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ازدواج اجلن�سية وتعددها يف القانون الكويتي

1959 ب�ساأن اجلن�سية الكويتية 15 ل�سنة  درا�سة حتليلية لن�سو�ص قانون 

الدكتور/حممد عبد اللطيف اجلاراهلل¿
الر�شيد¿¿ الدكتور/ح�شن حممد 

ملخ�ص:

الوطنية والوالء م�صطلحان يتداوالن باملجتمع الكويتي عند احلديث عن 

 ، Multiple Citizenship اأو تعددها     Dual Nationality ازدواج اجلن�صية 

اأو عندما  املزدوج،  الكويت وبني دولة  العالقة بني دولة  خا�صة عندما تتوتر 

هو  ما  بني  اخللط  فيتم  معينًا،  اجتماعيًا  منحى  وتاأخذ  �صيا�صية  ق�صية  تثار 

قانوين وبني ما هو غري قانوين، مما ي�صكل قناعة غري �صحيحة على من يحمل 

اأكرث من جن�صية يكون من بينها اجلن�صية الكويتية، بل وميتد ذلك ليوؤثر على 

بع�ص حقوق االإن�صان التي قرر لها القانون حماية خا�صة. 

اجتماعية  فعل  ردة  اجلن�صية  ازدواج  ق�صية  اأخذت  االأخرية  ال�صنوات  ويف 

اجلن�صية،  متعدد  اأو  اجلن�صية  مزدوج  كويتي  كل  �صد  وم�صتهجنة  فيها  مبالغ 

ولكن يف احلقيقة، وعلى الرغم من اأن ازدواج اجلن�صية ظاهرة غري حمبذة لدى 

املجتمع الدويل، ملا ينتج عنها من م�صاكل عديدة، اإال اأننا انتهينا يف بحثنا هذا اإىل 

بيان اأن امل�رشع الكويتي يف تنظيمه مل�صائل اجلن�صية مل ي�صد الطريق اأمام جميع 

حاالت االزدواج، وذلك اإما ق�صداً منه اأو ق�صوراً ت�صـريعيًا، مما نتج عنه وجود 

وفقًا  احلاالت  تلك  فبيان  وعليه  الكويتي،  القانون  يف  م�صموحة  ازدواج  حاالت 

الأحكام قانون اجلن�صية الكويتي، ي�صاعد يف التخفيف من االحتقان االجتماعي، 

ازدواج  حماربة  امل�رشع  اأراد  اإن  لذلك،  القانوين.  املزدوج  و�صع  تفهم  من  ويزيد 

من  التي  الثغرات  و�صد  الت�رشيعية  الن�صو�ص  تعديل  عليه  فاإن  اجلن�صية، 

االزدواج و�صيلة للطعن  اأن يتخذ  االزدواجية، بداًل من  اإىل تلك  اأن توؤدي  �صاأنها 

والت�صكيك يف وطنية من يتمتع به، على الرغم من كونه م�صـروعًا قانونًا. 

¿        الباحث الرئي�س : ق�سم القانون الدويل – كلية احلقوق – جامعة الكويت.

¿¿    الباحث امل�سارك: ق�سم القانون الدويل – كلية احلقوق – جامعة الكويت.
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مقدمة:

الفرن�سي  النزاع  ب�ساأن   1923 عام  الدائمة  الدولية  العدل  حمكمة  فتوى  اأقرت 

دولة  كل  حق  من  اأنه  ومراك�س،  تون�س  يف  اجلن�سية  مرا�سيم  حول  الربيطاين 

اتفاقية الهاي  اأي�سًا  االحتفاظ بحرية ت�رشيع قوانني اجلن�سية اخلا�سة بها. واأكدت هذا 

املربمة يف 12 اأبريل 1930، واخلا�سة مب�سائل تنازع القوانني، حيث ن�ست املادة االأوىل 

منها على اأن: »لكل دولة اأن تقرر مبوجب قوانينها اخلا�سة من هم رعاياها«. 

الدولية  باالتفاقيات  اجلن�سية  مل�سائل  تنظيمها  عند  ملتزمة  اأي�سًا  الدول  اأن  اإال   

حقوق  مراعاة  اأي�سًا  عليها  ويجب  باجلن�سية،  يتعلق  فيما  دوليًا  بها  املعرتف  واملبادئ 

االإن�سان كذلك، وعليه فقد اعترب احلق يف اجلن�سية من احلقوق االأ�سا�سية للإن�سان، فقد 

فقرة   15 املادة  تن�س  حيث  الأهميته،  وذلك  االإن�سان؛  حلقوق  العاملي  االإعلن  عليه  ن�س 

 24 املادة  عليه  ن�ست  ما  واأي�سًا  ما«.  بجن�سية  التمتع  حق  فرد  »لكل  اأن:  على  منه   )1(

اأن:  من   1966 ل�سنة  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من   )3( الفقرة 

 .
)1(

»لكل طفل حق يف اكت�ساب جن�سية«

فيما  الدول  اختلف  ذلك  عن  نتج  جن�سيتها،  تنظيم  يف  احلق  دولة  لكل  اأن  قاعدة  واأمام 

بها  اخلا�سة  اجلن�سية  م�سائل  تنظيم  يف  دولة  كل  ف�رشعت  اجلن�سية،  منح  اأ�س�س  حول  بينها 

االإقليم،  بحق  تاأخذ  الدول  فبع�س  وال�سيا�سية،  واالقت�سادية  االجتماعية  م�ساحلها  بح�سب 

التعاون  وغياب  الدول  بني  والتباين  االختلف  هذا  واأمام  الدم،  بحق  ياأخذ  االآخر  والبع�س 

معظم  يف  وانعدامها  اجلن�سية  ازدواج  اإ�سكالية  ظهرت  اجلن�سية،  اأ�س�س  توحيد  ب�ساأن  الدويل 

دول العامل. ويناق�س هذا البحث م�سكلة ازدواج اجلن�سية يف القانون الكويتي دون انعدامها. 

دفعت   1990 عام  الغا�سم  العراقي  الغزو  يف  الكويت  عا�ستها  التي  التجربة  ولعل   

اأنه  اإال  م�ستقبلهم،  على  منهم  خوفًا  اجلن�سية  ازدواج  ا�ستحباب  اإىل  املواطنني  من  الكثري 

فيها  مبالغ  اجتماعية  فعل  ردة  اجلن�سية  ازدواج  ق�سية  اأخذت  االأخرية  ال�سنوات  ويف 

اأن  جند  احلقيقة  يف  ولكن  لها،  متعدد  اأو  اجلن�سية  مزدوج  كويتي  كل  �سد  وم�ستهجنة 

العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والذي اعتمد وعر�س للتوقيع والت�سديق واالن�سمام مبوجب ( 1)

قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 2200 األف )د-21( املوؤرخ يف 16 كانون/دي�سمرب1966 تاريخ بدء النفاذ: 

23 اآذار/مار�س 1976، وفقًا الأحكام املادة 49.
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امل�رشع الكويتي يف تنظيمه مل�سائل اجلن�سية مل ي�سد الطريق اأمام جميع حاالت االزدواج، 

الكويتي، وبيان هذه احلاالت  القانون  ازدواج  م�سموحة يف  مما نتج عنه وجود حاالت 

ي�ساعد يف التخفيف من االحتقان االجتماعي، ويزيد من تفهم و�سع املزدوج القانوين.

ال�صابقة: الدرا�صات 

القانون  فقه  يف  جديدًا  مو�سوعًا  وتعددها  اجلن�سية  يف  االزدواج  مو�سوع  يعد  ال 

اأحكامه  تناولت  التي  الفقهية  الدرا�سات  من  كثرٌي  فتوجد  وعليه  اخلا�س،  الدويل 

يق�سي  ما  بح�سب  اخلا�سة  اأحكامه  تبني  ال  ال�سابقة  الدرا�سات  جميع  اأن  اإال  بالتف�سيل، 

عكف  اأحدهما  درا�ستان،  اإال  املو�سوع  هذا  حول  اأيدينا  يف  يقع  ومل  الكويتي،  القانون  به 

يف  اجلن�سية  لتعدد  العامة  »املبادئ  وعنوانها  ال�سمدان  اأحمد  الفا�سل  الدكتور  عليها 

العنزي  ر�سيد  الفا�سل  للدكتور  فهي  واالأخرى   
)2(

الكويتي« والقانون  املقارن  القانون 

للنظريـــة  درا�ســـة  الكويتية:  »اجلن�سية  مــوؤلفــــه  مــــن  ال�ساد�س  بالف�ســل  وردت  والتي 

الكويتية  اجلن�سية  ب�ساأن   1959 ل�سنة   15 رقم  االأمريي  وللمر�سوم  للجن�سية  العامة 

ازدواج  مو�سوع  تعاجلان  ال  اأنهما  لنا  يتبني  فيهما  النظر  اإمعان  وعند   ،
)3(

وتعديلته«

االزدواج  اأحكام  بيان  يف  البحث  هذا  يهدف  كما  �ساملة  ب�سوره  وتعددها  اجلن�سية 

والتعدد امل�سموحة واملمنوعة يف القانون الكويتي، وبناًء عليه يعترب هذا البحث قد و�سع 

حجر االأ�سا�س يف بيان اأحكام ازدواج وتعدد اجلن�سية يف القانون الكويتي. 

البحث: اأهمية 

تكمن اأهمية البحث يف بيان بع�س حاالت ازدواج اجلن�سية امل�سموح بها قانونًا، على 

الرغم مما للزدواجية  اجلن�سية من م�ساوئ وم�ساكل عدة، مما يرتتب عليه اأنه مبجرد 

الأنها  ووطنيته؛  والئه  يف  الطعن  يعني  ال  ذلك  فاإن  الكويتي  جن�سية  يف  االزدواج  حتقق 

الن�سو�س  تعديل  اأواًل  فعليه  حماربتها  امل�رشع  اأراد  واإن  القانون،  بها  ويقر  قائمة  حالة 

اإىل تلك االزدواجية.                                                                      اأن توؤدي  الت�رشيعية املعنية بذلك، و�سد الثغرات التي من �ساأنها 

اأحمد �ساعن ال�سمدان، املبادئ العامة لتعدد اجلن�سية يف القانون املقارن والقانون الكويت، بحث من�سور مبجلة ( 2)

احلقوق، جامعة الكويت، العدد1، ال�سنة 31، تاريخ الن�رش مار�س 2007.

ل�سنة ( 3)  15 رقم   االأمريي  وللمر�سوم  للجن�سية  العامة  للنظرية  درا�سة  الكويتية:  اجلن�سية  العنزي،  حمد  ر�سيد 

1959 ب�ساأن اجلن�سية الكويتية وتعديلته، 2005م. 
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البحث: منهجية 

الكويتي  النقدي لن�سو�س قانون اجلن�سية  الو�سفي والتحليلي  املنهج  البحث  يتبع 

.1959 15 ل�سنة  رقم 

خطة البحث:

الناجمة  ‒ وامل�صاكل  واأ�صبابها  وتعددها  اجلن�صية  ازدواج  مفهوم  االأول:  املبحث 

الوقاية منها عنها وطرق 

املطلب االأول: مفهوم ازدواج اجلن�سية وتعددها واأ�سبابها

الوقاية منها اإ�سكاليات ازدواج اجلن�سية وتعددها وطرق  الثاين:  املطلب 

املبحث الثاين: موقف امل�رشع الكويتي من ازدواج اجلن�صية وتعددها ‒

املطلب االأول: �سور االزدواج والتعدد امل�سموحة واملمنوعة يف اجلن�سية االأ�سلية

التجن�س امل�سموحة واملمنوعة يف جن�سية  الثاين: �سور االزدواج والتعدد  املطلب 
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املبحث االأول

مفهوم ازدواج اجلن�صية وتعددها

 واأ�صبابها وامل�صاكل الناجمة عنها وطرق الوقاية منها

يهدف هذا املبحث اإىل بيان مفهوم اجلن�سية ب�سكل عام، ومنه اإىل ازدواجية اجلن�سية 

واأ�سبابها كمطلب اأول، وبعد ذلك يبني اإ�سكاليات ازدواج اجلن�سية، وكيفية الوقاية منها 

ثاٍن.  كمطلب 

املطلب االأول

مفهوم ازدواجية اجلن�صية وتعددها واأ�صبابها 

اأواًل  - مفهوم ازدواج اجلن�صية وتعددها:

بيان  مبكان  االأهمية  من  يعد  اجلن�سية،  بازدواج  املق�سود  هو  ما  نبني  اأن  قبل 

.
)4(

الفقهاء اإن مفهوم اجلن�سية مو�سع خلف بني  املق�سود باجلن�سية نف�سها، حيث 

فاجلن�سية لغة م�ستقة من كلمة اجلن�س، و»اجلن�س« هو ال�رشب )اأي النوع( من كل 

 »Nationality« كلمة  وتقابلها   .
)5(

»اأجنا�س« واجلمع  الطري،  ومن  النا�س  من  هو  �سيء، 

 .
)6(

»اأمة« باللغة االإجنليزية وامل�ستقة من كلمة »Nation« وتعني 

اأما اجلن�سية يف اال�سطلح القانوين، فيمكن القول باأنه ال يوجد تعريف متفق عليه 

اإىل  تق�سيمهم  طريق  عن  االأمر  هذا  يف  الفقهاء  اآراء  ن�ستعر�س  ولذلك  الفقهاء،  جميع  بني 

ثلثة فرق: 

ه�سام �سادق، عكا�سة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلا�س، تنازع القوانني واجلن�سية ومركز االأجانب، دار ( 4)

املطبوعات اجلامعية، االإ�سكندرية، 2006م، املدخل اإىل اجلن�سية �س9. 

الدين حممد بن مكرم االإفريقي امل�رشي، ل�سان العرب، ج6، دار �سادر ( 5) اأبو الف�سل جمال  راجع: ابن منظور، 

للطباعة والن�رش، بريوت، لبنان، 1375هـ –1956، �س34 من كتاب اأحمد عبد الكرمي �سلمة، املب�سوط يف �رشح 

نظام اجلن�سية، بحث حتليلي انتقادي مقارن، الطبعة االأوىل، دار النه�سة العربية، م�رش، 1993م، �س21. 

اأنه ال يوجد ترابط باال�سطلح القانوين بني كل من اجلن�سية واالأمة، حيث اإن مفهوم االأمة ( 6) اجلدير بالذكر هنا 

مفهوم  بني  التف�سيل  من  ملزيد  والدولة.  الفرد  بني  الرابطة  فهي  اجلن�سية  اأما  واالأمة،  الفرد  بني  الرابطة  ميثل 

اجلن�سية واالأمة انظر: ه�سام �سادق، عكا�سة حممد عبد العال وحفيظة ال�سيد احلداد، القانون الدويل اخلا�س، 

2006م،  االإ�سكندرية،  اجلامعية،  املطبوعات  دار  اجلن�سية،   – الدويل  الق�سائي  االخت�سا�س   – القوانني  تنازع 

النظرية العامة للجن�سية، �س 27.
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ي�سبح  مبقت�ساها  التي  ال�سيا�سية  »الرابطة  باأنها:  اجلن�سية  يعرف  االأول:  الفريق 

على  الفريق  هذا  اأتباع  فريكز   .
)7(

الدول« من  لدولة  املكونة  العنا�رش  من  عن�رشًا  الفرد 

اأكرث منه  العام  بالقانون  الفرد والدولة، من خلل ربط اجلن�سية  ال�سيا�سية بني  الرابطة 

ركن  وهو  الدولة  اأركان  من  ركن  اأهم  ت�سكل  اجلن�سية  اأن  باعتبار   ،
)8(

اخلا�س بالقانون 

ال�سعب، وذلك الأن الدولة باعتبارها من اأ�سخا�س القانون الدويل تتكون من ثلثة اأركان 

 .
)9(

و�سلطة( واإقليم  )�سعب 

الفرد  بني  القانونية  الرابطة  على  للجن�سية  تعريفه  يف  فريكز  الثاين:  الفريق  اأما 

الفريق االأول، وذلك ملحاولة ربط مو�سوع  ال�سيا�سية على عك�س  الرابطة  والدولة دون 

من  الفريق  هذا  اأ�سحاب  فمن   .
)10(

العام بالقانون  منه  اأكرث  اخلا�س  بالقانون  اجلن�سية 

، وعرفت 
)11(

عرف اجلن�سية باعتبارها » تبعية ال�سخ�س قانونًا لل�سكان املكونني للدولة«

�سعب  يف  ع�سوًا  مبقت�ساها  الفرد  ي�سري  والدولة  الفرد  بني  قانونية  »علقة  باأنها  اأي�سًا 

للجن�سية  تعريفة  يف  يذهب  الفقه  من  الثاين  الفريق  اأن  يت�سح  �سبق  مما   .
)12(

الدولة«

الدولة  تن�سئها  علقة  باعتبارها  والدولة  الفرد  بني  القانونية  الرابطة  على  الرتكيز  اإىل 

بالقانون، وقوانني الدولة الداخلية هي من حتدد كيف تن�ساأ اجلن�سية وكيف تزول، وما 

  .
)13(

هي االآثار املرتتبة على احل�سول عليها

القانونية  بالعلقة  اجلن�سية  عرفت  قد  الدولية  العدل  حمكمة  اأن  هنا  بالذكر  اجلدير 

حكمها  ففي  باجلن�سية،  االجتماعية  الرابطة  اإىل  كذلك  واأ�سارت  والدولة،  الفرد  بني 

ال�سادر يف 6 اأبريل 1955 يف ق�سية Nottebohm ذكرت باأن اجلن�سية ما هي اإال »علقة 

قانونية تقوم يف اأ�سا�سها على رابطة اجتماعية وعلى ت�سامن فعلي يف املعي�سة وامل�سالح 

االجتماعي  اجلانب  على  اأي�سًا  ركزت  الدولية  العدل  حمكمة  اأن  اأي   .
)14(

وامل�ساعر«

انظر بهذا املعنى: ه�سام �سادق وعكا�سة حممد عبد العال، املرجع ال�سابق، �س10.( 7)

ه�سام �سادق وعكا�سة حممد عبد العال �س11.( 8)

علي �سادق اأبو هيف، القانون الدويل العام، من�ساأة املعارف، �سنة 1995، �س95.( 9)

 ه�سام �سادق وعكا�سة حممد عبد العال، �س11. ( 10)

املرجع نف�سه، �س11.( 11)

املرجع نف�سه، �س11.( 12)

املرجع نف�سه، �س19.( 13)

مت اقتبا�س احلكم من املرجع ه�سام �سادق وعكا�سة عبد العال، �س 12 هام�س رقم1. ( 14)
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اإال علقة قانونية تقوم  اأن اجلن�سية ما هي  القانونية ببيان  الرابطة  كاأ�سا�س لن�سوء تلك 

امل�سالح وامل�ساعر.  الفعلي يف  الت�سامن  على فكرة اجتماعية وهي 

الرابطة  بني  للجن�سية  بتعريفه  يجمع  فقد  نوؤيده،  ما  وهو  الثالث:  الفريق  اأما 

اجلن�سية  الأن  وذلك  جهة؛  من  �سيا�سية  رابطة  فيعتربها  القانونية،  والرابطة  ال�سيا�سية 

ومن  »ال�سعب«،  وهو  اأركانها  من  ركن  بتحديد  الدويل  باملجتمع  الدولة  �سيادة  تعك�س 

عليها  ويرتتب  قانونية  قواعد  حتكمها  الأنها  وذلك  قانونية؛  رابطة  فهي  اأخرى  جهة 

باأنها:  اجلن�سية  الفريق  هذا  اأتباع  من  بع�س  عرف  قد  املثال  �سبيل  فعلى  قانونية،  اآثار 

باأنها:  منهم  االآخر  البع�س  وعرفها   ،
)15(

والدولة« الفرد  بني  وقانونية  �سيا�سية  »رابطة 

يف  الوطنية  ال�سفة  مبوجبها  الفرد  ويكت�سب  الدولة  حتددها  و�سيا�سية  قانونية  »تبعية 

تفيد  التي  وال�سيا�سية  القانونية  »الرابطة  باأنها:  منهم  جزء  عرفها  كما   ،
)16(

الدولة« هذه 

.
)17(

اندماج الفرد يف عن�رش ال�سكان بو�سفه من العنا�رش املكونة للدولة ذاتها«

يتبني مما �سبق، اأن مفهوم اجلن�سية كونها علقة �سيا�سية قانونية نابعة اأي�سًا من 

الفرد والدولة.   الفعلي يف امل�سالح وامل�ساعر بني  الت�سامن  فكرة اجتماعية قوامها 

عليه  يطلق  كما  اأو   
)18()Dual Nationality( اجلن�سية  بازدواجية  يق�سد  ما  اأما 

باأنها: »و�سع قانوين   فتعرف 
)20()Multiple Nationality(  

)19(
البع�س بتعدد اجلن�سية

عز الدين عبد اهلل، القانون الدويل اخلا�س، اجلزء االأول، الطبعة احلادية ع�رشة، 1986، �س 126، بكتاب ه�سام ( 15)

�سادق وعكا�سة حممد عبد العال، املرجع ال�سابق، �سفحة 12 هام�س بند )2(.

ه�سام ( 16) بكتاب  ،1977�س4  املعارف  من�ساأة  االأول،  املجلد  االأجانب،  ومركز  واملوطن  اجلن�سية  �سادق،  ه�سام 

�سادق وعكا�سة حممد عبد العال، املرجع ال�سابق، �سفحة 13 هام�س بند )2(.

يرجع هذا التعريف اإىل كل من ه�سام �سادق وعكا�سة عبد العال، املرجع ال�سابق �س17.( 17)

See for example, Vonk, Olivier. Dual nationality in the European Union: A study on changing    )18(

 norms in public and private international law and in the municipal laws of four EU member 
states. Martinus Nijhoff Publishers, 2012; Hansen, Randall, and Patrick Weil. Dual national-
ity, social rights and federal citizenship in the US and Europe: the reinvention of citizenship. 
Berghahn books, 2002 and Kochenov, Dimitry. «Double nationality in the EU: an argument 
for tolerance». European Law Journal 17.3 )2011(: 323-343.

