل يمــاز حفنــان أي تــخص نــ )
المويــوي ال ويارهــي المم يــبي حــالاًلمة، أو المم يــبي 
حــــــــــالافق المشـــــــــــفوطي  أنـــــــــــا حالويـــــــــــبي لاتلـــــــــــ ار 

طاـــــــ  فقـــــــتان  (98)الكالـــــــانبن، ف ـــــــوص المـــــــامة 
المويــــــوي فياًوـــــــا حـــــــال خان طو ــــــا، وهمـــــــاز رياوـــــــ  
نمارلــــــار ا حقــــــفار قضــــــائن فــــــن حــــــاًل" يكــــــتمها 
القــــانان، وهمــــاز سوليــــأ الــــ ع  حمــــز" جويــــو  ت 
الماالبـــي حالـــ يامر ا  وقـــت نـــص ملـــ ار جم ارهـــي 

( طاــــــــ  أنــــــــو ًل يممــــــــ  لامــــــــاان  1997جالوــــــــتا )
 البالوـــــتي أن ي قـــــت جويـــــو و البالوتيـــــي مًل حـــــال خان

 ( 34/2)المامة طو ا 

 الحصول على المواطنة وفقدانها .3

ــــت الــــاًلمة أو  يممــــ  اال يــــا  الماانوــــي طو
حيــــتها، فــــومم  الكرــــال طاــــ  الماانوــــي او ومــــي 
لامـــوالم ماخـــل مقاـــوت التولـــي  يشـــوف هـــ ا المبـــتأ ملـــ  
اال يــا  الماانوــي حــالاًلمة حاط بارهــا حق ــا لكــل نــ  

لــت فــن مقاــوت التولــي، أو ن ومــي لاويــ ب نبًقــا لمبــتأ ود
الــــتم  أنــــا حيــــت الــــاًلمة، فــــان أاليــــف الاــــفق تــــواًطا 
لاكرــال طاــ  المويــوي هــن نــ  خــالل ال موــوس، 
وهممـــــــ  الكـــــــتعل طـــــــ  نـــــــفق أخـــــــف  ًلال يـــــــا  

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3471955 
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الماانوـــي، اـــاًلط فا  نـــياًل، أو احطـــالن/ ال يمـــوت 
أنــــــــا الكرــــــــال الم قــــــــب طاــــــــ   24أو اًللــــــــ يامة 

ختنــي،  المويــوي حيــبب المورــب أو حيــبب رقــتيت
 ــــا حالــــي حرــــفهي، وهق رــــف طاــــ  رمفبــــي مولــــي ف

 ال ارومان ال ن ل  ع ت ال افق ل ا فن ه ى الارقي  

ـــزال لـــخوي فـــن  ـــتول ًل ر ـــل نـــ  ال طـــتم قاو
)نيــــــل الاًليــــــا" الم كــــــتة، واوــــــتا،  ينــــــوح المويــــــو

والبفازهــل(، حوــل عــ ت نـــوح المويــوي حممــفم الـــاًلمة 
ف ــن حالــي الا ــل المالــام  25 ماخــل أراضــن التولــي

فــن الاًليــا" الم كــتة يي بــف الا ــل ناانًوــا أنفهمًوــا 
ــــف حــــاناو  سي وثــــائ    ــــتاى غو ــــ  وإن اــــان وال ح 
عــويمس ذلــأ فــن المماــي اًلف  احوــي لا يــتعل الفاحــ  

ال ــن رــوص  1868طشــف لاتلــ ار اسنفهمــن ليــام 
ــــــن  ــــــامع      ف ــــــ  استــــــخا  المال ــــــ  أن جمو طا

هخضــــيان لاًلع  ــــا ولـــــاا  ا الاًليــــا" الم كــــتة، و 
القضـائوي هــت ناانوــان فــن الاًليــا" الم كــتة، وفــن 

وبالميـــــــل، عـــــــوص  26الاًليــــــي ال ـــــــن يقومـــــــان فو ـــــــا 
طاــ  أن البــفازهاوو   (12المــامة )التلـ ار البفازهاــن 

ـــــــل  ـــــــتون فـــــــن جم ارهـــــــي البفازه حـــــــالاًلمة هـــــــت المال
اًلركاميي، ح   وإن ااناا ن  آحاب أجانب، تفهاي 

ــــــتان ت  وهــــــوص ملــــــ ار  أًلا يمانــــــاا فــــــن ختنــــــي جا
طاـــ  أنا  (5المـــامة ) 1950ليـــام جم ارهـــي ال وـــت 

                                                           
24 Kondo, 227–8. 
25 Neuman, 591-2; Shachar, 1006. 
26 Ibid. 

الــــل تــــخص نقــــوت أو ولــــت فــــن مقاــــوت ال وــــت يمــــان 
 ناانًوا هوتي ا  

من ح  التم ني مت مولوا االواي ًلال يا  
ف ن ففنيا طا  لبول الميال، جاب ه ا  27 المويوي

يـت ف ـفة نـا ح 1804المبتأ ن  القـانان المـتنن ليـام 
وطاـــــ  الـــــفغت نـــــ  أن حيـــــئ  28اليـــــارة ال فنيـــــوي 

ــتان نــا زالــب رمــارز ال مووــز ضــت حيــئ أفــفام  البا
ـــــ  التعووـــــي أو ضـــــت  المماطـــــا" اليفقوـــــي أو الااائ
الويــاب طماًنــا، فــان نيظــت الباــتان اآلن رقبــل فكــفة 
أن لامــاانوو  الكــ  فــن نقــل جويــو  ت ملــ  ذرهــ  ت 

الـــتول طوـــت الـــاًلمة  نـــ  المـــتعف حالـــ اف أن نيظـــت 
ــــو  المويــــو ، وال ــــن  أليــــب القــــاانو  ال ــــن رموــــز ج
لـــــــمكب لافجـــــــال )مون الويـــــــاب( جوقـــــــل جويـــــــو  ت 

طاـــــ  الـــــفغت نـــــ  وجـــــام نيـــــاواة جـــــو   29سجوـــــائ ت 
ـــــ  نيـــــا ت، مًل أن  ـــــل المويـــــوي مل المويـــــو  فـــــن نق
حيــــئ التلــــاروف نــــا زالــــب رموــــز ضــــت الويــــاب فــــن 
قترر   فن نقل جويو    سجوائ   المالامع  خارى 

)نـــامة  1957ليــام الم، نيـــل التلــ ار المـــالوزي الــب
 30ى( /14/2

                                                           
27 Shachar, 1009.  
28 Shachar, 1009; Bertossi, C, & Hajjat, A Country 
Report: France (Robert Schuman Centre for 
Advanced Studie 2013), 2.  
29 Shachar, 1007. 
30 Ibid. 
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( 28وهي ف  مل ار جوا  مففهقوا )المامة 
حك  اسن ال فن اًللت، وفن المويوي نو  الاًلمة  

( حـالك  فـن 12وهي ف  التل ار البفازهاـن )المـامة 
نقل المويوي ملـ  اسجوـاب وفـ  تـفو  نيووـي طوـتنا 

مويــوي  امــا يي ــف  يمــان أحــت الاالــتع  جفازهاــن ال
، الميــــتل ليــــام 2011)ملــــ ار جم ارهــــي هويارهــــا 

ـــــــام 2013 ـــــــل المال ( حـــــــالك  فـــــــن أن يمـــــــان الا 
ـــالاًلمة )المـــامة  ـــا ح ـــا هويارًه لمـــاان  هومـــاري ناانًو

G/1( ــــتا ــــي جالو ــــا لتلــــ ار جم اره ( 1997(  ووفًق
ع ت الكرال طا  المويـوي البالوتيـي حممـفم الـاًلمة 

(  34الوـــــتعو  )المـــــامة لاالـــــتع  نـــــ  المـــــاانوو  الب
وهي ف  حالًوا مل ار جم ارهي نرـف اليفبوـي ليـام 

( ج  ا الك  ني بفة الماانوـي حق ـا 6)المامة  2014
لت س  نرفي أو أم نرفهي    لكل ن  ود

اــان الكرــال طاــ  المويــوي نــ   ،رارهخًوــا
خــالل حــ  الــتم نفربًاــا حاليورــف احقاومــن أيًضــا  
نـــ  نـــفور الـــزن ، أيـــبح نـــوح المويـــوي ًل عـــفربط 
حـــــــــــاحقاوت )تـــــــــــفهاي الـــــــــــ و اب حيـــــــــــئ الشـــــــــــفو  
ـــــ  حـــــاًل"  ـــــتول طا ـــــن ر فضـــــ ا ال واحجـــــفابا" ال 
الاًلمة خارى أراضن التولي(  مًل أنو ًل عـزال تـائًيا 

روف أن عـ ت رقووـت الايـال ملـ  فن اليتعت نـ  التلـا
حيــئ المفاالــز الكمانوــي سوليــأ المالــامع  ماخـــل 
أراضــــن التولــــي  نــــ  المممــــ  أن نمــــت أن ملــــاروف 

الاًليا" الم كتة( نا زالـب رموـز  نيلحيئ التول )

جــو  المويــوي المم يــبي حــالاًلمة ماخــل مقاــوت التولــي، 
وراأ المم يبي حيبب اسهل طوت الاًلمة خارى مقاوت 

لتولــي  نمــا يميــل أيًضــا نــ  المممــ  ال مووــز جــو  ا
نـــا  الكمايـــي المـــاففة لامويـــوي )ملـــ ارهي اانـــب أو 
قانانوـــــي، طاـــــ  لـــــبول الميـــــال( جوـــــاًب طاـــــ  نمـــــان 

 31الاًلمة 

حيـــــــئ الباـــــــتان اانـــــــب رقوـــــــت الكـــــــ  فـــــــن 
الكرــــال طاــــ  المويــــوي سوليــــأ المــــاانوو  غوــــف 

فـــــن  هـــــت أو أح ـــــامهت الممويـــــو  الـــــ ع  يشـــــ فاان 
ـــــــل مجـــــــفاب خرـــــــائص  ـــــــي نكـــــــتمة  فمـــــــياًل قب طفقو

