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 ثالث دقائق قانون

 أ. د. حسن السيد، أستاذ القانون، بجامعة قطر

 

 قانون الجنسية وتجانس المجتمع

 

ردني من حين آلخر تكأستاذ للقانون العام 

التي تتعلق بقانون الجنسية بعض األسئلة 

القطرية، وبناء عليه جاءتني فكرة كتابة 

 ،بهذا القانون سلسلة من املقاالت تتعلق 

نشر الثقافة لسهلة الفهم ومناسبة 

عند تناول أي  املفيد. ولعل من القانونية

واملفاهيم  عريفاتالبدء في التموضوع 

املتعلقة به، ومن هنا نبدأ سلسلة هذه 

 فنقول: املقاالت

من املعروف عند أساتذة القانون أن 

بأن للدولة ثالثة أركان هي: اإلقليم والشعب 

ومنذ نشأة الدول والسلطة السياسية، 

أصبح من األهمية دولًيا بمفهومها الحديث 

وداخلًيا تحديد األفراد الذين ينتسبون لها 

يترك لكل  وهو أمر   ،نون ركن الشعب فيهاويكو  

  ،دولة
 
طلق عليه قانون يبقانون،  هنظمت

فالجنسية هي أداة الدولة لتحديد الجنسية. 

 عنصر الشعب فيها. 

 مأخوذة يةو من ناحية اللغالجنسية و 

، وهي كلمة بكسر الجيم من كلمة جنس

دخلت إلى اللغة العربية قديًما جًدا، معربة 

  ويراد بها، الش يءوتعني الضرب من 
 
 طبيعة

 .عن غيرهم يمتازون بهاأفراد  يشترك فيها

جنس وأخذ كلمة ولعل اختيار مفردة 

وانتشارها في الدول ابتداًء الجنسية منها 

على املعنى االصطالحي لها للداللة العربية 

 تحديدالمن معنى مفردة جنس جاء ملا توحيه 

زها عن غيرها والتجانس لطبيعة معينة وتمي  

مناسبة بالتالي تكون الكلمة ف بين عناصرها.

لشعب دولة ما وتميزه  االنسان لحالة انتماء

والذين عن غيره من شعوب الدول األخرى 

 .يعتبرون أجانب بالنسبة لتلك الدولة

األصل  هنا: يقصد بالجنسوبطبيعة الحال ال 

يتكون من املستحيل أن أن  إذ، أو العرق 

شعب أي دولة من عرق واحد أو أصل واحد، 

من الناحية أيًضا ال يقبل  من جانب آخر،و 

التمييز بين بالدولة  أن تقومالحقوقية 

 مكونات شعبها على أساس األصل أو العرق. 

أما تعريف الجنسية من الناحية      

االصطالحية فكثير من أساتذة القانون يرون 

بأنها رابطة سياسية وقانونية بين الدولة 

والفرد. فالجنسية رابطة سياسية لكونها 

دخل هذا الشخص في ركن الشعب للدولة
 
 ت
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الجنسية  . كما أنالوالء لها ما يستتبعه منو 

لكون رابطة قانونية بين الفرد والدولة 

ة نشأتها واآلثار القانون هو الذي يحدد كيفي

وما للطرفين )الدولة والفرد( من  املترتبة عليها

على املستويين  حقوق وما عليهم من التزامات

 . الداخلي والدولي

بطة السياسية وباإلضافة إلى الرا 

أهمية الرابطة  تبرز، والرابطة القانونية

وهي تفيد  ،االجتماعية بين الفرد والدولة

لدولة. تماعي في اللنسيج االج الفرد انتماء

إال حقيقة األمر هذا النسيج ال يتكون في و 

على أرض الدولة فعلًيا  ألفرادا استقرارنتيجة 

وتقاربهم من بعض واختالطهم ببعض 

معايشة االحداث التي تمر التكامل بينهم و و 

 والشعور وتكوين الذاكرة الثقافية  بهم،

 بوحدة املصير. 

تي ال هيفأهمية الرابطة االجتماعية  

 وانينحتم على املشرعين عند وضعهم لقت

فيها  مدة زمنية معينة يقيمالجنسية اشتراط 

في بشكل مستمر ومنتظم طالب الجنسية 

عالوة الكتساب الجنسية، الدولة كشرط 

إن  .على شرط اجادة اللغة الرسمية للدولة

اجادة اللغة التي يتحدث بها أفراد املجتمع 

وسط هذا في ها واملدة الزمنية التي يقيم في

الرابطة هذه خلق كفيلة باملجتمع 

 االجتماعية. 

ا لهذا األمر نجد 
ً
قوانين بعض  وإدراك

الجنسية تميز بين املتقدمين للحصول على 

سرعة خلق جنسيتها وفًقا ملدى قدرتهم على 

االندماج في هذه الرابطة االجتماعية و 

مدة ملن يمتلك هذه القدرة  شترطاملجتمع، فت

ممن ال لإلقامة في الدولة صر قزمنية أ

السابق  ةفقانون الجنسية القطري .يمتلكها

عند صدوره في عام اشترط على سبيل املثال 

املتقدم للحصول على العربي  في 1961

مدة عشر  فيهااإلقامة  :جنسية الدولة

 15كانت هذه املدة لغير العربي بينما  ،سنوات

 سنة. 

وال شك أخيًرا صعوبة تحقق هذه  

 التي تعاني منالرابطة االجتماعية في الدول 

أو التي تتيح تشريعاتها منح  ،الخلل السكاني

لألجنبي دون تحقق شروط  الجنسية

 وهللا من وراء القصد. هذا اكتسابها... 
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