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1

Acquiring the mother's nationality is a human right in general and
the rights of the mother and child in particular stipulated in
international conventions and the Iraqi constitution in force for the
year 2005, in addition, the Iraqi Nationality Law stipulates the
mother’s right to transmit nationality to her children, but according
to conditions previously set by the Iraqi legislature, because it helps
to reduce the issue of statelessness, is considered one of the
important and contemporary jurisprudence topics, which stirred
controversy among legal jurists between supporters and opponents,
especially Islamic law jurists because the child is attributed to his
father, and the state legislations differed in it, as well as in the legal
implications of acquiring the mother’s nationality, including dual
nationality, applicable law, inheritance issues and other Private
international law matters. Therefore, the research dealt with the topic
according to the comparative approach in two topics, the first study
on the child's right to the nationality of his mother and was divided
into two demands, the first requirement is what is the mother’s
nationality, and the second requirement is about equality in the right
to acquire a nationality, while the second topic examined the
foundations of acquiring the mother’s nationality In the Iraqi
Nationality Law, it was divided into two topics: The first requirement
is the cases of acquiring the mother’s nationality in the Iraqi
Nationality Law. The second requirement relates to how to acquire
the mother’s nationality and its implications.
Through the foregoing, where a number of results and proposals
have been reached, we found that the transmit of nationality from
the mother to the child born in the territory of a state would be
beneficial in the event that the father's nationality had been rejected
for political reasons, the issue of granting nationality by the mother
to her children helped in the transfer of inheritance from the mother
to the children and the acquisition of ownership, especially real
estate, which states require the foreigner to have multiple conditions
for approval of ownership, where countries have to unify their
legislation regarding the mother's right to grant citizenship to her
children based on the right of blood to limit the problems of
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international law, such as the issue of determining the applicable
law, Actual nationality and other matters.

Key words: Mother's Nationality, Human Rights, Gender Equality,

Acquisition of Nationality, Discrimination Against Women, International
Conventions .

حق اكتساب جنسية األم
هبة

ثامر محمود2

الملخص
يعد اكتساب جنسية األم من حقوق السنسا بشكل عام ومن حقوق األم والولد بشكل
اق النافذ لسنة  2005وكذلك
الت نصت عليها االتفاقيات الدولية والدستور العر ي
خاص ي
ً
اق لسنة  2006نص عىل حق األم يق نقل الجنسية ألبنائها ولكن وفقا
قانو الجنسية العر
يً
ر
ر
عب الدول وكب زواج المرآة من
لشوط حددها مسبقا بسبب تطور وسائل النقل والسفر ر
والت أثارت جدل فقهاء
االجنت فهو يعد من المواضيع الفقهية المهمة والمعارصة،
ي
ري
ر
القانو بي مؤيد ومعارض وخاصة فقهاء الشيعة السالمية أل الولد ينسب ألبيه
ر
الت تبتب عىل اكتساب جنسية
واختلفت تشيعات الدول فيه وكذلك يق الثار القانونية ي
األم ومن بينها ازدواج الجنسية ومسائل المباث وغبها.
ر
اق ذكر بشكل رصي ح حق األبن المولود بالخارج يق
اما إشكالية البحث ا المشع العر ي
اكتساب جنسية أمه بحالة مجهول األب أو عديم الجنسية ولم يذكر حق األم األصيل يق
نقل الجنسية يق حال كا األب معروف يق الخارج وولد الولد يق الخارج ،وقد استثت
الفلسطيت من ام عراقية من حق الحصول عىل الجنسية.
ي
ر
اق عىل اجراء تعديالت من خالل اقباح
اما عن الهدف من الدراسة هو حث المشع العر ي
تعديالت يق قانو الجنسية يؤكد عىل حق األم المساوي لألب يق نقل الجنسية دو تميب
ه رابطة قانونية
لضما حق الولد يق أمة من خالل اكتساب الجنسية ،إذ أ الجنسية ي
ر
وسياسية تربط فرد بدولة وليس لها دخل بأثبات النسب من عدمه ،كما اقبح تشي ع
قانو خاص باألم والطفل لتأكيد حقوقها ومن ضمنها حق األم يق نقل الجنسية لألب .
ً
اق واالتفاقيات الدولية من
ولذلك بحثت الموضوع وفقا للمنهج المقار بي القانو العر
ي
ً
أجل إيجاد مدى البام العراق باالتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة ،وقسمته وفقا للخطة
البحثية التالية :المبحث األول :حق الولد يق جنسية أمه وقسمته إىل مطلبي المطلب
الثان عن المساواة يق حق اكتساب الجنسية ،أما
األول :ماهية جنسية األم ،أما المطلب
ي
اق ،وقسمته أيضا إىل
المبحث ي
الثان عن أسس اكتساب جنسية األم يق قانو الجنسية العر ي
الثان:
مطلبي المطلب األول بحثت فيه حاالت اكتساب الجنسية ،أما عن المطلب
ي
اجراءات اكتساب جنسية األم وآثارها.
ومن خالل ما تقدم توصلت لعدد من النتائج والمقبحات نجد ا نقل الجنسية من ام
للولد المولود يق إقليم دولة يكو ذا فائدة يق حال كا األب قد اسقطت عنه الجنسية
ألسباب سياسية ،وساعدت مسألة منح الجنسية من قبل األم ألبنائها يق انتقال المباث
األجنت رشوط
والت تشبط الدول عىل
ري
من األم لألبناء واكتساب الملكية وخاصة العقارية ي
متعددة للموافقة عىل التملك ،وعىل الدول توحيد ر
تشيعاتها فيما يتعلق بحق األم يق منح
2
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الدوىل كمسألة تحديد
الجنسية ألبنائها بناء عىل حق الدم للحد من اشكاليات القانو
ي
األجنت بعدها تعود
القانو الواجب التطبيق والجنسية الفعلية إذ ا طالق المرآة من
ري
ويكب يق بلد أمة فهنا يكو بلد األم هو
صىل مع ابنها الصيب فيعي
ر
المرأة لبلدها األ ي
الحقيق لذا يستحق ا يحصل عىل الجنسية وا كا له جنسية من ابية لتكو
الموطن
ي
الدوىل
ه الجنسية الفعلية و الكثب من المسائل األخرى الخاصة بالقانو
ي
جنسية األم ي
الخاص.
الكلمات المفتاحية :جنسية األم ،حقوق السنسا  ،المساواة بي الجنسي ،اكتساب
الجنسية ،التميب ضد المرأة ،االتفاقيات الدولية.

المقدمة:
إ منح الجنسية يق األصل يكو من قبل األب ،وهو ما درجت عليه أغلب القواني يق العالم ،أما بالنسبة لألم فأ
ه غب قادرة عىل نقل الجنسية األصلية ألوالدها عىل قدر المساواة مع األب( .الياشي ح،2012 ،.
القاعدة العأمة ي
صفحة )48
التجنس هو عمل إداري من جانب الدولة تمنح بمقتضاها جنسيتها لطالبها بعد أ تتوافر ر
الشوط القانونية المطلوبة.
اق النافذ لسنة  2005بحق األم المساوي لألب يق نقل الجنسية ألوالدهم ،كذلك اعبف قانو
إذ اعبف الدستور العر ي
اق النافذ لسنة  2006بحق األم يق نقل الجنسية ألوالدها (الزيادي ،2018 ،صفحة )73
الجنسية العر ي
الت ال تساوي بي المرأة والرجل يق منح الجنسية ألوالدها إذ يعد أحد األسباب النعدام
إ الكثب من قواني الجنسية ي
الت تسىع األمم المتحدة للحد منه( .المتحدة ا ،2014 ،.صفحة )1
الجنسية ي
الشوط الموضوعية ر
وكذلك تختلف أغلب القواني ق العالم ق ر
والشوط الشكلية لطالب التجنس ،إال انه يجب توافر
ي
ي
إرادة الفرد وإرادة الدولة( .الزيادي ،2018 ،صفحة )73
االجتماع واالنفتاح عىل دول العالم ازدادت حاالت زواج النساء بأجانب ،اذ تنتج هذه الزيجات أبناء
يق ظل التطور
ي
صىل
ومنها ما
ي
صىل ي
وق اليالب يكو هو موطنهم األ ي
تنته هذه الزيجات باالنفصال وبقاء األبناء مع أمهم يق موطنها األ ي
الذي لم ييادره ويعامل أوالدها كأجانب ويطلب منهم تقديم طلب إقأمة والحصول عىل رخصة عمل.
وإ أهمية الموضوع أيضا تتجىل يق مدى قدرة األم يق نقل الجنسية ألبنائها للحد من ظاهرة انعدام الجنسية وكذلك
الدوىل.