هناك من الفقه من يف�سل ت�سمية هذا االإ�سكالية بتعدد اجلن�سية بداًل من ازدواجية اجلن�سية، ويعود ال�سبب يف ( 19)

ذلك اإىل ت�سورهم اأن م�سطلح التعدد اأدق من االزدواجية كون اأن الفرد ممكن اأن يحمل جن�سيتني فاأكرث ولي�س 

فقط جن�سيتني. انظر على �سبيل املثال: اأحمد عبد الكرمي �سلمة، املرجع ال�سابق، �س81.

See for example, Boll, Alfred Michael. Multiple nationality and international law. Vol. 57.      )20(

Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
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كل  رعايا  من  قانونًا  يعترب  بحيث  اأكرث،  اأو  دولتني  جن�سية  ال�سخ�س،  لنف�س  فيه،  يكون 

دون  تعددت،  قد  اجلن�سيات  كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�س  وذلك  بجن�سيتها،  يتمتع  دولة 

 .
)21(

اإرادة ال�سخ�س اأو كان الإرادته دور يف ذلك«

اإنه يتطلب توافر ثلثة �رشوط لنكون ب�سدد  ومن خلل هذا التعريف ميكن القول 

ازدواج يف اجلن�سية وتعددها، وهذا على النحو التايل:

اأو اأكرث لل�صخ�ص نف�صه:  اأن تثبت جن�صيتان   )اأ( 

اأو  اآخر من عائلته  لل�سخ�س نف�سه ال ل�سخ�س  اأكرث  اأو  اأن تثبت جن�سيتان  اأي يجب 

تنازله  دون  جديدة  جن�سية  اكت�سابه  طريق  عن  ال�سخ�س  جن�سية  تعددت  فاإذا  اأقربائه، 

مل  ما  زوجته  اأو  اأبنائه  دون  اجلن�سية  مزدوج  وحده  يكون  فاأنه  ال�سابقة  جن�سيته  عن 

.
)22(

باجلن�سية اجلديدة الدخول  يقرروا 

اأكرث لل�صخ�ص نف�صه بالوقت ذاته: اأو  اأن تثبت جن�صيتان  )ب( 

اأي اأن يكون ال�سخ�س مثبتًا له جن�سيتان اأو اأكرث بالفرتة الزمنية نف�سها، مبعنى اإذا 

تنازل  اجلديدة  الدولة  جن�سية  يكت�سب  اأن  وقبل  ما،  دولة  جن�سية  يحمل  ال�سخ�س  كان 

.
)23(

ال�سابقة فل نكون ب�سدد ازدواج اجلن�سية عن اجلن�سية 

نحو  على  الثالثة  اأو  الثانية  اجلن�صية  اكت�صب  قد  ال�صخ�ص  يكون  اأن  )ج( 

�صليم)24(: قانوين 

 اأي مبعنى اأن يكون ال�سخ�س نف�سه من رعايا دولتني اأو اأكرث وفقًا للنظام القانوين 

الذي ينظم م�سائل اجلن�سية لكل دولة، فل يعد مزدوج اجلن�سية من يحمل جن�سية دولة 

)ب(  دولة  جن�سية  على  فعًل  احل�سول  دون  )ب(  دولة  رعايا  من  اأي�سًا  اأنه  ويدعي  )اأ( 

حممد، ( 21) عكا�سة  العال،  عبد  اأي�سًا:  املعنى  بهذا  انظر  �س82.  ال�سابق،  املرجع  �سلمة،  الكرمي  عبد  اأحمد  الدكتور 

االجتاهات احلديثة يف م�سكلة تنازع اجلن�سيات، درا�سة حتليلية وتاأ�سيلية يف القانون امل�رشي والقانون املقارن، 

دار اجلامعة اجلديدة للن�رش، االإ�سكندرية، م�رش، 1996، �س54: نا�سف، ُح�سام الدين فتحي، تعدد اجلن�سية 

وحق الرت�سيح لع�سوية جمل�س ال�سعب، دار النه�سة العربية، القاهرة، م�رش، 2001م، �س8. 

اأحمد عبد الكرمي �سلمة، املرجع ال�سابق، �س .83( 22)

للن�رش ( 23) العربية  الدرا�سات  مركز  االأمنية،  واآثاره  العربية  القوانني  يف  اجلن�سية  تعدد  الوقيد،  اأحمد  �سلمة  جمال 

والتوزيع، الطبعة االأوىل، اجليزة، 2015م، �س.49

اأحمد عبد الكرمي �سلمة، املرجع ال�سابق، �س.83( 24)
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بقانونها اخلا�س مب�سائل اجلن�سية.  املنظم  اكت�ساب اجلن�سية  وفقًا ل�رشوط 

نا املق�سود بازدواج اجلن�سية،  نا املق�سود باجلن�سية لغة وا�سطلح، وبيَّ بيَّ اأن  بعد 

اأ�سباب ازدواج اجلن�سية وحاالتها. اأدناه  �سوف نبني 

 ثانيًا - اأ�صباب ازدواج اجلن�صية وتعددها وحاالتها:

قواعد  تنظيم  يف  الدولة  حرية  هو  اجلن�سية  الزدواج  والرئي�س  االأول  ال�سبب  يعد 

. ونتيجة 
)25(

اأو فقد اجلن�سية اخلا�سة بها، وهو مبداأ متفق عليه دوليًا اأو اكت�ساب  ثبوت 

ح�سب  على  بها  اخلا�سة  اجلن�سية  بتنظيم  خمتلفة  قواعد  دولة  لكل  يكون  املبداأ  لهذا 

تنظيم  قواعد  بني  االختلف  فهذا  وال�سيا�سية،  واالقت�سادية  االجتماعية  م�ساحلها 

قواعد  توحيد  يف  الدول  بني  عاملي  تعاون  وجود  وعدم  الدول،  بني  اجلن�سية  م�سائل 

تنظيم طرق اكت�ساب اجلن�سية وطرق فقدها يظهر لنا اإمكانية ازدواج اجلن�سية يف معظم 

.
)26(

اجلن�سية بتنظيم  املعنية  القوانني 

ال�سيا�سة  ب�ساأن  تغريات  ظهور  اجلن�سية،  ازدواج  اأ�سباب  من  اأي�سًا  يعد  كما   

. فنتيجة ال�سغط 
)27(

الت�رشيعية لدى الدول فيما يخ�س جن�سية املراأة وم�ساواتها بالرجل

الدويل والذي عزز باتفاقيات دولية فيما يخ�س م�ساواة املراأة بالرجل مب�سائل اجلن�سية، 

بداأت ت�رشيعات الدول تتغري وفقًا لهذه االتفاقيات واملواثيق الدولية، مما نتج عنه ظهور 

جاءت  التي  الدولية  االتفاقيات  هذه  اأبرز  من  ولعل  اجلن�سية.  ازدواج  يف  جديدة  حاالت 

تطالب بتغيري ال�سيا�سة الت�رشيعية لدى الدول االأع�ساء، فيما يخ�س جن�سية املراأة، هي 

بتاريخ  التنفيذ  املراأة، والتي دخلت حيز  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  اتفاقية 

للتفاقية  الكويت  دولة  ان�سمت  وقد   ،
)28(

)�سيداو( باتفاقية  وٌتعرف   ،1981 �سبتمرب   3

املرجع نف�سه، �س84، وانظر اأي�سًا: جمال �سلمة اأحمد الوقيد، املرجع ال�سابق، �س.14( 25)

Aleinikoff, T. Alexander, and Douglas Klusmeyer, eds. Citizenship today: global perspectives   )26(

and practices. Brookings Institution Press, 2010, page71.
d’Oliveira, Hans Ulrich Jessurun. «Once again: Plural nationality». Maastricht Journal of     )27(

European and Comparative Law 25.1 )2018(: 22-37, page 30 and also see Koslowski, Rey. 
«Challenges of international cooperation in a world of increasing dual nationality». Rights and 
duties of dual nationals: Evolution and prospects )2003(, page 8. 

28  اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة )�سيداو(، والتي اعُتمدت وفتحت للتوقيع والت�سديق ( 28)

1979، ودخلت حيز  18 كانون االأول / دي�سمرب  180/34 املوؤرخ  واالن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة 

النفاذ يف 3 �سبتمرب 1981، وفًقا للمادة 27 )1(.
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منها  التا�سعة  املادة  تن�س  حيث 
 )29(

1994 ل�سنة   )24( رقم  االأمريي  املر�سوم  مبوجب 

اكت�ساب  يف  الرجل  حقوق  مع  مت�ساوية  حقوقًا  املراأة  االأطراف  الدول  »متنح  اأن:  على 

جن�سيتها اأو تغريها اأو االحتفاظ بها«. كما تن�س الفقرة الثانية للمادة نف�سها، على اأنه ال 

اأو تغري جن�سية الزوج  اأجنبي  اأن تتغري جن�سية الزوجة تلقائيًا ب�سبب الزواج من  يجوز 

زوجها  جن�سية  يف  الدخول  اختيار  حرية  للزوجة  يكون  اأن  يجب  اأنه  مبعنى  اأي  كذلك.  

اأنه: »يجب على  اأو االحتفاظ بجن�سيتها. كما تن�س الفقرة االأخرية من املادة نف�سها على 

الدول االأطراف اأن متنح املراأة حقوقًا مت�ساوية مع الرجل فيما يخ�س جن�سية اأطفالهم«. 

من  باجلن�سية  اخلا�سة  الداخلية  الت�رشيعات  يف  الن�سو�س  هذه  تطبيق  فيعد  وعليه 

اإ�سكالية ازدواجية اجلن�سية، من �ساأنه  قبل الدول االأع�ساء من غري تبني حلول لتفادي 

الن�سو�س �سوف ميكن الزوج  اأن يعزز حاالت ازدواج اجلن�سية؛ وذلك الأن تطبيق تلك 

�سحيح،  والعك�س  اجلن�سية  مزدوج  الزوج  في�سبح  زوجته،  جن�سية  على  احل�سول  من 

جن�سيته  عن  التنازل  الزوج  على  اأنه  الزوجة  جن�سية  دولة  قوانني  ت�سرتط  مل  ما  وذلك 

القدمية اأواًل ومن ثم الدخول يف جن�سية زوجته. 

االأمر  هذا  �ساأن  فمن  االأوالد  جن�سية  ب�ساأن  بالرجل  املراأة  م�ساواة  اإىل  بالن�سبة  اأما 

اأبيهم  جن�سية  على  �سيح�سلون  االأوالد  الأن  وذلك  اجلن�سية؛  ازدواجية  من  يعزز  اأن 

اأن تطبيق امل�ساواة بني املراأة والرجل فيما يخ�س  اأي  واأمهم يف الوقت نف�سه منذ امليلد، 

م�سائل اجلن�سية من �ساأنه اأن يعزز من اإ�سكالية ازدواج اجلن�سية، اإن مل تتنَب الدول حني 

الثاين  املطلب  يف  بيانه  �سيلي  )كما  االزدواجية  لتفادي  حلواًل  الن�سو�س  لهذه  تطبيقها 

من هذا املبحث(. 

9 فقرة ( 29) اجلدير بالذكر اأن الكويت قد حتفظت على بع�س مواد اتفاقية )�سداو(، فقد حتفظت الكويت على املادة 

)2(، والتي تن�س على اأن ت�ساوي الدول االأع�ساء املراأة بالرجل فيما يخ�س جن�سية اأطفالها، وذلك لتعار�س هذا 

الن�س مع قانون اجلن�سية الكويتي والذي يحدد جن�سية الطفل بجن�سية والده، وكذلك حتفظت الكويت على املادة 

16 فقرة )ف( والتي جاء فيها )على الدول االأع�ساء م�ساوة املراأة بالرجل يف احلقوق وامل�سوؤوليات فيما يخ�س 

االإ�سلمية.  ال�رشيعة  اأحكام  مع  الن�س  هذا  لتعار�س  وذلك  وتبنيهم؛  االأطفال  على  والو�ساية  والقوامة  الوالية 

واأي�سًا قد حتفظت الكويت على ن�س املادة 29 فقرة )1( والذي يق�سي باأن يعر�س للتحكيم اأي خلف ين�ساأ بني 

اأو تطبيق ن�سو�س االتفاقية. ملزيد من التفا�سيل حول الدول  اأكرث من الدول االأع�ساء حول تف�سري  اأو  دولتني 

املن�سمة التفاقية )�سيداو( وحتفظاتها على ن�سو�س االتفاقية انظر: الرابط الر�سمي حلقوق االإن�سان لدى منظمة 

االأمم املتحدة http://indicators.ohchr.org/، تاريخ االطلع 24 �سبتمرب 2019.
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التطورات  التي عززت من ازدواج اجلن�سية  اآخرًا، فاإن من االأ�سباب  واأخريًا ولي�س 

النا�س  حركة  من  جعلت  والتي  الدولية،  التجارة  وعوملة  النقل،  و�سائل  يف  ح�سلت  التي 

من  عزز  بدوره  وهذا  املا�سي،  من  �سيوعًا  واأكرث  واأ�رشع  اأ�سهل  الدول  بني  و�سفرهم 

ي�ستقرون  ال  العامل  حول  االأفراد  من  كثري  عدد  هناك  اأ�سبح  حيث  اجلن�سية؛  ازدواج 

.
)30(

بدولة واحدة، مما ينتج عنه احتمالية دخولهم يف جن�سية اأكرث من دولة

اأما بالن�سبة اإىل حاالت ازدواج اجلن�سية فمن املمكن ف�سل هذه احلاالت اإىل ق�سمني، 

منها  الثاين  الق�سم  اأما  للميلد،  املعا�رشة  اجلن�سية  ازدواج  يخ�س  منها  االأول  الق�سم 

امليلد.  فيخ�س ازدواج اجلن�سية اللحقة على 

للميلد ونتيجة لوجود  املعا�رشة  ازدواج اجلن�سية  االأول من  بالق�سم  يتعلق  ففيما 

اختلف وتنوع بني الدول باالأ�س�س التي يتم مبوجبها اكت�ساب اجلن�سية، فمن املمكن اأن 

اآن واحد. مثال على  لدولتني خمتلفتني يف  نف�سه منذ ميلده جن�سيتان  لل�سخ�س  تتحقق 

ذلك، اإن كان هناك دول تاأخذ بحق الدم ملنح اجلن�سية، مبعنى اأنها تفر�س جن�سيتها على 

كل من يولد من رعاياها، ودول اأخرى تاأخذ بحق االإقليم، مبعنى اأنها تفر�س جن�سيتها 

الذي  نف�سه  لل�سخ�س  املمكن  من  اأنه  جند  املثال  هذا  ففي  باأقاليمها،  يولد  من  كل  على 

يولد الأب يحمل جن�سية دولة تاأخذ بحق الدم من جهة االأب، ويكون مكان ميلده بدولة 

بحيث  واحد،  اآن  يف  لدولتني  خمتلفتني  بجن�سيتني  يتمتع  اأن  االإقليم  بحق  تاأخذ  اأخرى 

 .
)31(

تكون جن�سيتاه متحققتني من جهتني، االأوىل من جهة الدم والثانية من جهة االإقليم

باأ�س�س  ت�سابه  وجود  من  الرغم  على  اجلن�سية  يف  ازدواج  يح�سل  اأن  اأي�سًا  ميكن  وكما 

اكت�ساب اجلن�سية لدى الدول، ولكن اختلف تطبيق هذه االأ�س�س بني كل دولة قد يوؤدي 

اجلن�سية،  خمتلفي  الأبوين  �سخ�س  ولد  اإن  املثال،  �سبيل  فعلى  اجلن�سية.  يف  ازدواج  اإىل 

رعاياهما،  من  يولد  من  لكل  اجلن�سية  ملنح  الدم  بحق  ياأخذ  الوالدين  دولة  من  كل  وكان 

ازدواج يف  اأمام حالة  االأم، ف�سوف نكون  اأم من  االأب  الدم من  اأكان ذلك من جهة  �سواء 

 Aleinikoff, T. Alexander, and Douglas Klusmeyer, eds. Citizenship today: global perspectives    )30(

and practices. Brookings Institution Press, 2010.

�سوقي عبد املجيد عبيدي، ظاهرة ازدواج اجلن�سية ومعاجلة امل�سكلت املرتتبة عليها، كلية القانون، جامعة دنقل ( 31)

/ ال�سودان، مقال ن�رش يف جملة جيل االأبحاث القانونية املعمقة العدد 15، �س55 مت االطلع على املقال من خلل 

�سبكة االإنرتنت عرب املوقعhttp://jilrc.com/، تاريخ االطلع 1 �سبتمرب 2019. 
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الدولتني،  كلتا  جن�سية  عليه  �ستفر�س  الأنه  وذلك  ؛ 
)32(

للميلد معا�رشة  للولد  اجلن�سية 

وهو  الدولتني  قبل  من  اجلن�سية  منح  مت  مبوجبه  الذي  االأ�سا�س  ت�سابه  من  الرغم  فعلى 

املمكن  فمن  واأخريًا،  اجلن�سية.  يف  ازدواج  عنه  فنتج  اختلف،  التطبيق  اأن  اإال  الدم،  حق 

اأي�سًا اأن يح�سل ازدواج يف اجلن�سية على الرغم من وجود ت�سابه بني الدول يف االأ�س�س 

يولد  من  ذلك  ومثال  اجلن�سية،  اكت�ساب  يتم  مبقت�ساها  التي  االأ�س�س  لتلك  التطبيق  ويف 

اإليهما االأب ياأخذان بحق  الأب مزدوج اجلن�سية، حيث تكون كلتا الدولتني اللتني ينت�سب 

 .
)33(

الدم من جهة االأب بفر�س اجلن�سية

فتظهر  امليلد،  على  اللحقة  اجلن�سية  ازدواج  وهو  الثاين  بالق�سم  يتعلق  ما  اأما 

فعلى  وانف�سالها،  الدولية  االأقاليم  و�سم  والزواج،  االختياري،  التجن�س  يف  �سورها 

�سبيل املثال يعترب جتن�س ال�سخ�س بجن�سية جديدة خمتارًا مع احتفاظه بجن�سيته االأوىل 

اأفراد  اإىل  التجن�س  هذا  اأثر  ميتد  وقد  امليلد،  على  اللحقة  اجلن�سية  ازدواج  اأ�سباب  اأحد 

وحدة  ملبداأ  تطبيقًا  اأبنائه  اأو  اجلديدة  زوجها  جن�سية  يف  دخلت  اإذا  مثًل  كزوجته  عائلته، 

. كما يعترب الزواج اأحد اأ�سباب ازدواج 
)34(

االأ�رشة بالن�سبة للت�رشيعات التي ت�سمح بذلك

خمتلفة  جن�سية  يحمل  �سخ�س  من  امراأة  تتزوج  فعندما  امليلد،  على  اللحقة  اجلن�سية 

الزوجة يف جن�سية زوجها تطبيقًا  الزوج بدخول  عن جن�سيتها، وت�سمح قوانني جن�سية 

ميكن  كما    .
)35(

االأوىل جن�سيتها  عن  تخليها  على  اال�سرتاط  عدم  مع  االأ�رشة  وحدة  ملبداأ 

اأي�سًا، اأن نكون اأمام حالة ازدواج  يف اجلن�سية اللحقة على امليلد، بالن�سبة اإىل االأنظمة 

التجن�س  يف  العامة  القواعد  على  خروجًا  تعد  والتي  اال�ستثنائية،  باجلن�سية  تاأخذ  التي 

على  ال�سخ�س  ح�سل  اإذا  فهنا  للبلد،  جليلة  خدمات  يقدم  ملن  اجلن�سية  كمنح  العادي، 

االأوىل،  جن�سيته  عن  تخليه  على  اال�سرتاط  ودون  االأ�سا�س  لهذا  وفقًا  ما  دولة  جن�سية 

. واأخريًا، فمن املمكن اأي�سًا اأن 
)36(

ف�سوف نكون هنا اأمام حالة ازدواج الحق على امليلد

من  جزٍء  ان�سمام  عند  وذلك  امليلد،  على  اللحقة  اجلن�سية  يف  تعدد  اأو  ازدواج  يح�سل 

�سوقي عبد املجيد عبيدي، املرجع ال�سابق، �س55، انظر اأي�سًا: جمال �سلمة اأحمد الوقيد، املرجع ال�سابق �س 82.( 32)

جمال �سلمة اأحمد الوقيد، املرجع ال�سابق �س 84.( 33)

�سوقي عبد املجيد عبيدي، املرجع ال�سابق، �س55. انظر اأي�سًا: جمال �سلمة اأحمد الوقيد، املرجع ال�سابق، �س 89.( 34)

املرجع نف�سه ، �س 55. انظر اي�سًا، جمال �سلمة اأحمد الوقيد، �س 90.( 35)

املرجع نف�سه ، �س 55. ( 36)
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. فعلى �سبيل املثال، فقد انف�سل اإقليم جنوب ال�سودان 
)37(

اإقليم دولة ما اأو انف�ساله عنها

جنوب  بدولة  ت�سمى  م�ستقلًة  دولًة  واأ�سبح   2011 �سنة  يوليو   9 يف  ال�سودان  دولة  عن 

ال�سودان، وكان هذا نتيجة ال�ستفتاء جرى يف �سهر فرباير من ال�سنة نف�سها. كذلك اأي�سًا 

  .1991 24 مايو �سنة  ما ح�سل عند ا�ستقلل اإريرتيا عن اإثيوبيا يف 

نتيجة  وذلك  منه،  بد  ال  اأمر  اجلن�سية  ازدواج  اأن  لنا  يتبني  �سبق،  ما  خلل  من 

الختلف الدول يف تنظيم م�سائل اجلن�سية، وعدم وجود تعاون عاملي بني الدول لتوحيد 

تلك القواعد واحلد من هذه الظاهرة. و�سنتناول يف املطلب القادم االإ�سكاالت الناجمة عن 

الوقاية منها. ازدواج اجلن�سية و�سبل 

املطلب الثاين

�صكاالت الناجمة عن ازدواجية اجلن�صية وتعددها الإ

وطرق الوقاية منها

باملطلب  اإليها وحاالتها  املوؤدية  ازدواج اجلن�سية واالأ�سباب  بيان مفهوم  اأن مت  بعد 

منها  والوقاية  اجلن�سية  ازدواج  عن  الناجمة  امل�ساكل  ببيان  املطلب  هذا  يهتم  االأول، 

وطرق علجها. 