، جياــب ألمانوــا الماانوــي 2000ريــتعال" فــن طــام 
أنـًفا نبوو ــا حرـفه ا طاــ  ان قــال المويـوي نــ  اسهــل 
أو حــالاًلمة ماخــل احقاــوت، جوومـــا اــان ال مــوس أنـــًفا 

فــن حــو  أن حيــئ الــتول رميــل نــ   32الــ يوائو ا 
 اليــ ل الكرــال طاــ  المويــوي حالويــبي ملــ  أح ــام

المـــاانوو  جـــل ح ـــ  حالويـــبي لاموـــل اليالـــل نـــو ت، 
المـــا هـــا الكـــال فـــن جالوـــتا، وهومارهـــا وغوفهـــا نـــ  

 33أنظمـــي الماانوـــي فـــن أوروبـــا الالـــا  والشـــفقوي 
أنا أرنوووا ف   ح حا  الكرال طا  جويـو  ا لكـل 

ــا لتلــ ار جم ارهــي  34فــفم نــ  أيــل أرنوــن  ونبًق
م يب ( ي1995ن  قانان طام  14أرنوووا )المامة 

                                                           
31 Neuman, 591. 
32 Shachar, 1010. 
33 Ibid., 1009. 
34 Ibid. 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3471955 
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اسفـــفام نـــ  أيـــل أرنوـــن جويـــوي جم ارهـــي أرنوووـــا 
طـــ  نفهـــ  مجـــفابا" نبيـــاي  فـــن ملـــفائول يم اـــأ 

)المـا هـا نكـتم ال ع  عوكترون ن  أيـال ع اميـي 
فــــــن قــــــانان اليــــــامة( الكــــــ  فــــــن الماانوــــــي، وهــــــ ت 

وهموــــز  35نيــــانا  ت اأطضــــاب رممــــو  فــــن التولــــي 
( جـــــو  استـــــخا  12التلـــــ ار البفازهاـــــن )المـــــامة 

  عوكــترون نـــ  مول نانقــي حالايــي البفريالوـــي، الــ ع
وبـــــو  البقوـــــي فارًضـــــا قااطـــــت أاليـــــف يـــــفاني طاــــــ  

أي الموكـتره  نـ  مول نانقـي  -الممماطي اسخوـفة
 حيوف الايي البفريالوي 

نــــ  الشــــائ ، وبرــــارة ن زاعــــتة فــــن الــــتول 
التيمقفانوـــي، رممـــو  الكرـــال طاـــ  المويـــوي نـــ  

نيووـي، غالًبـا خالل نيألي ال مووس ن ومي لظـفو  
نــا ركــان نفرباــي حاحقانــي ل  ــفا" ناهاــي فــن مقاــوت 

حيـــئ  36التولـــي، وقـــت يضـــا  ل ـــا تـــفو  أخـــف ،
ــــ  ألــــاز  ــــ  المماطــــي طا الوظــــف طــــ  ان مــــائ ت مل
نــارو  ونوـــن أو ليـــاي أو معوـــن أو ثقـــافن نيـــو  

 37فوما ع يا  حكرال اسح ام طا  المويوي 

وفـــن الباــــتان ال ــــن ًل رقبــــل نبــــتأ ال مــــوس 
اًلمة فــن أراضــن التولــي االــواي لاكرــال طاــ  حــال

المويـــوي، فـــان ال مـــوس وضـــ  لو يانـــل نـــ  الموـــل 

                                                           
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 

اليــانن واليالــل نــ  اسفــفام اسجانــب المالــامع  فــن 
التولـــي لاالـــتع  ن ـــاجفه  غوـــف نـــاانوو ، امـــا هـــا 
الكــال نــ  اسجوــال اليانوــي والياليــي لام ــاجفه  نــ  

وائـل واانـب ففنيـا نـ  أ 38أيـل رفاـن فـن ألمانوـا 
 نوح المويوي حالاًلمةالتول ال ن أطام" محواب نبتأ 

نــ  أجــل نــوح المويــوي سن ــال الم ــاجفه ، ح ــ  
ونـــ  ال ممـــا"  39وإن رـــت ذلـــأ رغًمـــا طـــ  مرامر ـــت 

احرهاجوي اسخوفة فن الياايت اليفبوـي، جـتأ الكـتعل 
حال نا ييم  "ال كـال اليقـافن"، اسنـف الـ ي ل ـب 

ا" الم ياقــــــي حــــــال مفة اًلن بــــــاى ملــــــ  رقووــــــت اليوالــــــ
 40والماانوي حرار ناكاظي ون زاعتة 

، فومــا ع ياــ  حكمايــي الممويــو  امــاانوو 
قـــت عااج ـــان قوـــام ركـــفن ت نـــ  حيـــئ اًلن وـــازا" 
الممواحــي لامــاانوو  حشــمل طــام  ملــ  جانــب ذلــأ، 
قــت رق رـــف حيـــئ الموايـــب )نيـــل الفئالـــي( طاـــ  

 المـا هـا الكـال نـ  عالـتون سجـاهو  نـ  المـاانوو 
(، وملـــــ ار 141)المـــــامة فـــــن التلـــــ ار المرـــــفي 

 (  74 ل رل)ا 2014ليام المم ارهي ال انيوي 

وإلـــــ  جانـــــب احقانـــــي، غالًبـــــا نـــــا يكرـــــل 
اسجوبـــن طاـــ  المويـــوي حيـــت الـــاًلمة ن ومـــي لاـــزواى 

                                                           
38 Lansbergen, A and J Shaw, ‘National membership 
models in a multilevel Europe,’ (2010) 8 
International Journal of Constitutional Law, 64.  
39 Bertossi & Hajjat, 2. 
40 Shachar, 1012. 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3471955 
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حماان ، وهـ ا ن ومـي راـار القـاانو  لرـالح "وحـتة 
اسلــــــفة" فــــــن المويــــــوي ال ــــــن وجــــــت" نوــــــ  قــــــانان 

ـــتول  41نـــاجاوان  ونـــ  المـــتعف حالـــ اف أن حيـــئ ال
ـــب  نيـــل اسرمن ولبوـــان طاـــ  لـــبول الميـــال )نـــا زال
رمواـــز جـــو  المـــاانوو  طاـــ  ألـــاز المـــوس( حوـــل 

طاــ  المويــوي حــالزواى أن يمــان  يشــ ف  لاكرــال
ـــ   ـــ اف  وإل ـــزوى ال المـــاان  حانـــل المويـــوي هـــا ال

ونيال ــا –جانــب هــ ا ال مووــز ًل رــزال حيــئ الــتول 
ن ك ظــــــــي طاــــــــ  نيــــــــألي  -بــــــــنمول الخاــــــــو  اليف 

ال موــــــوس حرــــــ ي طانــــــي اخوــــــار لاكرــــــال طاــــــ  
 المويوي  

واكــــــــ  نك ــــــــاخ، فانــــــــو يممــــــــ  ال خاــــــــن 
الااطن ط  المويـوي  ملـ ار جوـا  مففهقوـا ع ـفك 

نيألي روظوت فقتان المويوي  (3فقفة  /3)فن نامرو 
لا شــفهيا" الانووــي  أنــا فومــا ع ياــ  حكــاًل" طــتم 

ان الكــال فــن أغاــب المــا اــ–قبــال ازمواى المويــوي 
ــــــتيًما ــــــتول ق ــــــ  طــــــ   -ال ــــــ  المــــــاان  أن ع خا فيا

جويــو و القتيمــي  فــن لــبول الكرــال طاــ  جويــوي 
جتعـــتة، أو يي بــــف حرــــال المـــاان  طاــــ  جويــــوي 

  42جتعتة حموزلـي رخـلاط نـاطن طـ  جويـو و القتيمـي
 (4ال قــــفة  /12المــــامة )وهشــــوف التلــــ ار البفازهاــــن 

طاــ  جويــوي ملــ  فقــتان المويــوي لكــل نــ  يكرــل 
                                                           

41 Neuman, 600.  
42 Aleinikoff, TA, ‘Theories of Loss of Citizenship,’ 
(1986) 84 Michigan Law Review, 1471. 

ـــانان قـــت  ـــار أن الق جتعـــتة )نـــ  اسخـــ  حيـــو  اًلط ب
 أورم ال يوابع  طا  ه ى القاطتة(  

 والمـــا يممـــ  الكرـــال طاـــ  المويـــوي، فانـــ
نيــال  43نــ  الــاارم أيًضــا فقــتان ا حرــارة ًل مراميــي 

ـــأ ـــ  ذل ـــ ت لـــكب المويـــوي نـــ  المـــاان   ،طا أن ع
الممــوس حيــبب اًلح وــال أو غوــفى نــ  الممارلــا" 

ــــ ــــل هــــ ا اًلح مــــال  44ل موــــوس ليماوــــي اي الميوب ني
ع ااـــب القبـــال نـــ  المكـــاالت، امـــا هـــا الكـــال فـــن 
  الاًليــا" الم كــتة، حاط بــار ال موــوس رموكــو التولــي

 فــــن البفازهــــل يشــــوف التلــــ ار 45فــــن المقــــام اسول 
( ملـــ  منمانوـــي مليـــاب ال موـــوس حقـــفار 12/4)نـــامة 

ــــــ  حالميــــــاز حالمرــــــاكي  قضــــــائن، سلــــــبا  ر يا
الانووــي  هــ ا ًل ييوــن أن اح مالوــي فقــتان المويــوي 
قائمـــي فقـــط حالويـــبي لاممويـــو ، جـــل من المـــاانوو  

 نيفاضان أيًضا ل قتان جويو  ت  

حيئ التول ر يانل ن  المويوي حاط بارها 
ــــــا لــــــوامي ا   وح اًظــــــا طاــــــ  المرــــــاكي الانووــــــي حق 

