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 ملخص البحث:

ي في  ضيييول العيييرسعة اإلسيييالمية، الت للجنسيييية التركية اثسيييت نا يةهدف هذا البحث إلى بيان األحكام الفقهية 

  الهجتهع العربي عامة والسوري خاصة، مع  معرفة  الرؤسة القانونية الناظهة لهنح اكتسيبها ألل   الههاجرس  م

باإلضييافة إلى اارار اثجتهاعية لحل الهواطنة في الهجتهع التركي،  ،تلك الجنسييية في القانون التركي الهوافل لها

تفادة م  تلك الحقوق واثلتزام بها عليه م  واجبات، وجال البحث في األمور م  حصييييييا عليها اثسيييييي وإمكيانية 

ااتية: مقدمة، وسليها معييييييكلة البحث وأههيته وأهدافه، والدراسييييييات السييييييابقة فيه، ورالرة مباحث: األو : مفهوم 

جنسيييية وال اني: مفهوم الالجنسيييية والهواطنة في العيييرسعة اإلسيييالمية والفرق بينهها والرؤسة القانونية التركية لها، 

األحكام و الجنسييية التركية اثسييت نا يةوالهواطنة في العييرسعة اإلسييالمية، والفرق بينهها، وال الث: طرق اكتسييا  

 الفقهية الهتعلقة بها. 

فالهواطنة صييفة سكتسييبها الفرد الذي سولد على إ ليل دولته  ،الفرق بي  الهواطنة والجنسييية بينت هذه الدراسةةة:

ه وأجداده سحهلون مواطنة وجنسييية هذه الدولة، وأما الجنسييية فقد سكتسييي  العييدو جنسيييية دولة لير دولته وآباؤ

 األصلية التي تعتبر وطناً له. وتسهى الجنسية الهكتسبة أو الطار ة.

 أن الحاصييييا على الجنسييييية التركية اثسييييت نا ية ستهتع بجهيع الحقوق العييييرعية التابعة للدولة فكانت النتائج:

لهجتهع العييرعية الهترتبة على الجنسييية التركية اثسييت نا ية في ا حقوقستهتع بالوباعتباره شييدصيياً  انونياً  التركية،

اظ لهل على حل الحف لها القانون للهواطني  األصليي ، معسكفالتي هدنية الجتهاعية والسياسية واث التركي كالحقوق

قوق لذلك، وليرها م  الح لالكفالة التي تؤهله لإذا كانت تتوفر فيهاثنتديا  والترشييييييح في تقليد الوثسيات العامة 

 التي نو عليها القانون التركي.

لهجتهع ا ،اارار اثجتهاعية الهواطنة، ،الجنسييييييية التركية اثسييييييت نا ية ،األحكام الفقهية الكلمات المفتاحية:

 التركي
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Research Summary: 

The aim of this research is to explain the legal perspective that regulates the 

exceptional Turkish citizenship acquired by the Arab society in general, especially the 

majority of the Syrian immigrants in the light of the Islamic law as well as the granting 

of this citizenship in the Turkish law in accordance with Islam, the social effects of the 

citizenship in the Turkish society and the citizenship acquirer’s right to benefit from 

these rights and their responsibilities and liabilities.  The research consists of the 

following topics; introduction, followed by the problem, importance and objectives of 

the research, previous studies and then three topics. In the first topic, the concept of 

nationality and citizenship in Islamic sharia, the difference between them and the 

perspective of Turkish law on this issue, in the second topic, the concept of nationality 

and citizenship in Islamic sharia and the difference between them, in the third topic, the 

ways of acquiring Exceptional Turkish citizenship and the related judicial provisions 

are addressed. 

Our research explained the difference between nationality and citizenship. 

Accordingly, citizenship is the quality that an individual, his father or grandfather has 

acquired by being born on the land of the country where he lives and carries his 

citizenship and nationality. 
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 Nationality is the citizenship that a person acquires from any state other than his / her 

state, which he/she regards as his/her homeland, and is named as the nationality that is 

acquired afterwards.  

As a result, the person who acquires Exceptional Turkish citizenship can benefit 

from the legitimate rights conferred by the government of Turkey. Because now he/she 

has become a person who can be incumbent on the Exceptional Turkish citizenship and 

benefit from the legitimate rights of the Turkish society. These rights, like political 

social and civil rights, are guaranteed by law, as in the case of the original citizens. 

They also have the right to vote and be candidates in elections if there are conditions 

that authorize them in this regard, as well as other rights recognized in Turkish law.  

 Keywords: Judicial provisions, Exceptional Turkish citizenship, Citizenship, 

Social consequences, Turkish society. 
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 المقدمة

 هللا الرحه  الرحيلبسل 

الحهد هلل الهلك الهعبود، ذي العطال واله  والجود، واه  الحياة وخالل الوجود، ث نُحصي رناًل عليه، هو كها 

أرنى على نفسيييييه حيث كان ولل سك  هناد وجود، نحهده تبارد وتعالى ونسيييييتعينه فهو الرحيل الودود، والصيييييالة 

الدلل الحهيد، والرأي الرشييييد، والقو  السيييدسد، بلسا الرسيييالة على والسيييالم على سييييدنا محهد عبده ورسيييوله ذو 

ِ  التحيدسييد، وأدأل األمييانية دون نقو أو مزسيد.  ييا  تعييالى:   دأ احةةَ لأقأكَّم ْمس ن فبِس وأ َذق كأ مَّ الةة  ب كَّ اسَّ ات قَّواب رأ ا النة  ايأيَهةأ يةةأ

ثَيرك  االك كأ ا َرجأ بأث  َمنبهَّمأ ا وأ هةأ جأ وب َأ ا  لأقأ َمنبهةأ كأ مب وأ لأيبكَّ َأ عأ ا أ كأ َ  َّذ امأ إَ حأ األأرب َأ بََا وأ اَّلَّو أ ال َذق تأسةةةةةةأ ات قَّواب َّذ اَّ وأ نَسةةةةةةأ ا وأ

قَيبكا [. فدلل هللا الناس م  أ  واحد وأم واحدة، وجعا لهل األرض مكان للسييييكنى رل جعلهل 1{ ]سييييورة النسييييال:رأ

لأ شيييييعوبا و با ا  ا  تعالى:  مب }يأايأيَهأا الن اسَّ إَن ا كأ كَّ مأ رأ َ  يأكب فَّوا إَ قأبأائَتأ لَتأعأارأ عَّوبكا وأ مب شةةةةةَّ عألبنأاكَّ جأ يَّنثأى وأ ِر وأ كأ قبنأاكَّم ْمس ذأ

بَير{ لَيٌم كأ أ عأ  َّ  َ مب إَ َ يأتبقأاكَّ ومع مرور الزم ، أصبحت تلك القبا ا دوثً، كا دولة [. 11]سيورة الحجرات: َعندأ َّ 

تعرف بها، ودسييييييتورها الذي تد ييييييع له، و امت هذه الدو  على اثحترام الهتباد  فيها بينها، لهيا حدودها التي 

مع ووصييار سييكان كا دولة سنتسييبون إلى الدولة التي سعيعييون فوق أرضييها، باعتبارها الوط  الذي سعيعييون فيه، 

ة جالت العييرسعة اإلسييالمية ملبيع الدو  وما رافقها م  تقسيييهات جارافية زسادة الر عة السييكانية في العالل وتوسيي  

ألسييس ا وسيين ت القواني  إلى جان األحكام هاعية، فعييرعت متطلباته الفردسة واثجتو حياة اإلنسييانلجهيع جوان  

الدولية بي   توالعال ا، دولةفي كا  مع بع هل العال ات اإلنسيانية بي  األفراد لتنظيلاألخال ية والقيل اثجتهاعية  

مقاصد العرسعة اإلسالمية والحقوق وخاصية ما سدو أحكام الجنسيية والهواطنة ضيه  ، ضالدو  بع يها مع بع

ر لظالهة على بعض البالد، اضطالحرو  ا اثجتهاعية، وفي ظا التهجير القسيري والتعيرسد السيكاني الذي خلفته

ان لالحتهال بها واثسييتيط واللجول إلى الدو  الهجاورة أو البعيدةتلك البالد إلى النزوح والهجرة  الك ير م  سييكان

فوق أرجا ها هروباً م  الحر ، وكان  ص  السبل في ذلك  لتركيا التي استقبلت ك يراً م  سكان البالد الهجاورة 

وعلى رأس تلك البالد، فترت  على هؤثل الههجرس  واجبات لهيا وذليك نتيجية الحرو  التي تتعرض تليك البالد، 

عطتهل الدولة حقوق  لهل ضيييه  الرؤسة القانونية الحاكهة لتلك البالد مع العناسة كها أ ، امتهل بهاإ لتلك البالد نتيجة

سةةةةةةية للجناألحكةام الفقهيةة والرؤيةة القةانونية اثجتهياعيية م   بيا الهجتهع التركي لهل، فجيال هيذا البحيث ليبي  

 واآلثار االجتماعية لحق المواطنة في المجتمع التركي.  التركية االستثنائية

 مشكلة البحث يو الدراسة: -1

ع   وبعداً  هل،بدسن ونة األخيرة مسيييييللة الهجرة م  بالد الحرو  الى الدو  الهجاورة لها فراراً ازدادت  في اا

أبوابها أمام الههاجرس   الدو كيامهيا، وفي الهقابا فتحت ك ير م  الظلل اليذي لحل أهيا تليك البالد بسييييييبي  ظلل حُ 

 ك ير موم  أوا ا هذه الدو  تركيا التي فتحت أبوابها أما ،فسييكنوا تلك الدسار مع حصييولهل على حل الهواطنة فيها

وأعطتهل حل الهواطنة في دسارها  م  خال  تعييرسعات   ،م  العييعو  عامة والعييع  السييوري الهظلوم خاصيية

 تي سهيت بالجنسية اثست نا ية  فجال البحث ليجي  على األسئلة التالية:  ال ،ورؤسة  انونية ناظهة لتلك الهواطنة

 في العرسعة اإلسالمية؟  لجنسية التركية اثست نا يةعلى اما األحكام الفقهية الهترتبة  -
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  الهواطني ؟ما اارار اثجتهاعية الناتجة ع  التعاما الهجتهعي للهجنسي  م   با  -

 لحل الهواطنة في الهجتهع التركي؟ما اارار اثجتهاعية -

 يهمية البحث: -0

ظهر البحث أههية اكتسا  الجنسية التي أصبحت م  ال رورة بهكان للههاجرس  في ظا هذه الحرو  وتلك سُ 

بها ؛ لها سترت  على كسييإليهالهظالل الوا عة في البلد األم لهذا الهسييكي  الههاجر، فكان امتالكها أمراً مههاً بالنسييبة 

امتيازات ستهك  الفرد م  خاللها العيش بصييييورة كرسهة، مع اثلتزام باألحكام العييييرعية في ضييييول مقاصييييد م  

 .العرسعة، والرؤسة القانونية واارار اثجتهاعية لحل الهواطنة في الهجتهع التركي

م   لك ير قدم حلوثً س ووواجبات لجهيع أبنال الوط  الواحد، ولذا فه أن اكتسيييييا  الجنسيييييية تت يييييه  حقو اً و 

 الهعكالت والهعو ات التي تقف أمام الههاجرس  الهظلومي  اليوم.

 يهداف البحث: -3

سهدف البحث إلى بيان األحكام الفقهية للجنسية التركية، وإظهار حقو ها الهكتسبة، والفرق بينها وبي  الهواطنة 

لتركي التركية اثست نا ية م   با الهجتهع ام  ناحية الحقوق واثلتزامات، وكيفية التعاما مع الهجنسيي  بالجنسية 

 م  خال  الرؤسة القانونية الناظهة لهنح تلك الجنسية.

 الدراسات السابقة: -4

ك رت الدراسيات حو  الجنسية وأحكامها، وحو  الهواطنة وحقو ها، ولل أجد فيها تيسر لي اثطال  عليه  في 

ة للجنسييييية التركية اثسييييت نا ية  ببحث مسييييتقا، وإنها جالت ألبحاث باللاة العربية  م  خصييييو األحكام الفقهيا

أبحاث ودراسييات فيها سدو موضييو  الجنسييية  م  الجان   القانوني  أو الجان  اثجتهاعي  منفرداً لير مرتب  

بالرؤسة القانونية والنظرة اثجتهاعية م  الهجتهع التركي بدصييييول  الجنسييييية التركية اثسييييت نا ية،  و د جالت 

للة م  بح ت الهسيي ،ثت  على شييبكة النت حو  بعض الحاثت الداصيية فيها سدو الجنسييية التركية الهكتسييبةمقا

 منها في هذه الدراسة.  اثستفادةو د تهت  ،وجهات اجتهاعية مدعهة ببعض القواني  التركية الناظهة لها

 سلذكر بعض هذه الدراسات فيها سلي: 

أصييا هذه الدراسيية رسييالة  : للدكتور سييهيح عواد الحسيي ،ا اإلسةةيميالجنسةةية والتجنسو ويحكامها في الفق

م، دمعيييل، دار  4002ماجسيييتير، تل منا عيييتها في كلية اإلمام األوزاعي للدراسيييات اإلسيييالمية في بيروت سييينة 

م ،  و د الحدسث فيها ع  مفهوم الجنسية، وما ستعلل بها، وأربعة أبوا ، األو   4011/ ـه 1214 ،4النوادر، ط 

تحدث فيه ع  الجنسيييية وطرق اكتسيييابها في العيييرسعة والقانون. أما ال اني فدصيييه بالحدسث ع  آرار الجنسيييية في 

العييييييرسعة اإلسييييييالمية. وال الث تناو  فيه موضييييييو  اإل امة والتجنس في دار الكفر، والرابع تكلل فيه ع   واني  

 صره العنوان على أحكام الجنسية والتجنس في الجنسية في بعض القواني  الوضعية. والهالحظ على هذه الدراسة 

 الفقه اإلسالمي.
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 أستاذ الدراسات اإلسالمية إعداد أ د /حس  السيد خطا  حقوق المواطنة وواجباتها في ضوَّ الكتاب والسنة:

كلية اادا  جامعة الهنوفية، وجال أربعة مطال  الهطل  األو : أسيييييس الهواطنة وخصيييييا صيييييها في ضيييييول 

. والهطل  ال اني: التلصيييا العييرعي للهواطنة في ضييول الكتا  والسيينة. والهطل  ال الث: واجبات الكتا  والسيينة

 الهواطنة في ضول الكتا  والسنة. والهطل  الرابع: حقوق الهواطنة في ضول الكتا  والسنة.

، 1، ط : إعداد رحي ا لراسبة، بيروت: العييييبكة العربية لثبحاث والنعييييرالجنسةةةةية في الشةةةةريعة اإلسةةةةيمية

م. نا ش فيه مفهوم الجنسيييية، واأللفاظ ذات الصيييلة، وتكييف رابطة الجنسيييية، وأركان الجنسيييية ونعيييلتها، 4011

وتكلل ع  منح الجنسيييية واكتسيييابها في العيييرسعة اإلسيييالمية. وع  آرار الجنسيييية في العيييرسعة اإلسيييالمية. والبا  

 سالمية، واستردادها.األخير تناو  فيه الحدسث ع  زوا  الجنسية في العرسعة اإل

 إضافة البحث على الدارسات السابقة:

 واارار اثجتهاعية لحل ،دراسيييييية األحكيام الفقهية مع إظهار الرؤسة القانونية للجنسييييييية التركية اثسييييييت نا ية

 الهواطنة في الهجتهع التركي.

