د .بدر بن جمعة امل�صكري *

اأ�ستاذ م�ساعد بكلية احلقوق  -جامعة ال�سلطان قابو�س

ال مراء اأن مو�سوع ازدواج اجلن�سية اأو تعدد اجلن�سيات يثري يف
الفكر القانوين جدال مل ي�سع اأوزاره بعد .و�سوف يتناول هذا
املقال حتليال للمادة ( )5من قانون اجلن�سية ال ُعماين ،ال�سادر
ال�سلطاين رقم  38ل�سنة ،2014والتي تن�س على اأنه:
باملر�سوم ُّ
«ال يجوز اجلمع بني اجلن�سية ال ُعمانية ،واأي جن�سية اأخرى اإال
مبر�سوم �سلطاين».
ي�ستعر�س الباحث يف هذا املقال اجلوانب التالية :التعريف
بازدواجية اجلن�سية ،اأو ما ُي�سمى بتعدُّد اجلن�سيات؛ ثم ا ُ
حلجج
املوؤ ّيدة واملُعار�سة لالزدواجية؛ فالطرق املقرتحة للوقاية
اأو للح ّد من ظاهرة التعدد؛ مرو ًرا بتحليل �سبب تبنى املُ�سرع
ال ُعماين «منع االزدواج» كقاعدة عامة ،مع اإمكانية االزدواج
ا�ستثنا ًء مبر�سوم �سلطاين .و�سيختتم املقال  -بعد مناق�سة
االآراء والتوجهات  -مبا تو�سل اإليه الباحث من راأي ،يراه ُمواك ًبا
للتطورات الع�سرية والغايات ال�سيا�سية واملتغريات االقت�سادية
عموما ،فيما يتعلق
ال�ساحة ال ُعمانية
خ�سو�سا ،والعاملية ً
ً
على َّ
مبو�سوع االزدواج.
لقد انت�سرت يف بداية القرن الواحد والع�سرين ظاهرة ازدواج
اجلن�سية اأو تعدد اجلن�سيات اأو ما ي�سمى التنازع االإيجابي
وب�سكل �سريع ،والتي يعرفها بع�س
للجن�سيات انت�سا ًرا وا�س ًعا
ٍ
فقهاء القانون الدويل اخلا�س باحلالة التي يكون لدى الفرد
فيها اأكرث من جن�سية واحدة ،على وجه �سحيح وف ًقا لقوانني هذه
وقت واحد.
الدول يف ٍ
ولعله من االأ�سباب الرئي�سة يف مو�سوع النقا�س اأن هناك ازدياد ًا
ملحوظ ًا واهتمام ًا كبري ًا مبو�سوع حقوق االإن�سان يف كث ٍري من
الدول؛ نتيجة لع�سر العوملة الذي زاد من اأعداد املهاجرين؛ وهذا
بدوره دفع كث ًريا من الدول اإلى تعديل قوانينها بحيث اأ�سبحت
اأكرث مرون ًة وتقب ًال لظاهر ِة ازدواج اجلن�سية؛ من اأجل اأن يكون
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هناك تكامل وتوافق بني املهاجرين اجلدد واملواطنني االأ�سليني.
ولعل ال�سبب االأكرث قو ًة لن�سو ِء هذه الظاهرة هو مبداأ حرية
الدولة يف تنظيم قواعد جن�سيتها والذي ُيع ُّد امتدادًا ملبداأ �سيادة
الدولة.