�صكاالت الناجمة عن ازدواج اجلن�صية وتعددها: اأواًل  - الإ

وقانونية  �سيا�سية  اإ�سكاالت  اإىل  اجلن�سية  ازدواج  عن  الناجتة  االإ�سكاالت  تتنوع 

التايل:  النحو  واجتماعية، على 

هي  اجلن�سية  ازدواج  م�ساألة  تثريها  التي  الرئي�سية  ال�سيا�سية  االإ�سكاالت  فمن 

واأخريًا  االأفراد  تركات  حول  واخللف  الع�سكرية  اخلدمة  واأداء  الدبلوما�سية  احلماية 

فقد  اجلن�سية،  وازدواج  الدبلوما�سية  احلماية  اإىل  فبالن�سبة  ال�رشائب،  ا�ستحقاق 

وكما  عليه  املتفق  فمن  اجلن�سية،  ازدواج  ب�سبب  دبلوما�سية  حماية  بل  الفرد  ي�سحى 

1939، يف النزاع بني  28 فرباير عام  قررت حمكمة العدل الدولية يف حكمها ال�سادر يف 

وحدها،  اجلن�سية،  رابطة  فاإن  اخلا�سة،  االتفاقيات  غياب  »يف  اأنه  من  ولتونيا،  اإ�ستونيا 

اأحمد عبد الكرمي �سلمة، املرجع ال�سابق �س85، واأي�سًا انظر: �سوقي عبد املجيد عبيدي.، �س55.( 37)
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االعتماد  يتم  ولكي   
)38(

ملواطنيها« الدبلوما�سية  احلماية  يف  احلق  الدولة  تعطي  التي  هي 

بجن�سية  الفرد  يتمتع  اأن  فيفرت�س  الدبلوما�سية،  احلماية  لتطبيق  اجلن�سية  رابطة  على 

اأكرث  الفرد بجن�سية  ارتباط  ؛ وذلك الأن  اأو تعددها  ازدواجها  دولة واحدة فقط، ولي�س 

فكما    .
)39(

الفرد هذا  بحماية  احلق  له  من  مب�ساألة  الدول  بني  تنازعًا  �سيثري  دولة   من 

القوانني  تنازع  مب�سائل  واخلا�سة   ،1930 اأبريل   12 يف  املربمة  الهاي  اتفاقية  جاءت 

حمايتها  متار�س  اأن  للدولة  يجوز  »ال  اأنه:  منها  الرابعة  املادة  اأقرت  حيث  اجلن�سية،  يف 

ذات  يف  ال�سخ�س-  -هذا  يكون  اأخرى  دولة  اإزاء  مواطنيها  اأحد  ل�سالح  الدبلوما�سية 

براأيها  الدولية  العدل  حمكمة  اأقرته  ما  اأي�سًا  وهذا   .
)40(

بجن�سيتها« متمتعًا  الوقت 

1949 بخ�سو�س تعوي�س موظفي االأمم املتحدة   اأبريل عام   11 اال�ست�ساري املعلن يف 

بذكرها اأن »الدولة ال متار�س حمايتها ل�سالح اأحد رعاياها اإزاء دولة اأخرى تعتربه من 

حماية  بل   - بالغالب   - اجلن�سية  متعدد  الفرد  �سيكون  لذلك  نتيجة  اأي   .
)41(

موطنيها«

الدول  نزاع  كان  اإن  اأما   نف�سه.  الفرد  على  �سلبًا  ينعك�س  بالطبع  وهذا  دبلوما�سية، 

من  باحلماية  املعني  الفرد  يعترب  ال  ثالثة  دولة  اإزاء  الدبلوما�سية  احلماية  مبمار�سة 

الفعلية«  »اجلن�سية  مبداأ  اإىل  اال�ستناد  هنا  املمكن  فمن  جن�سيتها،  يحمل  ال  اأي  رعاياها، 

وهذا   .
)42(

الدبلوما�سية باحلماية  اأحق  الدول  من  اأي  لتقرير   )effective nationality(

ق�سية  يف   1955 �سنة  اأبريل   16 يف  ال�سادر  حكمها  يف  الدولية  العدل  حمكمة  قررته  ما 

يكون  عندما  اإال  للفرد  تتحقق  ال  الدبلوما�سية  احلماية  باأن   Nottebihm  
)43(

»نوتيبوم«

مت اقتبا�س احلكم من املرجع: اأحمد عبد الكرمي �سلمة، املرجع ال�سابق �س98. ( 38)

املرجع نف�سه، �س98.( 39)

مت اقتبا�س احلكم من املرجع: اأحمد عبد الكرمي �سلمة، املرجع ال�سابق �س98.( 40)

مت اقتبا�س احلكم من املرجع: اأحمد عبد الكرمي �سلمة، �س99.( 41)

جمال �سلمة اأحمد الوقيد، املرجع: ال�سابق �س.130( 42)

تتلخ�س وقائع الق�سية باأن هناك �سخ�سًا ا�سمه نوتيبوم ولد يف اأملانيا، وترعرع بها حتى �سنة 1939م، ومن ثم ( 43)

اكت�سب جن�سية اإمارة لي�ستن�ستني، وتوطن يف جواتيماال يف الفرتة من 1905م اإىل 1943م، وقد متلك ثروة مالية 

بها، ومن ثم مت القب�س عليه وت�سليمه لل�سلطات االأمريكية، فطالب بالعودة اإىل جواتيماال والتعوي�س عن اأمواله 

ورفقت  دبلوما�سيًا  وطالبته  جن�سيتها  على  ح�سل  التي  لي�ستن�ستني  دولة  تدخلت  لذلك  طلبه،  رف�س  فتم  هناك، 

دعوى اأمام حمكمة العدل الدولية، ولكن جواتيماال دفعت بعدم قبول الدعوى على اأ�سا�س اأن نوتيبوم مل يكت�سب 

جن�سية ل�ستن�سني اكت�سابًا �سحيحًا ومل تكن هي اجلن�سية الفعلية له، وقد اأخذت حمكمة العدل الدولية بهذا الدفع 

من  تلخي�سها  مت  الق�سية  وقائع  نوتيبوم.  بحالة  الفعلية  اجلن�سية  مبداأ  حتقق  عدم  على  بناًء  الدعوى  ورف�ست 

املرجع جمال �سلمة اأحمد الوقيد �س130، انظر اأي�سًا : اإبراهيم اأحمد اإبراهيم، القانون الدويل اخلا�س، 2006. 
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اأي�سًا  وقررت  احلماية،  تلك  توفري  �ساحبة  الدولة  بجن�سية  فعليًا  ارتباطًا  مرتبطًا 

هي   )genuine link( القوية  الرابطة  على  تقوم  والتي  لل�سخ�س  الفعلية  اجلن�سية  اأن 

 .
)44(

املتعددة اجلن�سيات  بني  بالتنازع  الفي�سل 

، كاأحد اإ�سكاالت ازدواج اجلن�سية ال�سيا�سية، 
)45(

 اأما بالن�سبة اإىل اخلدمة الع�سكرية

اخلدمة  باأداء  الفرد  التزام  الأن  وذلك  جدًا؛  حرج  مبو�سع  املزدوج  الفرد  ت�سع  فقد 

باأداء  التزامه  مع  يتعار�س  قد  جن�سيتها،  اإىل  ينتمي  التي  الدول  اإحدى  لدى  الع�سكرية 

يف  الدولتان  تدخل  عندما  االإ�سكالية  وتتفاقم  االأخرى،  الدولة  لدى  الع�سكرية  اخلدمة 

الفرد  والء  ب�ساأن  حمرجة  ت�ساوؤالت  تثار  فهنا  بينهما،  العلقات  تتوتر  اأو  حرب،  حالة 

؟! فعلى 
)46(

املزدوج، فهل يعامل معاملة االأعداء؟ اأم يعامل معاملة الوطني اخلائن لوطنه

اإحدى ال�سور الواقعية لتلك امل�سكلة،   )Tomoya Kawakita( �سبيل املثال تعترب ق�سية 

اليابانية،  اجلن�سية  يحملن  الأبوين  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  »تومويا«  ُولد  فقد 

االأمريكية  اجلن�سية  خمتلفتني،  دولتني  جن�سية  على  والدته  منذ  ح�سل  قد  يكون  وبذلك 

اليابانية بحق  االأمريكية، وكذلك اجلن�سية  املتحدة  بالواليات  االإقليم كونها مقررة  بحق 

ع�رشة  الثامنة  �سن  »تومويا«  بلغ  1939عندما  �سنة  ويف  باليابان،  مقررة  كونها  الدم 

يابانية  �رشكة  يف  مرتجمًا  عمل  والع�رشين  الواحدة  �سن  بلغ  وعندما  اليابان،  اإىل  �سافر 

�ساهمت يف اأعمال احلرب العاملية الثانية، اإ�سافة اإىل ذلك فقد قام باإيذاء اأ�رشى اأمريكيني 

قد عهد اإليهم العمل مبناجم ال�رشكة التي يعمل بها، وبعد انتهاء احلرب عاد اإىل الواليات 

وتقدميه  عليه  القب�س  مت  قد  اأمريكا  اإىل  عودته  وبعد  اأمريكيًا،  مواطنًا  باعتباره  املتحدة 

الرغم  االأعداء على  االأمريكية بتهمة عمله ب�سفوف  الفدرالية  العليا  اأمام املحكمة  للمثول 

باأداء  ملتزم  فهو  ثم  ومن  اليابانية،  اجلن�سية  يحمل  باأنه  املتهم  فدفع  اأمريكيًا،  كونه  من 

اأن حكم املحكمة الفدرالية االأمريكية قد �سدر يف الثاين  اإال  اخلدمة الع�سكرية يف اليابان، 

باإدانته بتهمة اخليانة العظمى؛ وذلك ال�سرتاكه ب�سفوف جي�س   1952 من يوليو ل�سنة 

جمال �سلمة اأحمد الوقيد، �س130 واأي�سًا راجع:( 44)

d’Oliveira, Hans Ulrich Jessurun. «Once again: Plural nationality». Maastricht Journal of 
European and Comparative Law 25.1 )2018(: 22-37, page 23. 

الدرا�سات ( 45) معهد  العربية،  الدول  جامعة  اجلن�سية،  يف  االأول  اجلزء  العربي،  اخلا�س  الدويل  القانون  جاد،  جابر 

العربية العاملية، 1958. 

اأحمد عبد الكرمي �سلمة، �س100. ( 46)
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عن  الناجت  ال�سلبي  االأثر  هذا  واأمام   .
)47(

اجلن�سية اأمريكي  كونه  من  الرغم  على  اليابان 

الدويل  بالتعاون  الدول  قامت  فقد  الع�سكرية،  اخلدمة  يخ�س  فيما  اجلن�سية  ازدواجية 

الع�سكرية. مثال على ذلك، ما ورد  امل�ساألة والتي تخ�س اخلدمة  لتنظيم هذه  بينها  فيما 

يف اتفاقية جمل�س اأوروبا املربمة يف 6 مايو �سنة 1963، حيث تن�س املادة اخلام�سة منها 

دولة  يف  اإال  الع�سكرية  اخلدمة  باأداء  ملزمًا  يكون  ال  اجلن�سية  متعدد  »ال�سخ�س  اأن:  على 

. واأي�سًا ما مت االتفاق عليه بني بلجيكيا 
)48(

واحدة فقط من الدول التي يحمل جن�سيتها«

الع�سكرية  اخلدمة  تخ�س  اتفاقية  فرن�سا  مع   1949 عام  بلجيكا  وقعت  حني  وفرن�سا 

وفرن�سا  بلجيكيا  من  كل  التزمت  حيث  والبلجيكية،  الفرن�سية  اجلن�سيتني  يحمل  ملن 

الدولتني  من  اأي  يف  اجلن�سيتني  مزدوج  يوؤديها  التي  الع�سكرية  باخلدمة  باالعرتاف 

لتلك  عاملي  تنظيم  غياب  ظل  يف  ولكن   .
)49(

االأخرى الدولة  يف  جمازة  خدمة  واعتبارها 

الفرد نف�سه.  ازدواج اجلن�سية خطرًا على  اإ�سكالية  امل�ساألة تبقي 

وتعددها  اجلن�سية  ازدواج  عن  الناجتة  االقت�سادية  ال�سيا�سية  االإ�سكاالت  ومن 

له  يكن  ومل  �سخ�س  توفى  فاإذا  له،  وارث  ال  الذي  اجلن�سية  متعدد  تركة  على  اخللف 

اأو  مزدوج  ال�سخ�س  هذا  كان  فاإذا  اإليها،  ينتمي  التي  الدولة  اإىل  تركته  توؤول  فقد  وارث 

ولعل  بجن�سية.  املورث  اإليها  ينتمي  التي  الدول  بني  اخللف  فيح�سل  اجلن�سية  متعدد 

اأحد  ال�ساأن  بهذا  الدول  بني  اجلماعية  واالتفاقيات  الفعلية«  »اجلن�سية  مبداأ  اإىل  اال�ستناد 

الدولة االأجدر بالرتكة. احللول لتقرير 

اجلن�سية  ازدواج  حول  تثار  التي  االقت�سادية  ال�سيا�سية   االإ�سكاالت  من  واأخريًا، 

فهناك  جن�سية،  من  اأكرث  يحملون  ممن  وحت�سيلها  ال�رشائب  دفع  م�ساألة  وتعددها 

بع�س الدول تقرر على موطنيها دفع ال�رشائب واإن كانوا يحملون اأكرث من جن�سية وال 

ا�ستحقاق  يف  منهما  كل  اأحقية  حول  الدولتني  بني  نزاع  يح�سل  فقد  باأرا�سيها،  يقيمون 

CANEVARO »كانيفارو«  االإ�سكالية بق�سية  املزدوج، وقد طرحت هذه  ال�رشائب من 

مت اقتبا�س احلكم من املرجع رميا �سامي �سعيد ال�سفار، دور املوطن يف اجلن�سية )التنازع االإيجابي يف اجلن�سية(، ( 47)

تاريخ  �س4،   ،http://almerja.com/reading.php?idm=42616 مبوقع  االإنرتنت  �سبكة  على  من�سور  مقال 

الن�رش 5 اأبريل 2016، تاريخ االطلع 1 �سبتمرب 2019. 

اأحمد عبد الكرمي �سلمة، املرجع ال�سابق �س.100( 48)

رميا �سامي �سعيد ال�سفار، املرجع ال�سابق، �س5. ( 49)



د. حممد عبد اللطيف اجلاراهلل ، د. ح�شن حممد الر�شيد       

2021  2 2021  2 208209

بني   1912 ل�سنة  مايو   3 يف  ال�سادر  حكمها  يف  بلهاي  الدائمة  التحكيم  حمكمة  قبل  من 

اإيطايل،  اأب  من  بريو  يف  ولد  »كانيفارو«  اأن  يف  الق�سية  تتلخ�س  حيث  واإيطاليا،  بريو 

فا�ستحق اجلن�سية االإيطالية؛ وذلك الأن ت�رشيعات اجلن�سية اخلا�سة بدولة اإيطاليا تاأخذ 

ت�رشيعات  الأن  وذلك  البريو؛  جن�سية  كذلك  وا�ستحق  اجلن�سية،  ملنح  كاأ�سا�س  الدم  بحق 

االإقليم كاأ�سا�س ملنح اجلن�سية، وعندما طالبت  اجلن�سية اخلا�سة بدولة بريو تاأخذ بحق 

دولة بريو »كانيفارو« بدفع ال�رشائب امل�ستحقة عليه كونه من مواطنيها، جلاأ اإىل اإيطاليا 

مل�سلحة  ال�رشائب  دفع  من  يتهرب  لكي  وذلك  اجلن�سية؛  اإيطايل  باعتباره  حمايته  طالبًا 

اأحد  »كانيفارو«  باعتبار  مطالبة  التحكيم  حمكمة  اإىل  بريو  جلاأت  فقد  وعليه  بريو،  دولة 

»كانيفارو«  اعتبار  اإىل  املحكمة  وانتهت  اإليها،  ال�رشائب  بدفع  التزام  وعليه  مواطنيها 

الدولة  الفعلية« كونه ترعرع يف هذه  متمتعًا بجن�سية بريو، تاأ�سي�سًا على مبداأ »اجلن�سية 

ومار�س اأحد مظاهر اجلن�سية فيها، حيث اإنه قد عمل قن�سًل بهولندا ممثًل لدولة البريو، 

كما يف هذه الدولة قد ر�سح نف�سه ع�سوًا يف جمل�س ال�سيوخ يف دولة البريو، وعليه فيلزم 

 .
)50(

اإليها ال�رشائب  ب�سداد 

الفرد،  اإىل  ميتد  بل  فقط  الدولة  على  ال�سلبي  اجلن�سية  ازدواج  اأثر  يقت�رش  ال  كما 

 .
)51(

وذلك الحتمالية اإلزامه بدفع �رشائب مل�سلحة اأكرث من دولة ممن يتمتع بجن�سيتهما

وقد بداأت هذه االإ�سكالية تتفاقم خ�سو�سًا مع اإ�سدار الواليات املتحدة االأمريكية قانون 

والذي  اخلارجية  البنوك  لدى  االأمريكيني  ح�سابات  على  ال�رشيبي  باالمتثال  ي�سمى  ما 

واملتعارف   ،2013 ل�سنة  يناير   17 بتاريخ  التنفيذ  حيز  ودخل   2010 �سنة  يف  �سدر 

املوؤ�س�سات  كل  على  يرتتب  القانون  هذا  فبموجب   .
)52(FATCA )فاتكا(  بقانون  عليه 

امل�رشفية - �سواء التي متار�س اأعمالها داخل الواليات االأمريكية اأو خارجها - االإف�ساح 

واإال  االأمريكية،  اخلزانة  مل�سلحة  االأمريكية  اجلن�سية  يحملون  ممن  عملئها  اأ�سول  عن 

اأي مدفوعات ت�ستحقها تلك  30% من  االإف�ساح غرامة مقدارها  �سوف ترتتب على عدم 

هذا  ويهدف  وغريها...(،  �سندات  عوائد  اأو  اأرباح  )توزيعات  مثل  اأمريكا  من  املوؤ�س�سة 

املالية  باأ�سولهم  االحتفاظ  خلل  من  ال�رشيبي  بالتهرب  القائمني  معرفة   اإىل   القانون 

مت تلخي�س احلكم من املرجع، انظر: اأحمد عبد الكرمي �سلمة، املرجع ال�سابق، �س111. ( 50)

(51 ) ،2000 اأحكام قانون اجلن�سية وفقًا الآخر التعديلت، درا�سة مقارنة، دار وائل للن�رش،  اإبراهيم الراوي،  جابر 

�س56.

 Foreign Account Tax Compliance Act 2010.                                                                                  )52(
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االأمريكية،   املتحدة  الواليات  حدود  خارج  كيانات  اأو  اأجنبية  م�رشفية  ح�سابات  لدى 

ال�رشائب  مل�سلحة  يتيح  فقط  ولكنه  ال�رشيبة،  من  جديد  قالب  اإقرار  اإىل  يهدف   ال  فهو 

م�سلحة  تقرر  ذلك  وبعد  االأمريكية،  اجلن�سية  يحمل  من  كل  اأ�سول  تتبع  االأمريكية 

وذلك  ال،  اأم  �رشائب  بدفع  ال�سخ�س  هذا  على  التزام  هناك  كان  اإن  االأمريكية  ال�رشائب 

 .
)53(

بال�رشيبة اخلا�سة  االأمريكية  للت�رشيعات  وفقًا 

فقد  وتعددها،  اجلن�سية  ازدواج  من  الناجتة  ال�سيا�سية  االإ�سكاالت  اإىل  وباالإ�سافة 

تنازع  قواعد  تطبيق  عند  تن�ساأ  التي  كتلك  اأخرى،  قانونية  اإ�سكاالت  اأي�سًا  عنها  ينتج 

املتعلقة  امل�سائل  االإ�سناد �سابط »اجلن�سية« يف  تتبنى قاعدة  ، وحتديدًا عندما 
)54(

القوانني

ال�سخ�س وكانت  اإذا تعددت جن�سية  اأنه  الفقه على  ا�ستقر  . وقد 
)55(

ال�سخ�سية باالأحوال 

املتعدد  اأو  املزدوج  فيعامل  الوطنية(  )اجلن�سية  القا�سي  جن�سية  اجلن�سيات  هذه  اإحدى 

املادة  اأي�سًا  به  بباقي اجلن�سيات، وهذا ما جاءت  الوطنية وال يعتد  اأ�سا�س جن�سيته  على 

�سخ�س  »كل  اأن:  على  ن�ست  حني  الذكر  ال�سالفة   1930 ل�سنة  الهاي  اتفاقية  من   )3(

رعاياها«.  من  جن�سيتها  له  التي  الدول  كل  تعتربه  اأن  ميكن  اأكرث،  اأو  بجن�سيتني  يتمتع 

واأي�سًا هذا ما اأخذ به امل�رشع الكويتي باملادة 70 من قانون رقم 5 ل�سنة 1961 اخلا�س 

القا�سي  اأن »يعني  االأجنبي، وذلك بن�سها على  العن�رش  القانونية ذات  العلقات  بتنظيم 

الذين  اأو  جن�سية،  لهم  تعرف  ال  الذين  االأ�سخا�س  حالة  يف  تطبيقه  يجب  الذي  القانون 

وقت  يف  لهم  تثبت  الذين  االأ�سخا�س  اأن  على  واحد،  وقت  يف  متعددة  جن�سيات  لهم  تثبت 

دول  عدة  اأو  اأجنبية  دولة  اإىل  وبالن�سبة  الكويتية،  اجلن�سية  الكويت  اإىل  بالن�سبة  واحد 

االأمريكي بالتهرب من دفع ال�رشائب مل�سلحة اخلزانة ( 53) املزدوج  اأن يقوم  ال�سعب  اأ�سبح من  القانون  وفقًا لهذا 

االأمريكية، ويتوقع اأن مي�س هذا القانون �رشيحة كبرية من املزدوجني حول العامل، فقد قدرت االإح�سائيات التي 

اأُجريت بالواليات املتحدة االأمريكية اأن اأكرث من ن�سف مليون طفل يولدون كل عام يف الواليات املتحدة االأمريكية 

ممن يحملون جن�سية اإ�سافية واحدة على االأقل؛ وال�سبب بذلك يعود اإىل اأن الواليات املتحدة االأمريكية تاأخذ بحق 

االإقليم مبنح جن�سيتها، اأي متنح اجلن�سية االأمريكية لكل من يولد على اإقليمها. انظر:

Aleinikoff, T. Alexander, and Douglas Klusmeyer, eds. Citizenship today: global perspectives 
and practices. Brookings Institution Press, 2010, page 63.