 حدود البحث: -5

 ،ركيوما سدصييها م  القانون الت ،التركية اثسييت نا ية الفقهية للجنسيييةكانت الدراسيية في البحث حو  األحكام 

 وعال تها بالهجتهع التركي.  

 منهج البحث وإجراَّاتا: -6

دو التارسدي في بعض ما س لالباً، والهنهجالهقارن الهنهج الهتسبع في هذا البحث: الهنهج الوصييييييفي التحليلي 

مصادرها وتتب ع األحداث الحاصلة بدصول التجنس وتوظيفها فيها  الفقهية م القانون التركي، وتلصيا األحكام 

 ة.ف اثست نا يوسدو  الوا ع الحالي في هذا الظر

 كطة البحث: -7

 .الهبحث األو : مفهوم الجنسية والهواطنة في العرسعة اإلسالمية والفرق بينهها والرؤسة القانونية التركية لها

 .واألحكام الفقهية الهتعلقة بها ية التركية اثست نا يةالجنسالهبحث ال اني: طرق اكتسا  

الهبحث ال الث: الحقوق اثجتهاعية واثلتزامات الهترتبة على اكتسيييييا  الجنسيييييية اثسيييييت نا ية في العيييييرسعة 

 اإلسالمية والهجتهع التركي.

 والرؤية القانونية التركية لهاالمبحث األول: مفهوم الجنسية والمواطنة في الشريعة اإلسيمية والفرق بينهما 

 ويشتمت على مطلبيس:

 المطلب األول: مفهوم الجنسية والمواطنة والرؤية القانونية لهما.

 المطلب الثاني: مفهوم الجنسية والمواطنة في الشريعة اإلسيميةو والفرق بينهما.
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 المطلب األول: مفهوم الجنسية والمواطنة والرؤية القانونية لهما.

 مفهوم الجنسية يوالك: 

 .(1)هي الصفة التي تلحل بالعدو م  جهة انتسابه لععٍ  أو أمة تعريف الجنسية لغة:

والجنسية مصدر معتل م  الجنس، وهو ال ر ، ذكر في الهصباح الهنير: "الجنس: ال ر  م  كا شيل، 

ا، أي: سعييييييياكلييه"، والجهع أجنيياس، وهو أعل م  النو ، فييالحيوان جنس، والطير جنس. سقييا : هييذا سجييانس هييذ

 .(4)والتجنيس: تفعيا م  الجنس

: "مييا سييد   على ك يرس  مدتلفي  بيياألنوا ، فهو أعل م  النو ، فييالحيوان جنس واإلنسيييييييان وعنةةد المنةةاطقةةة

 .(1)جنس"

م  الهتفل علييه بي  الباح ي ، أن الجنسييييييية رابطة بي  الفرد والدولة، ولك   تعريف الجنسةةةةةةيةة اصةةةةةةطيحةاك:

في طبيعية هيذه الرابطة، ها هي رابطة سييييييياسييييييية أم  انونية أم اجتهاعية، أم هي تجهع بي  هذه اثختالف بينهل 

 .(2)الهعاني كلها، أو بع ها

م  خال  النظر في تعارسف علهال القانون سظهر أن هناد أربعة اتجاهات في تعرسف الجنسييية سهك  حصييرها 

 في اتجاهي :

  رابطة بي  الفرد والدولة، وأن هذه الرابطة  د تكون سييياسييية، سرأل أن الجنسييية هي عبارة ع االتجاه األول:

أو  انونية، أو اجتهاعية، وأشييييار إلى ذلك أحهد سييييالمة عندما عرف الجنسييييية بلنها: "رابطة سييييياسييييية و انونية، 

 .(5)تنعئها الدولة بقرار منها، تجعا الفرد تابعاً لها، وع واً فيها"

                                                 
 بالقاهرة[.(، ]نعر: دار الدعوة، مجهع اللاة العربية 121/ل1، )جالمعجم الوسيطالزسات، أحهد، وآخرون،  (1)

(، ]نعر: الهكتبة العلهية 1/111، )جالمصباح المنير في غريب الشرحالفيومي، الكبير أحهد ب  محهد ب  علي الهقري،  (4)

(، ]نعر: 114/ل10، تحقيل: محهد عوض مرع ، )جتهذيب اللغةبيروت[. األزهري، محهد ب  أحهد، أبي منصور،  –

م[. اب  فارس، أحهد ب  فارس ب  زكرسال القزوسني الرازي، أبو الحسي ، 0140، 1دار إحيال التراث العربي، بيروت، ط

هـ[. 1111م، 1191(، ]نعر: دار الفكر، 284/ل1، مادة: )عقد(، تحقيل: عبد السالم محهد هارون، )جمعجم مقاييس اللغة

َ العرباب  منظور، محهد ب  مكرم مادة: )جنس(. الجوهري،  (،115/ل1، تحقيل: اليازجي وجهاعة م  اللاوسي ، )جو لسا

(، ]نعر: 115ل1، تحقيل: أحهد عبد الافور عطار، )جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإسهاعيا ب  حهاد، أبو نصر، 

 م[، مادة )جنس(. 1189- هـ1209، 2دار العلل للهالسي ، بيروت، ط

 (، مادة: )جنس(. 120/ل1، )جالمعجم الوسيطالزسات، وآخرون،  (1)

-تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسيمية واآلثار المترتبة عليهاودي، عبد هللا ب  سليهان ب  عبد الهحس ، الهطر (2)

 هـ[. 1212(، ]نعر: الرساض، 11، )لدراسة فقهية تطبيقية

يس للقوانمبادئ القانوَ الدولي الخاص )الجنسية والموطس ومعاملة األجانب والتناَع الدولي سالمة، أحهد عبد الكرسل،  (5)

 هـ[. 1201، 1(، ]نعر: دار النه ة العربية، القاهرة، ط14، )لوالمرافعات المدنية الدولية(
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 .(4)القانونية التي تلِحل شدصاً بدولة محددة" وذكروا في تعرسفها أنها: "الرابطة

 .(9)و الوا أس اً: "عال ة  انونية بي  الفرد والدولة، سصير الفرد بهقت اها ع واً في شع  الدولة"

ذه  إلى تعرسفها بلنها: "صيييفة سرت  منحها م  جان  الدولة اختصييياصييياً شيييدصيييياً لها تجاه  االتجاه الثاني:

 .(8)و  األخرأل"الفرد، سحتج  به  با الد

وهذا اثتجاه سرأل أن العبرة في تعرسف الجنسية باارار الهترتبة عليها، في عال ة الدولة مانحة الجنسية بالدو  

 .(1)األخرأل، بإعطا ها اختصاصاً سهك  اثحتجاج به  با سا ر الدو  بدصول الفرد الذي ستهتع بجنسيتها

ا لها فقا : "نظام  انوني ت ييييييعه الدولة، تحدد به شييييييعبها وم  هذه التعرسفات ذكر الهطرودي تعرسفا واسييييييع

 .(10)وسكتس  حاما الجنسية صفة تفيد انتسابه إليها"

 هذا التعرسف اشتها على أركان الجنسية، وهي عبارة ع  رالرة أركان: 

 الفرد الذي سحها الجنسية.  -1

 الدولة التي منحته إساها.  -4

 الرابطة القانونية التي ترب  بي  الفرد والدولة.  -1

 ثانياك: المواطنة: 

: كلهية الهواطنية معييييييتقيية م  الوط ، والوط : مكييان اإلنسييييييان ومحيا إ يامتييه، وأوطييان الانل المواطنةة لغةة

 . فالوط  في اللاة: محا اإلنسيييييان، أي الهكان الذي اتدذه مقاماً (11)مراب يييييها، وأوطنُت األرض اتدذتها وطناً 

 وسكناً، بعيداً ع  عال ته به،  ا  رؤبة: 

 أوطنت أرضاً لل تك  م  وطني  كيها ترأل أها العراق أنني 

                                                 
 (.14، )لمبادئ القانوَ الدولي الخاصسالمة،  (4)

 م[. 1114(، ]نعر: دار النه ة العربية، القاهرة، 54/ل1، )جالوسيط في القانوَ الدوليو رساض، فؤاد عبد الهنعل (9)

 (.41-44، )لمبادئ القانوَ الدولي الخاصسالمة،  (8)

 (.12، )لدراسة فقهية تطبيقية-تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسيمية واآلثار المترتبة عليهاالهطرودي،  (1)

 (.15الهرجع نفسه، )ل (10)

(. 4415-4412/ل4، )جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(. الجوهري، 140/ل4، )جمقاييس اللغةاب  فارس،  (11)

 (.  41/ل12، )جتهذيب اللغةاألزهري، 
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، وسظهر مها سييييبل أن (14)وجال في لسييييان العر : "الوط : الهنز  تقيل فيه، وهو موط  اإلنسييييان ومحل ه"

يعييييون عليها، والرابطة بي  الوط  في اللاة سعييييتها على رالرة أسييييس: بقعة م  األرض، ومجهوعة م  الناس سع

 الناس والوط ، وهي السك  واثستقرار فيه.

ذكر الباح ون تعرسفات عدة للهواطنة، م  هذه التعرسفات:  ولهل: "إنها العال ة الع ييوسة  المواطنة اصةةطيحاك:

ما سترت  والتي ترب  ما بي  الفرد والوط  الذي سكتسيي  جنسيييته، وما تفرضييه هذه العال ة أو الجنسييية م  حقوق 

 .(11)عليها م  واجبات تنو عليها القواني  واألعراف"

وفي تعرسف آخر  الوا: ارتباط اإلنسيان بوط  سنتهي إليه، وسحها جنسييته وسؤم  بعرعه و يهه، وسحصا فيه 

على حقو يه، وتتحقل فييه عال تيه الهفييدة بيالهجتهع واليدولية، وتقع علييه واجبيات الوط  والتزاماته، وتنطبل عليه 

 .(12) وانينه"

بيالنظر في هيذس  التعرسفي  نجيد أنههيا ربطا الهواطنة بالوط ، أي البقعة الجارافية التي سنتسيييييي  إليها الفرد، 

 ولك  ث تنعل تلك الهواطنة إث بعد أن سحها العدو جنسية ذلك الوط ، فها هي عال ة الهواطنة بالجنسية؟

 ريعة اإلسيميةو والفرق بينهما.المطلب الثاني: مفهوم الجنسية والمواطنة في الش

 يوالك: معنى الجنسية في الشريعة اإلسيمية:

الجنسيية في اإلسيالم "نظام  انوني مصيدره العير  الحنيف، الذي  ام بتعرسع القواني ، التي تنظل عال ة الفرد 

لحظة دخوله في الهسييييييلل بياليدولية اإلسييييييالميية، وبي  ميا سترتي  على هيذه العال ة م  حقوق والتزامات، تبدأ م  

اإلسيالم، فإذا التزم بلحكام و واني  الدولة اإلسالمية وأحكام العر  الحنيف، وأظهر وثله وانتهاله لسسالم وأهله 

 .(15)تحققت فيه صفة الهواطنة والجنسية"

 ثانياك: المواطنة في الشريعة اإلسيمية:

 في بني اإلنسان، وتعاليل اإلسالم لل تك  فطر هللا اإلنسان على ح  الوط ، إذ ح  الوط  لرسزة أودعها هللا

 تنافي هذه الارسزة، با إنها جالت تعجع على ح  الوط ، واثنتهال إليه والدفا  عنه،

                                                 
 (.251/ل11، )جلساَ العرباب  منظور،  (14)

(، ]نعر: الهركز 41، )لالمواطنة في القانوَ الدولي والشريعة اإلسيميةالبهجي، إسناس محهد، الهصري، سوسف،  (11)

 م[. 4011، 1القومي لسصدارات القانونية، القاهرة، ط

(، ]نعر: دار الحكهة، لندن، 41-48، )لتحديات وإشكاالت –ورقات في المواطنة والوطنية الدبيان، أحهد محهد،  (12)

 م[. 4011، 1ط

(، ]نعر: دار 91، )لالجنسية وتناَع القوانيس دراسة مقارنة-القانوَ الدولي الخاصجها  الدس ، صالح الدس ،  (15)

 م[.4001الفكر الجامعي، اإلسكندرسة، 
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وكَّم ْمسفه  النصول الدالة على ذلك  وله تعالى:    َرجَّ لأمب يَّخب مب فَي الْديَس وأ َس ال َذيسأ لأمب يَّقأاتَلَّوكَّ َّ عأ  الأ يأنبهأاكَّمَّ َّ 

قبَسَطيس أ يََّحَب البمَّ  َّ  َ تَّقبَسطَّوا إَلأيبَهمب إَ مب يَأ تأبأَروهَّمب وأ  [.8{ ]سورة الههتحنة:َديأاَركَّ

ولها هاجر النبي صيلى هللا عليه وسيلل هو وأصحابه إلى الهدسنة الهنورة وأ ام دولة، لرس في نفوس أصحابه 

بر به ابة دسييييتور لثمة أن الهؤمني  "أمة واحدة م  دون ح  الوط  واثنتهال إليه، و رر في الصييييحيفة التي تعت

 .(14)الناس"

ومها سد  على أن ح  الوط  م  اإلسهان ما رواه عبد هللا ب  عدي  ا : رأست رسو  هللا صلى هللا عليه وسلل 

ِك لََدُيُر أَُرِض هللاِ، َوأَحييَ   أَرُ -لهكيية–على راحلتييه وا فيياً بييالحزورة سقو   ِض هللاِ إِلَى هللاِ، َولَُوَث أَنِّي : ))َوهللاِ إِنييس

 .(19)أُُخِرُجُت ِمُنِك َما َخَرُجُت((

 ثالثاك: الفرق بيس الجنسية والمواطنة

: أن الهواطنة صيييفة سكتسيييبها الفرد الذي سولد على إ ليل دولته، وآباؤه وأجداده سحهلون مواطنة وجنسيييية األول

ولة لير دولته األصييلية التي تعتبر وطناً له. وتسييهى الجنسييية الدولة، أما الجنسييية فقد سكتسيي  العييدو جنسييية د

الهكتسيييييبة أو الطار ة، وهناد أسيييييبا  ثكتسيييييا  تلك الجنسيييييية كالوثدة أو الزواج أو التجنس، وعليه: فهواطنة 

  العيدو ث تتاير، بينها جنسيته بإمكانه أن سايرها متى شال، م  هنا سهك  أن نعتبر أن رابطة الهواطنة أ وأل م

 رابطة الجنسية، ألن الهواطنة تكس  الفرد الجنسية، ولك  الجنسية ث تكس  الفرد الهواطنة.

: أن حياميا الجنسيييييييية ث سعتبر كييالهواط  األصييييييلي م  حييث الحقوق والواجبيات، ث سيييييييهيا الحقوق الثةاني

 . (18)السياسية

 قهية المتعلقة بها:واألحكام الف الجنسية التركية االستثنائيةالمبحث الثاني: طرق اكتساب 

 ويشتمت على مطلبيس: 

 المطلب األول: ينواع الجنسية في الشريعة اإلسيمية والرؤية القانونية التركية لهاو وطرق اكتسابها.

