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مدى متتع األجنبي باحلق في التصويت
 والترشيح للمجالس النيابية واحمللية 

- دراسة مقارنة -

)1(
د. اأ�رشف الرفاعي

1( أستاذ مساعد القانون الدولي اخلاص ومقررات املالية العامة واالقتصاد في كلية القانون الكويتية العاملية.
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مخت�صــر

حق  خا�صة  وب�صفة  ل���أج��ان��ب  ال�صيا�صية  الحقوق  م�صكلة  البحث  ه��ذا  يعالج 

القديمة  الع�صور  والمحلية في  النيابية  المجال�س  انتخابات  والتر�صيح في  الت�صويت 

خ�ل  من  وذلك  العام  الدولي  القانون  وفي  الحديثة  والع�صور  الو�صطى  والع�صور 

 1948 الإن�صان  العالمي لحقوق  الإع�ن  الدولية والإقليمية مثل  التعر�س ل�تفاقيات 

1985واتفاقية  الإن�صان  حقوق  واإع�ن   ،1966 وال�صيا�صية  المدنية  الحقوق  واتفاقية 

لحقوق  الأوروبية  والتفاقية  الأجانب  المهاجرين  العمال  واتفاقية   1951 ال�جئين 

الإن�صان 1950 والميثاق العربي لحقوق الإن�صان.

الدول  بع�س  د�صاتير  في  البرلمانية  النتخابات  في  الم�صكلة  هذه  البحث  ويبين 

وفي النتخابات المحلية في الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي والمحاولت التي 

تمت بخ�صو�س منح حق الت�صويت ل�أجانب بالقرار ال�صادر عن التحاد الأوروبي 

قبل اإبرام اتفاقية ما �صتريخت.

ظل  في  �صتريخت  ما  اتفاقية  اإب��رام  قبل  فرن�صا  في  الم�صكلة  هذه  البحث  ويعالج 

 ،1789 اأغ�صط�س   26 ف��ي  ال�����ص��ادر  وال��م��واط��ن  الإن�����ص��ان  لحقوق  الفرن�صي  الإع����ن 

والد�صاتير الفرن�صية المتعاقبة قبل وبعد اإبرام اتفاقية ما�صتريخت 

والبرتغال  وهولندا  بلجيكا  من  كل  د�صاتير  في  الم�صكلة  هذا  البحث  يعالج  كما 

والدنمارك قبل وبعد اإبرام اتفاقية ما�صتريخت.
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مقــــدمـــة 

اأواًل -  حق الت�صويت :

    يعد حق الت�صويت اأهم الحقوق التي توؤدي اإلى كفالة الفرد في اإدارة �صوؤون 

مجتمعة، ومن ثم ا�صتراكه في حكم نف�صه. وهذا الحق ل ي�صتطيع اأحد اأن ينتزعه من 

الع�صر  بالديمقراطية فهو عمادها و�صندها في  ارتباطًا وثيقا  المواطنين، ويرتبط 

الحديث، وهو الو�صيلة الأ�صا�صية والمنفردة لإ�صناد ال�صلطة في النظم الديمقراطية 

اأفراد ال�صعب. المعا�صرة، وتحقيق حق الم�صاركة في الحياة ال�صيا�صية من جانب 

. وعلى نقي�س الديمقراطيات 
)1(

اأن ال�صعب يحكم نف�صه بنف�صه ولنف�صه وهذا يعني 

هذه  لأن  ن��ظ��رًاً  الأول����ي،  المكانة  فيها  الت�صويت  ي��اأخ��ذ  ل��م  القديمة  الع�صور  ف��ي 

الديمقراطيات كانت تعتمد على ث�ث و�صائل لإ�صناد ال�صلطة، تتمثل الو�صيلة الأولى 

، والو�صيلة الثانية كانت تعتمد علىطريقة القرعة ب�صفة 
)2(

في الديمقراطية المبا�صرة

القرعة  بين  تجمع   مركبه   طريقة  على  تعتمد  فكانت  الثالثة  الو�صيلة  اأما  اأ�صا�صية، 

.
) 3(

والت�صويت

ا�صتحالة تطبيق  الحا�صر ب�صبب  الوقت  المكانة في  الت�صويت هذه  اأحتل      وقد 

ولأن  القديمة،  الديمقراطيات  ف��ي  ���ص��ائ��دًا  ك��ان  ال��ذي  المبا�صر  الديمقراطي  النظام 

عدد  لكثافة  نظرًاً  الراهن  الوقت  في  حتمية  �صرورة  اأ�صبحت  النيابية  الديمقراطية 

ال�صكان في الدولة.

و�صيلة  اأ�صبح  اإذا  اإل  الديمقراطية  روح  عن  معبرًا  الت�صويت  يكون  اأن  يمكن  ول 

لم�صاركة اأكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية اإ�صناد ال�صلطة.  وذلك لأنه ل يكفي 

1(  محمد بدران، النظم السياسية املعاصرة،دراسة حتليلية مقارنة، دار النهضة العربية، 1997 ص192. 

2( ملزيد من التفاصيل حول الدميقراطية املباشرة راجع :محمد ليلة، النظم السياسية، الدولة واحلكومة، دار  النهضة العربية 1969 ص 907 
40 وما  1967 ص  وما بعدها، محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، اجلزء األول، الطبعة األولى، دار النهضة العربية 

بعدها،  إبراهيم شيحا، مبادئ األنظمة السياسية،  الدول واحلكومات، بيروت 1982 ص 15 وما بعدها.
3( ملزيد من التفاصيل حول  الدميقراطيات القدمية راجع : أنور رسالن، الدميقراطية بني الفكر الفردي والفكر االشتراكي، رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى كلية احلقوق جامعة القاهرة سنة 1971 ، ص 17 وما بعدها. وملزيد من التفاصيل عن الدميقراطية األثينية راجع، أ.هـ م. جونز، 

الدميقراطية األثينية، ترجمة عبدا حملسن اخلشاب، الهيئة املصرية العامة للكتاب، سنة 1976 ، ص 151 وما بعدها.
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النظام  ي�صبح  لكي  الت�صويت  طريق  عن  تم  قد  الحكام  اإلى  ال�صلطة  اإ�صناد  يكون  اأن 

ديمقراطيا بمعني الكلمة،بل ينبغي  اأن يكون حق الت�صويت عامًا  دون اأن يكون مقيدًا 

 .
)1(

بن�صاب مالي معين، اأو ب�صرط الكفاءة

وبالرجوع اإلى  نظم الت�صويت  واأ�صاليبه في الدول الديمقراطية نجد اأنها تختلف 

من دولة اإلى اأخرى بح�صب الظروف ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية لكل دولة، 

ومدى �صيادة الروح الديمقراطية في نظامها ال�صيا�صي، وطبيعة التكوين الجتماعي 

والتقدم الح�صاري والثقافي ل�صعبها. اإذ تتنوع هذه النظم اإلى اأنواع، فمن حيث كيفية 

اإما اأن يكون مبا�صرًا اأي على درجة واحدة، اأو غير مبا�صر  الت�صويت ودرجاته، فهو 

على درجتين اأو اأكثر.

يكون  اأن  اإما  فهو  النتخابية،  الدوائر  في  المر�صحين  اختيار  طريقة  ناحية  ومن 

انتخابًا فرديا حيث يتم اختيار مر�صح واحد من بين المر�صحين عن كل دائرة انتخابية، 

واإما اأن يكون انتخابًا بالقائمة بحيث ت�صم كل قائمة حزبية عددًا من المر�صحين عن 

الدائرة النتخابية.

وبالن�صبة لتحديد الأ�صا�س الذي تتم بناء عليه عملية توزيع الأ�صوات النتخابية 

على المر�صحين يوجد نظامان في هذا المجال، هما نظام الأغلبية من ناحية، ونظام 

التمثيل الن�صبي من ناحية اأخرى.

تحديد  طريق  عن  اإم��ا  ذل��ك  ويتم  والمهن  الم�صالح  تمثيل  نظام  هناك  واأخ��ي��رًا، 

ن�صبة معينة من المقاعد النيابية لتمثيل اأ�صحاب الم�صالح والمهن بجوار التجاهات 

ال�صيا�صية المختلفة – في المجل�س النيابي اأو بوا�صطة انتخاب اأحد   المجل�صين النيابيين 

المجل�س  يكون  اأن  على  الدولة  في  والجتماعية  القت�صادية  الم�صالح  لتمثل  باأكمله 

1( بشأن االنتخاب بصفة عامة راجع 
Andre et Francine demichek droit Elecroral. Dalloz. Paris 197.
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.
)1(

الآخر لتمثيل التجاهات ال�صيا�صية

الفردي والنتخاب بالقائمة  اأن الختيار بين نظام النتخاب      ومما ل �صك فيه 

ي�صكل م�صالة جوهرية لكل النظم النتخابية في العالم المعا�صر، لما يمثله هذا الختيار 

من اأهمية كبيرة تنعك�س على العملية النتخابية وما تتمخ�س عنه من نتائج.

اإذا كان  اأم وظيفة، فهو       وتختلف الآراء في الفقه حول اعتبار الت�صويت  حقا 

اأن  باعتبار  اأو  لهم،  حقا  باعتباره  الجميع  يمار�صه  �صخ�صي  حق  انه  يعني  فهو  حقا، 

ال�صعبية،  ال�صيادة  من  لجزء  منهم  كل  امت�ك  عن  تعبيرًا  يعد  الحق،  لهذا  ا�صتعمالهم 

لمبداأ  وتاأكيد  مواطن،  كل  اإرادة  من  تتكون  التي  العامة،  الإدارة  تكون  في  وم�صاركة 

ال�صخ�صية وال�صيا�صية.  ويترتب على  الحقوق  – تجاه  الأف��راد  – م�صاواة  الم�صاواة 

ما تقدم عدة نتائج اأهمها تقرير ذلك الحق لجميع المواطنين    كقاعدة عامة – وكذلك 

.
)2(

عن�صر الختيارية في ا�صتعماله اأو عدم ا�صتعماله

     اأما اإذا اعتبر الت�صويت وظيفة ولي�س حقا، فاإن ذلك معناه اأن الفرد يمار�س عملية 

الت�صويت  باعتباره مكلفا به ، ولي�س باعتباره ملكًا اأو حقًا له، اأو ممار�صة لجزء من 

1( راجع بشأن النظم املتعلقة باالنتخاب :
- J.L AFERRIERE MANUEL DE DROIT CONSTI`UTONNEL.  PP.547 ET . S
- M. DUVERGER, INSTITUTIONS POLITI`UES ET DROIT CONSTITUTIONNEL.1 LES GRANDS 

SYSTEMES POLITIQUES 16eme DITION. THEMIS, PARIS, 1980 PP: 129 ET.S
- A. HAURIOU DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTUTIONS POLITIQUES PARIS 1968, 

[[: 85 ET, S 
- j.  DADART،  INSTITUTIONS POLITIQUES ET DROIT CONSTITUTIONNEL،  T.L. L.g. D.J 

PARIS 1975 PP: 212 ET.S
- GEORGES BURDEAU. DROIT CONSTITUIONNEL ET INSTITUIONS POLITIQUES 18  ED 

L.G.D.J 1977 PP: 149 ET.S
متولي،  احلميد  عبد  بعدها،  وما   ،286 ص   ،1943 سنة  العامة،  الدستورية  املبادئ  عثمان،  خليل  عثمان   : أنظر  العربي  الفقه  وفي   -
النظم  ى،  بدو  ثروت  بعدها،  وما   ،145 ص   ،  1964 سنة  الثالثة،  الطبعة  األول،  اجلزء  السياسية،  واألنظمة  الدستوري  القانون 
النهضة  الثانية،  دار  الطبعة  النظم السياسية والقانون الدستوري،  226  وما بعدها، محسن خليل،  1970 بدون ناشر ، ص  السياسية 
النهضة  دار  احلكم،  ونظم  السياسية  لألنظمة  العامة  واملبادئ  الدولة،  نظرية  اجلرف،  طعيمه  بعدها.  وما   ،172 ص    ،1971 العربية 
العربية، القاهرة، بدون ناشر 1978 ، ص 555 وما بعدها، سعد عصفور، املبادئ األساسية  في القانون الدستوري والنظم السياسية، 
باإلسكندرية،  املعارف  منشأة  للدولة،  العامة  النظرية  فهمي،  بعدها،مصطفي  وما   195 ص   ،1980 سنة  باإلسكندرية  املعارف  منشاة 
1984ص 162 ، وما بعدها، عبد الغني بسيوني عبدالله، النظم السياسية،والقانون الدستوري،  الدولة احلكومة – احلقوق واحلريات 

العامة،املبادئ العامة للقانون الدستوري، الدستور اللبناني   الدار اجلامعية، بيروت – لبنان، 1992ص 233 وما بعدها. 
ص    1985 امليزان  في  االنتخابي  نظامنا  عفيفي،  مصطفي  وراجع   ،194 ص  سابق،  مرجع  السياسية  النظم   – بدوي  ثروت  راجع   )2

17، وما بعدها.
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– يمار�صون وظيفة  –بالت�صويت   فالأفراد  الأمة ل تتجزاأ.  ولذلك  ال�صيادة ف�صيادة 

وتقييد  الناخبين  هيئة  تنظيم  اأو  تحديد  اإمكانية  ذلك  على  ويترتب  ممثليهم.   اختيار 

النتخاب في طائفة من النا�س ) ح�صب الثروة اأو الكفاءة – الجن�صية............( كما اأن 

النتخاب – باعتباره وظيفة طبقًا لهذا الراأي – فاإنه يكون اإجباريا.

حق  ممار�صة  وط��رق  واأن����واع  اأ�صاليب  ت��ع��ددت  ق��د  ف��اإن��ه  ت��ق��دم،  م��ا  �صوء  وعلى 

جميع  يمار�صه  اأن  المفتر�س  من  الذي  العام  الت�صويت  اأ�صلوب  واأهمها   ،
)1(

الت�صويت

)�صن  معينة  �صن  با�صتراط  الحق  ذلك  تنظيم  يعد  ول  بالأهلية   المتمتعين  المواطنين 

الر�صد ال�صيا�صي( و�صروط اأخرى تقيدًا لمبداأ القتراع العام.  وهناك الت�صويت  المقيد 

الذي يح�صر طائفة الناخبين في طوائف معينة على اأ�صا�س ا�صتراط ن�صاب مالي.

وتفرق بع�س الد�صاتير – وقوانين النتخاب المنظمة ل�صتعمال حق الت�صويت. 

الفئة  في  فت�صترط  المكت�صبة،  الجن�صية  وحاملي  الأ�صلية،  الجن�صية   حاملي  بين 

لحق  لممار�صتهم  للجن�صية  اكت�صابهم  على   معينة  زمنية  فترة  م��رور  الأخ��ي��رة 

الت�صويت  حق  بين  اأخ��رى  وقوانين  د�صاتير  وتفرق   
)2(

التر�صيح وحق  الت�صويت 

من  معينة  زمنية  فترة  مرور  بعد  للمتجن�س  الت�صويت  حق  فتمنح  التر�صيح  وحق 

ح�صوله على الجن�صية وتق�صر حق التر�صح على المتمتعين بالجن�صية التاأ�صي�صية 

والجن�صية الأ�صلية.  

الدولية.   والمواثيق  الإن�صان  حقوق  اإع�نات  واأكدته  الت�صويت  بحق  اهتمت  وقد 

حيث ن�صت المادة ال�صاد�صة من الإع�ن الفرن�صي لحقوق الإن�صان على اأن »القانون هو 

تعبير عن الإرادة العامة للمجتمع، ولكل مواطن حق الم�صاهمة في ت�صريعه �صخ�صيًا 

وهناك  درجات(،  )على  املباشر  غير  أو  املرشحني(  من  يريد  من  مباشرة  الناخب  ينتخب  )حيث  املباشرة  االنتخابات  أساليب  فهناك   )1
أسلوب السرية عند إدالء الناخب بصوته، أو أسلوب العلنية، وهناك أسلوب االنتخاب اإلجباري ) فالناخب مكلف باإلدالء بصوته 
وإال اعتبر مخالفا للقانون ( ونقيضه هو األسلوب االختياري، وهناك  انتخاب بالقائمة ) النسبة املطلقة ( حيث يختار الناخب فردا أو 
أكثر محددين في الدائرة االنتخابية، أو االنتخاب بالقائمة )النسبية املطلقة( حيث يختار الناخب قائمة حتوي عددا من مرشحي حزب 

أو أحزاب معينة.
– املعفون واملوقوفون عن مباشرة احلقوق السياسية  نظم االنتخابات في  2( راجع في تفاصيل ذلك : سعاد الشرقاوي، عبدالله ناصف 
العالم وفي مصر، ص 159 وما بعدها،  ثروت بدوي – النظم السياسية، املرجع السابق ص 207، وما بعدها وراجع مصطفي عفيفي 
في امليزان – مرجع سابق ص 27، ص 81 وما بعدها وأنظر كذلك بالنسبة لدستور 1971 املصري مصطفي أبو  االنتخابي  – نظامنا 

زيد النظام الدستوري املصري »الطبعة األولي 1984، ص 266 ، ما بعدها«.
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اأو بوا�صطة ممثليه« كما ن�صت المادة )21( من الإع�ن العالمي لحق الإن�صان على اأن 

» لكل اإن�صان الحق في ال�صتراك في حكومة ب�ده �صواء اأكان ذلك مبا�صرة اأو بوا�صطة 

ممثلين منتخبين انتخابا حرا«.

ين�صب حق الت�صويت على حق المواطن في اختيار ممثليه  في البرلمان،  وحقه في 

اإبداء راأيه بالن�صبة ل��صتفتاءات العامة حول اإقرار اأو تعديل ت�صريع معين )كالن�صو�س 

الد�صتورية والقوانين الأ�صا�صية اأو الهامة( اأو اإبداء راأيه بالن�صبة لمبادئ اأو برامج اأو 

خطط �صيا�صية اأو اقت�صادية اأو اجتماعية.

كما ي�صمل حقه في اختيار ممثليه في المجال�س المحلية وفي اختيار رئي�س الدولة،  

.
)1(

اأو انتخابات الق�صاة ) طبقا للتنظيم المعمول به في كل دولة(

ثانيًا -  حـق التر�صيح :

المجال�س  ع�صوية  لتولي  اأنف�صهم  تر�صيح  في  الدولة   مواطني  حق  به  ويق�صد 

النيابية اأو المحلية، اأو المنا�صب ال�صيا�صية كمن�صب )رئي�س الدولة اأو نائب الرئي�س اأو 

رئي�س مجل�س الوزراء اأو نائبه اأو الوزير  اأو محافظ الإقليم اأو نائبه( اأو الوظائف العامة 

ب�صفة عامة كانتخابات الق�صاه مثً� في الدولة التي تاأخذ بذلك.

ومما ل �صك فيه اأن حق التر�صيح هو اأي�صًا من اأهم الحقوق التي ت�صمن ا�صتراك 

الأفراد في اإدارة �صئونهم وحكم اأنف�صهم باأنف�صهم.  

الإع�ن  الن�س عليه في  الذي ورد  المواطنين  بين  الم�صاواة  مبداأ  اإعمال  ويتطلب 

في  الواحد  الوطن  اأبناء  يت�صاوي  اأن  العالم،  د�صاتير  وفي  الإن�صان  لحقوق  العالمي 

ممار�صة هذا الحق، باعتباره الوجه المقابل لحق الت�صويت اإل اأن ذلك ل يمنع من اأن 

تنظم الد�صاتير والقوانين �صروط واأو�صاع ممار�صة حق الت�صويت والتر�صيح.

  وفي الواقع تفرق الت�صريعات  القانونية المختلفة بين اأ�صحاب الجن�صية الأ�صلية 

ال�صيا�صية  الحقوق  ممار�صة  في  الطارئة   الجن�صية  اأو  المكت�صبة  الجن�صية  واأ�صحاب 

1( انظر عرض مصطفي عفيفي لهذا املوضوع، املرجع السابق – ص 17 ، وما بعدها واملراجع املشار إليها بهامش 3  من ذات الصفحة.
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الحقوق  هذه  مبا�صر  من  المكت�صبة  الجن�صية  اأ�صحاب  الت�صريعات  هذه  بع�س  فتقيد 

خ�ل فترة زمنية معينة تح�صب من تاريخ اكت�صابه للجن�صية، وتحظر البع�س الآخر 

الحق  التاأبيد، وب�صفة خا�صة  �صبيل  ال�صيا�صية على  الحقوق  المتجن�س مبا�صرة  على 

في التر�صيح،  اأو التعيين في المجال�س النيابية والمحلية.

واإذا كان هذا هو حال المتجن�س الذي يتمتع بجن�صية الدولة،  فما هو حال الأجنبي، 

الذي ل يتمتع بجن�صية الدولة، هل  يتمتع باأي حقوق �صيا�صية ؟ هذا ما �صوف نحاول 

الإجابة عليه من خ�ل هذا البحث: 

و�صوف نق�صم هذا البحث اإلى اأربعة ف�صول نتناول في

 الف�صل االأول : التطور التاريخي لحق الأجنبي في الت�صويت والتر�صيح.

 الف�صل الثاني : الأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في النتخابات البرلمانية.

 الف�صل الثالث :  وحق الت�صويت والتر�صيح في القانون الدولي.

المحلية  النتخابات  في  والتر�صيح  الت�صويت  وحق  الأجانب   : الرابع  الف�صل 

والإقليمية في الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي.
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الف�صل االأول

التطور التاريخي لحق االأجنبي في الت�صويت

 والتر�صيـح فـي االنتخابـات النيابيـة والمحليـة 

�صوف نق�صم هذا الف�صل اإلى ثالثة مباحث، نتناول في:

 المبحث االأول:  الأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح  في الع�صور القديمة

 المبحث الثاني:  الأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في الع�صور الو�صطي

 المبحث الثالث:  الأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في الع�صور الحديثة.

المبحث االأول

االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في الع�صور القديمة

     كانت القاعدة في المدنيات القديمة اأن الأجنبي ل ي�صلح اأن يكون �صاحب حق، 

وقانون المدينة لي�س خطابًا له، هو والرقيق �صواء ب�صواء، ي�صلح مو�صوعًا للحق ل 

الأزمنة  في  ال�صائدة  الفل�صفة  كانت  وقد  القانونية.  ال�صخ�صية  من  مجرد  له،  �صاحبًا 

�صوى  قوانينها  من  ي�صتفيد  ل  العبادة  وح��دة  تربطها  جماعة   « المدينة   « اأن  الغابرة 

 .
)1(

اأع�صائها فهم وحدهم الذين يتمتعون بال�صخ�صية القانونية ول يتمتع بها الأجنبي

الأجنبي نظرة �صك وريبة فهو عدو  اإلى  المجتمعات  الفل�صفة جعلت نظرة تلك  وهذه 

 .
)2(

يحق قتله و�صلب ماله

اأواًل  - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في م�صر الفرعونية :

 لم يكن الم�صريون يرحبون بالأجنبي، فهو لديهم �صخ�س غير مرغوب فيه ول 

في  بقى  واإذا  م�صبق،  اإذن  على  الح�صول  بعد  اإل  الم�صرية  الأرا�صي  دخول  له  يحق 

1( عز الدين عبد الله، القانون الدولي اخلاص، اجلزء األول في اجلنسية واملوطن ومتتع األجانب باحلقوق مركز األجانب – الطبعة احلادية 
عشر، مطبعة الهيئة العامة للكتاب لسنة 1986 ص  5.

2( عبد املنعم درويش، ماهية األجنبي، دراسة في فلسفة اجلنسية، دار النهضة العربية 1988 ص 13.
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م�صر ف�صوف يلقي معاملة قا�صية، ول يحق له الخروج من الإقليم الم�صري اإل تحت 

ب�صر واإ�صراف حر�س الحدود. وكان م�صير الأجنبي الذي يدخل م�صر الفرعونية اإما 

 .
)1(

الموت اأو العبودية

اأما فيما يتعلق بال�صلطة ال�صيا�صية في تلك المدن فقد كانت في بادئ الأمر قا�صرة 

التجارية  الأن�صطة  ازدي��اد  اأن  اإل  الإ���ص��راف  با�صم  عرفت  الأف���راد  من  قليلة  فئة  على 

الثراء،  من  وافر  بقدر  تميزت  العامة  من  فئة  ظهور  اإلى  اأدى  المدن  تلك  في  والمالية 

وكانت تتمثل في رجال الأعمال الذين يمكن اأن يطلق عليهم الطبقة المتو�صطة، والذين 

كان لظهورهم اأثر كبير في الحد التدريجي من نفوذ الأ�صراف بل واإق�صائهم في نهاية 

المطاف عن ال�صلطة. 

حيث اأدى ثراء الطبقة المتو�صطة اإلى ازدياد نفوذها مع مرور الوقت، وقد تزامن 

هذا النفوذ مع �صيوع الروح الديمقراطية وا�صتقراها في مجتمعات تلك المدن، كل ذلك 

اإلى  اإ�صناد مهام الحكم  اأن يتم  اأهالي تلك المدن ب�صرورة  اإلى وجود قناعة لدى  اأدى 

هيئة منتخبة من قبل اأ�صراف ال�صعب مبا�صرًة، وقد تج�صد ذلك في اإ�صناد ال�صلطة اإلى 

هيئة منتخبة مكونة من ع�صرة رجال يتم انتخابهم من قبل ال�صعب مبا�صرة وذلك وفقًاً 

.
)2(

ل�صروط محدده �صلفًا 

ال  النظام  طبق  الحديثة  الفرعونية  الإمبراطورية  ظل  في  المدن  هذه  اإدماج  ومع 

مركزي في اإدارة �صئون الب�د، حيث عرف القدماء الم�صريون نظام المجال�س ال�صعبية، 

تتمثل  كانت  التي  الهامة  الم�صائل  لبحث  �صعبية  ن��دوات  هيئة  في  يجتمعون  فكانوا 

اأول نواة  اإدارة �صئون ال�صيا�صة والزراعة . وتعد هذه المجال�س  ب�صوره رئي�صية في 

للتنظيمات والت�صكي�ت الحزبية والمجال�س النيابية بالمعني ال�صحيح،وكان التمثيل 

في هذه المجال�س قا�صر على الم�صرين دون غيرهم اأي اأن الحق في مبا�صرة الحقوق 

المواطنين بل  الت�صويت والتر�صيح كان قا�صرا على  ال�صيا�صية ومن بينها الحق في 

1( عبد املنعم درويش املرجع السابق ص 23 .

السابق، ص121  املرجع  والقانونية،  النظم االجتماعية  تاريخ  زناتي،  10، محمود   ،9 السابق ص  املرجع  : مصطفي اخلشاب،  2( راجع 
وما بعدها.
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–على الإط�ق - في  اأولى عدم تمتع الأجنبي  على فئة قليلة منهم وبالتالي من باب 

تلك الفترة باأي حق،وذلك  لعدم تمتعه بال�صخ�صية القانونية في تلك الفترة.

الحقوق  مبا�صرة  في  الحق  تقت�صر  القديمة   الع�صور  في  المدن  د�صاتير  وكانت 

ال�صيا�صية على مواطنيها فقط دون الأجانب. 

ثانيًا -  االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في مدينة اأثينا:

في مدينة اأثينا اأهم المدن الإغريقية واأعظمها �صاأنًا واأغناها فكرًا كان المواطن فقط 

الراأي، والع�صوية  اإبداء  التفكير وحرية  المتمثلة في حرية  ال�صيا�صية  يتمتع بحقوقه 

 .
)1(

في جمعية ال�صعب وحق تولي الوظائف العامة

والحرية عند الإغريق قديمًا لم تكن تعني حرية الفرد واإنما تعني حرية المواطن 

بو�صفه ع�صواُ في المجتمع، وهذا يعني اأن الأجانب كانوا م�صتبعدين، تمامًا، في تلك 

 .
) 2(

الفترة من الم�صاركة في الحياة ال�صيا�صية

وتميز نظام الحكم في مدينة اأثينا بمبداأ الم�صاواة بين المواطنين في الحياة المدنية 

وال�صيا�صية، وبذلك اقت�صر تطبيق الحقوق ال�صيا�صية ومن بينها الحق في الت�صويت 

من  الأجانب  ا�صتبعاد  يعني  والأرقاء.وهذا  الأجانب  دون  المواطنين  على  والتر�صيح 

.
)3(

الم�صاركة في الحياة ال�صيا�صية في اأثينا

اأثينا كانت المواطنة تمنح بقرار  اأنه توجد حالت في مدينة  اإلى  وتجدر الإ�صارة 

 .
)4(

من جانب واحد اأو بمقت�صى معاهدة خا�صة ب�صرط التبادل اأو المعاملة بالمثل

اأقدم الح�صارات في الغرب وقد �صدرت في  اليونانية من  وتعتبر الح�صارة 

1( ثروت بدوي، أصول الفكر السياسي والنظريات واملذاهب السياسية، دار النهضة العربية، ص 47 
2) - M. Sibert، La condition des eranger devant le droit international،  cours I.H.E.I.،  1954-

1955 P5.
3) - A. Jarde،  la formation du peuple،  paris،  la remaissance du livre, 1923،  P 310.

وفي ذات املعني راجع  :
   R. Bierznek،  statut jurdique de l’ etranger dans l’ Atiquite greco – romaine Melanges 

seferiandes 1961, P579.
4)  -A.Jarade, op.cit P310 et s – sibert.  Op. at. P 5 et s.
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 الذي �صدر 
)1(

ب�د الإغريق عدة قوانين كان اأ�صهرها على الإط�ق د�صتور �صولون

عام 594ق.م لإزالة الفوارق بين الطبقات الجتماعية وقد اأف�صح المجال للمواطنين 

من عامة ال�صعب ل��صتراك في منا�صب الحكم في الدولة، وال�صتراك في ال�صلطة 

الت�صريعية عن طريق مجل�س ال�صعب مما �صاعد على تدعيم النظام الديمقراطي في 

  .
)2(

اأثينا

من  ت�صريعية  ا�صط�حات  ب���اأول  القيام  ف��ي  الد�صتور  لهذا  الف�صل  وي��رج��ع 

الجن�صية  المطلوبة بالن�صبة ل�أجنبي للح�صول على  ال�صروط  التخفيف من  �صاأنها 

الإغريقية، وذلك حتى يتمكن من مبا�صرة الحقوق ال�صيا�صية اأ�صوة بالمواطنين في 

 .
)3(

مدينة اأثينا 

الديمقراطي  بالنظام  اأثينا  مدينة  وبالذات   – اليونانية  المدن  بع�س  اأخ��ذت  وقد 

  الذي يحكم ال�صعب فيه نف�صه بنف�صه دون و�صيط، و�صاد في ظل هذا النظام 
)4(

المبا�صر

ال�صيا�صية،  الحقوق  مبا�صرة  حق  لهم  الذين  الأح��رار  المواطنين  بين  الم�صاواة  مبداأ 

وتتكون من هوؤلء المواطنين جمعية عامة ت�صمى جمعية ال�صعب حيث كان محظورًا 

هذه  تعقدها  التي  الجتماعات  م��ن  اجتماع  اأي  ح�صور  الأجنبي  على  ت��ام��ًا  ح��ظ��رًا 

اأنه مختل�صًا  اأ�صا�س  الجمعية، ومن ينتهك هذا الحظر تطبق عليه عقوبة الإعدام على 

للحق في الحكم.  

ال�صعب  بجمعية  يعرف  ما  تكوين  اأثينا  مدينة  في  الديمقراطية  على   ترتب  وقد 

الفيلسوف في نظر اإلغريق،  513 ق م، ويعد هذا  أثينا عام   1( سولون : هو فيلسوف ومشرع ومصلح إغريقي تولي رئاسة مدينة 
واملؤرخني ابرز احلكماء السبعة الذين كان ألفكارهم وإصالحاتهم اثر بالغ في مسيرة احلضارة اإلغريقية، وقد كان آلراء سولون 
اكبر األثر في قيام احلركات الثورية التحررية وخاصة في مدينة أثينا، وقد نادي بضرورة إجراء إصالحات تشريعية، كما دعي إلى 
مساعدة األجانب الراغبني في احلصول على اجلنسية األثينية لتمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية.، ملزيد من التفاصيل حول هذا 
املوضوع، راجع على عبد املعطي محمد، الفكر السياسي الغربي، دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية، ص 307 وما بعدها، احمد 
محمد  بعدها،  وما  ص19،   ،1991 اإلسكندرية  اجلامعية،  املطبوعات  دار  والقانونية،  االجتماعية  النظم  تاريخ  حسن،  إبراهيم 
احمد عبد الوهاب خفاجة، األساس التاريخي والفلسفي ملبدأ الفصل بني السلطات، رسالة دكتوراه، مقدمه لكلية احلقوق جامعة 

اإلسكندرية 1997، ص186 .
2( محمود السقا، فلسفة وتاريخ النظم االجتماعية والقانونية، دار النهضة العربية، 1975، ص137 : 139 .

 ،2000 لسنة  دكتوراه  رسالة   ، واملقارنة  املصرية  القانون  في  والقانونية  الدستورية  وضماناتها  النيابية  االنتخابات  كامل،  عفيفي   )3
ص861.

العربية،1969،  النهضة  دار  واحلكومة،  الدولة  السياسية،  النظم  ليله،  كامل  راجع:   املوضوع   هذا  حول  التفاصيل  من  ملزيد   )4
ص333 وما بعدها.



مجلة كلية القانون الكويتية العالمية422

الذكور  من  الأ�صل  اأثيني  لكل  ع�صويتها  تمنح  كانت  والتي   ،
)1(

العمومية الجمعية  اأو 

وفي  التزامات  من  عليه  ما  موؤديا  الأق��ل  على  عامًا  ع�صرين  العمر  من  يبلغ  الأح��رار، 

مقدمتها تاأدية الخدمة الع�صكرية، وان ينتفي لديه ادني ما يحول بينه وبين مبا�صرة 

المختلفة  الدولة  مهام  اإدارة  في  ال�صعب  جمعية  يعاون  كان  وقد  ال�صيا�صية،  حقوقه 

 وقد كان يتم اختيار اأع�صاء هذا 
)2(

مجل�س تمثيلي يطلق عليه ا�صم مجل�س الخم�صمائة

المجل�س بالنتخاب من قبل مجموع المواطنين، حيث كانت مهمته الأ�صا�صية تتمثل في 

معاونة جمعية ال�صعب في القيام بعملية الت�صريع والحكم، وقد كان الأجانب محرومين 

من ع�صوية هذه الجمعية ومن ع�صوية المجل�س التمثيلي ) مجل�س الخم�صمائة (، ومن 

ممار�صة اأي حق من الحقوق ال�صيا�صية ؛لأنها كانت قا�صرًة على المواطنين الأحرار 

، حيث تم حرمان كل من الن�صاء 
)3(

من الذكور، وهو ما يطلق عليه المواطنة القا�صرة

والعبيد والأجانب من ممار�صة الحقوق ال�صيا�صية واقت�صرت تلك الحقوق على الذكور 

من المواطنين الذين بلغوا الع�صرين عامًا فاأكثر.

تجدر الإ�صارة اإلى اأن المدن الإغريقية كانت تتفق في التق�صيم الطبقي لمجتمعاتها، 

حيث كان المجتمع في كل منها يتكون من ث�ث طبقات تتميز كل طبقة عن الخري 

�صيا�صيًا وقانونيا وهذه الطبقات هي : 

1 - طبقة المواطنين الأحرار، وكان ي�صمح لهذه الطبقة بمزاولة كافة الحقوق ال�صيا�صية 

طريق  عن  تكت�صب  كانت  والتي  الإغريقية،  الجن�صية  لحاملي  القوانين  تكفلها  التي 

 % المولد وكان عدد هذه الطبقة خم�صة اآلف با�صتثناء الن�صاء الذين ي�صكلون ن�صبة 2 

فقط من �صكان اأثينا.