حممد كمال فهمي، اأ�سول القانون الدويل اخلا�س، موؤ�س�سة الثقافة اجلامعية، 2008.( 54)

انظر: املواد من 32 اإىل 49 من قانون رقم 5 ل�سنة 1961 بتنظيم العلقات القانونية ذات العن�رش االأجنبي. ( 55)
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اأو  ملزدوج  بالن�سبة  اأما   .
)56(

الكويتي« القانون  عليهم  يطبق  الدول  تلك  جن�سية  اأجنبية 

اأ�س�س  حول  الت�ساوؤل  فيثار  القا�سي،  بجن�سية  متمتعًا  يكون  ال  الذي  اجلن�سية  متعدد 

ل�سنة  الهاي  اتفاقية  من   )5( املادة  جاءت  فقد  االأجنبية،  اجلن�سيات  تلك  بني  املفا�سلة 

فرد  باإقليمها  يوجد  التي  الدولة  على  »يتعني  اأنه:  على  ون�ست  الذكر،  ال�سالفة   1930

لها  ويجوز  واحدة،  بجن�سية  متمتع  اأنه  على  تعامله  اأن  اأجنبية  جن�سيات  بعدة  يتمتع 

اأو  املادية،  ال�سخ�س  اإقامة  حمل  بها  يوجد  التي  الدولة  جن�سية  تختار  اأن  ال�سدد  هذا  يف 

اأن  لنا  فيت�سح  وعليه  بها«.  ال�سخ�س  تعلق  امللب�سات  من  يظهر  التي  الدولة  جن�سية 

االتفاقية قد حاولت احلد من م�سكلة ازدواج اجلن�سية بتنازع القوانني، عن طريق جعل 

الدول تعامل املزدوج على اأنه يحمل جن�سية واحدة فقط ليت�سنى لها تطبيق قانون دولة 

تلك اجلن�سيات  املفا�سلة بني  اأمامها، ولكنها تركت م�ساألة  يثار  الذي  النزاع  واحدة على 

للدول نف�سها، مع اإعطائها حكمًا توجيهيًا للدول )ولي�س اإلزاميًا( باختيار جن�سية الدولة 

امللب�سات  من  يظهر  التي  الدولة  جن�سية  اأو  املادية  ال�سخ�س  اإقامة  حمل  بها  يوجد  التي 

باملفا�سلة  اأي�سًا  اخلا�س  الدويل  القانون  وفقه  الدول  ا�ستقرت  وقد  بها.  ال�سخ�س  تعلق 

الذي  املبداأ  لل�سخ�س مبوجب  الفعلية«  االأجنبية باالعتماد على »اجلن�سية  بني اجلن�سيات 

�سبق  والتي   Nottebihm »نوتبارم«  ق�سية  يف  حكمها  يف  الدولية  العدل  حمكمة  اأقرته 

بني  والتف�سيل  الرتجيح  م�سكلة  حل  بد�ستور  الفقه  عليه  يطلق  والذي  اإليها،  االإ�سارة 

 .
)57(

اجلن�سيات يف حالة االزدواج

االإ�سكاالت  وتعد  اجتماعية،  اإ�سكاالت  اجلن�سية  ازدواج  م�ساألة  تثري  قد  واأخريًا 

اجلن�سية  مفهوم  اأن  االأول  املطلب  يف  بينا  فقد  االزدواجية،  �سلبيات  اأهم  اأحد  االجتماعية 

رابطة  على  قائمة  قانونية  فكرة  عن  عبارة   – الدولية  العدل  حمكمة  ذلك  بينت  كما   -

ازدواج   فاإن  لذلك  وامل�ساعر؛  وامل�سالح  املعي�سة  يف  فعلي  ت�سامن  وعلى  اجتماعية، 

الفرد  باندماج  تقت�سي  والتي  االجتماعية  الرابطة  تلك  مع  يتنافى  تعددها  اأو  اجلن�سية 

الأكرث  الوطنية  اجلماعة  يف  الفرد  اندماج  يت�سور  ال  اإنه  اإذ  للدولة،  الوطنية  اجلماعة  يف 

ذكرت املذكرة االإي�ساحية لهذا القانون بتو�سيحها للمادة 70 اأن: »اإذا تعددت اجلن�سية وكان من بينها اجلن�سية ( 56)

الكويتي مبا ن�ست عليه  اأخذ امل�رشع  اأي  الكويتي«.   القانون  الكويتية وتطبيق  الكويتية فيجب تغليب اجلن�سية 

اتفاقية الهاي وهو تغليب اجلن�سية الوطنية على اجلن�سيات االأخرى. 

اأحمد عبد الكرمي �سلمة، املرجع ال�سابق �س112. ( 57)
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لفكرة  العام  املفهوم  »اختلل يف  . وعليه فازدواجية اجلن�سية 
)58(

من دولة يف وقت واحد

والدولة  الواحد  الفرد  بني  ال�سلة  وحدة  على  تتاأ�س�س  كونها  حيث  من  ذاتها  اجلن�سية 

يف  دولة  من  اأكرث  وبني  بينه  الفرد  لهذا  بالن�سبة  ت�ستتها  اأو  تعددها  على  ولي�س  الواحدة 

. فل ميكن تق�سيم والء الفرد وم�ساعره الوطنية جتاه دولتني خمتلفتني، 
)59(

ذات الوقت«

باأن:  قيل  فقد  واحد،  وقت  يف  الدولتني  كلتا  مزايا  من  اال�ستفادة  تتم  نف�سه  وبالوقت 

.
)60(

»املزدوج كاحلرباء يغري لونه بح�سب االإقليم الذي يرى فيه تنا�سبًا مع م�ساحله«

ثانيًا - طرق الوقاية من ازدواج اجلن�صية وتعددها

حتدد  من  هي  باعتبارها  اجلن�سية  وظهرت  احلديث،  ب�سكلها  الدول  ظهرت  اأن  منذ 

من  حمبذ  غري  اأمرًا  واعتبارها  اجلن�سية  ازدواج  حماربة  مت  فقد  بالدولة،  ال�سعب  عن�رش 

�سوف  لذلك  باجلن�سية،  اخلا�سة  الداخلية  الدول  وت�رشيعات  الدويل  املجتمع  اأغلب  قبل 

اإىل  ننتقل  ثم  ومن  وتعددها،  اجلن�سية  ازدواج  من  للوقاية  الدولية  الو�سائل  اأواًل  نبني 

ازدواج اجلن�سية وتعددها.  للوقاية من  الداخلية  الو�سائل 

)اأ( الو�صائل الدولية للوقاية من ازدواج اجلن�صية وتعددها:

�سبيل  على  جند  تعددها  اأو  اجلن�سية  ازدواج  من  للوقاية  الدولية  الو�سائل  من 

 1895 الدويل قد تو�سل باجتماعه يف مدينة كامربيدج يف �سنة  القانون  اأن معهد  املثال، 

قد   1928 �سنة  ويف  واحدة«،  جن�سية  من  اأكرث  للفرد  يكون  »اأال  اأن:  مفادها  قاعدة  اإىل 

ت�سوغ  اأال  »يجب  اأنه  على  واأكد  اجلن�سية  ب�ساأن  اجتماعه  �ستوكهومل  مبدينة  املعهد  عقد 

يف  االزدواج  ظاهرتي  وجود  اإىل  توؤدي  بحيث  وفقدها  اجلن�سية  ك�سب  قواعد  الدولة 

الدويل اخلا�س، اجلزء االأول يف اجلن�سية واملوطن ومتتع االأجانب باحلقوق، ( 58) القانون  الدين،  انظر: عبد اهلل، عز 

ط11، مطابع الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، القاهرة، م�رش 1987م، �س240. باملرجع ال�سابق: جمال �سلمة 

اأحمد الوقيد �س 13: انظر اأي�سًا: اأحمد �ساعن ال�سمدان، املبادئ العامة لتعدد اجلن�سية يف القانون املقارن وقانون 

الكويت، بحث من�سور مبجلة احلقوق، جامعة الكويت، العدد1، ال�سنة 31، تاريخ الن�رش مار�س 2007، �س22.

اأحمد ق�سمت اجلداوي، الوجيز يف القانون الدويل اخلا�س، اجلزء االأول يف اجلن�سية ومركز االأجانب، دار النه�سة ( 59)

الدويل  الق�سائي  االخت�سا�س  »مبادئ  نف�سه  واملوؤلف   :259 بند  �س266  م�رش،1987م  القاهرة،  العربية، 

جمال  ال�سابق:  باملرجع   .411 �س  1972م،  م�رش،  القاهرة،  العربية،  النه�سة  دار  االأجنبية،  االأحكام  وتنفيذ 

�سلمة اأحمد الوقيد، �س 13.

جمد الدين طاهر، م�سكلة تعدد اجلن�سيات وحتديد املعاملة القانونية ملتعدد اجلن�سية، ر�سالة دكتوراه مقدمة ( 60)  60

اإىل كلية احلقوق، جامعة عني �سم�س، 1997م.  �س155، باملرجع ال�سابق: جمال �سلمة اأحمد الوقيد 152. 
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ال�سالفة   1930 ل�سنة  الهاي  معاهدة  ديباجة  اأي�سًا  جاءت  كما  وانعدامها«.  اجلن�سية 

تكون  اأن  مبداأ  اأع�سائها  قبول  الدولية  للجماعة  العام  ال�سالح  »من  اأنه:  وقررت  الذكر، 

اأن  يجب  الذي  االأعلى  املثل  واأن  واحدة،  جن�سية  اإال  له  تكون  واأال  جن�سية،  �سخ�س  لكل 

تن�سده االإن�سانية يف هذا امليدان هو اإلغاء جميع حاالت انعدام وازدواج اجلن�سية«. وعليه 

يتبني موقف املجتمع الدويل من عدم تف�سيل ازدواج اجلن�سية. 

معظم  بني  عاملي  دويل  تعاون  حتقيق  خلل  من  اجلن�سية  ازدواج  من  احلد  وميكن 

فعلى  خللها،  من  اجلن�سية  متنح  اأ�سا�سها  على  التي  االأ�س�س  اأو  القواعد  لتوحيد  الدول 

�سبيل املثال ميكن االتفاق على اأن تكون هناك قاعدة واحدة متنح على اأ�سا�سها اجلن�سية، 

. من هذا التعاون الدويل اأي�سًا جند على �سبيل املثال 
)61(

كاالأخذ بحق الدم اأو حق االإقليم

اأن: »قواعد  الذكر من  ال�سالفة   1930 ل�سنة  12 من معاهدة الهاي  املادة  ما ن�ست عليه 

على  القانون  بقوة  تطبق  ال  االإقليم،  على  امليلد  ب�سبب  اجلن�سية  مبنح  املتعلقة  القانون 

حدث  التي  الدولة  يف  الدبلوما�سية  باحل�سانات  يتمتعون  الأ�سخا�س  املولودين  االأطفال 

بها امليلد«. كما اأن اتفاقية مونتفيدو لعام 1933 اخلا�سة بدول اأمريكا اجلنوبية ق�ست 

االأ�سلية،  جن�سيته  فقد  عليه  يرتتب  املتعاقدة  الدول  اإحدى  بجن�سية  الفرد  جتن�س  باأن 

الدول  على  اأن  االتفاقية  قررت  فقد  واالنف�سال،  ال�سم  بحالة  املتجن�س  يخ�س  فيما  اأما 

الدولة  امل�سمومة بجن�سيتهم وال يدخلون يف جن�سية  الدولة  ل�سكان  اأن حتتفظ  املتعاقدة 

القيد يحد حتمًا  االأ�سلية، ومثل هذا  اإذا قرروا هم �رشاحة تغيري جن�سيتهم  اإال  ال�سامة 

 .
)62(

ازدواجية اجلن�سية من 

كاالتفاقيات  االزدواجية،  ملحاربة  الدول  بني  ثنائية  اتفاقيات  اأي�سًا  هناك  اأن  كما 

1844، ومع فنزويل  1840، ومع ت�سيلي �سنة  التي اأبرمتها اإ�سبانيا مع اأكوادور �سنة 

نيكاغرا  ومع   1850 �سنة  كو�ستاريكا  ومع   ،1847 �سنة  بوليفيا  ومع   ،1845 �سنة 

، وتهدف هذه االتفاقيات مبجملها اإىل اإلزام الدول املتعاقدة 
)63(

1855 والدومينكان �سنة 

ال�سابق، ( 61) املرجع  ال�سفار،  �سعيد  �سامي  رميا  اأي�سًا:  انظر  �س87،  ال�سابق  املرجع  �سلمة،  الكرمي  عبد  احمد   

�س75-82، واملرجع االأجنبي املذكور:

Koslowski, Rey. «Challenges of international cooperation in a world of increasing dual nation-
ality». Rights and duties of dual nationals: Evolution and prospects )2003(: 157-182.

�سوقي عبد املجيد عبيدي، املرجع ال�سابق، �س3.( 62)

املجلد ( 63) البلقاء،  مبجلة  من�سور  بحث  واملقارن،  االأردين  القانون  يف  اجلن�سية  ازدواج  الداوود،  علي  غالب  راجع 

اخلام�س، العدد الثاين، 1998، �س.231
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اأقاليمها  يف  يولدون  الذين  االأطفال  على  االأ�سلية  جن�سيتها  فر�س  بعدم  اإ�سبانيا  مع 

اجلن�سية  تفر�س  جميعًا  الدول  تلك  قوانني  اأن  رغم  اإ�سبانيني،  لرعايا  اأطفااًل  ويكونون 

لتجنب  وذلك  اجلن�سية،  مبنح  االإقليم  بحق  اأخذًا  اإقيمها  على  يولد  من  كل  على  االأ�سلية 

يولد  من  لكل  االأ�سلية  اجلن�سية  تفر�س  اإ�سبانيا  الأن  االأطفال؛  بحق  االزدواجية  حدوث 

فرن�سا  عقدت  قد  اأي�سًا  وكذلك   .
)64(

اجلن�سية مبنح  الدم  بحق  اأخذًا  اخلارج  يف  ملواطنيها 

بع�س االتفاقيات ملحاربة االزدواج ، ففي �سنة 1879 عقدت اتفاقية ثنائية مع �سوي�رشا 

ال�سوي�رشية،  اجلن�سية  على  واحلا�سلني  الفرن�سني  لرعايا  االأطفال  ازدواج  م�ساألة  تنظم 

يخريوا  اأن  على  الفرن�سية  بجن�سيتهم  االأطفال   يحتفظ  اأن  على  االتفاقية  اأحكام  فتن�س 

وكذلك   .
)65(

الر�سد �سن  بلوغهم  من  �سنة  خلل  ال�سوي�رشية  اأو  الفرن�سية  اجلن�سية  بني 

منع  اإىل  تهدف  بلجيكيا  مع  ثنائية  اتفاقية  فرن�سا  عقدت  حيث   1928 �سنة  يف  مت  ما 

 .
)66(

االزدواجية من الزواج املختلط

اأما ما يخ�س ال�ساأن العربي، فقد اأ�سهمت جامعة الدول العربية يف احلد من ازدواج 

اأولهما  التفاقيتني،  اجلامعة  جمل�س  اإقرار  طريق  عن  ذلك  يف  جهودًا  وبذلت  اجلن�سية، 

التي ينتمون  اأبناء الدول العربية املقيمني يف بلد غري  1952 ب�ساأن جن�سية  اتفاقية عام 

1954م. مبا يلي:  اتفاقية اجلن�سية عام  باأ�سلهم، وثانيهما  اإليها 

العربية  االتفاقية بني دول اجلامعة  انعقدت هذه  االأوىل، فقد  االتفاقية  اإىل  فبالن�سبة 

م�رش  جمهورية  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  كل  عليها  و�سادقت  1952م  عام 

االتفاقية  هذه  وتت�سمن  العراقية.  واجلمهورية  الها�سمية،  االأردنية  اململكة  العربية، 

اإىل  العثمانية  الدولة  من  ال�سلطة  انتقال  من  الناجتة  اجلن�سية  وازدواج  انعدام  حاالت 

النافذة  لوزان  معاهدة  تقره  ح�سبما  اجلديدة  اجلن�سيات  ون�سوء  عنها،  املن�سلخة  الدول 

الرعايا االأتراك املقيمني عادة يف  التي اعرتفت تركيا بها )باأن  املادة )30(  1924 يف  عام 

التي  الدولة  رعايا  من  ي�سبحون  املعاهدة  هذه  اأحكام  مبوجب  تركيا  عن  من�سلخة  اأر�س 

هذه  جاءت  لذا   .
)67(

املحلي( قانونها  ي�سعها  التي  ال�رشوط  وفق  االأر�س  تلك  اإليها  تنقل 

املرجع نف�سه.( 64)

املرجع نف�سه، �س.232( 65)

املرجع نف�سه، �س233. ( 66)

انظر: �سوقي عبد املجيد عبيدي، �س3.( 67)
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اإذ  الزمنية،  احلقبة  لتلك  امل�ساحبة  اجلن�سية  وازدواج  انعدام  حاالت  ملعاجلة  االتفاقية 

دول  اإحدى  اإىل  باأ�سله  ينتمي  �سخ�س  )كل  باأن  1952م  اتفاقية  من  االأوىل  املادة  ق�ست 

املحل  يف  االأ�سلي  بلده  جن�سية  الختيار  يتقدم  ومل  معينة  جن�سية  يكت�سب  ومل  اجلامعة 

جن�سية  ك�سب  فاإذا  االأ�سلي،  بلده  رعايا  من  يعترب  والقوانني  املعاهدات  مبوجب  املحدد 

البلد الذي يقيم فيه �سقطت عنه جن�سية بلده االأ�سلي(. لقد اأرادت هذه االتفاقية اإنقاذهم 

من حالة انعدام اجلن�سية باإدخالهم يف جن�سية بلدهم االأ�سلي، غري اأنها ا�سرتطت الإدراك 

ذلك عدم اكت�ساب جن�سية دولة اأخرى، وتكون بذلك قد عملت على جتنب ظهور ازدواج 

 .
)68(

اجلن�سية

يف  العربية  الدول  جامعة  جمل�س  اأقر  فقد  الثانية،  االتفاقية  اإىل  بالن�سبة  اأما 

والعراق،  وم�رش  االأردن  قبل  من  توقيعها  مت  والتي  اجلن�سية  اتفاقية   1954/2/5

11 من االتفاقية ن�ست  ولكنها مل تدخل حيز التنفيذ حتى هذه اللحظة؛ وذلك الأن املادة 

ثلث  من  عليها  الت�سديق  وثائق  اإيداع  من  �سهرين  بعد  االتفاقية  بهذه  )يعمل  اأن:  على 

1954م،  دول ...(، وحتى هذه اللحظة مل ي�سدق على هذه االتفاقية �سوى االأردن عام 

.
)69(

1955 وم�رش عام 

الأن  وذلك  فعال؛  غري  حًل  اجلن�سية  ازدواج  من  للحد  الدول  بني  التعاون  ويعترب 

الدول  فمن  ال�سكانية،  الرتكيبة  م�ساألة  يف  وحتديدًا  بينها،  فيما  تختلف  الدول  م�سالح 

من  العك�س  على  الدول  من  وهناك  االزدواج،  اإىل  فيتجه  ال�سكان  عدد  بزيادة  يرغب  من 

في�سعب  وعليه  امل�ستقبل،  يف  تتغري  اأن  املمكن  من  احلالية  الدول  رغبة  اأن  كما   .
)70(

ذلك

ك�سب  اأ�س�س  ينظم  جامد  موحد  قانون  على  غالبيتها  اأو  جميعها  الدول  بني  االتفاق 

اأي اتفاقية عاملية توحد االأ�س�س التي ينبغي  اجلن�سية وفقدها، فاإىل هذه اللحظة ال يوجد 

يف  بالتعاون  الدول  من  حقيقية  رغبة  توجد  ال  وكما  اجلن�سية،  ملنح  اتباعها  الدول  على 

اجلامعة  من  ال�سادرة   1952 �سنة  كاتفاقية  العاملية،  عن  ف�سًل  االإقليمية  االتفاقيات 

العربية والتي مل ي�سادق عليها اإال اأربع دول فقط، وكذلك اتفاقية �سنة 1954 ال�سادرة 

اإال دولتان وهما االأردن وم�رش. وعليه فمن  من اجلامعة العربية التي مل ت�سادق عليها 

املرجع نف�سه، �س3.( 68)

غالب علي الداوود، املرجع ال�سابق، 246 بند )33(.( 69)

اأحمد عبد الكرمي �سلمة، املرجع ال�سابق �س87. ( 70)
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حًل  اجلن�سية  ازدواج  من  للحد  للدول  الداخلية  الت�رشيعات  اإىل  اللجوء  يكون  اأن  املمكن 

اأكرث فاعلية من التعاون الدويل. 