وال ماحي سفيال المـاانوو   يممـ  لـكب المويـوي 
الممواحــــي نــــ  خــــالل نبــــتأ نــــوح المويــــوي ن ومـــــي 
لاــــاًلمة"  رارهخًوــــا، طوــــتنا ر ــــزوى انــــفأة نــــ  رجــــل 
ــــن، فان ــــا ر قــــت جويــــو  ا، ورك يــــب حالمقاجــــل  أجوب

                                                           
43 Bosniak (2005), 197. 
44 Neuman, 596. 
45 Ibid. 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3471955 
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وبــالفغت نــ  أن زواى المــفأة اــان  46جويــوي زوج ــا 
ري ونــاطن، مًل أن مليــاب جويــو  ا أو حشــمل اخ وــا

 لكب ا لت يم  ا لأ  

فـــن اآلونـــي اسخوـــفة، اط مـــت" جاـــتان ايوـــفة 
أحماًنــا ملــ ارهي ل ممــو  التولــي نــ  مليــاب المويــوي 

فــــــــن  -ًل لــــــــوما فــــــــن حــــــــاًل" ازمواى المويــــــــوي-
الظـــفو  ال ـــن يمـــان فو ـــا الكفنـــان نـــ  المويـــوي 
 يكـــاف  طاـــ  المرـــاكي اليانـــي، أو حيـــبب حـــاًل"

"خــــفق الــــاًلب" أو "طــــتم الــــاًلب رمــــاى التولـــــي"،     
امــا حــا" هوــاك ركــال ناكــاخ  فــن اآلونــي  47ملــخ 

اسخوــفة، فومــا ع ياــ  حميــألي ازمواى المويــوي، نـــ  
ـــ   ـــي القـــفن اليشـــفه ، مل ناقـــ  نيـــامط ل ـــا فـــن ن اي

 48قبال ا طا  نااق وال  فن التول الميايفة 

  حاالت دراسية وتقييم مقارن   .4

ربــــــــ  ال ــــــــن لــــــــو ت طفضــــــــ ا الكـــــــاًل" اس
حال  رول هن الاًليا" الم كتة اسنفهموي، وألمانوا، 
وففنيا وجوـا  مففهقوـا  واليـبب المواقـن وراب هـ ا 
اًلخ وــار نظــفي وطماــن فــن ذا" الاقــب، امــا هــا 
نبــو  طاــ  الوكــا اآلرــن  نظفه ــا، هــ ى الــتول رميــل 

نخ ا ـــــي ل  ـــــت الماانوـــــي، نـــــ  نـــــا و نفًقـــــا ن اـــــارة 
ن  ن ائ  نخ ا ي طا  الوظام اليوالن  يي  ب  ذلأ

                                                           
46 Ibid. 
47 Shachar, 1011. 
48 Spiro, PJ, ‘Dual citizenship as human right,’ (2010) 
8 International Journal of Constitutional Law, 112. 

والقـــانانن  نمـــا يميــــل هـــ ى الــــتول يـــالكي لاقوــــام 
ج قوــــوت نقــــارن  أنــــا طماو ـــــا، فقــــت رــــت نواقشــــي هـــــ ى 
الكاًل" اسرب  حشمل ابوف فن اسمجوا"، وًل لـوما 
فن ضـاب الـتور الوشـط الـ ي ر ميـو المكممـي الياوـا 
 أو التلـــ ارهي، ال ـــن لـــاطت" طاـــ  ركتعـــت ن ليـــي

الماانوــي  وبمــا أن هــ ا لــوس فرــاًل طــ  الماانوــي 
فن ه ى الباتان اسربيي، فان ال ائتة ل ق رـف طاـ  
رقـــــــــتيت ريـــــــــتعال" قانانوـــــــــي أو ملـــــــــ ارهي نخ ـــــــــارة 
ونواقشــــــ  ا، أو أحــــــت  اليــــــااج  القضــــــائوي ال ــــــن 
وضــــي  ا الاًليــــا" القضــــائوي الياوــــا، أي المكممــــي 

ارهي الياوـــــــا لااًليـــــــا" الم كـــــــتة، والمكممـــــــي التلـــــــ 
ال ترالوــي اسلمانوــي، وفــن ففنيــا المماــس التلــ اري 

 ال فنين، والمكممي التل ارهي لموا  مففهقوا 

 الاًليا" الم كتة اسنفهموي  -أ

ـــــص ـــــ  الـــــفغت نـــــ  أن ن ملـــــ ار طـــــام  طا
يافا قضوي ال ن  الماانوي فـن الاًليـا"  1791

ــــــا"  ــــــن الاًلي ــــــي ف الم كــــــتة امــــــل، واــــــ لأ الماانو
 49المو فمة، مًل أنو ًل عـوص طاـ  ن  ـام لاماانوـي 

الما أطا  التل ار لاكانيفز لااي "وض  قاطـتة 
ــا ناضــا  المويــوي حــالاًلمة  ناحــتة لا موــوس"، رارًا
غوــف نكــتم  اسنــف الــ ي أم  ملــ  ظ ــار القضــوي 

Dred Scott v Sanford" (1857 )" وفة الشـ

                                                           
49 Neuman, 588. 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3471955 
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لقـت  50ال ن رت فو ا ريفهع "الوـاز" حم ـاهوت طفقوـي 
الـان ذلــأ ح ــ  انــتًل  الكـف  اسهاوــي ال ــن أطقب ــا 
مليــــاب الــــفق واط مــــام ال يــــتعل الفاحــــ  طشــــف )الــــ ي 

(، ورـت ربوـن نـا ييـم  جــ Dred Scottأليـ  قـفار 
 "تف  الماانوي" ال ي يضم  الماانوي طا  ألـاز

 51 نكاعت طفقًوا

وباط مام ال يتعل الفاحـ  طشـف، فقـت" اـل  
وًليـــي نو ـــفمة قـــترر ا طاـــ  ركتعـــت نـــ  هـــت أففامهـــا، 

الك ــاخ فــن ذا" الاقــب طاــ  حالــي نمــزأة  وبال ــالن
الــــ واًما ملــــ  قاطــــتة أيــــل الماانوــــي   52لاماانوــــي،

ن ومــــي لــــ لأ، فــــان نــــا  الكمايــــي ال ــــن ر م ــــ  ج ــــا 
لمكممـــي الياوـــا، جـــتًبا الماانوـــي ع كـــتم امـــا ر يـــفى ا

(، ال ـن 1901) "Downes v. Bidwell"حقضـوي 
قباـــــب المكممــــــي فو ــــــا ح يـــــي نــــــ  "الموــــــان  غوــــــف 
المترجـــــــي"  نمـــــــا يميـــــــل حاحنمـــــــان ال مووـــــــز جـــــــو  
"المويـــــوي" حـــــالميو  الـــــتولن و"الماانوـــــي" حـــــالميو  

ـــــ  الكـــــانيفز ، التلـــــ اري  نـــــ  نـــــفور الاقـــــب ولا
اسنفهمــــــــن ناــــــــاق المويــــــــوي اسنفهموــــــــي حماجــــــــب 

جاررارهمـا وفوـفج  آعالعوـتز القانان، ل شمل لـمان 
                                                           

50 Neuman, 588; Bosniak [2010] 11, 23; Maltz, EM, 
‘Citizenship and the Constitution: A History and 
Critique of the Supreme Court's Alienage 
Jurisprudence,’ (1996) 28 Arizona State Law Journal, 
1138; Eisgruber, CL, ‘Birthright Citizenship and the 
Constitution,’ (1997) 72 New York University Law 
Review, 54. 
51 Neuman, 588. 
52 Ibid., 590. 

وغـــاام، رارًاـــا جـــ لأ اسنـــفهموو  فـــن نواقـــي لـــاناا 
اسنفهموــي فــن فيــي حــانان المويــوي اسنفهموــي غوــف 

 ح   عانوا ه ا   53الماانوو 

 "Rogers v. Bellei"وفـــن قضـــوي 
المكممــي الياوــا أن المويــوي ال ــن (، أالــت" 1971)

عــــوص طاو ــــا القــــانان لا ــــل عالــــت خــــارى الاًليــــا" 
الم كـــتة لاالـــت أنفهمـــن، رفقـــ  سن ركـــان رمووًيـــا، 
ولك  هـ ا لـوس الكـال حالويـبي لمـا ورم فـن ال يـتعل 

 54الفاح  طشف فن الاًليا" الم كتة حشأن ال مووس 
(، ربوـب 1884) "Elk v. Wilkins"وفـن قضـوي 

الياوـــــا ال  يـــــوف الـــــ ي يقـــــال أن خضـــــا   المكممــــي
اسففام لقضاب الاًليا" الم كـتة طوـت الـاًلمة ييـ بيت 
أوليـــــأ الـــــ ع  يخضـــــيان لاقبائـــــل ال وتيـــــي، حكوـــــل 

وبوــاًبا  55يي بــفون رــاحيو  لمم مــ  لوالــن نيــ قل 
طاـــ  ذلـــأ، فـــان نـــاانو  ت اسنفهموـــي ًل يممـــ  أن 

 -ركان حالاًلمة، جل حماجب قانان الكانيفز فقـط 
، طوـتنا نـوح 1924ال ي حال يل رت ربووـو فـن طـام 

الكـــانيفز المويـــوي لمموـــ  ال وـــام المالـــامع  فـــن 
الاًليــــا" الم كــــتة، حيــــئ الوظــــف طــــ  ان مــــابار ت 

 56القباوي 

                                                           
53 Ibid., 590-1.  
54 Ibid., 591. 
55 Neuman, 592; Eisgruber, 63. 
56 Neuman, 592. 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3471955 
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فــــــن لايــــــاي نــــــ  القضــــــايا ال ــــــن وج ــــــب 
لامكممــي، حــتم" المكممــي نــا  الكمايــي الممواحــي 

فقـــتان ا، لاماانوـــي فـــن نااج ـــي محاـــال المويـــوي أو 
نــ  اًلح  ــاخ حانمانوــي قوــام الكمانــي حاحاال ــا فــن 
حـــــاًل" نكـــــتمة، طوـــــتنا يمـــــان لـــــااك المـــــاانوو  