لحماية حقوق الولد يق والدته من المباث وغبها من مسائل القانو
ي
إال أنه ال توجد قواني موحدة بي الدول يق مسألة منح جنسية األم ألوالدها وال الثار القانونية المبتبة عليها إذ توجد
العديد من الدول أعلنت تحفظها عىل نص اتفاقية سيداو لعام  1979اذ لم تعبف كل الدول بالحق المساوي للمرأة
بالرجل يق نقل الجنسية ألوالدها يق مما أدى إىل ظهور حاالت انعدام الجنسية( .المتحدة ا ،2014 ،.صفحة )1
ر
اق ذكر بشكل رصي ح حق األبن المولود يق الخارج من مسألة اكتساب جنسية أمه بحالة مجهول األب
كما ا المشع العر ي
أو عديم الجنسية ولم يذكر حق األم األصيل يق نقل الجنسية يق حال كا األب معروف يق الخارج وولد الولد يق الخارج،
الفلسطيت من ام عراقية من حق الحصول عىل الجنسية.
وقد استثت
ي
اق النافذ وقواني
أما عن منهجية البحث ستكو دراسة مقارنه بي االتفاقيات الدولية والقواني العراقية الدستور العر ي
لك نتوصل إىل أفضل الحلول بشأ حل مشكلة مساواة
الجنسية العراقية المليية والنافذ مع ذكر بعض الراء الفقهية ي
المرأة بالرجل يق نقل الجنسية ألوالدهما وتجنب مسألة انعدام الجنسية.
كاالن:
فه
خطة البحث :أما عن خطة البحث ي
ي
المبحث األول :حق الولد يف جنسية امه.
 المطلب األول :ماهية جنسية األم.الثان :المساواة يق حق اكتساب الجنسية.
 -المطلب ي
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اف.
المبحث
الثان :أسس اكتساب جنسية األم يف قانون الجنسية العر ي
ي
 المطلب األول :حاالت اكتساب الجنسية.الثان :اجراءات اكتساب جنسية األم وآثارها.
 المطلبي
الخاتمة.
المبحث األول :حق الولد يف جنسية أمه
وه تمتد
ال تظهر أهمية الجنسية فقط بوصفها أداة قانونية لتوزي ع األشخاص عىل الدول ،وانما تمتد ألبعد من ذلك ،ي
ه األساس الذي تعتمده الدولة يق ممارسة سيادتها( .العبودي ،2015 ،صفحة
إىل النظام العام
ي
الدوىل ،أل الجنسية ي
)37
الت ساواه بي األم واألب يق
إ حق الولد يق جنسية أمه يعد من حقوق السنسا الذي نصت عليه االتفاقيات الدولية ي
منح الجنسية ،وهو ما نصت عليه اتفاقيات الدولية والقواني الداخلية ،وحرم إصدار أي قانو يمنع أو يحد من هذا
الحق ،لذا سأبحث يق ذلك يق مطلبي:
المطلب األول :ماهية جنسية األم
الدوىل عىل أ كل دولة لها الحق يق ا تحدد من هم رعاياها ،وعىل الدول امتثال للقواني الدولية يق منح
ينص القانو
ي
الجنسية أو التجريد منها ،ومن هذه القواني الدولية حق األم يق نقل الجنسية ألوالدها دو تميب عن الرجل ،ليرض
فهم مفهوم الجنسية البد من تعريف الجنسية والجنسية المكتسبة وبيا حق األم يق نقل الجنسية واهم األسباب لمنح
ً
التاىل:
الجنسية من قبل األم واهم الراء الفقهية يق ذلك وفقا للتقسيم
ي
ْ ُ
َّ
ْ
ّ
َّ
الجن ِس َّية:
الفقرة األوىل :تعريف جنسية األم :جنسية( :اسم) ،الجمع :جنسيات ،اسم مؤنث منسوب إىل ِجنسِ ،
َ
َّ
ِّ
انتسابه لشعب أو أمة.
الت تلحق بالشخص من جهة
ِ
الصفة ي
َّ
َّ
ِّ
ُّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ّ
الش ُ
جن َ
تجن َ
تجن َ
جنسية دولة ،انتسب إىل
س :اكتسب
خص ُمطاوع
س يتجنس ،تجن ًسا ،فهو ُمتجنس ،تجنس
س( :فعل)،
َّ
َّ
(المعان)2021-2010 ،
بالجنسية العراقية
غب أصله تجنس
ي
الجنسية ق اللية العربية مشتقة من مادة(الجنس) بالكش ،وهو أعم من النوع وكل رصب من ر
الشء ،فاألبل جنس من
ي
ي
البهائم ،والجمع أجناس وجنوس ،والمجاسنس :المشاكل.
ويعد لفظ(الجنسية) حديث العهد يق اللية العربية ،حت كأنك ال تكاد تجد يق المعاجم الليوية أية إشارة إىل هذا اللفظ،
ما خال ما ذكره قبل قليل بصدد (الجنس).
وليرض بيا الروابط القانونية بي الفرد والدولة ،كأ يستعمل لفظ (التابعية) ال (الجنسية).
وه بطبيعة
أما يق اللية النكلبية فأ اللفظ المرادف ل "الجنسية" هو " "Nationalityي
وق اللية الفرسنسية " "Nationaliteي
الحال مشتقة من لفظ " "Nationأي األمة( .الياشي ح ،2018 ،.صفحة )15
وه يق
فه رابطة
أما عن التعريف
القانون ي
ي
سياسية وقانونية ًبي الفرد والدولة تنتج عنها حقوق والبامات متبادلة ،ي
ً
الوقت ذاته أداة لتوزي ع االفراد جيرافيا يق العالم ،فإذا عنارص الجنسية تتألف من الدولة والفرد والرابطة القانونية
والسياسية بي الفرد والدولة( .الياشي ح ،2018 ،.الصفحات )17-15
الت يحصل عليها الشخص بعد الوالدة ،وتسىم أيضا بالجنسية الطارئة
وه الجنسية الالحقة ي
أما عن اكتساب الجنسية ي
أو الجنسية الثانوية ،وسميت بالمكتسبة ألنها تكتسب وال تفرض ،وتسىم أيضا بالجنسية المختارة ألنها تتطلب إعال
وه انها ليست األوىل
وه تتمب بعدة خصائص ي
رأي رغبة الشخص طالب الجنسية ،إذ يكو له دور كبب يق اختيارها ،ي
وه جنسية مختارة
وه ي
تأن بشكل الحق عىل الوالدة ،وتوصف بأنها جنسية طارئة وممنوحة من قبل الدولة ،ي
للفرد ،ي
تتوقف عىل إرادة الفرد الذي يختارها( .العبودي ،2015 ،صفحة )37
وه حاالت استثنائية عندما يولد الطفل ألب مجهول أو
وإ القانو منح األم ًالحق يق نقل الجنسية ألسباب عديدة ي
ر
عديم الجنسية ،ورعاية للطفل من حالة انعدام الجنسية فقد عملت التشيعات والقواني الدولية عىل إعطاء الحق
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ً
للولد يق الحصول عىل جنسية والدته استنادا إىل حق الدم المستمد من األم ،وهو ما يسىم "بحق الدم الثانوي" ألنه
الوقان
وم" ،كما يمكن أ يسىم "بحق الدم
ي
مفروض عىل سبيل االستثناء ال القاعدة ،ويمكن ا يسىم "بحق الدم األم ي
االحتياط" ألنه مفروض عىل سبيل الوقاية واالحتياط ،أل الياية منه حماية المولود من حالة "انعدام الجنسية" أو
أو
ي
"ال ال جنسية" (الياشي ح ،2018 ،.صفحة )169
ً
يأن الحقا ،أي ا جنسية األم تعد الحقة
نالحظ مما تقدم ا التجنس (بجنسية األم) هو اكتساب جنسية األم الذي ي
ه السبب الوحيد لكسب الجنسية ،إذ يمكن للولد ا يكتسب جنسية ثالثة غب جنسية أمه
وليست أصيلة وليست ي
ً
ً
يق دولة آخرى ،واحيانا تفرض لسبب طارئ حماية للولد من انعدام الجنسية.
وابية يق حال قرر العي
ه:
الفقرة الثانية :أسباب اكتساب جنسية األم :إ من أهم األسباب الكتساب جنسية األم ي
-1عندما يكو األب عديم الجنسية.
 -2عندما ال تسمح قواني دولة األب منح الجنسية ألبنائه.
 -3يق حاالت معينة عندما يولد األبن يق دولة آخرى غب دولة جنسية األب.
 -4عندما يكو أب غب معلوم أو غب مبوج من األم عند والدة األبن.
 -5عندما ال يتمكن األب من تسجيل أبناءه يق السجالت الحكومية ألثبات سنسب أبناءه له بسبب وفاته أو بسبب
انفصال القشي عن أشته أو عجزه عن توثيق المرهق يق بعض األحيا أو لمتطلبات آخرى ،عندما يرغب األب يق السب
يق إجراءات الالزمة لمنح الجنسية يق حال الطالق أو ترك األشة.
ً
ً
الدوىل يسىع إىل تمكي المرأة ومنحها حقا مساويا للرجل يق منح أوالدها الجنسية.