                                                 
، تحقيل: مصطفى السقا، وإبراهيل األبياري، وعبد الحفيظ العلبي، سير  ابس هشاماب  هعام، عبد الهلك، جها  الدس ،  (14)

 هـ[.1195 –م 1155، 4(، ]نعر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوثده بهصر، ط501/ل1)ج

، ]نعر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ابس حباَ صحيح" اب  حبان، محهد ب  حبان، صحيحافي " ابس حباَأخرجه  (19)

( )كتا  الحج، ذكر البيان بلن مكة خير أرض هللا وأحبها إلى هللا(. 1908( بر ل: )44/  1هـ[ )1212 –م 1111، 4ط

 1[ )ن، ]نعر: دار الهعرفة، بيروت، لبناالمستدرك على الصحيحيس" الحاكل النيسابوري، أبو عبد هللا، مستدركافي "الحاكم 

 ( )كتا  الهجرة، تعا   سرا ة رسو  هللا صلى هللا عليه وآله وسلل وسوخ سدي فرسه عند رؤسته(.2411( بر ل: )9/ 

(، ]أطروحة 25، إشراف: جها  حعاش، )ليحكام الجنسية والمواطنة مس منظور إسيميسعيد ع هان، رنا صبحي،  (18)

-والتعرسع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلساستكها  متطلبات الحصو  على الهاجستير في الفقه 

 فلسطي [. 
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في ظت الشةةةةةريعة اإلسةةةةةيمية والرؤية  الجنسةةةةية التركية االسةةةةةتثنائيةالمطلب الثاني: األحكام المترتبة على 

 القانونية لها.

 األول: ينواع الجنسية في الشريعة اإلسيمية والرؤية القانونية التركية لهاو وطرق اكتسابها.المطلب 

 ث بد م  معرفة أن الجنسية نوعان: أصلية ومكتسبة. 

 يوالك: الجنسية األصلية 

و ه"هي التي ت بت للعييدو منذ وثدته، وث ستو ف ربوتها على تقدسل طل ، أو انتظار موافقة، فالهقت ييي لها 

 .(11)حل الدم أو حل اإل ليل"

 م  التعرسف السابل سظهر أن الجنسية األصلية سستطيع العدو أن سكتسبها م  خال  أمرس  ارني : 

والهراد بحل الدم "ربوت الجنسيييية للهولود فور وثدته م  شيييدو ستهتع بالجنسيييية الوطنية  األول: حق الدم:

 .(40)لدولة ما، سوال كان األ  أو األم"

وأ ٌ لقرآن الكرسل أن الهؤمني  كيان واحد، سنتهون إليه جهيعاً،  ا  تعالى:   رر ا َأ إَكب َمنَّو ؤب ا البمَّ { ]سورة إَن مأ

، فهذه النصول تد  "على أن رابطة الدس  (41)[. و ا  صلى هللا عليه وسلل: ))اُلُهُسلُِل أَُخو اُلُهُسلِِل((10الحجرات:

ي تجهع بينهل على اختالف أجناسهل وألوانهل ولااتهل، فالهسلل سكتس  هي أ وأل رواب  األخوة بي  الناس، والت

 .(44)الهواطنة والجنسية اإلسالمية م  لحظة وثدته، وهي تقابا الجنسية األصلية في القانون الوضعي"

 كها أن م  األحكام التي  ررتها العيرسعة اإلسالمية أن الهولود ألبوس  مسلهي  سحكل بإسالمه، وسكتس  جنسية

الدولة اإلسيييالمية تبعاً لهها، وأما في حا  كان األ  مسيييلهاً واألم ليس كذلك، أس ييياً فإن الهولود سكتسييي  الجنسيييية 

 اإلسالمية تبعاً لوالده الهسلل، وإذا كان العكس، األم مسلهة واأل  ليس كذلك، فقد اختلف الفقهال: 

                                                 
(، ]نعر: منعورات 58-59، )لالتقليد والتجديد في يحكام الجنسية دراسة مقارنةاألسدي، عبد الرسو  عبد الرضا،  (11)

 م[. 4014، 1الحلبي الحقو ية، ط

، 1(، ]نعر: دار العلل للهالسي ، ط59، )لويحكامهما في القانوَ الكويتيالجنسية ومركز األجانب الهداوي، حس ،  (40)

 م[. 1191

، ]نعر: دار طوق النجاة صحيح البخارق" البداري، محهد ب  إسهاعيا، أبو عبد هللا، صحيحافي "البخارق أخرجه  (41)

في مسلم لل الهسلل وث سسلهه(. ( )كتا  الهظالل، با  ث سظلل الهس4224( بر ل: )148/  1هـ[. )1244، 1بيروت، ط –

القاهرة[  –، ]نعر: دار إحيال الكت  العربية صحيح مسلممسلل ب  الحجاج القعيري النيسابوري، أبو الحسي ،  صحيحا""

 ( )كتا  البر والصلة واادا ، با  تحرسل الظلل(.4580( بر ل: )18/  8)

(، ]رسالة ماجستير، كلية الدراسات 94، )لمنظور إسيمي يحكام الجنسية والمواطنة مسع هان، رنا صبحي سعيد،  (44)

 م[. 4011العلياـ جامعة النجاح الوطنية، فلسطي ، 
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وذه  الجههور إلى عدم الحكل بإسييييالمه إث  ،(41)ذه  الجههور إلى إسييييالم الهولود تبعاً إلسييييالم أحد أبوسه

 ، فعلى  و  الجههور فإن الهولود سكتس  جنسية دار اإلسالم، وأما على  و  الهالكية فال سهكنه ذلك.(42)باأل 

وم  جهيية الرؤسيية القييانونييية التركييية فقييد اعترف القييانون التركي بحل الييدم، واعتبر كييا م  سولييد م  أبوس  

بوسه م  تركيا سييييييوال داخا الزواج أو خارجه، فإنه ت بت له الجنسييييييية التركية، وسعتبر م  تركيي ، أو كان أحد أ

 .(45)الهواطني  األتراد بهوج  حل الدم

والهراد بحل اإل ليل: "ربوت الجنسييية للهولود بسييب  وثدته على إ ليل الدولة، ألنه مسييق   الثاني: حق اإلقليم:

 .(44)رأسه، دون النظر لصفة والدسه

العيرسعة اإلسالمية تعترف بحل اإل ليل، ومها سهك  اثستدث  به ما رواه عهرو ب  شعي  أن أبيه ع  جده أن 

تِِهُل أَُدنَاهُُل، َوهُُل سٌَد َعلَ  . (49)ى َمُ  ِسَواهُُل((النبي صلى هللا عليه وسلل  ا : ))اُلُهُسلُِهوَن تَتََكافَلُ ِدَماُؤهُُل، َوسَُسَعى بِِذمس

سث سفيد "جواز دخو  الذمي إلى دار اإلسيييييالم والعيش مع الهسيييييلهي ، وأن م  حقه الهواطنة في الدولة فهذا الحد

 . بهوج  حل اإل ليل. (48)اإلسالمية إذا التزم أحكام اإلسالم، وهذا سعبه التجنس في العصر الحاضر"

                                                 
(، ]نعر: 481/ل1، )جتبييس الحقائق شرح كنز الدقائقالزسلعي، ع هان ب  علي ب  محج  البارعي، فدر الدس ،  (41)

، تحقيل: علي الحاوق الكبيرردي، علي ب  محهد، أبو الحس ، هـ[. الهاو1111، 1بوثق، القاهرة، ط-دار الكبرأل األميرسة 

 . 2/111م[. الكافي، اب   دامة، 1111-هـ 1211، 1(، ]نعر: دار الكت  العلهية، بيروت، ط22/ل8محهد، عاد  أحهد، )ج

اق،  (42) (، ]دار الكت  981/ل8، )جالتاج واإلكليت لمختصر كليتعبد هللا ب  محهد ب  سوسف، أبو عبد هللا العهير بالهوس

 م[.1112، 1العلهية، ط

م، وهو موجود في 4019، ]نعر في قانوَ الجنسية التركيةالهوسوعة الحرة، مقا  بعنوان: –الهو ع: وسكيبيدسا  (45)

 .gooaa://st.i:.:a//:s.tthم[، 45/4/4040

 (.59، )لالجنسية ومركز األجانبالهداوي،  (44)

روت، ، ]نعر: دار الهعرفة، بيالمستدرك على الصحيحيس" الحاكل النيسابوري، أبو عبد هللا، سننافي " يبو داود أخرجه (49)

" محهد ب  جامعافي " الترمذق( )كتا  الجهاد، با  في السرسة ترد على أها العسكر(. 4951( بر ل: )12/  1لبنان[ )

( )أبوا  1211( بر ل: )81/  1م[ )1118، ]نعر: دار الار  اإلسالمي، بيروت، لبنان جامع الترمذقعيسى ب  َسُورة، 

 الدسات ع  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلل، با  ما جال في دسة الكفار(.

 (.94، )ليحكام الجنسية والمواطنة مس منظور إسيميع هان،  (48)
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، على أن -(41)و على  يد الحياةوهو م  طرحه أهله خوفاً م  العيلة أو التههة وه-و د اتفل الفقهال أن اللقي  

. وبهذا فإنه سكتس  جنسية الدولة اإلسالمية التي (10)اللقي  إذا وجد في دار اإلسيالم فإنه سحكل بإسيالمه تبعاً للدار

 .(11)ع ر عليه في أرضها

، رل ستبعه -اإلسيييالم–إذن: ست يييح مها سيييبل أن أسييياس الهواطنة في العيييرسعة اإلسيييالمية إنها هو وحدة الدس  

 إل امة في دار اإلسالم بهقت ى عقد الذمة.ا

وسظهر أن القانون التركي ث ستوسييع في إربات الجنسييية بهوج  حل اإل ليل وإنها هي حاثت نادرة، إذ األصييا 

 .(14)في القانون التركي للحصو  على الجنسية األصلية حل الدم

 (: االستثنائيةوتسمى )الجنسية  ثانياك: المكتسبة

نون بقولهل: "الجنسيييية الالحقة التي سحصيييا عليها الفرد بإرادته واختياره، وتسيييهى الهكتسيييبة، عرفها أها القا

 .(11)ألنها تكتس  وث تفرض، وتسهى كذلك بالجنسية اثختيارسة، وذلك للدور الذي سقوم به الفرد في اختيارها"

 في جهيع الدو : وثكتسا  هذه الجنسية هناد طرق عدة وأسبا  مدتلفة، وهي أسبا  متفل عليها 

ف بييلنييه: "طليي  الفرد اثنتهييال إلى دوليية معينيية، وموافقتهييا على  بولييه في عييداد  عس طريق التجنس: -1 و ييد ُعر 

 .(12)رعاساها"

كها جال في تعرسفه أس ياً: "تدلي الفرد ع  جنسيييته األصييلية، واكتسييا  جنسييية أخرأل، ولالباً ما سكون الفرد 

 .(15)دمج بهجتهع الدولة الجدسدة، و دم وثله لها" د  طع عال ته بالدولة األولى، وان

                                                 
 (. 419/ل1، )جتبييس الحقائق شرح كنز الدقائقالزسلعي،  (41)

(، ]نعر: دار 118/ل4، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهد، عالل الدس ، الكاساني، أبو بكر ب  مسعود ب  أح (10)

، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ[. اب  عرفة، محهد ب  أحهد، شهس الدس ، 1204 –م 1184، 4الكت  العلهية، ط 

 ،في فقا اإلمام الشافعيو المهذب (، ]دار الفكر: بيروت[. العيرازي، إبراهيل ب  علي ب  سوسف، أبو إسحاق145/ل2)ج

اإلنصاف في معرفة الراجح مس (، ]نعر: دار الكت  العلهية، بيروت[. الهرداوي، علي ب  سليهان، أبو الحس ، 4/111)ج

 (، ]دار إحيال التراث العربي[.212/ل4، )جالخيف

 م[. 4008(، ]نعر: دار النوادر، 11، )لالجنسية والتجنس ويحكامهما في الفقا اإلسيميالحس ، سهيح،  (11)

م[، 4011، ]نعر في كت شيَّ عس الجنسية التركية والحاالت التي تخولك للحصول عليهامو ع: لربتنا، مقا  بعنوان:  (14)

gooaa://8too.s.ttr . 

، مكتبة النه ة 4(، ط41، )لالشريعة اإلسيميةالقانوَ الدولي الخاص في القانوَ الدولي وفي مسلل، أحهد،  (11)

 .1/101، 1155الهصرسة، القاهرة، 

 م[. 1111(، ]نعر: دار الفكر الجامعي، اإلسكندرسة، 45، )لالقانوَ الدولي الخاصعلي، هعام صادق،  (12)

، اوَ الخليجييحكام الجنسية ومركز األجانب في مجلس التعباخع ، عهر أبو بكر، ععوش، أحهد عبد الحهيد،  (15)

 م[. 1110(، ]نعر: مؤسسة شبا  الجامعة، اإلسكندرسة، 188-189)ل
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وم  التعارسف السابقة ستبي  أن للتجنيس أركان رالرة: أولها: الفرد الذي سرل  في الحصو  على الجنسية م  

لك الدولة، بي  ذلك الفرد وت دولٍة ما. وال اني: موافقة تلك الدولة على طلبه؟ وال الث: الرابطة القانونية التي شييتنعييل

 بحا  تلس اثتفاق م   ِبا الدولة على منحه الجنسية. 

وسسيييييتطيع العييييييدو أن سحصيييييا على الجنسييييييية م  طرسل التجنس بلن ستقدم بطل  إلى الدولة التي سرل  

  بيالحصييييييو  على جنسيييييييتهيا، ليصييييييبح فرداً م  أفراد رعياسياهيا، له ما للهواطني  م  حقوق وعليه ما عليهل م

 .(14)واجبات

 على أن تتوفر فيه شروط التجنيس: 

 اإل امة: بلن سكون العدو عنده نية اثستقرار الدا ل، واإل امة الهستهرة. -

األهلية العقلية: وذلك لها سترت  على التجنيس م  التدلي ع  الجنسيية األصييلية للحصيو  على جنسييية جدسدة  -

 . (19)تقت ي اثنتهال إلى أمة ووط  لير أمته ووطنه

وأما التجنس م  ناحية فقهية فقد فرق الفقهال بي  جنسييية دار اإلسييالم وجنسييية اإلسييالم، فالذي سسييلل دون أن 

سهاجر إلى دار اإلسييالم، فإنه بإسييالمه سكتسيي  جنسييية اإلسييالم بهعنى أنه سصييبح أحد أفراد األمة الهسييلهة، لكنه ث 

 . (18)سكتس  جنسية الدولة اإلسالمية

 .(11)سالم فال تهنح إث بالهجرة إليها، واتداذها وطناً، مع اثلتزام بلحكامها و وانينهاأما جنسية دار اإل

سنو على إمكانية الحصييو  على  -14حسيي  الهادة –وم  وجهة النظرة القانونية التركية فإن القانون التركي 

ورة، الذس  سعتبر تجنيسهل ضرالجنسية اثست نا ية، ولك  في حاثت محددة ذكرها القانون، نذكر منها: األشدال 

بهوج   رار  الجنسيييييييية التركيية اثسييييييت نا يةوكيذليك م  سعرفون بيالههياجرس ، فهؤثل سهكنهل الحصييييييو  على 

 .(20)رسهي

                                                 
 م[.1199، 1(، ]نعر: منعلة الهعارف، ط112، )لالجنسية والموطس ومركز األجانبصادق، هعام علي،  (14)

 م[.4001 – 4000، 2(. ]ط49، )لالوجيز في القانوَ الدولي الخاصسنظر: الدحدوح، سالل حهاد،  (19)

(، 1011-1019، )لدراسة مقارنة ألحكاما وفلسفتا في ضوَّ القرآَ والسنة –القرضاوي، سوسف، فقه الجهاد  (18)

 م[. 4001، 1]نعر: دار وهبة، القاهرة، ط

(، ]نعر: العبكة العربية لثبحاث والنعر، بيروت، 24، )لالجنسية في الشريعة اإلسيميةلراسبة، رحي ا محهد،  (11)