  57.ن مً ا نكا ال خان ط  المويوي

ونوــــــــز ال يــــــــتعل الفاحــــــــ  طشــــــــف لاتلــــــــ ار 
القانانوـــي وبوـــام الكمايـــي  اسنفهمـــن جـــو  احجـــفابا"

الم يـــاوهي ال ـــن روابـــ  طاـــ  "استـــخا "، وبـــو  
يكظـــــف طاـــــ  الـــــتول خـــــفق ان وـــــازا"  البوـــــت الـــــ ي

ــــا" الم كــــتة أو حرــــانار ت  اسنــــف  نــــاانون الاًلي
الـــــــــ ي فـــــــــ ح الممـــــــــال لامـــــــــتل جـــــــــو  استـــــــــخا  
والمــــاانوو  ايانـــــل نك ـــــز لاكقــــاق فـــــن الاًليـــــا" 
الم كــــتة  وفــــن حــــاًل" نخ ا ــــي، فيــــف" المكممــــي 
الياوـــا هـــ ى "اًلن وـــازا" أو الكرـــانا"" طاـــ  نكـــا 

 "Slaughter-House cases"ضــــــــــــــــو  فــــــــــــــــن 
ل شـــمل حـــ  المـــاانوو  فـــن اليـــ ف نـــ   ،(1873)

ــــ  أخــــف ، وحــــ  المــــاان  اسنفهمــــن فــــن  وًليــــي مل
وتــمل أيًضــا الكــ  فــن  58 ياًللــ قفار فــن أيــي وًليــ

البقاب فن الاًليـا" الم كـتة، والكـ  فـن اليـامة ملـ  
الاًليا" الم كتة مذا غامروها  وه  ت ه ا الك  فـن 

                                                           
57 Schneiderman v. United States (1943), Trop v. 
Dulles (1958), and Afroyim v. Rusk (1967); Rogers v. 
Bellei (1971); Vance v. Terrazas, (1980); Neuman, 
597; Sprio, 119-20; Aleinikoff, 1471. 
58 Neuman, 593-4. 

طا  أنو ح  ناا  عانوا ه ا فن الاًليا" الم كتة 
مون أن يموـــ  هـــ ا الكـــ  نـــ  ريـــاوت  59حالضـــفورة،

وهاالــب  60المـاانوو  أو نقا ـت لامكاالمـي اسجوبوـي 
التل ار يـفاحي حالماانوـي اأحـت نـ هال" المم ـب 

وأالــــت" المكممــــي أن هــــ ا  ال ــــترالن اًلن خــــاجن،
اًللــ بيام لألجانـــب ًل ع وــاقئ نـــ  نبويــي الوظـــام 

  61 التيمقفانن

لاله مــــــــام أن الكــــــــ  فــــــــن ونــــــــ  الميوــــــــف 
ال رــــاهب غوــــف نضــــمان حشــــمل نباتــــف ملــــ ارًها 

رمـــــــب نمارلـــــــي اق ـــــــفا   ،لامـــــــاانوو ، فـــــــن الااقـــــــ 
اسجانب فن الاًليا" الم كتة، اما أالـت" المكممـي 

 Pope"الياوـا لااًليـا" الم كـتة نمـتًما فـن قضـوي 
v. Williams" (1904)  أن حـ  ال رـاهب لـوس

فــن الاًليــا"  "لمويــويالماانوــي/ ا"ان وــاًزا عوبــ  نــ  
ـــــًفا أليـــــب المكممـــــي نـــــ   الم كـــــتة اسنفهموـــــي  وأخو
الواحوــي القضــائوي القوــام الم بقوــي والم فوضــي طاــ  

مًل أنــو نوــ  طــام  62.حــ  المــاانوو  فــن ال رــاهب

                                                           
59 Nguyen v. INS (2001) 
60 Ibid., 595-6.  
61 Neuman, 595; Rodriguez, CM, ‘Noncitizen voting 
and the extraconstitutional construction of the 
polity, (2010) 8 International Journal of 
Constitutional Law, 38–9; Maltz, 1179–80. Cabell v. 
Chavez Salido, (1982) 
62 Ie in Kramer v Union Free School District No. 15 
(1969); Neuman, 594; Maltz, 1175. 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3471955 
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وبماجب قانان فوترالن، رت رمفهت رراهب  1996
 63.غوف الماانوو  فن اًلن خاحا" ال ترالوي

اطوــي لويــب حقــاق وأخوــًفا، الكقــاق اًلج م
ناانوو ، وهن غوف نكموي حالقانان، فالمكممـي لـت 
ر يف التل ار طا  أنو يكمن ه ى الكقـاق حرـارة 
جاهفهي لـااب اـان ذلـأ حشـمل نباتـف، أو حضـمان 

وبالويـــبي لمموـــ  الكقـــاق  64الكمايـــي الم يـــاوهي 
اسخــف  ال ــن رشــما ا احجــفابا" القانانوــي الااجبــي، 

وهي، فان ـــا راـــال جموـــ  أو تـــفو  الكمايـــي الم يـــا
 65اسففام )ولويب حمًفا طا  الماانوو  فقط( 

 ألمانوا  - 

الما الاًليا" الم كتة، ألمانوا مولـي فترالوـي  
ـ  فوـو قـانان الماانوـي فـن  ض  مًل أن اليواق الـ ي ود
ألمانوا نخ ا ، حكول رمكـار حـال نكـاوًل" نـوح 
ـــــن   ـــــب، وال كانـــــل اسوروب ـــــفام اسجان المويـــــوي لألف
فألمانوـا لــت ركـ  نو  كــي طاــ  منـ  المــاانوو  غوــف 

 ،ونـــــ  ناحوـــــي أخـــــف   .اسلمـــــان ونـــــوك ت المويـــــوي
                                                           

63 Neuman, 595. 
64 San Antonio Independent School District v 
Rodriguez (1973); Dandridge v Williams (1970); Ibid., 
596. 

 United)فـــــن قضــــــوي  "Rehnquist"امـــــا أتـــــار رئـــــوس القضـــــاب  65
States v. Verdugo-Urquidez (1990 فان "الشيب" نرااح ،

فوــن ييــ ختم فــن جموــ  نااضــ  التلــ ار لفتــارة ملــ  اسفــفام الــ ع  هــت 
جـــزب نـــ  نم مـــ  ونوـــن، أو الـــ ع  نـــاروا ارربانـــا" اافوـــي نـــ  التولـــي 

 لوماناا جزًبا ن  ه ا المم م   
 

نويـــــب المكممـــــي التلـــــ ارهي ال ترالوـــــي فـــــن ألمانوـــــا 
نكــــــــاوًل" رالــــــــو  ناــــــــاق نــــــــا ييــــــــم  جـــــــــ"حقاق 
ــــــ  وجــــــو الخرــــــا  الكــــــ  فــــــن  الماانوــــــي"، وطا

ليايـــــــا" رممـــــــو   -ليوـــــــف المـــــــاانوو -ال رـــــــاهب 
ان نـــــ  اًلنـــــتناى، وطاوـــــو، المـــــاانوو  غوـــــف اسلمـــــ

 الانب ال يتعال" التل ارهي ضفورهي فن ألمانوا  

فــن ملــ ار الاًليــا" الم كــتة )المــا فيــفرو  
ـــــــان  ـــــــا" الم كـــــــتة(، ف ـــــــا فـــــــن الاًلي المكممـــــــي الياو
نرااح الشيب ًل يق رـف طاـ  المـاانوو ، وإنمـا 

آخــــفه  ل ــــت نــــا  نــــ  الماكوــــي أو  ايشــــمل أتخاًيــــ
ــــــن الاًليــــــا" الم كــــــت وامــــــا جــــــامل  66ة ال ااجــــــت ف

ألوميانتر جومل  نك  نيوش ركب ملـ ار ًل ع مـو 
ن  ــــام الماانوــــي مًل قاــــوال، امــــا أن هــــ ا التلــــ ار 
يضــــــ  أنماًنــــــا ولــــــباًل لاكمانــــــي الفتــــــوتة مون أن 

ـــي  ـــار لم  ـــام الماانو ـــا  67يضـــ  أي اط ب فـــن ألمانو
ري بف الماانوي أنًفا غايي فن اسهموي، حوـل رايـب 

ـــت  حخـــال  الكـــال  –الشـــيب مورا ألالـــًوا فـــن ركتع
ــ لأ، فــان الكمايــي  فــن الاًليــا" الم كــتة  ون ومــي ل

  68التل ارهي فن ألمانوا ل ا وزن خا  

                                                           
66 Rodriguez, 37. 
67 Ibid. 
68 Horváth, E and R Rubio-Marín, ‘"Alles oder 
Nichts"? The outer boundaries of the German 
citizenship debate,’ (2010) 8 International Journal of 
Constitutional Law, 76. 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3471955 
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فن الااق ، اانب ألمانوا نيفوفي حما يااـ  
الم  ام القانن اليفقن" لاماانوي والـ ي اـان "طاوو 

ــــــاانو   ــــــو ق ــــــ ي الــــــ وت" ملو ــــــتاف  ال اسلــــــاز أو ال
حول اان الكرال طا  الماانوي الرارني لاحًقا، 

المويــــوي حيــــت الــــاًلمة رقفهبــــا نق رــــًفا حرــــًفا طاــــ  
ـــــفابة أخـــــف  لاقـــــانان اسلالـــــن  69الويـــــب  وفـــــن ق

اسلمـــانن، يمـــان نـــ  المياـــا  الـــ و اى أن نمـــاذى 
الماانوـــــي اسلمــــــانن هـــــا نمــــــاذى طفقـــــن، وري بــــــف 
المكممـــي التلـــ ارهي ال ترالوـــي اسنـــي اسلمانوـــي جوـــاًب 

الم ياقــــــــــي حالميــــــــــائل  نــــــــــتنًوا يــــــــــفًفا لألغــــــــــفاخ
  70التل ارهي 

وبرف  الوظـف طـ  الوقـال الوظـفي حـال 
نــــا  اسنــــي والماانوــــي ال ــــن ر بواهــــا ألمانوــــا، فــــان 

لـــاطت  1999احيـــالا التلـــ اري الـــ ي رـــت طـــام 
طاــ  ال خ وــ  نــ  حــتة قــانان المويــوي اسلمانوــي، 
حمـــا ييـــمح ج موـــوس الم ـــاجفه  وذرهـــ  ت فـــن حالـــي 

اسنــــف الــــ ي أم  ملــــ   71 الـــ و اب تــــفو  احقانــــي
منــــ  الموــــل اليــــانن واليالــــل نــــ  غوــــف المــــاانوو  
المالـامع  فــن ألمانوـا، نــ  الك ـاخ فــن ن ـس الاقــب 
طاـــ  ال قووــــتا" الماضـــاطي رمــــاى ازمواى المويــــوي 

                                                           
69 Lansbergen, A and J Shaw, ‘National membership 
models in a multilevel Europe,’ (2010) 8 
International Journal of Constitutional Law, 64. 
70 Horváth and Rubio-Marín, 75. 
71 Lansbergen and Shaw, 64; Horváth and Rubio-
Marín, 83. 