ونتيجة طبيعية لتطبيق مبداأ حرية الدولة يف تنظيم مادة
جن�سيتها اأن تختلف الدول يف االأ�س�س واملعايري املتبعة ملنح
اجلن�سية .ففي الوقت الذي جند فيه بع�س الدول تعتمد على
اأ�سا�س حق الدم ،من جهة االأب ،لتحديد جن�سية مواطنيها؛
تعتمد دو ًال اأخرى على اأ�سا�س حق الدم ا ً
أي�سا ،ولكن من جهة
االأب ومن جهة االأم؛ كما اأن هناك دول اأخرى تتبنى اأ�سا�س
حق االإقليم يف منح جن�سيتها .وال �سك يف اأن هذا االختالف يف
اأ�س�س منح اجلن�سية �سوف يوؤدي لن�سوء وانت�سار ظاهرة تعدد
اجلن�سيات .وقد يعا�سر التعدُّد حلظة امليالد ،اأو الحق ًا على
امليالد .فالتعدد املعا�سر يحدث عاد ًة نتيجة الختالف االأ�س�س
واملعايري التي تبني عليها الدول جن�سيتها االأ�سلية ،مثال ذلك:
اأن يولد طفل ال ٍأب يحمل جن�سية دولة تاأخذ بحق الدم ،على اإقليم
دولة اأخرى تاأخذ بحق االإقليم ،ففي هذه احلالة تثبت للطفل
عند حلظة امليالد جن�سيتان خمتلفتان ،واحدة بناء على رابطة
الدم من جهة االأب ،واأخرى جن�سية دولة االإقليم التي ولد عليها

بنا ًء على اأ�سا�س االإقليم .واحلالة االأخرى التي من املُت�سور اأن
يكون فيها الطفل متعدد اجلن�سية عند امليالد هي اأن يكون الطفل
مولودًا ال ٍأب متعدِّ د اجلن�سية يف الدول التي تتبنى معيار رابطة
الدم من جهة االأب،وكذلك يف احلال التي يولد فيها الطفل الأم
ب�سكل عام،
متعددة اجلن�سية يف الدول التي تاأخذ برابطة الدم ٍ
�سواء من جهة االأب اأو االأم.وهناك حالة اأخرى اأكرث انت�سا ًرا،
يف الوقت املعا�سر ،يف كث ٍري من الدُّول التي �سوت بني حق الدم
أ�سا�س ملنح اجلن�سية االأ�سلية مثل
من جهة االأب ومن جهة االأم كا ٍ
اإيطاليا؛ فهنا تثبت للطفل جن�سيتان اأ�سليتان يف حلظة امليالد،
واحدة من جهة االأب واالأخرى من جهة االأم.
ويكن اأن يكون التعدد الح ًقا للميالد ،وهناك حاالت واأمثلة
كثرية على التعدُّد الالحق للميالد ،فعلى �سبيل املثال يف حالة
ً
حمتفظا بجن�سيتِه االأ�سلية
جتن�س فرد بجن�سية دولة ما وبقائه
حيث اإن قانون جن�سيته االأ�سلية ي�سمح له بالتعدد ،وقانون الدولة
التي جتن�س بجن�س َّيتها ال يعلق منح اجلن�سية على فقده اجلن�سية
التي يحملها .وهناك حالة الزواج املختلط بني اأجنبية ووطني،
فقد ت�سمح بع�س الدول اأن تدخل الزوجة االأجنبية يف جن�سية
زوجها على اأثر الزواج به مع احتفاظها بجن�سيتها االأولى .وهناك
الق�سر الذين يح�سلون على اجلن�سية بالتبعية
حالة االأوالد ّ
لتجن�س اأبيهم باجلن�سية اجلديدة يف الوقت الذي جتيز فيه
دولتهم االأولى االحتفاظ بجن�سيتهم.
اأو ًل – مزايا ازدواج اجلن�شية :
ال ريب اأن لظاهرة تعدد اجلن�سيات بع�س املزايا التي جتعل بع�س
الدول ال متنع التعدد ،وهذه املزايا قد تكون للفرد اأو للدولة .فمثال
التعدد يعطي الفرد بع�س احلقوق واالمتيازات التي تعطيها الدولة
ملواطنيها ،فهو يتمتع بتلك احلقوق يف كل دولة يحمل جن�سيتها،
مثل احلقوق ال�سيا�سية واالمتيازات االقت�سادية .كما اأن الدولة

نف�سها قد حتقق بع�س املزايا من التعدد منها على �سبيل املثال
ال�سماح
عندما تكون الدولة ُم�سدّرة لل�سكان مثل الهند ،فاإن َّ
للفرد باالحتفاظ بجن�سيتها االأ�سلية تبقي الرابطة بني الفرد
وبني دولته ،كما اأنها قد ت�ستفيد من الفرد متعدد اجلن�سيات يف
اأداء بع�س االلتزامات املالية مثل دفع ال�سرائب .وقد ت�ستفيد
الدولة من مواطنيها الذين يحملون جن�سية دولة اأخرى من
النواحي ال�سيا�سية يف ك�سب بع�س النفوذ خدمة مل�ساحلها يف
�ستى املجاالت.