1( واجلدير بالذكر أن جمعية الشعب أو اجلمعية العمومية قد عرفت في كافة املدن اإلغريقية القدمية سوا كانت ذات حكم دميقراطي أم 
ارستقراطي ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع، راجع : ثروت بدوي، أصول الفكر السياسي، املرجع السابق، ص -44 طعمية 
اجلرف، نظرية الدولة، املبادئ العامة لألنظمة السياسية ونظم احلكم – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة – مطبعة جامعة 
القاهرة والكتاب اجلامعي، 1978، ص.-219  محمد جعفر، النظم السياسي والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 

1999، ص70 .                                                                                                                                                              

املوضوع،  هذا  حول  التفاصيل  من  ملزيد  املجالس،  من  النوع  هذا  عرفت  قد  القدمية  اإلغريقية  املدن  جميع  أن  بالذكر  اجلدير   -  2
 1995 ط  السياسية  النظم  في  الوسيط  البنا،  عاطف    45:44 ص  السابق،  املرجع  السياسي،  الفكر  أصول  بدوي،  ثروت  راجع، 

– 1996، بدون ناشر ص 249:248

املعرفة اجلامعية،  دار  النظريات واملذاهب والنظم،  املجتمع والسياسية، دراسات في  التفاصيل :راجع، إسماعيل سعد،  ملزيد من   )3
اإلسكندرية 1999، ص 76 .           
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2  - طبقة الأجانب، ويمثلون ن�صبة كبيرة من �صكان تلك المدن وكانوا يعملون في مجالت 

الجن�صية  على  بالح�صول  لهم  ي�صمح  ول  اليدوية،  والأع��م��ال  والتجارة  القت�صاد 

الإغريقية اإل في اأحوال خا�صة. 

3 - طبقة العبيد، وهم ادني الطبقات ول يتمتعون باأية حقوق �صيا�صية اأو غير �صيا�صية. 

نخل�ص مما تقدم اإلى: عدم تمتع الأجنبي في تلك الفترة باأي حقوق �صيا�صية.

المبحث الثاني

االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في

في الع�صور الو�صطى

وحق  الأجنبي  االأول:  المطلب  في  نتناول  مطلبين،  اإل��ى  المبحث  ه��ذا  ونق�صم 

الرومانية، ونتناول في  الم�صيحية، والإمبراطورية  الديانة  الت�صويت والتر�صيح في 

المطلب الثاني:  الأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في الإ�ص�م.

المطلب االأول 

االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح

 في الديانة الم�صيحية، واالإمبراطورية الرومانية 

�صوف نتناول في هذا المطلب مدى اأحقية الأجنبي في الت�صويت والتر�صيح في 

كل من الديانة الم�صيحية والإمبراطورية الرومانية وذلك على النحو التالي:

اأواًل  -  االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في الديانة الم�صيحية 

تاأ�صل  ولكن  اأجمعين،  النا�س  بين  الم�صاواة  اإلى  داعية  الم�صيحية  الديانة  جاءت 

النظام الإقطاعي لم يمكن لهذه الدعوة، بل على العك�س من ذلك �صار ينظر اإلى الأجنبي 

كاأنه من �صقط المتاع ل ي�صتطيع الإي�صاء بما يمتلك ول يورث ماله، بل ُيورث اإلى �صيد 
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المقررة  الحقوق  اأن  بمعنى  م�صيحيًا  مجتمعًا  الإقطاعي  المجتمع  وكان   ،
)1(

الإقطاعية

فيه كانت مق�صورة على الم�صيحيين دون غيرهم من معتنقي الديانات الأخرى. 

وبناًء عليه ظل الأجنبي في تلك الفترة محرومًا من التمتع باأي حق من الحقوق 

الت�صريع فهي  اأو  الحكم  تتناول �صئون  لم  الم�صيحية  ال�صيا�صية  ، فالنظرة   
)2(

الأخرى

 .
)3(

كتراث ديني لم تاأتي بفكر �صيا�صي

ثانيًا - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في االإمبراطورية الرومانية 

اأ�صيلة  �صيا�صية  فل�صفة  للرومان  يكن  لم  الرومانية  الإمبراطورية  زمن  في       

على  ال�صيا�صي  الفكر  مجال  في  واقت�صروا  الإمبراطورية،  بتو�صيع  اهتموا  لأنهم 

الإمبراطوري، وقد  الإغريقي وتطويره بما يت�ءم مع خدمة م�صروعهم  التراث  نقل 

للتمتع بكثير من  الأجانب  اأهلية  الرومان قواعد تقرر عدم  ال�صعوب عند  �صم قانون 

 وق�صر حق المواطنة، اأي اأ�صحاب الحق في الم�صاركة ال�صيا�صية 
)4(

الحقوق الخا�صة

اأفراد ال�صعوب التي كانت  على الرومانيين وحدهم مع ا�صتبعاد الأعداد ال�صخمة من 

الأفراد  ه��وؤلء  على  وق��ع  ال��ذي  الظلم  م��دى  يبين  ما  وه��و  الروماني،  للحكم  خا�صعة 

لحرمانهم دون مبرر من التمتع بحقوقهم ال�صيا�صية. 

وقد انق�صم المجتمع الروماني اإلى طبقتين هما: 

الطبقة  يمثلون  الأ���ص��راف،وه��م  اأو  النب�ء  اأي  البطارقة.  طبقة  االأولــي:  الطبقة 

الر�صتقراطية بالمجتمع الروماني، وكانت تتكون تلك الطبقة من كبار م�ك الأرا�صي 

الزراعية، وقد كانت كافة وظائف الدولة العليا من مدنية وع�صكرية و�صيا�صية، حكرًا 

اأبناء تلك الطبقة ولفترة طويلة من عهد الدولة الرومانية -  الطبقة الثانية طبقة   على 

العامة، وتنق�صم اإلى فئتين، هما : 

1( عز الدين عبد الله، املرجع السابق، ص 8، وما بعدها.

402 وما  2( مزيد من التفاصيل  عن النظم واألفكار السياسية في العصور الوسطي املسيحية راجع:كامل ليلة، املرجع السابق، ص 
بعدها .

3( للمزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع  راجع : محمد الشحات، معالم النظام السياسي في اإلسالم مقارنًا بالنظم الوضعية، دار 
الفكر العربي، القاهرة 1986، ص 105:102.

4( عز الدين عبد الله، املرجع السابق، ص 640، وفي ذات املعني راجع : عبد املنعم درويش، املرجع السابق، ص 29 .
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1 - عامة الريف - ويدخل في نطاقها �صغار م�ك الأرا�صي الزراعية وم�صتاأجري 

اأرا�صي البطارقة والإجراء الذين ي�صتعان بهم في القيام باأعمال زراعية ب�صورة 

من  تمكنهم  وعدم  روما  مدينة  خارج  الفئة  هذه  ا�صتقرار  اإلى  اأدى  مما  مو�صمية، 

ممار�صة اأي حقوق �صيا�صية.

2 - عامة مدينة روما من اأتباع ونب�ء وفر�صان وغيرهم ممًا ل يعملون لح�صاب احد، 

وهوؤلء منحوا الحق في ممار�صة بع�س الحقوق ال�صيا�صية في بادئ الأمر ثم اقر 

اأواخر  البطارقة، وذلك في  الم�صاواة مع  لهم بممار�صة حقوق �صيا�صية على قدم 

عهد الجمهورية.

الطبقة الثانية: طبقة العبيد، بالرغم من اأن هذه الطبقة كانت ت�صكل الغالبية العظمي 

في المجتمع الروماني اإل اأنها لم تتمتع باأي حق من الحقوق.   

اأولى لم يتمتع  الأ�صليين، فمن باب  الأمر بالن�صبة للمواطنين  واإذا كان هذا هو واقع 

الأجانب باأي حق من الحقوق ال�صيا�صية ومنها حق الت�صويت والتر�صيح في النتخابات. 

المطلب الثاني 

االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في

في االإ�صالم

   اأواًل - مفهوم الوطني واالأجنبي في ال�صريعة االإ�صالمية:

 من الم�صطلحات الحديثة التي ت�صتخدم في الدللة 
)2(

، وطني
)1(

تعد كلمة مواطن

وتعد  والذميين،  الم�صلمين،  من  الإ���ص���م  دار  في  ال��دول��ة  بجن�صية  يتمتع  من  على 

الإ�ص�م  عرف  ،فهل  الإ�ص�م  دار  في  والأجنبي  الوطني  بين  للتفرقة  اأداة  الجن�صية 

1( املواطن : هو الذي يتمتع، فوق متتعه بجنسية الدولة، بكل احلقوق السياسية.

الداخلية  القانونية  احلياة  في  التفاوت  من  البعض  وبني  بينه  يكون  عما  النظر  بغض  وذلك  الدولة،  بجنسية  يتمتع  الذي  هو   : الوطني   )2
وخاصة من وجهة احلقوق السياسية، حيث ال يتمتع الوطني بكافة احلقوق السياسية.

     وبناء عليه ميكن القول بأن كل مواطن وطني وليس كل وطني مواطن..ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع راجع : عز الدين عبد الله 
القانون الدولي اخلاص، املرجع السابق، ص 129 وما بعدها.
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الجن�صية بالمعنى المتعارف عليه الآن في القوانين الو�صعية ؟ ومن هو الوطني ومن 

هو الأجنبي في الدولة الإ�ص�مية؟

يترتب على الإجابة على هذه الت�صاوؤلت نتيجة هامه مفادها اأن من تثبت له الجن�صية 

في  الحق  بينها  ومن  ال�صيا�صية  بالحقوق  �صيتمتع  ال��ذي  هو  الإ�ص�مية  ال�صريعة  في 

الت�صويت والتر�صيح. ول ننوى الخو�س في هذه الم�صاألة اإل بالقدر ال�زم وال�صروري 

   .
)1(

محيلين القارئ اإلى المراجع العامة التي تناولت هذه المو�صوعات بالتف�صيل

يتمتع   من  هو  اآخ��ر  اأ�صلية،وبمعنى  ب�صفة  الدولة  في  يقيم  من  كل  هو  المواطن 

بجن�صيتها، وهو اإما اأن يكون م�صلمًا اأو ذميًا.

وعلى هذا يمكن القول باأن االأ�صا�ص الذي بنيت عليه جن�صية الم�صلم اأمران :- 

اللتزام باأحكام الإ�ص�م، الولء والنقياد للنظام الإ�ص�مي، والحكم الإ�ص�مي.

ولذا اختلف الم�صلم عن الذمي في اأن الثاني ولوؤه وانقياده للنظام في دار الإ�ص�م 

اإل اأنه يلتزم ببع�س اأحكام الإ�ص�م ولي�س كل اأحكام الإ�ص�م، ويعتبر الم�صلمون هم 

الأ�صل في دار الإ�ص�م، اأو بتعبير فقهاء القانون )اأ�صحاب الجن�صية الأ�صلية (2 فاأي 

يت�صل  الإ�ص�م  عريق  كان  اأو  الإ�ص�م  حديث  اأك��ان  – �صواء  الإ�ص�م  دار  في  م�صلم 

اإ�ص�م اآبائه بالع�صور الأولى ل�إ�ص�م – اأحد المواطنين الأ�صليين لدار الإ�ص�م.

ثانيًا - معني اأهل الذمة:

1 - الذمة في اللغة : بمعنى اأ�صحاب، واأهل الذمة اأ�صحابها، والذمة هي الأمان، 
الجزية،  �صقان: مادي هو  لها  والذمة  – اأي رجل ذو عهد.  والعهد،ويقال رجل ذمي 

 .
)3(

ومعنوي وهو العقد اأو العهد

زهرة. أبو  1397هـ،1977م.محمد  القاهرة  األنصار،   دار  اإلسالمية،  الدولة  نظام  خالف،  الوهاب  :عبد  راجع  الديار  مفهوم  في   )1
املاوردي،  البغدادي  البصري  حبيب  بن  محمد  ابن  على  احلسن  أبو  اإلمام   .1995 العربي  الفكر  دار  اإلسالم،   في  الدولية  العالقات 
األحكام السلطانية والواليات الدينية،  املكتبة التوفيقية، القاهرة.، عثمان جمعه ضميرية،  اإلمام /محمد بن احلسن الشيباني وأثره في 

العالقات الدولية،  رسالة دكتوراه،  جامعة األزهر، الشريعة والقانون،  القاهرة 1418هـ1997م،  مجلد1، ص 315 وما بعدها.
2( د/ أحمد حمد،فقه اجلنسيات في الشريعة اإلسالمية والقانون،1986م دار الكتب اجلامعية بطنطا ص 175.

3( محمود عبد الرحمن– معجم املصلحات واأللفاظ الفقيه – دار الفضيلة – ج 1 – من حرف األلف إلى حرف احلاء – 2 330، 
واإلمام / أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الشهري بابن منظور املتوفي سنة 177هـ - لسان العرب – دار املعارف – القاهرة 

– حتقيق وتهذيب عبد الله على الكبير وآخرون – مادة ذمم – ج3 -  ص 221، 222.
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2 - اأهل الذمة في اال�صطالح:-

اأو ممن  اأي العهد من الإمام  اإلى الذمة :  اأهل الذمة في ا�صطالح الفقهاء : ن�صبة 

الإ�ص�م،  اأحكام  ونفوذ  بالجزية،  التزامه  نظير  وماله،  نف�صه  على  بالأمن  عنه  ينوب 

وتح�صل الذمة لأهل الكتاب ومن في حكمهم بالعقد اأو بالقرائن، اأو بالتبعية، فيقرون 

.
)1(

على كفرهم في مقابل الجزية

ويعرف جانب من الفقه: الذمي اأنه من يقيم مع الم�صلمين على اأن يكون له ما لهم 

.
)2(

وعليه ما عليهم، وهو عقد يتوله ولي الأمر، كما انه عقد اأبدي

واليهود  الن�صارى  من  المعاهدون  هم  باأنهم  الذميون   : ث��ان  جانب  ع��رف  كما 

.
)3(

وغيرهم ممن يقيم في دار الإ�ص�م

اإقامة دائمة  وعرف جانب ثالث الذميين باأنهم رعايا الدولة الإ�ص�مية المقيمون 

.
)4(

في الدول الإ�ص�مية

الدولة  رعاية  في  يعي�صون  م�صلمين  غير  ق��وم  الذميون  اأن  ذلك:  من  ونخل�ص 

اأمر  الم�صلمين،  على  ما  وعليهم  للم�صلمين  ما  لهم  بحمايتها  يحتمون  الإ�ص�مية 

الم�صلمون بتركهم وما يدينون، وهوؤلء يطبق عليهم  ما على الم�صلمين فيما يت�صل 

.
)5(

ب�صيادة الدولة على رعايا

ثالثًا -  اأق�صام اأهل الذمة : 

تنق�صم طوائف اأهل الذمة ممن تقبل منهم الجزية و يدخلون في ذمة الم�صلمين اإلى 

ثالثة اأق�صام هي: 

الق�صم االأول : تقبل منهم الجزية، ويعطون الذمة باتفاق الفقهاء وهم اأهل الكتاب 

1( د/ محمود عبد الرحمن عبد املنعم – معجم املصطلحات واأللفاظ الفقيهة – دار الفضيلة – ص 330

2( الشيخ أبو زهرة،  العالقات الدولية في اإلسالم،  ص 65.

3( عبد الكرمي ذيدان،  أحكام الذميني واملستأمنني في اإلسالم – رسالة دكتوراه – حقوق القاهرة – ص 20.

4( أحمد احلصري،  الدولة وسياسة احلكم في الفقه اإلسالمي – ج 2  - ص 274.

5( عبد احلسيب رضوان، القاضي والبينة، رسالة دكتوراه  في الفقه، القاهرة – 1402هـ - 1982م – ص169.
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وقا�س  والفرنج  كال�صامرة  كتابًا  والإنجيل  التوراة  اتخذ  ومن  والن�صارى  اليهود  من 

مجو�صي  على  الجزية  و�صع  حينما    )[( بفعله  وا�صتدلوا  المجو�س  عليهم  الفقهاء، 

 
)2(

. وبما رُوي عن الإمام على كرم اهلل وجهه قال:  المجو�س كان لهم كتاب فرفع
)1(

هجر

 قال �صاحب المغني: 
)3(

ورُوي عن الإمام ال�صافعي ر�صي اهلل عنه مثل قول الإمام علي

 .
)4(

ل نعلم بين اأهل العلم خ�ف في هوؤلء

اإل  منهم  يقبل  ول  ذم��ة،  لهم  يعقد  ول  الجزية،  منهم  تاأخذ  ل   – الثاني:  الق�صم 

وقد اتفق الفقهاء على ذلك.
 )5(

الإ�ص�م اأو ال�صيف وهم المرتدون

والم�صركين،  كالملحدين،  اأخ��رى   طوائف  من  بقي  من  وهم   -  : الثالث  الق�صم 

وعبدة الأوثان. واختلف  الفقهاء في اإعطائهم الذمة اإلى ث�ثة مذاهب:

ال�صافعي، والظاهرية وال�صيعة  الحنابلة، وبه قال  – وهو مذهب  االأول:  المذهب 

 وقالوا بعدم اإعطائهم الذمة، وعدم قبول الجزية منهم مطلقًاً.
)6(

الأمامية

المذهب الثاني : - وبه قال الحنفية : حيث قال تقبل الجزية وتعطى الذمة لجميع 

256 هـ حتقيق/ طه عبدالرؤوف سعد   املتوفي سنة  البخاري  البخاري : اإلمام شيخ احلفاظ : محمد إسماعيل بن املغيرة  1( صحيح 
ص   – الذمة  أهل  مع  واملوادعة  اجلزية  باب  والسي  اجلهاز  كتاب   – م   2003  / 1423هـ  جديدة  طبعة   – املنصورة  اإلميان  مكتبة 
663، واألمام أبو عيسي محمد بن عيسي بن سورة الترمذي املتوفي 279 هـ سنن الترمذي دار الفكر العربي – بيروت – 140هـ 

- 1980م حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف – ج 4 ص 146  - 147 – في السير – باب ما جاء من أخذ اجلزية من املجوس
2( أنظر األثر عن على كرم الله وجه األمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه املتوفي سنة 620هـ املغني البن قدامه، على مختصر 
أبي القاسم عمر بن حسني بن عبد الله الرقي – حتقيق وتعليق محمد سالم محيس، وشعبان إسماعيل مكتبة اجلمهورية العربية – 
مصر – ومكتبة الكليات األزهرية ج 80 ص 570، وأنظر األمام أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم املتوفي سنة 456 هـ 

احمللي – حتقيق جلنة أحياء التراث العربي – دار اآلفاق اجلديدة – بيروت – لبنان – ج 7 ص 456.
الدار   - 1321هـ  بوالق  طبعة  عن  مصورة  ط  األم  هـ   204 –  150 – الشافعي  إدريس  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  محمد  األمام   )3

املصرية للطباعة – ج 4 ، ص 172 وما بعدها 
– وكذا ذكر ابن رشد اإلجماع السابق وهو اإلمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد   362 8 ص  – مجلد  4( املغني البن قدامه 
1981م   - – 1401هـ  – مصر  ألبابي  – مطبعة  املقتصد  ونهاية  املجتهد  بداية  هـ -   595 املتوفي سنة  القرطبي  بن رشد  بن أحمد 
أبن قيم  أبي بكر  الله محمد بن  أبي عبد   الدين  172 وما بعدها، وانظر اإلمام شمس  – ج4 - ص  – ص389األم  ط-5 ج1   –
اجلوزية املتوفي سنة 751هـ - أحكام أهل الذمة – حققه وعلق عليه د / صبحي الصالح – دار املعلم للماليني – ط1 – 1961م 
– الفتح لإلعالم   3 – مجلد  – فقه السنة  1 ص1،  وانظر الشيخ / السيد سابق  – ج  – لبنان  – بيروت  1983 م  – مايو   3 ط   –

العرب بالقاهرة – ص 72 - 73 الشيخ املراغي – التشريع اإلسالمي لغير املسلمني – ص 30
5( شرج السير الكبير للسر خسي – ج 4 – ص 21، 22 مواهب اجلليل للحطاب – ج 3 – ص 281.

6( احمللي ال بن حزم – ج 7 – ص 317، كشاف القناع عن منت اإلقناع – الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي املتوفي سنة 
1046هـ - عالم الكتب – بيروت – لبنان – 1403هـ - 1983، ج 3 – ص 4 – ص 61.
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.
)1(

غير الم�صلمين اإل عبدة الأوثان من العرب

 وجماعة من اأهل العلم قالوا تعطي 
)2(

المذهب الثالث : - وهو مذهب الأمام مالك

.
) 3(

الذمة وتقبل الجزية من جميع طوائف غير الم�صلمين

العالم،  بين مختلف دول  ل�أفراد  الدولي  التوزيع  قانوني يكفل  والجن�صية نظام 

ال�صيا�صي  التوزيع  جن�صيتها.هذا  لقانون  وفقًا  دولة  كل  في  ال�صعب  عن�صر  وتحديد 

الحقوق وتحدد  القانونية للفرد،  فتم�س قدرته على ك�صب  الحياة  اآثاره على  تنعك�س 

.
)4(

مركزه القانوني في ع�قته بالدولة التي ينتمي اإليها و�صائر الدول الأخرى

نف�صه  يطرح  الذي  وال�صوؤال   .
)5(

الن�صاأة حديث  م�صطلح  المفهوم  بهذا  والجن�صية 

هل الجن�صية ترادف لفظ الذمة في الفقه الإ�ص�مي وبالتالي ي�صبح الذمي مواطنًا في 

 اأن الذميين ل يتمتعون بالجن�صية الإ�ص�مية 
)6(

الدولة الإ�ص�مية ؟ يري بع�س الفقهاء

وحجتهم تتمثل في عدم تمتع الذمي بنف�س القدر من الحقوق التي يتمتع به الم�صلم، 

فحق الت�صويت، والتر�صيح مق�صورًا على الم�صلمين دون الذميين 

من  ذلك  على  اأدل  ولي�س  الإ�ص�م،  دار  بجن�صية  الذمي  تمتع  هو  الراجع:  الراأي 

الواقع، فالواقع �صاهد على تمتع الذمي بجن�صية...  الإ�ص�م، اأما م�صاألة المفا�صلة في 

بغير ذلك  انعدام جن�صيتهم، والقول  تنبئ عن  فاإنها ل  اللتزامات  اأو  الحقوق،  بع�س 

يعني عدم تمتع  الن�صاء الم�صلمات بجن�صية دار الإ�ص�م ؛لأن بع�س الآراء تمنعها من 

وانظر   ،111 – ص   7 – ج  – لبنان  – بيروت  العلمية  الكتب  دار   - /1986  - 1406هـ   -  2 – ط  – للكاساني  الصنائع  بدائع   )1
األمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري املعروف بابن الهمام شرح فتح القدير – املطبعة األميرية – 1315 

- ج 4 – ص 370.
2( اإلمام األوزعي : هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد وكنيته أبو عمرو، وينسب إلى اآلوزاع، فيقال له األوزاعي، ولذ ببعلبك 

سنة 88هـ  
3( انظر – بداية املجتهد ونهاية املقتصد البن رشد – ج1 ص – 259، واألمام / محمد بن على بن محمد الشوكاني- املتوفي سنة 

1250 هـ 

4( شمس الدين الوكيل. اجلنسية ومركز األجانب،  منشأة املعارف،  اإلسكندرية،  الطبعة الثانية 1960 ص 35 .

5( ملزيد من التفاصيل حول اجلنسية بصفة عامة راجع : عز الدين عبد الله،  املرجع السابق فؤاد رياض، الوسيط في القانون الدولي 
اخلاص، املجلد األول،  اجلنسية ومركز األجانب،  الطبعة السابعة،  دار النهضة العربية 1992.

 –  288 – العدد  الثامنة واألربعون  – السنة  املعاصرة  املقارن، مجلة مصر  التشريع اإلسالمي  السنوسي،  فكرة اجلنسية في  6( أحمد 
ابريل 1957 ص 41.
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ن�صف  المراأة  و�صهادة  والق�صا�س،  الحدود  في  تجوز  ل  و�صهادتهم  الق�صاء  تولي 

�صهادة الرجل وكذا ن�صيبها في الميراث.

من  م��واط��ن  يكن  ل��م  ول��و  الحديثة  ال��دول��ة  ف��ي  مواطنون  الذميين  اأن  ال��واق��ع  ف��ي 

البداية، لم يكن لياأخذ هذه الجن�صية، وهذا الراأي هو ما عليه جمهور الفقهاء والكتاب 

.
)1(

المحدثين

رابعًا - اأ�صا�ص ثبوت جن�صية دار االإ�صالم :-

اختلف الفقهاء في اأ�صا�ص ثبوت الجن�صية االإ�صالمية للذمي على عدة اآراء: 

الإقامة  التزامه  هو  الإ�ص�م  دار  في  الذمي  جن�صية  اأ�صا�س  اأن   -  : االأول  الراأي 

. ولكن يعتر�س على هذا الراأي باأن الع�قة الدائمة في دار 
)2(

الدائمة في دار الإ�ص�م

 وذلك بخ�ف من راآها �صرطًا ل ي�صح العقد اإل به، حيث 
)3(

الإ�ص�م اأثر من اآثار العقد

ا�صترط البع�س اأن يكون موؤبدًا فاإن وقت له وقت لم ي�صح عقد الذمة، لأن عقد الذمة 

في اإفادة الع�صمة كالخلف عن عقد الإ�ص�م وعقد الإ�ص�م ل ي�صح اإل موؤبدًا وكذا عقد 

.
)4(

الذمة

 
)5(

الراأي الثاني : - اإن اأ�صا�س الجن�صية بالن�صبة للذمي هو التزامه اأحكام الإ�ص�م

ويمكن الرد على ذلك باأن التزام الذمي اأحكام الإ�ص�م ما هو بمقت�صي �صيادة اأحكام 

الإ�ص�م داخل الدار على من يقيم فيها، كما اأن الم�صتاأمن يلتزم باأحكام الإ�ص�م مدة 

.
)6(

اإقامته في دار الإ�ص�م، ول ي�صير اللتزام من تبعه دار الإ�ص�م

الراأي الثالث : - اإن اأ�صا�س جن�صية الذمي هو عقد الذمة، بالن�صبة لمن يدخل في 

القران  طريق  عن  الذمة  في  يدخل  لمن  بالن�صبة  اأم��ا  ال�صريح  العقد  طريق  عن  الذمة 

1( راجع : احمد احلصري – الدولة وسياسة احلكم في الفقه اإلسالمي – ج 2 ص 132 .

2( أحمد مسلم – القانون الدولي اخلاص –1956 – ص1  - ص 326  - هامش 1.

3( ذكي زيدان – حقوق السائح – ص 31.

4( الشيخ املراغي – التشريع اإلسالمي لغير املسلمني – ص 30.

5( عبد القادر عودة – التشريع اجلنائي اإلسالمي – ج 1 – ص 307.

6( ذكي  زيدان – حقوق السائح – ص 31.
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اإرادة  له في  بالن�صبة  الجن�صية  اأ�صا�س  فاإن  التبعية لغيره كالبن  اأو  الدالة على ر�صاه 

اإرادتها  الدولة الإ�ص�مية نف�صها، فهي التي تمنح الجن�صية في هذه الحالت بمح�س 

  .
)1(

وتقديرها، وفقًاً للقواعد ال�صرعية والم�صلحة العامة

الموطن  الإ�ص�م ينبني على  الذميين في دار  اأ�صا�س وجود  اإن  الرابع : -  الراأي 

اإذ اأن الرابطة التي تربطهم بهذه الدار هي رابطة الموطن ولي�صت رابطة الجن�صية فهم 

يرتبطون باإقليم دار الإ�ص�م الذي يعي�صون فيه، واإن ارتبطوا بالدولة الإ�ص�مية كان 

.
)2(

المواطن ل الجن�صية اأ�صا�س هذا الرتباط

وهذه الأ�ص�س الأربعة كانت هي اأ�صا�س ثبوت الجن�صية للذمي في دار الإ�ص�م فهو 

ملتزم بالإقامة الدائمة في دار الإ�ص�م، كما انه ملتزم باأحكام الإ�ص�م، واإل عوقب في 

بع�س الحالت بنق�س عقده، كما اأن عقد الذمة هو بداية رابطة بدولة الإ�ص�م كما اأنه 

متوطن في دار الإ�ص�م ومقيم فيها، واإذا اإقام في دار الحرب وقتًا طويً� فيعتبر هذا 

الأمر بمثابة نق�س منه للعقد.

بح�صب  متعددة  معاني  على  تطلق   
)4(

الفقهاء ا�صط�ح  في   
)3(

اأجنبي كلمة  مفهوم 

مو�صعها، فيراد بها من يحل نكاحه في المحرمية، وغير �صريكين في ال�صركة، وغير 

العاقدين عن العقد، 

 والأجنبي في القانون الو�صعي هو ال�صخ�س الذي ل يتمتع بجن�صية الدولة وفقًاً 

 .
)5(

لأحكام الجن�صية الوطنية

الأمان  من  اللغة  في  وهو   – الم�صتاأمن   – الإ�ص�مي  الفقه  في  بالأجنبي  وي��راد 

 ومنه الأمانة �صد 
)6(

وهو �صد الخوف وفي القراآن قوله تعالى  ) واآمنهم من خوف( 

 .
)7(

الخيانة،والم�صتاأمن هو طالب الأمان، الذي يوؤمن ويوؤتمن

1( أحمد عبد الكرمي سالمة – مبادئ القانون الدولي اخلاص– طبعة 1989م – ص 65. 

2( أحمد عشوش، عمر أبو بكر باخشب – أحكام اجلنسية ومركز األجانب – ص 56 وما بعدها.

3( ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

4( انظر في االشتقاقات لكمة أجنبي – لسان العرب – البن منظور – حتقيق عبد الله على الكبير – طبعة دار املعارف – ج 1 – ص 691.  

5( شمس الدين الوكيل – املوجز في اجلنسية ومركز األجانب – طبعة 1970 – ص 5، 5.

6( سورة قريش – أية 4.

7( الصحاح – حماد اجلوهري – ج 5 – ص 2072.
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 ومنها 
)1(

الإ�ص�م اإقامة موؤقتة في دار  المقيم  الحربي  : هو  الفقهاء  وفي ا�صطالح 

  ،
)2(

اأي�صًا :- هو الكافر الذي يدخل دار الإ�ص�م باأمان، والم�صلم يدخل دار الكفر باأمان

وعرفه بع�س المالكية باأنه �صخ�س من اأهل دار الحرب دخل ب�دنا لق�صاء غر�س ثم يرجع 

لب�ده ويمكن القول باأنه : عقد بين الم�صتاأمن وولي الدار التي يدخلها اأو من ينيبه،اأو هو 

اأو هو   
)3(

اأو من دار حرب باأمان �صواء كان من دار عهد  الم�صلمين  دار  اإن�صان دخل  كل 

�صخ�س دخل الديار الإ�ص�مية على غير نية الإقامة الم�صتمرة فيها بل اإقامته فيها تكون 

 ،
)4(

محدودة بمدة معلومة يدخل فيها بعقد ي�صمي عقد الأمان، واإقامته تكون اإقامة موؤقتة

ويمكن القول باأن الم�صتاأمن يقابل ما يعرف في المفاهيم الحديثة بالأجنبي.

  نخل�ص من ذلك اأن الفقهاء انق�صموا اإزاء هذه الم�صاألة اإلى اتجاهين : 

الذميين  ب��اأن  اأن�صاره  وي��رى  الذميين  وغير  الذميين  بين  يفرق  االأول:  االتجاه 

يتمتعون بالجن�صية الإ�ص�مية وبناء على تمتعهم بالجن�صية فاإنهم يتمتعون بالحقوق 

اأجاز الم�صاواة بين، الم�صلمين وغير الم�صلمين من الذميين في  ال�صيا�صية والإ�ص�م 

الهيئات  لع�صوية  والتر�صيح  الت�صويت  في  الحق  الحقوق  هذه  ومن   .
)5(

الحقوق تلك 

.
)6(

النيابية،  والمحلية

حقوق  باأية  يتمتعون  ل  فاإنهم  والذميين«   الم�صلمين،  غير  »وه��م  الأج��ان��ب  اأم��ا   

�صيا�صية �صواء كانوا مقيمين اأو غير مقيمين في الديار الإ�ص�مية.

 – – املطبعة األميرية بوالق  861 هـ شرح فتح القدير  1( اإلمام / كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام احلنفي املتوفي سنة 
ص1 سنة 1316 هـ - ج4  ص 278 -284  املغني البن قدامه – ج 8 – ص 400 وما بعدها.

2( حاشية ابن عابدين – املطبعة األميرية – سنة 1323هـ ط 3 – ج -3 ص 347. 

 – العلمية  الكتب  دار  1230هـ  املتوفي سنة  املالكي  الدسوقي  أ؛مد عرفة  بن  اجلليل / محمد  – للعالم  الكبير  والشرح  الدسوقي   )3
بيروت لبنان – 1417هـ - 1996 م ط 1 ج 14 ص 1، 2.

4( األمام أبو زهرة – العالقات الدولية في اإلسالم – دار الفكر العربي – ص 72.

الفقه  الدولة في  بنظرية  املقارنة  الدولة مع  النظرية اإلسالمية في  التفاصيل حول هذا املوضوع  راجع  :حازم الصعيدي،  5( ملزيد من 
اإلسالم  في  السياسية  احلقوق  مفهوم  وحول   ،  231:230 ص   ،1977 العربية  النهضة  دار  األولي،  الطبعة  احلديث،   الدستوري 

راجع :  محمد فرحات، املبادئ العامة في النظام السياسي اإلسالمي، دراسة مقارنة بالنظم املعاصرة، دار النهضة العربية، 1991.
مصطفي ابوزيد، فن احلكم في اإلسالم، املكتب املصري احلديث، القاهرة 1982 .

فؤاد عبد املنعم، أصول نظام احلكم في اإلسالم، مؤسسة شهار اجلامعية 1991 .
عبد احلميد األنصاري، الشورى وأثرها في الدميقراطية، دراسة مقارنة، الطبقة الثانية املكتبة املصرية، صيدا، بيروت، 1980.

سليمان الطماوي، السلطات الثالثة في الدساتير العربية املعاصرة، في الفكر السياسي اإلسالمي، دار الفكر العربي، القاهرة 1967.
6(  ملزيد من التفاصيل حول تولي الوظائف العامة في الدولة اإلسالمية، راجع: عثمان خليل، الدميقراطية اإلسالمية، املكتب الفني للنشر 

بالقاهرة 1958، ص 41.
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االتجاه الثاني: يرى باأن الذميين ل يتمتعون بجن�صية الدولة الإ�ص�مية و يعدوا 

من الأجانب وبناء على ذلك فاإنهم  ل يتمتعون باأية حقوق �صيا�صية.

�صفوة القول ل يتمتع الأجنبي في الديار الإ�ص�مية باأية حقوق �صيا�صية، فهذه 

على  وقا�صرة  الفقهاء.  بع�س  راأي  في  غيرهم  دون  الم�صلمين  على  قا�صرة  الحقوق 

الم�صلمين والذميين في راأي البع�س الآخر.