حشــــمل طــــام نــــ  خــــالل "واجــــب اًلخ وــــار"  وب ــــ ا 
الرـــــتم فـــــان اسلمـــــانن الممـــــواس يخـــــانف حخيـــــارة 

لامويوي الياحقي، وها  جويو و فن حال مطامة نابو
اـــــــأنف  نـــــــا ر هـــــــتى المكممـــــــي التلـــــــ ارهي ال ترالوـــــــي

هـــــ ا وقـــــت لـــــب  أن قضـــــب المكممـــــي  72ملـــــ اري 
التلــــ ارهي ال ترالوــــي حــــأن رالــــو  حقــــاق ال رــــاهب 
ليوــف المــاانوو  عو  ــأ القــانان اسلالــن اسلمــانن 

(، 1990)حمـــا ييـــم  حقضـــوي الوـــاخبو  اسجانـــب )
المكاوــي(  فبــتًًل نــ  ال ــن رياناــب نــ  اًلن خاحــا" 

الوظـــف ملـــ  ال رـــاهب طاـــ  أنـــو حـــ  لامــــاانوو ، 
أن منـــ  غوـــف المـــاانوو  فـــن  اط بـــف" المكممـــي

اليماوـــــي اًلن خاجوـــــي يي بـــــف حموزلـــــي ان قـــــا  لكـــــ  
الشيب اسلمانن فن رقفهف نرـوفى، أي رفـئ فكـفة 
اليمـــــز الـــــتيمقفانن الـــــ ي ع ميـــــل طوـــــتنا روابـــــ  

أن يمـــان ل ـــت القـــاانو  طاـــ  غوـــف المـــاانوو  مون 
 73مور فن يواغ  ا 

المـــــا أقـــــف" المكممـــــي ال ترالوـــــي التلـــــ ارهي 
حانمانوي ريتعل القانان اسلالن، وقت جـف  ريتعاـو 

، مًل أن رالــو  ناــاق الكــ  فــن 1992فياًوــا طــام 
ال راهب ليوف الماانوو  ًل يشمل جمو  اسجانـب 

يخفى  أوجت ال يواب طماًنا  ف ن الااق  ه ا ال يتعل
قاطــــتة الكظــــف اليــــام، حوــــل لــــمح لمــــاانون  طــــ 

                                                           
72 Ie BVerfG (12 December 2006) (Ger) in Horváth 
and Rubio-Marín, 80–1.   
73 Rodriguez, 33-34. 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3471955 



  من منظور دستوري مقارن ةاملواطن

 

17 
 (2019/6) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

الــتول اسطضــاب فــن اًلركــام اسوروبــن حال رــاهب 
فـــــن ان خاحـــــا" التولـــــي وفـــــن اًلن خاحـــــا" المكاوـــــي، 

 74وذلأ حما ع    ن  نياهتة نال فخوب 

ـــل، ال يفضـــب المكممـــي التلـــ ارهي  وبالمي
ال ترالوــــي ملــــ ارهي رشــــفهًيا يابــــ  نــــ افة اًلط قــــال 

ــــي، وخارــــب م لــــ  طــــتم ملــــ اره و  اانــــو اسوروبو
ع يــــارخ نــــ  القــــانان اسلالــــن، وًللــــوما المــــامة 

 75( ال ـــــــن ركظـــــــف ريـــــــاوت اسلمـــــــان 2فقـــــــفة  /16)
ولا ياب طا  ه ى اليقبي، رت ريتعل ه ى المامة طام 

، نــــ  اححقــــاب طاــــ  حظــــف ريــــاوت اسلمــــان، 2000
ولكو ـــا أضـــافب منمانوـــي ريـــاوم ت ملـــ  مولـــي أخـــف  

ن أو مل  نكممـي مولوـي، طضا فن اًلركام اسوروب
الـــــــ واًما ملـــــــ  الـــــــ يواب قـــــــانانن، تـــــــفهاي اح ـــــــفام 

وهـ ا ال يـتعل التلـ اري  76ضمانا" لوامة القـانان 
 طا  القاطتة، ًل ييون أي ريووف جاهفي  

 ففنيا -"

نــــ  التلــــ ار ال فنيــــن  (34)وفًقــــا لامــــامة 
، فـــــان المويـــــوي رـــــتخل وفـــــ  ناـــــاق 1958ليـــــام 

ـــت اق ـــفاا  2016اخ رـــا  القـــانان  وفـــن طـــام  ر
 (34)ريـتعل ملــ اري جتعـت لوــ ت ممراجـو فــن المــامة 

                                                           
74 Rodriguez, 33, n 11. 
75 BVerfG (18 July 2005) (Ger) 2 BvR 2236/04. (Ger) 
para. 63, 102, cited in Horváth and Rubio-Marín, 88. 
76 Horváth and Rubio-Marín, 88, n 85. 

نــــــ  التلـــــــ ار ال فنيــــــن، ع ـــــــوح منمانوــــــي حفنـــــــان 
المــاانوو  ال فنيــوو  نــ  جويــو  ت فــن حــال اــاناا 
يكماـــان جويـــوي أخــــف ، أو رمـــب ممانـــ  ت حمفهمــــي 

 خاوفة ر تم ال قفار اسني  

ـــــــفار أيـــــــترى المماـــــــس  ـــــــن ق ـــــــو ف ـــــــف أن غو
ـــــــــف الكف  77التلـــــــــ اري، نـــــــــان نـــــــــ  المويـــــــــوي اط ب

ـــ ع  اال يـــباا المويـــوي ال فنيـــوي أنـــًفا  لألتـــخا  ال
نويمما ن  التل ار، فن الااق  من القانان المشار 

ع ضم  حمًما جتعًتا عوص  78فن قفار المماسملوو 
ــــــــ ع  اال يــــــــباا المويــــــــوي  ــــــــ  أن استــــــــخا  ال طا
ــــــاا  ال فنيــــــوي يممــــــ  أن يكفنــــــاا نو ــــــا مذا نــــــا أمعو

بف طماًل مرهاجو ا  وأالت حارركا  جفهمي أو جوكي ري 
ـــس التلـــ اري نـــ  جتعـــت نـــا لـــب  ذاـــفى فـــن  المما
القضوي الياحقي، حما ي وـت أن نبـتأ الميـاواة ًل يموـ  
اليــــــااي ال شــــــفهيوي نــــــ  ال يانــــــل نــــــ  اسوضــــــا  
المخ ا ــي حاـــفق نخ ا ـــي، أو طـــتم ال قووـــت حالميـــاواة 
ــــــا  ــــــن اا  ــــــ  حالمرــــــاكي اليانــــــي  وف سلــــــبا  ر يا

 خــ ال  فــن المياناــي ييــام ملــ الكــال و   فــان اًل
ف ـن الكـو  الـ ي يي ـف  فوـو  القانان ال ي عوظمـو 

المماـــس التلـــ اري حـــأن استـــخا  الـــ ع  اال يـــباا 
المويـــــوي ال فنيـــــوي، واستـــــخا  الـــــ ع  ع م يـــــان 

                                                           
77 Decision 96–377 DC of 16 July 1996 (Fr) 

قانان ريزهز رتاجوف احن اذ لممافكـي احرهـا  واليوـ  ضـت أيـكا    78
ني أو وظـائ  الختنـي اليانـي، ولـ  رـتاجوف ر ياـ  حشـفني الاظائ  اليا

  ال كقو  الموائن
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حالمويــوي ال فنيــوي حــالاًلمة فــن ن ــس الميــ ا ، مًل 
أنو وبالوظف مل  ال ـت  المياـ  لممافكـي احرهـا ، 
فانـــــو يموـــــز أن رقـــــام اليـــــااا" احمارهـــــي حكفنـــــان 
تــخص نــ  المويــوي ال فنيــوي ول  ــفة نكــتمة، مون 
أن عو   طـ  ذلـأ اخـ ال  فـن المياناـي أو ان  ـاك 

المتيــــــي  لمبــــــتأ الميــــــاواة، وبــــــالوظف ملــــــ  الخاــــــارة
لميألي نمافكي احرهـا ، فـان هـ ا ًل ع يـارخ نـ  

المــــاان  نـــ  مطـــالن حقـــاق احنيـــان و  (8)المـــامة 
، مذا نا أطا  المشف  نيـل هـ ى اليقابـي  (1789)

فــن حــو  أن اسلــس الواظمــي لامويــوي ال فنيــوي لــت 
ر يوـــف، فقـــت أمخاـــب ميـــالحا" ذا" نـــاح  رقوـــتي 

ن طــــام )وأطوــــت رأالوــــتها فــــن قــــانا  2003فــــن طــــام 
، حكوــل أضــافب اخ بــاًرا طــ  رــارهخ وثقافــي 2011

 79ففنيا( ني  تًفا اسزواى اسجانب 

ـــ   وقـــت أحوـــل قـــانان المويـــوي )الميـــتل( مل
المماــس التلــ اري، وأالـــت المماــس التلــ اري )فـــن 