ثاني ًا -مثالب اإزدواج اجلن�شية:
ويف املقابل هناك بع�س العيوب التي جتعل بع�س الدول ترف�س
فكرة التعدد اأو االزدواج كحال اأغلب دول جمل�س التعاون اخلليجي
حيث اإن التعدد اأو االزدواج قد يتعار�س مع فكرة الوالء واالنتماء
التي تعول عليها هذه الدول؛حيث من غري املت�سور اأن يكون للفرد
�سلة روحية وانتماء
حقيقي ،ووالء وطني خال�س لدولتني يف اآنٍ
ّ
واحد .وا ً
أي�سا� ،سوف يتم اإثقال كاهل الفرد بتحمل التزامات
كدف ِع ال�سرائب يف اأكرث من دولة؛ كما اأن التعدد قد يثريم�سكلة
يف ممار�سة بع�س احلقوق ال�سيا�سية مثل حق الرت�سح لع�سوية
املجال�س الت�سريعية والنيابية .ومن ال�سعوبات التي يكن
للتعدُّد يف اجلن�سية اإثارتها م�سكلة احلماية الدبلوما�سية من
جانب الدول التي يتمتع الفرد بجن�سياتها خارج اإقليم كل منها،
حيث اإن كل دولة من هذه الدول �ست�سعى حثي ًثا لتقدمي احلماية
الدبلوما�سية الالزمة للفرد الذي ينت�سب اإليها ويحمل جن�سيتها.
وهناك ا ً
أي�سا م�سكلة حتديد القانون واجب التطبيق ،وم�سكلة
االخت�سا�س الق�سائي ،وم�سكلة تنفيذ االأحكام االأجنبية للفرد
متعدد اجلن�سيات .فعلى �سبيل املثال ،يف مو�سوع حتديد املركز
ل�سخ�س ُمتعدّد اجلن�سيات ،هناك �سعوبة يف معرفة
القانوين
ٍ
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القانون الذي يجب اأن يخ�سع له الفرد ،حيث يكون القانون
واجب التطبيق  -الذي يجب اأن يخ�سع له الفرد  -هو قانون
جن�سية ال�سخ�س .وتت�سح هذه املع�سلة ب�سكل وا�سح يف م�سائل
االأحوال ال�سخ�سية (الزواج والطالق) يف الدول التي جتعل
القانون واجب التطبيق هو قانون اجلن�سية ،ومن الدول التي
تاأخذ ب�سابط اجلن�سية يف م�سائل االأحوال ال�سخ�سية �سلطنة
عمان ،فنجد على �سبيل املثال قانون املعامالت املدنية ال ُعماين
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  29ل�سنة  2013يف املادة ()12
َّ
تن�ض على اأنه« :يرجع يف ال�سروط املو�سوعية ل�سحة الزواج
اإلى قانون كل من الزوجني وقت انعقاد الزواج»،فهنا يت�سح
اأن القانون ال ُعماين ،فيما يتعلق بال�سروط املو�سوعية ل�سحة
الزواج ،اأخذ ب�سابط اجلن�سية وقت انعقاد العقد ،لتحديد
القانون واجب التطبيق يف م�سائل تنازع القوانني.