املتمثلة  وتعددها  اجلن�صية  ازدواج  من  للوقاية  الداخلية  الو�صائل  )ب(   

للدول:  الداخلية  بالت�صـريعات 

على امل�ستوى الت�رشيع الداخلي فقد �سعت عدة دول ب�ستى الطرق  لتفادي ازدواج 

اجلن�سية، كما كان  لق�سائها  دور يف حماربة ازدواج  اجلن�سية، فعلى �سبيل املثال  فقد 

مايو   21 بتاريخ  ال�سادر  حكمها  يف  االأملانية  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  و�سفت 

اأو احلد منه،  باأنها �رش ينبغي جتنبه  التعددية باجلن�سية  اأو  1974 »ازدواجية اجلن�سية 

وذلك ل�سالح الدول واملواطنني على حد �سواء ... فاإن الدول ت�سعى اإىل منع االزدواجية 

تريد  فالدول  مواطنيها،  على  ل�سيادتها  وا�سحة  حدود  و�سع  اأجل  من  مواطنيها  بحق 

ملواطنيها اأن يكونوا اأمناء يف واجب الوالء لها والذي ميتد اإذا لزم االأمر بذلك اإىل الت�سحية 

مواطنيها  والء  يكون  باأن  الدول  ترغب  ال  لذلك   – عنها  الدفاع  �سبيل  يف  باأرواحهم 

احلد  للدول  الداخلية  للت�رشيعات  املمكن  من  لذلك  ؛ 
)71(

اأجنبية« دولة  والء  مع  متعار�سًا 

من ازدواجية اجلن�سية اأو تعددها من خلل ما يلي:

اأواًل - عدم فر�ص اجلن�صية يف غري حاالت اجلن�صية االأ�صلية والتي تكون 

للميالد:  معا�صـرة 

�سياغة  باجلن�سية  اخلا�سة  بت�رشيعاتها  الدول  تتفادى  اأن  الو�سيلة  بهذا  يق�سد 

اآلية رغم متتعهم بجن�سية دولة  اأ�سخا�سًا بجن�سيتها بطريقة  اأن تدخل  قواعد من �ساأنها 

اأنه مبجرد زواج  تقرر  فاإن بع�س ت�رشيعات اجلن�سية  املثال،  �سبيل  اأي على   ،
)72(

اأجنبية

بقوة  اأي  اآلية  بطريقة  الزوج  بجن�سية  الزوجة  تدخل  اأجنبية  زوجة  من  مواطنيها  اأحد 

مت اقتبا�س احلكم من املرجع االأجنبي املذكور، وحيث متت ترجمته بوا�سطة املوؤلفني من اللغة االإجنليزية اإىل اللغة ( 71)

العربية:

Aleinikoff, T. Alexander, and Douglas Klusmeyer, eds. Citizenship today: global perspectives 
and practices. Brookings Institution Press, 2010..

72  اأحمد عبد الكرمي �سلمة، املرجع ال�سابق، �س87: جمال �سلمة اأحمد، املرجع ال�سابق، �س95. ( 72)



د. حممد عبد اللطيف اجلاراهلل ، د. ح�شن حممد الر�شيد       

2021  2 2021  2 216217

 .
)73(

منها يحد  اأو  يقلل  اأن  ال  االزدواجية،  من  يعزز  اأن  �ساأنه  من  بالطبع  وهذا  القانون، 

لذلك اإن رغبت الدول يف تفادي االزدواجية اأو احلد منها فعليها اأن تتفادى �سياغة قواعد 

من �ساأنها اأن تدخل اأ�سخا�سًا بجن�سيتها بطريقة اآلية دون تخيري وا�سرتاط تنازل الفرد 

االأجنبية.  جن�سيته  عن 

ثانيًا - عدم اكت�صاب جن�صية جديدة اإال بعد زوال اجلن�صية القدمية: 

كًل  ت�رشيعات  طريق  عن  اجلن�سية  ازدواج  لتفادي  الو�سيلة  هذا  تطبيق  يكون 

عن  املرغوب  فالدول  جن�سيتها،  يف  املرغوب  والدول  جن�سيتها  عن  املرغوب  الدول  من 

كل  جن�سيتها  يفقد  اأن  على  باجلن�سية  اخلا�سة  ت�رشيعاتها  يف  تن�س  اأن  ممكن  جن�سيتها 

قانون  عن  احلديث  عند  الثاين  باملبحث   .
)74(

اأجنبية دولة  بجن�سية  خمتارًا  جتن�س  من 

11 منه قد تبنى هذه  اجلن�سية الكويتية �سوف جند اأن قانون اجلن�سية الكويتي يف املادة 

الحقًا.  بالتف�سيل   11 املادة  مناق�سة  تتم  �سوف  وعليه  االزدواجية،  من  للحد  الو�سيلة 

 45 رقم  الياباين  اجلن�سية  قانون  هنا  نذكر  الطريق  هذا  اتبعت  التي  االأمثلة  من  واأي�سًا 

اليابانية  الياباين اجلن�سية  اأن »يفقد  1985 حيث تن�س مادته احلادية ع�رشة على  ل�سنة 

ل�سنة  الهولندي  اجلن�سية  قانون  كذلك  واأي�سًا   .
)75(

اأجنبية« جن�سية  اإراديًا  اكت�سب  اإذا 

يفقد  الر�سيد  »البالغ  اأن:  مادته اخلام�سة ع�رشة، على  )اأ( من  الفقرة  تن�س  1985 حيث 

اجلن�سية  قانون  واأي�سًا   .
)76(

اأخرى« جلن�سية  االإرادي  بالك�سب  )اأ(  الهولندية:  اجلن�سية 

. وكذلك اأي�سًا قد ن�س 
)77(

1980 جاء بتطبيق م�سابه باملادة التا�سعة منه ال�سيني ل�سنة  

بيانه  يتم  ما �سوف  بتطبيق مماثل على   1959 ل�سنة   15 الكويتي رقم  قانون اجلن�سية 

الثاين.  باملبحث  بالتف�سيل  ومناق�سته 

مثال على ذلك ما جاء بن�س املادة 8 )قبل التعديل( من قانون اجلن�سية الكويتي )15( ل�سنة 1959 والتي تن�س ( 73)

بجن�سيتها  االحتفاظ  يف  رغبتها  اأعلنت  اإذا  اإال  كويتية،  ت�سبح  كويتي  من  تتزوج  التي  االأجنبية  »املراأة  اأن  على 

االأ�سلية خلل �سنة من تاريخ الزواج«. اأي وفقًا لهذه املادة )قبل اأن تعدل �سنة 1966 و1980 واأخريًا 1987( 

اإىل اجلن�سية  القانون  اأي بقوة  اآليه  فاإنها �سوف تدخل بطريقة  الكويتي  االأجنبية مبجرد زواجها من  املراأة  فاإن 

الكويتية وهذا من �ساأنه اأن يعزز من ازدواجية اجلن�سية. 

املرجع نف�سه، �س89.( 74)

املرجع نف�سه، �س89.( 75)

املرجع نف�سه، �س89.( 76)

اأحمد عبد الكرمي �سلمة، �س89.( 77)



ازدواج اجلن�صية وتعددها يف القانون الكويتي - درا�صة حتليلية لن�صو�ص قانون 15 ل�سنة 1959.....

2021  2 218

اأما بالن�سبة اإىل الدول املرغوب يف جن�سيتها، فيمكن اأن تن�س يف ت�رشيعاتها اخلا�سة 

اجلن�سية  زوال  بعد  اإال  جن�سيتها  يكت�سب  اأن  ميكنه  ال  ال�سخ�س  اأن  على  باجلن�سية 

الياباين  الت�رشيع  الطريقة  بهذه  اأخذت  التي  الوطنية  الت�رشيعات  ومن   .
)78(

االأجنبية

ال�سالف الذكر، حيث ين�س البند )1( من املادة اخلام�سة منه على اأن: »مينح وزير العدل 

التجن�س للأجنبي الذي ي�ستويف كل ال�رشوط االآتية: - اأال يكون له اأية جن�سية، اأو يكون 

. وكذلك 
)79(

االأجنبية« فقد اجلن�سية  فيها  اليابانية  اكت�ساب اجلن�سية  يف حالة يرتتب على 

تن�س  حيث  الطريق  بهذا  اأي�سًا  اأخذ  قد  الذكر،  ال�سالف  الهولندي  اجلن�سية  قانون  اأي�سًا 

رف�سه  ميكن  ال�سابقتني،  املادتني  الأحكام  امل�ستويف  االأجنبي  »طلب  اأن:  على  منه   9 املادة 

من  ممكن  هو  ما  يعمل  مل  اأخرى،  بجن�سية  يتمتع  الذي  الطالب  كان  )ب(  اإذا:  ذلك،  رغم 

ممكن  هو  ما  لعمل  لتجن�سه،  الحق  وقت  يف  م�ستعدًا  يكن  مل  اأو  اجلن�سية،  هذه  فقد  اأجل 

 1980 ل�سنة  ال�سيني  اجلن�سية  قانون  جاء  كما  واأي�سًا   
)80(

»... اجلن�سية  هذه  لفقد 

يكت�سب  للتجن�س  طلبًا  قدم  من  »كل  اأن:  على  منه   8 املادة  ن�ست  حني  م�سابه  بتطبيق 

طلبه  على  املوافقة  متت  من  ي�ستطيع  وال  طلبه،  على  املوافقة  مبجرد  ال�سينية  اجلن�سية 

 .
)81(

االأ�سلية« بجن�سيته  االحتفاظ 

ثالثًا - تقرير رخ�صة التخلي عن باقي اجلن�صيات اأو االختيار من بينها: 

 ،
)82(

تعد هذه الو�سيلة مبنية على مبداأ مراعاة واحرتام اإرادة الفرد باختيار جن�سيته

وتعترب من الو�سائل الفعالة يف احلد من ازدواجية اجلن�سية وخا�سة بالن�سبة للزدواجية 

االزدواجية  اأو  للميلد  املعا�رشة  كاالزدواجية  نف�سه،  الفرد  اإرادة  رغم  تكون  التي 

اإحدى  تقوم  اأن  العدالة  ال�سابق، فمن غري  بيانه يف  ال�سم واالنف�سال كما مت  الناجتة من 

رغمًا  مزدوجًا  اأ�سبح  الأنه  عنه  اجلن�سية  باإ�سقاط  جن�سيتها  املزدوج  يحمل  التي  الدول 

اإرادته، لذلك من املمكن ا�ستخدام هذه الو�سيلة للحد من االزدواج عن طريق تخيري  عن 

املرجع نف�سه، �س91.( 78)

املرجع نف�سه، �س91.( 79)

املرجع نف�سه، �س91.( 80)

املرجع نف�سه، �س91.( 81)

املرجع نف�سه، �س93.( 82)
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15 اخلا�سة  الفرد نف�سه بني تلك اجلن�سيات، وهذا ما اأكدت عليه الفقرة الثانية من املادة 

اأي  حرمان  تع�سفًا،  يجوز  ال  اأنه  على  ن�ست  حني  االإن�سان  حلقوق  العاملي  باالإعلن 

�سخ�س من جن�سيته، وال حرمانه من حقه يف تغيري جن�سيته. 

بتنظيم  الدول  بع�س  �سماح  عدم  يف  تكمن  الو�سيلة  هذه  تطبيق  يف  االإ�سكالية  ولكن 

قانوين  نظام  �سابقًا،  بيانه  �سلف  كما  فاجلن�سية  جن�سيتها،  عن  الفرد  تخلي  م�ساألة 

ت�سع  فهي  بها،  ال�سعب  عن�رش  بت�سكيل  االأوىل  بالدرجة  الدولة  م�سالح  يهم  و�سيا�سي 

الفرد  لي�س عبارة عن عقد بني  الداخلية، ولذلك فهي  لت�رشيعاتها  قواعده واأحكامه وفقًا 

اإال  فعاليتها  جتد  ال  الو�سيلة  هذه  لذلك،  املنفردة.  باإرادته  اإنهاءه  الفرد  ي�ستطيع  والدولة 

.
)83(

اآلية حمددة عن كيفية قيام الفرد بالتخلي عن جن�سيته اإذا قامت الدول بو�سع 

يت�سح لنا من هذا املبحث اأن هناك عدة �سور الزدواج اجلن�سية، واأن هذا االزدواج 

اإىل احلد  الداخلية قد �سعت  الدول  الدويل وت�رشيعات  اأ�سباب، ولكن املجتمع  يحدث لعدة 

القادم  املبحث  يف  �سنقوم  وعليه  �سلبية،  اآثار  من  لها  ملا  اجلن�سية  ازدواج  ظاهرة  من 

الكويتي؟  القانون  التالية: هل يعترب ازدواج اجلن�سية م�سموحًا يف  االأ�سئلة  باالإجابة عن 

ومن له احلق فيه؟ وكيف تعامل امل�رشع الكويتي معه؟ 

اأحمد عبد الكرمي �سلمة، �س95.( 83)
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املبحث الثاين

 موقف امل�رشع الكويتي من ازدواج اجلن�صية وتعددها

1948 اإال اأنه  كانت اأول حماولة تاريخية ال�ست�سدار قانون للجن�سية يف الكويت عام 

، اإىل اأن جاء القانون احلايل رقم 15 ل�سنه 1959، حيث جاء متاأثرًا 
)84(

مل يكتب لها النجاح

. وعلى الرغم من اأن بع�س القوانني املقارنة قد نظمت م�سائل ازدواج 
)85(

بنظريه امل�رشي

اأن القانون الكويتي مل  اإال  اجلن�سية ب�سكل جيد )كما �سلف ذكر بع�سها يف املبحث االأول(، 

له  اأنه مل تكن  االإي�ساحية، بل  باأي منها، ومل ين�س على �سيء يتعلق بها يف مذكرته  ياأخذ 

 .
)86(

اأدناه 1980 كما �سيتم بيانه بالتف�سيل  اإال عام  اإىل ازدواج اجلن�سية  اأولوية االلتفات 

يحددها  الكويتية  اجلن�سية   « اأن:  على  منه   27 املادة  يف  الكويتي  الد�ستور  ن�س  وقد 

القانون، وال يجوز اإ�سقاط اجلن�سية اأو �سحبها اإال يف حدود القانون«

اجلن�سية  م�سائل  »اإن  قولها:  الكويتية  التمييز  ملحكمة  حكم  من  اأكرث  يف  جاء  قد  كما 

خا�سة  اعتبارات  اأملته  �سيا�سي  بطابع  تت�سم  قرارات  من  بها  يتعلق  وما  الكويت  دولة  يف 

التي  ال�سيادة  اأعمال  من  تعد  لهذا  وهي  الكويت،  �سعب  لتحديد  ذاته  الدولة  بكيان  تتعلق 

 .
)87(

ت�سدر من احلكومة باعتبارها �سلطة حكم، وتخرج عن والية املحاكم«

دول  معظم  يف  غريه  بخلف  الكويتي  اجلن�سية  قانون  يف  الغرابة  تاأتي  هنا  ومن   

يعلم  فل  الق�سائية،  الرقابة  نطاق  خارج  ولكنه  الد�ستور،  ين�س  كما  قانون  اإنه  اإذا  العامل، 

على وجه اليقني اأي اإجراء يتخذ تنفيذًا له، هل هو موافق للقانون اأم ال؟ 

انظر : قانون رقم )2( ل�سنة 1948.( 84)

انظر على �سبيل املثال:  القانون  رقم 391 لعام 1956 ب�ساأن اجلن�سية امل�رشية. للمزيد انظر: حفيظة احلداد، املوجز ( 85)

يف القانون الدويل اخلا�س، الكتاب االأول )دون طبعة(، دار الفكر اجلامعي، االإ�سكندرية، )دون �سنة ن�رش(، �س 103.

بع�س ( 86) من  حمرومًا  املزدوج  جعل  قد  اأنه  اإال  به  و�سمح  االزدواج  االأ�سرتايل  القانون  نظم  قد  املثال،  �سبيل  فعلى 

احلقوق والتي منها على �سبيل املثال، عدم قدرته على الرت�سح للربملان الفدرايل. انظر يف هذا ال�سياق: 

Elisa Arcioni, Adrienne Stone, The small brown bird: Values and aspirations in the Australian 
Constitution, Int J Constitutional Law )2016( 14 )1(: 60, accessed through https://www.lex-
isnexis.com

انظر: حكم حمكمة التمييز الكويتية يف الطعن رقم 476 ل�سنة 2002/ مدين2.انظر كذلك: حكم حمكمة التمييز ( 87)

الكويتية يف الطعن رقم 451 ل�سنة 2002/مدين1.  
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اإليها،  االإ�سارة  وجب  اإنه  اإال  االإ�سكالية،  هذه  يف  البحث  ب�سدد  ل�سنا  هنا  كنا  واإن 

عند  جمردة(  اإدارية  اأعمال  اأو  احلكم  اأعمال  االإدارة)  اأعمال  بني  التمييز  عند  خ�سو�سًا 

االأوراق  يف  املخت�سون  املوظفون  اأثبتها  التي  البيانات  ك�سحة  القانون،  الأحكام  التطبيق 

ولد  من  ن�سب  كثبوت  اأ�سلية،  جن�سية  عن  تك�سف  التي  احلاالت  تلك  اأو   ،
)88(

الر�سمية

اإثبات  �سهادة  الكويتي  بت�سليم  املعنية  اجلهات  مبطالبة  اخلا�سة  االأحكام  اأو   ،
)89(

لكويتي

الل�سيقة  الثبوتية  االأوراق  من  وغريها  ال�سفر  جواز  اأو  املدنية  البطاقة  اأو  اجلن�سية 

ي�سملها  فل  وعليه  مبا�رشة،  ب�سورة  ال�سيادة  اأعمال  مت�س  ال  لكونها  الكويتية؛  باجلن�سية 

 .
)90(

اجلن�سية م�سائل  على  الق�سائية  بالرقابة  اخلا�س  املنع 

من  لنا  يت�سح  اجلن�سية  بازدواج  يتعلق  فيما  اجلن�سية  قانون  ن�سو�س  اإىل  وبالنظر 

خلل التحليل لن�سو�سه، اأن هناك حاالت ازدواج يف اجلن�سية م�سموحة، وحاالت اأخرى 

 70 املادة  ن�س  عموم  اإىل  النظر  وعند  والتجن�س.  االأ�سلية  اجلن�سيتني  كلتا  يف  ممنوعة 

الواردة يف القانون 5 ل�سنه 1961 ب�ساأن العلقات ذات العن�رش االأجنبي، جند اأن القانون 

مينعها،  فلم  اأخرى  دولة  بجن�سية  الكويتية  باجلن�سية  يتمتع  من  ازدواج  باحتمالية  يقر 

االأ�سخا�س  حالة  يف  تطبيقه  يجب  الذي  القانون  القا�سي  »يعني  اأنه  على  املادة  تن�س  حيث 

.على  واحد  وقت  يف  متعددة  جن�سيات  لهم  تثبت  الذين  اأو  جن�سية،  لهم  تعرف  ال  الذين 

الكويتية،  اجلن�سية  الكويت  اإىل  بالن�سبة  واحد  وقت  يف  لهم  تثبت  الذين  االأ�سخا�س  اأن 

القانون  عليهم  يطبق  الدول  تلك  جن�سية  اأجنبية  دول  عدة  اأو  اأجنبية  دولة  اإىل  وبالن�سبة 

احلاالت  هي  البحث  حمل  والتعدد  االزدواج  بحاالت  املق�سود  اأن  ويلحظ  الكويتي«. 

حمل  )الواقعية(  االزدواج  حاالت  من  حالة  اأي  تعد  فل  �سليم،  قانوين  مركز  على  املبنية 

على  بني  وما  �سيء  كل  يف�سد  فالغ�س  كاذبة،  اأقوال  اأو  غ�س  على  بنيت  اأنها  طاملا  للبحث   ً

ازدواج  الفقهي والق�سائي حول م�سائل  الراأي  اأي�سًا، غياب  باطل فهو باطل، كما يلحظ 

اأعله. وتعدد اجلن�سية يف القانون الكويتي ملا �سبق بيانه 

انظر يف هذا ال�سياق: حكم حمكمة التمييز الكويتية يف الطعن رقم 42 ل�سنة 2000/ مدين.( 88)

انظر على �سبيل املثال : حكم حمكمة التمييز الكويتية يف الطعن رقم 71 ل�سنة 2010/ اإداري.( 89)

انظر على �سبيل املثال: حكم حمكمة اال�ستئناف الكويتية يف اال�ستئناف رقم 787 ل�سنة 2015 اإداري/6.( 90)
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املطلب االأول

 �صور االزدواج والتعدد امل�صموحة واملمنوعة يف اجلن�صية االأ�صلية

مل يعرف القانون رقم 15 ل�سنة 1959 اجلن�سية االأ�سلية ومل يفرد حاالتها مبواد 

تن�ساأ  التي  باأنها اجلن�سية  اإمنا جاءت مبعرثة يف ن�سو�سه، ولكنها تعرف فقهًا  م�ستقلة، 

الأ�سباب مادية، مبعنى اأنه ال علقة الإرادة االإن�سان يف احل�سول عليها )بعك�س التجن�س(، 

اأو    jus Sanguinis كليهما(  اأو  االأم  اأو  االأب  خلل  )من  بالدم  اإما  ل�سببني،  تن�ساأ  وهي 

 .
)91(Jus Soli باالإقليم 

يف  االأ�سلية  للجن�سية  املنظمة  املواد  اأن  جند  ال�سابق،  التعريف  ملفهوم  وبالتطبيق 

1959 ميكن ح�رشها مبا يلي: 15 ل�سنة  القانون رقم 

»يكون كويتيًا كل من ولد  اأنه:  اأواًل: املادة الثانية من القانون والتي تن�ص على 

يف الكويت اأو يف اخلارج الأب كويتي«.

من   -1- كويتيًا:  »يكون  اأنه:  على  تن�ص  والتي  القانون  من  الثالثة  املادة  ثانيًا: 

الأبيه  ن�سبته  تثبت  مل  اأو  االأب،  جمهول  وكان  كويتية،  اأم  من  اخلارج  يف  اأو  الكويت  يف  ولد 

يثبت  مل  ما  فيها  مولودًا  اللقيط  ويعترب  جمهولني،  الأبوين  الكويت  يف  ولد  من   -2 قانونًا. 

العك�س«.

ثالثًا: املادة ال�صابعة بفقرتها الثالثة من القانون والتي تن�ص على اأن: »... اأوالد 

اأ�سلية،  ب�سفة  كويتيني  فيعتربون  الكويتية  اجلن�سية  ك�سبه  بعد  يولدون  الذين  املتجن�س 

.
)92(

وي�رشي هذا احلكم على املولودين منهم قبل العمل بهذا القانون«

ميكن  الكويتي،  القانون  يف  وحاالتها  االأ�سلية  اجلن�سية  ملفهوم  ا�ستعرا�سنا  وبعد 

General Rule مفادها اأن كل ازدواج يف اجلن�صية، ملن يحمل  القول باأن هناك قاعدة عامة 

االأجنبية  جن�صيته  تكون  اأن  ب�صـرط  قانونًا،  وم�صـروع  مقبول  فهو  االأ�صلية،  اجلن�صية 

اإىل هذه القاعدة نورد بع�س ال�سواهد كما يلي: اأي�صًا. ولبيان كيفية الو�سول  اأ�صلية 

)دون ( 91) االأوىل،  الطبعة  الكويتية،  اجلن�سية  العنزي،  حمد  ر�سيد  ال�سمدان،  �ساعن  اأحمد  املثال:  �سبيل  على  انظر   

نا�رش(، 2012، �س33.