( 1993رماز/ عالوا  20الم رخ  321-93القفار 
أن الميــــــاواة ًل رموــــــ  نــــــ  وضــــــ  قااطــــــت قانانوــــــي 

أي رخ اــــ  -نخ ا ــــي نــــ  الوــــاز  نخ ا ــــي، ل يــــا"
امــــا هــــا الكــــال فــــن  -حــــاخ ال  ال ــــفم المخانــــب

ــــت نــــفور  ــــانان المتع ــــب فو ــــا الق ــــن ع اا ــــي ال  الكال
ــــال  ــــزواى نــــ  أجوبــــن، أو تــــخص ج لــــو و  حيــــت ال

                                                           
79 Bertossi, C, & Hajjat, A Country Report: France 
(Robert Schuman Centre for Advanced Studie 2013), 
3,15. 

جويــــــوي، نــــــ  نــــــاانون ففنيــــــا، قبــــــل أن يم يــــــب 
المويــــــوي ال فنيــــــوي حشــــــمل طاوــــــن يــــــفهح  مًل أن 

التلــ اري  المماــس التلــ اري اط بــف أنــو نــ  غوــف
مضــــافي ن اابــــا" أخــــف  طاــــ  الرــــيار اسجانــــب 
المالـــامع  فـــن ففنيـــا سجـــاهو  أجوبوـــو ، فـــن حـــو  
رمــــوح الــــاًلمة )نقفونــــي حاليــــ  واحقانــــي( الــــ كقاًقا 
راقائًوـــــا حالمويـــــوي ال فنيـــــوي  أي حيبـــــارة أخـــــف ، ًل 
يمم  لايااي ال شـفهيوي أن رايـن الكمايـي القانانوـي 

نـــ  التلـــ ار  (34) المورـــا  طاو ـــا فـــن المـــامة
ونــا زالــب ح ــ  اآلن نيــألي المويــوي فــن ال فنيــن  

ففنيــــا فــــن اليالــــب ضــــم  منــــار القــــانان وقــــفارا" 
ـــاول نيـــألي المويـــوي،  ـــس التلـــ اري ال ـــن ر و المما
وال ــــن ري بــــف غوــــف نكــــتومة، لــــااب طاــــ  نيــــ ا  

 80.الوااق أو اليتم

                                                           
80 Schwartz, R, ‘Dossier : la Constitution et le droit 
des personnes et de la famille,’ Nouveaux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, n° 39 (avril 2013): Decision 
86-145 L (19 March 1986) (‘sur la nature juridique de 
dispositions du code de la nationalité’) (Fr); Decision 
93-321 DC (20 July 1993) (‘sur la loi réformant le 
code de la nationalité’) (Fr); Decision 93-325 DC (13 
August 1993) (‘sur la loi relative à la maîtrise de 
l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et 
de séjour des étrangers en France’) (Fr); Decision 96-
377 DC (16 July 1996) (‘portant sur la loi tendant à 
renforcer la répression du terrorisme’) (Fr); Decision 
98-389 DC (5 May 1998) (‘sur la loi relative à l’entrée 
et au séjour des étrangers en France et au droit 
d’asile’) (Fr); Decision 2010-1 QPC (28 May 2010); 
Decision 2011-631 DC (9 June 2011) (‘sur la loi 
relative à l’immigration, à l’intégration et à la 
nationalité’) (Fr); Decision 2011-186/187/188/189 
QPC (21 October 2011) (Mlle Fazia et autres) (Fr); 
Decision 2012-227 QPC (30 March 2012) (M Omar S) 
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 (2019/6) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

وهيـــ وت قـــانان المويـــوي ال فنيـــن الكـــتعل 
 نطــان   طاو ــا فــن قــاناننملــ  المبــامئ المورــا 

فموــــ  ذلــــأ الكــــو ، اــــان رشــــفه    1827و 1889
المويـــوي ال فنيـــوي خاوًاـــا جـــو  نبـــتأ نـــوح المويـــوي 
ن ومي لااًلمة، ونبتأ نوح المويوي جوـاب طاـ  راحاـي 
الـــتم، ولـــوافة التولـــي طاـــ  روظـــوت الماانوـــي )نيـــل 

اـــان القـــانان  81لـــوافرو طاـــ  ال موـــوس والـــزواى( 
ا اليباق فن اج كار نبـتأ نـوح ( ه1804ال فنين )

المويوي جواًب طاـ  راحاـي الـتم، ونـ  ثـت ان شـف فـن 
قـارة أوروبــا خـالل القــفن ال الــ  طشـف، وقــت أطــام" 
ففنيـا نوــزة نـوح المويــوي سن ـال الم ــاجفه  أيًضــا 
نـــ  خـــالل نـــوح المويـــوي حـــالاًلمة، وإن اـــان ذلـــأ 
رغًمــا طــ  مرامر ــت  ف ــن الااقــ  قــترة هــ ًلب اسن ــال 

 طـانن ا  رفئ المويوي ال فنيوي رت محاال ا فـنط
 82 1927و 1889

خـالل الكـف  اليالموـي اسولـ ، واـفم طاــ  
 Delbruck Law)قـــانان "معابـــفوك" اسلمـــانن )

، ال ي لمح لأللمان ال ع  رموياا فـن 1913ليام 
الخـارى الـ يامة جويــو  ت اسيـاوي، وضـيب ففنيــا 

يــوي، نــ  مجــفابا" رلــموي فومــا ع ياــ  ح قــتان المو
 1915 اجفهـل /نويـان 7القاانو  ال ن رت لـو ا فـن 

                                                                                       
(Fr); Decision 2012259 QPC (29 June 2012) (M 
Mouloud A) (Fr); Decision 2012-264 QPC (13 July 
2012) (M Saïd K) (Fr). 
81 Bertossi & Hajjat, 2, 5. 
82 Ibid., 2. 

  وبيـت ان  ـاب الكـف ، 1917 عانوا /حزهفان 18و
ركالــــــــب اسولاهـــــــــي اليوالــــــــوي ملـــــــــ  اًله مانـــــــــا" 
التيميفافوــي وزهـــامة ال موـــوس  وهــ ا نـــا ي يـــف لمـــاذا 
الانــب ففنيــا، وطاــ  اليمــس نــ  ألمانوــا، ن يــانكًي 

 83يالموـي اسولـ  ن  ازمواى المويوي نوـ  الكـف  ال
، حـــــا" نـــــ  المممـــــ  لامـــــاانوو  1973نوـــــ  طـــــام 

ال فنيوو  المقومـو  فـن الخـارى )فـن منـار الميـاواة 
الكاناـــــي جـــــو  المويـــــو ( نقـــــل جويـــــو  ت ال فنيـــــوي، 
خــــالل طــــتم ًل حرــــف لــــو نــــ  اسجوــــال، وهممــــ  
سزواج ــت اسجانــب اال يــا  المويــوي ال فنيــوي طــ  

 84نفه  الزواى 

 جوا  مففهقوا  - 

الانب نيظت ال كاـوال" لماضـا  الماانوـي 
ح ــــ  اآلن فــــن رمفبــــي اــــل نــــ  الاًليــــا" الم كــــتة 
اسنفهموـــــــي، وففنيــــــــا وألمانوـــــــا نفرباــــــــي حــــــــالموا  
ـــ لأ، اانـــب  ـــانانن، ون ومـــي ل والم  ـــام الفلـــمن الق
الماانوي وضًيا أو تماًل عفلت حـتوم المم مـ   من 

اا جوا  مففهقوا رقتم نماذًجا لم  ام الماانوي الم  

                                                           
83 Ibid., 2, 5. 
84 Ibid., 2-3. 
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حوـــل ييـــام اًلنشـــيال الكـــتعل حـــالكقاق  85نيـــوًبا،
 86والمواف  الممواحي 

ملـــ  جانـــب ذلـــأ، حالويـــبي سلمانوـــا وففنيـــا 
والاًليــــا" الم كــــتة، اــــان هوــــاك منمانوــــي حيــــالا 
ن  ــام الماانوــي أو ريتعاــو، )لورــبح أاليــف تــمالوي 
وأاليــف نيــاواة( نــ  خــالل ال يــتعال" التلــ ارهي أو 

و اسوانــــف ال و و يــــي  أنــــا فــــن القــــاانو  ال شــــفهيوي أ
جوــا  مففهقوــا، فقــت ليبــب المكممــي التلــ ارهي موًرا 

  87رئوًيا فن راليي حقاق الماانوي 

فــن الااقــ ، اانــب المكممــي التلــ ارهي هــن 
ــــاق ت  ــــو  حق امــــا  88نــــ  أطاــــب المــــاانوو  المياو

ولــيب المكممــي الكقــاق اًلج ماطوــي واًلق رــاميي 
طاــ  قــتم الميــاواة  لألفــفام غوــف المــاانوو   ل رــبح

وهـــأرن هـــ ا  89نـــ  حقـــاق نـــاانون جوـــا  مففهقوـــا 

                                                           
85 Choudhry, S and C Saunders, ‘Symposium on 
citizenship: Forward,’ (2010) 8 International Journal 
of Constitutional Law, 7. 
86 Klaaren, J, ‘Constitutional citizenship in South 
Africa,’ (2010) 8 International Journal of 
Constitutional Law, 97; Adelman, S, ‘Sovereignty, 
Citizenship and the Universality of Socio-Economic 
Rights,’ in Oscar Vilhena, Upendra Baxi and Frans 
Viljoen (eds) Transformative constitutionalism: 
Comparing the apex courts of Brazil, India and South 
Africa (Pretoria University Law Press 2013), 569-72. 
87 Shachar (2012) n2; Choudhry, 7.   
88 See National Coalition for Gay and Lesbian Equality 
v Minister of Home Affairs (2000) (S Afr), via Shachar 
(2012) n2 . 
89 See Khosa v Minister of Social Development and 
Mahlaule v Minister of Social Development (2004) (S 
Afr); Klaaren 100; Adelman 562 

طاــ  حالــي لــاحقي أالــت" المكممــي فو ــا  االقـفار نبوًوــ
  90أن الماانوي لويب ألاًلا لا مووز المكظار 