ويف ميدان االخت�سا�س الق�سائي الدويل يثري و�سع تعدد
اجلن�سيات مع�سلة اأخرى .ففي قانون االإجراءات املدنية
ال�سلطاين رقم  29ل�سنة
والتجارية ال ُعماين َّ
ال�سادر باملر�سوم ُّ
 2002يف املادة ( )29تن�س على اأنه»:تخت�س املحاكم ال ُعمانية
بنظر الدعاوى التي ترفع على ال ُعماين ،ولو مل يكن له موطن
ال�سلطنة ،»...حيث اعتد امل�سرع يف مو�سوع
اأو حمل اإقامة يف َّ
أ�سا�س لعقد
االخت�سا�س الق�سائي الدويل ب�سابط اجلن�سية كا ٍ
االخت�سا�س للمحاكم ال ُع َمانية يف املنازعات ذات العن�سر
االأجنبي ،فحالة التعدُّد هنا قد تثري م�سكلة يف م�ساألة االخت�سا�س
الق�سائي .وا ً
أي�سا يف م�ساألة تنفيذ االأحكام االأجنبية ،فلو
�سدر حكم اأجنبي عن الق�ساء االإيطايل بالطالق بني زوجني
وقت واحد،
يحمالن كالهما اجلن�سية ال ُعمانية واالإيطالية يف ٍ
وكان الق�ساء االإيطايل قد ف�سل يف امل�ساألة املعرو�سة ،وذلك
بتطبيق القانون االإيطايل؛ ثم اأريد تنفيذ هذا احلكم يف اأرا�سي
ال�سلطنة ،فهل �ستعرتف املحاكم ال ُعمانية بهذا احلكم وتنفذه؟
َّ

اأن كافة دول العامل اأخذت مث ًال باأ�سا�س حق الدَّم فقط اأو اأ�سا�س
حق االإقليم فقط ،وتبنت جميع الدول قواعد موحدة ب�ساأن تغيري
اجلن�سية ،الأمكن من خالل ذلك احلد من ظاهرة التعدد .ويبدو
اأن هذه املحاولة من ال�سعب قبولها ،حيث اإن هذه الفكرة حتلق
يف اأجواء اخليال الفكري ،وتبتعد عن واقع املمار�سة الدولية،
وذلك الأن مبداأ حرية الدولة يف ت�سريع مادة جن�سيتها هو مبداأ
مقرر يف القانون الدويل ،ومن ال�سعب اأن تتفق الدول على
اأ�سا�س واحد ملنح اجلن�سية ،والواقع يثبت مبا ال يدع جما ًال لل�سك
اأن لكل دولة اأ�س�س ومعايريخمتلفة ملنح اجلن�سية.ولذلك ،اقرتح
البع�س من اأجل احلد من ظاهرة التعدُّد الالحق للميالد عدم
اكت�ساب اجلن�سية اجلديدة ،اإال بعد زوال اجلن�سية القدية.
مقرتحا فحواه اإعطاء رخ�سة اخليار بني
وكذلك قدّم الفقه
ً
اجلن�سيات مع و�سع �سوابط لهذا االختيار .وعلى الرغم من
وجاهة هذه املقرتحات وغريها اإال اأن اأغلبها مل ي�سلم من �سهام
النقد؛ ولذلك يكن القول اأنه من اال�ستحالة يف ظل االأو�ساع
الراهنة اأن نقتلع ظاهرة تعدد اجلن�سيات من اأ�سا�سها ،ولكن
يبدو اأن احللول املقرتحة �سوف ت�سهم يف التقليل منها ،وكما
يقال»:ما ال يدرك كله ال يرتك ُجله».