المبحث الثالث 

االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في الع�صور الحديثة

والتر�صيح  الت�صويت  في  بالحق  الأجنبي  تمتع  م��دى  المبحث  ه��ذا  في  نتناول 

المتحدة  كالوليات  الأوروب��ي��ة   غير  ال��دول  من  كل  في  والمحلية  النيابية  للمجال�س 

الأمريكية والتحاد ال�صوفيتي، والدول الأوربية قبل وبعد اإبرام اتفاقية ما �صتريخت 

وذلك على النحو التالي:-

اأواًل - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في الدول غير االأوروبية.

 �صهدت الع�صور الحديثة تحوًل فيما يخ�س ع�قة الأجنبي بالدولة التي يقيم فيها 

ودون اأن يكت�صب جن�صيتها، حيث اتجهت بع�س الدول نحو العتراف ل�أجنبي بالحق 

في التمتع ببع�س الحقوق ال�صيا�صية المعترف بها لمواطنيها ومن بينها حق الت�صويت 

والتر�صيح .

1 - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في الواليات المتحدة االأمريكية:-

ل�أجنبي  عقود،  ولعدة  ع�صر  التا�صع  القرن  خ�ل  اأمريكية  ولي��ة   22 اعترفت 

الولية  في  الأجنبي  اإقامة  تتطلب  الوليات  تلك  معظم  وكانت  القتراع  في  بالحق 

لكت�صابه  تمهيدًا  اأوليه  خطوات  يتخذ  واأن  الق��ت��راع،  في  الحق  لمبا�صرة  ك�صرط 

الجن�صية، ولكن منذ �صنة 1875 بداأت تلك الوليات في التخلي عن منح ح���ق القتراع 

وه���ي  اأمريكية  ولي���ة  اآخ��ر  تخلي  �صه�د  وال��ذي   1926 ع����ام  ج�����اء  حتى  ل�أجانب 
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     .
)2(

 عن منح الأجانب الحق في القتراع
)1(

)ARKANSAS (ولي���ة اأركن�صا�س

حق  منح  ف��ي  ا�صتق�لية  البلديات  اأع��ط��ي  ق��د   MARYLAND د�صتور  اأن  غير 

الت�صويت في العديد من المدن، ومن بينها مدينة TACOMA PARK   والتي يقطنها 

 .
�صبعة ع�صر األف �صاكن، والتي منحت ذلك الحق ل�أجانب في عام1991)3(

  AMHERST ET CAMBRIDGE ومدينة  MASSACGYSETTS  وقد حاولت مدينة

.
)4(

منح حق الت�صويت ل�أجانب في 1998 ولكن مجل�س النواب رف�س اإقرار هذا الحق

المنا�صب  من  انه  وال�صيا�صيين  الفقهاء  من  العديد  يري   : نيويورك  مدينة  وفي 

  .
)5(

اإقرار حق الت�صويت ل�أجانب في انتخابات البلدية

الأجانب بين موؤيد  الجدل والنقا�س حول ت�صويت  دار   : وفي والية كاليفورنيا 

.
)6(

ومعار�س

2 - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في االتحاد ال�صوفيتي:  

ال�صتراكية  للجمهورية   1918 يوليو   10 د�صتور  من   2 فقرة  الثانية  المادة  اأ�صارت   

الفيدرالية الرو�صية اإلى اأن هذا الحق ي�صتند اإلى ت�صامن كل الأمم، لمنح كل الحقوق ال�صيا�صية 

.
)7(

ل�أجانب المقيمين على الإقليم ال�صوفيتي من اأجل العمل وينتموا اإلى طبقة العمال

وقد ورد الن�س اأي�صًا على هذه الحقوق في المادة الثانية من المر�صوم ال�صادر في 

 .
8 نوفمبر �صنة 1924)8(

TEXAS  عن منح األجانب حق التصويت 1921  ملزيد من التفاصيل حول اجلدل  الذي دار حول تصويت  والية   تخلت  كما   )1
األجانب في هذه  الوالية راجع :                                                                                 

http:// users. skynet. be/ suffrage – universel / us / v h t m 
2)  christian nguyen van yen, droit de immigration،  1986،  p. 247.   
3)    http :// users. Skynet. Be suffrage- universel/us/usvoalmd.htm
4) http :// users. Skunet.b/ suffrage universel/us/ usvoalma. h t m 
5)  http:// uses://users. Skunet.b/ suffrage- universel/us/usvoalny. htmw
6)  http://users.skynet.be/suffrage- universel/us/usvoalca.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/droit_de_vote_des_ A©trangers  :   وراجع أيضًا  
7)  ChristiaN nguyem van yen Droit de L, immigratiom 1986, p246.

8(  راجع :هشام صادق، اجلنسية واملوطن ومركز األجانب، املجلد الثاني مركز األجانب، منشأة املعارف اإلسكندرية بدون تاريخ هامش ص82.
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ويعد هذا الد�صتور من الد�صاتير النادرة التي منحت الحقوق ال�صيا�صية ل�أجانب، 

ولكن هذا الحق اأغفله د�صتور �صنة 1936، ود�صتور �صنة 1977.

ثانيًا - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في الدول االأوروبية قبل اإبرام 

اتفاقية ما�صتريخت.

1 - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في القرن الثامن ع�صر:-

باأية  يحظي  ال�صيا�صية  للحقوق  الأجانب  ممار�صة  مو�صوع  يكن  لم   – عامة  ب�صفه 

، لأن المواطن كما قيل، وكما يقال حتى الآن هو الذي يمار�س الحقوق ال�صيا�صية.
)1(

اأهمية

في الواقع معظم النظم الديمقراطية في العالم الغربي ن�صت �صراحة في د�صاتيرها 

على ق�صر ممار�صة الحقوق ال�صيا�صية على المواطنين دون الأجانب على النحو الذي 

�صوف نبينه تف�صي� فيما بعد ونحن نتكلم عن موقف الد�صاتيرالأوربية.

2 - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في القرن التا�صع ع�صر:- 

تلك  في  ال�صوي�صرية  التجربة  با�صتثناء  الت�صويت  في  بالحق  الأجانب  يتمتع  لم 

الفترة حيث منحت مقاطعة Neuchatel حق الت�صويت ل�أجانب في انتخابات البلدية 

منذ عام 1849 – ثم الغي هذا الحق بعد ذلك، ثم عاد مرة ثانية في عام1875.

ثالثًا - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في الدول االأوروبية   في القرن 

الع�صرين قبل اإبرام اتفاقية ما�صتريخت في عام 1992 :

1 - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في المملكة المتحدة

النتخابات  ك��ل  ف��ي  الت�صويت  ح��ق  المتحدة  المملكة  منحت   1984 �صنة  منذ 

المقيمين  الكومنولث  في  الأع�صاء  الدول  مواطني  ولكل  ايرلندا  لمواطني  ال�صيا�صية 

.
)2(

على اأرا�صيها

1(  باستثناء الدستور الفرنسي الصادر سنة 1793 والذي أعطي حق التصويت لألجانب إال أن هذا النص لم يطبق أبدا.
2)  http // assos. piguamte. fnee – fr/ colletig - htmal 
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فرن�صا  في  والتر�صيح  الت�صويت  وحق  االأجنبي   -  2

 Alain Lancelot لن�صولو  واألن    Jean Meynaya مينو  جون  ين�صر   1961 عام  في 

في  ي�صترك  ل  الأجنبي  باأن  القول  اإلى  ينتهي  ال�صيا�صة  في  الفرن�صيون  ا�صتراك  عن  موؤلفًا 

الحياة ال�صيا�صية لي�س فقط في فرن�صا، واإنما اأي�صًا في بلجيكا، واإيطاليا واليونان. 

بعد ذلك، تم تخ�صي�س بع�س الدرا�صات الم�صتقبلية لهذه الم�صكلة، حيث ظهر عدد 

انتخابات  في  الأجانب  ا�صتراك  ا�صم  تحت   ،  Studi Emigrazione مجلة  من  مميز 

البلدية في نطاق دول الوحدة القت�صادية الأوروبية. 

3 - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في اأيرلندا 

في �صنة 1963، منح قانون النتخاب في اأيرلندا الأجانب المقيمين في الب�د لمدة 

.
) 1(

»Communales« صتة اأ�صهر على الأقل،حق الت�صويت في النتخابات القروية�

ب�صبب   ،1992 �صنة  ال�صادر  النتخابات  قانون  اإلغاوؤه في  تم  ال�صرط  اأن هذا  اإل 

اأن الأجانب منذ �صدور ذلك القانون يطبق عليهم ذات ال�صروط المتعلقة بالمواطنين 

الإيرلنديين بعد ا�صتيفاء �صرط الإقامة في الدائرة، والت�صجيل في القوائم النتخابية 

 .
)2(

�صاأنهم في ذلك �صاأن المواطنين الإيرلنديين

4 - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في الدنمارك 

لمواطني  البلدية  انتخابات  في  الت�صويت  حق  الدنمارك  منحت   1974 �صنة  في 

الدول ال�صكندينافية )فليندا – اأي�صلندا – النرويج - ال�صويد(. 

وفي �صنة1981 منحت الدنمارك الأجانب حق الت�صويت في النتخابات القروية، 

وانتخابات ال�� Provinciales وذلك بعد 3 �صنوات اإقامة.

5 - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في ال�صويد 

 على منح الأجانب المقيمين منذ اأكثر 
)3(

في �صنة 1975 وافق البرلمان في ال�صويد

1)  http://impassesud.Joueb.com/news/10.shtml
2)  http://assos.piquante.free-fr/collectif.html 
3)  Juris classeur de droit international, 2000 Fasc 525. P21.



437 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

-R Commenales، والنتخابات الإقليمية   من ث�ث �صنوات في النتخابات القروية

gionales، وكذلك حق الت�صويت في ال�صتفتاء  Referendumحيث تم دعوة الأجانب 

�صنة 1980 للم�صاركة في ال�صتفتاء حول م�صتقبل الطاقة النووية. 

6 - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في اأي�صلندا 

في 1981 منحت اأي�صلندا الأجانب من مواطني دول ال�صمال فقط Pays nordiques، حق 

.
)1(

الت�صويت في النتخابات الإدارية

7 - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في النرويج 

 Communales النتخابات  في  ل�أجانب  الت�صويت  حق  النرويج  منحت   1982 �صنة  في 

 .Provincailes والنتخابات

8 - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في هولندا

في �صنة 1985 منحت هولندا حق الت�صويت ل�أجانب في النتخابات Communales بعد 

5 �صنوات اإقامة. 

9 - االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في اأ�صبانيا 

المحلية،  النتخابات  الت�صويت، في  الأجانب حق  ا�صبانيا  1985 منحت  في �صنة 

بدون ا�صتراط مدة اإقامة معينة، ولكن ب�صرط التبادل اأو المعاملة بالمثل. 

 15 في  والتر�صيح  الت�صويت  في  االأجانب  حق  وم�صكلة  االأوربي  البرلمان   -  10

مار�ص 1989.

البحث  ال�صيا�صية على ب�صاط  الحياة  الأجانب في  ا�صتراك  اإعادة طرح م�صكلة  تم 

من جديد، على الرغم من قدمها، وذلك بقرار البرلمان الأوروبي ال�صادر بتاريخ 15 

Strasbourg - الذي حث الدول الأع�صاء فيه على  1989 في �صترا�صبورج -  مار�س 

منح حق الت�صويت والتر�صيح – لكل مواطني اأوروبا – في النتخابات البلدية.

اتفاقية  اإبرام  بعد  كبيرًا، وخا�صة  اأوروبا تحوًل  القتراح �صهدت  وبناء على هذا 

1)   http://impassesud.Joueb.com/news/10.shtml   
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دون  الت�صويت  في  بالحق  لهم  العتراف  نحو  بالأجانب  يتعلق  فيما  �صتريخت،  ما 

التر�صيح في بع�س الدول، والحق في الت�صويت والتر�صيح في دول اأخري بالن�صبة 

ل�نتخابات البلدية فقط دون النتخابات البرلمانية.

والغالبية العظمي من الدول الأوربية منحت حق الت�صويت في النتخابات البلدية 

الأوروب��ي، وهذا ما �صوف  الأع�صاء في التحاد  الدول  التر�صيح لمواطني  دون حق 

نتناوله بالتف�صيل فيما بعد. 

رابعًا -  االأجنبي وحق الت�صويت والتر�صيح في د�صاتير وقوانين الدول العربية 

بالرجوع اإلى د�صاتير وقوانين الدول العربية نجد اأنها تن�س �صراحة على اأن حق 

التمتع بالحقوق ال�صيا�صية قا�صر على الوطنيين دون �صواهم مع التفرقة بين من يحمل 

حق  لهم  فلي�س  الأجانب  المكت�صبة.اأما  الجن�صية  يحمل  ومن  الأ�صلية  الجن�صية  منهم 

التمتع باأي حق من الحقوق ال�صيا�صية.ول توجد اأي محاولت في الفقه اأو لدى رجال 

ال�صيا�صة والفكر اأو لدى الأحزاب ال�صيا�صية في الدول العربية التي تاأخذ بنظام التعددية 

الحزبية، لمنح اأو مناق�صة هذا الحق حتى لمواطني الدول العربية دون �صواهم.
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الف�صل الثاني

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في القانون الدولي

�صوف نق�صم هذا الف�صل اإلى مبحثين نتناول في

الدولية  التفاقيات  في  والتر�صيح  الت�صويت  وح��ق  الأج��ان��ب   : االأول  المبحث   

المبرمة في كنف الأمم المتحدة.

المبحث الثاني :  الأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في التفاقيات الإقليمية.

المبحث االأول 

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح

 في االتفاقيات الدولية المبرمة تحت رعاية االأمم المتحدة

الإع�ن  الت�صويت والتر�صيح في  الأجانب وحق  المبحث  نتناول في هذا  �صوف 

دي�صمبر   في  المتحدة  ل�أمم  العامة  الجمعية  عن  ال�صادر  الإن�صان  لحقوق  العالمي 

عن  ال�����ص��ادرة  وال�صيا�صية   المدنية  بالحقوق  الخا�صة  الدولية  والتفاقية   ،1948

الجمعية العامة ل�أمم المتحدة في 16 دي�صمبر 1966،  وفي الإع�ن المتعلق بحقوق 

 ،1985 ل�صنة  فيه  يعي�صون  ال��ذي  البلد  مواطني   من  لي�صوا  الذين  ل���إف��راد  الإن�صان 

المتعلقة  الدولية  التفاقية  1951وفي  ل�صنة  ال�جئين  بو�صع  الخا�صة  التفاقية  وفي 

بالعمال المهاجرين وذلك على النحو التالي :-

االإن�صان  لحقوق  العالمي  االإعالن  في  والتر�صيح  الت�صويت  وحق  االأجانب   - اأواًل 

ال�صادر عن الجمعية العامة لالأمم المتحدة في دي�صمبر 1948)1(

ن�صت المادة 21 من الإع�ن العالمي لحقوق الإن�صان على ما يلي »لكل فرد الحق 

في ال�صتراك في اإدارة ال�صوؤون العامة لب�ده اإما مبا�صرة اأو بوا�صطة ممثلين يختارون 

اختيارًا حرًا......

1( في 10 ديسمبر 1948، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأصدرته، لإلعالن في، وبعد هذا 
احلدث التاريخي، طلبت اجلمعية العامة من البلدان األعضاء كافة أن تدعو لنص اإلعالن وأن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءاته 

وشرحه، والسيما في املدارس واملعاهد التعليمية األخرى، دون أي متييز بسبب املركز السياسي للبلدان أو اإلقليم.
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الإرادة  ه�����ذه  ع�ن  ويعبر  الحكوم�ة  �صلط�ة  م�صدر  ه�ي  ال�صعب  اإرادة  اإن   -  3

بانتخاب�ات نزيهة دورية تجري على اأ�صا�س القتراع ال�صري، وعلى قدم الم�صاواة بين 

الجميع، اأو ح�صب اأي اإجراء مماثل ي�صمن حرية الت�صويت«.

ويت�صح من هذا الن�س اأن » لكل فرد الحق في ال�صتراك في اإدارة ال�صوؤون العامة 

هنا  بالفرد  ويق�صد  ح��رًا،  اختيارًا  يختارون  ممثلين  بوا�صطة  اأو  مبا�صرة  اإما  لب�ده 

المواطن ون�صتنبط ذلك من عبارة اإدارة ال�صئون العامة لب�ده.اإذن بمفهوم المخالفة 

الإع�ن العالمي ي�صتبعد الأجانب من مبا�صرة اأي حق من الحقوق ال�صيا�صية.

الخا�صة  الدولية  االتفاقية  في  والتر�صيح  الت�صويت  وحق  االأجانب   - ثانيًا 

في  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  عن  ال�صادرة  وال�صيا�صية   المدنية  بالحقوق 

16 دي�صمبر 1966)1(

تن�س المادة 25 من التفاقية الدولية الخا�صة بالحقوق المدنية وال�صيا�صية على ما 

 
)2(

يلي: »يكون لكل مواطن، دون اأي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة الثانية

الحقوق التالية، التي يجب اأن تتاح له فر�صة التمتع بها دون قيود غير معقولة.

اأما مبا�صرة واإما بوا�صطة ممثلين يختارون  اإدارة ال�صئون العامة،  اأ - اأن ي�صارك في 

بح��ري���ة.

االتفاقية  هذه  من   49 للمادة  23/مارس/1976طبقًا  في  النفاذ  حيز  االتفاقية  هذه  دخلت  وقد   )21 )الدورة   2200 رقم  القرار    )1
والتي نصت على ما يلي : -1 يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو التصديق اخلامس والثالثني 
لدي األمني العام لألمم املتحدة، وفي 23/مارس 1976 مت إيداع التصديق اخلامس والثالثني لدي األمني العام وبذلك تكون قد 

دخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ في هذا التاريخ . وقد وافقت مصر على هذه االتفاقية في أغسطس سنة 1967 .
- راجع نصوص االتفاقية والبرتوكول االختياري امللحق بها في مطبوعات األمم املتحدة باللغة العربية، مجلد القرارات التي أصدرتها 

اجلمعية العامة في دورة احلادية والعشرين ) سبتمبر – ديسمبر1966وامللحق رقم 16/ 6316 ص 139(.
 16 في  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  عن  الصادرة  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاصة  الدولية  االتفاقية  ذات  من  الثانية  املادة  وتنص   )2
ديسمبر 1966 على ما يلي :- 1 - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، باحترام احلقوق املعترف بها فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع 
الرأي  الدين، أو  اللغة أو  اللون أو اجلنس، أو  العرق، أو  األفراد املوجودين في إقليمها والداخلني في واليتها، دون أي متييز بسبب 
سياسيًا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة،  أو النسب، أو غير ذلك من األسباب.  -2 - تتعهد كل دولة 
طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة ال تكفل معه إعمال احلقوق املعترف بها في هذا العهد، بان 
تتخذ طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذه األعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية -3 - تتعهد 
كل دولة طرف في هذا العقد: )أ( بان تكفل توافر سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقيو أو حرياته املعترف بها في هذا 
تبت في  أن  النحو  بان تكفل لكل متظلم على هذا  الرسمية. )ب(  االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم  العهد، حتى لو صدر 
احلقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخري ينص عليها نظام الدولة القانوني، 

وبان تنمي إمكانيات التظلم القضائي )ج( بان تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة ملصلحة املتظلمني 
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ب- اأن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريًا بالقتراع العام وعلى قدم 

اإرادة  عن  الحر  التعبير  وت�صمن  ال�صري،  وبالت�صويت  الناخبين  بين  الم�صاواة 

الناخبين«

اإدارة  في  ي�صارك  اأن  في  مواطن  كل  حق  ويحمي  يقر  اأن��ه  الن�س  هذا  من  يت�صح 

ال�صئون العامة، وحقه في اأن ينتخب وينتخب  وحقه في اأن تتاح له فر�صة تقلد الوظائف 

العامة، وهذه الحقوق تدخل �صمن الحقوق ال�صيا�صية  التي ت�صمنتها التفاقية، وهي 

بع�س  خ���ف  على  وذل��ك  الأج��ان��ب،  ت�صمل  ف�  ال��دول  مواطني  على   فقط  مق�صورة 

الأفراد  التفاقية،  فهي مكفولة لجميع  التي تن�س عليها  الأخرى  الحقوق والحريات 

التمتع  اأن   القول  .خ��صة 
)1(

النظر عن جن�صيتهم الدولة بغ�س  اإقليم  الداخلين �صمن 

دون  المواطنين  على  قا�صر  الذكر  �صالفة  التفاقية  في  ال��واردة  ال�صيا�صية  بالحقوق 

�صواهم.وهذه يعني ا�صتبعاد الأجانب من التمتع بهذه الحقوق.

و�صورها  اأ�صكالها  بكل  العن�صرية  التفرقة  على  الق�صاء  ب�صاأن  الدولية  التفاقية 

1406المنعقدة  رقم  العامة  جل�صتها  في  المتحدة  ل�أمم  العامة  الجمعية  اأقرتها  التي 

بتاريخ 1965/12/21 .

تن�س هذه التفاقية في مادتها الخام�صة على ما يلي :- » تتعهد الدول الأع�صاء 

في هذه التفاقية – وفقًا ل�لتزامات الأ�صا�صية الواردة  في المادة الثانية منها بتحريم 

التفرقة العن�صرية بجميع اأ�صكالها والق�صاء عليها و�صمان حق كل فرد في الم�صاواة 

اأمام القانون دون اأي تفرقة من حيث الجن�س اأو اللون اأو الأ�صل القومي اأو العن�صري 

وخا�صة في التمتع بالحقوق التالية : - »......،..... ج - الحقوق ال�صيا�صية ول�صيما 

حق التر�صيح والت�صويت في النتخابات، وذلك على اأ�صا�س القتراع العام والم�صاواة 

وحق ال�صتراك في الحكومة وفي اإدارة ال�صئون العامة على اأي م�صتوي من الم�صتويات 

وكذلك الم�صاواة في �صغل الوظائف العامة«.

وتن�س المادة الأولي الفقرة الثانية من ذات التفاقية على ما يلي )ل ت�صري هذه 

بدون   ،2003 مقارنة،  دراسة  والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  تطبيق  على  الدولية  الرقابة  الكاشف،  الرحيم  عبد   )1
ناشر، ص760.
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التفاقية بالن�صبة لحالة التمييز وال�صتبعاد اأو التقييد اأو التف�صيل التي تقوم به اإحدى 

الدول الأطراف في هذه التفاقية بين المواطنين وغير المواطنين ».

ثالثًا -  االأجانب وحق  الت�صويت والتر�صيح في االإعالن المتعلق بحقوق االإن�صان 

 
لالإفراد الذين لي�صوا من مواطني  البلد الذي يعي�صون فيه ل�صنة 1985)1(

تن�ص المادة الثانية من هذا االإعالن على ما يلي : -

»لي�س في هذا الإع�ن ما يف�صر على انه ي�صفي �صفة ال�صرعية على دخول ووجود 

اأي اأجنبي في دولة ما ب�صورة غير قانونية، ول يف�صر اأي حكم من اأحكام هذا الإع�ن 

على انه يقيد حق اأية دولة في اإ�صدار قوانين واأنظمة تتعلق بدخول الأجانب واأحكام 

و�صروط اإقامتهم، اأو في و�صع فروق بين الرعايا والأجانب«.

      تن�ص المادة الخام�صة من هذا االإعالن على ما يلي : -

الدولية  اللتزامات  بمراعاة  ورهنا  المحلي  القانون  بموجب  الأجانب،  يتمتع   -  1
ذات ال�صلة للدولة التي يوجدون فيها، بالحقوق التالية على وجه الخ�صو�س:-

)اأ( الحق في الحياة والأمن ال�صخ�صي، ول يتعر�س اأي اأجنبي ل�عتقال اأو الحتجاز   

على نحو تع�صفي، ول يحرم اأي اأجنبي من حريته اإل بناء على الأ�صباب المحددة 

في القانون ووفقًاً ل�إجراءات الواردة فيه ؛

)ب( الحق في الحماية من التدخل التع�صفي اأو غير القانوني في الخ�صو�صيات اأو   

العائلة اأو ال�صكن اأو المرا�ص�ت.

وال�صلطات  الهيئات  �صائر  واأم��ام  باأنواعها  المحاكم  اأم��ام  الم�صاواة  في  الحق  )ج(   

بمترجم  مجانا  ال�صتعانة  في  ال�صرورة،  عند  العدل،والحق  باإقامة  المخت�صة 

�صفوي في الإجراءات الق�صائية والإجراءات الخري التي ين�س عليها القانون.

)د( الحق في اختيار زوج، وفي الزواج، وفي تاأ�صي�س اأ�صرة.  

1( اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها 144/40 املؤرخ في 13/ ديسمبر 1985 .
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     )ه�( الحق في حرية الفكر والراأي وال�صمير والدين، ول يخ�صع الحق في الجهر 

�صرورية  تكون  والتي  القانون  عليها  ين�س  التي  للقيود  اإل  معتقداتهم  اأو  بدينهم 

لحماية الأمن العام اأو النظام اأو ال�صحة العامة اأو الأخ�ق اأو حماية حقوق الآخرين  

وحرياتهم الأ�صا�صية.

)و( الحق في الحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم.  

)ز( الحق في تحويل المكا�صب والمدخرات اأو غيرها من الأ�صول النقدية ال�صخ�صية   

اإلى الخارج ؛ مع مراعاة اأنظمة النقد المحلية.

)اأ( رهنًا بمراعاة القيود التي ين�س عليها القانون والتي هي �صرورية في المجتمع   

الديمقراطي لحماية الأمن القومي، اأو ال�ص�مة العامة، اأو النظام العام، اأو ال�صحة 

العامة، اأو الأخ�ق اأو حقوق الآخرين وحرياتهم، والتي تتفق مع الحقوق الخري 

المعترف بها في ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة والحقوق الواردة في هذا الإع�ن، 

يتمتع الأجانب بالحقوق التالية: الحق في مغادرة البلد ؛ 

)ب( الحق في حرية التعبير   

)ج( الحق في الجتماع ال�صلمي  

الغير، رهنًا بمراعاة  الأموال وكذلك بال�صتراك مع  النفراد بملكية  الحق في  )د(   

القانون المحلي.

2 - رهنًا بمراعاة الأحكام الم�صار اإليها في الفقرة 2 يتمتع الأجانب المقيمون ب�صورة 

اإقامتهم  محل  اختيار  وحرية  التنقل  حرية  في  بالحق  ما  دولة  اإقليم  في  قانونية 

داخل حدود الدولة.

اإقليم دولة ما واأولده  3 - ي�صمح بدخول زوج الأجنبي المقيم ب�صورة قانونية في 

الق�صر اأو المعالين لم�صاحبته واللتحاق به والإقامة معه،رهنا بمراعاة الت�صريع 

الوطني والح�صول على الإذن الواجب.

يت�صح من الن�صو�س ال�صابقة اأن هذه التفاقية قد ن�صت على العديد من الحقوق 

ال�صخ�صي، والم�صاواة  الحياة والحماية والأمن  الأجنبي  كالحق في  بها  يتمتع  التي 
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الزواج  في  والحق  العدالة،  اأمام  الم�صاواة  اأي  ودرجاتها  اأنواعها  بكافة  المحاكم  اأمام 

بالقيود  والدين  وال�صمير  وال��راأي  الفكر  حرية  في  الحق  في  والحق  اأ�صرة  وتكوين 

الحق  للدولة،  العامة  والآداب  العام  النظام  واحترام  القانون،  في  ال��واردة  وال�صروط 

والحق  ال�صلمي،  الجتماع  في  والحق  التعبير،  حرية  في  ؛والحق  البلد  مغادرة  في 

القانون والتي  التي ين�س عليها  بالقيود  اللتزام  الأم��وال ب�صرط  بملكية  النفراد  في 

هي �صرورية في المجتمع الديمقراطي لحماية الأمن القومي، اأو ال�ص�مة العامة، اأو 

النظام العام، اأو ال�صحة العامة، اأو الأخ�ق اأو حقوق الآخرين وحرياتهم، والتي تتفق 

مع الحقوق الخري المعترف بها في ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة والحقوق الواردة 

في هذا الإع�ن ........ اإلخ.

الحقوق  من  حق  اأي  اإلى  �صمنًا  اأو  �صراحة  الإ�صارة  التفاقية  هذه  تت�صمن  ولم   

ال�صيا�صية ل�أجانب .

رابعًا - االأجانب وحق  الت�صويت والتر�صيح في االتفاقية الخا�صة بو�صع 

الالجئين ل�صنة 1951)1(

     با�صتعرا�س ن�صو�س هذه التفاقية المتعلقة بحقوق ال�جئين نجد اأنها ذكرت 

ال�صخ�صية  بالأحوال  المتعلقة  الحقوق  عن  تكلمت  حيث  مواد  عدة  في  الحقوق  هذه 

)مادة 12( ثم حق ال�جئ في ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة )مادة 13( وحق 

ال�جئ في الملكية الأدبية وال�صناعية )مادة 14( حق التقا�صي )مادة 16( حق العمل 

)مادة 17، 18، 19( ثم حق النتماء اإلى الجمعيات )مادة 15( والتي ن�صت على ما يلي: 

فيما يتعلق بالجمعيات غير ال�صيا�صية وتلك ذات المنافع غير المادية والنقابات، تمنح 

الف�صلى  المعاملة  �صرعية  ب�صورة  اأر�صها  على  المقيمين  ال�جئين  المتعاقدة  الدول 

الممنوحة لمواطني الدول الأجنبية في ظل نف�س الظروف، ون�صتخل�س من هذا الن�س 

لألمم  العامة  اجلمعية  دعته  والذي  اجلنسية،  وعدميي  الالجئني  بشأن  للمفوضني  املتحدة  األمم  مؤمتر   1951 يوليو   28 يوم  اعتمدها   )1
 22 النفاذ في  1950 -     وقد دخلت هذه االتفاقية حيز  14 ديسمبر  – 5( املؤرخ في  د   ( 429 املتحدة إلى االنعقاد مبقتضي قرارها 

ابريل 1954 طبقا للمادة 43 التي تنص على ما يلي:
    1 - يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم التسعني الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام السادس.

   2 - أما الدول التي تصدق على االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام السادس فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها في اليوم 
التسعني الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
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يمكننا  ذلك  على  وقيا�صًا  ال�صيا�صية  الجمعيات  اإلى  النتماء   في  ال�جئ  اأحقية  عدم 

القول بعدم تمتع ال�جئ بالحقوق ال�صيا�صية ومنها الحق في الت�صويت، ون�حظ اأن 

هذه  التفاقية لم تت�صمن اأي ن�س يتعلق بالحقوق ال�صيا�صية ل�جئين.

الحقوق  با�صتبعاد  تحفظات  و�صعت  الحكومات  بع�س  اأن  اإلى  الإ�صارة  وتجدر   

ال�صيا�صية ل�جئين. 

خام�صًا - االأجانب وحق  الت�صويت والتر�صيح في االتفاقية الدولية المتعلقة 

بالعمال المهاجرين

المتعلقة بالعمال المهاجرين    1949 97 ل�صنة     لم تت�صمن التفاقية الدولية رقم 

اأي حق �صيا�صي لهذه الفئة من العمال والإعمال التح�صيرية لهذه التفاقية تدل على 

اأن اإرادة المتفاو�صون لم تتجه نحو اإقرار هذا الحق ، والتو�صية رقم 86 لم تت�صمن 

الحقوق ال�صيا�صية من �صمن الت�صهي�ت الممنوحة كحق للمهاجرين. 

وحتى التفاقية النموذجية الملحقة بالتو�صية لم تت�صمن �صوي الحقوق الجتماعية 

 143 التفاقية رقم  اإعداد  اأثناء   1975 اأثيرت في عام  الم�صكلة  العمال  بها  يتمتع  التي 

حول المهاجرين في اأحوال مغايره مع الوعد بالم�صاواة للعمال المهاجرين لي�س فقط 

بالن�صبة للعمل ولكن اأي�صًا في الحقوق النقابية،والحقوق الفردية والجماعية. 

الأع�صاء الممثلون للعمال قدموا في هذا المعنى تعديل على م�صروع المادة العا�صرة 

الذي تم اإقراره بدون معار�صة، ولكن قدم تعديل من اأع�صاء الحكومة الفرن�صية يتعلق 

با�صتبعاد الحقوق ذات الطبيعة ال�صيا�صية، وا�صتبعد هذا الحق من اأعمال الموؤتمر، وقد 

الجمعية  رعاية    تحت  المبرمة  التفاقية  من  الثانية  فقرتها  في  الأول��ى  المادة  ن�صت 

في  العن�صر  ب�صبب  تمييز  »ل   اأنه  على   1965 دي�صمبر   21 في  المتحدة  ل�أمم  العامة 

مفهوم هذه التفاقية بالن�صبة لحالت التمييز اأو ال�صتبعاد اأو التقييد اأو التف�صيل التي 

تقوم به اإحدى الدول الأطراف في هذه التفاقية وبين المواطنين وغير المواطنين، اإل 

اأنها قبلت اأن رف�س ممار�صة الحقوق ال�صيا�صية ل�أجانب ل يعتبر تمييز، وقد رف�صت 

العديد من الحكومات الحقوق ال�صيا�صية المتعلقة بالعمال.
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المبحث الثاني

االأجانب وحق الت�صويت 

والتر�صيح في االتفاقيات االإقليمية

نتناول في هذا المبحث الأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في التفاقية الأوربية 

وحق  والأج��ان��ب   ،1950 �صنة  نوفمبر   4 ف��ي  روم���ا  ف��ي  المبرمة  الإن�����ص��ان  لحقوق 

الت�صويت والتر�صيح في الميثاق العربي لحقوق الإن�صان وذلك على النحو التالي: -

  اأواًل  - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االتفاقية االأوربية لحقوق 

االإن�صان المبرمة في روما في4 نوفمبر �صنة 1950)1(

في  الحق  اإن�صان  »لكل  يلي:  ما  على  االتفاقية  هذه  من  العا�صرة  المادة  تن�ص 

حرية التعبير، هذا الحق ي�صمل حرية اعتناق الآراء وتلقي وتقديم المعلومات والأفكار 

دون تدخل من ال�صلطة العامة، وب�صرف النظر عن الحدود الدولية. 

وتن�ص المادة الحادية ع�صر من ذات االتفاقية على ما يلي:  »لكل اإن�صان الحق 

في حرية الجتماعات ال�صلمية وحرية تكوين الجمعيات مع اآخرين، بما في ذلك حق 

ال�صتراك في التحادات التجارية لحماية م�صالحة«.

وتن�ص المادة الرابعة ع�صر من االتفاقية على ما يلي: »يكفل التمتع بالحقوق 

والحريات المقررة في هذه التفاقية دون تمييز اأيا كان اأ�صا�صه: كالجن�س اأو العرق اأو 

اللون اأو اللغة اأو العقيدة اأو الراأي ال�صيا�صي اأو غيره اأو الأ�صل القومي اأو الجتماعي،اأو 

النتماء اإلى اأقلية قومية، اأو الثروة اأو المي�د اأو اأي و�صع اآخر«. 

وتن�ص المادة ال�صاد�صة ع�صر على ما يلي:  »ل يجوز تاأويل اأحكام المواد 10، 

الن�صاط  على  قيود  فر�س  من  المتعاقدة  ال�صامية  الأط���راف  تمنع  اأنها  على   14  ،11

ال�صيا�صي ل�أجانب«.