اــــــان ال  ــــــت  91واــــــ لأ فــــــن طــــــتة قضــــــايا
القــــــانانن لاماانوــــــي هــــــا اسلــــــاز الــــــ ي اط ففــــــب 

ــــــــــو  ــــــــــي حماجب ــــــــــي حالكماي المكممــــــــــي جااجــــــــــب التول
التجاانالوي خارى الكتوم احقاوموي، جتًًل نـ  رـافوف 
قـتر أالبـف نـ  الففاهوــي لامـاانوو  )ولـوس لامقومــو  
الـــتائمو ( خـــارى الكـــتوم احقاوموـــي، فخارـــب ملـــ  

 92ر هي جم ارهي لاماانوي 

ــــن  وفــــن لايــــاي نــــ  القضــــايا اسخــــف  ال 
ركـــت" نـــا جـــاب حـــو قـــانان اًلن خاحـــا" نـــ  حفنـــان 

نوو  الميــماو  نــ  نمارلــي فيــا" نيووــي نــ  المــاا
حق ــــت فـــــن اًلن خــــا  وال رـــــاهب  ن ومــــي لكـــــان ت 

أالـــــــت"  93خــــــارى مقاـــــــوت التولـــــــي عـــــــام اًلن خاحـــــــا"،
أن  94المكممــــــــي التلــــــــ ارهي فــــــــن محــــــــت  قفارار ــــــــا

ـــو فـــن ال رـــاهب  ـــب فو ـــا نكمـــن حق يـــاحب الاا
ـــا قـــت  ـــوت فـــن الخـــارى ن قً  ملـــ ارًها وهـــا نـــاان  نق

فـــــن  ان  ـــــأ حقـــــو، سنـــــو نوـــــ  نـــــ  نمارلـــــي حقـــــو
                                                           

90 see Larbi-Odam and Others v Member of the 
Executive Council for Education (North-West 
Province) and Another (1997) (S Afr); Klaaren, 100. 
91 Kaunda and Others v President of the Republic of 
South Africa and Others (2004) (S Afr); and Von Abo 
v Government of the Republic of South Africa and 
Others (2009) (S Afr) 
92 Klaaren, 104-6. 
93 Ibid., 106-7. 
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Others (2009) (S Afr). 
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ال رـــاهب حماجـــب حمـــت قـــانانن  نمـــا يميـــل نـــ  
الممم  لاواخبو  الميماو  حممارلي حق ت المكمن 
ـــــاج ت فـــــن  ملـــــ ارًها حال رـــــاهب مذا أجايـــــاا طـــــ  غو

  95 الاقب الموالب ل لأ

 الخاتمة .5

الماانوــــي طاــــ  وطــــت حالميــــاواة أنــــام رقــــام 
القــــــانان لألفـــــــفام حـــــــاط بفاهت جـــــــزًبا نـــــــ  المم مـــــــ  

نمماطي ن  الكقاق وال ف   اليوالن، اما راا 
واًلن وـازا" سوليــأ الـ ع  يي بــفون أطضـاب اــاناو  

أرنــــت"،  هانــــاحايمــــاز، وامــــا قالــــب  96.فــــن التولــــي
ركرــول نــ  أجــل الماانوــي  هــن الكــ  اسلالــن 

 97الكقاق حاقن 

ـــــا"  ـــــالكقاق والكفه ـــــ  ح ـــــب ال م  ـــــ  جان وإل
ـــــــان أيًضـــــــا  ـــــــ  الماانو ـــــــي، ع م  المفرباـــــــي حالماانو

ــــــي نــــــ  مو  ــــــا حالكماي ــــــ  ت، فوشــــــوف ملــــــ ار هوياره ل
يــفاحي ملــ  هــ ا اًلل ــزام الااقــ  طاــ  طــار  التولــي 

(  وامـــزب نـــ  نم مـــ  لوالـــن واحـــت، 3)نـــامة ى/
عد اق  نـ  المـاانوو  أن ع قالـماا هـ ا اليـبب، نـ  
خــــالل الافــــاب حال زانــــار ت المتنوــــي  وهشــــوف ملــــ ار 

( ملـــــــ  أن المــــــــاانوو  3جوـــــــا  مففهقوـــــــا )المـــــــامة 
رـــــــــول حقـــــــــاق ت واًلن وـــــــــازا" ن يــــــــاوون فـــــــــن رك

                                                           
95 Constitutional Court of South Africa, Media 
Summary. 
96 Ibid. 
97 Ibid., 1011. 

ـــــــ  اـــــــان ت  ـــــــت الم فربـــــــي طا الممواحـــــــي ل ـــــــت وال اائ
ــــــــتر نيــــــــ ولو  ت رمــــــــاى اًلل زانــــــــا"  نــــــــاانوو ، حق
والميــ ولوا" ال ــن ر ــفخ طاــو ت حكمــت نــاانو  ت  
ف واـــاي الماانوـــي طاـــ  طـــبب ع كماـــو الماانوـــان 
حالميـــــــاهمي المالوـــــــي لمــــــــاارم التولـــــــي نـــــــ  خــــــــالل 

ااب ذلـــأ نـــ  وبابويـــي الكـــال، لـــو  98الضـــفائب 
ـــي مفـــ   ـــأ التول ـــتع ت مقانـــي فـــن را ـــ ع  ل اسجانـــب ال
الضــــفائب، مًل أن هــــ ا اًلل ـــــزام هــــا ال ــــزام ن قـــــب 
ــا ح  ــفة مقــان  ت  ونــ  الااجبــا"  عــفربط اررباًنــا وثوًق
اسخف  ال ن رق رف طا  الماانوو  واجب الختني 
الييــــمفهي، حوــــل عوابــــ  هـــــ ا طاــــ  الــــتول ال ـــــن 

ن ختني طيمفهي ملزانوي  جتو  –رم اأ جوًشا رلمًوا 
فيوــــت الكاجــــي ملــــ  ذلــــأ، طاــــ  المــــاانوو  اًلل ــــزام 

وًلعـــزال طـــتم  99ج قـــتيت واجـــب ت حالختنـــي الييـــمفهي 
ن  التول ال ن راب  نا يمم  ريمو و حالختني فن 
هويي المكا و  فـن الـتطاوي المتنوـي والموائوـي، امـا 
هــا الكـــال فــن الاًليـــا" الم كــتة، طاـــ  المـــاانوو  

 100 الكالي اًلل زام ج  ى الختنيفن ه ى 

المـــــا أن طاـــــ  المـــــانوو  اًلل ـــــزام حـــــالاًلب 
واًلن ماب لاتولي  وقت رت اًلل وام فن الماضن طا  
هــــ ى الكمــــي ل بفهــــف رفــــئ ازمواى المويــــوي، ف ــــن 
اليتعـــت نـــ  الـــتول اسخـــف  يمـــفي ركتعـــت نـــا ييووـــو 

                                                           
98 Neuman, 599. 
99 Ibid., 598. 
100 Ibid. 
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الــاًلب، حكوــل ًل يشــمل فــن نوارــو أي نوــ  ًلن قــام 
طاـــــــ  لـــــــبول  101الميارضـــــــي اليـــــــاموي التولـــــــي أو 

الميـــال، فـــن الاًليــــا" الم كـــتة ر ميــــل الخوانـــي فــــن 
الميـــــاهمي والمشـــــاراي فـــــن الكـــــف  ضـــــت الاًليـــــا" 

هـــ ا وقـــت  102الم كـــتة، أو رقـــتيت الميانـــي سطـــتائ ا 
ــا أيًضــا نــ  قبــل اسجانــب ذوي  يمــان الــاًلب ناااًب
اليالقــــــي حــــــالمم م  اليوالــــــن، وذلــــــأ نــــــ  خــــــالل 

ي ال ــــــن يكماان ــــــا، غوــــــف أن هــــــ ا احقانــــــي الم ق ــــــ
اًلل ــزام عبقــ  نفهاًنــا حاقــان  ت الم ق ــي  أنــا حالويــبي 
لامــاانوو  فالاضــ  نخ اــ ، حوــل ع اجــب طاــو ت 
اًلل ـــزام حـــالاًلب، ح ـــ  طوـــتنا يمانـــان فـــن الخـــارى 

فـــن اليـــامة، عـــ ت رقـــتيت  103وطوـــت ازمواى جويـــوار ت 
نرــااح الماانوــي نقاجــل الكالــي القانانوــي لامقومــو  

حوـل من الماانوـي ريمـل طاـ   104غوف المـاانوو  
ال مووـــز جـــو  أوليـــأ الـــ ع  يي بـــفون حشـــمل قـــانانن 

)أي جـــو  أوليـــأ  105أفـــفاًما فـــن التولـــي وبـــو  البقوـــي،
ال ع  يي بفون أطضاب فن المم م  اليوالـن وبـو  

 106غوف المشمالو  ج لأ( 

                                                           
101 Ibid., 599. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Bosniak (2005), 198; Neuman, 588. 
105 Shachar, 1003. 
106 Siim, B, ‘Citizenship,’ in Waylen, G, Celis, K, 
Kantola, J, and Weldon, LS, (eds) The Oxford 
Handbook of Gender and Politics (OUP 2013), 758. 