رابع ًا -موقف القانون ال ُعماين من ازدواج اجلن�شية

بالنظر اإلى قانون اجلن�سية ال ُعماين ،جند من حيث االأ�سل اأن
امل�سرع مل يجز ازدواج اأو تعدد اجلن�سيات ،وهذا وا�سح من
ن�س املادة اخلام�سة من قانون اجلن�سية ال ُعماين؛ وبالتايل،
فهو يتوافق مع فكرة حماربة ظاهرة تعدد اجلن�سيات .ويبدو اأن
�سبب تبني امل�سرع ال ُعماين منع التعدد ،هو احلد من امل�ساكل
التي يثريها التعدد والتي مت ذكرها اآن ًفا .ولكن ،تبقى امل�سكلة
الرئي�سة يف اال�ستثناء ،حيث يكن لل�سخ�س اأن يكون مزدوج
اجلن�سية ا�ستثنا ًء ،مبر�سوم �سلطاين ،وهنا يثور الت�ساوؤل هل
يجب اأن يبقى هذا ال�ستثناء من دون �سوابط و�سروط اأم اأنه
ثالث ًا  -الطرق املقرتحة للوقاية اأو احلد من ظاهرة حتى يف حال اال�ستثناء يجب الن�س على ال�سوابط التي جتيز
اال�ستثناء مبر�سوم �سلطاين؟ وحيث اإن اال�ستثناء ال يتو�سع يف
ازدواج اجلن�شية:
تف�سريه واليقا�س عليه؛ فلعله من االأف�سل اأن تكون هناك �سوابط
حاول الفقه والق�ساء عالج ظاهرة التعدُّد والتخفيف من اآثارها،
منح الفرد
تتوافق مع فكرة اال�ستثناء .فعلى �سبيل املثال ،فكرة ُ
وذلك باقرتاح توحيد قواعد منح اجلن�سية يف خمتلف الدول ،فلو احلق يف تعدد اجلن�سيات تكون مقبولة ب�سوابط مثل اأن تكون
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هناك رابطة فعلية وحقيقية بني الفرد وال�سلطنة ،كاأن يكون قد
ردحا طوي ًال من الزمن
ال�سلطنة موط ًنا له اأو اأقام فيها ً
اتخذ َّ
ممن يلكون اجلدارة والكفاءة التي تكون البلد
اأو اأن يكون ِ َّ
يف حاجة لها .وبعد و�سع ال�سوابط يجب اأن يتم تقييد الفرد
املتعدد اجلن�سيات الذي مت ا�ستثناءه مبوجب مر�سوم �سلطاين
من ممار�سة بع�س احلقوق ال�سيا�سية مثل حق الرت�سح لع�سوية
جمل�س ال�سورى واملنع من تويل بع�س الوظائف العليا يف الدولة
واملنا�سب ال�سيا�سية؛ حيث اإن والء وانتماء هذا ال�سخ�س لي�س
لل�سلطنة .وال ينبغي اأن يغيب عن بالنا اأن اال�ستثناء
ً
خال�سا َّ
بطبيعته مقيد وال يجب التو�سع فيه .وجتدر االإ�سارة اإلى اأن منح
اجلن�سية ال ُعمانية يرتتب عليه متتع ال�سخ�س بحقوق املواطنة
وامل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون وامل�سوؤوليات العامة للدولة ولل�سعب؛
وهذا ي�ستلزم وي�ستدعي الوالء العميق والتام للدولة ،وهذا
بدون �سك غري متوافر يف الفرد متعدد اجلن�سيات .فاإذا كانت
الدول متنع ُمتعدّد اجلن�سيات من اأداء اخلدمة الع�سكرية؛
باب اأولى اأن ين�سحب هذا احلكم على الع�سوية مبجل�سي
فمن ٍ
ال�سورى والدولة ،اللذين يناط بهما �سلطة الت�سريع واإقرار
ال�سيا�سة العامة للدولة وخطط التنمية اخلم�سية� ،سواء يف
اجلانب االقت�سادي اأو اجلانب االجتماعي اأو غريها؛واأمر
مناق�سة واإبداء التو�سيات يف مو�سوع امليزانية ال�سنوية للدولة؛