لذا نجد أ الدول والمجتمع
ي
(المتحدة ا ،2014 ،.صفحة )1
الت من جنسية دولة آخرى وخاصة
ونعتقد ا أهم سبب لمنح الولد الجنسية من أمه هو لحماية حقوقه من والدته ي
لألجنت ا يمتلك عقارات يق الدولة
والت ال تسمح القواني
ري
الت تمتلكها األم ي
مسائل المباث وانتقال الملكية كالعقارات ي
ً
إال ر
بشوط معينة ،ويمكن يق حال حدوث نزاع يق دولة والدة وال يمكنه العي هناك أ يلجأ لدولة والدته كمواطن بدال
الج وأسباب آخرى عديدة وتزداد مع تطور المجتمع وتيب الظروف.
من ا يكو ر
الفقرة الثالثة :أهم اآلراء الفقهية :من المعلوم ا حق األم يق نقل الجنسية ألبنائها بشكل أصيل ومساوي للرجل(األب)
فقه إذ ا البعض من الفقهاء ايد حق األم يق نقل الجنسية بشكل أصيل ،يق حي جانب آخر من الفقهاء
قد آثار جدل
ي
ً
عارض ذلك وهو ما اخذت به معظم ر
تشيعات الدول ،وقد اعبف العراق رصاحة بحق األم يق نقل الجنسية ألبنائها
ً
استنادا لحق الدم والمعزز ر
بشوط.
الفقه المعارض :تمسك هذا الجانب من الفقه المناهض للمساواة بي األم واألب يق نقل
 البند األول :الرأيي
الت ترجح دور األب عىل دور األم يق منح الجنسية ألوالدها.
الجنسية لألبناء ببعض الحجج التقليدية ي
الطبيىع ا يكتسب األبناء جنسية والدهم ،كما أ األب هو رب األشة
من هذه الحجج ا األبناء ينسبو إىل األب فمن
ي
فهو من يقع عليه مسألة نقل الجنسية لألوالد ،وحجتهم يق ذلك ا األب هو من ييرس لدى أبناءه حب الوطن والرغبة
األساس يق منح الجنسية األصلية للمولود( .محمود ،2009 ،صفحة )66
بانتماء اليه وهو السبب
ي
القانون لألبناء فهو من يرع مصالحهم وي هتم بها ويسىع إىل حمايتها ،وعدم خرقها أو االعتداء عليها
يعد األب الممثل
ي
أو تهميشها (الصباغ ،2009 ،صفحة )80
كما أ منح الجنسية ً
بناء عىل حق الدم المنحدر من األب يتفق مع وحدة الجنسية ضمن األشة الواحدة لتجنب مسألة
ازدواج الجنسية يق حال منح األم الحق يق نقل الجنسية ألبنائها( .محمود ،2009 ،صفحة )67
السكان.
تعان من التضخم
كما يرى هذا الفقه ا منح الجنسية لألبناء يساعد عىل التكاثر
ي
الت ي
ي
السكان الذي يض بالدول ي
(محمود ،2009 ،صفحة )68
كما أ الجنسية مسألة سياسية وسيادية ال عالقة لها بالمساواة بالحقوق والواجبات بي األم واألب ،فالدولة حرة يق
ً
وفقا لسياستها والت تنصب ق ر
تشيعاتها الداخلية( .محمود ،2009 ،صفحة )68
منح الجنسية
ي
ي
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كما أ هناك اعتبارات أخالقية تمنع األم من نقل الجنسية ألبنائها المولدو يق الخارج لمكافحة ظاهرة األوالد اليب
ر
االجتماع للمجتمع.
فه ظاهرة غب رشعية وتفكك النسيج
شعيي ،ي
ي
أجنت يضعف األمن يق الدولة إذ يضعف الرقابة األمنية عىل األجانب ،كما ال يعرف
كما ا اكتساب جنسية األم من أب ر ي
مدى اندماج هؤالء بالمجتمع (الياشي ح ،2012 ،.صفحة )70
الفقه المؤيد :أيد هذا الجانب من الفقه المساواة بي األم واألب يق نقل الجنسية ،ويستند بذلك
الثان :الرأي
 البندي
ي
وه:
لعدة ر
مبرات ي
ً
يرى هذا الجانب من الفقه حق المساواة بي المرأة والرجل استنادا للدستور ،وعدم جواز التميب عىل أساس الجنس،
ر
يتماس مع اتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية سيداو
واالخذ بحق الدم المنحدر من األم كأساس يق منح الجنسية ،وهو
ً
ً
ً
 ،1979إذ نصت المادة(/9ثانيا)( :تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها).
كذلك ويتفق مع العال العالىم لحقوق السنسا لسنة  1948المادة ( )15الت تقر بمبدأ المساواة بي ر
البش وبيض
ي
ي
النظر عن األصل أو الدين أو الجنس أو العرف ....الخ( .محمود ،2009 ،صفحة )68
وه حرة يق منح الجنسية من عدمها أو اسقاطها بما يخدم مصالحها
كما ا الجنسية رابطة سياسية بي الفرد والدولة ي
العليا( .محمود ،2009 ،صفحة )69
ر
سء من الخطأ ألنه ينكر دور
كما ا االدعاء بأ األب هو من ر ي
يرن أوالده عىل حب االنتماء للوطن والدفاع عنه كالم فيه ي
األساس يق ذلك (محمود ،2009 ،صفحة )69
األم يق تربية األوالد وتعليمهم فلها الدور
ي
كما ا الرأي الفقه الذي يدع أ منح الجنسية ألم يؤدي لزيادة ق التكاثر ر
تعان من
الت
البشي خاصة يق البلدا
ي
ي
ي
ي
ي
ر
زيادة بعدد سكانها أمر فيه خطأ إذ يمكن ا تلجأ الدول لتقني الزيادة السكانية يق الحد من النسل من خالل تشي ع
قواني داخلية( .محمود ،2009 ،صفحة )69
ر
طبيىع يق كثب من تشيعات الدول إذ اجازته مع اعتماد مبدأ الجنسية الفعلية.
أما عن مسألة ازدواج الجنسية فهو أمر
ي
(محمود ،2009 ،صفحة )70
أما عن الرد عىل الحجج األمنية ،ا االعتبارات األمنية ال دخل لها يق هذه المسألة ،ومن غب الصحيح جعل االعتبارات
الدواع األمنية فكرة مرنه قابلة الجتهاد هذا من جهة ،ومن جهة
األمنية سبب لعدم نقل األم الجنسية ألبنائها ،أل
ي
آخرى ا الدعاوي األمنية تبق قائمة بالنسبة لجنسية األب لألب الذي ينقل جنسية ألبنائه يق البالد األخرى ومن ثم
يعود بعد سني طويلة للعراق وخاصة المبوج بأجنبية.
كما يجب ا تواكب ر
يق الخارج ،كما يقع واجب
التشيعات التطورات يق العالم بسبب زيادة الزواجات باألجانب والعي
إسنسان عىل أي دولة يولد الولد من ام تحمل الجنسية الوطنية ا تمنحه الجنسية العراقية وهو ما أكد عليه
أخالق و
ي
ي
العالىم لحقوق السنسا لسنة ( .1948الياشي ح ،2012 ،.صفحة )70
العال
ي
الثان المؤيد لحق األم يق نقل الجنسية ألبنائها هو الراجح ألنه يساعد الطفل يق حماية
الفقه
ويرى الباحث ا االتجاه
ي
ي
صىل بعد االنفصال عن زوجها ليتلق الرعاية
حقوقه من أمه األجنبية ،كالمباث أو يق حال قررت العودة به إىل بلدها األ ي
الحقيق ،ولتفادي
الصحية والتعليم وحق العمل وغبها من الحقوق يق بلد أمه إذ يعد بهذه الحالة بلد األم هو البلد
ي
حالة انعدام الجنسية.
الثان :المساواة يف حق اكتساب الجنسية
المطلب
ي
ً
إ الجنسية تعد من حقوق السنسا األساسية وفقا التفاقيات والعالنات والمواثيق والعهد الدوليي ،إذ تساوي هذه
اق لسنة  2005يق ذلك ،إذ عمل
اتفاقيات بي المرآة والرجل يق منح الجنسية ألوالدهم ،وكذلك ساوى الدستور العر ي
العراق عىل تعديل دستوره بما يتوافق واتفاقيات الدولية والعالنات والمواثيق يق حق األم بمنح جنسيتها ألبنائها،
سنبحث ذلك يق فقرتي:
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ر
اق النافذ لسنة  2005بي الرجل والمرأة يق
الفقرة األوىل :المساواة يف الحقوق :ساوت التشيعات الدولية والدستور العر ي
الحقوق:
الت اكدت عىل
 البنداألول :المساواة يف االتفاقيات والمواثيق الدولية :يوجد عدد من االتفاقيات والمواثيق الدولية يالمساواة بي المرآة والرجل نذكر منها:
-1ميثاق األمم المتحدة لعام ( 1945االمم المتحدة )1945 ،الذي أكد عىل سيادة القانو والمساواة بي المرآة والرجل
واالجتماع لعام 1945
الدوىل وذلك يق المادة ( )1منه ،وقد تم اسنشاء المجلس االقتصادي
ورصورة تعاو المجتمع
ي
ي
التابع لألمم المتحدة يق عأمة األول لجنة وضع المرآة للنهوض بواقع المرآة وتحقيق المساواة بينها وبي الرجل.