1( وهذه االتفاقية دخلت حيز النفاذ في 3/سبتمبر /1953، وقد عدلت هذه االتفاقية وفق قواعد البرتوكول رقم 3 الذي بدء العمل به 
في 21 سبتمبر 1970 والبرتوكول رقم 5 الذي بدء العمل به في 20/ديسمبر /1971.
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ال�صيا�صية،  بالحقوق  التمتع  من  الأجانب  حرمان  ال�صابقة  الن�صو�س  من  يت�صح 

المقررة في هذه التفاقية دون  التمتع بالحقوق والحريات   14 المادة  فهي تكفل في 

ال�صيا�صي،  الراأي  اأو  العقيدة  اأو  اللغة  اأو  اللون  اأو  العرق  اأو  الجن�س  اأ�صا�س  تمييز على 

ال�صيا�صي. المو�صوع  تت�صمن  الحرية  وه��ذه  التعبير  حرية   10 ال��م��ادة  في  وتعلن 

ون�صت في المادة16 على انه من حق الدول الأطراف في هذه التفاقية و�صع قيود 

على الن�صاط ال�صيا�صي ل�أجانب.

االأوربية  لالتفاقية  االأول  االإ�صافي   
)1(

البرتوكول من  الثالثة  المادة  وتن�ص 

على اأن »تتعهد الأطراف ال�صامية المتعاقدة باإجراء انتخابات حرة على فترات زمنية 

معقولة بطريق الت�صويت ال�صري، وفي ظل ظروف ت�صمن حرية تعبير ال�صعب عن 

راأيه في اختيار ال�صلطة الت�صريعية«.

اإلى تقرير مبداأ ال�صيادة ال�صعبية، اأي حق ال�صعب في اختيار  وتهدف هذه المادة 

اأع�صاء ال�صلطة الت�صريعية وهي ال�صلطة التي تتولي الت�صريع في جميع المجالت بما 

الت�صريعي  الن�صاط  الأفراد  يبا�صر  الطريق  الأفراد وحرياتهم، وبهذه  في ذلك حقوق 

للدولة. 

ولقد كان هذا الحق محل درا�صة من جانب اللجنة الأوربية لحقوق الإن�صان ومن 

المبادئ التي قررتها، اإن المادة الثالثة من البرتوكول الإ�صافي الأول اأدت اإلى التزام 

معقولة  مدة  خ�ل  دوري��ة  حرة  انتخابات  تنظم  بان  البرتوكول  في  الأط��راف  ال��دول 

عن  بالتعبير  ت�صمح  ظ��روف  وفي  ال�صري،  القتراع  طريق  عن  النتخابات  تتم  واأن 

راأي ال�صعب في اختيار اأع�صاء ال�صلطة الت�صريعية، ولكن ل ي�صتخل�س من هذه المادة 

بان هذه الدول قد اعترفت لكل �صخ�س بالحق في اأن ي�صترك في النتخابات الحرة، 

وبناء على ذلك فان الدول الأطراف في التفاقية والبرتوكول ت�صتطيع اأن ت�صتبعد من 

ال�صتراك في الت�صويت طائفة من المواطنين مثل الأ�صخا�س الذين يقيمون  فيما وراء 

التعبير الحر عن راأي ال�صعب في  اأن هذا ال�صتبعاد ل يوؤثر في �صمان  البحار طالما 

1( صدر هذا البرتوكول في باريس في 20 مارس 1952 وبدء العمل به في 18 مايو 1954.
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وطالما اأن الم�صرع يملك الحق في ا�صتبعاد بع�س 
)1(

اختيار اأع�صاء ال�صلطة الت�صريعية 

المواطنين من الت�صويت فاإنه يملك من باب اأولى ا�صتبعاد الأجانب من ال�صتراك في 

الت�صويت.

ثانيًا - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح  في الميثاق العربي لحقوق االإن�صان

تن�ص المادة الرابعة والع�صرون من هذا الميثاق على ما يلي :-

) لكل مواطن الحق في:- 

 1  - حرية الممار�صة ال�صيا�صية.  

يختارون  ممثلين  بوا�صطة  اأو  مبا�صرة  اإم��ا  العامة  ال�صئون  اإدارة  في  الم�صاركة   -  2
بحرية .

3 - تر�صيح نف�صه واختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم الم�صاواة بين 
جميع المواطنين بحيث ت�صمن التعبير الحر عن اإرادة المواطن...................(

يت�صح من هذا الن�س اأن ممار�صة الحقوق ال�صيا�صية ومن �صمنها حق الت�صويت 

والتر�صيح قا�صر على المواطنين دون الأجانب

 الخـــال�صـــة:

الحقوق ال�صيا�صية في المواثيق والتفاقيات الدولية قا�صرة على المواطنين دون 

 .
)2(

غيرهم فالأجنبي ي�صتفيد فقط من بع�س قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحماية

ل�أجانب.ف�  ال�صيا�صية  الحقوق  منح  الدول  على  تفر�س  دولية  قاعدة  اأي  توجد  ول 

في  المتحدة  ل�أمم  العامة  الجمعية  عن  ال�صادر  الإن�صان  لحقوق  العالمي  الإع���ن 

دي�صمبر 1948 ول التفاقية الدولية الخا�صة بالحقوق المدنية وال�صيا�صية  ال�صادرة 

الأوربية  التفاقية  ول   1966 دي�صمبر   16 في  المتحدة  ل�أمم  العامة  الجمعية  عن 

لحقوق الإن�صان ال�صادرة في روما 4 نوفمبر ل�صنة 1950 ول الميثاق العربي لحقوق 

الإن�صان ول التفاقية المتعلقة باإلغاء كل اأ�صكال التمييز العن�صري......اإلخ، اأعطت حق 

1( عبد العزيز سرحان، اإلطار القانون حلقوق اإلنسان، دار النهضة العربية، بدون تاريخ نشر – ص 297 وما بعدها.
 CH.Rousseau droit international public، t.11,paris sirey, 1974, p697.  (2
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الت�صويت اأو التر�صيح ل�أجانب، فهذه التفاقيات لم تعترف بالحقوق ال�صيا�صية لغير 

الوطنيين، ول تعتبر اأن عدم العتراف بالحقوق ال�صيا�صية ل�أجانب ي�صكل اأي نوع من 

 .
)1(

اأنواع التمييز بين الوطنيين والأجانب

الحقوق  بمنح  ال��دول  تلزم  الدولي  القانون  في  قاعدة  اأي  توجد  ل  الحقيقة  وفي 

ال�صيا�صية لمواطنيها دون غيرهم، ول توجد اأي قاعدة في اتفاقية عامة، اأو اأي قاعدة 

من قواعد العرف الدولي تفر�س التزاما على الدول بمنح هذه الحقوق ل�أجانب. بل 

توجد بع�س المعاهدات تعطي الحق للدولة باأن تمنع الأجانب من ممار�صة اأية اأن�صطة 

�صيا�صية.

الثنائية  التفاقيات  اإطار  الحظر في  ال�صتثناءات على هذا  ومع ذلك توجد بع�س 

الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي   المبرمة بين  والإقليمية. كاتفاقية ما�صتريخت 

في7 فبراير �صنة 1992.

1) Juris – classeur de driot international  Edi Tions du juris classeur -2000 FASC 525 1er  
Cahier .P 21.
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الف�صل الثالث

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية 

ونق�صم هذا الف�صل اإلى مبحثين :  نتناول في المبحث الأول الأجنبي وحق الت�صويت 

والتر�صيح في النتخابات البرلمانية في د�صاتير الدول الأجنبية ونتناول في المبحث الثاني 

الأجنبي وحق الت�صويت في النتخابات البرلمانية في د�صاتير وقوانين الدول العربية.

المبحث االأول 

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح 

في االنتخابات البرلمانية  في د�صاتير الدول االأجنبية

ونق�صم هذا المبحث اإلى مطلبين : نتناول في المطلب الأول الأجانب وحق الت�صويت 

والتر�صيح في النتخابات البرلمانية في الد�صاتير غير الأوروبية ونتناول في المطلب الثاني 

الأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في النتخابات البرلمانية في الد�صاتير الأوربية.

المطلب االأول 

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح 

في االنتخابات البرلمانية في الد�صاتير غير االأوروبية 

�صوف نتناول هذا المو�صوع في د�صاتير بع�س الدول غير الأوروبية ود�صاتير 

بع�س الدول الأوروبية وذلك على النحو التالي:- 

اأواًل - االجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية في  د�صتور 

الواليات المتحدة االأمريكية :

مجل�ص النواب في الواليات المتحدة االأمريكية: في  الع�صوية  • �صروط 

الأمري�كية  المتح��دة  الوليا��ت  في  الن�واب  مجل�س  ف�ي  نائبًا  يكون  فيمن  ي�صترط   -

ال�صروط التالية :
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1 - اأن يكون بالغًا من العمر خم�س وع�صرين عاما على الأقل. 

الأمريكية �صبع �صنوات  اأمريكيًا وم�صى على تمتعه بالجن�صية  اأن يكون مواطنًا   - 2

على الأقل. 

3 - اأن يكون مقيمًا في الولية التي �صيتم انتخابه منها.

: ال�صيوخ  مجل�ص  في  الع�صوية  • �صروط 

    - ي�صترط فيمن يكون ع�صوًا بمجل�س ال�صيوخ ال�صروط التالية: 

1 - اأن يكون بالغًا من العمر ث�ثين عاما على الأقل. 

اأمريكيًا وم�صى على تمتعه بالجن�صية الأمريكية ت�صع �صنوات  اأن يكون مواطنًا   - 2

على الأقل.

ون�حظ اأن الم�صرع الد�صتوري الأمريكي قد حدد ال�صروط الواجب توافرها في 

المر�صح لع�صوية مجل�س النواب وع�صوية مجل�س ال�صيوخ وق�صر هذا التر�صيح على 

.
)1(

المواطنين دون الأجانب

ثانيًا  - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية  في 

الد�صتور الهندي:

البرلمان الهندي : لع�صوية  التر�صيح  • �صروط 

       - تن�س المادة 84 من الد�صتور الهندي على ما يلي: 

ليكون ال�صخ�س اأهً� ل�ختيار ل�صغل اأحد مقاعد البرلمان ما لم يكن 

1 - مواطنًا هنديًا.

2 - ل يقل �صنه عن  ث�ثين عامًا بالن�صبة لع�صوية مجل�س الوليات، ول يقل عن 25 

عامًا لع�صوية مجل�س ال�صعب. 

يت�صح من هذا الن�س  اأن الم�صرع الد�صتوري ق�صر الحق في الت�صويت والتر�صيح 

في البرلمان على المواطن الهندي دون غيره.

1( عفيفي كامل، املرجع السابق  صفحة.910.
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ثالثًا  -  االجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية في 

الد�صتور الياباني:

هي  النواب  مجل�س  مدة  اأن  على  الن�س   45 مادته  في  الياباني  الد�صتور  يت�صمن   

اأربعة �صنوات مي�دية ومدة مجل�س ال�صيوخ هي �صت �صنوات مي�دية وي�صترط فيمن 

ير�صح لع�صوية اأي من مجل�س البرلمان توافر ال�صروط الآتية:- 

1 - اأن يكون متمتعًا بالجن�صية اليابانية. 

.
)1(

2 - اأن يكون بالغًا من العمر 25 عاما

على  قا�صر  الياباني  البرلمان  لع�صوية  التر�صيح  حق  اأن  الن�س  هذا  من  يت�صح 

المواطنين دون �صواهم بال�صروط الواردة في الن�س.

المطلب الثاني

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح

 في االنتخابات  البرلمانية في الد�صاتير االأوربية

�صوف نتناول هذا المو�صوع في د�صاتير بع�ص الدول االأوروبية وذلك على 

النحو التالي : 

البرلمانية في   الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات  االأجانب وحق  اأواًل -  

الد�صتور الفرن�صي: 

1 - الو�صع في ظل د�صتور الجمهورية الرابعة ال�صادر في 27 اأكتوبر1946.

1946نجد  اأكتوبر   27 في  ال�صادر  الرابعة  الجمهورية  د�صتور  اإل��ى   بالرجوع 

اأنه بعد اأن ذكر اأن ال�صيادة الوطنية ترجع اإلى ال�صعب الفرن�صي طرح مبداأ ب�صيطًا في 

المادة الرابعة  مفاده يكون ناخبًا كل المواطنين والرعايا الفرن�صيين ومعنى ذلك اأن هذا 

الد�صتور  يجعل مبا�صرة النتخاب قا�صرًا على الوطنيين وبالتالي ي�صتبعد الأجانب 

من ممار�صة هذا الحق.    

1( صالح الدين فوزي ، املرجع السابق ص 56 .
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2 -  الو�صع في ظل الد�صتور الحالي  د�صتور الجمهورية الخام�صة  ال�صادر في الرابع 

من  ابريل 1958.

بو�صوح  يرجع  ال�صيا�صية،  النتخابات  في  ال�صتراك  الأجانب  ا�صتطاعة  عدم  اإن 

اأحال  ال��ذي   ،1958 اأكتوبر   4 في  ال�صادر  الخام�صة  الجمهورية  د�صتور  اأحكام  اإل��ى 

على قانون النتخاب فيما يتعلق بهذا ال�صاأن. 

يلي:  ما  على  الد�صتور  ه��ذا  من  الثالثة  فقرتها  في  الثالثة  المادة  تن�س  الواقع  في 

»ال�صيادة الوطنية ملك لل�صعب يمار�صها بوا�صطة ممثليه، وعن طريق ال�صتفتاء العام« .

وتن�س في فقرتها الرابعة على ما يلي يكون ناخبًا، بال�صروط التي يحددها القانون 

البالغين �صن الر�صد، والمتمتعين بحقوقهم  »كل المواطنين الفرن�صيين من الجن�صين 

ال�صيا�صية والمدنية«. 

حق  اأن  على  اأك��د  قد  والحالي  ال�صابق  الفرن�صي  الد�صتور  اأن  �صبق  مما  يت�صح 

حق  ل�أجنبي  ولي�س  غيرهم.  دون  المواطنين  على  قا�صر  والتر�صيح  الت�صويت 

الت�صويت اأو التر�صيح.

ثانيًا - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية  في 

الد�صتور ال�صوي�صري :

ن�صت المادة 75 من الد�صتوري ال�صوي�صري على ما يلي » كل مواطن �صوي�صري 

له حق الت�صويت، اأهل لع�صوية المجل�س الوطني« 

ال�صوي�صرية  الجن�صية  ي�صترط  ال�صوي�صري  الد�صتور  اأن  الن�س  هذا  من  يت�صح 

لمبا�صرة حق الت�صويت اأو التر�صيح في البرلمان. وبناء على ذلك لي�س من حق الأجنبي 

النتخاب اأو التر�صيح لع�صوية البرلمان.

ثالثًا  - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية  في 

الد�صتور اليوناني  :

    يت�صمن الد�صتور اليوناني الجن�صية ك�صرط ل��صتراك في النتخابات الت�صريعية، 
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ال�صروط المتطلبة في المر�صح لع�صوية مجل�س النواب.حيث ا�صترط الد�صتور فيمن 

ير�صح نف�صه لع�صوية مجل�س النواب �صرورة توافر ال�صروط الآتية :

1 - الجن�صية اليونانية. 

.
)1(

2 - اأن يكون بالغًا من العمر 25 عام على الأقل يوم القتراع

حق  من  الأجانب  �صراحة  ي�صتبعد  اليوناني  الد�صتور  اأن  الن�س  هذا  من  وا�صح 

الت�صويت اأو التر�صيح للبرلمان.

رابعًا - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية  في 

الد�صتور الهولندي :

  ين�ص الد�صتور الهولندي في مادته الرابعة على ما يلي :

» كل هولندي له نف�س الحق في انتخاب اأع�صاء البرلمان.

البرلمانية  االنتخابات  في  والتر�صيح  الت�صويت  وحق  االأجانب   - خام�صًا 

في الد�صتور اال�صباني:

تن�ص المادة 23من الد�صتور االأ�صباني على ما يلي :

ال�صئون العامة، بطريقة مبا�صرة،   اإدارة  في  ال�صتراك  حق  لهم  المواطنون  فقط   -  1
اأو عن طريق مثليين يختارون بحرية في النتخابات الدورية بالقتراع العام.

»فقط المواطنون هم الذين يتمتعون بالحقوق ال�صيا�صية، ول يحظى بها الأجانب«.

يت�صح من هذا الن�س اأن الد�صتور الأ�صباني ي�صتبعد وبو�صوح الأجانب من التمتع 

.
)2(

باأي حق من الحقوق ال�صيا�صية 

116 وعلى النفيض من ذلك  التشير املادة /102 من الدستور إلى هذا الشرط، فيما يتعلق  1( صالح الدين فوزي، املرجع السابق ص 
بتنظيم ادارة االمور احمللية.
2(  ملزيد من التفاصيل راجع :

 - F. Rubio Liorentem La constitution espagnole et le traite de Maastrecht, RFDC, 1992 p 
651 Adde: s. Munoz Machado, Espagne, in Les constitutions nationales a l’  epreuve 
de l’ Europe (sous la direction de J- CI. Masclet et D. Maus ) paris, La Documentation 
francaise, 1993 p 50
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البرلمانية   االنتخابات  في  والتر�صيح  الت�صويت  وحق  االأجانب   - �صاد�صًا 

في الد�صتور الدنماركي:

في  الجن�صية  ���ص��رط  منه   30 و   29 المادتين  ف��ي  ال��دن��م��ارك��ي  الد�صتور  يتطلب 

المحلية،  ل�نتخابات  بالن�صبة  الجن�صية  �صرط  اإلى  ي�صير  ول  البرلمانية،  النتخابات 

ويعتبر القانون الدنماركي اأن عدم الإ�صارة اإلى �صرط الجن�صية في النتخابات المحلية 

يعني اأن الم�صرع الد�صتوري يوافق بطريقة �صمنية على منح حق الت�صويت ل�أجانب 

في النتخابات المحلية. اأو بعبارة اأخرى منح الأجانب حق الت�صويت في النتخابات 

المحلية  ل ي�صكل مخالفة د�صتورية.

في  الق��ت��راع  ح��ق   1981 م��ار���س   30 منذ  ال��دن��م��ارك��ي  ال��ق��ان��ون  منح  عليه  وب��ن��اء 

النتخابات المحلية لث�ثة فئات:

الفئة االأولى : المواطنون 

الفئة الثانية : المواطنون الأي�صلنديون 

الفئة الثالثة : كل الأجانب- بدون تمييز -المقيمين بالدنمارك منذ ث�ث �صنوات.

يت�صح من ا�صتعرا�س الن�صو�س الد�صتورية الواردة في د�صاتير الدول ال�صالفة 

والدول  اأوروب��ا  في  الم�صتويات  جميع  على  ل�أجانب  تام  ا�صتبعاد  يوجد  اأن��ه  الذكر 

النتخابات  اأية حق ل��صتراك في  الأجنبي  باإعطاء  اأي د�صتور  الأخرى، ول يجازف 

.
)1(

الت�صريعية لأن هذا الأمر يم�س ال�صيادة المقد�صة ل�صلطة الدولة

    فالد�صاتير في مختلف الدول وا�صحة في هذه النقطة ون�صو�صها ل توحي باأي 

اإلتبا�س اأو غمو�س ول تحتمل التف�صير والتاأويل فا�صتبعاد الأجانب من حق الت�صويت 

والتر�صيح في المجال�س النيابية وا�صح تمامًا.

1) Francis Delperee, Les droit politique des etrangers 1995 p19.
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الت�صويت  من  االأجانب  ا�صتبعاد  على  الــواردة  اال�صتثناءات   - �صابعًا 

والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية في د�صاتير بع�ص الدول االأوروبية: 

   توجد بع�س ال�صتثناءات  على القاعدة المطلقة ل�صتبعاد الأجانب من النتخابات 

بالمملكة  يتعلق  الأول  ال�صتثناء  التحديد  وجه  على  ا�صتثناءين  في  تتمثل  الت�صريعية 

المتحدة، وال�صتثناء الثاني يتعلق بجمهورية ايرلندا.

1 - اال�صتثناء الوارد في د�صتور المملكة المتحدة:

النظام  ع��ن  اأي��رل��ن��دا  ا�صتق�ل  على  ال��م��ت��ح��دة،  المملكة  واف��ق��ت   1948 �صنة  ف��ي 

جمهورية  ت�صبح  واأن  البريطاني(،  بالتاج  المرتبطة  )ال��دول  للديمنيون  الأ�صا�صي  

اأقر  ايرلندا(  )ميثاق  فقط  جانبه  من  البريطاني  الم�صرع  ق��رر  ذل��ك  وبعد  م�صتقلة، 

بمقت�صاه ت�صريع خا�س ل�صالح اليرلنديين التابعين للجمهورية الجديدة اليرلندية، 

كما ي�صمح ل�أيرلنديين المقيمين بالمملكة المتحدة بالحق في الت�صويت في انتخاب 

نواب مجل�س العموم البريطاني. 

اإذن هذا الد�صتور �صمح للمواطنين اليرلنديين فقط بالحق في الت�صويت لنتخاب 

نواب مجل�س العموم البريطاني ولم ي�صمح لهم بالحق في التر�صح.

2 - اال�صتثناء الوارد في د�صتور جمهورية ايرلندا :

ن�صت المادة 16 فقرة 1 ، 2  من الد�صتور اليرلندي على اأنه »�صيكون ل�أيرلنديين 

لأي  واأي�صًا  مواطن،  لكل   Dail Eiream البرلمان  اأع�صاء  انتخاب  في  القتراع  حق 

�صخ�س اآخر في الدولة يحدده القانون........«.

، وبمقت�صي هذا 
)1(1984 14 يونيو  با�صتفتاء  الد�صتور  التا�صعة من  المادة  تم تعديل 

المعنيين بهذا  الن�س بو�صوح  للت�صويت، ولم يحدد  الأهلية   الد�صتوري تم منح  التعديل 

الحق اإل اأن الد�صتور اأعطى الحق للم�صرع باإ�صدار قانون اأ�صا�صي  ينظم عملية النتخاب.

ون�س   1992 نوفمبر   5 في  النتخاب  عملية  ينظم  ال��ذي  القانون  هذا  �صدر  وقد 

بمنح  يتعلق  الأول  المو�صوع  الثانية  وال��م��ادة  الثامنة  ال��م��ادة  في  مو�صوعين  على 

1( صدر هذا الدستور ونشر في اجلريده الرسميه في 2 أغسطس سنة 1984.
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في  ال�صتراك  حق   )12000( وعددهم  بريطانيا  في  المقيمين  البريطانيين  المواطنين 

بمنح  فيتعلق  الثاني  المو�صوع  اأم��ا   Dail Eiream اليرلندي«  »البرلمان  انتخابات 

حق الت�صويت لأي اأ�صخا�س اأخرى يحددهم القانون.

 هذا هو حال القانون الد�صتوري بمبادئه وا�صتثناءاته المحدودة، المتعلقة بكل من 

المملكة المتحدة وجمهورية اأيرلندا.

وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه في هذا ال�صدد األ يمكن ال�صتناد اإلى مبررات تاريخية 

لمنح حق القتراح ل�أجانب في النتخابات الت�صريعية؟ 

بالرجوع اإلى الأوقات الأولى للثورة الفرن�صية نجد اأن المواطنة كانت تمنح لكل من 

الفرن�صيين والأجانب. وكانت الفل�صفة ال�صائدة اآنذاك اأنهم »اأي الفرن�صيين والأجانب 

ي�صتركون في نف�س الم�صروع الثوري«.

في  والأجانب  الفرن�صيين  بين  الم�صاواة  النبيلة،  الفكرة  هذه  على  الن�س  وورد 

مبا�صرة الحقوق ال�صيا�صية، في الد�صتور الفرن�صي ال�صادر �صنة 1793.

�صحيح اأن  ما ورد في هذا الد�صتور لم يطبق اأبدًا على اأر�س الواقع، وتم اإلغائه في 

الد�صاتير الفرن�صية المتعاقبة.اإل اأن بع�س الفقهاء الفرن�صيين يرون اأنه يمكن ال�صتناد 

اإلى هذا الحدث التاريخي لفتح مناق�صات جادة حول حق الت�صويت والتر�صيح ل�أجانب 

في النتخابات الت�صريعية.

وي�صتند البع�س الآخر على المبداأ الأمريكي »ل �صرائب بدون تمثيل« ومفاد هذا 

المبداأ اأن كل من يدفع ال�صرائب وي�صاهم، بالمعنى ال�صحيح للم�صطلح في ثراء الأمة 

يجب اأن يكون له تمثل �صيا�صي في البرلمان.�صواء كان وطني اأو اأجنبي طالما اأنه يدفع 

المتمثل في  ال�صيا�صية  الحقوق  الأدنى من  بالحد  الأجنبي  اأن يتمتع  ال�صرائب. يجب 

.
)1(

اختيار ممثليه طالما اأنه يدفع ال�صرائب

الحياة  في  الأجانب  ا�صتراك  ب��اأن  وي��رون  الت�صامن  فكرة  على  البع�س  وي�صتند 

الت�صامن،  قاعدة  على  ا�صتنادًا  وي��ن��ادون،  المجتمع،  ت�صامن  على  دليل  ال�صيا�صية 

1) D Turpin, Le nouveau regime juridique des etrangers en France: changement et 
continuite, RGDIP, 1982, p.58.
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با�صتراك الأجانب في النتخابات الوطنية اأيًا كانت جن�صيتهم الأ�صلية في النتخابات 

.
) 1(

القومية »الوطنية« تحقيقًا للعدالة

ويكتب اأحد اأن�صار هذا التجاه قائً� »اأنه من ال�صعب تخيل اأن يبقى الأجنبي اإلى 

لعودة  قبوًل  ال�صيا�صية«، و�صيكون ذلك  الحقوق  التمتع بمجموعة  الأبد محرومًا من 

اقتراح دافعي ال�صرائب من نوع جديد غير موؤ�ص�س على اأ�صا�س المال ولكن على اأ�صا�س 

المواطنة. و�صوف نتناول هذه الآراء والرد عليها تف�صيً� فيما بعد.

تدريجيًا  الحديثة  الدولة  اأزال��ت  النتخابية،  بالأمور  يتعلق  فيما  اأن��ه  الإ�صارة  وتجدر 

حواجز المال، والجن�س، والعمر. ويبقى لها اأن ُتزيل حواجز الأ�صل القومي اأو الوطني.

هذه الدلئل لها وزنها. ويثور الت�صاوؤل هل يمكن ا�صتراك كل مواطني الدول الأع�صاء 

في التحاد الأوروبي في النتخابات البرلمانية في الدولة التي يقيمون فيها؟.

ل تذكر معاهدة ما �صتريخت  اأي �صئ حول هذا المو�صوع. حيث ن�صت المادة 8 ه� 

» E8«من هذه المعاهدة على ما يلي: »يملك المجل�س باإجماع واتفاق الآراء، على اقتراح 

اللجنة، وبعد ا�صت�صارة البرلمان الأوروبي الحق فقط في تكليف الدول بتبني قوانين 

مطابقة للد�صتور تمنح مواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي حق القتراع في 

البلدية والنتخابات الأوروبية. هناك مخاوف كبيرة من الأجنبي، ويوجد  انتخابات 

اأين يذهب؟  اأتى، واإلى  اأين  الأجنبي .وت�صاوؤلت  كثيرة من  دائما �صئ مجهول خلف 

لماذا ي�صتقر هنا؟ ما هي الدوافع والنوايا التي تحركه؟. ومع هذا حدث تطور بالن�صبة 

بالنتخابات  يتعلق  فيما  الأوروب��ي_  التحاد  في  الأع�صاء  الدول  في  المو�صوع  لهذا 

المحلية – وخا�صة بعد اإبرام اتفاقية ما�صتريخت.

اأو خم�س  اأربع  الذين يذهبون كل  المواطنين،  الأجانب، من جماعة  ا�صتبعاد  وتم 

�صنوات اإلى مقار القتراع لختيار اأع�صاء ال�صلطة الت�صريعية »البرلمان«. 

�صوف تقت�صر الدرا�صة فيما يتعلق بالنتخابات المحلية على بع�س الدول الأع�صاء في 

التحاد الأوروبي لأنه حدث تطور في هذا المو�صوع على النحو الذي �صنبينه تف�صي� فيما 

بعد؛ لأنه على حد علمنا لم يحدث تطور في الدول الأخرى بالن�صبة ل�نتخابات المحلية.

1) la machine egalitaire،  paris, Grasseet, 1987،  p 295.
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المبحث الثاني

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات

 البرلمانية والمحلية في د�صاتير وقوانين الدول العربية

اأو  الت�صويت  االأجانب بالحق في  المبحث مدى تمتع  �صوف نتناول في هذا 

العربية،  الدول  النيابية والمحلية في د�صاتير وقوانين  المجال�ص  التر�صيح في 

وذلك على النحو التالي: 

اأواًل - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية  

وفي   1971 ل�صنة  اأكتوبر   9 في  ال�صادر  العربية  م�صر  جمهورية  د�صتور  في 

قانون مبا�صرة الحقوق ال�صيا�صية)1( .

.
تن�س المادة 62 من د�صتور جمهورية م�صر العربية ال�صادر في 9 اأكتوبر ل�صنة 1971)2(

على ما يلي : » للمواطن حق الت�صويت والتر�صيح واإبداء الراأي في ال�صتفتاء وفقًا 

لأحكام القانون وم�صاهمته في الحياة العامة واجب وطني«.

وتن�س المادة 88 من هذا الد�صتور على ما يلي :   يحدد القانون ال�صروط الواجب 

يتم  اأن  النتخاب وال�صتفتاء، على  اأحكام  ال�صعب ويبين  اأع�صاء مجل�س  توافرها في 

القتراع تحت اإ�صراف اأع�صاء من هيئة ق�صائية.

ويت�صح من هذا الن�س اأن د�صتور 1971 اأحال اإلى القانون مهمة تحديد ال�صروط 

الواجب توافرها في اأع�صاء مجل�س ال�صعب، واإعماًل لهذا الن�س حددت المادة الخام�صة 

الواجب توافرها  ال�صروط  ال�صعب  1972 في �صاأن مجل�س  ل�صنة   38 القانون رقم  من 

في المر�صح ومن بينها.  

1 - اأن يكون م�صري الجن�صية من اأب م�صري الجن�صية.

رقم  بالقانون   1977 سنة  ثم   ،109 رقم  بالقانون   1976 سنة  أولها  كان  مرات،  عدة  الشعب  مجلس  قانون  من  اخلامسة  املادة  عدلت   )1
14، وأخيرًا سنة 1983 بالقانون 114.

رقم  بالقانون   1977 سنة  ثم   ،109 رقم  بالقانون   1976 سنة  أولها  كان  مرات،  عدة  الشعب  مجلس  قانون  من  اخلامسة  املادة  عدلت   )2
14، وأخيرًا سنة 1983 بالقانون 114.
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ووفقًاً للمادة الأولى من قانون النتخاب ال�صاري في ظل د�صتور 1923 تنح�صر 

�صروط اأهلية التمتع بحق الت�صويت لكل م�صري من الذكور »وهذا القيد اأريد به حرمان 

محلية  وطنية  حقوق  ال�صيا�صية  الحقوق  لأن  النتخاب«  في  ال�صتراك  من  الأجانب 

تعطي ذاويها ن�صيب من اإدارة ال�صئون العامة ول معنى ل�صتراك الأجانب في ذلك. 

المادة  ن�صت  النتخاب(  )قانون  وتعدي�ته..   1953 ل�صنة   148 بقانون  المر�صوم   •
الأولى من القانون المتقدم على اأنه لكل »م�صري من الذكور حق انتخاب مجل�س 

النواب متى بلغ اإحدى وع�صرين �صنة مي�دية كاملة....«.

هذا  ا�صترط  حيث  النتخابية  العملية  ينظم  قانون  ظله  في  كان  قد   1883 د�صتور   •
القانون اأن يكون الناخبون من الم�صريين البالغين واحد وع�صرين �صنة... 

  .
)1(

73 ل�صنة 1965  الخا�س بمبا�صرة تنظيم الحقوق ال�صيا�صية رقم  • القانون 

القانون على حق  كل م�صري وم�صريه بلغ ثماني  المادة الأولي من هذا  ن�صت 

ع�صرة �صنة مي�دية اأن يبا�صر بنف�صه الحقوق ال�صيا�صية الآتية :-

)1(  اإبداء الراأي فيما ياأتي :-

1 - ال�صتفتاء الذي يجري لرئا�صة الجمهورية.

2 - كل ا�صتفتاء اآخر ين�س عليه الد�صتور .

)2(  انتخاب اأع�صاء كل من :

 1 - مجل�س ال�صعب.

 2 - مجل�س ال�صوري. 

3 - انتخاب المجال�س ال�صعبية المحلية.    

 ،1956 ل�صنة   73 رق��م  ال�صيا�صية  الحقوق  مبا�صرة  ق��ان��ون  ن�صو�س  وبتحليل 

1( مت تعديل هذه القانون مبوجب القوانني اآلتية :
القانون رقم 235 لسنة 1956، املنشور في اجلريدة الرسمية، العدد 43 مكرر في 1956/5/31.

القانون رقم 4 لسنة 1958، املنشور في اجلريدة الرسمية، العدد 12 مكرر في 1958/2/6.
القانون رقم 23 لسنة 1972، املنشور في اجلريدة الرسمية، العدد 33 في 1972/8/17.
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يت�صح لنا، اأن ممار�صة الحقوق ال�صيا�صية اإنما هو حق لكل م�صري وم�صرية، اأي: هو 

حق مق�صور على الم�صرين دون الأجانب وهذا المنع ورد في د�صاتير م�صر المتعاقبة 

وقوانين مبا�صرة الحقوق ال�صيا�صية.

ففي ظل مجل�ص �صوري النواب:

 1866 اأكتوبر  في22  ال�صادرة  النواب  �صوري  لمجل�س  الأ�صا�صية  ال�ئحة  ن�صت 

في البند الثاني منها علىما يلي »يجوز انتخاب من بلغ عمرة خم�صة وع�صرون �صنة 

اأن يكون مو�صفًا بالر�صد والكمال، واأن يكون من الأ�صخا�س  وما فوق ذلك، ب�صرط 

المعلومين عند الحكومة، باأنه من الأهالي التابعين لها، ومن اأولد الوطن«.

    يت�صح من العر�س ال�صابق اأن د�صاتير م�صر المتعاقبة وقوانين مبا�صرة الحقوق 

حق  تمنح  الراهن  الوقت  وحتى  على  محمد  اأ�صرة  حكم  منذ  �صدرت  التي  ال�صيا�صية 

الت�صويت والتر�صيح في النتخابات النيابية للمواطنين الم�صريين دون �صواهم.

ثانيًا  - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية 

في د�صتور المملكة االأردنية الها�صمية:

75 فقرة )1( من هذا الد�صتور على ما يلي:  ال يكون ع�صواً في  تن�ص المادة 

مجل�ص االأعيان والنواب : -

اأ - من لم يكن اأردنيًا. 

ب- من يدعي بجن�صية اأو حماية اأجنبية.

ثالثًا  -  االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية  في 

د�صتور الجمهورية التون�صية ال�صادر في االأول من يوليو1959.