ويف احلقيقة وجود هذا الن�س هو -يف نظرنا- تزيد ت�رشيعي ال حاجة له؛ حيث اإن حكمها هو نف�س حكم املادة ( 92)

الثانية من القانون. 
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�صدور  عند  اجلن�صية  ازدواج  مل�صائل  القانوين  التنظيم  غياب   - اأواًل 

القانون عام 1959 :

ازدواج  حرمة  على  �رشاحة  �سدوره  عند   1959 ل�سنة   5 رقم  القانون  ين�س  مل 

يف  فاالأ�سل  وعليه   ، الفرد(  باإرادة  لي�ست   ( اأ�سلية  اجلن�سية  تلك  تكون  عندما  اجلن�سية 

االأ�سياء االإباحة ما مل ياأِت الدليل على خلفها، ومن هنا ميكن القول باأنه يجوز للكويتي 

اأخرى، طاملا كانت  اأجنبية  اأن يتمتع بجن�سية دولة  )اأيًا كان رقم جن�سيته(  اأ�سلية  ب�سفة 

االإقليم( ولي�ست جتن�س.  )الدم/  اأ�سلية  التي يتمتع بها جن�سية  االأجنبية  تلك اجلن�سية 

فعلى �سبيل املثال، فقد ن�ست املادة الثانية من القانون على اأن من ولد الأب كويتي 

�سواء يف الكويت اأو يف اخلارج يكون كويتيًا، دون اأن ت�سرتط لذلك اأي �رشط. فنحن اأمام 

اجلن�سيتني  كلتا  فتنتقل  اأ�سًل،  مزدوجًا  االأب  يكون  اأن  هي  االأوىل  الفر�سية  فر�سيتني: 

االأب موؤ�س�سًا ومزدوجًا(، وقد ال يكون  الدم )كاأن يكون  الولد عن طريق  منه مع ميلد 

فيه،  الوالدة  مبجرد  اجلن�سية  مينح  دولة  اإقليم  على  الولد  يولد  قد  لكن  مزدوجًا،  االأب 

الفر�سيتان،  كانت  واأيًا   .
)93(

بالدم واالأخرى  باالإقليم  اإحداهما  جن�سيتني  فيكت�سب 

.
)94(

الكويتي القانون  اأحكام  بح�سب  قانونًا  م�ست�ساغ  فكلتاهما 

يتكرر  الكويتية قد  االأم  اأن  القانون، ف�سنجد  الثالثة من  املادة  اإىل ن�س  لو نظرنا  اأما 

ابتداًء فيكون  الثانية،  فاالأم قد تكون مزدوجة  معها ما تكرر مع االأب الكويتي يف املادة 

قد  الوالدة  ولكن  مزدوجة،  االأم  تكون  ال  قد  اأو  الدم،  طريق  عن  معًا  اأمه  جن�سيتا  للولد 

املثالني ازدواج م�رشوع  اإقليم مينح اجلن�سية مبجرد امليلد،  فيتحقق مع هذين  متت يف 

ل�سنة   3286/2 رقم  بالفتوى  والت�رشيع،  الفتوى  اإدارة  اأن  كما  الكويتي،  القانون  يف 

الدولة  مواليد  �سجلت  يف  الطفل  ت�سجيل  جمرد  اأن  على  لذلك،  تاأكيدًا  ن�ست  قد   1979

 .
)95(

الكويتية يوؤثر يف جن�سيته  يتمتع بجن�سيتها ال  التي 

)بكل  االأ�سلية  الكويتية  باجلن�سية  يتمتع  ملن  يجوز  اأنه  يت�سح  �سبق  ما  على  وبناء 

كانت  طاملا  احلال-  -بح�سب  متعددًا  اأو  اأجنبية  بجن�سية  مزدوجًا  يكون  اأن  �سورها( 

وهذا احلكم فقط ي�سمل ن�س املادة ال�سابعة بفقرتها الثالثة.( 93)

انظر: اأحمد �ساعن ال�سمدان، مرجع �سابق، �س 40.( 94)

اأحمد �ساعن ال�سمدان، ر�سيد حمد العنزي، مرجع �سابق، �س 119. انظر كذلك: اأحمد �ساعن ال�سمدان، مرجع ( 95)

�سابق، �س 41 و 43.
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اأ�سلية(، وذلك لعدم وجود ن�س مينع  )اأي  االإقليم  اأو  الدم  االأجنبية تلك ب�سبب  جن�سيته 

االأجنبية  اجلن�سية  تلك  تكن  مل  طاملا  ل�سنة1959   15 رقم  القانون  يف  اجلن�سية  ازدواج 

احلق  هذا  على  زمني  قيد  دون  وذلك  واالإباحة،  اجلواز  على  امل�ساألة  فتكون  باختياره، 

)بخلف ما �سيتم ذكره يف ثانيًا(.

خمتاراً  التجن�ص  من  الكويتية  باجلن�صية  يتمتع  من  حرمان   - ثانيًا 

:1980 100 ل�صنة  بجن�صية دولة اأجنبية وفقًا  للمر�صوم بقانون رقم 

يف احلقيقة اأنه ال يوجد اإال ن�س واحد يحرم ازدواج اجلن�سية الكويتية، على من يتمتع 

الكويتي  يح�سل  اأن  هو  الن�س  هذا  وفحوى  �سواء،  حد  على  واملتجن�س  االأ�سلية  بال�سفة 

اأن يكون ح�سوله على  الكويتية، مبعنى  اإىل جانب اجلن�سية  اأخرى باختياره  على جن�سية 

اأ�سلية(. االأجنبية  )اأي مل تكن جن�سيته  التجن�س  االأجنبية بطريق  اجلن�سية 

اأنـه: »يفقد  1980 علــى  100 ل�سنة  حيث تن�س املادة احلادية ع�رشة من املر�سوم رقــم 

اإال  اأجنبية، وال تفقد زوجته الكويتية جن�سيتها  اإذا جتن�س خمتارًا بجن�سية  الكويتي اجلن�سية 

اإذا كانوا يدخلون يف جن�سية  اأوالده الق�رش جن�سيتهم الكويتية  اإذا دخلت يف جن�سيته، ويفقد 

الداخلية  وزير  يعلنوا  اأن  ولهم  اجلن�سية  بهذه  اخلا�س  القانون  مبوجب  اجلديدة  اأبيهم 

  .
)96(

الر�سد...« �سن  لبلوغهم  التاليتني  ال�سنتني  خلل  الكويتية  جن�سيتهم  باختيار 

وعلى ما مت بيانه اأعله، فتكون القاعدة العامة يف ازدواج اجلن�سية للكويتي ب�سفة 

وم�سموح،  مقبول  الكويتية  االأ�سلية  باجلن�سية  يتمتع  ملن  ازدواج  كل  اأن  هي  اأ�سلية، 

جتن�س  َمْن  اإدراج  كذلك  وميكن  كاأ�سل،  هذا  اأ�سلية.  االأجنبية  جن�سيته  تكون  اأن  ب�رشط 

التجن�س  اإن  حيث  للأ�سل؛  خلفًا  وهذا  القاعدة،  هذه  يف  اأجنبية  دولة  بجن�سية  عنه  جربًا 

االزدواج  حاالت  اأن  ختامًا  ويلحظ  الثاين(.  املطلب  ختام  يف  �سيلي  )كما  جربًا  يكون  ال 

اجلن�سية  اإىل  بالن�سبة  وحم�سورًة  قليلًة  تعترب  اأعله،  القاعدة  عن  تتفرع  التي  والتعدد 

ازدواج  يف  املتجن�س  من  امل�رشع  موقف  بيان  يف  �سيلي  مبا  قورنت  ما  اإذا  االأ�سلية، 

الثاين.  املبحث  اجلن�سية يف 

ن�سًا ( 96) اأفرد  قد  القانون  اأن  كما  اأ�سلية،  الكويتيني ب�سفة  ي�سمل  الن�س  اأن  »الكويتي« على  اللفظ  بعموم  وي�ستدل 

انطباق  املادة احلادية ع�رشة مكرر، مما يكون  االأجنبية يف  بالتنازل عن اجلن�سية  يتعلق  فيما  للمتجن�س  خا�سًا 

الن�س اأعله على الكويتيني ب�سفة اأ�سلية.
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املطلب الثاين

 �صور االزدواج والتعدد امل�صموحة

 واملمنوعة فـي جن�صيـة التجن�ص

جن�سية  كل  اأنها  اأي  االأ�سلية،  للجن�سية  املخالفة  مبفهوم  التجن�س  جن�سية  تعرف 

لي�ست اأ�سلية، مبعنى اأنها مل تكن على اأ�سا�س الدم اأو على اأ�سا�س االإقليم، اأي اأنها ن�ساأت 

املكت�سبة  فهي  فقهًا،  ت�سمياتها  فتتعدد  لذا  امليلد،  على  الحقة  وكانت  ال�سخ�س  باختيار 

عن  متييزها  اأجل  من  امل�سميات  تلك  فكل  وغريها،  اللحقة...  اأو  الطارئة  اأو  امل�ستقة  اأو 

 .
)97(

االأ�سلية اجلن�سية 

التجن�س  التجن�س، فيمكن ح�رش مواد  ال�سابق جلن�سية  التعريف  وبالتطبيق ملفهوم 

1959مبا يلي: 15 ل�سنة  التي نظمها قانون اجلن�سية الكويتي رقم 

هم  اأ�سا�سًا  »الكويتيون  اأن:  على  تن�ص  والتي  القانون  من  االأوىل  املادة  اأواًل: 

اإىل  فيها  العادية  اإقامتهم  على  حمافظني  وكانوا   ،1920 �سنة  قبل  الكويت  يف  املتوطنون 

ال�سخ�س  ويعترب  الفروع،  الإقامة  مكملة  االأ�سول  اإقامة  وتعترب  القانون،  هذا  ن�رش  يوم 

ا�ستبقى  اأجنبي، متى كان قد  بلد  اأقام يف  لو  الكويت حتى  العادية يف  اإقامته  حمافظًا على 

.
)98(

اإىل الكويت« نية العودة 

- بناء  ثانيًا: املادة الرابعة من القانون والتي تن�ص على اأنه: »يجوز مبر�سوم 

اإذا  الر�سد  �سن  بلغ  �سخ�س  لكل  الكويتية  اجلن�سية  منح  الداخلية-  وزير  عر�س  على 

الكويت  يف  اإقامته  م�رشوع  بطريق  جعل  قد  يكون  اأن   -1  : االآتية  ال�رشوط  فيه  توافرت 

كان  اإذا  االأقل  على  متتالية  �سنة  ع�رشة  خم�س  اأو  االأقل،  على  متتالية  �سنة  ع�رشين  مدة 

عربيًا منتميًا اإىل بلد عربي، وال يخل بالتوايل اأن يخرج طالب اجلن�سية من الكويت ملهمة 

انظر على �سبيل املثال: اأحمد �ساعن ال�سمدان، ر�سيد حمد العنزي، مرجع �سابق، �س 34.( 97)

يف احلقيقة يوجد خليف فقهي معترب، حول اعتبار املادة االأوىل جن�سية اأ�سلية، والذى نراه اأنها جن�سية جتن�س؛ ( 98)

كونها مل يتم احل�سول عليها بالدم اأو االأقليم )الأنها الحقة عليهما( ولكن لها اآثار ال�سفة االأ�سلية، كونها تن�ساأ 

بقوة القانون، وكون املوؤ�س�س يثبت له حق الرت�سيح و االنتخاب، فمن ميلك الكل ميلك اجلزء، مبعنى اأن املوؤ�س�س 

هو الذي اأخرج من يحمل ال�سفة االأ�سلية )على الرغم من كونه متجن�سًا(، فيكف يتمتع �ساحب ال�سفة االأ�سلية 

بحقوق ويحرم منها من اأخرجه!
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التي  املدة  خ�سمت  العودة-  بنية  احتفاظه  مع  ر�سمية  مهمة  لغري  خرج  فاإذا   - ر�سمية 

م�رشوع  �سبب  له  يكون  اأن   -2 الكويت.  يف  اإقامته  مدة  ح�ساب  من  اخلارج  يف  يق�سيها 

االأمانة.  اأو  بال�رشف  خملة  بجرمية  عليه  حمكوم  غري  ال�سري  ح�سن  يكون  واأن  للرزق، 

اإليها  حتتاج  بخدمات  يقوم  اأن  اأو  كفاية  على  يكون  اأن   -4 العربية.  اللغة  يعرف  اأن   -3

واأ�سهر  االإ�سلمي  الدين  اعتنق  قد  يكون  اأو  اأ�سًل،  بامليلد  م�سلمًا  يكون  اأن   -5 البلد. 

االأقل  على  �سنوات  خم�س  ذلك  على  وم�ست  املتبعة،  واالإجراءات  للطرق  وفقًا  اإ�سلمه 

قبل منحه اجلن�سية الكويتية. وت�سقط عنه هذه اجلن�سية بقوة القانون، ويعترب املر�سوم 

اأو �سلوكه م�سلكًا يقطع بنيته يف  اإياها كاأن مل يكن بارتداده عن االإ�سلم  ال�سادر مبنحه 

ذلك. ويرتتب على �سقوط اجلن�سية الكويتية عنه يف هذه احلالة �سقوطها عمن يكون قد 

�سنة  كل  اجلن�سية  منحه  يجوز  الذي  العدد  بقانون  ويحدد  التبعية،  بطريق  معه  ك�سبها 

املادة«. بالتطبيق الأحكام هذه 

ثالثًا: املادة اخلام�صة من القانون والتي جاء فيها اأنه: »ا�ستثناء من اأحكام املادة 

الداخلية- ملن  الكويتية مبر�سوم- بناء على عر�س وزير  ال�سابقة، يجوز منح اجلن�سية 

على  املحافظ  كويتية،  اأم  من  املولود  ثانيًا-  جليلة.  خدمات  للبلد  اأدى  من  اأواًل-  ياأتي: 

طلقًا  اأمه  طلق  اأو  اأ�سريًا  االأجنبي  اأبوه  كان  اإذا  الر�سد  �سن  بلوغه  حتى  فيها  االإقامة 

فيهم  تتوافر  ممن  الق�رش  معاملة  الداخلية  وزير  من  بقرار  ويجوز  عنها.  توفى  اأو  بائنًا 

الكويت  يف  اأقام  من  ثالثًا-  الر�سد.  �سن  بلوغهم  حلني  الكويتيني  معاملة  ال�رشوط  هذه 

اجلن�سية.  مبنحه  املر�سوم  �سدور  حتى  فيها  االإقامة  على  وحافظ  قبله  وما   1965 عام 

وتعترب اإقامة االأ�سول مكملة الإقامة الفروع يف حكم البند ثالثًا من هذه املادة، ب�رشط اأن 

الذي  العدد  بتحديد  قانون  ي�سدر  اأن  على  بها،  ومقيمًا  الكويت  يف  مولودًا  الفرع  يكون 

البند«. يجوز منحه اجلن�سية كل �سنة بالتطبيق الأحكام هذا 

ك�سب  على  يرتتب  »ال  اأنه:  على  ن�ص  والتي  القانون  من  ال�صابعة  املادة  رابعًا: 

اأعلنت رغبتها يف ذلك خلل  اإذا  اإال  اأن ت�سبح زوجته كويتية  الكويتية  االأجنبي اجلن�سية 

الق�رش كويتيني، ولهم  اأوالده  الكويتية. ويعترب  تاريخ ك�سب زوجها اجلن�سية  �سنة من 

الر�سد...«. لبلوغهم �سن  التالية  ال�سنة  االأ�سلية خلل  اأن يقرروا اختيار جن�سيتهم 
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»يجوز  اأنه:  على  تن�ص  والتي  القانون  من  مكرر  ال�صابعة  املادة  خام�صًا: 

الرا�سدين  للأبناء  الكويتية  اجلن�سية  منح  الداخلية  وزير  عر�س  على  بناء  مبر�سوم 

املتجن�س  اأحفاد  من  للرا�سدين  وكذا  الكويتية،  اجلن�سية  والدهم  ك�سب  وقت  للمتجن�س 

5( من   ،3 من اأوالده الذكور، اإذا توافرت فيهم ال�رشوط املن�سو�س عليها يف البنود )2، 

مدة  الكويت  يف  العادية  اإقامتهم  على  حافظوا  قد  وكانوا  القانون،  هذا  من  الرابعة  املادة 

يجوز  كما  اجلن�سية،  منحهم  مر�سوم  �سدور  تاريخ  قبل  عامًا  ع�رش  خم�سة  عن  تقل  ال 

عنهم  املتوفى  الذكور  اأوالده  من  املتجن�س  اأحفاد  من  للق�رش  الكويتية  اجلن�سية  منح 

االأهلية  ناق�سي  طلبات  تقدم  اأن  على  الكويتية،  اجلن�سية  هذه  الوالد  منح  قبل  والدهم 

االأمريي  املر�سوم  من   )13 مكرر،   11  ،6( املواد  اأحكام  وت�رشي  قانونًا.  ميثلهم  ممن 

وفقًا  اجلن�سية  مينح  من  على  الكويتية  اجلن�سية  قانون  ب�ساأن   1959 ل�سنة   15 رقم 

الأحكام هذه املادة«.

»ال يرتتب على زواج  اأنه:  �صاد�صًا: املادة الثامنة من القانون والتي تن�ص على 

يف  برغبتها  الداخلية  وزير  اأعلنت  اإذا  اإال  كويتية  ت�سبح  اأن  الكويتي  من  االأجنبية  املراأة 

اإعلن  تاريخ  من  �سنوات  خم�س  مدة  قائمة  الزوجية  وا�ستمرت  اجلن�سية،  هذه  ك�سب 

من  حرمانها  يقرر  اأن  اجلن�سية  �سهادة  منحها  قبل  الداخلية  لوزير  ويجوز  رغبتها، 

املدة  االإعفاء من كل هذه  له  التبعية لزوجها، كما يجوز  الكويتية بطريق  ك�سب اجلن�سية 

ال�سابقة  الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  املدة  انتهاء  قبل  الزوجية  انتهاء  كان  فاإذا  بع�سها،  اأو 

وحافظت على  اأبناء من زوجها،  اأو  ابن  االأجنبية  للمراأة  الطلق، وكان  اأو  الوفاة  ب�سبب 

اإقامتها بالكويت حتى انق�ساء هذه املدة، فيجوز منحها اجلن�سية الكويتية مبر�سوم بناء 

الداخلية«. على عر�س وزير 

التي مينع معها على االأجنبي  1980 احلالة   100 ل�سنه  القانون رقم  كما قد حدد 

»على  اأنه:  على  منه  مكرر  ع�رشة  احلادية  املادة  تن�س  حيث  اجلن�سية،   بازدواج  التمتع 

هذا  من  و8  و7  و5   4 املواد  الأحكام  وفقًا  الكويتية  اجلن�سية  على  ح�سل  الذي  االأجنبي 

القانون اأن يتنازل عن جن�سيته االأجنبية - اإذا كان له جن�سية اأخرى - خلل ثلثة اأ�سهر 

من تاريخ ح�سوله على اجلن�سية الكويتية، واأن يقدم لوزارة الداخلية خلل هذه املدة ما 

يثبت ذلك، واإال اعترب املر�سوم ال�سادر مبنحه اجلن�سية كاأن مل يكن من تاريخ �سدوره، 

- ويرتتب  - بناء على عر�س وزير الداخلية  وت�سحب اجلن�سية يف هذه احلالة مبر�سوم 
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.
)99(

التبعية« الكويتية ممن يكون قد ك�سبها معه بطريق  على ذلك �سحب اجلن�سية 

وتكمن االإ�سكالية يف تطبيق ن�س املادة احلادية ع�رشة مكرر - والذي يق�سي ظاهره 

اأيًا  بعدم جواز ازدواج جن�سية املتجن�س - من اأن �سياغته توحي باأنها تخاطب املزدوج 

ذلك  اأو  القانون  بقوة  جتن�س  الذي  هذا  �سواء  الكويتية،  باجلن�سية  جتن�سه  طريق  كان 

الذي جتن�س مبر�سوم، ويف احلقيقة اأن الن�س ين�رشف -بح�سب ما نرى- على املتجن�س 

واإن  االأخري  الأن  القانون؛  بقوة  بها  جتن�س  الذي  ولي�س  مبر�سوم،  الكويتية  باجلن�سية 

وعليه  له،  من�سئًا  ولي�س  القانوين  املركز  عن  كا�سفًا  فيبقى  املر�سوم  جتن�سه  بحق  �سدر 

الن�س. ي�سمله  فل 

اأن ن�س املادة احلادية ع�رشة مكرر ذكر �رشاحة  ومما يعزز رجاحة هذا التف�سري، 

ما ن�سه: » واإال اعترب املر�سوم ال�سادر مبنحه اجلن�سية كاأن مل يكن من تاريخ �سدوره«، 

ح�سل  الذي  املتجن�س  على  مكرر  ع�رشة  احلادية  املادة  يف  خطابه  ح�رش  امل�رشع  اأن  اأي 

للقانون. للمر�سوم ولي�س وفقًا  الكويتية وفقًا  على اجلن�سية 

اأن  الكويتية  باجلن�سية  للمتجن�س  فيها  ي�رشع  حاالت  هناك  باأن  القول  ميكن  وعليه 

يكون مزدوجًا وفقًا الأحكام القانون وتخرج عن ن�س املادة احلادية ع�رشة مكرر،  كما يلي:

اأواًل  - جن�صية التاأ�صي�ص يف املادة االأوىل:

يف  عامًا  جاء  قد  القانون  اأن  جند  املثال،  �سبيل  على  االأوىل  املادة  ن�س  يف  نظرنا  فلو 

عليها،  يح�سل  ملن  خا�س  �رشط  اأي  ي�سرتط  ومل  التاأ�سي�س،  بجن�سية  يتمتع  ملن  تنظيمه 

. كما 
)100(

كالديانة اأو الذكورة اأو التنازل عن جن�سيته االأجنبية وغريها �سوى ما تقدم فيها

املادة على حالة من حاالت ( 99) املادة. وتن�س هذه  الوارد يف  القيد  اأي�سًا تدخل �سمن هذا  7 مكرر  املادة  اأن  يلحظ 

من  اأ�سهر  ثلثة  خلل  االأجنبية  جن�سيته  عن  مبر�سوم  املتجن�س  تنازل  عدم  وهي  الكويتية،  اجلن�سية  انعدام 

بنيته يف  اأو �سلوكه م�سلكًا يقطع  املتجن�س  ارتداد  القانون من  الرابعة من  املادة  �ساأن ما ورد يف  �ساأنها  جتن�سه، 

ارتداده عن االإ�سلم، وكذلك ما ن�ست عليه املادة الثالثة ع�رشة يف بندها االأول، على الرغم من اأنها  تبني يف جمملها 

اأحكام ال�سحب )اأي الفقد بقرار اإداري( ولي�س االنعدام.  كما وردت حالة انعدام يف املادة 21 مكرر )اأ(. وجممل 

القول يف حاالت االنعدام تلك ما جاء يف املذكرة االإي�ساحية للقانون وما جاء يف حكم حمكمة التمييز الكويتية يف 

الطعن رقم 175 ل�سنة 2002. مدين/،1 من اأنه كل جتن�س اأو جن�سية اأ�سلية منعدمة هو » باطل لبنيانه على ما 

هو باطل فل ينتج اأثره منذ البداية. وال حاجة اإذًا ل�سحب جن�سية كانت والعدم �سواء«.