الت نصت ’’ :يولد جميع
العالىم لحقوق السنسا لعام ( 1948االمم المتحدة )1948 ،وذلك يق المادة ( )29ي
-2العال ً ي
الناس أحرارا ومتساوين يق الكرأمة والحقوق وبأ لكل إسنسا حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة يق هذا
العال  ،دونما تميب من أي نوع ،وال سيما التميب بسبب العنض ،أو اللو  ،أو الجنس ،أو اللية ،أو الدين ... ،أو المولد،
أو أي وضع آخر‘‘( .المتحدة ,االمم)2020 ،
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  1966المادة ( )2-1الذي اعىط الحق يق المساواة بي المرآة
-3العهد
ي
والرجل يق منح الجنسية( .ديب ،2008 ،صفحة )385
الت سمحت للمولود ا يحصل عىل
-4اتفاقية الحد من حاالت انعدام الجنسية لسنة ( 1961المتحدة ,االمم )1961 ،ي
جنسية أمه للحد من حاالت انعدام الجنسية المادة (.)3/1
الت ساواه بي المرآة والرجل
-5اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التميب ضد المرآة لسنة ( 1979المتحدة ا )1979 ،.ي
ومنعت التميب إذ نصت المادة ( )1/9عىل المساواة بي المرآة والرجل يق حق اكتساب الجنسية أو االحتفاظ بها أو
تيبها.
العالىم وميثاق األمم المتحدة أكدوا عىل مبدأ المساواة بي المرآة والرجل
نالحظ مما تقدم ا جميع االتفاقيات و إعال
ي
يق جميع الحقوق والمجاالت ،ويعد العراق عضو يق األمم المتحدة والذي اعبف بأغلب هذه المواثيق الدولية.
ً
اف :)2005 ،أ كدت النصوص الدستورية عىل
 البنداف النافذ لسنة 2005م (العر ي
الثان :المساواة وفقا للدستور العر ي
ي
مبدأ المساواة بي المرآة والرجل دو تميب مع كفالة الدولة لهذه الحقوق كما ويحض أي قانو يفرق بي المرآة والرجل
القوم للمرأة)2020 ،
فيما يتعلق بحقوق السنسا ( .المجلس
ي
الت نصت( :العراقيو متساوو امام القانو دو تميب بسبب الجنس،)....
وذلك بموجب المادة ( )14من الدستور ي
:
الت نصت( :تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيي) ،وكذلك المادة ( )20منه (للمواطني
بالضافة إىل المادة ( )16منه ي
ً
رجاال و ً
سنساء حق المشاركة يق الشؤو العأمة.)..
ً
ً
كما واجاز الدستور اكتساب الجنسية وتعددها دو أي تميب بي المرآة والرجل استنادا للمادة ( /18رابعا) عىل ا ينظم
ً
ذلك بقانو أي قانو الجنسية ،عىل أ يكو للمحاكم اختصاص النظر يق منازعات الجنسية استنادا للمادة (/18
ً
سادسا).
الت صادق عليها
نالحظ مما تقدم ا الدستور العر ي
اق لسنة  2005عدل من أحكامه بما يتوافق والنصوص الدولية ي
اق الجديد  2006واقر بمبدأ المساواة بي المرآة والرجل وخاصة يق مسائل
العراق ،وقد صدر قانو الجنسية العر ي
الجنسية وجعل مجلس الدولة -القضاء الداري هو المختص يق فصل منازعات الجنسية.
ً
وف
الفقرة الثانية :اكتساب جنسية األم وفقا لالتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التميي ضد المرآة لعام1979م ي
اف :ا الحق يق اكتساب جنسية األم نصت علية االتفاقيات الدولية ومن هذه االتفاقيات اتفاقية سيداو
الدستور العر ي
ً
يأن:
لسنة  ،1979وكذلك اكدت علية القواني العراقية المليية والنافذة ،لذا سنبحث ذلك وفقا لما ي
ً
 البند األول :اكتساب الجنسية وفقا التفاقية سيداو  :1979نجد ا العراق صادق عىل اتفاقية وعند العودة لنصً
المادة ( )2/9من اتفاقية نجد انها نصت عىل - 2( :تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق
بجنسية أطفالها).
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ً
ً
يق الفقرة الثانية من المادة التاسعة نجد ا االتفاقية منحت للمرأة والرجل حقا متساويا يق منح الجنسية ألوالدهما دو
قيد أو رشط ،لكن العراق سبق ا أعلن تحفظه عىل هذه المادة ألنها مخالفة ألحكام ر
الشيعة السالمية وقانو األحوال
الشخصية العراق النافذ المعدل رقم ( )188لسنة 1959المستمد من أحكام ر
االسالم ،ولكن
الشيعة السالمية والفقه
ي
ي
بعد 2003م وصدور دستور 2005م قام العراق بإلياء التحفظ وأرسل ذلك إىل األمم المتحدة بموجب قرار مجلس
الوزراء لسنة .2009
ً
اق النافذ لسنة  2005بمبدأ
 البنداف لسنة  :2005جاء الدستور العر ي
الثان :اكتساب جنسية األم وفقا للدستور العر ي
ي
جديد لم ينص عليه يق الدساتب العراقية المليية منذ تأسيس الدولة العراقية ،وهو مبدأ حق األم العراقية منح الجنسية
ً
ً
ً
ّ
اق أو ألم عراقية،
ألبنائها بيض النظر عن جنسية األب وذلك استنادا للمادة(/18ثانيا)( :يعد عراقيا كل من ولد ألب عر ي
وينظم ذلك بقانو ).
األساس يق منح الجنسية ألبنائها عىل حد سواء مع األب ،وهو بذلك قض عىل نوع من أنواع
فأضىح لألم العراقية الدور
ي
التميب عىل أساس الجنس( .رشيد ،2017 ،الصفحات )13-4
إذ صدر هذا الدستور عىل نحو يحقق مبدأ المساواة بي الرجل والمرأة وبما يتفق وأحكام المواثيق الدولية.
ً
اق بالحق يق الحصول عىل الجنسية العراقية األصلية ،أما عن األم فكا
إذ كا سابقا يعبف فقط البن المولود من أب عر ي
ر
الت يمكن االعتماد عليها
يشبط بالضافة ا تكو األم عراقية الجنسية ا يقب بحق القليم بالضافة لبعض الشوط ي
لفرض الجنسية األصلية العراقية( .محمود ،2009 ،صفحة )65
ر
الت
 البندالثالث :موقف الشيعة اإلسالمية :إ موضوع نقل الجنسية لألبناء من قبل األم من الموضوعات ي
ً
ً
ر
الت
جدال فقهيا العتقادها بمخالفة أحكام الشيعة السالمية إذ يعد مثل هذا الموضوع من المواضيع الحديثة ي
الفقهاء االجتهاد بها الستخراج حكم بصددها.
ر
الشيعة السالمية تصلح لكل زما ومكا من خالل قابلية أحكامها للتييب لتواكب تطورات العض
ولإليما الراسخ بأ
الت رتبز دور األم يق المجتمع ونظرة السالم السمحة لها (الصباغ ،2009 ،صفحة  ،)6سأعرض
خاصة يق المعامالت ي
ً
أهم الراء الفقهية ق دور األم ق نقل الجنسية لألبناء استنادا لحق الدم ق ضوء ر
الشيعة االسالمية.
ي
ي
ي
أثارت
حاول

وه رابطة سياسية بي الفرد والدولة ظهرت قبل
 النبذة األوىل :الرأيي
الفقه المعارض :إ الجنسية فكرة حديثة ي
ً
الشيعة السالمية موجودة قبل أربعة ر
ر
عش قرنا ،وكانت تنظر للناس عىل أساس مسلمو
قرني من الزما يق حي ا
ومحاربو  ،وعدت اهل البالد اليب إسالمية من أجانب.