ل�صنة   65 رقم  الد�صتوري  بالقانون  المعدلة   ( الد�صتور  هذا  من   20 المادة  تن�س 

1997 والموؤرخ  في 27اأكتوبر 1997( علىما يلي:- 

     يعتبر ناخبًا كل مواطن يتمتع بالجن�صية التون�صية منذ خم�صة اأعوام على الأقل، 

وبلغ من العمر 20 �صنة كاملة.....
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65 ل�صنة  الد�صتوري رقم  الد�صتور والمعدلة بالقانون  21 من هذا  المادة  وتن�س 

 2002 ل�صنة   51 رق��م  الد�صتوري  وبالقانون   1997 27اأكتوبر  في  وال��م��وؤرخ   1997

حق  ال��ن��واب  مجل�س  لع�صوية  التر�صيح   -: يلي  علىما  1يونيو2002  ف��ي  ال��م��وؤرخ 

اأو لأم تون�صية..... يجب على المتر�صح ع�صوية مجل�س  لكل ناخب ولد لأب تون�صي 

ال�صروط  اأو لم تون�صية... وتنطبق هذه  اأن يكون مولود لأب تون�صي  الم�صت�صارين 

على جميع اأع�صاء مجل�س الم�صت�صارين.

ال�صلطة  ال�صعب  »يمار�س  ي��ل��ي:-  م��ا  على  الد�صتور  ه��ذا  م��ن   18 ال��م��ادة  وتن�س 

الت�صريعية بوا�صطة مجل�س النواب ومجل�س الم�صت�صارين«.

يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

التون�صيين دون غيرهم.

رابعًا -  االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية 

في د�صتور جمهورية الجزائر ال�صادر بتاريخ 28 نوفمبر 1996:

تن�ص المادة 50 من هذا الد�صتور على ما يلي :- 

لكل مواطن تتوفر فيه ال�صروط القانونية اأن ُينتخب وينتِخب .

يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

الجزائريين دون غيرهم.

خام�صًا - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية 

في د�صتور جمهورية ال�صودان ال�صادر بتاريخ 29 مار�ص 1998 :

تن�ص المادة 37 من هذا الد�صتور على ما يلي :-

»ي�صترط لأهلية التر�صيح لرئا�صة الجمهورية اأن يكون المر�صح:

اأ – �صودانيا.

ب- �صليم العقل.

ج-  بالغًا من العمر اأربعين �صنة«.
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وتن�ص المادة 38 على ما يلي: -  

يجوز لكل ناخب تر�صيح من يراه لرئا�صة الجمهورية على اأن يزكي المر�صح وفقًاً للقانون. 

وتن�ص المادة 56 على ما يلي:- 

1 - لكل ولية والي ينتخبه ال�صعب بالولية وفق الد�صتور والقانون.

2 - ي�صترط فيمن ير�صح لمن�صب الولي ذات �صروط اأهلية المر�صح لرئا�صة الجمهورية. 

- �صروط ع�صوية المجل�ص الوطني :

وتن�ص المادة 68 على ما يلي:- 

ي�صترط لأهلية الع�صوية بالمجل�س الوطني اأن يكون المر�صح :

اأ - �صودانيًا  بالغًا من العمر اإحدى وع�صرين �صنة... اإلخ. 

تن�ص المادة 97 : - مجل�ص الوالية –

يقوم في كل ولية مجل�س للولية فينتخب ويتولى �صلطة الت�صريح واأية �صلطات 

اأخرى بحكم الد�صتور �صروط الع�صوية .

يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

ال�صودانيين دون غيرهم.

�صاد�صًا  - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية 

في د�صتور الجمهورية العربية ال�صورية بتاريخ 12 مار�ص 1973 :

تن�ص المادة 52 من هذا الد�صتور على ما يلي : - 

في  والم�صجلون  عم�ره��م  م�ن  ع�ص�رة  الثامنة  اأتم�وا  الذين  المواطنون  هم  الناخبون 

�صجل الأحوال المدنية وتتوافر فيهم ال�صروط المن�صو�س عليه���ا ف�ي قانون النتخاب. 

وتن�ص المادة 26 من هذا الد�صتور على ما يلي :-

لكل مواطن حق الإ�صهام في الحياة ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية 

وينظم القانون ذلك .
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وتن�ص المادة 54 من هذا الد�صتور على ما يلي :-

الناخبون هم المواطنون...........

وتن�ص المادة 55 من هذا الد�صتور على ما يلي :- 

في  توفرها  الواجب  ال�صروط  ويحدد  وال�صتفتاء  النتخاب  اأحكام  القانون  يبين 

اأع�صاء مجل�س ال�صعب.

يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

ال�صوريين دون غيرهم.

�صابعًا - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية في 

القانون االأ�صا�صي لدولة فل�صطين ال�صادر �صنة 1996 :

تن�ص المادة 26  من هذا القانون على ما يلي :-

» للفل�صطينيين حق الم�صاركة في الحياة ال�صيا�صية اأفراد وجماعات.....«.

يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

الفل�صطينيين دون غيرهم.

ثامنًا - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية في 

د�صتور جمهورية ال�صومالية الديمقراطية ال�صادر في االأول من يوليو 1960:

تن�ص المادة  8 من هذا الد�صتور على ما يلي : -

1 - كل مواطن تتوافر له الأهلية التي يتطلبها القانون له الحق في الت�صويت.

وتن�ص المادة 51 من هذا الد�صتور على ما يلي :-

�صنة  وع�صرين  خم�س  عن  �صنه  تقل  ول  الت�صويت  حق  له  مواطن  كل   –  3  ...(

مي�دية وقت النتخاب يكون اأه� للتر�صيح لع�صوية المجل�س......(

يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

ال�صوماليين دون غيرهم.
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تا�صعًا -  االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية  في 

د�صتور الجمهورية العراقية ال�صادر في الفترة االنتقالية عن مجل�ص الحكم االنتقالي 

في االأول من مار�ص 2003.

تن�ص المادة 20 من هذا الد�صتور على ما يلي :-

لكل عراقي تتوافر فيه ال�صروط المن�صو�س عليها في قانون النتخاب اأن ير�صح نف�صه 

ل�نتخابات ويدلي ب�صوته ب�صرية في انتخابات حرة مفتوحة عادلة تناف�صية ودورية.....

تن�ص المادة 31 هذا الد�صتور على ما يلي :-

 )ب( يجب اأن تتوافر في المر�صح للجمعية الوطنية ال�صروط التالية:- 

 1 - اأن يكون عراقيًا ل يقل عمره عن ث�ثين �صنة.....

يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

العراقيين دون غيرهم.

البرلمانية والمحلية  االنتخابات  الت�صويت والتر�صيح في  االأجانب وحق    - عا�صراً 

في د�صتور الجمهورية اللبنانية ال�صادر في 23 مايو 1926.

تن�ص المادة 21 من هذا الد�صتور على ما يلي :

اأن يكون  �صنة كاملة حق في  اإح��دى وع�صرين  العمر  بلغ من  لبناني  »لكل وطني 

ناخبًا على اأن تتوافر فيه ال�صروط المطلوبة بمقت�صى قانون النتخاب«.

يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

اللبنانيين دون غيرهم.

البرلمانية   االنتخابات  في  والتر�صيح  الت�صويت  وحق  االأجانب  ع�صر-  حــادي 

والمحلية في د�صتور المملكة المغربية ال�صادر في 7 اأكتوبر ل�صنة 1996 :

تن�ص المادة 8 من هذا الد�صتور على ما يلي :

) الرجل والمراأة مت�صاويان في التمتع بالحقوق ال�صيا�صية لكل مواطن ذكر كان اأو اأنثى 

الحق في اأن يكون ناخبا اإذا كان بالغا �صن الر�صد ومتمتعا بحقوقه المدنية وال�صيا�صية.
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يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

المغربيين دون غيرهم.

ثان  ع�صر - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية 

في د�صتور الجمهورية االإ�صالمية الموريتانية ال�صادر في 20 يوليو 1991:

تن�ص المادة 3 من هذا الد�صتور على ما يلي :

في  عليها  المن�صو�س  ال�صروط  ح�صب  مبا�صر  غير  اأو  مبا�صرا  الق��ت��راع  يكون 

القانون وهو عام على الدوام مت�صاو و�صري. 

ويعتبر ناخبا كل من بلغ �صن الر�صد من مواطني الجمهورية ذكرا اأو اأنثى ويتمتع 

بحقوقه المدنية وال�صيا�صية. 

وتن�ص المادة 47 من هذا الد�صتور على ما يلي :

»يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية وال�صيا�صية اأن ينتخب نائبًا اإذا 

كان عمره ل يقل عن خم�س وع�صرين �صنة اأو ع�صوًا في مجل�س ال�صيوخ اإذا كان عمره 

ل يقل عن خم�س وث�ثين �صنة.

يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

الموريتيين دون غيرهم.

ثالث ع�صر - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية  

في د�صتور الجمهورية اليمنية ال�صادر في 10 يناير 1994. 

من هذا الد�صتور على ما يلي:  تن�ص المادة 43 

القانون  وينظم  ال�صتفتاء،  في  الراأي  واإب��داء  والتر�صيح  الت�صويت  حق  للمواطن 

الأحكام المتعلقة بممار�صة هذا الحق.

وتن�ص المادة 64 من هذا الد�صتور على ما يلي :

1 - ي�صترط في الناخب ال�صرطان الآتيان :

........
ً
اأ – اأن يكون يمنيا 
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2 - ي�صترط في المر�صح لع�صوية مجل�س النواب ال�صروط التالية :

 اأ – اأن يكون يمنيًا .

يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

اليمنيين دون غيرهم.

في  البرلمانية   االنتخابات  في  والتر�صيح  الت�صويت  وحق  االأجانب   - ع�صر  رابع 

د�صاتير الدول العربية الخليجية. 

1 - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية في 

النظام االأ�صا�صي ل�صلطنة ُعمان ال�صادر في نوفمبر 1996:

تن�ص المادة 9 من هذا النظام على ما يلي :

»يكون الحكم في ال�صلطنة على اأ�صا�س العدل وال�صورى والم�صاواة للمواطنين – 

وفقًاً بهذا النظام الأ�صا�صي وال�صروط والأو�صاع التي يبينها القانون – حق الم�صاركة 

في ال�صئون العامة«.

وتن�ص المادة 58 من هذا النظام على ما يلي :

يتكون مجل�س عمان من :- 

ال�صورى. مجل�س   -  1

 2 - مجل�س الدولة.

ويبين القانون اخت�صا�صات كل منهما......،....،....، وال�صروط الواجب توافرها 

فيهم،.......................«.

يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

الُعمانيين دون غيرهم.



مجلة كلية القانون الكويتية العالمية468

2 - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية في 

د�صتور دولة الكويت ل�صنة 1962:

- تن�ص المادة 82 من د�صتور دولة الكويت ال�صادر في اأكتوبر 1962 على ما يلي:

وفقًا  اأ�صلية  ب�صفة  الجن�صية  كويتي  يكون  اأن  الأمة  مجل�س  ع�صو  في  »ي�صترط   

اأوردت هذه المادة ال�صروط الواجب توافرها في ع�صو مجل�س الأمة ومن  للقانون«  

بينها �صرط الجن�صية الكويتي – ب�صفة اأ�صلية وفقًا للقانون – وبذلك يكون المرجع في 

تحديد معنى هذا ال�صط�ح هو قانون الجن�صية وفيه تبين �صروط الجن�صية الأ�صلية 

عن اأحوال ك�صب الجن�صية بطريق التجن�س وبهذا الحكم الد�صتوري يبطل العمل باأي 

الأمة  التر�صيح لع�صوية مجل�س  للمتجن�س بممار�صة حق  قائم ي�صمح  ن�س ت�صريعي 

اأيا كانت المدة التي م�صت – اأو التي تم�صي – على تجن�صه ومن ثم يكون التر�صيح 

حقا لأبناء هذا المتجن�س اإذا ما اأدخلهم قانون الجن�صية �صمن حالت الجن�صية ب�صفة 

اأ�صلية وهو الحكم ال�صحيح المعمول به في الدول المختلفة، وي�حظ اأن التفريق بين 

الوطني الأ�صلي – اأو الأ�صيل - والوطني المتجن�س اأمر وارد في الد�صاتير عامة في 

�صاأن ممار�صة الحقوق ال�صيا�صية وهو تفريق تحدده غالبية الد�صاتير بعدد معين من 

ال�صنين تعتبره  فتره تمرين على الولء للجن�صية الجديدة كما اأن فيه �صمانات للدولة 

اأثبتت التجارب العالمية �صرورتها.

  من قانون رقم 35 ل�صنة 1962 في �صاأن انتخابات اأع�صاء 
)1(

وتن�ص المادة االأولى

مجل�ص  االأمة الكويتي على ما يلي :

حق  كاملة  مي�دية  �صنة  وع�صرين  اإحدى  العمر  من  بالغ  الذكور  من  كويتي  لكل 

�صنة  ع�صرون  تجني�صه  على  يم�ِس  لم  الذي  المتجن�س  ذلك  من  وي�صتثنى  الت�صويت، 

السنة   414 العدد  اليوم  الكويت  جريدة  في  املنشور    1999 لسنة   9 رقم  بالقانون  باملرسوم  آخرها  كان  عدة  مرات   )1( املادة  عدلت   )1
للمادة  القانون وفقًا  له من قوة  1999 ما كان  25 مايو  اعتبار من  يقره فقد زال  لم   1 ولكن مجلس األمة  اخلامسة واألربعون ص ج 
)71( من الدستور إعالن األمانة العامة ملجلس الوزراء املنشور في جريدة الكويت اليوم العدد 443 السنة السادسة واألربعون ص ج 
احلادية واألربعون ص ج وكان  السنة   218 العدد  اليوم  الكويت  في جريدة  املنشور   1995 لسنة   32 رقم  قانون  ما نص  يسري  فيظل 
نصها قبل التعديل ) لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميالدية كاملة حق التصويت ويستثنى من ذلك املتجنس 

الذي لم ميضي على جتنسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1959 في شأن اجلنسية الكويتي.
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بقانون   1959 ل�صنة   15 رق��م  الأم��ي��ري  المر�صوم  من   6 ال��م��ادة  لحكم  وفقًا  مي�دية 

الجن�صية الكويتي.

يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

الكويتيين دون غيرهم.

3 - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية في 

د�صتور دولة االإمارات العربية المتحدة  ال�صادر بتاريخ 1971/7/18.

تن�ص المادة 70 من هذا الد�صتور على ما يلي : 

- ي�صترط في ع�صو المجل�س الوطني التحادي :

1 - اأن يكون من مواطني اإحدى اإمارات التحاد ومقيما ب�صفة دائمة في الإمارة 

التي يمثلها في المجل�س.

2 – الت�صويت والتر�صيح في النتخابات لختيار ممثلين منهم.

يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

المارتيين دون غيرهم.

4 - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في االنتخابات البرلمانية والمحلية في 

د�صتور دولة قطر ل�صنة 2003 .

تن�ص المادة 42  من هذا الد�صتور على ما يلي :

 »تكفل الدولة حق الت�صويت والتر�صيح للمواطنين وفقًاً للقانون.

وتن�ص المادة 80 من هذا الد�صتور على ما يلي :

يجب اأن تتوافر في ع�صو مجل�س ال�صورى ال�صروط التالية :

 1 - اأن تكون جن�صيته الأ�صلية قطرية....«

يت�صح من هذه الن�صو�س :  اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

القطريين دون غيرهم.
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والمحلية   البرلمانية  االنتخابات  في  والتر�صيح  الت�صويت  وحق  االأجانب   -  5  

في د�صتور مملكة البحرين ال�صادر في 14فبراير ل�صنة 2002م.

تن�ص المادة 1 فقرة هـ على ما يلي : 

العامة والتمتع بالحقوق  ال�صئون  الم�صاركة في  »للمواطنين رجاًل ون�صاء، حق   

ولل�صروط  الد�صتور  لهذا  وفق  وذلك  والتر�صيح،  الت�صويت  حق  فيها  بما  ال�صيا�صية، 

والأو�صاع التي يبينها القانون، ول يجوز اأن يحرم اأحد المواطنين من حق الت�صويت 

اأو التر�صيح اإل وفقًاً للقانون«.

وتن�ص المادة 53 من هذا الد�صتور على ما يلي :

ي�صترط في ع�صو مجل�س ال�صورى اأن يكون بحرينيًا، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية 

وال�صيا�صية..«. 

تن�ص المادة 57 من هذا الد�صتوري على ما يلي :

ي�صترط في ع�صو مجل�س النواب :

» اأ- اأن يكون بحرينيًا متمتعًا بكافة حقوقه المدنية وال�صيا�صية«. 

يت�صح من هذه الن�صو�س : اأن حق الت�صويت والتر�صيح للمجال�س النيابية للمواطنين 

البحرنيين ن دون غيرهم.

ال�صالفة  العربية  ال��دول  وقوانين  د�صاتير  ا�صتعرا�س  من  يت�صح   : الخال�صة 

اأنها ت�صتبعد الأجانب من الت�صويت والتر�صيح في انتخابات المجال�س النيابية  الذكر 

تقت�صر  �صوف  عليه  وبناء  �صواهم  دون  الوطنيين  على  قا�صر  الحق  فهذا  والمحلية 

الت�صويت والتر�صيح في النتخابات  الأجانب وحق  القادم على  الف�صل  الدرا�صة في 

المحلية والإقليمية في الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي.
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 الف�صل الرابع 

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح  في االنتخابات

 المحلية واالإقليمية في الدول االأع�صاء في االتحاد االأوروبي

تمهيد وتق�صيم:

طرحت م�صاألة حق الأجانب في الت�صويت للبحث   على م�صتوى التحاد الأوروبي، 

واأ���ص��ف��رت ه��ذه ال��م��ح��اولت ع��ن ���ص��دور ق���رار البرلمان الأوروب����ي ف��ي ع���ام  1989 

لمواطني  والتر�صيح  الت�صويت  حق  بمنح  التحاد  هذا  في  الأع�صاء  ال��دول  بمطالبة 

الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي، وعن اإبرام اتفاقية ما�صتريخت في عام 1992 

بمقت�صاها �صدرت التعليمات للدول الأع�صاء في �صن القوانين  ال�زمة  لمنح هذا الحق  

لذلك. واقت�صي  ال�زمة  القوانين  الأع�صاء ب�صن  الدول  1993.وبداأت  قبل    دي�صمبر 

اإجراء بع�س التعدي�ت د�صتورية لو�صع هذا  اإلى  الأمر في بع�س الدول مثل فرن�صا 

الحق مو�صع التنفيذ.

وبناء عليه �صوف نق�صم هذا الف�صل اإلى �صتة مباحث: 

والتر�صيح  الت�صويت  في  للحق  التاريخي  التطور   : االأول  المبحث  في  نتناول 

حق  منح  بخ�صو�س  تمت  التي  المحاولت  الثاني  في،المبحث  ونتناول  ل�أجانب 

 ، �صتريخت  ما  اتفاقية  اإب���رام  قبل  الأوروب���ي  الت��ح��اد  اإط��ار  في  ل�أجانب  الت�صويت 

الرابع  فرن�صا،والمبحث  في  والتر�صيح  الت�صويت  وحق  الأجانب  الثالث  والمبحث 

وحق  الأجانب  الخام�س  بلجيكا،والمبحث  في  والتر�صيح  الت�صويت  وحق  الأجانب 

الت�صويت والتر�صيح في انتخابات البلدية في هولندا  والبرتغال و الدنمارك.
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المبحث االأول

التطور التاريخي للحق في الت�صويت

 والتر�صيــح فــــي انتخابــــات البلدية لالأجـــانب 

انتخابات  في  والتر�صيح  الت�صويت  في  للحق  التاريخي  التطور  تناولنا  اأن  �صبق 

الثالث  تحت عنوان  المبحث  الأول  الف�صل  الدول الأوروبية في  البلدية ل�أجانب في 

اإليه  القارئ  الحديثة؛ ولذلك نحيل  الع�صور  والتر�صيح في  الت�صويت  الأجنبي وحق 

 .
)1(

منعًا للتكرر

المبحث الثاني 

المحاوالت التي تمت بخ�صو�ص منح حق  الت�صويت

 لالأجانب في اإطار االتحاد االأوروبي قبل اإبرام اتفاقية ما �صتريخت

تمهيد و تق�صيم:

التر�صيح  و  الت�صويت  حق  لمنح  الأوروب��ي  التحاد  اإط��ار  في  عديدة  محاولت  بذلت 

لمواطني الدول الأع�صاء في التحاد،توجت هذه الجهود باإبرام اتفاقية ما �صتريخت التي 

�صدر بمقت�صاها التوجيه اإلى الدول الأع�صاء بمنح حق الت�صويت،والتر�صيح،في انتخابات 

البلدية،وانتخاب البرلمان الأوروبي لمواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي.

وبناء على ما �صبق، �صوف نق�صم هذا المبحث اإلى مطلبين،نتناول في المطلب االأول: 

المحاولت التي تمت بخ�صو�س منح حق الت�صويت ل�أجانب في اإطار التحاد الأوروبي 

قبل اإبرام اتفاقية ما �صتريخت، ونتناول في المطلب الثاني: مواطنة التحاد.

1(  ص 15 إحالة إلى الفصل األول املبحث الثالث .  
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المطلب االأول

المحاوالت التي تمت بخ�صو�ص منح حق الت�صويت لالأجانب لمواطن 

الدول االأع�صاء في االتحــاد االأوروبي قبــل اإبــرام اتفاقية ما �صتريخت

في عام 1972 قام اأحد اأع�صاء البرلمان البلجيكي بطرح م�صكلة ا�صتراك الأجانب 

في الحياة ال�صيا�صية على اللجنة ال�صت�صارية لمجل�س اأوروبا، التي اأعلنت اأنها تتابع 

الدول  بع�س  في   .  )Conseils Consulati( ا�صت�صارية  مجال�س  اإن�صاء  بالغ  باهتمام 

الأع�صاء هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى ومن منظور توحيد ال�صيا�صة الأوروبية بدت 

اللجنة متميزة اإلى منح حق الت�صويت والتر�صيح على م�صتوى دول التحاد ل�صالح 

.
)1(

الدول الأع�صاء

 10 اإل��ى   9 م��ن   الفترة  في  باري�س  في  المنعقد  الحكومات،  روؤ���ص��اء  اجتماع  في 

في  الأع�صاء  ال��دول  لمواطني  معينة  حقوق  منح  اقتراح  عر�س  تم   ،1974 دي�صمبر 

.
)2(

التحاد الأوروبي، وبناء على هذا القتراح تم ت�صكيل لجنة لدرا�صة هذه الم�صكلة 

ل�أجانب  بعينها  حقوقًا  منح  ح��ول  تقريرًا  اللجنة  قدمت   1975 يوليو   3 وف��ي 

على  التحاد  دول  لمواطني  الأوروبية  المواطنة  مفهوم  تكري�س  نحو  التجاه  بهدف 

 .
)3(

م�صتوى المجال�س البلدية

تم   1975 يوليو   17 اإل��ى   16 من  الفترة  في  الأوروب��ي  المجل�س  انعقاد  اأثناء  وفي 

اإل�ى  المو�ص�وع  ه�ذا  فح�س  تاأجيل  وتم  التحاد،  لمواطني  خا�صة  حقوق  منح  طرح 

وقت لحق. 

 
)4(Scelba م��ن  المجل�س  اإل��ى  المقدم  التقرير  على  وب��ن��اء   1977 نوفمبر   6 وف��ي 

تبنى البرلمان الأوروبي، قرارًا بمنح حقوق خا�صة لمواطني التحاد الأوروبي داعيًا 

1)  D-  Ruxie, les droits publics et politiques du travailleur etranger, colloque de Clermont- 
Ferrand, pedone, 1979, p. 357.

2)  Voir Bulletin des C.E., de decembre 1979, point 11.04.
3) Vers l’ Europe des citoyens, supplement 775/ du Bulletin des C.E P.25.
4) Document 34677/ du 25 octobre 1977, pe 45.833/def.
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المجال�س  م�صتوى  على  النتخاب  في  الحق  خا�صة  ب�صفة  التحاد  مواطني  منح  اإلى 

 .
)1(

البلدية

وفي خ�ل الع�صر �صنوات التالية، دفعت مختلف الأحداث ال�صيا�صية نحو خطوات 

اإلى الأمام فيما يتعلق بتمتع مواطني التحاد بالحقوق ال�صيا�صية،  اأو قفزة  �صغيرة، 

ولكن بدون نجاح كبير.

منح  فكرة  نحو  اإيجابية  ب�صورة  القومية  ال�صيا�صية  الآراء  تطور  ومع   ، اأن��ه  اإل 

 1983 يونيو   7 الأوروب��ي من جديد، في  البرلمان  ل�أجانب، قرر  ال�صيا�صية  الحقوق 

لكل  المحلية  النتخابات  والتر�صيح في  الت�صويت  اإلى منح حق  تبني �صياغة تهدف 

اأخرى من الدول  مواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوروب��ي، المقيمين في دولة 

الأع�صاء.

ال�صيدة    اللجنة من  القائم حول تقرير مقدم با�صم  القرار و�صع نهاية للجدل  هذا 

.
)2(

MACCIOCCHE عن نف�س المو�صوع

والجدير بالذكر اأنه في ذات العام، اأُعد تقرير حول م�صكلة العمال المهاجرين، دعا 

المجل�س والمفو�صية اإلى اإ�صدار تو�صية يكون هدفها اإقرار حق الت�صويت والتر�صيح 

لكل العمال المهاجرين على الأقل في النتخابات البلدية. 

وقد جدد البرلمان الأوروبي في جل�صته المنعقدة بمي�ن في 9 مايو، 14 نوفمبر 

1985 طلباته ال�صابقة في �صورة قرار. 

ومرة اأخرى قرر البرلمان في 15 دي�صمبر 1987، منح حق الت�صويت بانتخابات 

البلدية لمواطني الدول الأع�صاء بالتحاد. 

بقانون  اقتراح  باإعداد  اأكتوبر   21 في  للبرلمان،  القانونية  اللجنة  تكليف  تم  وقد 

خ�ل  يقدم  البلدية،  انتخابات  في  بالتحاد  الأع�صاء  ال��دول  مواطني  ت�صويت  حول 

اقتراح  البرلمان  تبنى   1988 ع��ام  يونيو   22 وف��ي   ،1988 ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف 

1)  J. o., des C. E., no C299 du 12 decembre 1977, p. 27 et s.
2)  Document 183/121-.
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اللجنة بمنح حق الت�صويت في النتخابات البلدية لرعايا الدول الأع�صاء المقيمين في 

 .
)1(

دولة اأخرى ع�صو في التحاد

1989طالب الإع�ن الم�صترك �صد العن�صرية وكراهية الأجانب  14 فبراير  وفي 

البرلمان الأوروبي بمنح حق الت�صويت في النتخابات البلدية لكل العمال المهاجرين 

مواطني  من  اأو  التحاد  في  ع�صو  دولة  مواطني  من  كانوا  �صواء  المقيمين  واأ�صرهم 

 .
)2(

دولة اأخرى غير ع�صو

الت�صويت،  ع��ن  ام��ت��ن��ع��وا   13 ���ص��د،   56 ���ص��وت   346 ب���   ،1989 م��ار���س   15 وف���ي 

�صوتت الأغلبية الكبيرة من النواب الأوروبيين للقرار الذي ن�س على انه يجب على الدول 

 .
)3(

الأع�صاء منح حق الت�صويت والتر�صيح في النتخابات البلدية لكل مواطني اأوروبا 

اقترحت اللجنة في الم�صروع الذي اأعدته في 22 يونيو 1988، انه يمكن لمواطن 

اأق�صى مدة نيابة مجل�س  اأوروبي مقيم في دولة من الدول الأع�صاء مدة تعادل بحد 

بلدي، اأن يكون ناخبًا ب�صرط األ يقترع نهائيًا اإل بعد عام، ويمكنه اأن ير�صح نف�صه في 

بلده الأ�صلي بعد �صعف هذه المدة.

وقد ُرف�س القتراح الذي تقدم به ع�صو الحزب ال�صيوعي اليطالي في مارينارو، 

بمنح حق الت�صويت والتر�صيح للمهاجرين من غير مواطني التحاد.

بينما ترى لجنة التحادات الأوروبية اأنه من المنا�صب منح رعايا الدول الأع�صاء 

في  الأع�صاء  ال��دول  من  لدولة  الإق��ام��ة  بلد  في  البلدية  بالنتخابات  الت�صويت  حق 

1)  Document C. O. M. (88) 371 final du 22 juin 1988, Publie au J.O., du 20 septembre 1988, 
p. 3a 5, ainsi qu’ au supplement 288/ du Bulletin des C.E.:Buulletin des C.E., 688/ point 
2.120،  p. 28 et 28; cf. A Jucchese, le droit de vote aux etrangers pour les elections locales 
en Europe, Revue du marche commun, 1987, no 309 P. 473 et s. ; W. de Lobkowicz, Un 
droit de vote muni-cipal pour tous les Europeens, Revue du marche commun, 1988 no 
322, p. 602 a 614 ; W.de Lobkowicz Europe des citoyens et politique a l’ egard des refu- 
gres, in Actes du ColloqueImmigres et refugies dans les democraties occiden- tales : 
defis et solutions, organise a Montpellier par l’ I.F. D. H. D. H., publie par les p.u d’ Aix 
Marseille, Economica, 1988.

2) Document A2 – 26188/.
3)  Adoption du rapport Vetter, Document A 2- 39288/
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التحاد،ولكن ب�صرط اأن يقدموا ما يثبت اإقامتهم المت�صلة في هذه الدولة الع�صو بحد 

الدول  لرعايا  التر�صيح  حق  منح  المنا�صب  ومن  البلدي،  للمجل�س  نيابية  مدة  اأق�صى 

اأق�صى  بحد  م�صاوية  ع�صو  دولة  في  اإقامتهم  مدة  ت�صبح  عندما  بالتحاد  الأع�صاء 

لفترة نيابة مجل�صين بلديين بالإ�صافة اإلى عام.  

انتخابات  في  والتر�صيح  الت�صويت  حق  منح  المنا�صب  من  انه  البرلمان  وُيقدر 

ع�صو  دولة  في  المت�صلة  اإقامتهم  مدة  تكون  عندما  الأع�صاء  الدول  لمواطني  البلدية 

خم�س �صنوات على الأقل. 

مثل  ال��دول  لبع�س  بالن�صبة  ان��ه  ق��درا  والبرلمان  اللجنة  اأن  اإل��ى  الإ���ص��ارة  وتجد 

الأع�صاء  ال��دول  من  المهاجرين  من  �صغيرة  اأقلية  بها  توجد  التي  )لوك�صمبورج( 

بالتحاد، �صيتم منحها نظام ا�صتثنائي لبع�س الوقت، ومع ذلك فهذه النظام ذو الطابع 

ال�صتثنائي ل يطبق على فرن�صا. 

في الواقع، اللجنة والبرلمان على حد �صواء قد قررا باأن الدول الأع�صاء يمكنهم  

اأو اأي  اأو م�صاعد العمدة،  ا�صتبعاد رعايا الدول الأع�صاء الأخرى من وظائف العمدة، 

اأو  العمدة  اأن تق�صر وظائف  الأع�صاء  للدول  اأخرى يمكن  وظيفة م�صاوية.اأو بعبارة 

م�صاعده على رعاياها فقط. 

با�صتراك  المرتبطة  الم�صاكل  بتجنب  ال�صتبعاد  ه��ذا  �صي�صمح  �صك،  اأدن��ى  ب��دون 

الناخبين بالبلديات في انتخاب اأع�صاء مجل�س ال�صيوخ بعد اإبرام اتفاقية ما�صترخيت.

المطلب الثاني

مواطنة االتحاد

التي  اتفاقية ما�صتريخت  ال��واردة في   الن�صو�س  المطلب  نتناول في هذا  �صوف 

اأقرت مواطنة التحاد.

تن�ص  المادة الثامنة من هذه االتفاقية على ما يلي: 

1 - »يكون مواطن في التحاد كل �صخ�س لديه جن�صية اإحدى الدول الأع�صاء.
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2 - يتمتع المواطنون بالحقوق ويخ�صعون للواجبات المن�صو�س عليها في التفاقية«.

يت�صح من هذا الن�س اأن المواطن في التحاد هو كل �صخ�س يتمتع بجن�صية اإحدى 

الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي.

وبمقت�صي هذا الن�س اأن�صاأت مواطنة التحاد التي تقوم اإلى جانب  مواطنة كل دولة.

وتن�ص المادة 8 اأ - 1 من ذات االتفاقية على ما يلي: »كل مواطن من مواطني 

الدول الأع�صاء في التحاد له حق العبور، والإقامة بحرية في اأرا�صي الدول الأع�صاء، 

تحت تحفظ الحدود وال�صروط المن�صو�س عليها في التفاقية الحا�صرة وبالإحكام 

المن�صو�س عليها لتطبيقها. 

- يمكن للمجل�س اأن يوقف ن�صو�س تهدف اإلى ت�صهيل ممار�صة الحقوق الم�صار   2

اإليها في الفقرة 1، اإل اإذا كانت التفاقية الحا�صرة تن�س على �صئ اآخر في هذه الأمر«.  

بمقت�صي هذه المادة اأ�صبح لمواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي حق الإقامة 

و التنقل بحرية في اأقاليم  الدول الأع�صاء، وذلك دون حاجة اإلى تاأ�صيرة دخ��ول. 

من  م��واط��ن  »ك��ل   -  1  : يلي  ما  على  االتفاقية  ذات  من  ب    8 المادة  وتن�ص 

مواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي المقيم باإحدى الدول الأع�صاء ولي�س 

من رعاياها، له الحق في الت�صويت والتر�صيح في النتخابات البلدية بالدول الع�صو 

في  العادي  المواطن  على  المطبقة  ال�صروط  ذات  عليه  يطبق  اأن  على  فيها،  يقيم  التي 

المجل�س  يحددها  التي  ال�صروط  مع مراعاة،  الحق،  هذا  الدول، و�صيتم ممار�صة  هذه 

البرلمان  ا�صت�صارة  اللجنة وبعد  اقتراح  الآراء على  باإجماع   ،1994 31  دي�صمبر  قبل 

اإذا ظهرت م�صاكل  ا�صتثنائية  اأحكام  اأن تن�س على  ال�صتراطات يمكن  الأورب��ي، هذه 

محددة باإحدى الدول الأع�صاء«.

يت�صح من هذا الن�س اأنه اأقر حق الت�صويت و التر�صيح في انتخابات البلدية، لمواطني 

الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي، وبناء على هذا الن�س ينبغي على الدول الأع�صاء 

في التحاد الأوروبي اإجراء التعدي�ت ال�زمة على قوانينها لتطبيق هذا الحق،مع اإعطاء 

مهلة للدول التي تكون لديها م�صاكل تحتاج اإلى تعدي�ت د�صتورية مثل فرن�صا.
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وتن�ص المادة 8  ج )2( من ذات االتفاقية على ما يلي: »يتمتع كل مواطن من 

مواطني التحاد في اأرا�صي ار�س دولة ثالثة، بحماية دبلوما�صية من جانب ال�صلطات 

الدبلوما�صية والقن�صلية من كل الدول الأع�صاء بنف�س ال�صروط المقررة لمواطني هذه 

الدول، اإذا لم يكن هناك تمثيً� دبلوما�صيًا اأو قن�صليًا لدولته مع هذه الدولة.

وقبل 31  دي�صمبر 1993  ينبغي على الدول الأع�صاء �صن القوانين ال�زمة فيما 

بينهم، وعمل المفاو�صات الدولية ال�زمة لتاأمين هذه الحماية«.

التحاد  الأع�صاء في  الدول  اأي مواطن من  مواطني  اأن  الن�س  يت�صح من هذا  و 

الأوروبي،مقيم على اإقليم دولة اأخري من غير الدول الأع�صاء،و الذي ل يكون لدولته 

�صفارات  من  الدبلوما�صية  الحماية  في  الحق  له  قن�صلي،يكون  و  دبلوما�صي  تمثيل 

بها،  الموجود  الدولة  اإقليم  الأوروبي،على  التحاد  في  الأع�صاء  ال��دول  وقن�صليات 

وبذات �صروط الحماية الدبلوما�صية المقررة لمواطني هذه الدول.