كما اأن الن�س الوارد يف املادة 11 مكرر مل ي�رش باأي طريق اإىل ن�س املادة 1.( 100)
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اأنه قد �سبق على �سدور قانون اجلن�سية الكويتي، �سدور قوانني اأجنبية  واأن من املعلوم 

اأن الذي خرج يف الفرتة ما  .  كما 
)101(

اأجنبية اأم  اأكانت عربية  اأخرى تنظم اجلن�سية، �سواء 

بني عام 1920 بنية العودة اإىل الكويت ولو عاد بعد عام 1959، يت�سور اأن يكون متمتعًا 

تتمتع  جمموعة  هناك  اأن  على  موؤ�رشات  االأمثلة  هذه   ففي  وعليه  اأجنبية.  دولة  بجن�سية 

�رشوطها  )النطباق  بالتاأ�سي�س  الكويتية  اجلن�سية  على  ح�سلت  وقد  اأجنبية  دولة  بجن�سية 

واأبعد من ذلك،  . بل 
)102(

الكويتي القانون  ازدواجًا م�سموحًا يف  ازدواجهم  عليهم( فيكون 

اأمام �رشيحة كبرية من  اإىل خلفهم وهكذا، وعليه ف�سنكون  اأن ينتقل ذلك االزدواج  فيمكن 

.
)103(

التاأ�سي�س و يتمتع بازدواج قانوين الكويتي ممن يحمل جن�سية  املجتمع 

ثانيًا - زوجة املتجن�ص يف املادة ال�صابعة:

زوجة  اأن  على   1959 عام  القانون  ظهور  بدايات  يف  تن�س  ال�سابعة  املادة  كانت 

اإال  خيار  لها  يكون  وال  العائلة،  وحدة  مببداأ  اأخذًا  القانون،  بقوة  كويتية  تعترب  املتجن�س 

حيث  زوجها،  بتجن�س  �سنة  خلل  بعلمها  ذلك  اقرتن  اإذا  الكويتية  اجلن�سية  ترف�س  اأن 

وفقًا  الكويتية  اجلن�سية  االأجنبي  ك�سب  على  »يرتتب  اأنه:  على  تعديلها  قبل  املادة  تن�س 

الأحكام املادتني 4 و 5 اأن ت�سبح زوجته كويتية، ما مل تقرر يف خلل �سنة من تاريخ علمها 

اإذًا   »... االأ�سلية  بجن�سيتها  االحتفاظ  يف  ترغب  اأنها  الكويتية  اجلن�سية  يف  زوجها  بدخول 

القانون.  فهي كويتية بقوة 

فمن امللحظ اأن هذا التجن�س قد قرر بحكم القانون وال دور للإدارة العامة فيه. اأما 

الن�س  تغري  فقد   ،1994 ل�سنه   44 رقم  بالقانون  للمادة  االأخري  التعديل  وبح�سب  االآن 

وحدة  مبداأ  عن  عو�سًا  جلن�سيتها  اختيارها  يف  املراأة  حرية  مبداأ  اإىل  امل�رشع  عدل  اأن  بعد 

ت�سبح  اأن  الكويتية  اجلن�سية  االأجنبي  ك�سب  على  يرتتب  ال   « اأنه:  على  فن�س  العائلة، 

زوجته كويتية اإال اإذا اأعلنت رغبتها يف ذلك خلل �سنة من تاريخ ك�سب زوجها اجلن�سية 

الكويتية«.

الت�سـريــع الربيطـانـي ( 101) ، وانظـــر كذلك:   1956 لعــام   391 الت�رشيــع امل�ســـري  رقــم  املثـــال:  انظــر على �سبيل 

British Nationality and Status of Aliens Act 1914 ب�ساأن اجلن�سية وكذلك اأول ت�رشيع اأمريكي ب�ساأن 

اجلن�سية عام 1790 وغريها الكثري.  

انظر على �سبيل املثال: اأحمد �ساعن ال�سمدان، ر�سيد حمد العنزي، مرجع �سابق،�س 119. ( 102)

انظر على �سبيل املثال: اأحمد �ساعن ال�سمدان، مرجع �سابق،�س37.( 103)
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وعلى الرغم من تعديل الن�س اإال اأن اأداة اكت�ساب اجلن�سية مل تتغري )القانون ولي�س 

املتجن�س  تخاطب  كونها  مكرر  ع�رشة  احلادية  املادة  ن�س  ي�سملها  فل  وعليه  املر�سوم( 

اأن تعلن زوجة  اأعله، فبمجرد  الذي ك�سب جن�سيته بناء على املر�سوم، كما �سلف بيانه 

بقوة  كويتية  ت�سبح  زوجها  جتن�س  من  �سنة  خلل  الكويتية  باجلن�سية  رغبتها  املتجن�س 

تتنازل  اأن  اإىل  احلاجة  ودون  للجن�سية،  العامة  االإدارة  موافقة  اإىل  احلاجة  دون  القانون 

اإن وجدت.  هي عن جن�سيتها االأجنبية 

ثالثًا - اأبناء املتجن�ص الق�صـر يف املادة ال�صابعة:

القانون،  بقوة  املكت�سبة  باجلن�سية  اأي�سًا  الق�رش  املتجن�س  اأوالد  جن�سية  ت�سمى 

يلحقون  فهم   بها،  والدهم  جتن�س  مبجرد  الكويتية  باجلن�سية  يتجن�سون  كونهم 

هذه  على  جرى  للقانون  تعديل  اأي  يخرجهم  ومل  العائلة،  وحدة  مببداأ  اأخذًا  بجن�سيته 

تن�س  حيث  القانون،  بحكم  كويتيون  اأنهم  على  متفقًا  الن�س  فجاء  احلكم،  هذا  عن  املادة 

املادة على اأنه: »ويعترب اأوالده الق�رش كويتيني« فلم ترتك املجال للإدارة العامة للجن�سية 

لتقرير مركزهم القانوين يف اجلن�سية الكويتية، وبالتايل فهم كويتيون متجن�سون بحكم 

القانون، وعليه فهم يخرجون عن ن�س املادة احلادية ع�رشة مكرر. 

بقية  تن�س  االأ�سلية، حيث  اختيار جن�سيتهم  لهم حكم  الن�س قرر  اأن  الغريب  ومن 

التالية  ال�سنة  خلل  االأ�سلية  جن�سيتهم  اختيار  يقرروا  اأن  ولهم   ...« اأنه:  على  الفقرة 

فقد  االأجنبي،  القانون  اأحكام  يف  تدخًل  يعد  نظرنا-  -يف  وهذا  الر�سد...«   �سن  لبلوغهم 

. كذلك من غرابة هذا الن�س اأنه مل 
)104(

يكون هذا القانون مل يخرجهم اأ�سًل عن جن�سيته

يحدد احلكم، اإذا مل يخرت االأبناء الق�رش جن�سيتهم اأو اإذا اختاروا، وعليه ميكن القول اإن 

اأبناء املتجن�س الق�رش مقبول قانونًا. االزدواج بحق 

رابعًا - زوجة الكويتي يف املادة الثامنة:

تن�س املادة الثامنة من القانون على حالتني بالن�سبة لتجن�س زوجة الكويتي، االأوىل 

و تعد هي االأ�سل، والثانية وتعد اال�ستثناء. والذي يخرج عن ن�س املادة احلادية ع�رشة 

يبدو اأن القانون يف هذه احلالة طبق على اأبناء املتجن�س الق�رش احلكم نف�سه الذي قرره الأبناء الكويتي الق�رش ( 104)

يف املادة احلادية ع�رشة من القانون. 
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بقرار،  الذي يكون  اال�ستثناء  القانون، بخلف  بقوة  يتم  االأ�سل كونه جتن�سًا  مكرر هو 

 .
)105(

وعليه فل يخرج عن ن�س املادة احلادية ع�رشة مكرر

1959 تن�س على اأنه: »املراأة االأجنبية   يف البداية كانت املادة الثامنة من القانون عام 

االحتفاظ  يف  رغبتها  اأعلنت  اإذا  اإال  كويتية  ت�سبح  اجلن�سية  كويتي  من  تتزوج  التي 

بجن�سيتها االأ�سلية يف خلل �سنة من تاريخ الزواج«. فاحلكم هنا وا�سح وهو اأنها كويتية 

بقوة القانون، واملبداأ يف هذا )كما �سلف يف زوجة املتجن�س( هو مبداأ وحدة العائلة.

يف  يغري  مل   1980 ل�سنة   100 رقم  باملر�سوم  املادة  على  مت  الذي  التعديل  اأن  كما   

اأن  الكويتي  املراأة االأجنبية من  اأنه: »ال يرتتب على زواج  االأ�سل �سيئًا؛ حيث تن�س على 

وا�ستمرت  اجلن�سية،  هذه  ك�سب  يف  برغبتها  الداخلية  وزير  اأعلنت  اإذا  اإال  كويتية  ت�سبح 

الكويتي  فزوجة  وعليه  رغبتها...«  اإعلن  تاريخ  من  �سنوات  خم�س  مدة  قائمة  الزوجية 

خم�س  ملدة  قائمة  الزوجية  وت�ستمر  الكويتية،  اجلن�سية  ك�سب  يف  رغبتها  تعلن  التي 

بقوة  كويتية  ت�سبح  حرمانها  من  الفرتة  تلك  خلل  بدوره  الوزير  يقم  ومل  �سنوات، 

 .
)106(

القانون، وبالتايل تخرج عن ن�س املادة احلادية ع�رشة مكرر

خام�صًا - من جتن�ص بقوة القانون اأثناء وجود ن�ص ي�صمح له بذلك ولو 

تغري هذا الن�ص الحقًا:

اأن القانون قد ن�س على  1959 يلحظ  15 ل�سنة  عند ا�ستقراء ن�سو�س قانون رقم 

حاالت يتم التجن�س فيها بحكم القانون، وقد عدلت موؤخرًا، لكن املركز القانوين فيها ثابت 

بغ�س النظر عن التعديل الذي اأجري عليها، فعلى �سبيل املثال كان القانون ين�س يف املادة 

الفقرة ( 105) اإليها يف  امل�سار  املدة  انق�ساء  قبل  الزوجية  انتهاء  كان  فاإذا   « الثامنة  املادة  الذي ورد يف  باال�ستثناء  ويق�سد 

امل�رشوعة  اإقامتها  اأبناء من زوجها، وحافظت على  اأو  ابن  االأجنبية  للمراأة  الطلق وكان  اأو  الوفاة  ال�سابقة ب�سبب 

والعادية بالكويت حتى انق�ساء هذه املدة فيجوز منحها اجلن�سية الكويتية مبر�سوم بناء على عر�س وزير الداخلية«.

التقديرية ( 106) لل�سلطة  االأوىل حيث يخ�سعها متامًا  الثامنة بفقرتها  املادة  اأن هناك حماوالت لتعديل ن�س  ويلحظ 

 « اأنه:  على   1987 �سنة  تعديل  ين�س  حيث  القانون،  بحكم  تن�ساأ  يجعلها  ومل   )1987 كتعديل  )متامًا  للإدارة 

التي تتزوج من كويتي اجلن�سية الكويتية  الداخلية منح املراأة االأجنبية  يجوز مبر�سوم بناء على عر�س وزير 

اإعلن  تاريخ  قائمة مدة خم�س ع�رشة �سنة من  الزوجية  اأعلنت رغبتها يف ك�سب هذه اجلن�سية، وا�ستمرت  اإذا 

رغبتها، كما يجوز بناء على اقرتاح وزير الداخلية االإعفاء من كل هذه املدة اأو بع�سها«. وعليه فلو اأقر التعديل 

اأما من مت جتني�سهم قبل هذا  الثامنة بفقرتها االأوىل لن�س املادة احلادية ع�رشة مكرر،  االأخري �ستخ�سع املادة 

التعديل فل ي�سملهم الن�س. 
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ال�سابقة  املادة  يف  عليها  املن�سو�س  ال�رشوط  توافر  دون  »يجوز،  اأنه:  على  منه  اخلام�سة 

للبلد  اأن هناك عربيًا قدم  افرت�سنا جداًل  فلو  لكل عربي«  بقانون  الكويتية  منح اجلن�سية 

1959( خدمات واأعمال جليلة، ف�سيكون كويتيًا متجن�سًا بحكم القانون، وال ي�سمله  )عام 

ن�س املادة احلادية ع�رشة مكرر على الرغم من اأن ن�س املادة قد تغري، وعلى الرغم كذلك 

من التطبيق الرجعي لها؛ الأن مركزه القانوين قد ن�ساأ بقوة القانون ولو كان هذا املركز يف 

   .
)107(

ظل قانون قدمي

يوافق  مل  ولو  االأجنبية  جن�صيته  عن  تنازله  يفيد  ما  قدم  من   - �صاد�صًا 

على طلبه:

التنازل  يتطلب  مل  اإنه  حيث  مكرر  ع�رشة  احلادية  املادة  ن�س  يف  االإ�سكالية  تكمن 

احلقيقي عن اجلن�سية االأجنبية، اإمنا تقدمي ما يفيد التنازل باأي �سكل من االأ�سكال )اإقرار، 

اأم  اأمت ذلك فعًل  الكويتية �سواء  ...الخ( من قبل احلا�سل على اجلن�سية  امل�ستندات  ت�سليم 

بقرار)ف�سًل  الكويتية  باجلن�سية  جتن�س  من  �سمن  من  يكون  اأن  فيت�سور  وعليه  يتم  مل 

القانون،  الأحكام  وفقًا  م�رشوعًا  ازدواجًا  مزدوجًا  يكون  اأن  القانون(  بقوة  جتن�س  عمن 

مل  ولو  للجن�سية  العامة  االإدارة  اإىل  االأجنبية  اجلن�سية  عن  تنازله  يفيد  ما  تقدميه  �رشيطة 

�سبيبني،  على  قائمة  اإ�سكالية  االإ�سكالية  هذه  وتعد   .
)108(

فعًل دولته  من  التنازل  هذا  يقبل 

الفرد عن جن�سيتها، واالآخر  الدول بتنظيم م�ساألة تخلي  االأول منهما هو عدم قيام بع�س 

فهي  ولذلك  االأوىل،  بالدرجة  الدولة  م�سالح  يهم  و�سيا�سي  قانوين  نظام  اجلن�سية  اأن  هو 

واأيًا  املنفردة.  باإرادته  اإنهاءه  الفرد  ي�ستطيع  والدولة  الفرد  بني  عقد  عن  عبارة  لي�ست 

اال�ستمرار بجن�سية دولة ال يريدها كما هو  الفرد على  اإجبار  لذلك فل يجوز  ال�سبب  كان 

.
)109(

القانون الدويل م�ستقر يف 

القانون« وا�ستبدله بلفظ« ( 107) األغى لفظ »بقوة  املادة  الذي جاء لهذه  التعديل  اأن  التوجه هو  والذي يدلل على هذا 

املن�سو�س عليها يف  ال�رشوط  اأنه: » يجوز دون توافر  1960 على  املعدلة ل�سنة  املادة  مبر�سوم« حيث ن�ست 

املادة ال�سابقة منح اجلن�سية الكويتية مبر�سوم....« واأما بالن�سبة اإىل اجلهة التي تقدر االأعمال اجلليلة ففي هذه 

اإمنا يكون الأي عمل ب�سورة  القانون،  التجن�س يتم بقوة  االأعمال اجلليلة للإدارة كون  احلالة ال يرتك تقدير 

تلقائية، كما ن�ست عليه املذكرة االإي�ساحية باأنها االأعمال التي تكون يف جمال الثقافة واالإدارة والتجارة.

العلي من ندوة حمامي ( 108) 64، وكذلك يو�سف  ال�سمدان، مرجع �سابق، �س  اأحمد �ساعن  ال�سياق:   انظر يف هذا 

الكويت بعنوان »ازدواجية اجلن�سية بني الد�ستور والقانون«، املنعقدة بتاريخ 7 مار�س 2005.

 من املقرر يف االإعلن العاملي حلقوق االإن�سان اأنه ال يجوز اإجبار �سخ�س على جن�سية ال يرديها، ولكن قد تكون ( 109)

بع�س الدول متطرفة يف هذا ال�ساأن فتجعل من جن�سيتها حقًا ل�سيقًا بالفرد ال ميكن التنازل عنه. 
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�صابعًا - من حتققت له حالة ازدواج موؤقت يف اجلن�صية:

بالن�سبة  املوؤقت  االزدواج  من  حالتان   1959 ل�سنه   5 رقم  القانون  يف  ظهر 

يف  الواردة  االإ�سافية  الفقرة  عليه  ن�ست  ما  وهي  االأوىل  بقرار،  جتن�س  الذي  للمتجن�س 

املادة اخلام�سة من املر�سوم رقم 100 ل�سنة 1980 حيث تبني التطبيق الرجعي للقانون 

القانون  �سدور  حلظة  من  املتجن�سون  فهوؤالء  القانون،  بهذا  العمل  قبل  جتن�س  من  على 

�سنه 1959 اإىل حني عام 1980 يعتربون مزدوجني ازدواجًا مقبواًل قانونًا ولهم مدة 3 

التنازل عن اجلن�سية االأجنبية من فرتة العمل بالقانون،  اأو تقدمي ما يفيد  اأ�سهر للتنازل 

حيث جاء الن�س كما يلي: »وت�رشي املدة امل�سار اإليها يف املادة 11 مكررًا من القانون رقم 

القانون  بهذا  العمل  قبل  الكويتية  اإليه ملن ح�سل على اجلن�سية  امل�سار   1959 ل�سنة   15

مي�س  رجعي  باأثر  للقانون  التطبيق  ذلك  كون  عن  النظر  وبغ�س  به«.  العمل  تاريخ  من 

 .
)110(

ازدواجًا موؤقتًا للمتجن�س، فهم يعتربون مزدوجني  املكت�سبة  احلقوق 

اأما احلالة الثانية، فهي ب�سكل عام جلميع املتجن�سني الذين ال يقبل ازدواج اجلن�سية 

فهم  �سهور،  الثلثة  خلل  االأجنبية  جن�سيتهم  عن  التنازل  بتقدمي  لهم  في�سمح  بحقهم، 

خلل تلك الفرتة يعتربون مزدوجني ازدواجًا موؤقتًا ومقبواًل قانونًا.   

التطبيق  يف  حم�سورًا  مكرر  ع�رشة  احلادية  املادة  ن�س  فيبقى  �سلف  ما  على  وبناء 

الثانية  )بفقرتها  والثامنة  مكرر  وال�سابعة  اخلام�سة  و  الرابعة  املواد  على  عام  ب�سكل 

اإىل  بالن�سبة  اجلن�سية  ازدواج  يف  العامة  القاعدة  ا�ستخل�س  فيمكن  وعليه   .
)111(

فقط(

اأن كل جتن�ص باجلن�صية الكويتية قد مت بقوة القانون فيقبل ازدواج  املتجن�س وهي، 

اجلن�صية فيه، كما اأن كل جتن�ص مت بناء على املر�صوم وقد قدم فيه ما يفيد التنازل 

ازدواجًا  يعد  االأجنبية  الدولة  من  التنازل  هذا  يقبل  مل  لوال  االأجنبية  اجلن�صية  عن 

بالن�سبة  اجلن�سية  ازدواج  حاالت  عدد  اأن  اأي�سًا،  �سبق  مما  يت�سح  كما  قانونًا.  مقبواًل 

للمتجن�س قد توازي اأو تفوق اأحيانًا حاالت االزدواج ملن يتمتع باجلن�سية ب�سفة اأ�سلية.