مواطت
كما ا الدولة السالمية كانت تضم المسلمي وغب المسلمي وا عد المسلم من يحمل الجنسية السالمية من
ي
مواطت دولة السالم( .الصباغ،2009 ،
الدولة السالمية وا غب المسلم من اهل الذمة ال يحمل الجنسية ليس من
ي
صفحة )8
ِّ َ ُ َ َّ ُ َ َ ى
ِّ
الن َساء ب َما َف َّض َل ه ُ
اَّلل َب ْع َض ُه ْم َع ىىل َب ْعض َوب َما ىأ ْن َف ُقوا منْ
قوأمة الرجل عىل المرأة لقوله تعاىل( :الرجال قوامو عىل
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ى
أ ْم َو ِال ِهم)( .سورة النساء االية )34
ُ
يك ُم ه ُ
ُ
اَّلل ِ يق
وص
كما ا القرا ال يساوي
بي المرآة والرجل يق المباث (الصباغ ،2009 ،الصفحات  )81-80لقولة تعاىل( :ي ِ
ى ْ َ ُ ْ َّ ى ْ ُ َ ِّ ْ ُ ْ َ
ْ
َ
ي)( .سورة النساء االية )11
أوَل ِدكم ۖ ِللذك ِر ِمثل حظ األنثي ِ
الفقه يقيس نقل الجنسية بمثابة نقل النسب يق ظل غياب أيات قرانيه وأحاديث نبوية تتحدث عن
هذا االتجاه
ي
الجنسية وهو اتجاه فقهاء المذهب المالك من تبعية األبناء لبائهم لقوله تعاىل(َ :و هالذ َ
ين َ
آم ُنوا َو َّات َب َع ْت ُه ْم ُذ ِّرَّي ُت ُه ْم بإيماَ
ِ
ِِ ٍ
ى ْ َ ْ َ ْ ُ ِّ َّ َ ُ ْ َ َ ى ى ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ي ْ رَ
سء ۚ ُك ُّل ْامرئ ب َما ىك َس َب َره ٌ
ْ
ي) (سورة الطور االية  ،)21إذ يعدو ا كلمة
ٍ
ِ
ِ ٍ ِ
ألحقنا ِب ِهم ذريتهم وما ألتناهم ِمن عم ِل ِهم ِمن ي
ألحقنا هو النسب ،والذرية تتبع األب( .المعادي)2005 ،
ى
َ
ُ
ى
ُ
ُ
َ
ْ
ِّ
 َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ :ىْ َ ُ َْ ه
ُ
س َع ىل ْي ُك ْم ُج َناحٌ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
اَّلل َفإ ْ ىلم تعلموا آباءهم فإخوانكم ق الدين وموا ِليكم ولي َ
ولقوله تعاىل (ادعوهم لب ِائهم هو أقسط ِعند
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ِ
َ ى ْ َ ُْ
َ ى ْ َ َ َ ِ َّ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ى َ ه ُ َ ُ
َ
ً
ً
يما أخطأت ْم ِب ِه ول ِكن ما تعمدت قلوبكم وكا اَّلل غفورا ر ِحيما (سورة االحزاب االية  )5يقول هللا تعاىل ذكره :اسنسبوا
ِف
أدعياءكم الذين ألحقتم أسنسابهم بكم لبائهم ،يقول لنبيه محمد ﷺ  :ألحق سنسب زيد بأبيه حارثة ،وال تدعه زيد بن
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ُ ْ ُ ْ ه
محمد ﷺ .وقوله( :ه َو أق َسط ِعن ِد اَّلل) يقول :دعاؤكم إياهم لبائهم هو أعدل عند هللا ،وأصدق وأصوب من دعائكم
َّ
ّ
إياهم ليب آبائهم وسنسبنكم وهم إىل من تبناهم وادعاهم وليسوا له بني( .محمود ،2009 ،الصفحات )67-66
ً
الفقه المؤيد :من الثابت تاريخيا ا االسالم أسس دولة سماها بدار السالم ،ومن الثابت بفقه
النبذة الثانية :الرأي
ي
الدوىل ا فكرة الجنسية وفكرة الدولة متالزمتا ال يمكن ا يتحقق أحد منهما دو االخر ،وال يتصور وجود
القانو
ي
ً
دولة دو شعب يقيم يق إقليم الدولة تمارس السلطة الحاكمة سلطتها عليه ،فأصبح الزما توفر وسيلة تمارس الدولة
سلطتها عىل الشعب لتحدد من هم مواطنيها وال يمكن ا يتحقق ذلك إال من خالل الجنسية( .الصباغ ،2009 ،صفحة
)11
ر
فقه يمنع من اكتساب الجنسية باعتماد حق
قطىع يق القرا الكريم وال السنة النبوية أو اجماع
ع
ي
ي
ال يوجد نص ش ي
لوىل األمر ،إذ اعتادت الدولة السالمية منح
الدم المنحدر من األم (الصباغ ،2009 ،الصفحات  )83-82وهو أمر يعود ي
ى
َّ
َ
ُّ
َ
اس َّات ُقوا َرَّب ُكمُ
الحقوق كافة لكل من يقيم ق دار السالم من المسلمي وغبهم من اهل الكتاب ،لقوله تعاىل( :يا أيها الن ُ
ي
ً ى
هَ ه
ه
َ ىَ ُْ ْ َْ
َّ ُ
َ ى َ ْ َ
َ ْ َ ْ َ َ َّ
َ ُ َ
َ
َّ ْ
اَّلل ال ِذي ت َس َاءلو ِب ِه واألرحام ۚ ِإ
س َو ِاحد ٍة َوخلق ِمن َها ز ْو َج َها َو َبث ِمن ُه َما ِر َجاَل ك ِث ًبا َو ِسن َس ًاء ۚ َواتقوا
ال ِذ
ي َخلق ىكمُ ِمن نف ٍ
هَ
اَّلل ىكا َعل ْيك ْم َرق ًيبا) (سورة النساء االية  )1إذ نصت ر
الشيعة السالمية عىل المساواة بي الرجل والمرأة إال ما جاء منها
ِ
َّ ى ْ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ
ي) (سورة النساء االية  )11أل واجب
بنص خاص (محمود ،2009 ،صفحة  )69لقوله تعاىل(ِ :للذك ِر ِمثل حظ األنثي ِ
االنفاق يق السالم عىل الذكر وليس األثت.
رأي فقهاء ر
الشيعة الثالث :الحنفية والشافعية والحنابلة
َ ى ْ َ ْ َ ْ ُ ِّ َّ َ ُ ْ َ َ ى ى ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ رَ ْ ُ
َ ه َ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ِّ َّ ُ ُ ْ
س ٍء ۚ ك ُّل ْام ِر ٍئ ِب َما
إ ى تفسب الية (وال ِذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ِب ِإيما ٍ ألحقنا ِب ِهم ذريتهم وما ألتناهم ِمن عم ِل ِهم ِمن ي
ك َس َب َره ٌ
ي)( .سورة الطور االية )21
ِ
ال يقصد هنا إلحاق األبناء بنسبهم ألبيهم ،بل يقصد إلحاق األبناء بأبنائهم باألخرة بإيمانهم وبمبلتهم ،ولم يفش
ه األب.
المفشو الية ا األباء يقصد بها األم واألب عىل السواء ولكن اخذت عىل العموم ،أي فشت األباء ي
ابن الكثب يق تفسبه يذكر ما ورد عن ابن عباس يق تفسب الية" :هم ذرية المؤمن يموتو عىل اليما فإ كانت منازل
آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم شيئا"
بطاعت ألحقتهم بإيمانهم إىل الجنة وأوالدهم الصيار تلحق بهم"( .المعادي،
"والذين أدرك ذريتهم اليما فعملوا
ي
)2005
النت ﷺ " إ المؤمني وأوالدهم يق الجنة " (الحديثية ،صفحة  )308وكلمة المؤمني يق
تفسب الية استند عىل قول ر ي
سياق الحديث كا الرسول يعت بها نفسه وزوجته خديجة( .المعادي)2005 ،
َ ْ ى َ ْ َ َ َّ ِّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
وح و ِإبر ِاهيم وموس
واعتقد ا الرأي
ي
الفقه المؤيد هو الراجح لقوله تعاىل﴿ :و ِإذ أخذنا ِمن الن ِبيي ِميثاقهم و ِمنك و ِمن ن ٍ
َوع َ
يش ْاب ِن َم ْر َي َم﴾( .سورة االحزاب االية )7
ِ
َّ
:
نت هللا ادم عليه السالم ليس له ام وال أب وعيش ابن مريم خلقا من الباب لقوله تعاىل ِ(إ
جميع األنبياء لهم اباء إال ر
َْ ه ى ََ ي ََ َ ىَ ُ ْ ُ
ُ َّ َ َ ى ُ ُ ْ َ َ ُ ُ
ََ َ
َ
اب ثم قال له كن فيكو ) (سورة ال عمرا االية  )59لذا يصح ا ينسب
مثل عيش ِعند ِ
اَّلل كمث ِل آدم ۖ خلقه ِمن تر ٍ
األبن المه يق اعتقادنا يق حال كا األب مجهول يق بالد اليربة أو عديم الجنسية ألسباب سياسية أو محكوم بجريمة
الثان وتشبط رشوط طويلة ومعقدة للطالق
تخل بأمن الدولة وسقطت عنه الجنسية ،أو ا الدولة تمنع الزواج
ي
ً
واالرتباط بامرأة آخرى وانجب الرجل من الزوجة الثانية طفل فتسىع األم لمنح ولدها الجنسية خوفا عىل األوالد من
انعدام الجنسية وخوف األب من عقوبة الحبس.