من  مواطن  كل   « يلي:  ما  على  االتفاقية  ذات  (من   D  ( د   –  8 المادة  وتن�ص 

مواطني التحاد له حق التظلم ) اأو �صكوى اأمام البرلمان الأوربي طبقا لإحكام المادة 

/  138  د ) D ( والتي تن�س على ما يلي :

» ي�صتطيع اأي مواطن من مواطني التحاد مخاطبة الو�صيط الأوربي والكتابة اإلى 

E)ه�(«. الموؤ�ص�صات الد�صتورية طبقًا لأحكام المادة /138 

بتقديم  اللجنة  »تقوم  يلي:  ما  على  االتفاقية  ذات  من   )E( هـ    8 المادة  تن�ص  و 

31 دي�صمبر  الأوربي وللمجل�س وللجنة القت�صادية والجتماعية قبل  للبرلمان  تقرير 

هذه  ف��ي  وي��راع��ي  الحا�صر،  ال��ج��زء  اأح��ك��ام  تطبيق  ع��ن  �صنوات،  ث���ث  ك��ل  ث��م   ،1993
التقرير تطوير التحاد بهذه القاعدة، ودون الم�صا�س بالأحكام الأخرى الواردة في هذه 

المعاهدة، ي�صتطيع المجل�س، الحكم باإجماع الآراء على اقتراح اللجنة، وبعد ا�صت�صارة 

الحا�صر،  بالجزء  عليها  المن�صو�س  الحقوق  لتكملة  اأحكام  يقرر  اأن  الأوربي  البرلمان 

اأحكام يو�صي الدول الأع�صاء بتبنيها طبقا للقواعد الد�صتورية الخا�صة بكل دولة«. 

بمواطنة  اأق��رت  قد  �صتريخت  ما  اتفاقية  اأن  الذكر  ال�صالفة  الن�صو�س  من  يت�صح 
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التحاد و هي مواطنة تقوم جنبا اإلى جنب مع مواطنة كل دولة من الدول،فهي مواطنة 

تكمل مواطنة الدول ول تلغيها. كما اأقرت هذه التفاقية حق الت�صويت والتر�صيح في 

اإنتخابات البلدية لمواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي بعد اإجراء التعدي�ت 

القانونية والد�صتورية ال�زمة لتطبيق هذا الحق.

المبحث الثالث

االأجانب وحق  الت�صويت والتر�صيح في فرن�صا

تمهيد وتق�صيم:

هل يقت�صر الم�صاركة في اإدارة �صوؤون الدولة على الفرن�صيين فقط؟ وهل الرابطة 

القائمة بين المواطنة وع�صوية هيئة الناخبين تفر�س نف�صها في القانون الفرن�صي؟ 

اأو   ( الوطنية  الوحدة  نطاق  خ��ارج  الأج��ان��ب  ت��رك  على  فرن�صا  في  التقليد  ج��رى 

، على الرغم من  اأن الأجانب يتمتعوا بكل حقوق الإن�صان المتمثلة 
)1(

التجمع القومي (

الن�صو�س ذات  ال��واردة في   
)2(

العامة  ال�صخ�صية  الجتماعية  اأو  الفردية  الحقوق  في 

القيمة الد�صتورية.

 
)3(

الد�صتور في  ال���واردة  الديباجة  من  الم�صتمد  القانون  في  العام  للمبداأ  طبقًا 

ال�صادر �صنة 1946، والتي بمقت�صاه يتمتع كل فرد مقيم في فرن�صا �صواء كان اأجنبيًا 

يطمحوا  اأن  يمكنهم  ل  الأجانب  اأن  اإل   
)4(

طبيعية اأ�صرية  حياة  في  بالحق  وطنيًا  اأم 

1)  D. RUZIE، Les droits publics et politiques du travailleur etrenger، colloque de la  S.F.D.l., 
pedone1979,p.331.

2)  ROSSI، cours de droit constitutionel، 3 edition، p.486.

وأكدت    ،1947 يناير   22 في   الصادر  السني  محكمة  حكم  منذ  القانونية  بالقيمة   1946 دستور  ملقدمة  الفرنسي  القضاء  اعترف   -   )3
محكمة النقض هذا االجتاه في حكمها الصادر في 27 مارس 1952، كما انتهي قضاء مجلس الدولة إلى نتائج مماثلة ومن ذلك حكمه 

الصادر في 28 مايو 1954راجع : رمزي الشاعر،القانون الدستوري الرسائل الدولية للطباعة 2001-2002، ص134. 
4(   أنظر على سبيل املثال  احلكم الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في 8 ديسمبر 1978 .

GISTI, A.J.D.A..,1979,P54.
ملزيد من التفاصيل حول القيمة القانونية ملقدمة دستور 1946 راجع  : رمزي الشاعر، املرجع السابق، ص 133. 

 ملزيد من التفاصيل عن القيمة القانونية  إلعالنات احلقوق  راجع : محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة املعارف 
السابق  املرجع  القانوني   التنظيم  العامة وانعكاساتها على  نسبية احلريات  الشرقاوي  بعدها. سعاد  1987 ص112 وما  باإلسكندرية، 

ص 123.عبد احلميد  متولي، املرجع السابق،ص70. رمزي الشاعر، املرجع السابق ص 118 وما بعدها.
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العمل  في  ال�صتراك  طريق  عن  الوطنية،  الحياة  في  ال�صيا�صية  بالحقوق  التمتع  في 

بحقوق  فرن�صا  في  يتمتعون  فالأجانب  الأم��ة،  �صيادة  عن  التعبير  في  اأو  ال�صيا�صي 

 .
)1(

الإن�صان ول يتمتعون بحقوق المواطنة 

من  جزًء  يمثلون  ل  لأنهم  التر�صيح  اأو  الت�صويت  في  بالحق  يتمتعون  ل  ولذلك 

مكونات الأمة، لأنهم لي�صوا مواطنين، فالمواطنون هم فقط الذين يملكون الحق في 

 .
)2(

الم�صاركة في العملية النتخابية

تمتع  عدم  اتجاه  في  ومازالت  كانت  فرن�صا  في  والد�صتورية  ال�صيا�صية  التقاليد 

الت�صويت والتر�صيح في  ال�صيا�صية ومن �صمن هذه الحقوق حق  الأجانب بالحقوق 

النتخابات.

وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هل  حدث تعديل د�صتوري ي�صمح ل�أجانب بمبا�صرة 

الحقوق ال�صيا�صية .

هذا ما �صوف نو�صحه من خ�ل هذا المبحث الذي �صوف نق�صمه اإلى ث�ثة مطالب 

الإع�ن  ظل  في  والتر�صيح  الت�صويت  وح��ق  الأج��ان��ب   : االأول  المطلب  في  نتناول 

الفرن�صي لحقوق الإن�صان والمواطن، والد�صاتير الفرن�صية المتعاقبة.

ونتناول في المطلب الثاني :  اأ�صباب ا�صتبعاد الأجانب في فرن�صا من الم�صاركة 

في النتخاب اأو التر�صيح 

ونتناول في المطلب الثالث  : ت�صوي��ت الأج��ان��ب ف��ي فرن�صا بع�د اإب�رام اتفاقي�ة 

ما�صتريخت.

1) A.BOCKEL، Droits politiques et libertes fondamentales، actes du colloque le droit et les 
immigres, Edisud، p. 47.

2) DUGUIT، Trait, tome 2,1987,p.581.
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المطلب االأول 

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح

 في ظــل االإعـــالن الفرن�صي لحقــــوق االإن�صــان

 والمواطــــن والد�صـــاتير الفرن�صيـــة المتعاقبــة

تمهيد وتق�صيم:

وحق  الأجانب   : االأول  الفرع  في  نتناول  فرعين   اإل��ى  المطلب  هذا  نق�صم  �صوف 

الإن�صان والمواطن.ونتناول  الفرن�صي لحقوق  الت�صويت والتر�صيح في ظل الإع�ن 

الفرن�صية  الد�صاتير  والتر�صيح في ظل  الت�صويت  الأجانب وحق   : الثاني  الفرع  في 

المتعاقبة.

الفــــرع االأول

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في ظل االإعالن

الفرن�صي لحقوق االإن�صان والمواطن  ال�صادر في 26 اأغ�صط�ص 1789

اأقر هذا الإع�ن  بحقوق الإن�صان والمواطن، وذلك بنزعة عالمية متوافقة مع اأفكار 

بالمواطن  الخا�صة  الحقوق  ببيان  فقط  يهتم  لم  فالإع�ن  الفرن�صي،  الديني  التب�صير 

ال�صيا�صية،  المتعلقة بال�صئون  العامة ل�إن�صان  اأي�صًا بالحقوق  الفرن�صي، ولكنه اهتم 

، واأريد لهذا الإع�ن اأن يمتد اإلى كل الب�د، 
)1(

فقد نظر اإلى المواطن بطريقة تجريدية 

الطبيعة  من  نبعت  التي  الطبيعية  الحقوق  لأن  وج��دوا،  اأينما  جميعًا  الب�صر  فخاطب 

الإن�صانية ذاتها ت�صري وتقرر ويعترف بها حيث توجد هذه الطبيعة.

1)  J.J. Chevallier, histoire des institutions et des regimes politiques de la France moderne, 
7 edition par G. conac, Dalloz,1985,p.24;S.rials, la declaration des droits de l’homme et 
du citoyen، Hachette، 1988,p.350 et s.; A.de baecque et M.vovelle، L’an I des droits de 
l’homme،  presses du C.N.R.S., 1988, p.310 et s.
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 ،
)1(

الفرن�صية  الثورة  اأعلنته  الذي  والمواطن  الإن�صان  حقوق  اإع���ن  اأن  �صك  ول 

وهو وثيقة د�صتورية من اأ�صول اإيديولوجية معينة حيث اأثر الفكر ال�صيا�صي ال�صائد 

في ذلك الحين تاأثيرًا كبيرًا في هذه الوثيقة وما ت�صمنته من اأحكام.واإذا كانت الثورة 

الفرن�صية قد اأقرت مبداأ الم�صاواة في تمتع المواطنين بحقوق المواطنة ال�صلبية المتمثلة 

العتراف  الأم�ك والحريات......الخ.فاإنها رف�صت  ال�صخ�صية وحماية  الحماية  في 

اأي  اليجابية،   بالمواطنة  والعاطلين  والأجانب  للن�صاء،والأطفال،وال�صباب  بالن�صبة 

بالحقوق ال�صيا�صية والقدرة على التاأثير في الق�صايا العامة، وذلك بحجة منطق الكفاءة 

وقد  ال�صيا�صية.  الحقوق  ممار�صة  على  ال�صعب  فئات  بع�س  قدرة  عدم  يدعي  وال��ذي 

ج�صدت  تلك ال�صورة غير الحقيقية للمواطنة، طوال فترة القرن التا�صع ع�صر والقرن 

الع�صرين، فكرة عدم الم�صاواة في الحقوق وهو ما اأدى اإلى تر�صيخ مبداأ التمييز في 

  .
)2(

الحقوق بين المواطنين اأنف�صهم وبين المواطنين والأجانب 

حق  الأج��ان��ب  منح  لم�صكلة  اإيجابيًا  ح��ً�  يقدم  لم  الإع����ن  ه��ذا  اأن   : راأينا  وفي 

الت�صويت والتر�صيح في النتخابات لأنه بالرجوع اإلى المادة الأولى من الإع�ن نجد 

اأنها اأكدت على الم�صاواة التامة بين المواطنين في التمتع بالحقوق ال�صيا�صية باعتبارها 

اأبرز الحقوق التي يقررها الإع�ن ويحر�س على و�صعها في دائرة الم�صاواة التامة 

لينعم جميع المواطنين بممار�صتها.

اأن  ون�حظ  ل�أمة«  ملك  »ال�صيادة  يلي:  ما  على  االإعــالن  من   3 المادة  وتن�ص 

الإع�ن �صاغته الجمعية الوطنية المكونة من نواب يمثلون المواطنين، وبناًء عليه فاإن 

العتراف ل�أجنبي ب�صفة الناخب �صي�صفي عليه �صفة الممثل ل�أمة اأو النائب عنها. 

حق  هي  الأ�صلية  ال�صيادة  اإذن  ل�أمة  ممثل  والناخب  ل�أمة  ملك  ال�صيادة  اأن  وبما 

ل�أمة، والمواطنة ترتبط بعمق بال�صيادة و ت�صمح للمواطن بالم�صاهمة في �صن القوانين 

1(   تبنت كثير من دول العالم إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر في فرنسا سنة 1789، ففي بداية القرن التاسع عشر بادرت السويد 
وسويسرا   ،1845 الدمنارك   ،1831 وبلجيكا   ،1814 والنرويج   ،1812 سنة  وأسبانيا   ،1809 سنة  اإلعالن  بهذا  باالعتراف 
التاسع  القرنني  في  األوروبية  غير  الشعوب  على  أيضًا  نفسه  فرض  قد  اإلعالن  هذا  وأن   ،1889 واليابان   ،1879 وبلغاريا   ،1874
في  أما   1931 سنة  وأفغانستان   ،1931 سنة  الصني  وجمهورية   1928 سنة  اعتناقه  إلى  تركيا  بادرت  آسيا،  في  والعشرين  عشر 
أفريقيا، اعتنقته مصر سنة 1930 راجع : كرمي يوسف كشاكش، احلريات العامة في األنظمة السياسية املعاصرة 1987 منشأة املعارف 

باإلسكندرية ص362. 
2)  http://libertaire.free.fr/saidBouamama12.html
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يكون  ذلك  فاإن  والتر�صيح  الت�صويت  حق  الأجانب  يمنح  وعندما  لها،  �صيخ�صع  التي 

توجيه  في  غيرهم  مع  ال�صركاء  ب�صفة  اأو  الوطنية  ال�صيادة  ب�صفة  لهم  اعتراف  بمثابة 

الإرادة العامة ل�صيادة الأمة �صواء اأكان ذلك ب�صكل اأو باآخر، مع اأن الأجنبي ل ي�صتطيع 

. وبناء 
)1(

التحدث با�صم الأمة، ومن ثم فهو غير قادر على الم�صاهمة في تكوين اإرادتها

عليه يجب اأن يكون نواب الأمة اأو من ي�صاهم في انتخابهم من الفرن�صيين.

اأن  في  الحق  لهم  المواطنين  »ك��ل   : يلي  ما  على  االإعــالن  ذات  من   6 المادة  وتن�ص 

القانونية،  القاعدة  �صنع  في  الحق  فقط  للمواطنين  الإع���ن  اأعطى  فقد  يتناف�صوا.......«، 

والحال اأن هوؤلء المواطنون يمثلون ال�صعب الفرن�صي الذي بتجمعه يعبر عن اإدارة الأمة.

وتن�ص اأي�صًا المادة 6 على اأنه يتم قبول المواطنين في كل المنا�صب والوظائف 

اإمكانياتهم  ف��ي  اإل  تمييز  اأي  وب���دون  لقدراتهم  طبقًا  العامة  الحكومية  والأع��م��ال 

ومواهبهم«.

المواطنين فقط مع  يقت�صر على  ال�صيا�صي  ال�صتراك  اأن  الن�س  ويت�صح من هذا 

.
)2(

ا�صتبعاد فكرة اأن الأجنبي ي�صتطيع الح�صول على حق الت�صويت اأو التر�صيح 

الفرع الثاني

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح 

في ظل الد�صاتير الفرن�صية المتعاقبة

اأواًل  -  االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في ظل  د�صتور 1791 

اأي  ايجابي  اأو  فّعال  المواطن  يكون  »لكي   : يلي  ما  على   1791 د�صتور  ين�ص   

.»....
)3(

يتمتع بحق الت�صويت  يجب اأن يكون فرن�صي المولد اأو اأ�صبح فرن�صيًا 

»اأي تجن�س بالجن�صية الفرن�صية«.

1)  M.Haurio، precis de droit constituionnel، Recueil sirey.p 149.
2) R.Barillon, G.Dupuis., Dictionnaire de la constitution، 4 edition، p 339. 
3)  P. VENAULT   DE LARDINIERE، Le droit electoral، pendant la revolution francaise، these، 1912.
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اإذن كل فرن�صي مواطن، لكن حق الت�صويت من الناحية العملية ل يمكن للمواطن 

ا�صتخدامه اإل ب�صروط معينه، ولكن حتى اإن لم يكن كل المواطنين ناخبين، فكل الناخبين 

1791، تتطابق �صفة  بال�صرورة مواطنين ولي�س كل مواطن ناخب ، لأنه في د�صتور 

الفرن�صي والمواطن ول يمكن الح�صول على اأحدهما اأو فقده دون الآخر. 

وقد تم اإع�ن ذلك في المر�صوم ال�صادر في 11 اأغ�صط�س 1792 .

اإذن د�صتور �صنة 1791 لم يعترف بحق الت�صويت اأو التر�صيح �صوى للمواطنين 

.
)1(

الذين تتوافر فيهم �صروط الناخبين 

ثانيًا - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في ظل الد�صتور ال�صادر في 24 يونيه 1793

الأجانب حقوق  اأول د�صتور منح  1793 هو  24 يونيه  ال�صادر في  الد�صتور  يعد 

 21 وبلغ  فرن�صا  في  واأق��ام  ولد  اأجنبي  اأي  باأن  ق�صى  حيث  معينه  ب�صروط  المواطن 

اإذا  ال�صتثناء  �صبيل  على  الت�صويت  حق  بمبا�صرة  يتمتع  ثم  ومن  مواطنًا  يكون  �صنه 

ُعرف بخدمته للمواطن، اأو ب�صروط معينه هي :

ال�صرط االأول : الإقامة مدة عام في فرن�صا.

 ال�صرط الثاني : اأن يتزوج من فرن�صية.

ال�صرط الثالث : اأن يتبنى طفً� في فرن�صا.

 ال�صرط الرابع : اإعالة عجوٍز.

ال�صرط الخام�ص:  اأن يكون له عمً�، اأو اأم�كًا في فرن�صا.

الأجانب  من   لفئة  يحق   1793 يونيو   24 د�صتور  من  الرابعة  للمادة  طبقًا  اأنه  اأي 

المواطن  بها  يتمتع  التي  الحقوق  الذكر ممار�صة  ال�صالفة  ال�صروط  فيهم  تتوافر  ممن 

.
)2(

الفرن�صي

1) D.,1011- JUIN 1793، CITE PAR J. BOURJOL، GURIS-CLASSEUR COLLECTIVITES LOCAES 
CONSTITUTION، N53.

2)  http://libertaire.free.fr/saidBouamama12.html
1793 فد منح األجانب احلقوق السياسية بشروط معينة، ويعتبر أول      واجلدير بالذكر أنه على الرغم من أن الدستور الصادر في سنة 

دستور منح األجانب هذا احلق إال انه لم يطبق أبدًا وظل النص الذي مينح هذا احلق لألجانب مجرد حبر على ورق.
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وطبقًا للمادة 7 من ذات الد�صتور ال�صيادة لل�صعب، وال�صعب ي�صمل كل المواطنين 

الفرن�صيين فقط. 

وطبقًا للمادة 28 يمار�س كل فرن�صي فقط حقوق المواطن ل بكونه اأهً� للتر�صيح 

على امتداد الجمهورية، بل لأنه يتمتع ب�صفة المواطنة. 

والجدير بالذكر : اأن الأحكام الواردة بهذا الد�صتور والمتعلقة بحق الأجانب في 

الت�صويت لم تطبق اأبدًا.

  FRUCTIDOR  ثالثًا  - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في ظل الد�صتور  الخام�ص

ال�صنة الثالثة

اأكد هذا الد�صتور في مادته الثانية على اأن ال�صيادة ت�صمل كل المواطنين الفرن�صيين، وتم 

الربط بين �صفة المواطنة و�صفة التمتع بالجن�صية الفرن�صية في المواد 8، 9، 10، 15. 

القتراع في  الفرن�صيين فقط  للمواطنين  اأنه ل يمكن  11 بو�صوح  المادة  وتحدد 

عليها  ن�س  التي  ال��وظ��ائ��ف  و�صغل    )assemblees primaire( الأول��ي��ة  المجال�س 

الد�صتور. 

 FRIMAIRE    22 د�صتور  ظل  في  والتر�صيح  الت�صويت  وحق  االأجانب   - رابعًا 

ال�صنة الثامنة

ين�س هذا الد�صتور  على اأنه ل يمكن اأن ي�صارك في ال�صئون العامة للدولة �صوى 

العام،  الحكومي  والعمل  الت�صويت  حق  ت�صمل  العامة  وال�صئون  الفرن�صي،  المواطن 

والعمل بالق�صاء والعمل بالبلديات والمحافظات، والدولة ) المواد 2 اإلى 14 (.

خام�صًا -  االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في ظل الوثيقة الد�صتورية ال�صادرة  

في 14اأغ�صط�ص �صنة 1830 

 وعلى الرغم من اأن هذه الوثيقة  قد اأحالت اإلى القانون لتحديد ال�صروط المطلوب 

الذين  هم  فقط  الفرن�صيين  اأن  الوا�صح  من  اأنه  اإل   )35 )المادة  الناخبين  في  توافرها 
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يتمتعون ب�صفة المواطن. ولم يمنح لوي�س فليب »ملك فرن�صا« في وثيقته الد�صتورية  

اإل للفرن�صيين، فهوؤلء  1830، الحقوق العامة وال�صيا�صية  اأغ�صط�س   14 ال�صادرة في 

فقط هم الذين لهم حق الت�صويت والتر�صيح. 

كما اأعلن مر�صوم 5 مار�س 1848 في مادته ال�صابعة »اأن كل الفرن�صيين ناخبين«. 

�صاد�صًا - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في ظل د�صتور 4 نوفمبر1848

ت�صمل  ال�صيادة  اأن  الأول����ى   م��ادت��ه  ف��ي  اأخ���رى  م��رة   1848 نوفمبر   4 د�صتور  اأع��ل��ن 

المواطنين الفرن�صيين،  ون�س في المادة 25 على اأنه » يعتبر ناخبين جميع الفرن�صيين«.

اأن  27 منه على ما يلي : » يحدد القانون الأ�صباب التي يمكن  ون�ص في المادة 

تمنع مواطن فرن�صي من حق الت�صويت والتر�صيح. 

�صابعًا - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في ظل  د�صتور ال�صنة الثالثة

ين�س هذه الد�صتور على  اأن ال�صيادة لعموم المواطنين الفرن�صيين ويربط �صفة 

المادة  وكانت 
)1(

بالتجن�س اأو  بالمي�د  �صواء  الفرن�صية  بالجن�صية  بالتمتع   المواطنة 

الحادية ع�صر من ذلك الد�صتور تقرر بو�صوح اأن المواطنين الفرن�صيين وحدهم هم 

الذين يمكنهم مبا�صرة الت�صويت في انتخاب المجال�س النيابية. 

وفي ظل د�صتور الجمهورية الثالثة كان يلزم لكي يكون ال�صخ�س ناخبًا ومن ثم 

ع�صوًا في هيئة الناخبين اأن يكون فرن�صيًا بالمي�د اأو بالتجن�س.

ثامنًا - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في ظل د�صتور الجمهورية الرابعة 

ال�صادر في 27 اأكتوبر1946

اأنه  1946نجد  اأكتوبر   27 ال�صادر في  الرابعة  الجمهورية  اإلى  د�صتور  بالرجوع 

بعد اأن ذكر اأن ال�صيادة الوطنية ترجع اإلى ال�صعب الفرن�صي طرح مبداأ ب�صيطًا في المادة 

الد�صتور   اأن هذا  4 مفاده يكون ناخبًا كل المواطنين والرعايا الفرن�صيين وهذا يعني 

1) Loi du 30 novembre 1875، article premier renvoyant a la loi mincipale du 7juille 1874 
modifiee.
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من  الأجانب  ي�صتبعد  وبالتالي  الوطنيين  على  قا�صرًا  النتخاب  حق  مبا�صرة  يجعل 

ممار�صة هذا الحق.      

تا�صعًا - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في ظل الد�صتور الحالي  د�صتور 

الجمهورية الخام�صة  ال�صادر في 4 ابريل 1958

بو�صوح  يرجع  ال�صيا�صية،  النتخابات  في  ال�صتراك  الأجانب  ا�صتطاعة  عدم  اإن 

اأحال  ال��ذي   ،1958 اأكتوبر   4 في  ال�صادر  الخام�صة  الجمهورية  د�صتور  اأحكام  اإل��ى 

على قانون النتخاب فيما يتعلق بهذا ال�صاأن. 

في الواقع تن�ص المادة الثالثة في فقرتها الثالثة من هذا الد�صتور على ما يلي: 

»ال�صيادة الوطنية ملك لل�صعب يمار�صها بوا�صطة ممثليه، وعن طريق ال�صتفتاء العام«. 

حددها  التي  بال�صروط  ناخبًا،  يكون  يلي:  ما  على  الرابعة  فقرتها  في  وتن�ص 

والمتمتعين  الر�صد،  �صن  البالغين  الجن�صين  من  الفرن�صيين  المواطنين  كل  القانون، 

بحقوقهم ال�صيا�صية والمدنية.

وتن�ص المادة الثانية من قانون االنتخاب رقم 74/631 ال�صادر في 5 يونيو 

1974 على ما يلي : » يكونوا ناخبين ويمكنهم الت�صجيل في جداول النتخابات، كل 

الفرن�صيين والفرن�صيات البالغين اإحدى وع�صرين �صنة كاملة ولم يكونوا في اأية حالة 

.»
)1(

من حالت عدم الأهلية المن�صو�س عليها في القانون

للتر�صيح  باالأهلية  يتعلق  فيما  االنتخاب  قانون  من   44 المادة  توؤكد  بينما 

�صنة  وع�صرين  ث�ثًا  العمر  من  البالغين  والفرن�صيات  الفرن�صيين  »كل  يلي  ما  على 

الأهلية  وعدم  ال�صتطاعة،  عدم  حالت  عدا  فيما  اأنف�صهم  ير�صحوا  اأن  يمكنهم  كاملة 

.
)2(

المن�صو�س عليها في القانون«

 ..339  ،228  ،71،88،194  ،14،30،36  ،13  ،12  ،11 املواد   1974 يوليو   5 في  الصادر   631/74 رقم  القانون  راجع   )1
وهذه القوانني تستخدم بانتظام تسميات فرنسي أو مواطن. 

2(  انظر أيضًا نص املادة 127  من قانون االنتخاب،وراجع أيضًا :
Andre Ribera, les elections au suffrage universel direct, 1978 p 29.
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قا�صرعلى  والتر�صيح  الت�صويت  حق  اأن  ال�صابقة  الن�صو�س  من  ون�صتخل�س 

المواطنين الفرن�صيين من الجن�صين، وانه ليمكن اأن يمتد هذا الحق لي�صمل الأجانب 

 )1(
فالأمر يحتاج تعديل المادة الثالثة من الد�صتور قبل منح الأجانب حق الت�صويت 

في انتخابات البلدية، فالقانون الذي يمنح �صفة الناخبين في فرن�صا اإلى غير المواطنين 

. 
)2(

�صيكون غير مطابق للد�صتور

حق   ،1958 ال�صادر  الحالي  الفرن�صي  الد�صتور  من  الثالثة  ال��م��ادة  ق��ررت  فقد 

الب�د،  في  الحكم  �صئون  اإدارة  في  المتمثلة  الوطنية  ال�صيادة  في  الفرن�صي  ال�صعب 

يقرره  ما  �صوء  في  الحق  لهذا  ال�صعب  ممار�صة  كيفية  الذكر  �صالفة  المادة  بينت  كما 

المادة  ه��ذه  اأع��ط��ت  فقد  ث��م  وم��ن  الم�صاواة  م��ن  اأ���ص��ا���س  وعلى  وال��ق��ان��ون،  الد�صتور 

للمواطنين الفرن�صيين البالغين �صن الر�صد من الجن�صين والمتمتعين بحقوقهم المدنية 

وال�صيا�صية حق الت�صويت �صواء كان مبا�صرًا اأو غير مبا�صر، وذلك ب�صفة عامة �صواء 

اأو بانتخاب نواب البرلمان في الجمعية الوطنية  ما تعلق بانتخاب رئي�س الجمهورية 

وكذلك  البلدية،  المجال�س  اأو  الإقليمية  المجال�س  اأع�صاء  انتخاب  اأو  ال�صيوخ  ومجل�س 

الحق في اإبداء الراأي في ال�صتفتاء 

وقد ق�صرت المادة 44 من قانون النتخاب، حق الت�صويت على المواطنين من الجن�صين.

يظل  ف�صوف  تغير  ب��دون  النتخابي  والنظام  البلدي  المجل�س  هيكل  بقي  ف��اإذا 

البلدي  المجل�س  اأع�صاء  لأن  ذلك  قائمًا؛  والتر�صيح  الت�صويت  من  الأجانب  ا�صتبعاد 

ي�صاركون في اختيار اأع�صاء مجل�س ال�صيوخ.

في الواقع يتم اختيار اأع�صاء مجل�س ال�صيوخ بالقتراع غير المبا�صر على م�صتوين 

المختارين  الأقاليم  م�صت�صاري  النواب،  بخ�ف  الناخبين،  كبار  من  هيئة  طريق  عن 

.
)3(

والم�صت�صارين العموميين ونواب المجال�س اأو مندوبي هوؤلء النواب

1)  J. Robert, Pour une toilette de la Constitution, Le Monde, 4 novembre 1981
2) F. Goguel, Le mode d’ election de l’ Assemblee europeenne devant la Constitution 

francaise, Le Monde, 16 avril 1982. 
3)  Article L. 280 du Code Electoral.
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ينتخبون   الذين  الأول  المقام  في  هم  البلدي  المجل�س  اأع�صاء  ناخبي  فان  وعليه 

اأع�صاء مجل�س ال�صيوخ.

اأع�صاء  اختيار  يتم   « يلي:  ما  على  االنتخاب  قانون  من   280 المادة  وتن�ص 

  .
)1(

مجل�س ال�صيوخ عن طريق مجمع ليت�صمن �صوي الفرن�صيين«

المطلب الثاني  

اأ�صباب ا�صتبعاد االأجانب في فرن�صا 

من الم�صاركة في الت�صويت اأو التر�صيح 

م�صتبعدًا من الم�صاركة في الت�صويت اأو التر�صيح،  لأن الناخب 
 )2(

    يظل الأجنبي

اأن يكون مواطنًا فالمواطن فقط هو  ي�صترك في تقرير ال�صئون العامة ومن ثم يجب 

الذي يريد الخير لأمته.

وبناء عليه فان هيئة الناخبين، تتكون من اأع�صاء يريدون �صالح الأمة، ول يمكن 

اأن تكون هذه الهيئة مكونة اإل من المواطنين و�صوف نتناول اأ�صباب ا�صتبعاد الأجانب 

من ممار�صة حق الت�صويت على النحو التالي:-

اأواًل -  الناخب اأداة للتعبير عن اإرادة االأمة:

 تن�س المادة الثالثة في فقرتها الأولي من د�صتور الجمهورية الخام�صة ال�صادر 

طريق  عن  يمار�صها  ال��ذي  لل�صعب،  ملك  ال�صيادة   « يلي  ما  على   1958 اأكتوبر   4 في 

نوابه وعن طريق ال�صتفتاء. 

ن�صتنبط من  هذا الن�س اأن ال�صعب ي�صتطيع اأن يعبر عن اإرادته بطريقتين: 

الطريقة االأولى : الديمقراطية المبا�صرة: 

يمكن لهيئة الناخبين، ل�صان حال الد�صتور اأو الع�صو الموؤ�ص�س للد�صتور، اأن تعبر 

1)  Paul Lagarde, etranger repinternat, Dalloz، 1998 P 4.
2)  J. Mourgeon،  Barbares et Meteques, A. J.D.A., 1978،  P 243.

يقول هذا املؤلف »يبقى األجنبي مستبعدًا، أبدًا لن يكون كاملواطن أو مواطنا، فهو شخص في بعض األحيان، إنسان بالكاد«.
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عن اإرادتها مبا�صرة متخذة طريقة الديمقراطية المبا�صرة و�صيلة لذلك. 

هذه  من  �صغير  ج��زء  يمتلك  فالمواطن  ال�صيادة،  م�صدر  هي  الأم��ة  كانت  واإذا 

حقًا  يمتلك  بذلك  وهو  ال�صيا�صي،  الهيكل  من  للتق�صيم  قابل  غير  جزء  لكونه  ال�صيادة 

ثابتا بال�صتراك في تكوين الإرادة العامة. 

الطريقة الثانية الديمقراطية غير المبا�صرة:

بوا�صطة  مبا�صرة  غير  بطريقة  اإرادتها  عن  اأي�صًا  تعبر  اأن  الناخبين  لهيئة  يمكن 

البرلمان الذي يمثل ال�صعب. 

 وهذا ما ن�صت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الد�صتور بقولها »ال�صيادة 

ملك لل�صعب الذي يمار�صها.... عن طريق ممثليه«. 

وقد اأدخل هذا الن�صر عن�صرًا وا�صحا للتمثيل النيابي الفعال في النظام ال�صيا�صي 

والد�صتوري.

الذين  وال��ن��واب  الناخبين  جماعة  بين  واتفاق  اتحاد  ع�قة  اأق��ام  ان��ه  اآخ��ر  بمعني 

يمثلونهم. في الواقع ينبغي على النواب احترام اإرادة ال�صعب واإل ف�صيتم ا�صتبعادهم 

.
)1(

من منا�صبهم خ�ل فترة التجديد النيابي كجزاء لعدم احترامهم لإرادة ال�صعب

مهمة  د�صتورية  و�صيلة  النتخاب،  طريق  عن  النيابة  تجديد  تعد  الواقع  في  لأنه 

ل�صالح   
)2(

�صعبي ا�صتفتاء  بمثابة  وهي  والنواب  الناخبين  هيئة  بين  التوافق  لتاأكيد 

  .
)3(

حقوق ال�صعب وم�صالحه

اإذا  اختاره،  الذي  بالمجل�س  الطاحة  ال�صعب  ي�صتطيع  بمقت�صاها  و�صيلة  هي  اأو 

 .
)4(

تجاهل رغبات هيئة الناخبين

1)  R. Capitant, Democratie et Participation politique, Bordas, 1972.P. 51.
2) Cf.  Duguit, Traite, Tome 1, P 415; Esmein, Elements…, 7e edition, P. 160;Carre de Ma -

berg Contrbution …, tome 2, P, 375.
3) Benjamin Constant, Principes de politique applicables a tous les gouver- nements re -

resentatifs, 1815.
4)  M. Troper et F. Hamon،  P. 141.
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فالتجديد النتخابي اإذن و�صيلة للرقابة، والتاأكد من ا�صتمرارية التوافق الحقيقي 

  .
)1(

بين اإرادة ال�صعب واإرادة هيئة الناخبين

مما ل�صك فيه، اأن التجديد في بع�س الأحيان على الأقل له هذا المغزى، وانه في 

 يوجد جزء كبير من الرتباط الخا�س والتوافق ال�صديد بين اإرادة 
)2(

ظل نظام برلماني

 .
)3(

الناخبين والحكم المتزن لأع�صاء البرلمان

ن�صتطيع اإذن اأن ن�صتخل�س اأن جماعة الناخبين تحتفظ ب�صلطة اإرادة �صالح الأمة 

بطريقة مبا�صرة اأو غير مبا�صرة.