 م[. 4011

(20)
م، وهو 4040، ]نعر في شروط وكيفية الحصول على الجنسية التركية، مقا  بعنوان: EDIUG TAPXE مو ع: 

 gooaa://iii./uasohw://owt./s.ttrم[. 49/4/4040موجود في 
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. أو: "الزواج (21)وسقصييييد به: "الزواج الذي سُعقد بي  أفراد م  جنسيييييات مدتلفة" عس طريق الزواج المختلط: -4

 .(24)سية"الذي سرب  بي  زوجي  مدتلفي الجن

لقد  رر الفقهال أن األجنبية إذا تزوجت مه  هو في دار اإلسالم مسلهاً كان أو ذمياً، فإنها تتبع لزوجها لزوجها 

، خالفاً للحنابلة، فإن الهسييتلمنة إذا تزوجت م  ذمي سسييك  (21)الذي سسييتوط  دار اإلسييالم، وهو مذه  الحنفية

. فعلى  و  الحنفية فإن الهسيييييتلمنة تكتسييييي  (22)نها لو أرادت ذلكدار اإلسيييييالم فإنها ث تهنع م  العودة إلى وط

 .(25)جنسية الدولة اإلسالمية بالزواج م  مسلل كان أو ذمي، وعلى  و  الحنابلة فإنها ث تكتسبها

وم  ناحية القانون فإن معظل القواني  ترأل أن الزواج ساير جنسيييييية الهرأة األجنبية عندما تقترن برجا سدالفها في 

 .(24)نسية، وأن هذا الزواج سترت  عليه فقدان الزوجة لجنسيتها األصلية، واكتسابها لجنسية زوجهاالج

ث سؤرر على جنسيييية الرجا، ففي معظل القواني  ث سكتسييي  الرجا الجنسيييية ع   -الهدتل –ولك  هذا الزواج 

أن الزواج ث  -14الهييادة حسيييييي  –. بينهييا سرأل القيانون التركي (29)طرسل زوجتيه، إث بييلن ستقيدم بطليي  تجنيس

سؤها العيدو للحصيو  على الجنسية اثست نا ية بهجرد انعقاده، با ث بد م  أن سه ى على الزواج رالث سني  

 ، ضه  شروط معينة حددها القانون. (28)على األ ا، رل ستقدم بطل  للحصو  على الجنسية اثست نا ية

إمكانية حصو  الهست هرس  على  -( ) (1) 14حس  الهادة –حيث سرأل القانون التركي  عس طريق االسةتثمار: -1

 ع  طرسل اثست هار، كها حدد القانون نوعية اثست هار، الجنسية التركية اثست نا ية

                                                 
 م[.1195(، ]نعر: مطبعة الجبالوي، 14)ل، الجنسية في التشريعات العربية المقارنةرساض، فؤاد عبد النعل،  (21)

(، ]نعر: منعورات الحلبي الحقو ية، 554، )لدراسة مقارنة –الوسيط في يحكام الجنسية عكاشة، محهد عبد العا ،  (24)

 م[.4004، لبنان، بيروت، 1ط

بيروت،  –(، ]نعر: دار الهعرفة 51/ل5، )جالمبسوطالسرخسي، محهد ب  أحهد ب  أبي سها، شهس األ هة،  (21)

 (.110/ل9، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم[. الكاساني، 1111

، تحقيل: عبد هللا ب  عبد الهحس  اإلقناع لطالب االنتفاعالحجاوي، موسى ب  أحهد ب  موسى ب  سالل، أبو النجا،  (22)

 هـ[.1241 –م 4004، 1(، ]ط11/ل4التركي، )ج

(، ]نعر: العركة الهتحدة للتوزسع، 14-15، )لالمستأمنيس في دار اإلسيميحكام الذمييس وزسدان، عبد الكرسل،  (25)

 م[.1194بيروت، 

(، ]نعر: إررال للنعر والتوزسع، 105، )لالوجيز في القانوَ الدولي الخاص اإلماراتيالهواري، أحهد محهد،  (24)

 م[.4014، 1األردن، ط

 (.114الهرجع نفسه، )ل (29)

. شروط وكيفية الحصول على الجنسية التركية، مقا  بعنوان: EDIUG TAPXEمو ع:  (28)
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ومقدار الهبالا الهالية الهراد اسيييييت هارها، والهدة التي سنباي أن سق ييييييها الهسيييييت هر وهو  ا ل على معيييييروعه  

 .(21)حد أدنىاثست هاري، وهي رالث سني  ك

ية في ظت الشريعة اإلسيمية والرؤية القانون الجنسية التركية االستثنائيةالمطلب الثاني: األحكام المترتبة على 

 لها.

 حكم الجنسية في الشريعة اإلسيمية: 

لهيالدي، ا"الجنسيية بهعنى انتهال اإلنسيان إلى دولة معينة سنس  إليها لل تحدث إث في آخر القرن التاسع ععر 

 .(50)لظروف جدت على البعرسة، ما وجدت م   با"

بت آرال العلهال حو  فكرة الجنسية، سهك  حصرها في اتجاهي :   ولقد تعع 

لفكرة الجنسيييييية في العيييييرسعة اإلسيييييالمية: وخالصييييية رأسهل أن فكرة التجنيس فكرة  كرونالهن الفريق األول:

 ، وحجتهل في ذلك: (51)يةمستحدرة، لل تتعرض لها أحكام العرسعة اإلسالم

 إَنْي قَّتب يأايأيَهأا الن اسَّ ن فكرة الجنسية تتعارض مع عالهية رسالة اإلسالم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:  إ

َميعكا مب جأ َ إَلأيبكَّ سَّولَّ َّذ [. وروأل جابر ب  عبد هللا رضي هللا عنهها أن النبي صلى هللا عليه 158{ ]سورة األعراف:رأ

ةً((وسلل  ةً، َوبُِعُ ُت إِلَى النساِس َعامس  ا : ))َوَكاَن النسبِي  سُُبَعُث إِلَى  َُوِمِه َخاصس
. ومه  سرأل ذلك العيخ محهود (54)

ث سنظر إلى الجنسية وذلك لها سترت  عليها م  ت ييل -عند تكوس  الدولة–حيث سرأل أن اإلسالم  (51)شلتوت

 .(52)سهاوي نز  لجهيع الناسسنافي عالهية اإلسالم، وعهومه كدس  

 ، (55)وأن فكرة الجنسية فيها إحيال للروح العصبية والقبلية الجاهلية التي حاربها اإلسالم و  ى عليها

                                                 
(21)

، وهو موجود في 15/1/4011، ]نعر في سياسة الجنسية في الجمهورية التركية: مقا  بعنوان: UGUمو ع:  

 gooaa:///uasohw://owt./s.ttrم[، 49/4/4040

 (.44، )لمبادئ القانوَ الدولي الخاصسالمة،  (50)

 ،طرق اكتساب الجنسية في الشريعة اإلسيمية وانعكاسها على القوانيس الوضعيةسنظر: رضوان، جها  عاطف،  (51)

القانوَ الدولي الخاص في م[. الف لي، أحهد محهود، 4011، 1(، ]نعر: مكتبة الوفال القانونية، اإلسكندرسة، ط55)ل

 م[.4001، 1، العدد: 11(، ]مجلة البلقال للبحوث والدراسات، الهجلد: 48، )لاإلسيم

و  هللا تعالى فلل تجدوا مال فتيههوا ( )كتا  التيهل، با  التيهل و 115( بر ل: )92/  1" )صحيحافي " البخارقأخرجه  (54)

 ( )كتا  الهساجد ومواضع الصالة(.541( بر ل: )41/  4" )صحيحافي " مسلمصعيدا طيبا(. 

ومه  ذه  إلى ذلك أس اً: الدكتور محهد حامد سلطان في كتابه: القانون الدولي العام و ت السلل. كذلك: الدكتور أحهد  (51)

 في الجنسية ومركز األجان .  محهد  سهت، في كتابه: الهوجز

ـ 1208، 5(، ]نعر: دار العروق، القاهرة، ط211، )لاإلسيم عقيد  وشريعةشلتوت، محهود،  (52) م[. وسنظر: 1188-ه

 (.59)ل طرق اكتساب الجنسية في الشريعة اإلسيمية وانعكاسها على القوانيس الوضعيةورضوان، 

 (.51، )للشريعة اإلسيمية وانعكاسها على القوانيس الوضعيةطرق اكتساب الجنسية في اسنظر: رضوان،  (55)
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مب إَذب ودليا ذلك:  وله تعالى:   لأيبكَّ َ عأ ةأ َّذ مأ واب نَعب كَّرَّ اذب قَّواب وأ الأ تأفأر  َميعكا وأ َ جأ ببَت َّذ واب بَحأ تأَصمَّ اعب اَّ فأ وأ دأ نتَّمب يأعب أأل فأ كَّ

مب  [. و وله صلى هللا عليه وسلل ع  العصبية الجاهلية: ))َدُعوهَا فَإِنسهَا 101{ ]سورة آ  عهران:بأيبسأ قَّلَّوبَكَّ

 . وبالتالي فالجنسية تعبه العصبية الجاهلية التي حاربها اإلسالم. (54)ُمُنتِنَةٌ((

ي  بجال به اإلسيييالم م  حيث أن التفرسل  ستنافى مع ماهاني، الجنسيييية نظام علوسرأل أصيييحا  هذا اثتجاه أن 

نسييييييية التي كان م  نتا جها ا صييييييال الدس  ال ورة الفر ، حتى  امتعلى الدس  األجنبي والوطني سييييييابقاً كان مبنياً 

 نظام الجنسية العلهاني. ، وتل  استبداله بلرابطة الجنسية كلصا

في العرسعة اإلسالمية: خالصة رأسهل أن اإلسالم عرف م هون فكرة القا لون بفكرة الجنسية  الفريق الثاني:

، إث أن القا لي  بهذا القو  رلل اتفا هل على (59)الجنسيييية كهعيار لتكوس  عنصييير العيييع  في الدولة اإلسييييالمية

 : اتجاهيسم هون فكرة الجنسية، لكنهل اختلفوا في األساس الذي  امت عليه فكرة الجنسية إلى 

سرأل أن األسياس الذي تقوم عليه الجنسييية في العيرسعة اإلسييالمية إنها هو العقيدة واعتناق الدس   ول:االتجاه األ

. (51). فعقيدة العييدو هي جنسيييته، حيث أن الهسييلهي  ث "سعرفون جنسييية إث اثنتهال لسسييالم"(58)اإلسييالمي

 .(41)م دس  وجنسية معاً"، "فاإلسال(40)فاإلسالم سعتبر أن الجنسية ملتصقة بالدس  لير منفصلة عنه

أن أصييحا  هذا اثتجاه: خلطوا بي  فكرة اإلمة اإلسييالمية والجنسييية اإلسييالمية،  وسرأل األسييتاذ أحهد سييالمة

فاألمة اإلسيالمية ث سنتهي إليها إث م  كان مسيلهاً، والجنسيية اإلسيالمية التي تعني اثنتسيا  إلى الدولة اإلسالمية 

  .(44)ت ل الهسلل ولير الهسلل

                                                 
 مسلم( )كتا  الهنا  ، با  ما سنهى م  دعوة الجاهلية(. 1518( بر ل: )181/  2" )صحيحافي " البخارقأخرجه  (54)

 ( )كتا  البر والصلة واادا ، با  نصر اأُلخ ظالها أو مظلوما(.4582( بر ل: )11/  8" )صحيحافي "

(، ]مجلة مصر الهعاصرة، الهجلد: 19، ل)فكر  الجنسية في التشريع اإلسيمي المقارَسنظر: السنوسي، أحهد طه،  (59)

 م[. 1159، 448، العدد: 28

 (.104، )لمبادئ القانوَ الدولي الخاصسالمة،  (58)

 م[.1115-هـ 1215، 1، ط(، ]نعر: مكتبة وهبة، القاهرة41، )لاألمة اإلسيمية حقيقة ال وهمالقرضاوي، سوسف،  (51)

(، 10ل، )دراسات مقارنة في الجنسية وإقامة األجانب في سورية ولبناَ في الشريعة اإلسيميةسنظر: شباط، فؤاد،  (40)

 م[.1190]نعر: مطبعة الجبالوي، 

 م[. 4118(، ]نعر: دار النه ة العربية، 440، )ليحكام القانوَ الدولي في الشريعة اإلسيميةحامد، سلطان،  (41)

(، ]الهجلة الهصرسة للقانون 118-119، )لنظام الجنسية بيس التشريع اإلسيمي والنظام الوضعيسالمة، أحهد،  (44)

 م[. 4001، 51الدولي، الهجلد: 
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أن أصييحا  هذا اثتجاه لل سفر وا بي  جنسييية الهسييلل الذي سعيش في ظا الدولة اإلسييالمية  يتضةةح مما سةةبق

وعقيدته، وعليه فال سهك  لاير الهسيلل الذي سقيل في الدولة اإلسيالمية أن سهتلك الجنسية اإلسالمية، وإلى هذا ذه  

 .(41)نسية اإلسالمية"أحهد طه السنوسي حيث سقو : "إن الذميي  ث ستهتعون بالج

سرأل أن األسيياس الذي  امت عليه الجنسييية في العييرسعة اإلسييالمية هو العييرسعة دون العقيدة:  االتجاه الثاني:

فلصيييحا  هذا القو  سرون التفرسل بي  اإلسيييالم كعقيدة، وبي  اإلسيييالم كعيييرسعة تنظل شيييؤون األفراد السيييياسيييية 

اإلسيييالمية تعتبر الفرد تابعاً للدولة اإلسيييالمية ث باعتباره شيييدصييياً . وعليه فالعيييرسعة (42)واثجتهاعية وليرها

متدسناً سدس  بالدس  اإلسييالمي، با باعتباره شييدصيياً  انونياً توافرت فيه العييروط التي م  خاللها سكتسيي  الجنسييية 

 .(45)اإلسالمية، وهو ما سعرف في الو ت الحالي بالجنسية

الذمي كم  سقيل في الدولة اإلسيييييالمية م  لير الهسيييييلهي  ك   ل أن العيييييرسعة اإلسيييييالمية تهست يييييح مها سيييييب

لهجرد أن سد يييع لسيييلطان الدولة اإلسيييالمية وسلتزم  ،الدولة اإلسيييالمية على جنسييييةوالهسيييتلم  م  الحصيييو  

بقوانينهيا، وهو ميا أكيده عبيد الكرسل زسيدان في موط  الرد على م  سقو  بيلن الذمي ث سهك  أن ستهتع بالجنسييييييية 

ية فقا : "وهذا القو  ضيعيف، فالدولة اإلسيالمية تلخذ بقاعدة الهساواة، في الحقوق والواجبات بي  الهسلل اإلسيالم

واليذمي، ولكنهيا تسييييييت ني م  هيذه القياعيدة بعض الحقوق والواجبيات ثبتنيا هيا على العقييدة الدسنية، وم  هنا جال 

ذا ث سعني أن الييذمي ث ستهتع بييالجنسييييييييية التفيياوت في بعض الحقوق والواجبييات بي  الهسييييييلل والييذمي، ولك  هيي

 .(44)اإلسالمية"

أسيياس مفهوم الجنسييية عند أصييحا  هذا اثتجاه سقوم على أسيياس العييرسعة كقانون ودسييتور، وليس على إذن 

، وهو ما ذه  إليه  انون التجنيس التركي، حيث إنه لل سجعا م  شروط الحصو  على الجنسية اثست نا ية العقيدة

با سرأل أنه سكفي للحصيييو  على الجنسيييية أن سكون العيييدو مهاجراً م  وطنه، أو بالااً لى دس  معي  ، اثنتهال إ

راشييييداً ليسييييتطيع أن سقدم على طل  الجنسييييية، أو لير ذلك م  الحاثت التي نو عليها  انون التجنيس في تركيا 

 .  (49)والتي تكلهنا عنها سابقاً 

                                                 
 (. 22، )لفكر  الجنسية في التشريع اإلسيمي المقارَالسنوسي،  (41)

 (. 98، )لاإلسيمية وانعكاسها على القوانيس الوضعيةطرق اكتساب الجنسية في الشريعة سنظر: رضوان،    (42)

 (.22-21، )لفكر  الجنسية في التشريع اإلسيمي المقارَسنظر: السنوسي،  (45)

، العدد: 14(، ]مجلة البعث اإلسالمي، الهجلد: 51 – 58، )لالجنسية في الشريعة اإلسيميةزسدان، عبد الكرسل،  (44)

 (. 45-42، )ليس والمستأمنيس في دار اإلسيميحكام الذميم[. زسدان، 1149، 2

(49)
م، 9/9/4014، ]نعيير في التداعيات واآلثار والعقبات-السةةوريوَ والجنسةةية التركية قبت صةةفة اللجوَّدباغ، باسييل،  

 ..gooaa://iii.s.stsos.tt.wم[، 48/4/4040وهو موجود بتارسخ 

http://www.ajrsp.com/
https://www.alaraby.co.uk/
https://www.alaraby.co.uk/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 402  

ISSN: 2706-6495 

 

لتزامات المترتبة على اكتساب الجنسية االستثنائية في الشريعة المبحث الثالث: الحقوق االجتماعية واال

 اإلسيمية والمجتمع التركي.