اف
المبحث
الثان :أسس اكتساب جنسية األم يف قانون الجنسية العر ي
ي
ً
ر
ر
وه يق
عند الرجوع للقانو العر ي
اق نجد ًا المشعي وضعوا اسبابا وحاالت وشوط لالكتساب األبن لجنسية أمه ي
اليالب أسباب إسنسانية منها خوفا عليه من حالة انعدام الجنسية ،لذا سأدرس حاالت ر
وشوط وإجراءات اكتساب
الجنسية واهم الثار المبتبة عليها وذلك يق مطلبي:
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ً
المطلب األول :حاالت اكتساب جنسية األم وفقا لقانون الجنسية العراقية
صدرت العديد من قواني الجنسية منذ تأسيس الدولة العراقية عام  1920تؤكد عىل حق األم يق نقل الجنسية ألبنائها
ً
ً
ر
يأن:
باختالف األسباب والشوط امتثاال للقواني الدولية ،سنبحث يق هذه القواني وفقا لما ي
ً
الملىع لسنة
لقانون الجنسية الملغيي :سنبحث هنا يق قانو الجنسية
الفقرة األوىل :اكتساب جنسية األم وفقا
ي
ي
ً
يىل:
 1924وقانو الجنسية لسنة  1963وفقا لما ي
ً
الملغ  :)1924/10/9( 1924ا ما يتعلق بدور األم العراقية
 البند األول :اكتساب جنسية األم وفقا لقانون الجنسيةي
ً
يق نقل الجنسية والدها يق هذا القانو نجد ا المادة(/8أ) نصت عىل:
(يعتب عراقيا :كل من كا له حي والدته بضف
ر
اق )...نالحظ ا النص ا ام العراقية لم يكن لها الحق يق نقل جنسيتها ألوالدها ،وأنه اقتض
النظر عن محلها والد عر ي
عىل الوالد.
ً
فقهىم بشأ إمكانية األم منح الجنسية ألوالدها ،إذا كا األب مجهوال ،إذ اختلف الفقهاء يق ذلك،
وقد ظهر جدل
ي
والسبب يعود حول تفسب كلمة "الوالد" ،وما إذا كا يقتض عىل األب ام يشمل األم أيضا.
فقد ذهب بعض الفقهاء إىل ا مصطلح "الوالد" يشمل األب وحده وإ الكلمة مأخوذة من " "Fatherالمذكورة يق
ً
ر
ع ال يكتسب جنسية أمه العراقية تطبيقا للمادة(/8أ)
النص النكلبي يق قانو الجنسية ،ولذا فأ الولد اليب ش ي
وبالتاىل سيصبح يق حالة انعدام الجنسية.
المذكورة أعاله،
ي
ر
الفقه االخر يرى ا المادة(/8أ) تسمح لألم العراقية بنقل جنسيتها إىل أوالدها غب الشعيي المولودين من أب
أما الرأي
ي
مجهول خارج إطار الزواج ،وحجتهم يق ذلك ا كل مذكر يق القانو يحمل عىل التأنيث ،ما لم توجد قرينة بخالف
ً
الت نصت ( ....كل تذكب يق هذا القانو يشمل التأنيث أيضا ما لم تقم
ذلك ،تطبيقا للمادة (/2ه) من قانو الجنسية ي
قرينة خالف ذلك) ،بسبب انتفاء القرينة فإ كلمة الوالد المذكورة يق المادة(/8أ) تشمل األم أيضا.
القانون يق أحد قراراته المؤرخ يق  1934/5/14عندما اقر لألم بالحق يق نقل الجنسية
وهو ما اخذ به ديوا التدوين
ي
الثان عندما قررت منح الجنسية العراقية ألوالد
ألوالدها الصيار يق حالة وفاة األب ،كما ا وزارة الداخلية ايدت الرأي
ي
األم العراقية المجهولي النسب ألبيهم ،حت ا كا األب عديم الجنسية( .الياشي ح ،2012 ،.الصفحات )65-64
ونعتقد انه كا عىل ر
الفقه
لتالق االختالف
المشع ا يذكر بشكل رصي ح حق األم المساوي لألب يق نقل الجنسية
ي
ي
والقضان يق التفسب.
ي
الملىع من
اق
الثان :نقل األم الجنسية يف قانون رقم ( )43لسنة 1963
 البندالملغ :يعد قانو الجنسية العر ي
ي
ي
ي
ر
الت لم تسمح بنقل جنسيتها إىل أوالدها إال عىل سبيل االستثناء.
التشيعات ي
 الحالة األوىل :ان ععز حق الدم المستمد م األم بحق اإلقليم :أي ا تكو الوالدة داخل العراق وذلك يق المادة
(يعتب عراقيا –2 :من ولد يق العراق من أم عراقية وأب مجهول أو ال جنسية له).
االن:
ر
( )2/4من هذا القانو لتنص ًعىل ي
من النص يتبي انه يعد عراقيا من ولد عىل ارض العراق ومن ام عراقية الجنسية سواء بشكل أصيل أو مكتسب ،واب
مجهول أي (الولد اللقيط) أو ا األب عديم الجنسية أي ال جنسية له ألسباب عديده منها أسباب سياسية
 الحالة الثانية :اكتساب جنسية األم ً
بناء عىل حق الدم :وهو ما نصت علية المادة ( )5من القانو المذكور أعاله إذ
اق الجنسية إذا اختارها خالل
نصت( :للوزير أ
ر
يعتب من ولد خارج العراق من أم ع ًراقية وأب مجهول أو ال جنسية له عر ي
سنة من تاري خ بلوغه سن الرشد ر
بشط ا يكو مقيما يق العراق وغب مكتسب جنسية اجنبية).
ر
المشع اشبط الكتساب جنسية األم العراقية ا تكو األم عراقية وقت والدة الطفل وال يشبط ا
نالحظ من النص ا
ً
تكو جنسية األم أصلية ممكن ا تكو جنسية مكتسبة ،وا يكو األب مجهوال (أي الولد اللقيط) أو عديم الجنسية
ألسباب عديد قد تكو سياسية ،وا تكو والدة الولد خارج العراق ،عند طلب الجنسية يجب ا يكو الولد بلغ سن
ً
الرشد ومقيما يق العراق ،ويجب ا ال يكو قد اكتسب الجنسية األجنبية ،وا يقوم الولد بتقديم طلب الحصول عىل
الجنسية العراقية إىل وزير الداخلية خالل سنة من تاري خ بلوغه سن الرشد ،عىل رشط موافقة وزير الداخلية عىل الطلب
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ولم يحدد القانو المدة القانونية لقبول أو رفض الطلب( .الزيادي ،2018 ،الصفحات ( )75-74الداوودي و هداوي،
 ،2018-2017الصفحات )89-88
ر
اق منع اكتساب الجنسية يق حال كا للولد جنسية اجنبية ،أي انه منع ازدواج الجنسية
نالحظ من النص ا المشع العر ي
ً
ً
ر
امتثاال للتوجهات الدولية.
اق من األم حالة انعدام الجنسية تماشيا أو
ويظهر لنا ا غاية المشع تجنيب العر ي
ً
اق أسس عىل
الفقرة الثانية :اكتساب جنسية األم وفقا قانون الجنسية النافذ لسنة  :2006عىل الرغم ا الدستور
العر ي
ً
ً
المساواة بي الجنسي إذ أكد عىل حق األم واألب يق منح الجنسية ألوالدهما استنادا للمادة ( /18ثانيا) ،إال ا قانو
الجنسية لسنة  2006يحد من قدرة المرآة العراقية ق منح جنسيتها ألوالدها (المتحدة ا ،2014 ،.صفحة  ،)4إذ لم ر
يش
ي
ً
رصاحة إىل مساواة المرآة والرجل يق الحصول عىل الجنسية األصلية أو اكتسابها ،وترك األمر الجتهاد القضاء والفقه.
وه حالتا :
 البند األول :حاالت اكتساب الجنسية :أما عن حاالت اكتساب جنسية األم يق القانو النافذ ي الحالة األوىل :اكتساب الجنسية بالوالدة م ام عراقية :ا مسألة اثبات النسب ال يقتض عىل األب فقط وانما
ً
ر
والتشيعات الحديثة الخاصة بالجنسية ومن ضمنها قانو الجنسية
يمكن ا يمتد إىل األم أيضا وفقا للقواني الدولية
اق النافذ لسنة .2006
العر ي
ً
(يعتب عراقيا أ -من ولد ...أو ألم عراقية).
نصت المادة(/3أ) عىل انه:
ر
من النص يتبي ا للطفل المولود من أحد والدية سواء األب أو األم يحمل الجنسية العراقية يمكن له الحصول عىل
ً
الجنسية العراقية استنادا لحق الدم المنحدر من األم أو األب ،وتعد جنسية أصلية وليست مكتسبة ،وا كا أحد والدية
أجنت الجنسية.
ري
ر
ولم يفرق ر
المشع بي إذا كا لألم أو لألب جنسية عراقية أصلية أو جنسية عراقية مكتسبة ،ولم يشبط المشع استمرار
العالقة الزوجية لمنح الجنسية العراقية للمولود ،كما لم يشبط ا تكو الوالدة داخل العراق فيمكن ا يولد الولد من
ً
نافذا من تاري خ ر
أحد األبوين عراق الجنسية خارج العراق ويحصل عىل الجنسية العراقية ،وعد ر
سنشة
المشع هذا القانو
ي
يق الجريدة الرسمية وهو يق  7أذار /مارس ( .2006دولة و محمود  ،2018 ،الصفحات )8-7-6
ً
موفقا ق عد ابن العراقية عراق الجنسية من تاري خ ر
ر
سنش القانو الذي هو تاري خ نفاذ القانو ،
المشع لم يكن
نعتقد ا
ي
ي
اق الجنسية حت وا ولد قبل نفاذ القانو .