انظر: اأحمد �ساعن ال�سمدان، ر�سيد حمد العنزي، مرجع �سابق، �س 122.( 110)

حيث ( 111) للقانون  االإي�ساحية  باملذكرة  تو�سيحه  يتم  اأن  فيجب  امل�رشع،  ق�سده  ما  يخالف  التحليل  هذا  كان  واإن 

يتم  اأن  و  اجلن�سية،  قانون  لرتاقب  االإدارية  للدائرة  املجال  يف�سح  اأن  نقرتح  كما  اإي�ساح،  دون  املادة  �سدرت 

تعديل القانون مبا يتنا�سب مع املركز القانوين للمتجن�س، حيث اإن الن�س مل يحكم يف �سياغته ب�سكل مينع هذا 

االزدواج.
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اأ�سلية  اأكانت  �سواء  الكويتية  اجلن�سية  بازدواج  يتعلق  فيما  عام  وكحكم  واأخريًا، 

اأكانت  الكويتية، �سواء  اأولهما، فيما يتعلق  باملراأة  اإىل م�ساألتني مهمتني:  اأم جتن�س ن�سري 

جن�سيتها اأ�سلية اأم جتن�سًا، و�سواء اأكانت هي زوجة الكويتي )يف املادة احلادية ع�رشة( 

ال  اأنها  فاالأ�سل   
)112(

العا�رشة( املادة  )يف  اأجنبي  من  تتزوج  التي  الكويتية  هي  كانت  اأم 

تتجن�س  مل  كونها  زوجها  جن�سية  يف  دَخلت(  )ولي�س  اأُدخلت  اإن  الكويتية  جن�سيتها  تفقد 

وهذا  احلالة،  هذه  يف  اجلن�سية  ازدواج  فيقبل  وبالتايل  اأجنبية؛  دولة  بجن�سية  خمتارة 

تفقد  ال  املثال،  �سبيل  فعلى   .
)113(

للقانون االإي�ساحية  املذكرة  اإليه  اأ�سارت  ما  مع  يتفق 

اإن  الكويتية  جن�سيتها  اجلن�سية(  )ال�سعودي  عمها  ابن  من  تتزوج  التى  الكويتية  املراأة 

يتزوجها  امراأة  لكل  ال�سعودية  اجلن�سية  مينح  باأنه  �سلفًا  يقرر  ال�سعودي  القانون  كان 

رجل �سعودي. وكذلك احلال للمراأة الكويتية التى يقرر زوجها حقه يف اختيار اجلن�سية 

اجلن�سية  مينح  باأنه  �سلفًا  يقرر  الربازيلي  القانون  وكان  املثال(  �سبيل  )على  الربازيلية 

جند  ال�سالفني  املثالني  ففي  الربازيلية.  باجلن�سية  يتجن�س  رجل  كل  لزوجة  الربازيلية 

اعتباٍر  دون  جن�سيته  الكويتية  للمراأة  فيقرر  العائلة  وحدة  مبداأ  يعزز  القانونني  كل  اأن 

الأنها  الكويتية  جن�سيتها  الكويتية  املراأة  هذه  تفقد  فل  وعليه  القانون(،  )بحكم  لرغبتها 

م�سموحًا  ازدواجًا  ازدواجها  ويكون  االأجنبية  الدولة  هذه  بجن�سية  خمتارة  تتجن�س  مل 

.
)114(

الكويتي القانون  يف 

من  كٍل  يف  عامة،  ب�سورة  الكويتية  للجن�سية  ازدواج  حالة  تن�ساأ  قد  اأنه  ثانيهما، 

فقدها  ملن  اجلن�سية  رد  عند  احلالة  هذه  وتتمثل  التجن�س،  وجن�سية  االأ�سلية  اجلن�سية 

طبقًا الأحكام املادتني 13 و14 من قانون اجلن�سية، حيث جاء ن�س املادة 15 من القانون 

كان الن�س عام 1959 يخرج املراأة الكويتية التي تتزوج من اأجنبي عن اجلن�سية الكويتية مبجرد زواجها من ( 112)

اأجنبي بغ�س النظر عن دخولها يف جن�سية زوجها من عدمه، مما ي�سكل معها حالة انعدام للجن�سية الأ�سباب 

التي تتزوج من  الكويتية  املراأة   « اأنه:  القانون قد افرت�س دخولها يف جن�سية زوجها فقد ن�س على  فنية كون 

اأجنبي تدخل يف جن�سية زوجها اإذا كان هذا القانون يق�سي بذلك...« ولكن املادة العا�رشة قد عدلت بالقانون 

جن�سيتها  تفقد  ال  اأجنبي  من  تتزوج  التي  الكويتية  »املراأة  اأنه:  على  الن�س  جاء  حيث   1980 ل�سنه   100 رقم 

الكويتية اإال اإذا دخلت يف جن�سية زوجها بناء على طلبها«.

وهذا احلكم ميتد لي�سمل اأي كويتي يح�سل على جن�سية اأجنبية دون اإرادته؛ كون غياب االإرادة هنا يجعل من ( 113)

�سبب هذه اجلن�سية �سببًا ماديًا كواقعة امليلد)الدم( اأو االإقليم، فلي�س للفرد خيار فيها. حول هذا املعنى انظر: 

اأحمد �ساعن ال�سمدان، مرجع �سابق، �س47 و 53.

بيانه، عندما ( 114) اأن عدل عنه، كما مت  اإىل  العائلة منذ �سدوره  الكويتي كان يتبني مبداأ وحدة  القانون  اأن  يلحظ 

اأعطى للمراأة حرية اختيار جن�سيتها. 
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�رشط  اأي  دون  و14،   13 املادتني  الأحكام  طبقًا  فقدها  ملن  الكويتية  اجلن�سية  رد  ب�ساأن 

اأو   )13 )املادة  بال�سحب  الكويتية  اجلن�سية  فقد  من  باأنه  القول  فيمكن  وعليه  قيد،  اأو 

طبقًا  الكويتية  اجلن�سية  له  وردت  اأجنبية  بجن�سيٍة  جتن�س  ثم   )14 )املادة  باالإ�سقاط 

الن�س  الأن  م�سموحًا؛  ازدواجًا  مزدوجًا  يكون  اأن  فيمكن  القانون،  15من  املادة  الأحكام 

ذلك  تقرر  كما  االأجنبية  اجلن�سية  عن  التنازل  يلزمه  ال   )15 املادة   ( ب�ساأنه  بالرد  املتعلق 

التجن�س  اأ�سا�سه  يكن  مل  الكويتية  للجن�سية  فقده  �سبب  اأن  كما  االأخرى؛  الرد  ن�سو�س 

11 و 12 من القانون، حيث  بجن�سية اأجنبية. وذلك خلفًا للرد الوارد بناًء على املادتني 

الكويتية  للجن�سية  الفقد  الأن  وذلك  وجدت؛  اإن  االأجنبية  اجلن�سية  عن  التنازل  ا�سرتطتا 

الذي ن�ساأ ب�سببهما كان اأ�سا�سه احل�سول على اجلن�سية االأجنبية، فل ترد لهما اجلن�سية 

الفقد وهو اجلن�سية االأجنبية. اإال بزوال �سبب  الكويتية 

اخلامتة:

توجد �رشيحة كبرية من املواطنني ممن يتمتعون بجن�سية اأخرى اأو اأكرث من جن�سية 

اإىل جانب اجلن�سية الكويتية، وقد ينتابهم �سعور بحالة من اخلوف من الت�رشيح بذلك، 

يف  القانوين  مركزهم  فقد  اإىل  �سيوؤدي  ذلك  اأن  منهم  ظنًا  اأو  التخوين،  اأو  للتهام  جتنبًا 

التهرب  بغر�س  بذلك  ت�رشيحهم  عدم  يكون  قد  اأخرى  جهة  ومن  الكويتية،  اجلن�سية 

املايل من الدول التي يتمتعون بجن�سيتها، وبعد قيامنا بتحليل ن�سو�س قانون اجلن�سية 

التالية: النتائج والتو�سيات  اإىل  1959 تو�سلنا  5 ل�سنة  الكويتي رقم 

ال  كما  القانون،  الأحكام  خمالفًا  لها  متعدد  اأو  للجن�سية  مزدوج  كل  يعترب  ال  اأواًل: 

متجن�سًا  كويتيًا  هذا  اأكان  �سواء  للكويت،  بال�رشورة  الفرد  والء  اجلن�سية  ازدواج  مي�س 

اأم ممن له ال�سفة االأ�سلية. 

ثانيًا: يت�سح من ن�سو�س قانون اجلن�سية الكويتية اأنه لي�س من همومه واأولوياته 

ي�سعى  ال  القانون  اإن  بل  اجلن�سية،  ازدواج  ب�ساأن  الدويل  املجتمع  دعوات  مع  التجاوب 

ولي�س  واقعية  حالة  كونه  على  معه  ويتعامل  منه،  للإقلل  فقط  ي�سعى  اإمنا  تلفيه،  اإىل 

وفق منهج علمي، فكل الن�سني الورادين يف املادة احلادية ع�رشة واملادة احلادية ع�رشة 

اأو  1959 ال يخدم اأو يتما�سى مع ق�سد امل�رشع احلقيقي  5 ل�سنة  مكرر من قانون رقم 

مع دعوات املجتمع الدويل حيث مل تكن �سياغتهما موفقة.
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ميكن  عام  ب�سكل  اجلن�سية  ازدواج  اإىل  بالن�سبة  اأ�سا�سيتان  قاعدتان  هناك  ثالثًا:   

باجلن�سية  يتمتع  ملن  ازدواج   كل  اأن  وهي  االأوىل  احلايل،  القانون  ظل  يف  ا�ستخل�سهما 

اأ�سلية.  االأجنبية  اجلن�سية  تكون  اأن  ب�رشط  وم�سموح،  مقبول  الكويتية  االأ�سلية 

ي�سمح  القانون  بقوة  مت  الكويتية  باجلن�سية  جتن�س  كل  اأن  فهي  الثانية  القاعدة  واأما 

التنازل  يفيد  ما  فيه  قدم  وقد  مبر�سوم  مت  جتن�س  كل  اأن  كما  اجلن�سية،  بازدواج  فيه 

اأي�سًا  فيعترب  فعًل،  االأجنبية  الدولة  من  التنازل  هذا  يقبل  مل  لو  االأجنبية  اجلن�سية  عن 

توازي  قد  للمتجن�س  بالن�سبة  اجلن�سية  ازدواج  حاالت  اأن  يت�سح  كما  قانونيًا.  ازدواجًا 

اأو تفوق يف العدد حاالت االزدواج ملن يتمتع باجلن�سية ب�سفة اأ�سلية.  

اأحكام  لتطبيق  االإداري  للق�ساء  املجال  اإف�ساح  ب�رشورة  البحث  يو�سي  رابعًا: 

اجلن�سية،  ازدواج  حاالت  يف  للبت  خا�س  وب�سكل  عام،  ب�سكل  الكويتي  اجلن�سية  قانون 

اإن الن�سو�س املتعلقة بها مل ت�رشع ب�سكل وا�سح، فتعديل قانون الدائرة االإدارية  حيث 

ال�سك  من  كثريًا  معه  يزيل  حيث  ملحة،  وطنية  حاجة  اأ�سبح  اجلن�سية  م�سائل  ب�ساأن 

القانون.  والريبة حول تطبيق ن�سو�س 

 - الدول  وبقية  الكويت  بني  والتن�سيق  التعاون  ب�رشورة  البحث  يو�سي  خام�صًا: 

خا�سًة الواليات املتحدة االأمريكية واململكة العربية ال�سعودية واململكة املتحدة - ب�ساأن 

اأمرًا  ذلك  اأ�سبح  حيث  للجن�سية؛  تعدد  اأو  ازدواج  بحقه  حتقق  ملن  بيانات  قاعدة  تنظيم 

واخلدمة  كال�رشائب،  البلدين  من  لكل  اجلن�سية  ترتبها  التي  االلتزامات  ل�سبط  ملحًا 

وغريها.  الع�سكرية، 
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 املراجـــع

اأواًل - الكتب العربية:

‒  .2006 اإبراهيم، القانون الدويل اخلا�س، دار النه�سة العربية،  اأحمد  اإبراهيم 

ل�سان  ‒ امل�رشي،  االإفريقي  مكرم  بن  حممد  الدين  جمال  الف�سل  اأبو  منظور،  ابن 

1375ه-1956. العرب، ج6، دار �سادر للطباعة والن�رش، بريوت، لبنان، 

انتقادي  ‒ املب�سوط يف �رشح نظام اجلن�سية، بحث حتليلي  الكرمي �سلمة،  اأحمد عبد 

.1993 مقارن، الطبعة االأوىل، دار النه�سة العربية، م�رش، 

اأحمد ق�سمت اجلداوي، الوجيز يف القانون الدويل اخلا�س، اجلزء االأول يف اجلن�سية  ‒

 .1987 ومركز االأجانب، دار النه�سة العربية، القاهرة، م�رش، 

االأحكام  ‒ وتنفيذ  الدويل  الق�سائي  االخت�سا�س  مبادئ  اجلداوي،  ق�سمت  اأحمد 

.1972 القاهرة، م�رش،  العربية،  النه�سة  االأجنبية، دار 

االأوىل،  ‒ الطبعة  الكويتية،  اجلن�سية  العنزي،  حمد  ر�سيد  ال�سمدان،  �ساعن  اأحمد 

)دون نا�رش(، 2012. 

درا�سة  ‒ التعديلت،  الآخر  وفقًا  اجلن�سية  قانون  اأحكام  الراوي،  اإبراهيم  جابر 

.2000 مقارنة، دار وائل للن�رش، 

جابر جاد، القانون الدويل اخلا�س العربي، اجلزء االأول يف اجلن�سية، جامعة الدول  ‒

.1958 العاملية،  العربية  الدرا�سات  العربية، معهد 

جمال �سلمة اأحمد الوقيد، تعدد اجلن�سية يف القوانني العربية واآثاره االأمنية، مركز  ‒

 .2015 الدرا�سات العربية للن�رش والتوزيع، الطبعة االأوىل، اجليزة، 

دار  ‒ االأول )دون طبعة(،  الكتاب  الدويل اخلا�س،  القانون  املوجز يف  حفيظة احلداد، 

االإ�سكندرية، )دون �سنة ن�رش(. الفكر اجلامعي، 

عز الدين عبد اهلل، القانون الدويل اخلا�س، اجلزء االأول يف اجلن�سية واملوطن ومتتع  ‒

م�رش  القاهرة،  للكتاب،  العامة  امل�رشية  الهيئة  مطابع  ط11،  باحلقوق،  االأجانب 

.1987
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عز الدين عبد اهلل، القانون الدويل اخلا�س، اجلزء االأول، الطبعة احلادية ع�رشة،1986. ‒

حتليلية  ‒ درا�سة  اجلن�سيات،  تنازع  م�سكلة  يف  احلديثة  االجتاهات  حممد،  عكا�سة 

للن�رش،  اجلديدة  اجلامعة  دار  املقارن،  والقانون  امل�رشي  القانون  يف  وتاأ�سيلية 

.1996 االإ�سكندرية، م�رش، 

جمل�س  ‒ لع�سوية  الرت�سيح  وحق  اجلن�سية  تعدد  فتحي،  الدين  ُح�سام  نا�سف، 

.2001 القاهرة، م�رش،  العربية،  النه�سة  ال�سعب، دار 

القوانني  ‒ تنازع  اخلا�س،  الدويل  القانون  العال،  عبد  حممد  عكا�سة  �سادق،  ه�سام 

واجلن�سية ومركز االأجانب، دار املطبوعات اجلامعية، االإ�سكندرية، 2006، املدخل 

اجلن�سية. اإىل 

املعارف  ‒ من�ساأة  االأول،  املجلد  االأجانب،  ومركز  واملوطن  اجلن�سية  �سادق،  ه�سام 

.1977

الدويل  ‒ القانون  احلداد،  ال�سيد  وحفيظة  العال  عبد  حممد  عكا�سة  �سادق،  ه�سام 

دار  اجلن�سية،   – الدويل  الق�سائي  االخت�سا�س   – القوانني  تنازع  اخلا�س، 

للجن�سية. العامة  النظرية   ،2006 االإ�سكندرية،  اجلامعية،  املطبوعات 

اجلامعية،  ‒ الثقافة  موؤ�س�سة  اخلا�س،  الدويل  القانون  اأ�سول  فهمي،  كمال  حممد 

.2008

ر�سيد حمد العنزي، اجلن�سية الكويتية: درا�سة للنظرية العامة للجن�سية وللمر�سوم  ‒

2005م. 1959 ب�ساأن اجلن�سية الكويتية وتعديلته،  15 �سنة  االأمريي رقم  

ثانيًا - الكتب االأجنبية:

 ‒ Aleinikoff, T. Alexander, and Douglas Klusmeyer, eds. Citizen-
ship today: global perspectives and practices. Brookings Institu-
tion Press, 2010.

 ‒ Hansen, Randall, and Patrick Weil. Dual nationality, social rights 
and federal citizenship in the US and Europe: the reinvention of 
citizenship. Berghahn books, 2002.
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ثالثًا  - االأبحاث العلمية العربية:

املقارن والقانون  ‒ القانون  العامة لتعدد اجلن�سية يف  املبادئ  ال�سمدان،  اأحمد �ساعن 

31، تاريخ  ال�سنة  العدد1،  الكويت،  الكويت، بحث من�سور مبجلة احلقوق، جامعة 

.2007 الن�رش مار�س 

يف  ‒ االإيجابي  )التنازع  اجلن�سية  يف  املوطن  دور  ال�سفار،  �سعيد  �سامي  رميا 

االإنرتنت مبوقع: اجلن�سية(، مقال من�سور على �سبكة 

http://almerja.com/reading.php?idm=42616، تاريخ الن�رش 5 اأبريل 2016، 

1 �سبتمرب. تاريخ االطلع 

�سوقي عبد املجيد عبيدي، ظاهرة ازدواج اجلن�سية ومعاجلة امل�سكلت املرتتبة عليها،  ‒

القانونية  االأبحاث  جيل  جملة  يف  ن�رش  مقال  ال�سودان،   / دنقل  جامعة  القانون،  كلية 

 ،/http://jilrc.com مبوقع:  االإنرتنت  �سبكة  على  من�سور  مقال   ،15 العدد  املعمقة 

.2019 1 �سبتمرب  تاريخ االطلع 

من�سور  ‒ بحث  واملقارن،  االأردين  القانون  يف  اجلن�سية  ازدواج  الداوود،  علي  غالب 

 .1998 الثاين،  البلقاء، املجلد اخلام�س، العدد  مبجلة 

رابعًا - االأبحاث العلمية االأجنبية:

 ‒ d’Oliveira, Hans Ulrich Jessurun. «Once again: Plural national-
ity». Maastricht Journal of European and Comparative Law 25.1 
)2018(: 22-37.

 ‒ Elisa Arcioni, Adrienne Stone, The small brown bird: Values and 
aspirations in the Australian Constitution, Int J Constitutional Law 
)2016( 14 )1(: 60, accessed through https://www.lexisnexis.com.

 ‒  Kochenov, Dimitry. «Double nationality in the EU: an argument 
for tolerance». European Law Journal 17.3 )2011(: 323-343.

 ‒ Koslowski, Rey. «Challenges of international cooperation in a 
world of increasing dual nationality». Rights and duties of dual 
nationals: Evolution and prospects )2003(. 
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 ‒ Vonk, Olivier. Dual nationality in the European Union: A study 
on changing norms in public and private international law and in 
the municipal laws of four EU member states. Martinus Nijhoff 
Publishers, 2012.

خام�صًا - ر�صائل الدكتوراه والندوات:

ملتعدد  ‒ القانونية  املعاملة  وحتديد  اجلن�سيات  تهدد  م�سكلة  طاهر،  الدين  جمد 

اإىل كلية احلقوق، جامعة عني �سم�س. اجلن�سية، ر�سالة دكتوراه مقدمة 

الد�ستور  ‒ بني  اجلن�سية  »ازدواجية  بعنوان  الكويت  حمامي  ندوة  من  العلي  يو�سف 

.2005 7 مار�س  والقانون«، املنعقدة بتاريخ 

�صاد�صًا - القوانني ذات ال�صلة:

1961 ب�ساأن تنظيم العلقة ذات العن�رش االأجنبي.  ‒ 5 ل�سنة  قانون رقم 

‒ .1961 د�ستور دولة الكويت 

‒ .1948 االإعلن العاملي حلقوق االإن�سان لعام 

‒ .1966  العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لعام 

‒ .1976 الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية  العهد 

اعُتمدت  ‒ والتي  )�سيداو(،  املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية 

 180/34 العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  واالن�سمام  والت�سديق  للتوقيع  وفتحت 

�سبتمرب   3 يف  النفاذ  حيز  ودخلت   ،1979 دي�سمرب   / االأول  كانون   18 املوؤرخ 

.)1( 27 1981، وفًقا للمادة 

بتاريخ12  ‒ املربمة  اجلن�سية  يف  القوانني  تنازع  مب�سائل  اخلا�سة  الهاي  اتفاقية 

.1930 اأبريل 
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�صابعًا - اأحكام املحاكم:

2000/ مدين. ‒ 42 ل�سنة  حكم حمكمة التمييز الكويتية يف الطعن رقم 

2002/ مدين2. ‒ 476 ل�سنة  حكم حمكمة التمييز الكويتية يف الطعن رقم 

2002/مدين1.   ‒ 451 ل�سنة  حكم حمكمة التمييز الكويتية يف الطعن رقم 

2002. مدين/1. ‒ 175 ل�سنة  حكم حمكمة التمييز الكويتية يف الطعن رقم 

اإداري. ‒  /2010 71 ل�سنة  حكم حمكمة التمييز الكويتية يف الطعن رقم 

2015 اإداري/6. ‒ 787 ل�سنة  حكم حمكمة اال�ستئناف الكويتية يف اال�ستئناف رقم 
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Abstract:
The terms “loyalty” and “patriotism” are always used when the 

subject of Dual Nationality or Multiple Citizenship is raised in Kuwaiti 
society, especially when there is tension between Kuwait and the country 
or countries of which the dual national is also a citizen. In such instances 
dual nationality is used as an excuse to question the loyalty and patriotism 
of the dual national. It seems that Kuwaiti society does not understand 
the distinction between legal dual nationality and illegal dual nationality 
which leads to everyone who has double nationality being accused of 
infringing Kuwaiti law. Rather, it extends to affect some of the human 
rights to which the law provides special protection.

In recent years, although the issue of dual nationality has provoked 
an exaggerated social reaction against every Kuwaiti who is a dual 
national, this research has concluded that while dual nationality is 
viewed unfavourably   by international society and states around the 
world, the Kuwaiti legislator has not prohibited   the holding of dual 
nationality which means there are cases of dual nationality that are 
permitted by Kuwaiti law. Accordingly, these cases have been clarified 
in this research in order to help ease social tensions and increase 
understanding of the legal status of dual citizens under the Kuwaiti 
Nationality Law. Therefore, if the decision makers in Kuwait wish to 
forbid dual nationality, they have to amend the legislative provisions 
and fill the gaps that allow dual nationality rather than using dual 
nationality to challenge and question the patriotism of those who have 
a legal right to it. 
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