 ويشتمت على مطلبيس: 

 المطلب األول: الحقوق االجتماعية المترتبة على الجنسية االستثنائية.

 المطلب الثاني: الحقوق المدنية والسياسية المترتبة على الجنسية االستثنائية. 

 المطلب الثالث: االلتزامات المترتبة على الجنسية االستثنائية. 

وسقصييد بهذا البحث الحدسث ع  الحقوق واثلتزامات التي تترت  على الجنسييية اثسييت نا ية، "والتي تعطي 

له اجبات و للفرد صييفة الهواطنة في الدولة، فيحتا مركزاً  انونياً معتبراً ستيح له التهتع بحقوق دسييتورسة مقابا تحه 

، ولقد وضيييع الفقهال  اعدة نفيسييية تعتبر أصيييالً في تقرسر الحقوق والواجبات بالنسيييبة له  سحهلون (48)وتكاليف"

جنسيية الدولة اإلسيالمية في الهجتهع اإلسالمي فقالوا عه  سحها جنسية الدولة اإلسالمية مه  ليس م  الهسلهي : 

: )فيإذا  بلوا عقيد الذمة فلعلههل أن لهل ما أ العييييييرعي الهعروفللهبيدوذليك أخيذاً  )لهم مةا لنةا وعليهم مةا علينةا(و

 . إث أن هناد است نالات لهذه القاعدة، سيرد في البحث بع ها. (41)للهسلهي  وعليهل ما على الهسلهي (

 وسحس  أن سبدأ الكالم ع  الحقوق الهترتبة على الجنسية اثست نا ية رل الواجبات: 

 تماعية والمدنية المترتبة على الجنسية االستثنائية.المطلب األول: الحقوق االج

 يوالك: مس جهة الشريعة اإلسيمية.

مأ جال اإلسالم ليحفظ كرامة اإلنسان،  ا  تعالى:   حق الكرامة اإلنسانية: نأا بأنَي آدأ مب ر  لأقأدب كأ { ]سورة وأ

حا  الهوت والحياة، سقو  عبد الرحه   [. كها دعا اإلسالم إلى احترام النفس اإلنسانية وتعظيهها في90اإلسرال:

ب  أبي ليلى: كان سها ب  حنيف و يس ب  سعد  اعَدس  بالقادسية، فهروا عليهها بجنازة، فقاما، فقيا لهها، إنها م  

ت به جنازة فقام، فقيا له: إنها جنازة  أها األرض، أي م  أها الذمة، فقاث: إن النبي صلى هللا عليه وسلل مرس

، ف . وم  إكرام اإلسالم لسنسان أن النبي صلى هللا عليه وسلل لل سك  سهر  في (90)قا : ))أَلَُيَسُت نَُفًسا؟((سهودي 

 . (91)معاركه مع الكفار بعد انتهال الهعركة بجيفة إث وسلمر بدفنها إكراماً لها كونها إنساناً 

                                                 
 (.102، )لالجنسية في الشريعة اإلسيميةلراسبة،  (48)

، تبييس الحقائق شرح كنز الدقائق(. الزسلعي، 100/ل9، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، سنظر:  (41)

 (.144/ل2)ج

في  مسلم( )كتا  الجنا ز، با  م   ام لجنازة سهودي(. 1114( بر ل: )85/  4" )صحيحافي "البخارق أخرجه  (90)

 ( )كتا  الجنا ز، با  القيام للجنازة(.141( بر ل: )58/  1" )صحيحا"

 م[. 400، 2(، ]نعر: دار الفكر، دمعل، ط928، )لآثار الحرب دراسة فقهية مقارنةسنظر: الزحيلي، وهبة،  (91)
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رمة دمال م  سحهلون جنسيييييية : فقد  ررت العيييييرسعة اإلسيييييالمية ححق المحافظة على الدم والمال والعرض

، روأل عبد الرحه  ب  (94)الدولة اإلسيييييالمية م  لير الهسيييييلهي ، وأنها معصيييييومة وأن دم الذمي كدم الهسيييييلل

البيلهاني أن النبي صلى هللا عليه وسلل أتي برجا م  الهسلهي   تا رجالً م  أها الذمة، فرفع ذلك إلى رسو  هللا 

تِِه(( صيلى هللا عليه وسيلل فقا : ))أَنَا ولقد وضيع علي ب  أبي طال  رضي هللا عنه أصالً  .(91)أَُولَى َمُ  َوفَى بِِذمس

تُنَا فََدُمهُ َكَدِمنَا َوِدسَتُهُ َكِدسَتِنَا" عظيهاً في ذلك فقا : " َمُ  َكاَن لَهُ ِذمس
. وأما حفظ األعراض فقد  ررت العييييرسعة (92)

أنوا  األذأل سييييوال بالكالم كالعييييتل أو الفعا كال يييير ، جال في اإلسييييالمية حرمة إسذال أها الذمة بلي نو  م  

. وأما األموا  فقد  ا  سيدنا علي رضي (95)حاشية اب  عابدس : "وسج  كف األذأل عنه وتحرسل ليبته كالهسلل"

 هللا عنه ع  أها الذمة الذس  سعيعيييون في ظا الدولة اإلسيييالمية: "وأموالهل كلموالنا"، ولهل حرسة التصيييرف فيها،

، وث سجوز اثعتدال على ماله، (94)كها لهل أن سصنعوا خهراً وسعربوها وسبيعوها، وأن سربوا الدنازسر وسلكلوها

 .(99)ذكر اب  عابدس : "وس ه  الهسلل  يهة خهره وخنزسره إذا أتلفه"

دولة : العييييييرسعة اإلسييييييالمية ث تهنع لير الهسييييييلهي  مه  سحهلون الجنسييييييية الحق االعتقاد والحرية الدينية

، فقد جال في الوريقة الدسيييتورسة التي وضيييعها النبي (98)اإلسيييالمية م  مهارسييية شيييعا رهل الدسنية داخا معابدهل

ٍد ال ةُ ُمَحهس ِ َوِذمس يِّ َعلَى نسبِ صلى هللا عليه وسلل في الدولة اإلسالمية في الهدسنة الهنورة: ))َولِنَُجَراَن َوَحَسبِهَا ِجَواُر هللاس

 .(91)َوِملستِِهُل َوأَُرِضِهُل َوأَُمَوالِِهُل َوَلا ِبِِهُل َوَشاِهِدِهُل َوَعِعيَرتِِهُل َوتَبَِعِهُل(( أَُنفُِسِهلُ 

                                                 
 (. 11، )لحقوق يهت الذمة في الدولة اإلسيميةالهودودي، أبو األعلى،  (94)

ف ، ]نعر: مجلس دا رة الهعارالسنس الكبرى" أحهد ب  الحسي  ب  علي، أبو بكر، سننا الكبيرفي " هقيالبيأخرجه  (91)

( )كتا  النفقات، با  بيان ضعف الدبر الذي 14044( بر ل: )10/  8هـ[ )1155، 1العهانية بحيدر آباد الدك ، الهند، ط

" الدار  طني، علي ب  عهر، أبو الحس ، سننافي " دار قطنيالروي في  تا الهؤم  بالكافر وما جال ع  الصحابة في ذلك(. 

( )كتا  1451( بر ل: )154/  2م[ )4002-هـ 1242، 1، ]نعر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طسنس الدار قطني

 الحدود والدسات وليره(.

ن ضعف الدبر الذي روي في ( )كتا  النفقات، با  بيا14014( بر ل: )12/  8" )سننا الكبيرفي " البيهقيأخرجه  (92)

( )كتا  الحدود 1414( بر ل: )191/  2) سننا"في "والدار قطني  تا الهؤم  بالكافر وما جال ع  الصحابة في ذلك(. 

، ، ]نعر: الهكت  اإلسالميمصنف عبد الرَاق" الصنعاني، عبد الرزاق ب  ههام، مصنفافي " وعبد الرَاقوالدسات وليره(. 

 ( )كتا  العقو ، با  دسة الهجوسي(.18212( بر ل: )19/  10هـ[ )1201 –م 1181، 4بيروت، لبنان، ط

رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابس اب  عابدس ، محهد ب  محهد أمي  ب  عهر ب  عبد العزسز، عالل الدس ،  (95)

 [.لبنان-(، ]نعر: دار الفكر للطباعة والنعر والتوزسع، بيروت 492-491/ل1، )جعابديس(

 (. 118-119/ل1، )جالمبسوطسنظر: السرخسي،  (94)

 (.491/ل1، )جالدر المختاراب  عابدس ،  (99)

 (. 40، )لحقوق يهت الذمة في الدولة اإلسيميةالهودودي،  (98)

 م[.1181-هـ 1201، 8(، ]نعر: الهكت  اإلسالمي، بيروت، ط155، )ليكبار عمرالطنطاوي، علي،  (91)
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وفي احترام العرسعة لحل اثعتقاد عند لير الهسلهي  داخا الدولة اإلسالمية، في هذا العلن تذكر العهدة العهرسة  

 .(80)نفسهل وأموالهل وكنا سهل وصلبانهلالتي تنو  على األمان ليهود بيت الهقدس، على أ

كها أن الدولة اإلسييييالمية احترمت خصييييوصييييياتهل، فلهل أن سرجعوا في حياتهل إلى  انونهل الذي سؤمنون به، 

وسدسنون له، سروأل أن عهر ب  عبد العزسز كت  إلى الحسيي  البصييري  ا الً: "ما با  الدلفال الراشييدس  تركوا أها 

نكاح الهحارم وا تنال الدهور والدنازسر؟ فلجابه الحسيييييي : "إنها بذلوا الجزسة ليتركوا وما اليذمية وما هل عليه م  

 .(81)سعتقدون وإنها أنت متبع ولست مبتد ، والسالم"

: جال اإلسالم ليقر  مبدأ الهساواة بي  الناس، على اختالف أجناسهل وألوانهل ورقافاتهل، وجعا مبدأ حق المساوا 

مب قوأل والعها الصالح  ا  تعالى:  التفاضا إنها هو الت َ يأتبقأاكَّ مب َعندأ َّ  كَّ مأ رأ َ  يأكب [. و ا  11{ ]سورة الحجرات:إَ

بِي  َعلَى َعَجِهي  َوَث صلى هللا عليه وسلل" ))سَا أَس هَا النساُس، أََث إِنس َربسُكُل َواِحٌد، َوإِنس أَبَاُكُل َواِحٌد، أََث َث فَُ َا لَِعرَ 

، َوَث أَُحَهَر َعلَى أَُسَوَد، َوَث أَُسَودَ َعلَى أَُحَهَر إِثس بِالتسُقَوأل((لِ  َعَجِهي  َعلَى َعَربِي 
. فالناس كلهل سواسية، "واختالف (84)

الدس  ث سسب  سلباً للحقوق م  األفراد الهدالفي ، فللهسلل وليره حل الهساواة في جهيع مجاثت الحياة، وث سجوز 

ال على أي منهل، وكونهل لير مسلهي  ث سعني اثنتقال م  حقو هل، با ما داموا مواطني  في الدولة اثعتد

 .(81)اإلسالمية لهل ما للهسلهي  م  حقوق، وعليهل ما على الهسلهي  م  واجبات دون أي تفر ة"

ه لل سفتح البا  ان، إث أن: جال اإلسيالم ليكفا حرسة التفكير، وليصييون حرسة التعبير لسنسييحق التفكير والتعبير

على مصيراعيه، با وضع لذلك ضواب  و يود م  أههها أن تتنافى مع مباد  العرسعة اإلسالمية، إذ كا ما خالف 

 . (82)الدس  اإلسالمي فهو مرفوض، كها سعتبر اإلسالم م  سحها أفكاراً تتنافى ومباد  اإلسالم خارجاً ع  الهلة

انأاَت لحكام أن سحكهوا بي  الناس بالعد   ا  تعالى:  : لقد أمر اإلسالم احق العدالة مب يَأ تَّؤَدواب األأمأ كَّ رَّ أ يأأبمَّ َ  َّذ إَ

لَ  واب بَالبعأدب مَّ كَّ تَّم بأيبسأ الن اَس يَأ تأحب مب كأ ا حأ إَذأ لَهأا وأ َل [. و ا  تعالى:  58{ ]سورة النسال:إَلأى يأهب رَّ بَالبعأدب أ يأأبمَّ َ  َّذ إَ

 ََ ا سأ اإَلحب [. إذ العد  أساس الهلك، وهو سقت ي أن سكون الهسلل وليره سواسية أمام القانون 10]سورة النحا: {وأ

الأ اإلسالمي دون محاباة لهسلل وظلل لايره  ا  تعالى:   َط وأ اَّ بَالبقَسب َ شَّهأدأ اَميسأ لَِلذ نَّواب كَّونَّواب قأو  يأايأيَهأا ال َذيسأ آمأ

ِم  ََّ قأوب نأآ مب شأ ن كَّ َرمأ َدلَّواب يأجب لأى يأال  تأعب  [. وحذر النبي م  ظلل لير الهسلهي ،8{ ]سورة الها دة:عأ

                                                 
هـ 1210، 1(، ]نعر: مكتبة اب  ك ير، الكوست، ط1952/ل2، )جالجامع الصحيح للسير  النبويةالهرصفي، سعد،  (80)

 م[.4001-

 (.18، )لحقوق يهت الذمة في الدولة اإلسيميةالهودودي،  (81)

، 1]نعر: جهعية الهكنز اإلسالمي، دار الهنهاج، ط مسند يحمدو" اب  حنبا، أحهد ب  محهد، مسندهفي " يحمدأخرجه  (84)

 (.41194( بر ل )10/5584م[ )4010-هـ 1211

(، ]نعر: دار الفكر، بيروت، 425-1/422، تحقيل: خليا محهد هراس، )جاألموالاب  سالم، أبو عبيدة القاسل،  (81)

 م[. 1188

 (.84، )ليحكام الجنسية والمواطنة مس منظور إسيميسنظر: ع هان،  (82)
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. (85)ُربَِعيَ  َعاًما((فقا  صلى هللا عليه وسلل: ))َمُ   َتََا ُمَعاهًَدا لَُل سََرُح َرا َِحةَ اُلَجنسِة، َوإِنس ِرسَحهَا تُوَجُد ِمُ  َمِسيَرةِ أَ  

الهسلهي  فقا : ))أََث َمُ  ظَلََل ُمَعاهًَدا أَِو اُنتَقََصهُ، أَُو َكلسفَهُ فَُوَق طَا َتِِه، أَُو أََخَذ ِمُنهُ  كها دعا إلى العد  في معاملة لير

 . (84)َشُيئًا بَِاُيِر ِطيِ  نَُفٍس فَلَنَا َحِجيُجهُ سَُوَم اُلقِيَاَمِة((

: لقد رل   اإلسييالم في العلل والتعلل، ونصييول الكتا  والسيينة في هذا العييلن ث تكاد الحق في التعلم والتعليم

تحصيى، وث سوجد دليا على ا تصيار طل  العلل على الهسلهي ، ولل سقا أحد م  الفقهال بذلك، با النصول تد  

نسية ل م  سحهلون جعلى أن العيرسعة حفظت حل التعليل في الدولة اإلسيالمية للهسيلهي  ولير الهسيلهي ، فه  ح

الدولة اإلسالمية أن ستعلهوا شؤون دسنهل، وأن س عوا ناشئتهل في الهدارس، وسساههوا في نعر العلوم والهعارف، 

 والنهوض بالهجتهع وبنال الح ارة اإلسالمية.