فكا علية ا يعد كل ولد من ام عراقية عر ي
ر
اق سمح بأ يكتسب الولد جنسيتي أي جنسية األم وجنسية األب وذلك يق المادة ( )4من قانو
ونجد ا المشع العر ي
الملىع لسنة  1963الذي منع ازدواج الجنسية ،إذ اشبط ا يكو
الجنسية النافذ  2006عىل العكس من قانو الجنسية
ي
طالب التجنس قد اكتسب جنسية دولة آخرى( .العبودي ،2015 ،صفحة )82
ر
نجد ا النص عام يق منح الجنسية العراقية لألوالد سواء من األم أو األب ونعتقد ا المشع اخذ بنفس ما جاء به
اق لسنة  2005الذي ساوى بي المرأة والرجل يق اكتساب الجنسية العراقية الذي تأثر ونفذ االتفاقيات
الدستور العر ي
الت ساوت بي المرأة والرجل يق الحصول عىل الجنسية األصلية.
الدولية والعال والعهدا الدوليا
ي
 الحالة الثانية :اكتساب الجنسية بالوالدة خارج العراق م ام عراقية وأب مجهول أو ال جنسية له :عن هذه الحالة
الت ال تعتمد مبدأ المساواة المطلقة بي المرأة والرجل يق منح الجنسية ألبنائها منذ الوالدة ،إذ اشبط
تتبناها الدول ي
القانو والدة األم الوطنية لولدها خارج العراق من أب عديم الجنسية أو من أب مجهول (أي الولد اللقيط) ليسمح
ر
المشع لولدها بالحصول عىل الجنسية( .صهيود ،2019 ،صفحة )95
اق
إذ نصت المادة ( )4عىل انه( :للوزير أ
ر
يعتب من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو ال جنسية له عر ي
ر
الجنسية إذا أختارها خالل سنة من تاري خ بلوغه سن الرشد إال إذا حالت الظروف الصعبة دو ذلك بشط ا يكو
ً
مقيما يق العراق وقت تقديمه طلب الحصول عىل الجنسية العراقية).
ر
الملىع رقم
اق
اق يق القانو النافذ اقتبس نص هذه المادة من المادة ( )5من قانو الجنسية العر ي
نالحظ ا المشع العر ي
ي
لىع لكن مع إضافة عبارة" إال إذا حالت الظروف الصعبة دو ذلك"( .العبودي ،2015 ،الصفحات
( )43لسنة  1963الم ي
)81-80
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ر
الملىع منع ازدواج الجنسية إذ اشبط ا ال يكو للولد جنسية اجنبية غب الجنسية العراقية
المشع يق القانو
إال ا
ي ً
الت يطلب الحصول عليها استنادا لحق الدم المنحدر من األم.
ي
ً
ر
أما المشع يق القانو النافذ لم يشبط مثل ذلك فهو إذا أجاز ازدواج الجنسية وتجاهل مبدأ أو قاعدة الجنسية الفعلية،
أجنت
إذ ا والدة الطفل يق الخارج وحصوله عىل الجنسية االجنبية واحتفاظه بها وعدم رغبته
بالتخىل عنها يدل انه ر ي
ي
وا قدم طلب للحصول عىل الجنسية العراقية بسبب القأمة مدة يق العراق.
 البند الثان :االستثناء م اكتساب جنسية األم (المولود م ام عراقية واب فلسطين) :ذكر رالمشع البعض من
ي
ي
االستثناءات عن حق اكتساب الجنسية بشكل عام يمكن ا تطبق عىل منع حق األم يق نقل الجنسية ألوالدها ،وذلك يق
ً
ً
ً
المادة ( /6ثانيا)( :ثانيا :ال يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيي ضمانا لحق عودتهم إىل وطنهم).
ر
فلسطيت من جهة
أجنت من جهة وبي األم المبوجة من
نالحظ من النص ا المشع مب بي األم المبوجة من ر ي
ي
عرن أو ر ي
فلسطيت نقل الجنسية العراقية ألوالدها وا كانت الوالدة يق داخل
آخرى ،إذ لم يسمح لألم العراقية المبوجة من
ي
أجنت والسبب هو لضما عودة الفلسطينيي إىل ارضهم
العراق ،يق حي سمح بذلك لألم العراقية المبوجة من ر ي
عرن أو ر ي
فلسطي وعدم بقائهم خارج الوطن وسنسيا القضية الفلسطينية والقضاء عليها بسبب هجرة الفلسطينيي واختيار دول
ً
آخرى بقصد البقاء كموطن لهم بدال عن فلسطي المحتلة( .العبودي ،2015 ،صفحة )86
الت ساوت بي المرآة والرجل يق منح
إال اننا وجدنا ا مثل هذا النص يتعارض مع ما صادق العراق من المواثيق الدولية ي
ً
اق النافذ لسنة  2005المادة ( /18ثانيا) السالف
الجنسية ألوالدهم ،كما ا هذا النص يتعارض مع أحكام الدستور العر ي
ً
الدوىل ،وهذا النص أيضا مخالف
الت أعطت لألم حق مساوي لألب يق منح الجنسية ألوالدهما امتثاال للقانو
ي
ذكرها ي
اق النافذ.
لنص المادة(/3أ) والمادة ( )4من قانو الجنسية العر ي
ر
ر
الملىع لسنة  1963المادة(-1/8ز) من القانو
المشع يق قانو الجنسية
اق اخذ بنفس اتجاه
وقد اخذ المشع العر ي
ي
الملىع لسنة  1963نصت( :ز-ال تمنح الجنسية العراقية للفلسطينيي حت تحرير فلسطي وتحقق العودة اليها) .حرما
ي
الفلسطيت من الحصول عىل الجنسية العراقية لضما حق العودة ولضما عدم سنسيا القضية الفلسطينية والقضاء
ي
عليها ألنها من القضايا األساسية والجوهرية لألمة العربية واالسالمية.
ً
ر
اق لعدم سنسيا القضية الفلسطينية وحماية لحق الفلسطينيي يق العودة إىل بلدهم وإعادة
وأؤيد اتجاه المشع العر ي
هويتهم وأراضيهم المسلوبة يق فلسطي.
الثان :كيفية اكتساب جنسية األم وآثارها
المطلب
ي
ر
ر
الت يمكن من خاللها نقل
ليرض الحصول عىل الجنسية العراقية من األم اشبط المشع عدة شوط وحدد الجراءات ي
ً
يأن:
الت تبتب عىل هذا التضف
القانون ،سنبحث كل ذلك وفقا لما ي
ي
الجنسية ألبناء األم العراقية ،كما حدد الثار ي
الفقرة األوىل :ررو
وه:
وإجراءات ي

ر
المشع عدة رشوط
وججراءات اكتساب جنسية األم :ليرض الحصول عىل جنسية األم اشبط

الشو  :لغرض نقل جنسية األم ألوالدها وضع ر
 البند األول :روه:
المشع عدة ررو
ي
-1أ تكو األم عراقية الجنسية عند والدة الطفل سواء كانت جنسيتها العراقية أصلية أو مكتسبة.
ً
ً
-2أ يكو األب مجهوال أي إذا لم يثبت سنسب الطفل إلية رشعا أو ال جنسية له أو ال يمكنه اثبات جنسيته حي والدة
الطفل المطلوب حصوله عىل جنسية أمه العراقية.
ر
ر
-3أ تتم والدة الطفل خارج العراق ،وقد وضع المشع هذا الشط من اجل حماية الطفل المولود من ام عراقية ،يق
حالة الدولة الت ال تمنح الجنسية عىل أساس حق القليم ،لذا لم يشبط ر
المشع تعزيز الوالدة بحق القليم.
ي
-4القأمة يق العراق عند بلوغ الولد سن الرشد يق العراق قبل ا يقدم طلب الحصول عىل الجنسية( .العبودي،2015 ،
صفحة )81
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ر
الملىع لسنة  1963اشبط ا يكو الولد غب
اق النافذ ،أما قانو الجنسية
هذه الشوط أعاله يق قانو الجنسية العر ي
ي
ر
اق حماية ابن العراقية المولود يق الخارج من
مكتسب جنسية اجنبية
حي تقديم طلب التجنس أل غاية المشع العر ي
ً
الت مكنته من الحصول عىل جنسية أمه ووفرت له الحماية من إحالة
حالة انعدام الجنسية تطبيقا لالتفاقيات الدولية ي
انعدام الجنسية.
ر
وه:
البند
الثان :اإلجراءات :نالحظ م النص ان المشع ذكر إجراءات عجب ان يتبعها طالب جنسية أمه ي
ي

ً
الت تبي حقة يق اكتساب جنسية أمة العراقية وفقا
-1ا يقدم طلب إىل وزير الداخلية ،مرفقة معه جميع أوليات ي
للشوط الت حددها ر
ر
المشع.