 وعليه فاإن منح الأجانب �صفة الناخب يعني اإعطاءهم �صفة ممثل عن الأمة.

1958 على  الثالثة من د�صتور  المادة  الفقرة الأولي من  الواقع ل يجب فهم  وفي 

اأع�صاء مجل�س  اأو  النواب  ال�صغط على  ثم  اإمكانية الختيار،  لل�صعب فقط  اأنها تعطي 

ال�صيوخ بل التعبير عن الراأي مبا�صرة عن طريق ال�صتفتاء 

فالحقيقة اأن نواب ال�صعب الأوائل لي�صوا فقط النواب واأع�صاء مجل�س ال�صيوخ، بل 

المواطنين الناخبين اأنف�صهم.

يكتب اأحد الفقهاء بو�صوح �صديد ما يلي :

ولكن  الناخبين،  بوا�صطة  الت�صريعية  المجال�س  في  ال�صعب  ن��واب  اختيار  »يتم 

الناخبين ل يختلطون بال�صعب، لأنه لي�س كل النا�س ناخبون فالناخبون اأنف�صهم لي�صوا 

.
)4(

اإل ممثلين عن ال�صعب

ويكتب اأي�صًا اأحد الفقهاء قائ� اإن الناخبين هم النواب الأوائل عن الأمة ب�صفتهم 

 )5(
اأع�صاء في الجماعة الوطنية التي كانت ُت�صكل دائما قاعدة للدولة

1)  Contributoin a la theorie generale de l’ Etat, p. 375376-.
2)  Ce qui ne serait pas le cas dans un regime ultra- representatif, que n’ est pas, en tout 

etat de causem la ve Republique.
3)  C’ est, bien evidemment, a dessein que sont ici repris les mots memes employes par 

E. Burke, dans sa lettre de remerciements a ses electeurs, lettre citee par B Chanterout 
op. cit., edit., 1985, P.95.

4)  M.HAURIOU, precis de droit constitutionnel, 2 edition، p149.
5)  A.ESMEIN، Elements de droit constitutionnel,5 edition، p300. 
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ولأننا نتناول الم�صكلة من عدة جوانب يبدو المواطن كممثل عن ال�صعب، وتبدو 

ال�صيادة ملك لل�صعب طبقًا لل�صياغة الواردة في المادة الثالثة 

فكرة  وُتَترجم  للمواطن،  حقًا  تعد  �صلطة  هي  الإرادة  عن  التعبير  على  القدرة  اإن 

ال�صيادة ملك لل�صعب. وترتبط المواطنة ارتباطًا وثيقًا مع ال�صيادة. 

منح  يعتبر  اإذن  لها  �صيخ�صع  التي  القوانين  و�صع  في  ي�صاهم  المواطن  اأن  وبما 

الأجانب حق القتراع هو بمثابة اإعطائهم لقب ممثلين لل�صيادة الوطنية اأو لقب �صركاء 

في ال�صيادة ال�صعبية، حيث يمكنهم بطريقة اأو باأخرى توجيه الإرادة العامة.

مع اأن الأجنبي ل ي�صتطيع التحدث با�صم الأمة ال�صيادية، وغير قادر على الإ�صهام 

في �صياغة اإرادة ال�صعب.

ثانيًا  -  المواطن هو الذي يريد م�صلحة االأمة.

اأن المواطن وحده  اأن الن�صو�س وا�صحة في  اإلى اأحكام الد�صتور نجد  بالرجوع 

هو الذي يكون ناخبًا حيث ين�س الد�صتور على ما يلي: 

»كل المواطنون الفرن�صيون.. يكونوا ناخبين« .

كما ين�س اأي�صًا على اأن »ال�صيادة الوطنية ملك لل�صعب«. 

ال�صيادة   « كالتالي  اأ�صا�صا  �صياغتها  تم  الد�صتور  من  الثانية  المادة  اأن  العلم  مع 

الوطنية ملك لل�صعب الفرن�صي«. تم حذف من الن�س كلمة فرن�صي واأ�صبح الن�س على 

ما هو عليه الآن. 

ويثور الت�صاوؤل في هذا ال�صدد لماذا فقط المواطن هو الذي يريد م�صلحة الأمة 

ولماذا ل ي�صتطيع الأجنبي ذلك؟ 

الذي ي�صعر وين�صغل  الأمة لأنه هو وحده  الذي يريد م�صلحة  المواطن هو  فقط 

التحدث  لديه نزعة قومية ويمكنه  الذي توجد  الم�صتركة، ولأنه فقط  الأمة  بم�صلحة 

ب�صفته مواطنًا مجردًا من اأية ارتباطات خارجية، م�صتنيرًا بالعقل والعدل، مما يجعله 

قادرًا على المناف�صة بحرية وم�صاواة في ممار�صة ال�صيادة.
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اأما فيما يتعلق ب�صرح عدم قدرة الأجانب في التعبير عن الإرادة الحقيقية ل�أمة، 

اإلى  انفعالية وعنيفة قد توؤدي  للغاية لأنها تتناول مناق�صات  الم�صاألة دقيقة  فان هذه 

اقتراع  مو�صوع  عن  الت�صاوؤل  لكن  الأجانب،وكرههم.  واإرهاب  بالعن�صرية  اتهامات 

الأجانب يجبرنا على الهتمام بهذا المو�صوع.

لماذا اإذن من المنا�صب ا�صتبعاد الأجانب من الم�صاركة في الحياة ال�صيا�صية؟

الواحد  الم�صير  يجهلون  اأنهم  كما  اأع��داء  يكونوا  اأن  المحتمل  من  الأجانب  لأن 

والوحدة الوطنية.

ثالثًا - االأجانب كخطر محتمل �صد الدولة :  

التدخل  من  بالخوف  �صعورًا  ال�صيا�صية  الحياة  في  الأجانب  ا�صتراك  يولد  قد     

. 
)1(

الخارجي في الم�صائل الوطنية 

يكتب  Loschak قائً� »اإن الأجنبي والعدو م�صطلحان قاب�ن للتبادل على  نطاق 

»قد  قائً�  الجن�صية  وج��وب  اأ�صباب  عن  بحثه  في    Y. Gaudemet ويكتب   
)2(

وا�صع«

ي�صكل الأجانب خطرًا محتم� لكل دولة ب�صبب ارتباطهم الوطني، وقد تكون لهم روؤية 

الت�صويت  اأرا�صيها، ومنحهم حق  يقيمون في  التي  الدولة  ل�صالح  فا�صدة  اأو  جزئية 

قد يكون بمثابة اإعطائهم �ص�حًا لي�س موؤكدًا اأنه قد ي�صتخدم في كل الأحوال لتحقيق 

. 
)3(

م�صالح الدولة الم�صتقبلة ل�أجنبي«

ال�صلطة  به  اهتمت  وال��ذي  ل�أجنبي،  القانوني  بالموقف  الخا�س  الو�صع  فاإن  هكذا 

العامة، يت�صح من الفكرة القائلة اأن الأجنبي يظل مواطن خا�صع لدولة اأخرى يدين   لها 

الإقامة في دولة  بال�صبط  اأجنبي يعني  المرء  المطلقة »وكون  بال�صيادة  بالولء وتتمتع 

 بمعني الإقامة في دولة ل يتمكن فيها من ال�صتراك في �صيادتها، 
)4(

ل يعد فيها مواطنًا

1) Mme Boyon-Van De Kerkhove, Le statut des etrangers en droit francais these, Paris2. 
1972.640.p., p. 407.

2)  D. Loschak l’etranger et les droit de l’ homme, Melanges Charlier, p. 617 
3)  Y. Gaudemet, Le droit de suffrage, Dalloz, Collectivites locales, no 19.
4)  J. Freund, L’ essence du politique،  Sirey،  1986. P. 367
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واإذا   ،
)1(

التبعية والولء المواطنة ل تجيز تق�صيم  اأن  J. Freund  )جون فورند(  ويرى  

متجان�س،  غير  عن�صرًا  الأجنبي  يظل  ع��دوًا،  يعتبر  الأجنبي  بان  القائل  ال��راأي  ا�صتبعدنا 

خارج اإطار التجمع الوطني، وي�صمح بوجوده على اإقليم الدولة رفقًا به اأو لم�صلحة ما:

ون�حظ اأن الراأي القائل با�صتبعاد حق الت�صويت اأو التر�صيح بالن�صبة ل�أجانب 

ت�صور  اأي  وي�صتبعد  الجن�صية  اأو  ال�صيادة  فكرة  �صواء  جامدة  فكرة  على  ي�صتند 

 .
)2(

ل�نتماء المزدوج

في حقيقة الأمر، اأن يرغب المرء في اأن يظل اأجنبيًا يعني رف�صه العتراف ب�صيادة 

الدولة المقيم بها، وتف�صيل تبعيته لدولة اأجنبية، وانتمائه لوحدة  وطنية اأخرى. ويعد  

.
)3(

اأي�صًا �صرط الجن�صية » عن�صر ل�أمن ال�صيا�صي للدولة«

وعلى النقي�س عندما يهاجم مواطن دولته، يمكن اأن ي�صل الأمر اإلى حد تجريده 

.
)4(

من حقه المواطن باإ�صقاط الجن�صية عنه

اأعداد كبيرة من بلدهم الأ�صلي يمثل خطرًا على الإقليم  اإن رحيل المواطنين في 

للقتال، وقد  �صاحة  اأن يكون  بدون  �صكانه  بلد من  تفريغ  اإلى  يوؤدي  قد  لأنه  الأ�صلي 

يوؤدي اإلى النهيار القت�صادي لهذه الدولة.

حماية  ي�صكل  اإقليمها،  على  المتواجد  الأم��ة  ل�صالح  الأجنبي  يعمل  اأن  رف�س  اإن 

للدولة ال�صديقة اأو الحليفة.

اإن منح حق الت�صويت في الدولة الم�صتقبلة ل�أجنبي ي�صاعد في عدم ا�صطراره 

للح�صول على جن�صية هذه الدولة.

الدولة،  ي�صكلون خطرًا محتمً� �صد  الأجانب  بان  القائلة  الحجة  الرد على  يمكن 

وقد  لهم،  الم�صيفة  الدولة  بمجتمع  ل�هتمام  يدفعهم  قد  الت�صويت  حق  منحهم  باأن 

.
)5(

ي�صاعد ذلك على اندماجهم في المجتمع

1)  Ibid.
2)  D. Loschak, op. cit., P. 616 et p. 627
3)  A. et F. Demichel, Droit electoral, op. cit., p. 39.
4)  Mourgon, op. cit., p. 244
5)  D. Breiillat, op. cit., p. 90. 
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رابعًا  - جهل االأجنبي بطموحات وتطلعات االأمة.

اإرادة الآخر » الدولة التي  حتى ولو لم تكن المهمة الر�صمية ل�أجنبي هي فر�س 

يتبعها » فهذا ل يمنع باأن ُيعلن راأيه حتمًا بعيدًا عن جموع النا�س لكونه بعيدًا عن التكوين 

الجتماعي، فهو ل ي�صتطيع التعبير با�صمه عن طموحات الجماعة.اإن ا�صتراك الأجانب 

.
)1(

في الحياة ال�صيا�صية للدولة من �صاأنه اإيجاد عن�صر متنافر بتفكيره مع الوطنيين

 لناأخذ مثااًل على ذلك : اإذا طلب من اأجنبي اأن ُيبدي راأيه ل�صالح اأو �صد النظام الملكي 

في بريطانيا العظمى بدون �صك، قد ي�صتخل�س عدم منفعة الموؤ�ص�صات الملكية، وقد ُيعلن 

راأيه باإلغاء الملكية، اإل اأن اأغلب الإنجليز على الرغم من تحققهم اأي�صًا من عدم فائدة العمل 

الملكي اإل اأنهم مع ذلك يقررون بجراأة، وبطريقة قد تكون غير منطقية في نظر الأجنبي، 

الإبقاء على الموؤ�ص�صات التابعة للنظام الملكي، وحتى واإن كان الأجنبي محبًا للغاية، فهو 

ل ي�صتطيع مع ذلك اأن يدرك ما بالنف�س الإنجليزية، بمعنى اأنه لكي ُيعلن الأجنبي عن راأيه 

ب�صكل عق�ني في م�صكلة مطروحة ف�صينق�صه دومًا المعرفة البدهية لل�صالح الم�صترك 

الخا�س بكل اأمة، وهو ما يمتلكه على النقي�س – وبالأحرى المواطن.

اإن الع�صوية في الوحدة الوطنية توجب على الفرن�صي، الذي يريد �صالح الجماعة 

الوطنية اأن يتقا�صم كع�صو في الجماعة وجهات النظر الأ�صا�صية لهذه الجماعة.

اإرادته تظل مرتبطة  العامة، لأن  الإرادة  للتعبير عن  ناق�صة  الأجنبي و�صيلة  ُيعد 

بافترا�صاته الواعية، ويكون ُمكبل بتع�صبات وانحيازات واهتمامات واأحداث وم�صالح 

تجعله غير اأهل للعمل في الخدمة غير المغر�صة تجاه الوطن ومنطقهوحجته ُم�صبعة 

بموروثات غريبة واأجنبية عن تلك التي ت�صبع بها منطق وحجة المواطنين.

1( عز الدين عبد الله،  القانون الدولي اخلاص، اجلزء األول في اجلنسية واملوطن ومتتع األجانب باحلقوق، الطبعة احلادية عشر، الهيئة 
العامة للكتاب،1986،ص629.
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وكما كتب ديفيد روزيه يقول »يمكن اأن يزداد الخت�ف في  التكوين ال�صيا�صي 

بين الأجانب والمواطنين نتيجة العوائق اللغوية والموانع الثقافية الأخرى، بالإ�صافة 

»وجهلهم   الم�صيف  البلد  مجتمع  عن  القليل  اإل   المهاجرون  معرفة  ع��دم  ذل��ك،  اإل��ى 

.
)1(

بالأ�ص�س العامة للمجتمع

اهتمامه  ت�قي  اإل��ى  بالتاأكيد  ي��وؤدي  الفرن�صي  المجتمع  في  الأجنبي   اإندماج  اإن 

بالأمور العامة مع �صالح الأمة، لكن الدليل على الندماج هو رغبته في  الح�صول على 

الجن�صية الفرن�صية ؟ 

يكتب Lob Kowicz  قائً� »ل يجب التقليل من قيمة الحقوق ال�صيا�صية المرتبطة 

بالح�صول على الجن�صية لأن الجن�صية يجب اأن تبقى الدليل الأمثل علىالندماج في 

.
)2(

الوحدة الوطنية«

وعلى الرغم من �صهولة الح�صول على الجن�صية الفرن�صية، فاإنه ل يمكن تف�صير 

اإل لأنه مرتبط ببلده الأ�صلي، ويعتز بنف�صه ويحترم وطنه  رف�س الأجنبي للتجن�س 

.
)3(

في الغربة 

اإلى  يدفعهم  وقد  �صمائرهم،  ُي�صعف  قد  الأجانب  على  القتراع  حق  فر�س  اإن 

.
)4(

تجاهل تبعيتهم وولئهم وحبهم لوطنهم الأ�صلي

الفقه  قبل  من  بالفعل  المذكور  التف�صير  تغير  قد  باأنه  �صن�صلم  عقود،  ب�صعة  بعد 

الأ�صود ل  العرق  اأن  بدافع  الفرانكفونيين  ل�أفارقة  الت�صويت  ما نحين حق  الراف�س 

غير  اأخ��رى  جن�صية  اأي  على  الح�صول  في  يرغب  ول  �صيئًا،  الما�صي  من  ي�صت�صعر 

.
)5(

الجن�صية الفرن�صية

منح  ا�صتبعاد  اإلى  تقود  التي  هي  الوطنية  وال�صخ�صية  الوطنية  فكرة  وجود  اإذن 

1)  D.Ruzie, Les droits publecs et Politiques du travailleur etranger،  pedone, 1979, p. 353
2)  W.de Lobkowicz, Droit de vote limite pour certains etrangers, R.P. P0, 1982, P 66.
3)  CF. E. Balibar et Y.Bbenot, Suffrage universel, Le Monde, Mai 1983.
4) A contrario, les independantistes ne organisent-ils pas souvent le boycottage des 

elections tant locales que nationales pour manifester leur identite?
5)   Op. cit.
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الأجانب حق الت�صويت لتجاهل الأجنبي لروح الأمة وجهله بالتاريخ الوطني الم�صترك 

لها وعدم وجود اأي �صعور لديه تجاه الوطن الفرن�صي، اأر�س اآباء الآخرين، ل يمكن اأن 

نطلب منه اإبداء راأيه في م�صك�ت خا�صة بالأمة.

خام�صًا -  فقط المواطن يمكنه اأن يكون ناخبًا :

الفردية  الحقوق  القتراع من  اإل فرن�صيًا، لأن حق  يكون  اأن  للناخب  يمكن   ل 

التي ُمنحت منذ القدم، ب�صفة خا�صة، لأع�صاء الجماعة الوطنية.

اأن  على   1958 اأكتوبر  في  ال�صادر  الفرن�صي  الد�صتور  من  الثالثة  المادة  وتن�س 

ال�صعب هو الذي يمار�س ال�صيادة الوطنية ول ي�صتطيع اأي فرد اأو طائفة من ال�صعب اأن 

يخت�س بهذه الممار�صة، فالن�صو�س الد�صتورية تمنع ذلك.

ال�صعب  مفهوم  بين   1958 �صنة  د�صتور  في  خلط  هناك  اأن  وا�صحًا  يبدو  بداية، 

والأمة، فال�صعب اإذن لي�س كل ال�صكان الخا�صعين دائمًا اأو موؤقتًا ل�صلطة الدولة، والذي 

ي�صمل المواطنين والأجانب بل يتكون ال�صعب في د�صتور 1958 من المواطنين فقط، 

اإقليم  بالفعل داخل  الموجودين  الأف��راد  لي�س مجموع  الد�صتور  فال�صعب في ظل هذا 

ال�صيا�صي،  ال�صعب  ولكن   ،
)1(

الدولة ركيزة  ي�صكلوا  اأن  المفتر�س  من  وال��ذي  الدولة، 

والهيئة ال�صيا�صية هي التي ُت�صكل اإجمالي المواطنين.

المواطن،  مفهوم  من  بكثير  اأو�صع  ال�صعب  مفهوم  ب��اأن  الت�صليم  اإذن  يمكننا  ل 

الت�صويت كناخبين،  اأن ي�صتركوا في  المواطنين  باأنه يمكن ل�أفراد غير  الت�صليم  ول 

من  الناخبين  المواطنين  بين  الد�صتورية  ل�أحكام  طبقًا  ال�صعب  ن�صطر  اأن  يمكننا  ول 

ناحية، وغير المواطنين من ناحية اأخرى الذين يعتبرون من �صمن ال�صكان على اأر�س 

الوطن.

جواب : اإذا اأجزنا اأن التمتع بالحقوق ال�صيا�صية في هذه الحالة، ومن بينها الحق 

اأوًل  يمر  المواطنة  �صفة  ومنح  للمواطن،  المميزة  العنا�صر  اأحد  هو  الت�صويت،  في 

بمنح الأجنبي الجن�صية.

1)  J.COMBACAU,Droit internationl public, Montchrestien,1981,p.199.
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  �صاد�صًا - الجمهورية كوحدة غير قابلة للتق�صيم «اأو التجزئة«:

اإلى  المنتمين  الأف���راد  كل  يوحد  ال��ذي  الم�صاواة  لمبداأ  كجوهر  المواطنة  تظهر 

المجل�س  اأعلن  الم�صترك وقد  الم�صير  اأمة واح��دة، حيث يكون كل فرد جزء مهم في 

الد�صتوري في قراره ال�صادر في 18 نوفمبر 1982 مبداأ اأن المواطنة هي جوهر مبداأ 

الم�صاواة مبينًا » اأن �صفة المواطن تفتح الباب اأمام حق القتراع والتر�صيح ب�صروط 

متماثلة لكل من لي�صوا م�صتبعدين لأ�صباب تتعلق بال�صن اأو عدم القدرة اأو الجن�صية، 

وتتناق�س هذه المبادئ ذات القيمة الد�صتورية مع اأي تق�صيم للناخبين والمر�صحين، 

ويكون الحال هكذا في كل اقتراع �صيا�صي، وخا�صة بالن�صبة لنتخاب اأع�صاء المجل�س 

.
)1(

البلدي

من  تق�صيم  مع  تتناق�س  المواطن  �صفة  اأن   « الفرن�صي:  الفقه  من  جانب  وي��رى 

بين  والم�صاواة  ال�صيا�صي  البنيان  وحدة  على  يوؤثر  قد  فئات  اإلى  الت�صويت  حق  لهم 

الأفراد.

حق  الأجانب  منح  اإذن   .
)2(

الفوارق هذه  اإزال��ة  هو  المواطن  �صفة  من  الهدف  اإن 

الت�صويت يوؤدي اإلى تجزئة التجان�س الوطني ل�أمة، المكون في الواقع للوحدة الفريدة 

والمت�صامنة.

ويت�صاءل البع�س األ يمكن اأن يكون الخطر م�صت�صعرًا، عندما يحدد الأجانب خا�صة 

والمرتبطة  الخا�صة  لهتماماتهم  طبقًا  النتخاب  نتيجة  كبيرًا،  عددهم  يكون  عندما 

، ويذهب البع�س اإلى القول: »باأن الجمهورية التي ُتعد وحدة واحدة 
 )3(

ب�صفتهم اأجانب

، هذا 
)4(

وغير قابلة للتجزئة، ل يمكن تجزئتها اأو تمزيقها ل في اأر�صها ول في اأفرادها

النموذج الجمهوري موروث من الثورة الفرن�صية، ويعتمد على فكرة الأمة«.

1)  Conseil constiutionnel, 18 November 1982,rec,p.66.
2)  A.Finkielkraut.le Monday,la sainte alliance des clerges,25 October 1989,p.2.
3)  Y.Gaudemet,le droit de suffrage, Dalloz،  Collectivites locales, n 18.
4)  Cf.j.Robert,l integrite du territoire, le Monde, 16 fevrier 1982.
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ويكتب اأحد الأ�صاتذة الفرن�صيين ما يلي : »يطبق القانون الفرن�صي قاعدة اأن التمتع 

بالحقوق ال�صيا�صية مرتبط بالح�صول على الجن�صية الفرن�صية واأن الأجانب المقيمين 

، وهذه القاعدة تكري�س قانوني لفكرة الأمة وفي 
)1(

مهما بلغ قدم اإقامتهم ل يقترعون

نف�س الوقت عن�صر من عنا�صر الأمن ال�صيا�صي للدولة.لي�س فقط بال�صتناد على مبداأ 

اأي�صًا  واإنما  مهمة  تعد  التي  والجن�صية  والمواطنة  الت�صويت  حق  بين  القوية  الرابطة 

ل�أجانب  ال�صماح  مو�صوع  .اإن 
)2(

ل�نف�صال قابلة  غير  الروابط  هذه  اأن  اإلى  ال�صتناد 

.هذا المو�صوع 
)3(

بالم�صاركة في النتخابات ُيعد مو�صوعًا �صيا�صيًا على وجه التحديد 

يتطور ح�صب تطور ال�صورة التي تر�صمها كل وحدة وطنية ل�أجانب المقيمين على 

التي ت�صتقبلهم هل  الموؤ�ص�صات  الدولة، وطبقًا لت�صرف هوؤلء و�صلوكهم تجاه  اإقليم 

.
)4(

هذا ال�صلوك مبالة اأو رغبة في ال�صتراك« 

في هذا التجاه من الموؤكد اأن الرد ال�صيا�صي على هذه الم�صكلة ُمعقد للغاية فيما 

يتعلق با�صتراك الأجانب في الجدل الديمقراطي مع الأخذ في العتبار الأهمية الرقمية 

اإلى  يوؤدي  قد  مما  المحافظات،  بع�س  في  للمواطنين  بالن�صبة  عددهم  اأي   « ل�أجانب 

�صعوبات ب�صبب كونهم نظريًا  المهيمنين على الموقف في النتخابات اإذا كان عددهم 

 .
)5(

في محافظة ما اأكثر من عدد المواطنين

لكن اإذا اأعلنت الأغلبية راأيها ل�صالح منح الأجانب حق الت�صويت في النتخابات 

وب�صفة خا�صة انتخابات البلديات كيف يمكن الدمج بين التقليد ال�صيا�صي والقانوني 

مع المتطلبات الجديدة ؟ بدون �صك يجب اإعادة النظر في �صياغة الأ�صباب الرئي�صية 

1)  A.et F.Demichel, droit electoral, Dalloz,1973,p.38.

2( حول اجلنسية كشرط في ممارسة حق التصويت. راجع:
M.Prelot et j.Boulouis, instiuition politiques et droit: constitutionnel,9 edition، n 407 ; F.Hamon 
et M.troper droit constitutionne21 edition du manuel du professeur Burdeau,p.452;B.
droit constitutionnel et instiution politiques,Dalloz, 5 edition,p.25,y.Guchet,element 
de droit constitutionne،  Albatros,1981,p.305; jean Gicquel, droit constitutionne et 
instiutions politiques, 9 edition de l ouvrage d’ andre Hauriou,p.174.J.C.Masclet,droit 
electoral,p.u.f 1989.p13; L.Richer, le droit de l immigration, p.u.f, 1986،  p.112 et s.

3)  Ph.Ardant, ges exclus, pouvoirs, n 7, p.57. 
4)  Y.Gaudemet, le droit de suffrage،  Encycl. Dalloz, collectivites locales, n 22.
5)  Ph.Ardant, op.cit.
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المتطلبات  تم�صيًا مع   الفرن�صيين  المواطنين  الت�صويت على  اقت�صار حق  تبرر  التي 

الجديدة.

�صابعًا - منح االأجانب حق االقتراع اإ�صتناداً اإلى حجة ال �صرائب بدون الموافقة عليها

 «No taxation without representation»

يثور الت�صاوؤل األ يمكن منح الأجانب الحق في القتراع بناًء على الفكرة القديمة 

القائمة على اأ�صا�س ل �صرائب بدون موافقة الفرد عليها مبا�صرة اأو عن طريق ممثليه 

في البرلمان  representation؟ 

 يدفعون ال�صرائب على العائد، ر�صوم 
)1(

تقوم هذه الفكرة على اأ�صا�س اأن الأجانب

على القيمة الم�صافة،  » اأي يدفع الأجانب ال�صرائب المحلية اإجباريًا » األ يقودنا هذا 

الأمر اإلى اإجازة م�صاركة الأجانب في النتخابات المحلية والوطنية لنتخاب ممثلين 

؟ 
)2(

لهم في المجال�س المحلية والوطنية

بالتاأمينات  الخا�صة  والأق�����ص��اط  ال�صرائب  نف�س  الأج��ان��ب  م��ن  تقتطع  فالدولة 

الجتماعية المفرو�صة على المواطنين.

اأن يدفع  اأي فرد  1789، ل يجب على  وبناًء على المبداأ القديم الذي ظهر في عام 

. 
)3(

�صرائب اإل بعد اأن يوافق عليها، بطريقة مبا�صرة اأو عن طريق ممثليه

وقد ا�صتند اإلى هذه الحجة رئي�س الوزراء الجزائري مطالبًا بحق الأجانب المقيمين 

في فرن�صا بالت�صويت في النتخابات المحلية، وهذه الحجة تحمل دللة مهمة ب�صفة 

خا�صة في فرن�صا  التي اأ�صدرت اإع�ن حقوق الإن�صان والمواطن.

1)  http: // admonice.free. fr/ images/ droit 20 % de  20 % vote. Htm.
2) D.turpin, le nouveau regime juridique des etrangers en France : changement et continuite, 

R.G.D.I.P. 1982,P.58.
3) E.Balibar et Y.Benot, suffrage universel, le Monde, 4 mai 1983.



501 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

نقد هذه الحجة 

يمكن نقد هذه الحجة لالأ�صباب التالية :-

م�صكلة حق الأجانب في القتراع. على  للرد  المبداأ  هذا  و�صع  يتم  لم   -  1

من اأجلها يجب على اإن�صان القرن الحادي والع�صرين  التي  الأ�صباب  هي  ما   -  2
.

)1(
اأن يرتبط ب�صياغة قديمة منذ قرنين متجاهً� البيئة التاريخية لهذه ال�صياغة

من  الحماية  ح��ق  مقابل  بالمجتمع  ع�صو  ك��ل  على  واج��ب��ه  ال�صريبة  اإن   -  3
ال�صعب  اأع�صاء  باقي  مثل  مثلهم  الدولة  بحماية  يتمتعون  الأجانب  اأن  والحال  الدولة 

وال�صكان، وهذا حقيقي فقد كان يتم المقابلة بين الرعية والأجنبي في الأنظمة القديمة، 

ومازال هذا حقيقيًا في الوقت الحا�صر حيث يجب على كل �صخ�س ع�صو بالمجتمع له 

حق الحماية من الدولة اأن ي�صارك في النفقات ال�صرورية للمجتمع.

�صريبة  بدفع  ماليًا  ي�صاهمون  الذين  ه��وؤلء  على  القتراع  حق  بق�صر  القول  اأما 

الخدمات العامة المحلية فقد يثير م�صاكل معقدة، حيث يمكن الت�صاوؤل لماذا اإذن ل يتم 

ال�صماح للمقيمين ب�صكل ثانوي اأن يقترعوا لي�س فقط في البلدة التي فيها محل اإقامتهم 

الأ�صلي، ولكن اأي�صًا في البلدة التي يوجد فيها م�صكن لهم لق�صاء اأجازاتهم حيث اأنهم 

ي�صتركون في تمويل الخدمات العامة بالمحافظة التي توجد بها هذه البلدة.

وفي هذه الحالة هل نحن م�صتعدون لمواجهة حالة اقتراع جمعي ؟ لأن مثل هذه 

الحجة قد توؤدي بنا اإلى فكرة القتراع الجمعي، وطبقًا لهذه الفكرة ي�صتطيع الأثرياء 

الت�صويت في دائرتين اأو اأكثر.

الذي  الفرن�صي  الد�صتوري  القانون  فكر  عن  تمامًا  غريب  الجمعي  القتراع  هذا 

بو�صوح  واأدان   ،
)2(

الفردي العام  القتراع  و�صريح  وا�صح  ب�صكل  بعيد  اأمد  منذ  اأقر 

مع  يتناق�س  لأن��ه  الجمعي  الق��ت��راع  اآل��ي��ة   1982  ،1979 ع��ام  ال�����ص��ادرة  ق��رارات��ه  ف��ي 

1) Rejet de lanalyse fonctionnelle, voire meme de l’analyse exegetique ou systemique, 
mais adoption d une interpretation genetique des disposition en cause, cf.sur les modes 
d interpreation se reporter a M.Troper, in pouvoise, n 41.

2)  Sous reserve de  loi du double vote, cf. Barthelemy et Duez, traite de droit constitutionnel, 
1933,p,346.
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من  الثالثة  المادة  من  الثالثة  الفقرة  في  عليه  المن�صو�س  القتراع  في  الم�صاواة  مبداأ 

.
)1(

الد�صتور

بالإ�صافة اإلى ذلك، فان منح الأجانب حق الت�صويت بحجة اأنهم يدفعون �صرائب 

محلية، ورف�صه للفرن�صيين اللذين يدفعون �صرائب في عدة محليات، األ  ي�صنع ذلك 

تميزًا ل�صالح الأجانب ؟ وهذا اأمر معكو�س.

الدولة بالقول  الأجنبي يمثل خطرًا محتمً� �صد  باأن  القائلة  الحجة  الرد على  ويمكننا 

باأن منح الأجنبي حق الت�صويت قد يكون و�صيلة لدفع الأجنبي نحو الهتمام بمجتمع البلد 

، وهكذا فاإن الأجنبي الذي 
)2(

الم�صيف وم�صاعدته على الندماج في المجتمع وتقليل التوتر

تم اجتذابه » لن يكون اإل اأكثر ميً� لخدمة واحترام هذا المجتمع الذي اندمج فيه وولد على 

اأر�صه، واختار الن�صمام للوحدة الوطنية باحترام القوانين وال�صتراك في حياة المدنية.

ويرى جانب من الفقه الفرن�صي اأن اأف�صل طريقة لكي ي�صبح المرء مواطنًا هو اأن 

.
)3(

يتجن�س بالجن�صية الفرن�صية

الجن�صية  على  الح�صول  ت�صهيل  في  تكمن  الحلول  اأف�صل  اأن  اآخ��ر  جانب  وي��رى 

الفرن�صية على نطاق وا�صع. ويتميز التقليد ال�صيا�صي والقانوني في فرن�صا بالو�صوح 

وعلى  والعك�س،  للمهاجر  المواطن  لتبني  اأدي  الذي  هو  فقط  وهذا  والت�صامح،  والكرم 

النقي�س، من ذلك فاإن حجة منح حق القتراح، كو�صيلة لإجبار الأجانب على الهتمام 

اأجانب، ترتكز على منطق من ال�صعب  اإمكانية البقاء  بالحياة الوطنية، وذلك باإعطائهم 

لكل  وخا�صع  كامل  ب�صكل  م�صئوًل  ي�كون  اأنه  يعني  فذلك  مواطنًا  الفرد  كون  اإدراك�ه. 

المهام الم�صتركة ومن �صمنها تاأدية الخدمة الع�صكرية،مما يلزم عند القت�صاء ال�صتراك 

في الحرب، فالمواطن فقط هو الذي يوؤدي الخدمة الع�صكرية اإ�صتراكه في الحرب عند 

.
)4(

ال�صرورة، ف� يمكن اأن يكون المرء مواطنًا بدون ال�صتراك في الحرب

1) Conseil constitutionnel, decision n 78101- DC du 17 janvier 1979,rec, p.23, cette 
revue,1979,p.1689, commentaire lfavoreu; d. 1981,p. 117.

2) D.Breilat, op.cit.,p,90.
3) J.Morange, libertes publiques,P.U.f., 1985,p.346,n 299.
4) R.Aron, Lhomme contre les tyrans, paris, 1946, p.88 cite par J.FRUND, op.cit,p.365.
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 ،
)1(

ومن هنا تبدو المواطنة مرتبطة بمجموعة من الحقوق والواجبات الم�صتركة

وهذا يعني اأن المواطنة تحمل فكرة التعاقد، اإذن ت�صتحق المواطنة بالممار�صة لبع�س 

المهام مثل »تاأدية الخدمة الع�صكرية«. 

 والحا�صل اأن هذه الخدمة تواجدت في الجيو�س الوطنية بمختلف الع�صور فعلى 

يجب  اأن��ه   ) )الفيالق  اإن�صاء  م�صروع  �صاحب  ق��رر   ،1792 فبراير  في  المثال  �صبيل 

اأعداءنا رجال يت�صفون  ال�صغيرة: »لأنه كان يوجد لدى  الجيو�س  الأجانب في  قبول 

الخدمة،  من  النوع  هذا  تقدمه  ما  نحو  وبانجذابهم   وال�صجاعة،  والإق��دام  بالج�صارة 

منهم  �صيتعلمون  حرة  اأمة  جنود  و�صط  وبوجودهم  اأع�منا  تحت  لي�صطفوا  ج��اءوا 

حقوق الإن�صان والنت�صار اأو الموت من اأجل الحرية«.  

في 20 اإبريل، حمل اإع�ن الحرب هذه الكلمات » تتبنى الأمة الفرن�صية كل الأجانب 

الذين �صياأتون لي�صطفوا تحت اأع�مها، مرتدين عن �صفوف الأعداء«.