 نو د ذكر الدكتور وهبة الزحيلي أن اإلسيييالم أعطى لير الهسيييلهي  "الحل في تعلل شيييؤون دسنهل وحياتهل دو

تدخا م  أحد، وث سجوز منعهل م  ذلك، ألنها م  حقو هل، وأنه بف يييييا العلل والتعليل سهك  الهسييييياههة في تنهية 

 اإلسالمي.  (89)وتطور الهجتهع"

: تعهدت الدولة اإلسييييييالمية بحهاسة لير الهسييييييلهي  الدس  سحهلون جنسييييييية الدولة حق الضةةةةةةماَ االجتماعي

ذمة هللا و-حراسييتنا–لذمة سوج  حقو اً علينا لهل، ألنهل في جوارنا، وخفارتنا اإلسييالمية، سقو  القرافي: "إن عقد ا

ورسييوله، ودس  اإلسييالم، فه  اعتدأل عليهل ولو بكلهة سييول أو ليبة في عرض أحدهل، أو نو  م  أنوا  األذسة، 

 .(88)أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة هللا وذمة رسوله وذمة اإلسالم"

ي كتابه آرار الحر  أن اإلسالم ضه  لاير الهسلهي  م  الذس  سحهلون جنسية الدولة كها ذكر وهبة الزحيلي ف

اإلسيييالمية الحل في ال يييهان اثجتهاعي، فكان الدليفة سعطيهل م  بيت ما  الهسيييلهي ، وكان ث سفرق بينهل وبي  

ذمة سسييل  على أبوا  . ومها سذكر في هذا الجا  أن عهر ب  الدطا  مر  بعيييخ م  أها ال(81)الهسييلهي  في ذلك

                                                 
 ( )كتا  الجزسة، با  إرل م   تا معاهدا باير جرم(.1144ل: )( بر 11/  2" )صحيحافي " البخارقأخرجه  (85)

( )كتا  الدراج والفيل واإلمارة، با  في تععير أها الذمة 1054( بر ل: )114/  1" )سننافي " يبو داودأخرجه  (84)

لخذ الهسلهون م  ( )كتا  الجزسة، با  ث س18911( بر ل: )405/  1" )سننا الكبيرفي " البيهقي إذا اختلفوا بالتجارة(.

 رهار أها الذمة وث أموالهل شيئا باير أمرهل إذا أعطوا ما عليهل وما ورد م  التعدسد في ظلههل و تلهل(

 (.951دراسة فقهية مقارنة، )ل –آثار الحرب دراسة فقهية مقارنةالزحيلي،  (89)

 ،الفروق ))ينوار البروق في ينواَّ الفروق((القرافي، أحهد ب  إدرسس ب  عبد الرحه ، شها  الدس  أبو العباس،  (88)

 (، ]نعر: دار عالل الكت  للنعر، بيروت[.12/ل1)ج

 (.951دراسة فقهية مقارنة، )ل-آثار الحرب دراسة فقهية مقارنةسنظر: الزحيلي،  (81)
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، فقا  له: ما أنصييفناد، كنا أخذنا منك الجزسة في شيييبتك رل ضيييعناد في  الهسيياجد بسييب  الجزسة والحاجة والسيي  

 .(10)كبرد، رل أجرأل عليه م  بيت الها  ما سصلحه، ووضع عنه الجزسة وع  ضربا ه

ى البصرة: "انظر م   ِبَلك م  أها ومها حفظه التارسخ أن عهر ب  عبد العزسز كت  علي ب  أرطلة عامله عل 

ته، وول ت عنه الهكاس ، فلجر عليه م  بيت الهسلهي  ما سصلحه"  .(11)الذمة م  كبُرت سن ه، وضعفت  و 

: دعت العرسعة اإلسالمية إلى الكس  وطل  الرزق واثبتاال م  ف ا هللا، بعرط اجتنا  حق التملك والكسب

، وجعلت ذلك حقاً لكا فرد م  أفراد الدولة اإلسالمية، (14)عامالت في العرسعةالهكاس  الهحرمة والتقيد بلحكام اله

با شنعت على م  سقصر في مهارسة هذا الحل، ألنه سيكون طا ة معطلة، وعبئاً على ليره، والنصول في ذلك 

آكأ ك يرة  ا  تعالى:   َ وأ َت َّ  َأ َمس فأضب َض يأببتأغَّو َأ فَي األأرب َربَّو َأ يأضب و رَّ آكأ َ وأ بَيَت َّ  َأ فَي سأ َأ يَّقأاتَلَّو و ]سورة  {رَّ

[. فقرن بي  ال اربي  ابتاال ف ا هللا، وبي  الساعي  في الجهاد في سبيا هللا، روأل أبو برده أن النبي 40الهزما:

ُجِا بِيَِدِه، َوُكا  بَُيعٍ َمبُ -أو أف ا–صلى هللا عليه وسلل سئا: أي الكس  أطي   . فطل  (11)ُروٍر((؟ فقا : ))َعَهُا الرس

الرزق وابتااؤه واألخذ باألسبا  أمر مطلو  شرعاً. فهذا كله سؤكد على أن العرسعة اإلسالمية تحفظ حل الكس  

والتهلك لجهيع أفراد الدولة اإلسالمية بها فيهل م  سحهلون جنسية الدولة اإلسالمية، وأنهل بإمكانهل أن سهارسوا 

 رال وتجارة وإجارة ولير ذلك مها أباحه اإلسالم في مجا  الهعامالت. جهيع األنعطة التجارسة، م  بيع وش

 ثانياك: مس جهة الرؤية القانونية التركية: 

فإن القانون التركي سرأل أن على م  سحها الجنسيية اثسيت نا ية ث فرق بينه وبي  الهواط  األصلي، م  حيث 

 رارات التجنيس اثسييييييت نا ي الصييييييادرة ع  الحكومة  بإمكانه أن ستهتع بجهيع الحقوق اثجتهاعية وذلك بهوج 

 .(12)التركية

فالحصييييو  على الجنسييييية اثسييييت نا ية سفتح البا  أمام صيييياح  الجنسييييية للتسييييجيا في الهدارس والجامعات 

التركية، كها سصييبح كالهواط  األصييلي م  ناحية الهعامالت وامتالد العقارات واألحوا  العييدصييية، كها تؤهله 

 ال هان الصحي، للحصو  على

                                                 
د، سعد (، تحقيل: طه عبد الرؤوف سع144، )لالخراج سنظر: سعقو  ب  إبراهيل ب  حبي  ب  سعد، أبو سوسف، (10)

 حس  محهد، ]نعر: الهكتبة األزهرسة للتراث[.

 (. 59، )لاألموالاب  سالم،  (11)

 م[. 1180-هـ 1200، 1(، ]نعر: دار الفكر، بيروت، ط114، )لنظام اإلسيم الحكم والدولةالهبارد، محهد،  (14)

سننا في " البيهقيلعنا(.  ( )كتا  البيو ، ليس منا م 4148( بر ل: )10/  4" )مستدركافي " الحاكمأخرجه  (11)

 ( )كتا  البيو ، با  إباحة التجارة(.10508( بر ل: )441/  5" )الكبير

َ المجنسوَو ما هي حقوقهم وواجباتهم مو ع: زمان الوصا، مقا  بعنوان:  (12) َ يصبحوا مواطنيس يتراكو السوريو بعد ي

 .gooaa://iii.asrs.s.ia.../oم[، 44/4/4040م، وهو موجود في 41/10/4019]نعر في  ومخاوفهم؟
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والهساعدات اثجتهاعية م  خال  تقدسل طل  إلى مدسرسة الو ف والددمات أو ما تعرف بـيييي )مدسرسة السوسيا (،  

كها أن الجنسية اثست نا ية تؤهله للحصو  على جواز سفر وتجعله  ادراً على التنقا والسفر داخا البالد وخارجها 

 . (15)كلي مواط  أصلي

 حقوق السياسية المترتبة على الجنسية االستثنائية. المطلب الثاني: ال

 يوالك: مس جهة الشريعة اإلسيمية. 

 الكالم ع  الحقوق السياسية بالنسبة له  سحها جنسية الدولة اإلسالمية سكون م  جانبي : 

: حل تولي الوثسات العامة: لقد بحث فقهاؤنا الوثسات العامة على ضييييييول  واعد نصييييييول الجانب األول

العيرعية اإلسيالمية فتوصيلوا إلى أن م  سحهلون جنسيية الدولة اإلسيالمية ليس بوسعهل أن ستقلدوا جهيع الوثسات 

العامة، با هناد وثسات ث سصييييلح لها إث الهسييييلهي  ألن م  شييييروط م  ستقلدها أن سكون مسييييلهاً، وم  أهل هذه 

 الوثسات: 

. فهذا الهنص  م  طبيعته أنه ث (14)وتعنى: "خالفة النبوة في حراسة الدس  وسياسة الدنيا" اإلمامة العظمى:

سهك  أن سوكا إلى لير الهسييييلهي  م  أفراد الدولة اإلسييييالمية، إذ هو في الحقيقية نيابة ع  صيييياح  العيييير  في 

  ى هذا الهنص  اإلسالم، فال سهكحراسة الدس  وسياسة الدنيا كها ذكر الهاوردي، ولذلك اشترط الفقهال فيه  ستول

 . (19)أن ستوثه لير الهسلل

أس يياً اشييترط لها الفقهال اإلسييالم، والسييب  في ذلك كها سقو  الدكتور عبد الكرسل زسدان: "فثن  والية الجهاد:

سلتزموا و الجهاد سلتزم به الهسلل دون الذمي، وإن كان للذميي  أن سعتركوا مع الهسلهي  في الدفا  ع  دار اإلسالم

 .(18)بهذا الواج ... فكان م  السا ا الهقبو  أن سكون  ا د الجيش مسلهاً"

 ، الق ال وثسة، با هو م  أخطر الوثسات،(11)وسطلل عليها اسل السلطة الق ا ية والية القضاَّ:

                                                 
َ المجنسوَو ما هي حقوقهم وواجباتهم مو ع: زمان الوصا، مقا  بعنوان:  (15) َ يصبحوا مواطنيس يتراكو السوريو بعد ي

 .gooaa://iii.asrs.s.ia.../o؟ ومخاوفهم

 (، ]نعر: دار الحدسث، القاهرة[. 5، )لاألحكام السلطانيةالهاوردي، علي ب  محهد ب  محهد ب  حبي ، أبو الحس ،  (14)

، تحقيل: محهد سوسف و اإلرشاد إلى قواطع األدلةسنظر: الجوسني، عبد الهلك ب  عبد هللا، أبو الهعالي، رك  الدس  (19)

 م[.1150-هـ 1141(، ]نعر: دار السعادة، مصر، 924موسى، علي عبد الهنعل عبد الحهيد، )ل

(، 110-141/ل2، )جمغني المحتاج إلى معرفة يلفاظ معاني المنهاجالعربيني، محهد ب  أحهد الدطي ، شهس الدس ،  

 هـ[. 1215، 1]نعر: دار الكت  العلهية، ط

 (. 98، )ليحكام الذمييس والمستأمنيس في دار اإلسيمزسدان،  (18)

(، 110، تقدسل: محهد نعيل ساسي ، )لنظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانوَأبو البصا، عبد الناصر موسى،  (11)

 ]نعر: دار النفا س للنعر والتوزسع، األردن[. 
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افََريسأ ولها لل سك  للكافر وثسة على الهسلهي  كها  ا  تعالى:    َّ لَلبكأ عأتأ َّذ لأس يأجب بَيي وأ َمنَيسأ سأ ؤب لأى البمَّ ]سورة  {عأ

، فقد اتفل الفقهال على أن (101)، والوثسة سبيا م  أعظل السبا(100)[. وث سبيا أعظل م  الق ال121النسال:

، وم  ناحية أخرأل فالق ال سعني فصا (104)اإلسالم شرط فه  ستقلد وثسة الق ال في الدولة اإلسالمية

 ، ولير الهسلل ث سؤم  بالعرسعة أصالً فكيف سحكل بها؟(101)ل العرسعةالدصومات و طع الهنازعات على ضو

وث تعني هذه اثسيت نالات أن م  سحها جنسيية الدولة اإلسيالمية "محروم م  الحقوق السياسية في ظا الدولة 

كون تاإلسيالمية، فله أن ستولى بعض الهههات السيياسيية ضيه  اإلطار الذي ترسيهه العرسعة اإلسالمية، بحيث ث 

 .(102)هذه الهههة ذات صباة دسنية أو تتصا بالعقيدة"

، وأم الها م  (105)على أن الهاوردي ذكر أن الذمي بإمكانه أن ستقلد وزارة التنفيذ في الدولة اإلسييييييالمية

الوثسات التي تعتبر م   بيا "اسيتاال  كافة الطا ات واثبداعات الهتوافرة في شع  الدولة اإلسالمية سوال كانت 

السةُ اُلُهُؤِمِ  هذ ه الطا ات لدأل الهسيييلهي  أو لدأل أها الذمة، عهالً بقو  النبي صيييلى هللا عليه وسيييلل: ))اُلِحُكَهةُ ضيييَ

على أن م  سحها جنسييييييية الدولة اإلسييييييالمية  د  عبد الكريم َيداَ. وسؤكد الدكتور (104)سَيلُُخُذهَا إَِذا َوَجَدهَا(("

ك ير م  الوثسات فيقو : "وفيها عدا هذه الوظا ف القليلة التي سعيييترط له  فتحت له الدولة اإلسيييالمية البا  أمام 

 .(109)ستوثها أن سكون مسلهاً، سجوز اشتراد الذميي  في تحها أعبال الدولة وإسناد الوظا ف العامة إليهل"

حل اثنتدا  والترشيح والهعاركة في اختيار ولي األمر: سقو  الدكتور عبد الكرسل زسدان  الجانب الثاني:

: " ا  الفقهال سعترط فيه  سنتد  اإلمام ما سعترط في اإلمام نفسه، أي أن سكون مسلهاً، على -نقالً ع  الهاوردي–