ي
-2ا يقدم ابن األم العراقية طلب اكتساب جنسية أمه وذلك خالل سنة من تاري خ بلوغه سن الرشد وهو يق العراق
ً
وفقا للقانو العراق ،ولكن سمح ر
اكمال ثمانية ر
المشع بتمديد المدة القانونية لتقديم
عش سنة وا يكو كامل االهلية
ي
الفجان كأ يكو البلد يق حال حرب واغالق
طلب التجنس يق حال حدوث ظروف صعبة كالقوة القاهرة والحادث
ي
دوائر الدولة أو كا مريض يق المستشق بسبب اجراء عملية.
ر
الملىع لعام  1963بتمديد مدة التقديم عىل طلب الجنسية بسبب الظروف
اق يق قانو الجنسية
ولم يسمح المشع العر ي
ي
الصعبة.
ً
ً
وحسنا فعل ر
اق يق القانو النافذ  2006بأ جعل للظروف سببا لتمديد مدة التقديم الكتساب الجنسية.
المشع العر
ي
ً
للشوط الت حددها ر
وفقا ر
المشع إال اننا نالحظ من
-3موافقة وزير الداخلية ،ألنه هو الجهة المختصة بالقبول أو الرفض
ي
ر
المشع عىل الوزير بيا أسباب الرفض يق حال لم يقبل ،كما لم يحدد المدة للقبول أو الرفض أل
النص لم يشبط
ر
المشع لم يحدد المدة الالزمة( .الزيادي ،2018 ،صفحة )75
إال ا موافقة من عدمها الوزير خاضعة لرقابة القضاء االداري ،إذ نصت المادة ( )19من القانو النافذ عىل انه( :تختص
ً
المحاكم الدارية يق الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانو ) تنفيذا لألحكام الدستور .2005
طالت التجنس والوزير إضافة
وسمح له بالطعن بالقرار امام محكمة التميب إذ نصت المادة ( )20عىل انه( :يحق لكل من ر ي
إىل وظيفته ،الطعن يق القرار الصادر من المحاكم الدارية ،لدى محكمة التميب)( .صهيود ،2019 ،صفحة )98
وكا مجلس قيادة الثورة المنحل يمنع المحاكم من نظر دعاوى الجنسية( .العبودي ،2015 ،صفحة )82
ً
الفقرة الثانية :آثار اكتساب جنسية األم :ا الثار القانونية عىل ثبوت الجنسية بشكل أصيل وفقا للمادة ( )3أو
ً
ً
وال) ،لذا سنقسم هذه الثار إىل بندين:
اكتساب جنسية األم استنادا للمادة ( )4والمادة ( /14أ
اق األصل المولود
البند األول :اآلثار القانونية
الت تبتب عىل ًالعر ي
وه نفس الثار ي
عىل ثبوت الجنسية بشكل أصيل :ي
ً
من ابوين عراقيي ،يعد عراقيا باألصل من تثبت له الجنسية العراقية عند الوالدة وذلك استنادا للمادة( )3من قانو
اق لسنة
الجنسية النافذ لسنة ،2006
وبالتاىل فإنه يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها يق الدستور العر ي
ي
 ،2005وال يمكن حرمانه من هذه الحقوق والحريات أو تقييدها أو الحد منها بموجب القانو دو ا يمس أصل الحق
وجوهره أو الحرية (دولة و محمود  ،2018 ،الصفحات  ،)32-31ويحق له ا يتوىل الوظائف العليا العأمة والحساسة يق
ً
ً
بالبلما ( .دولة و محمود  ،2018 ،صفحة )33
الدولة العراقية كأ يصبح وزيرا أو عضوا ر
ً
الت
الثان :اآلثار القانونية الميتبة عىل اكتساب جنسية األم :استنادا للمادة ( )4من القانو
البند
ه نفس الثار ي
والت ي
ي
ي
تبتب عىل من يكتسب الجنسية العراقية.
اق األصل إال ما استثت منها بقانو خاص ،فال يحق له اشيال
الت يتمتع بها العر ي
وه نفس الحقوق ي
الثار الفردية ي
الدبلوماس كما ال يحق له ا يكو عضو يق
الوظائف العليا بالدولة العراقية كأ يكو وزير وال موظف رفيع يق السلك
ي
ً
ً
ر
اق النافذ (دولة و محمود ،2018 ،
البلما إال بعد
ر
مض عشة سنوات استنادا للمادة( /9ثانيا) من قانو الجنسية العر ي
ي
العرن واألجانب يق اكتساب الجنسية العراقية (العبودي ،2015 ،صفحة
الصفحات  ،)34-33ولم يمب هذا النص بي
ري
اق( .صهيود ،2019 ،صفحة )153
ولك يندمج مع المجتمع العر ي
 ،)100للتأكد من والئه للعراق ي
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ً
ً
ً
ً ً
ً
ويمنع عليه منعا باتا ا يكو رئيسا للجمهورية أو نائبا له وذلك استنادا للمادة ( /9ثالثا) ،وا طالت مدة اقامته بعد
حصوله عىل الجنسية وذلك لخطورة هذه الوظائف والمناصب عىل وجود الدولة( .العبودي ،2015 ،صفحة )100
الت تتعلق بزوجة المتجنس وأبناءه الصيار الذين لم يبليوا سن الرشد ،إذ تبتب هذه
أما عن ال
وه الثار ي
ثار الجماعية ي
ً
الثار استنادا لمبدأ وحدة العائلة.
ً
ر
المشع الحرية للزوجة يق اكتساب جنسية زوجها العراقية من عدمه استنادا ألحكام المواد ( )11،13،12من
إذ ترك
ر
القانو النافذ ،كما ا هذا االتجاه من المشع يوافق مع ما اخذت به التفاقية جنسية المرآة المبوجة يق نيويورك لسنة
( .1957صهيود ،2019 ،الصفحات )155-154
الخاتمة
من خالل ما تقدم توصلت إىل عدة نتائج ومقبحات:
ً
أوال :النتائج:
-1ال نجد مانع يمنع األم يق نقل الجنسية ألبنائها ألنه الجنسية رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة ترتب حقوق
والبامات عىل الفرد اتجاه الدولة وليس لها عالقة بأثبات النسب من عدمه.
سينتق مثل هذا يق المستقبل بسبب تطور تحاليل  DNAوغبها من
-2منح الجنسية من األم لمجهول النسب اعتقد
ي
التحاليل واحتفاظ الدول بعينة لكل مواطن من خاليا اثبات النسب و .DNA
 -3نجد ا نقل الجنسية من ام للولد المولود يق إقليم دولة يكو ذا فائدة يق حال كا األب قد اسقطت عنه الجنسية
ألسباب سياسية وسافر خارج العراق ،أو بسبب عدم تجديد الجنسية بطلب من السلطات.
ً
-4يعد اكتساب جنسية األم مفيدا يق حال ا األب ال يمكنه منحه الجنسية أل القانو يمنع الزواج من امرأة ثانية.
-5ساعدت مسألة منح الجنسية من قبل األم ألبنائها يق الحد من مسألة انعدام الجنسية وتحديد الجنسية الفعلية
المستند لحق الدم للولد عندما يتبع الولد امه.
-6يساعد منح الجنسية من قبل األم لألوالد يق حال ا كا عقد زواجهم غب معبف به يق دولة ما أي لم يكمل
ً
األجنت وهناك أوالد فهنا من الواجب منح الجنسية
الجراءات القانونية الشكلية والموضوعية لالنعقاد وفقا لقانو دولة
ري
لتالق مسألة انعدام الجنسية.
لألبناء من قبل األم
ي
ً
ثانيا :المقيحات:
-1السماح لألم بمنح الجنسية ألبنائها يق جميع األحوال اسوة بالرجل سواء داخل العراق أو خارجة من أب معلوم أو
مجهول لدية جنسية أو عديم الجنسية مع إبقاء اسم الولد منسوب ال بية.
-2نقبح ر
تشي ع قانو خاص بحقوق المرآة بشكل عام وبحقوق األم والطفل بشكل خاص "قانو حقوق األم والطفل"
ً
يكو من ضمن نصوصه االعباف بحق األم يق نقل الجنسية ألبنائها إسوة بالرجل.
-3عىل الدول توحيد ر
تشيعاتها فيما يتعلق بحق األم يق منح الجنسية ألبنائها بناء عىل حق الدم للحد من اشكاليات
الدوىل كمسألة تحديد القانو الواجب التطبيق والجنسية الفعلية ومسائل المباث وغبها.
القانو
ي
المراجع
األمم المتحدة 26( .حزيرا  .)1945 ,األمم المتحدة السالم والكرأمة والمساواة عىل كوكب ينعم بالصحة .ميثاق األمم
المتحدة .سا فراسنسيسكو ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية :األمم المتحدة  .تاري خ االسبداد 27
ايلول  ،2021 ,منhttps://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text
العالىم لحقوق السنسا  .باريس ،فرسنسا :األمم المتحدة
األمم المتحدة 10( .كانو األول .)1948 ,األمم المتحدة .العال
ي
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