ال�سلطة التنفيذية .فاإذا كانت
واأي�سا الدور الرقابي على اأعمال ُّ
مهمة اجلندي يف القوات امل�سلحة جليلة ومهمة وذات قدا�سة؛
فبال �سك اأن مهمة ع�سو جمل�س ال�سورى اأو الدولة على القدر
ذاته من االأهمية؛ اإن مل تكن اأكرب .وهنا جتدُر االإ�سارة اإلى اأن
منح الفرد حق االزدواج اأمر خطري جدً ا ،ترتتب عليه نتائج قد
خ�سو�سا اإن تع َّلق االأمر
يكون من ال�سعب تداركها اأو حلها،
ً
مبو�سوعات هي غاية يف االأهمية ،تخ�س م�سلحة البالد العليا،
التي ال جمال للتفريط فيها .وهنا ن�ست�سهد مبا �سطرته املحكمة
االإدارية العليا امل�سرية يف الطعن رقم  1946ل�سنة  47ق�سائية
فيما يتعلق بعدم اأحقية متعدد اجلن�سية يف الرت�سيح لع�سوية
جمل�س ال�سعب ،حيث ق�ست»بعدم اأحقية مزدوج اجلن�سية
أ�سي�سا على اأن:
يف الرت�سيح لع�سوية جمل�س ال�سعب ،وذلك تا ً
حيازة ال�سخ�س جلن�سية اأخرى غري اجلن�سية امل�سرية معناه

اأن الوالء املطلق والكامل ،الواجب من قبله مل�سر ،قد ان�سطر
أجنبي اآخر.
قانو ًنا اإلى والئني ،اأحدهما مل�سر واالآخر ٍ
لوطن ا ٍّ
فالنيابة عن ال�سعب تتطلب وال ًء كام ًال مل�سر ،باعتبار اأن مهمة
جمل�س ال�سعب هي اأن توؤدي �سلطة الت�سريع واإقرار ال�سيا�سة
العامة للدولة ،وممار�سة الرقابة على ال�سلطة التنفيذية».
فهنا ،يت�سح ب�سكل �سريح ووا�سح حكم املحكمة االإدارية العليا
امل�سرية يف عدم اأحقية مزدوج اجلن�سية يف الرت�سح لع�سوية
جمل�س ال�سعب ،حيث اإن والء هذا ال�سخ�س منق�سم اإلى والئني
بحال من االأحوال منحه الثقة الكاملة كي يوؤدي
وال يكن ٍ
�سلطة الت�سريع واإقرار ال�سيا�سة العامة للدولة؛ هذا مع االأخذ
يف االعتبار اأن جمهورية م�سر العربية ال متنع االزدواج ،فيجب
ال�سلطنة التي متنع من حيث
اأن يكون االأمر اأكرث �سرامة يف َّ
االأ�سل ازدواج اجلن�سية.
اخلامتة
ويف اخلتام ،اأود االإ�سارة اإلى اأن مو�سوع االزدواج اأو التعدد يف
اجلن�سيات من املو�سوعات املهمة التي حتتاج مزيدً ا من البحث
والتحليل واملعاجلة الفاعلة من املجتمع الدويل .وقد تناول
هذا املقال تعريف التعدد وامل�ساكل التي قد يثريها التعدد،
وحاالت التعدد املعا�سر للميالد ،والتعدد الالحق للميالد،
وحما�سن التعدد ،وعيوبه ،والطرق املقرتحة للوقاية؛ واأخ ًريا،
احلد من هذه الظاهرة .ومما جتدر االإ�سارة اإليه ،واالإ�سادة
به ،هو موقف امل�سرع ال ُعماين ال�سارم وحماولته اجلادة يف
حماربة ظاهرة ازدواج اجلن�سية ،حيث اإنه مل ي�سمح بالتعدد
من حيث االأ�سل ،ومل ي�سمح بالتعدد اإال با�ستثناء،ومبر�سوم
�سلطاين؛ ولكن ،لتكتمل ال�سورة وتتحقق الغاية نرجو تعديل
املادة اخلام�سة من قانون اجلن�سية ال ُعماين ،بحيث يتم و�سع
�سوابط لال�ستثناء ،ويتم و�سع تقييد للحقوق التي يكن للفرد
متعدد اجلن�سيات اأن يار�سها.
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