 . (108)هذا سكون حل انتدا  اإلمام مقصوراً على الهسلهي  مهنوعاً ع  ليرهل"

                                                 
 (. 195/ل2، )جمغني المحتاج إلى معرفة يلفاظ معاني المنهاجالعربيني،  (100)

 (.149، )لشريعة والقانوَو نظرية الحكم القضائي في الأبو البصا (101)

(. الرعيني، محهد ب  محهد ب  عبد الرحه  الطرابلسي، 1/ل9، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (104)

(، ]نعر: دار الفكر، 98/ل4، تحقيل: زكرسا عهيرات، )جمواهب الجليت لشرح مختصر كليتشهس الدس ، أبو عبد هللا، 

(. الرحيباني، مصطفى السيوطي، 515/ل2، )جالمحتاج إلى معرفة يلفاظ معاني المنهاجمغني م[. العربيني، 1114، 1ط

 هـ[. 1215 –م 1112، 4(، ]نعر: الهكت  اإلسالمي، ط242/ل1، )جمطالب يولي النهى في شرح غاية المنتهى

ابس عابديسو  حاشية(. اب  عابدس ، 194/ل2، )جمغني المحتاج إلى معرفة يلفاظ معاني المنهاجالعربيني،  (101)

 (. 154/ل5)ج

 (.111، )لو الجنسية في الشريعة اإلسيميةلراسبة (102)

 (. 44-45، )لاألحكام السلطانيةالهاوردي،  (105)

 (. 112)ل و الجنسية في الشريعة اإلسيميةولراسبة (104)

 (.91، )لو يحكام الذمييس والمستأمنيس في دار اإلسيمزسدان (109)

 (.81الهرجع نفسه، )ل (108)
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ورلل ذلك فإنه ث سوجد في العرسعة اإلسالمية ما سهنع م  معاركة لير الهسلهي  م  الذس  سحهلون جنسية الدولة 

اإلسالمية في انتدا  ولي األمر أو ليره مه  سه لون الدولة اإلسالمية، با إن عهوم النصول كقوله تعالى: 

الأ تأعأ   ى وأ الت قبوأ لأى الببْر وأ نَّواب عأ تأعأاوأ ََ وأ ا وأ البعَّدب لأى اإَلثبَم وأ نَّواب عأ  [.4{ ]سورة الها دة:اوأ

وباعتبار أن الترشيح سعتبر م  األمور الدنيوسة فال ما سهنع م  سحهلون جنسية الدولة اإلسالمية م  "الهعاركة في  

سحهلون . كها أن معاركة م  (101)هذا اثنتدا  ألنهل لير مهنوعي  م  الهعاركة في شؤون الدولة الدنيوسة"

جنسية الدولة اإلسالمية في م ا هذه الحقوق سعتبر م   بيا استاال  جهيع طا ات الهجتهع اإلسالمي، واست هار 

 . (110)كا ما فيه م   درات وكفالات دون أن سعيل ذلك لون أو عرق أو دس 

روعة ومها سييبل ست ييح أن الدسييتور اإلسييالمي س ييه  للهواط  مسييلهاً كان أو ليره جهيع الحقوق الهعيي

 والتي م  حقه أن سحصا عليها كإنسان كرمه الدالل سبحانه وتعالى، ومل كه هذه الحقوق.

 ثانياك: مس جهة الرؤية القانونية التركية: 

فيالقيانون التركي سرأل أن م  سحها الجنسييييييية اثسييييييت نا ية فقد صييييييار م  حقه أن سهارس جهيع الحقوق 

صيليي ، فيحل له أن سنتد  وسدلي بصيوته، وسرشيح م  األشدال م  السيياسيية التي سكفلها القانون للهواطني  األ

 .(111)سرسد، كها جعا له القانون الحرسة في تقلد الوثسات العامة إذا كانت تتوفر فيه الكفالة التي تؤهله لذلك

 التركية.  ةالمطلب الثالث: االلتزامات المترتبة على الجنسية االستثنائية في الشريعة اإلسيمية والرؤية القانوني

الحصييو  على الجنسييية اثسييت نا ية سترت  عليها واجبات ستوج  على حاما الجنسييية اثسييت نا ية القيام بها 

 تجاه الهجتهع التركي: 

تقدسل الوثل للدولة: دعت العرسعة اإلسالمية إلى ح  الوط  واثعتزاز به الهساههة في بنا ه وتطوره في -1

 ا   (114)نهت ع  الديانة واعتبرت كا م  سدون وطنه سحرم م  أدنى حقو هشتى مناحي الحياة، كها أنها 

لأمَّوَتعالى:   يأنتَّمب تأعب مب وأ انأاتَكَّ ونَّواب يأمأ تأخَّ سَّولأ وأ الر  أ وأ ونَّواب َّذ نَّواب الأ تأخَّ [. والوط  49{ ]سورة األنفا :يأايأيَهأا ال َذيسأ آمأ

 الهنفعة لوطنه،أمانة، وحفظها سكون بلن سقدم العدو الدير و

                                                 
 (.82الهرجع نفسه، )ل (101)

 (.112، )لالجنسية في الشريعة اإلسيمية سنظر: لراسبة، (110)

بعد يَ يصبحوا مواطنيس يتراكو السوريوَ المجنسوَو ما هي حقوقهم  الهو ع: زمان الوصا، مقا  بعنوان: (111)

 .gooaa://iii.asrs.s.ia.../o؟ وواجباتهم ومخاوفهم

 (.925-922، )لدراسة فقهية مقارنة –آثار الحرب الزحيلي،  (114)
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ية الجنسوسحار  كا ما م  شلنه أن سعود بال رر على وطنه. وم  وجهة الرؤسة القانونية التركية فإن م  سحها  

عليه أن سقدم وثله للدولة، أن سكون صاد اً في وث ه، حتى ستحقل اثندماج بالهجتهع الذي صار  التركية اثست نا ية

 .(111)سحها جنسيته

مية تلزم م  سحهلون جنسية الدولة اإلسالمية بهبلا م  الها  سطلل عليه جزسة، وفلسفتها في العرسعة اإلسال-4

، وم  (112)ذليك أن هذا مقابا التعهد بالحهاسة، وتوفير األم  والحياة الكرسهة لجهيع مواطني الدولة اإلسييييييالمية

ل لهالية الهترتبة على الهواطنة ع  طرسجهية الرؤسية القيانونيية التركيية فيإن القيانون سعتبر القييام بيلدال الواجبيات ا

الجنسيييية اثسيييت نا ية، سسيييهل بإنعيييال معيييارسع م  شيييلنها أن تنهض با تصييياد الهجتهع التركي، وتعود على خزسنة 

الدولة، األمر الذي سحسيي  ا تصيياد الدولة، وبذلك سكون م  سحها الجنسييية اثسييت نا ية صيياح  رسييالة ودور بنال 

 .  (115)ع الذي سعيش فيهوع واً فعاثً في الهجته

اثلتزام بالنظام العام للدولة اإلسييالمية، والد ييو  لقانونها: وسعتبر ذلك شييرطاً في الحصييو  على جنسييية -1

، كها  رر ذلك الفقهال، فقد ذكر العيييرازي  وله: "وث سجوز عقد الذمة إث بعييرطي : بذ  (114)الدولة اإلسييالمية

وق اادميي ، وفي العقود والهعامالت ولرامات الهتلفات، فإن عقد على الجزسة، والتزام أحكام الهسييييييلهي  في حق

 .(119)لير هذس  العرطي  لل سصح العقد"

وم  الرؤسة القانونية التركية فإن الجنسية اثست نا ية تعبر على رضا الفرد بالقانون الذي الهجتهع التركي، 

، كها أن ذلك سعتبر م  طاعة (118)م بالقانون واحترامهوبالتالي فالجنسية اثست نا ية تستوج  م  صاحبها اثلتزا

مب أولى األمر التي أمر هللا بها عندما  ا :   َر َمنكَّ لَي األأمب يَّوب سَّولأ وأ يأَطيعَّواب الر  أ وأ نَّواب يأَطيعَّواب َّذ ورة { ]سيأايأيَهأا ال َذيسأ آمأ

ئنان واثستقرار والبعد ع  الفساد [. كذلك لها سترت  على اثلتزام به م  الععور باثطه51النسال:

 . (111)والفوضوسة

                                                 
بعد يَ يصبحوا مواطنيس يتراكو السوريوَ المجنسوَو ما هي حقوقهم الهو ع: زمان الوصا، مقا  بعنوان:  (111)

 . gooaa://iii.asrs.s.ia.../o وواجباتهم ومخاوفهم؟

 (. 110، )لالجنسية في الشريعة اإلسيميةسنظر: لراسبة، سنظر:  (112)

بعد يَ يصبحوا مواطنيس يتراكو السوريوَ المجنسوَو ما هي حقوقهم الهو ع: زمان الوصا، مقا  بعنوان:  (115)

 . gooaa://iii.asrs.s.ia.../o؟ وواجباتهم ومخاوفهم

 (.495-492/ل1، )جمغني المحتاج إلى معرفة يلفاظ معاني المنهاجسنظر: العربيني،  (114)

 (. 452/ل4، )جالمهذب في فقا اإلمام الشافعيالعيرازي،  (119)

حقوقهم بعد يَ يصبحوا مواطنيس يتراكو السوريوَ المجنسوَو ما هي الهو ع: زمان الوصا، مقا  بعنوان:  (118)

 وواجباتهم ومخاوفهم؟

 (.924-925، )لدراسة فقهية مقارنة –آثار الحرب سنظر: الزحيلي،  (111)
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الدفا  ع  أرض الوط : الدفا  ع  الوط  م  الهقاصد الهعروعة للجهاد في اإلسالم، والنبي األعظل صلى -2

هللا عليه وسلل لها هاجر إلى الهدسنة الهنورة وأ ام دولة فيها لرس في نفوس أصحابه ح  الوط  وأنه م  اإلسهان، 

ح هل أن سبذلوا أموالهل وأرواحهل في سبيا حهاسة الهدسنة والذود عنها ورد أي اعتدال عليها، ووعدهل على ذلك كها 

قَّوَالجنة  ا  تعالى:   َأ بَْهمب يَّرب يأاَّ َعندأ رأ اتكا بأتب يأحب وأ َ يأمب بَيَت َّذ بأس  ال َذيسأ قَّتَلَّواب فَي سأ سأ الأ تأحب { ]سورة آ  وأ

 [.141عهران:

ع  معاركة م  سحهلون جنسية الدولة اإلسالمية في القتا  والدفا  ع  الوط  فقد نصت الوريقة الدستورسة  وأما 

التي وضعها النبي صلى هللا عليه وسلل كدستور للدولة اإلسالمية الجدسدة على معاركة لير الهسلهي  مه  سحهلون 

 لهدسنة ومؤونة القتا : "وأن اليهود سنفقون مع الهؤمني جنسية الدولة اإلسالمية، معاركتهل للهسلهي  في الدفا  ع  ا

ما داموا محاربي ، وأن سهود بني عوف ومواليهل وأنفسهل أمة مع الهؤمني ، وأن بينهل النصر على م  حار  أها 

. وهذه الوريقة وأم الها م  النصول ترت  عليها خالف بي  الفقهال في إ حام لير الهسلهي  (140)هذه الصحيفة"

سستوطنون في الدولة اإلسالمية في حرو  الهسلهي ، وسظهر أن األ ر  إلى مقاصد العرسعة والهصلحة هو  مه 

، وذلك سد ع لتقدسر اإلمام، وث سدفعون إلى (141)ما ذه  إليه الحنابلة، م  أن سستعان بهل إذا احتاج األمر ذلك

معتقد ث سؤم  به، وهذا م  التسامح التي امتازت  ذلك دفعاً، إذ إن العرسعة ث تكره أحداً أن س حي بنفسه م  أجا

 .(144)به العرسعة اإلسالمية

وم  ناحية الرؤسة القانونية التركية فإن القانون التركي سرأل أن على حاما الجنسيييييية اثسيييييت نا ية مكلف بلدال 

دس حيث أن العيييع  سييينة وذلك  ياماً بهذا الواج  الهق 18 – 40الددمة العسيييكرسة إذا كان عهره ستراوح ما بي  

التركي سنظر نظرة شييييييزر إلى م  لل سؤد الدييدميية العسييييييكرسيية أو تهر  منهييا، والتي تعتبر واجبيياً مقييدسييييييياً في 

 .(141)تركيا

 الخاتمة

بعيد الو وف على هيذا البحيث م  زواسا مدتلفة، وجوان  متعددة، فقد خلو الباحث إلى النتا ج والتوصيييييييات 

   : مس هذه النتائج:التالية

اإلسيالم القواني  الوضيعية في إرسيال مفهوم الهواطنة عندما نظل رسو  هللا صلى هللا عليه وسلل عال ة سيبل  -

 الهسلهي  بايرهل في الهدسنة فيها سسهى بصحيفة الهدسنة.

                                                 
تحقيل:  ،الروض األنف في شرح السير  النبوية البس هشامالسهيلي، عبد الرحه  ب  عبد هللا ب  أحهد، أبو القاسل،  (140)

 م[.4000-هـ 1241، 1ث العربي، بيروت، ط(، ]نعر: دار إحيال الترا421/ل4عهر عبد السالم السالمي، )ج

 (.121/ل2، )جاإلنصاف في معرفة الراجح مس الخيفالهرداوي،  (141)

 (122-121، )لالجنسية في الشريعة اإلسيميةسنظر: لراسبة،  (144)

بعد يَ يصبحوا مواطنيس يتراكو السوريوَ المجنسوَو ما هي حقوقهم الهو ع: زمان الوصا، مقا  بعنوان:  (141)

 . gooaa://iii.asrs.s.ia.../o؟ اجباتهم ومخاوفهموو
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اً كان أو ، مسلهلقانونهاأن العيرسعة اإلسيالمية تعترف بالجنسيية اإلسالمية لكا م  سقيل فوق أرضها وسد ع  -

 لير مسلل. 

الجنسييية نوعان: أصييلية: وهي التي تكتسيي  ع  طرسل حل الدم أو حل اإل ليل، ومكتسييبة: وهي التي سحصييا  -

 . العقاري واث تصادي للبلد اثست هار م  عليها العدو ع  طرسل التجنس أو الزواج الهدتل  أو

لعروط الااً راشداً، ضه  اأن القانون التركي سنهح الجنسيية اثست نا ية لكا مهاجر سقط  في تركيا، إذا كان ب -

 التي سنو عليها  انون التجنيس التركي، بعيداً ع  هوسته ودسنه.

 التوصيات: 

 تقوسة الرابطة الوطنية في نفوس الناشئة، إذ ح  الوط  م  اإلسهان.  -

كي رباحترام القانون التركي واثندماج في الهجتهع الت الجنسية التركية اثست نا يةسوصيي البحث م  سحهلون  -

 الذي سدعو إلى )أخوة بال حدود(. 

أن تحذو الدو  الهجاورة لسيييورسة حذو تركيا في اسيييتقبا  الههاجرس  السيييورسي  وتجنيسيييهل، ولير ذلك مها  -

 سفرضه مبدأ األخوة اإلسالمية والرحهة اإلنسانية. 