ــــي  ــــان نبويــــي الماانو ــــأ، ف ــــ  ذل ــــاًب طا وبو
خاًوـــــــا" و"نيـــــــ بيتة رممــــــ  جـــــــو  اان ـــــــا "تـــــــاناي ما

او ومـــي، من حيـــئ التلـــاروف ريـــ يون  107لاخـــارى" 
حرارة يفهكي اسجانب ال ع  ًل يكماان المويوي 
نـــــ  حقـــــاق نيووـــــي، أو ح ـــــ  ركـــــت نـــــ  منمانوـــــي 
حرــال ت طاو ــا، ح ــ  وإن اانــب هــ ى الكقــاق ًل 
رفربط اررباًنا وثوًقا حالكقاق اليوالوي )وال ن غالًبـا 

ـــــــــ ـــــــــوس نـــــــــا ركـــــــــان نفرباـــــــــي حالماانو ي، ولكـــــــــ  ل
حالضـــــفورة(  فياـــــ  لـــــبول الميـــــال، عـــــوص ملـــــ ار 

( طاـ  أنـو 28)نـامة  1995ليـام جم ارهي أرنوووا 
لكــل تــخص الكــ  فــن الماكوــي الخايــي والموــفا   
وًل يكــ  لامــاانوو  اسجانــب واستــخا  الــ ع  ًل 
يكماــــــان المويــــــوي أن ع ماكــــــاا اسراضــــــن مًل فــــــن 

فغت نـ  ذلـأ الكاًل" ال ن يموزها القانان  طا  الـ
وبشــمل رلــمن، فـــان الماانوــي لويـــب لــا  وضـــ  

ااحقاني القانانوي طا  لبول الميـال، وإلـ   ،قانانن
ــتقو  أن ال مــاة  ــال مي  ال جانــب ذلــأ قــت نك شــ  ح
جو  وضيو  فومـا ع ياـ  حـالكقاق والااجبـا" ماخـل 
نم مــــ  لوالــــن نيــــو  آخــــ ة فــــن الــــ قاص، وهــــ ا 

رك غوــــف عوابــــ  طاــــ  اليتعــــت نــــ  الباــــتان  فوشــــا
الماانوو  حرارة ن زاعتة جبيئ نزايا اًلن ماب ملـ  
نم مــــــ  لوالــــــن نكــــــتم  ح ضــــــل وضــــــ  احقانــــــي 

                                                           
107 Lister et al. 11; Siim, 758. 
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مضافي  108الم ق ي أو التائمي ال ن يكراان طاو ا 
مل  ذلأ، فان اًلرماى اليام فن جموـ  أنكـاب اليـالت 
ع مــــو نكــــا مراحــــي نيظــــت حقــــاق احنيــــان لمموــــ  

ال ي جيل اسنف  109البشف، ولوس لاماانوو  فقط 
نـــ  الماانوـــي نيـــألي غوـــف جاهفهـــي فـــن ايوـــف نـــ  

 110اسحوان والميائل 

وطاوو فان الوظـف ملـ  الماانوـي ااضـ  أو 
الف هـــي يممــــ  نقارن  ــــا نـــ  وضــــ  اسجانــــب، هــــن 
ر هـــي نضـــااي سن نقاـــي اًلناـــالق اانـــب خانيـــي  
ـــي حشـــمل أفضـــل مذا نـــا قارنـــب  يممـــ  ف ـــت الماانو

ــــــ  ف ــــــي انيــــــتام المويــــــوي، وطوتئ ــــــط، لــــــ يون حكال ق
الماانوي ناهو  ا حأحيط تمل )أي اما ألموو هوا، 
ا أمنــ  نــ  اسنــ   الـــ"وض  قــانانن نمــفم"( أي حــت 
والكمايي الاـ ع  ًل غوـ  طو مـا نـ  قبـل مولـي ذا" 

  111لوامة فن طالت ن مفاز حال التولي 

وااضــــــــــ  قــــــــــانانن نمــــــــــفم، من انــــــــــ الك 
المويـــوي ييـــت نيـــل انـــ الك اًللـــت، ًل يميـــل نوـــأ 

 -فن ن س الاقـب -ورة ن  أنب طاوو، ولك حالضف 
ًل يمموـــأ أن ر ااجـــت اشـــخص حشـــمل قـــانانن مون 

فالماانوـــــــي وحـــــــتها ًل رميـــــــل ال ـــــــفم أن رم اك ـــــــا، 
                                                           

108 Bosniak (2005), 198-9.  
109 Turner, 82. 
110 Brysk, A and Shafir, G, People Out of Place: 
Globalization, Human Rights, and the Citizenship Gap 
(Routledge 2004); Bosniak (2005), 197. 
111 Shachar, 1012. 

طضًاا فن نم م  لوالن )ع م   حكقـاق وواجبـا" 
ن يــاوهي(، وًل رواــاي حالضــفورة طاــ  ان وــازا" أو 
نزايــا ًل يماك ــا أو ًل يك اج ــا المقومــان نــ  غوــف 

انوو   ولكــــ  نــــ  أجــــل أن ركــــان جــــزًبا نــــ  المــــا 
نم مــــ  لوالــــن، ر م ــــ  فوــــو حــــالكقاق والكفهــــا"، 
فومـــب الوظـــف ملـــ  الماانوـــي حاط بارهـــا نوظانـــي ًل 

 غو  طو ا وإن اط بف" حالي قانانوي نمفمة 
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خةسيييي   شكرسيييلشيخ يييبنشخيييةشآييياشي بليييوش اش ييي  لشخ  ييي    شيشش

ريزييي هش يي شويخييةوخلشكشك بييوشي  يي اشويالي مشيخا عييوش  عاييوشآ

لشكشأواشكرسييييلشعييف يييينشكشيخ يييي    شيخةسييييي   شويخييييةوخششششش

وأ يي لتشجللاب يياش يي  ششششهش1996ف سيي، هشأ  يياجلاشية عاييوش يي  شششش

وشخةوخوشق،يرششجتلءشجلسمبوشيخكرسلشجلكرميً شعاشية عا.ش2015

وياميييي ش.ش1996  ييييفشوقلبيليييي شيخكرميييييوشخ ع عاييييوشع يييي شيخايييي  ش
شك بيييوشيخكرسيييلشآ خي ييي بحشعيييقشوويييةمشيخ ييي    شيخةسيييي   شكشش

ش.ي   اشويالي مشيخا عوشآ ة عاو

:يخرس خو
وشوآ خيحةييييةشيال جل ييي ءشآ ض ي يييبقشيخ     بيييوشيخةسيييي  يوشويخةوخبيييشش"

خ ييييا شي  خييييوشيخل سيييي،ب بوشالسيييييمصا شايييي ش يييية شع يييي  شيش

."يمقشيضيفي لويخل س،بينهشويةعوشيجمليمقشوجل، يرشعؤسس تشيجمل
ش

:يخرؤيو
 ييفشيسييييفةي ش فييقشعسييي وشيخيي  لشيخ يي    لشوجليية ي شيضيفي يي ش ش

يخ     بيييوشيخ ييي    شيخيييةوخلشوف يييً شخم ييييياشيسس سيييبوهشآ خ سييي   شششش

قشكشجل رييرششيض رو وشالسرتج عشو  اشيخل س،ب ب شوعي حل شي يشش

يخةوخبيوششيض ريهشوعصو يوشوا سي وشكي شعياشيرجلكي شيةيري  شششششش

ضيفي لييوشفضييًصش يياشويي  شوخ يييوشي  يي اشوي رييي تشيشششش.شحب ليي 

.يخةوخلسفريلشيخ ا شيخل س،بينش  فشيخ ابةشيخ طينشو

س س وشأو ياش م شآريزي شخ ة يس تشيخ     بو
 بليوش اش ي  لشخ  ي    ششششإخكرتو بوهشجل ة   شوويةمشيخ ي    شيخةسيي   هشوي يريش  بلي شكرسيلشيخ يبنشخيةشآياشيشششششششششس س وش

 يي    هشوكشو يي اشيخ يي    شيخايي  شيخس سيي وشآ  ييرشيسو ياشيخ حابييوشيضييف  ييوشكشيخجلا ييفش(.يخكرسييل)يخةسييي   شويخييةوخلش

وذخيحشش.ششف س، شويخيةواشيخارآبيوششآ سينهشيخيتشعاششا ل شإف لمشيخ،  وشويسس جل مشويخ  وا شويضل ب شكش  هشيجمل التهشك

ش. ماشسالشيخ وةمشويخكرسلشخيازيزشيخ حثشيخا ملشيخ     لشكشج عاوشآريزي 

خا عيوهشيخ  يي ملشيضرجابييوهششأو ياشيض قي،هشيض يي التشيضرت ييوهشأو ياشيضيؤاريتشويخ  يي ط تشيشش:شجلضي شيخس سيي وش ي  شف يي تشش

وقيةشرير ششش.شخ ك خ  ي سأو ياشعرجابوهشع س  وشيخ     شيخةسي   شيخارآلشيض    هشأو ياشط  وشيض جسيريهشأو ياشط  وشي

.يسيحةيثشفروعشأيروشجةيةم

وشي  ي اششووةمشيخ     شيخةسي   شكشك بيش
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ووييييةمشحبابييييوشأك لميبييييوشعيييياش   ليييي شكشش

قشيخاييي  شأ  ييياجلل شيخك بيييوشع، يييشش.شف سييي، 

إمي  يييييً شع لييييي شآا مبيييييوشع يك يييييوشهش2014
 يفشيخ حيثشششف سلوشيخيا ب شي ةيثشيخ    ش 

يخا ميييييلهشوآا مبيييييوشيخ ييييي    شيخةسيييييي   ش

كيييا  شو ييي شعييياشو ييي اشيخ ييي    شيخييي  ششششش

جلرجلكييييزش  ييييفشأس سيييياشأ كيييي  شيخةوخييييوهش

وك  اشو صقوشيخس ، تشيخاصثشآ اضل ه

ُيييييي و شو ييييي اشيا سييييي  شكاويييييةشأ ييييي شششششش

يض  ييييي   تشيخسييييي عبوش  يييييفشيخ يييييابةياش

ش.يخةيي لشويخةوخل

ش

شيخ ي    ششجلض شيخ وةمشيخ  وا شويضليم شك

  يلييي شيخةسيييي   شعييياشأسييي جل مشيخك بيييوشوطش

:شويرربلييي هشوجلليييةيشآ يييك شيييي ملشإ ش

ا ييييب شجل،يييي يرشيخ حييييثشيخا مييييلهشجل،يييي يرشجلششش

ة ي شيخ يي    شيخةسييي   هشجل ييةي شفييرملشجلييشش

بييييوهشخ ،  ييييوشوإكسيييي آل شيحيييي يتشيخ حاشش

 وييي  شوع يك يييوشيخي،ييي  يتش  يييفشويييابةشيخ

.يخةسي   شيخل س،بين
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