 والحمد لِل رب العالميس
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 المصادر والمراجع

 القرآَ الكريم

 –م 1111، 4، ]نعر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طصحيح ابس حباَاب  حبان، محهد ب  حبان،  (1

 هـ[.1212

-هـ 1211، 1]نعر: جهعية الهكنز اإلسالمي، دار الهنهاج، ط مسند يحمدواب  حنبا، أحهد ب  محهد،  (4

 م[.4010

 م[. 1188: دار الفكر، بيروت، ، تحقيل: خليا محهد هراس، ]نعراألموالاب  سالم، أبو عبيدة القاسل،  (1

رد المحتار على الدر المختار اب  عابدس ، محهد ب  محهد أمي  ب  عهر ب  عبد العزسز، عالل الدس ،  (2

 لبنان[.-، ]نعر: دار الفكر للطباعة والنعر والتوزسع، بيروت )حاشية ابس عابديس(

 ، ]دار الفكر: بيروت[. الكبيرحاشية الدسوقي على الشرح اب  عرفة، محهد ب  أحهد، شهس الدس ،  (5

ل: عبد ، تحقيمعجم مقاييس اللغةاب  فارس، أحهد ب  فارس ب  زكرسال القزوسني الرازي، أبو الحسي ،  (4

 هـ[. 1111م، 1191السالم محهد هارون، ]نعر: دار الفكر، 

 ، تحقيل: اليازجي وجهاعة م  اللاوسي . و لساَ العرباب  منظور، محهد ب  مكرم (9

، تحقيل: مصطفى السقا، وإبراهيل األبياري، وعبد سير  ابس هشاماب  هعام، عبد الهلك، جها  الدس ،  (8

 –م 1155، 4الحفيظ العلبي، ]نعر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوثده بهصر، ط

 هـ[.1195

اسي ، قدسل: محهد نعيل س، تنظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانوَأبو البصا، عبد الناصر موسى،  (1

 ]نعر: دار النفا س للنعر والتوزسع، األردن[. 

، ]نعر: مجلس دا رة الهعارف العهانية بحيدر آباد السنس الكبرىأحهد ب  الحسي  ب  علي، أبو بكر،  (10

 هـ[.1155، 1الدك ، الهند، ط

عر: دار إحيال ، تحقيل: محهد عوض مرع ، ]نتهذيب اللغةاألزهري، محهد ب  أحهد، أبي منصور،  (11

 م[. 4001، 1التراث العربي، بيروت، ط

ات ، ]نعر: منعورالتقليد والتجديد في يحكام الجنسية دراسة مقارنةاألسدي، عبد الرسو  عبد الرضا،  (14

 م[. 4014، 1الحلبي الحقو ية، ط

 َيحكام الجنسية ومركز األجانب في مجلس التعاوباخع ، عهر أبو بكر، ععوش، أحهد عبد الحهيد،  (11

 م[. 1110، ]نعر: مؤسسة شبا  الجامعة، اإلسكندرسة، الخليجي

، 1بيروت، ط –، ]نعر: دار طوق النجاة صحيح البخارقالبداري، محهد ب  إسهاعيا، أبو عبد هللا،  (12

 هـ[. 1244

، ]نعر: المواطنة في القانوَ الدولي والشريعة اإلسيميةالبهجي، إسناس محهد، الهصري، سوسف،  (15

 م[. 4011، 1لسصدارات القانونية، القاهرة، ط الهركز القومي
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]نعر: دار الار  اإلسالمي، بيروت، لبنان،  جامع الترمذق، محهد ب  عيسى ب  َسُورة، الترمذق (14

 م[.1118

ار ، ]نعر: دالجنسية وتناَع القوانيس دراسة مقارنة-القانوَ الدولي الخاصجها  الدس ، صالح الدس ،  (19

 م[.4001، الفكر الجامعي، اإلسكندرسة

، تحقيل: أحهد عبد الافور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، إسهاعيا ب  حهاد، أبو نصر،  (18

 م[. 1189- هـ1209، 2عطار، ]نعر: دار العلل للهالسي ، بيروت، ط

وسف ، تحقيل: محهد سو اإلرشاد إلى قواطع األدلةالجوسني، عبد الهلك ب  عبد هللا، أبو الهعالي، رك  الدس  (11

 م[.1150-هـ 1141موسى، علي عبد الهنعل عبد الحهيد، ]نعر: دار السعادة، مصر، 

 ، ]نعر: دار الهعرفة، بيروت، لبنان[.المستدرك على الصحيحيسالحاكل النيسابوري، أبو عبد هللا،  (40

 [. م1184، ]نعر: دار النه ة العربية، يحكام القانوَ الدولي في الشريعة اإلسيميةحامد، سلطان،  (41

بد ، تحقيل: عبد هللا ب  عاإلقناع لطالب االنتفاعالحجاوي، موسى ب  أحهد ب  موسى ب  سالل، أبو النجا،  (44

 هـ[.1241 –م 4004، 1الهحس  التركي، ]ط

 م[. 4008، ]نعر: دار النوادر، الجنسية والتجنس ويحكامهما في الفقا اإلسيميالحس ، سهيح،  (41

، 1، ]نعر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طسنس الدار قطني ، الدار  طني، علي ب  عهر، أبو الحس (42

 م[.4002-هـ 1242

ي ، ]نعر فالتداعيات واآلثار والعقبات-السوريوَ والجنسية التركية قبت صفة اللجوَّدباغ، باسل،  (45

 .ww.alaraby.co.ukhttps://wم[، 48/4/4040م، وهو موجود بتارسخ 9/9/4014

، ]نعر: دار الحكهة، لندن، تحديات وإشكاالت –ورقات في المواطنة والوطنية الدبيان، أحهد محهد،  (44

 م[. 4011، 1ط

 م[.4001 – 4000، 2، ]طالوجيز في القانوَ الدولي الخاصالدحدوح، سالل حهاد،  (49

]نعر: الهكت  اإلسالمي،  ،مطالب يولي النهى في شرح غاية المنتهىالرحيباني، مصطفى السيوطي،  (48

 هـ[. 1215 –م 1112، 4ط

طرق اكتساب الجنسية في الشريعة اإلسيمية وانعكاسها على القوانيس رضوان، جها  عاطف،  (41

 م[. 4011، 1، ]نعر: مكتبة الوفال القانونية، اإلسكندرسة، طالوضعية

مواهب الجليت لشرح هللا،  الرعيني، محهد ب  محهد ب  عبد الرحه  الطرابلسي، شهس الدس ، أبو عبد (10

 م[. 1114، 1، تحقيل: زكرسا عهيرات، ]نعر: دار الفكر، طمختصر كليت

 م[. 1114، ]نعر: دار النه ة العربية، القاهرة، الوسيط في القانوَ الدوليو رساض، فؤاد عبد الهنعل (11

 م[.1195جبالوي، ، ]نعر: مطبعة الالجنسية في التشريعات العربية المقارنةرساض، فؤاد عبد النعل،  (14

 م[. 400، 2، ]نعر: دار الفكر، دمعل، طآثار الحرب دراسة فقهية مقارنةالزحيلي، وهبة،  (11

 ، ]نعر: دار الدعوة، مجهع اللاة العربية بالقاهرة[.المعجم الوسيطالزسات، أحهد، وآخرون،  (12
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، ، ]نعر: العركة الهتحدة للتوزسع، بيروتيحكام الذمييس والمستأمنيس في دار اإلسيمزسدان، عبد الكرسل،  (15

 م[.1194

، 2، العدد: 14، ]مجلة البعث اإلسالمي، الهجلد: الجنسية في الشريعة اإلسيميةزسدان، عبد الكرسل،  (14

 م[. 1149

عر: دار ، ]نتبييس الحقائق شرح كنز الدقائقالزسلعي، ع هان ب  علي ب  محج  البارعي، فدر الدس ،  (19

 هـ[. 1111، 1بوثق، القاهرة، ط-الكبرأل األميرسة 

بيروت،  –، ]نعر: دار الهعرفة المبسوطالسرخسي، محهد ب  أحهد ب  أبي سها، شهس األ هة،  (18

 م[.1111

، إشراف: جها  حعاش، يحكام الجنسية والمواطنة مس منظور إسيميسعيد ع هان، رنا صبحي،  (11

]أطروحة استكها  متطلبات الحصو  على الهاجستير في الفقه والتعرسع بكلية الدراسات العليا في جامعة 

 فلسطي [. -النجاح الوطنية في نابلس

سالمة، أحهد عبد الكرسل، مباد  القانون الدولي الدال )الجنسية والهوط  ومعاملة األجان  والتناز   (20

 هـ[. 1201، 1والهرافعات الهدنية الدولية(، ]نعر: دار النه ة العربية، القاهرة، ط الدولي للقواني 

، ]الهجلة الهصرسة للقانون الدولي، نظام الجنسية بيس التشريع اإلسيمي والنظام الوضعيسالمة، أحهد،  (21

 م[. 4001، 51الهجلد: 

مجلة مصر الهعاصرة، الهجلد: ، ]فكر  الجنسية في التشريع اإلسيمي المقارَالسنوسي، أحهد طه،  (24

 م[. 1159، 448، العدد: 28

الروض األنف في شرح السير  النبوية البس السهيلي، عبد الرحه  ب  عبد هللا ب  أحهد، أبو القاسل،  (21

-هـ 1241، 1، تحقيل: عهر عبد السالم السالمي، ]نعر: دار إحيال التراث العربي، بيروت، طهشام

 م[.4000

 ،ت مقارنة في الجنسية وإقامة األجانب في سورية ولبناَ في الشريعة اإلسيميةدراساشباط، فؤاد،  (22

 م[.1190]نعر: مطبعة الجبالوي، 

ر: ، ]نعمغني المحتاج إلى معرفة يلفاظ معاني المنهاجالعربيني، محهد ب  أحهد الدطي ، شهس الدس ،  (25

 هـ[. 1215، 1دار الكت  العلهية، ط

 م[. 1188-هـ 1208، 5، ]نعر: دار العروق، القاهرة، طوشريعةاإلسيم عقيد  شلتوت، محهود،  (24

 ، ]نعر: دار الكت و المهذب في فقا اإلمام الشافعيالعيرازي، إبراهيل ب  علي ب  سوسف، أبو إسحاق (29

 العلهية، بيروت[. 

 م[.1199، 1، ]نعر: منعلة الهعارف، طالجنسية والموطس ومركز األجانبصادق، هعام علي،  (28

، 4، ]نعر: الهكت  اإلسالمي، بيروت، لبنان، طمصنف عبد الرَاقبد الرزاق ب  ههام، الصنعاني، ع (21

 هـ[. 1201 –م 1181

 م[.1181-هـ 1201، 8، ]نعر: الهكت  اإلسالمي، بيروت، طيكبار عمرالطنطاوي، علي،  (50
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اق،  (51 كت  ]دار ال، التاج واإلكليت لمختصر كليتعبد هللا ب  محهد ب  سوسف، أبو عبد هللا العهير بالهوس

 م[.1112، 1العلهية، ط

، ]رسالة ماجستير، كلية يحكام الجنسية والمواطنة مس منظور إسيميع هان، رنا صبحي سعيد،  (54

 م[. 4011الدراسات العلياـ جامعة النجاح الوطنية، فلسطي ، 

، ]نعر: منعورات الحلبي دراسة مقارنة –الوسيط في يحكام الجنسية عكاشة، محهد عبد العا ،  (51

 م[.4004، لبنان، بيروت، 1الحقو ية، ط

 م[. 1111، ]نعر: دار الفكر الجامعي، اإلسكندرسة، القانوَ الدولي الخاصعلي، هعام صادق،  (52
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 ، ]نعر: دار عالل الكت  للنعر، بيروت[.الفروق((
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 . https://8rbtna.comم[، 44/4/4040م، وهو موجود بتارسخ 4011في 
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 محهد، ]نعر: الهكتبة األزهرسة للتراث[.

 

، الهجلة األكادسهية لثبحاث والنعيييييير د. عبد الكرسل مصييييييطفى جاموس ،2020 ©جهيع الحقوق محفوظية 

 (CC BY NC) العلهي.

 

  

http://www.ajrsp.com/
https://expatguideturkey.com/
https://www.expatguideturkey.com/
https://www.zamanalwsl.net/
https://8rbtna.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 418  

ISSN: 2706-6495 

 

 الهحتوسات

القانونية للجنسيييييية التركية اثسيييييت نا ية واارار اثجتهاعية لحل الهواطنة في الهجتهع األحكام الفقهية والرؤسة 

 182 .......................................................................................................................... التركي

 182 ........................................................................................................ ملدو البحث:

 189 ......................................................................................................................الهقدمة

 189 ........................................................................................معكلة البحث أو الدراسة:-1

 188 ...................................................................................................... أههية البحث:-4

 188 ..................................................................................................... أهداف البحث:-1

 188 ................................................................................................. الدراسات السابقة:-2

 181 .......................................................................................................حدود البحث:-5

 181 ......................................................................................... ته:منهج البحث وإجرالا-4

 181 ....................................................................................................... خطة البحث:-9

الهبحث األو : مفهوم الجنسييية والهواطنة في العييرسعة اإلسييالمية والفرق بينهها والرؤسة القانونية التركية لها

 ................................................................................................................................... 181 

 110 ............................................ الهطل  األو : مفهوم الجنسية والهواطنة والرؤسة القانونية لهها.

 110 .............................................................................................. أوثً: مفهوم الجنسية

 111 .................................................................................................... رانياً: الهواطنة:

 114 ........................ الهطل  ال اني: مفهوم الجنسية والهواطنة في العرسعة اإلسالمية، والفرق بينهها.

 114 .................................................................. في العرسعة اإلسالمية:أوثً: معنى الجنسية 

 114 ........................................................................ رانياً: الهواطنة في العرسعة اإلسالمية:

 111 ............................................................................ رال اً: الفرق بي  الجنسية والهواطنة

 111 .................... التركية اثست نا ية واألحكام الفقهية الهتعلقة بها:الهبحث ال اني: طرق اكتسا  الجنسية 

 112 . وطرق اكتسابها.الهطل  األو : أنوا  الجنسية في العرسعة اإلسالمية والرؤسة القانونية التركية لها، 

 112 ........................................................................................... أوثً: الجنسية األصلية

 114 ................................................................ رانياً: الهكتسبة وتسهى )الجنسية اثست نا ية(:

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 419  

ISSN: 2706-6495 

 

الهطل  ال اني: األحكام الهترتبة على الجنسييييية التركية اثسييييت نا ية في ظا العييييرسعة اإلسييييالمية والرؤسة 

 111 ................................................................................................................ القانونية لها.

 111 .......................................................................... حكل الجنسية في العرسعة اإلسالمية:

الحقوق اثجتهاعية واثلتزامات الهترتبة على اكتسيييييا  الجنسيييييية اثسيييييت نا ية في العيييييرسعة الهبحث ال الث: 

 204 ................................................................................................ اإلسالمية والهجتهع التركي.

 204 ............................ ثجتهاعية والهدنية الهترتبة على الجنسية اثست نا ية.الهطل  األو : الحقوق ا

 204 ............................................................................. أوثً: م  جهة العرسعة اإلسالمية.

 204 ....................................................................... رانياً: م  جهة الرؤسة القانونية التركية:

 209 ......................................... الهطل  ال اني: الحقوق السياسية الهترتبة على الجنسية اثست نا ية.

 209 ............................................................................. أوثً: م  جهة العرسعة اإلسالمية.

 201 ....................................................................... رانياً: م  جهة الرؤسة القانونية التركية:

الهطل  ال الث: اثلتزامات الهترتبة على الجنسييييية اثسييييت نا ية في العييييرسعة اإلسييييالمية والرؤسة القانونية 

 201 ..................................................................................................................... التركية.

 211 ..................................................................................................................... الداتهة

 211 ....................................................................................................... الهصادر والهراجع

http://www.ajrsp.com/