الهاربين  الجنود  اأن  التا�صعة منه على  المادة  1792 في  اأغ�صط�س   2 وين�س قرار 

من �صفوف الأعداء والقادمين ل�ندماج بالجيو�س الفرن�صية يفتر�س فيهم، منذ هذه 

اللحظة، اأنهم يمثلون جزءًا من المواطنين الفرن�صيين.

الع�صكرية ل�أجانب في فرن�صا فقد كان يطلب  الخدمة  اإجازة  اإلى  بالإ�صافة  لكن 

منهم خيانة دولهم، وبدون �صك يعد اإلزام الأجانب الراغبين في القتراع في فرن�صا 

باتباع �صلوك المرتزقة الأجانب �صيئًا معيبًا وم�صينًا ومكروهًا تمامًا .

لذلك ن�صت المادة 287 من د�صتور ال�صنة الثالثة على ما يلي » ل يقبل اأي اأجنبي 

في  �صارك  اإذا  اإل  الفرن�صية  بالجي�و�س  الفرن�صي  المواطن  حق�وق  م�ن  اأي  لدي�ه  لي�س 

حرب اأو عدة حروب ل�صالح اإقامة الجمهورية الفرن�صية« .

بالإ�صافة اإلى هذا لم يفكر اأي �صخ�س نهائيًا في جعل الخدمة الع�صكرية اإجبارية على 

الأجانب لأن ذلك يعر�صهم لحمل ال�ص�ح �صد وطنهم، وفي كل الأحوال عدم اإ�صراكهم 

في اأي واجب �صيا�صي يحتم عليهم اأن يكونوا �صد الدولة التي ينتمون اإليها.

غير  على  الع�صكرية  الخدمة  فر�س  لعدم  الذكر  ال�صالفة  الأ�صباب  اأن  نرى  ونحن 

1) D.Turpin, R.C.D.I.P, 1982,P.57.
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المواطنين، قريبة من تلك التي ت�صتبعد الأجانب من حق القتراع : حيث يعتبر تاأدية 

للخدمة  ال�صيا�صي  الطابع  عن  ف�صً�  ب�صيادتها.  م�صا�صًا  الع�صكرية  للخدمة  الأجنبي 

الوطنية، واحتمال خيانة الأجانب تحت الأع�م.

وتن�ص المادة 3 من قانون الخدمة الوطنية على ما يلي : - 

الوطنية على كل فرد مذكر من مواطني فرن�صا، ن�صتنتج من هذا  الخدمة  تجب 

اإمكانية  تحفظ  )تحت  الوطنية  للخدمة  يخ�صعون  ل  الذكور  من  الأجانب  اإن   : الن�ص 

اللجوء  بحق  فيتمتعون  الجن�صية  عديمي  اأم��ا  اأجنبي(  فيلق  في  التطوعي  ال�صتراك 

ويخ�صعون للخدمة الإجبارية لتدعيم اندماجهم في المجتمع.

وفي  وجود الن�س ال�صابق ل يجوز ال�صماح ل�أجانب بتاأدية الخدمة الع�صكرية في 

الجي�س النظامي.

�صابعًا - احترام حق االإن�صان في اأن يكون ناخبًا .

الأجانب  من  العديد  حرمان  �صبب  اأن  م�حظة  من  وتنطلق  ب�صيطة  الحجة  هذه 

المواطنين  منح  يرف�س  الأ�صلي  بلدهم  اأن  اإل��ى  يرجع  الت�صويت؛  حق  ممار�صة  من 

بالت�صويت  لهم  ي�صمح  ول 
)1(

الخارج في  يعي�صون  لأنهم  الت�صويت،  حق  المغتربين 

بتوكيل اأو بالمرا�صلة.

ولأن حق الت�صويت هو حق ديمقراطي : فاإنه با�صم �صمولية الحقوق والم�صاواة 

حق  فرن�صا  باإعطاء  والأج��ان��ب  المواطنين  بين  التفرقة  ا�صتبعاد  يجب  الأف���راد،  بين 

الت�صويت لكل اأجنبي مقيم على اأر�صها لي�س على اأ�صا�س المحاباة اأو بروح الت�صامح، 

ولكن لأنه حق طبيعي ولكي تظل فرن�صا عن جدارة وطن حقوق الإن�صان والمواطن.

الرد على هذه الحجة :

يمكن الرد على هذه الحجة بالقول: اأنه يبدو اأكثر حكمة وم�ئمة، اأن ُتجبر الدول 

الذي  العسكري  املجلس  عن  صدر  دستوري  باعالن  يناير   25 ثورة  بعد  اخلارج  في  املقيمني  للمصريني  التصويت  حق  اقرار  مت   )1
الرئاسية  االنتخابات  وفي  والشورى،  الشعب  مجلس  إنتخابات  في  احلق،  هذا  املصريون  مارس  وقد  االنتقالية،  املرحلة  إدارة  تولى 

التي جرت بعد الثورة.
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اأو  اإذا كانوا مغتربين،  بالتوكيل  اأو  بالمرا�صلة  الت�صويت  الحق في  على منح رعاياها 

باإجراء انتخابات في الخارج في ال�صفارات التابعة للدولة.

اأ�صا�ص  على  البلدية  انتخابات  في  الت�صويت  حق  االأجانب  منح   - ثامنًا 

التفرقة بين االنتخابات المحلية واالنتخابات الوطنية.

ال�صماح ل�أجانب بال�صتراك في النتخابات البلدية ذات الطابع الإداري ومنعهم 

من ال�صتراك في النتخابات الوطنية ذات الطابع ال�صيا�صي.

اأو بعبارة اأخرى التمييز بين النتخابات ال�صيا�صية المعبرة عن ال�صيادة الوطنية 

لها  لي�س  �صيا�صية  انتخابات  وبين  الأمة  ممثلي  لنتخاب  وطني  نطاق  في  تعقد  لأنها 

ع�قة بال�صيادة القومية، )انتخابات اإدارية( ولمدة طويلة، قام رجال القانون بالتفرقة 

اإدارية  طبيعة  ذات  الأول��ى  واإعتبار  الوطنية  والنتخابات  المحلية  النتخابات  بين 

والثانية ذات طبيعة �صيا�صية.

 ،1946 د�صتور  من  الأول��ى  الفقرة   ،87 المواد  من  ي�صتمد  التمييز  هذا  اأن  ويبدو 

المحلية  المحافظات  اأن  على  منهما  كل  وين�س   1958 د�صتور  من   2  /  72 وال��م��ادة 

»يتولى اإدارتها بحرية م�صت�صارون مختارون..........«. 

بال�صرح  الإداري��ة  والنتخابات  ال�صيا�صية  النتخابات  بين  الفا�صل  الحد  لنا  وي�صمح 

والتو�صيح، على �صبيل المثال، يتولى المجل�س الد�صتوري مهمة الف�صل في �صحة الع�صوية 

في  الف�صل  الدولة،  مجل�س  في  الداري  القا�صي  يتولى  بينما  البرلمانية  النتخابات  في 

النتخابات المحلية وفي عهد الجمهورية الرابعة يتولى القا�صي الإداري مجموع الق�صايا 

النتخابية المحلية، بينما تتولى المجال�س البرلمانية النظر في �صحة نيابة اأع�صائها. 

المواطنون  يح�صل  بمقت�صاه  الذي  المبداأ  ن�صتخل�س  اأن  يمكننا  الت�صاد،  هذا  من 

فقط على حق الت�صويت في النتخابات الوطنية، وذلك بن�س الد�صتور.

اإذن ل �صيء في الن�س الد�صتوري يمنع الأجانب من ال�صتراك في النتخابات المحلية.

تم  اأنه  كيف  المحلية  ال�صلطة  درا�صة  في  المتخ�ص�صين  اآراء  اأثبتت  الحقيقة،  في  لكن 
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»اأن  الفرن�صيين:  الفقهاء  اأح��د  وي��رى   
)1(

ال�صيا�صية العلوم  واأهملته  الت�صاد  ه��ذا  تخطي 

القانون  يرف�س  ذلك،  اإلى  بالإ�صافة   
)2(

�صيا�صي طابع  ذات  فرن�صا  في  البلدية  النتخابات 

ال�صيا�صي  النتخاب  بين  الثالثة  الجمهورية  قانون  لم يفرق  التفرقة، حيث  الو�صعي هذه 

.
)3(

)انتخابات البرلمان( وبين النتخاب الإداري »انتخابات الهيكل الإداري ال�مركزية«

يقوم القا�صي الإداري الفرن�صي بو�صع النتخابات ال�صيا�صية في و�صع مناق�س 

مايو   12 في  ق��راره  من  ا�صتخ��صه  يمكن  ما  وهذا  المهني،  الطابع  ذات  ل�نتخابات 

1978 المتعلق با�صتراك الأجانب بالنتخابات العامة.

في   ،1982 �صنة  ال�صادر  ق��راره  في  الد�صتوري  المجل�س  الأم��ر  ه��ذا  ح�صم  وق��د 

.
)4(

اتجاه توحيد هذين الت�صنيفان

في الواقع، ُيدخل القا�صي الد�صتوري في فئة النتخابات ال�صيا�صية، النتخابات 

�صفة   « باأن  حاكمًا  المواطنة،  اإلى  ال�صيا�صي  النتخاب  مفهوم  ب�صم  وذلك  الوطنية، 

م�صتبعدين  لي�صوا  من  لكل  مماثله  ب�صروط  والتر�صيح  الت�صويت  حق  تفتح  المواطن 

وا�صتق�ل  الناخب  بحرية  تتعلق  لأ�صباب  اأو  الجن�صية  اأو  بال�صن  تتعلق  لأ�صباب 

الفئة  ح�صب  انق�صام  اأي  مع  الد�صتورية  القيمة  ذات  المبادئ  هذه  تتناق�س  المنتخب، 

للناخبين اأو المر�صحين.

.
)5(

والأمر مماثل لكل اقتراع �صيا�صي، وب�صفة خا�صة انتخاب اأع�صاء المجال�س البلدية

تعيين  في  البلدية  المجال�س  اأع�صاء  دور  الح�صبان  في  اأخذنا  اإذا  اأن��ه  مراعاة  مع 

اأع�صاء مجل�س ال�صيوخ، يمكن ربط انتخاب المجال�س المحلية باأحكام المادة الثالثة من 

.
)6(

الد�صتور ل مركزية ال�صيادة

1 -  CF.Albert Malibeu. Les institutions locales et les relations centerperipherie،  in Traite 
de         science politique, P.U.F.1985, tome 2,p.573 et s.   

2) J.Morange،  libertes publiques 1985.1985.p.346.n 299.   
3) Cf.DUEZ et Barthelemy.p.310.
4) J.c.masclet.driot electoral, p.13
5) conseil constituionnel, decision n 82146- DC du 18 November 1982. Rec., p.66 et 

References, op.cit.
6) B.Genevois,op.cit.p.248.En ce sens, cf.la decision n 87277- dc du 27 juillte 1977. 

pouvoirs. N44 chron.p.184. 
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فقط   1958 د�صتور  من  الثالثة  المادة  ت�صتهدف  هل  نف�صه  يطرح  الذي  وال�صوؤال 

الناخبين الم�صتركين في اختيار ممثلين ال�صيادة الوطنية ؟

الثالثة بو�صع النتخابات ال�صيا�صية المنعقدة في  اأخرى هل تقوم المادة  بعبارة 

نطاق قومي، لتعيين ممثلي الأمة اللذين يعبرون عن ال�صيادة الوطنية وهي انتخابات 

ت�صتوجب الجن�صية الفرن�صية، في موقف م�صاد ل�نتخابات ال�صيا�صية المحلية، بدون 

ربط هذا المو�صوع بفكرة ال�صيادة والتي ت�صتلزم �صرط الجن�صية.

يبدو،  كما  هكذا  ب�صيطة  لي�صت  الم�صكلة  العملية،  وحتى  النظرية  الناحية  من 

وت�صتحق اأن نتوقف عندها.

فكرة  بتطوير  هوريو  ق��ام  وق��د  لل�صلطة،  الأم��ة  امت�ك  هو  ال�صيادة  مفهوم  اإن 

لمركزية لل�صيادة قائً�: تتاأكد حركة ال�مركزية بدورة تقوم بها ال�صيادة الوطنية في 

حقيقة الأمر النتخابات المحلية هي الوحيدة التي يكون للناخبين فيها وعي واإدراك 

ل�صلطتهم، بها فقط يهتمون باللعبة ال�صيا�صية، ويجب اأن تكون هناك انتخابات محلية 

حتى يعي هيئة الناخبين ب�صيادتهم.

المحلي، لأن  ال�مركزية والنتخاب  الوطنية نحو  الديمقراطية وال�صيادة  وتتجه 

الهدف من النتخابات المحلية هو التدريب على ممار�صة ال�صلطة ب�صكل كامل وذلك 

على نطاق اأ�صيق. 

ال�صيادة  عن  تعبير  وهو  القتراع،  ل�صلطة  الكامل  التحقيق  »اإن   : قائً�  وا�صتطرد 

.
)1(

الوطنية، هو ال�صبب الأكبر ل�مركزية بالبلديات والمقاطعات »

ويرف�س هوريو التمييز بين النتخابات ال�صيا�صية حيث ترتبط الحرية ال�صيا�صية 

بال�مركزية في التجاه الذي ل ت�صتطيع فيه النتخابات ال�صيا�صية واأع�صاء المجال�س 

المحلية.  المحلية والمجال�س  اإل في النتخابات  ال�صيا�صية  القيام باأعمالهم  ال�صيا�صية 

ويرى اأن النتخابات المحلية ت�صكل جزءًا من ال�صيادة.

ال�صيادة  مبداأ  من  البلدية  حرية  تنبع   : قائً�    Tocquville  « توكوفيل   « وكتبت 

1)  Op.cit.p.192.
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.
)1(

نف�صها، موؤكدًا اأن البلدية تكون جزءًا مت�صاويًا من ال�صيادة 

وا�صتطرد قائً� : »اإن حرية الموؤ�ص�صات بالبلديات تجعل ال�صعب يتذوق ال�صتخدام 

.
)2(

الآمن للحرية ويعتاد على ا�صتخدامها »

لمحاولة فهم ال�صتحالة النظرية للتمييز بين النتخابات ال�صيا�صية يحب الرجوع 

مليون  ع�صرين  من  مكونه  اأمة  اأن  »افتر�صوا   : قائً�  كون�صتان  بنيامين  كتبه  ما  اإلى 

م�صالح  فرد  لكل  �صيكون  بلدية  كل  في  البلديات  من  ما  عدد  اإلى  تق�صيمها  تم  ن�صمة 

الم�صالح لخت�صا�س  اأن تخ�صع هذه  ال�صروري  اإل به، وبالتالي لي�س من  ل تتعلق 

التي تهم  اإلى تلك  اأخرى بالإ�صافة  بالبلدة، �صيكون هناك م�صالح  الق�صائية  ال�صلطة 

كل �صكان البلدة، وتلك الم�صالح الأخيرة تكون من اخت�صا�س البلدية، هذه البلديات 

.
)3(

بدورها �صيكون لها م�صالح تتعلق بال�صئون الداخلية واأخرى تتعلق بالجماعة«

مخت�صة  اأخ���رى  ودوائ���ر  بالبلديات  تمامًا  مخت�صة  دوائ���ر  ه��ن��اك  ت��ك��ون  حيث 

بالت�صريع العام.

اإل دوائر  Dumon  قائً� : »البلدية مثلها مثل المنطقة مثل الأمة فما هي  ويكتب 

التنظيم   بهذا 
)4(

م�صتركه في المركز حول الفرد الذي ُيعد المركز الحقيقي لكل �صيء

لل�صلطات المحلية والوطنية وبهذا التوزيع لل�صلطات والحقوق بين مختلف المحافظات 

�صيتاأكد الفرد من احترام حريته وحقوقه الخا�صة«.

بالفرد  الخا�صة  الم�صالح  بين  اإذا كان يوجد اخت�ف  الفرد  ينطلق من  كل �صيء 

المحلية مثل  ال�صلطة  فاإن كلها ذات طبيعة واحدة،  بالدولة  اأو  بالبلدية  الخا�صة  وتلك 

ال�صلطة الوطنية فكل منهما اأ�صا�صة ومنبعه الفرد.

بدون �صك العديد من الفقهاء يقبلون باأن تكون النتخابات المحلية هي الطريقة 

1)  A.DE tocqueville, De la democratie en Amerique, Gallimard, coll. Idees,p.65.
2)  M.Hauriou, precis de driot administatif, 9 edition،  p.173.
3)  B.Constant, principes de politique،  Droz, 1980, tome 2,p.387388-.
4)  J.m.dumonchel, la doctrine liberale de l etat face aux problemes des nationalites،  chiers 

de philosophie politique  et juridique, n14,p.22.
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.
)1(

المف�صلة للناخب في اأن يتعلم وظيفته كممثل لل�صيادة الوطنية

ويقرر اأحد الفقهاء باأنه » على ال�صعيد ال�صيا�صي تبدو اأهميته النتخابات المحلية، 

ومنذ وقت قديم ُتعد مدر�صة للديمقراطية وهي الأف�صل لأنها تجريبية، بالإ�صافة اإلى 

ذلك، في التجمعات المزدحمة، اأو حتى خ�ل تجميع النتائج على الم�صتوى الوطني، 

تبدو النتخابات المحلية بالتاأكيد ذات طابع �صيا�صي يمتد اإلى ما وراء تعيين م�صئولي 

.
)2(

الإدارة في البلدية 

واإذا ذهبنا اأبعد من ذلك كما يقرر اأحد الفقهاء ) باأنه قبل قرار المجل�س الد�صتوري 

حتى  اأو  �صيا�صي  جانب  له  يكون  اأن  يمكن  بالبلديات  الأم��ور  تنظيم  كان   )  1982 في 

وطني، مثلها مثل انتخابات البلديات، فهي ر�صميًا انتخابات اإدارية وهي بعيده عن األ 

.
)3(

يكون لها مغزى �صيا�صي »

وبدون �صك تظهر بو�صوح على الم�صتوى المحلي » الع�قات الجتماعية النف�صية 

لهيئة الناخبين والكيان ال�صيا�صي ».

الهدف  تماثل  التطبيقية  الإثباتات  هذه  من  انط�قًا  ا�صتنتاج،  يمكن  ل  ذلك  ومع 

اأ�صار هوريو  المحلية كما  ال�صيا�صية  القومية والنتخابات  ال�صيا�صية  بين النتخابات 

لي�س وحدة قانونية  ال�صيا�صية ولكن  النتخابات  قد يكون هناك وحدة اجتماعية في 

فقط النتخابات القومية هي التي ت�صمح بالتعبير عن ال�صيادة القومية وهذه ال�صيادة 

لكل  لي�س  اأنه  الو�صعي  القانون  ويوؤكد  اأخرى  �صيادات  اأيه  على  ل�نق�صام  قابله  غير 

النتخابات طبيعة واحدة : - » المق�صود فقط من المادة 3 من الد�صتور هو النتخابات 

التي تجرى لختيار ممثلي ال�صعب يعني النتخابات الوطنية.

بالمعنى  لي�صوا  البلدي  بالمجل�س  م�صت�صار  اأو  عمدة،  اأو  العام  المجل�س  رئي�س 

.
)4(

ال�صيق ممثلين لل�صعب ولكن المنتخبون محليًا 

1) Hauriou, op.cit.p.192.
2)  Y.GAUDEMET, Dalloz, collectivites locales, op.cit
3)  R.CHAPUS, Studi emigrazione,p.113.
4)  J.M.AUBY, la theorie du pouvoir de suffrage en droit constituionnel francais, 1989.

op.cit.
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اأو  التفوي�س  اأو  بالنيابة  تطالب  المحلية  المجال�س  كانت  الثورة  عهد  في  حتى 

اأما التيار ال�صائد في ع�صرنا هذا،  النتداب الإلزامي كاإظهار لحقيقة محلية ال�صيادة، 

في�صتبعد اأن تكون ال�صيادة قابلة ل�نق�صام »ل يمتلك هذه ال�صيادة اأي من المناطق، ول 

اأي من المقاطعات، ول اأي بلدية، ول اأٍي جزء من ال�صعب«. 

دي�صمبر   29 في  ال�صادر    D2  71 رق��م  ق��راره  في  الد�صتوري  المجل�س  وي��وؤك��د 

1976 اأن القتراع العام المبا�صر ل يقت�صر ح�صريًا على التعبير عن ال�صيادة الوطنية، 

فقط النتخابات التي تجرى في نطاق وطني لتعيين ممثلي الأمة، اأو ال�صتفتاء الذي 

يعبر ال�صعب من خ�له عن �صوته مبا�صرة هما اللذان يعبران عن ال�صيادة الوطنية.

ول ُتعد النتخابات التي تميل اإلى تق�صيم اأع�صاء المحافظات المحلية ول النتخابات 

الأوروبية و�صائل للتعبير عن ال�صيادة الوطنية حتى ولو كانت انتخابات �صيا�صية.

بالتاأكيد، �صت�صقط كل المبررات التي قيلت ل�صتبعاد الأجانب من حق الت�صويت 

والتر�صيح.

اإذن، هل ي�صتطيع الأجانب الم�صاركة في النتخابات ال�صيا�صية المحلية، بما اأنها ل 

تجعلهم ي�صتركون في التعبير عن ال�صيادة ؟

حق  من  الأجانب  ل�صتبعاد  قيلت  التي  المبررات  كل  ت�صقط  �صوف  نعم  الإجابة 

الت�صويت والتر�صيح.

اإذن اقت�صر حق الت�صويت على الم�صاركة في النتخابات ال�صيا�صية المحلية التي 

ل تجعل الأجانب ي�صتركون في ال�صيادة الوطنية.

ولكن الم�صكلة تكمن في اأن ناخبي اأع�صاء المجل�س المحلي المنتخبون هم ناخبي 

ت�صترك  حيث  فرن�صا،  لبلديات  الأعلى  المجل�س  طريق  عن  ال�صيوخ  مجل�س  اأع�صاء 

المحافظات المحلية ب�صكل غير مبا�صر في ممار�صة ال�صلطة الت�صريعية.

في  الم�صاركة  تقت�صر  والتي  الد�صتور  من  الثالثة  المادة  بعائق  هنا  ون�صطدم 

ممار�صة ال�صيادة الوطنية على المواطنين. 
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وبالتالي ل يمكن ا�صتبعاد الجن�صية فيما يتعلق بانتخاب الأع�صاء الذين يعبرون 

لي�س حا�صمًا ول قاطعًا،  العائق  باأن هذا  الإقرار  الفرن�صية، ولكن ينبغي  ال�صيادة  عن 

المو�صوعية  ال�صتحالة  ولي�س  ال�صيوخ  مجل�س  اأع�صاء  انتخاب  بنظام  يتعلق  فهو 

الو�صع  في   .) مناطق  اأو  اأقاليم،  )بلديات،  المحلية  النتخابات  في  الأجانب  ل�صتراك 

النتخابات  كل  في  الت�صويت  حق  الأجانب  منح  م�صتحيً�  كان  اإذا  للقانون،  الحالي 

ال�صيا�صية، فعلى العك�س، من الممكن وتحت تحفظ تنظيمي ب�صيط، منح الأجانب هذا 

الأولى  الفقرة  المذكورين في  الأ�صخا�س  المحلية ويعتبر  بالن�صبة ل�نتخابات  الحق 

مقيمين في فرن�صا اإذا كان لهم فيها محل اإقامة حقيقي، واأن تكون اإقامتهم م�صتمرة.

ويقت�صي الأمر اإجراء تعديل د�صتوري لإقرار هذا الحق بالن�صبة ل�أجانب، وهذا 

ما �صوف نتناوله في المطلب القادم 

المطلب الثالث 

ت�صويت االأجانب في فرن�صا

 بعد اإبرام اتفاقية ما �صتريخت

مطابقة  �صتريخت  ما  اتفاقية  كانت  اإذا  ما  في  الد�صتوري   المجل�س  ا�صت�صارة  تم 

للد�صتور، واأفاد بعدم المطابقة واعتبر اأن المواطنين الفرن�صيين فقط هم الذين يملكون 

حق الت�صويت والتر�صيح في النتخابات، واأن ت�صويت مواطني الدول الأع�صاء في 

التحاد الأوروبي غير د�صتوري.ولم يعتبر المجل�س الد�صتوري اأن النتخابات المحلية 

في حد ذاتها تتعلق بال�صيادة الوطنية، لكن طريقة انتخاب اأع�صاء مجل�س ال�صيوخ هي 

التي ت�صكل عقبة كبيرة اأمام ت�صويت الأجانب من مواطني الدول الأع�صاء في التحاد 

الأوروبي في انتخابات البلدية، وعليه تم تعديل الد�صتور واأدرج في الباب  )xv( منه 

يلي:  ما  على  تن�س  التي   88/  3 المادة  خا�صة  وب�صفة  الأوروبية  بالوحدة  المعنون 

اتفاقية  في  عليها  المن�صو�س  لل�صروط  وطبقا  بالمثل،  المعاملة  اأو  التبادل  »ب�صرط 

في  والتر�صيح  الت�صويت  حق  يمنح   ،1992 فبراير   7 في  المبرمة  الأوروب��ي  التحاد 

التحاد  في  الأع�صاء  ال��دول  لمواطني   elections municipales البلدية  انتخابات 
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الأوروبي فقط المقيمين في فرن�صا، وهوؤلء المواطنين ل يمكنهم تولي وظيفة العمدة 

اأو نائب العمدة، ول الم�صاركة في تعيين ناخبي مجل�س ال�صيوخ ول في انتخاب اأع�صاء 

يحدد  المجل�صين،  ك�  عليه  ي�صوت  اأ�صا�صي  قانون  ي�صدر  اأن  ال�صيوخ.على  مجل�س 

�صروط تطبيق الن�س الذي نحن ب�صدده. 

وبعد �صت �صنوات، تم الت�صويت على هذا القانون الأ�صا�صي، ون�صر في الجريدة 

الر�صمية في 26 مايو 1998، وتم نقل التوجيه الأوروبي ال�صادر �صنة 1994.

»اأن  ع��ل��ى  م��ن��ه   227/1 ال��م��ادة  ف��ي  ن�����س  ال���ذي  الفرن�صي  الن��ت��خ��اب  ق��ان��ون  ف��ي 

المقيمين في فرن�صا،�صاأنهم في ذلك  الأوروبي  التحاد  الأع�صاء في  الدول  مواطني 

�صاأن المواطنين الفرن�صيين يمكنهم الم�صاركة في انتخاب الم�صت�صارين في مجال�س 

. CONSEILLERS MUNICIPAUX     البلديات

وقد ثار جدل كبير في الفقه والق�صاء الفرن�صي بخ�صو�س الت�صديق على اتفاقية ما 

�صترخيت الموقعة في 7 فبراير 1992 من الدول الأع�صاء في التحاد الأوربي، و�صدر 

من المجل�س الد�صتوري ث�ث قرارات تتعلق بهذا المو�صوع،وهذه القرارات هي:

1 - القرار ال�صادر في 9 ابريل 1992 

2 - القرار ال�صادر في 2 �صبتمبر 1992 

 3 -  القرار ال�صادر في 23 �صبتمبر 1992

وا�صتفتاء   1992 يونيو   25 في  د�صتورية  مراجعة  اإج��راء  ال�صروري  من  وك��ان 

في 20 دي�صمبر 1992 وكانت انتخابات البلدية المحور الرئي�صي للجدال :-

ابريل   9 ال�صادر في  الد�صتوري  المجل�س  قرار  اأحتل  المناف�صة  وفي خ�صم هذه 

1992 مكانا اأ�صا�صيا .

اإب��داء  الد�صتوري  المجل�س  م��ن  الجمهورية  رئي�س  طلب   1992 م��ار���س   11 ف��ي 

 1992 فبراير   7 في  المبرمة  ما�صتريخت  معاهدة  على  الت�صديق  بخ�صو�س  ال��راأي 

بين الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي والتي وافقت عليها فرن�صا، وهل يجب اأن 

ي�صبق عملية الت�صديق اإجراء تعديل د�صتوري.
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بالإيجاب،  الت�صاوؤل  هذا  على   1992 ابريل   11 في  الد�صتوري  المجل�س  رد  وقد 

اأع�صاء  انتخاب  يتم  اأن  يجب  الد�صتور(  من   24  ،  3( المادتين  لن�س  طبقًا  اإن��ه  حيث 

مجل�س ال�صيوخ، بالطريقة التي ت�صمن بها تمثيل المحافظات الإقليمية بالجمهورية، 

وينتج من ذلك اأن اختيار اأع�صاء المجل�س يكون له تاأثيرا وانعكا�صًا على انتخاب اأع�صاء 

مجل�س ال�صيوخ الذي يمار�س ال�صيادة الوطنية التي تمار�صها الجمعية الوطنية.

وح�صب ن�س الفقرة الرابعة من المادة الثالثة للد�صتور فاإن الموطنون الفرن�صيون 

هم فقط الذين يتمتعون بحق الت�صويت والتر�صيح في النتخابات التي تتم لختيار 

المجال�س  اأع�صاء  وخا�صة  بالجمهورية،  اإقليمية  بمحافظة  الت�صاور  مجل�س  اأع�صاء 

1 من التفاقية،  8  ب، فقرة  اأع�صاء مجل�س باري�س وبناء عليه، فاإن المادة  اأو  البلدية 

المعرو�صة على المجل�س الد�صتوري، مخالفة للد�صتور. 

» تن�س المادة الرابعة والع�صرين من الد�صتور الفرن�صي الحالي د�صتور الجمهورية 

الجمعية  من  البرلمان  »يتكون  يلي:  ما  على   1958 اأكتوبر   4 في  ال�صادر  الخام�صة 

المبا�صر  غير  بالقتراع  ال�صيوخ  مجل�س  انتخاب  ويكون  ال�صيوخ،  ومجل�س  الوطنية 

وهو ي�صمن تمثيل المجموعات الإقليمية للجمهورية...«. 

في هذا الجدل، يثير النتباه ن�صان د�صتوريان هما ن�س المادة الثالثة بفقرتها  1، 

4 ون�س المادة 24  و�صوف نتناول هذين الن�صين على التوالي.

اأواًل  -  المادة الثالثة في فقرتها الأولى تن�س على اأن ال�صيادة الوطنية ملك لل�صعب، 

ويمار�س ال�صعب هذه ال�صيادة عن طريق ممثليه اأو عن طريق ال�صتفتاء العام » 

ويثور الت�صاوؤل من هو ال�صعب الذي �صيعبر عن نف�صه ؟

»ال��ن��اخ��ب��ون هم  ب���اأن  ال��م��ادة  م��ن ذات  ال��راب��ع��ة  الفقرة  ال��ت�����ص��اوؤل  ه��ذا  تجيب على 

المدنية  بحقوقهم  والمتمتعين  الجن�صين،  من  البالغين  الفرن�صيين  المواطنين  كل 

وال�صيا�صية، وذلك بال�صروط المن�صو�س عليها في القانون«. 

ن�صتنتج من ذلك اأن اأي قانون يعطي ل�أجانب الذين لي�صوا مواطنين فرن�صيين حق 

القتراع يعتبر انتهاكًا وا�صحًا لن�س المادة 3 / 4 من الد�صتور.
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هذا ال�صتدلل العقلي غير متفق مع اآراء اأخرى تفرق بين انتخابات �صيا�صية تتعلق 

بال�صيادة الوطنية واأخرى اإدارية ل تتعلق بال�صيادة الوطنية، واأن انتخابات البلدية يتم 

ت�صنيفها �صمن النتخابات الإدارية.

اأكثر منها  اإدارية  اأن انتخابات البلدية هي انتخابات  ويعتبر المجل�س الد�صتوري، 

�صيا�صية، واإنها ل ت�صاهم في التعبير عن ال�صيادة الوطنية.

الذي  هو  الد�صتوري  المجل�س  اأن  مفادها  حجة  على  ال��راأي  هذا  اأن�صار  وي�صتند 

اأن مجل�س الدولة هو الذي يراقب النتخابات  يراقب النتخابات الت�صريعية في حين 

في  الأج��ان��ب  بحق  الع��ت��راف  ب��ان  القول  – عن  – دائما  المجل�س  امتنع  وق��د  البلدية، 

القتراح مناق�س لمبداأ ال�صيادة الوطنية.

ثانيًا -  ن�س المادة / 24 من الد�صتور: 

اختيارهم   يتم  الذين  ال�صيوخ  مجل�س  »اأع�صاء  يلي:  ما  على  ال��م��ادة  ه��ذه  تن�س 

ال�صيوخ  المبا�صر يمثلون المحافظات الإقليمية بالجمهورية، ومجل�س  بالقتراع غير 

القوانين، وي�صترك في ممار�صة  البرلمان، وي�صترك في عملية �صن  اأحد مجال�س  هو 

ال�صيادة الوطنية«.

ون�صتخل�ص من ذلك الن�ص العديد من النتائج.

1 -  بما اأن مجل�س ال�صيوخ هو ممثل ال�صيادة الوطنية، اإذن ليمكن اأن يتكون اإل 

من مواطنين فرن�صيين.

2 -  يجب اأن يتم اختيار اأع�صاء مجل�س ال�صيوخ عن طريق هيئة انتخابية، وهذه 

الهيئة مكونة من مندوبين عن ال�صعب هم )المواطنون الفرن�صيون( كما ورد في ن�س 

الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من الد�صتور.

3 - فقط ي�صتطيع الفرن�صيون ال�صتراك في انتخابات البلدية، وان يكونوا مندوبي 

الذي يتم فيه ت�صكيل  الوقت  ال�صيوخ، منذ  اأع�صاء في مجل�س  البلديات وان ي�صبحوا 

مجل�س ال�صيوخ من اأع�صاء المجال�س المحلية والإقليمية، وهنا تلتقي المادتين 3، 24،  

المرتبطتان دائمًا مما يف�صر ا�صتبعاد الأجانب من انتخابات البلدية.



515 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

مجل�س  كان  اإذا  باأنه  الد�صتوري  المجل�س  عنه  اأب��ان  ما  العتبار  في  الأخ��ذ  يجب 

ال�صيوخ يت�صكل بطريقة اأخري اأي اأنه اإذا لم يكن للمجال�س المحلية اأي دور في اختيار 

ل�صتبعاد  د�صتورية  عقبة  اأي  زوال  اإلى  ذلك  ي��وؤدي  ف�صوف  ال�صيوخ  مجل�س  اأع�صاء 

الأجانب من حق القتراع بالن�صبة لنتخابات البلدية.

الت�صويت  حق  لمنح  منها  الولوج  يمكن  ثغرة   الد�صتوري  المجل�س  فتح  وبذلك 

ل�أجانب على م�صتوى النتخابات المحلية،  بما اأن المادة الثالثة من الد�صتور ل توؤكد 

ق�صر حق الت�صويت والتر�صيح على المواطنين الفرن�صيين في النتخابات المحلية اإل 

في حالة ارتباطها بانتخابات مجل�س ال�صيوخ. 

اأن  الف�صل يمكن  الد�صتوري، هذا  العائق  النتخابات يزيل  الف�صل بين نوعي  اإن 

من  ال�صيوخ  مجل�س  اأع�صاء  انتخاب  بتغيير  ي�صمح  اأ�صا�صي  قانون  طريق  عن  يحدث 

بالمحافظة  الفرن�صية  بالجن�صية  يتمتعون   الذين  بالأع�صاء  المحليين،  الأع�صاء  قبل 

الإقليمية المعنية.

بتحقيق هذه العملية، فاإن حق الت�صويت والتر�صيح بالنتخابات المحلية يمكن اأن 

فقد  الأمر  كان  واأيًا  ل�أجانب،  اأي�صًا  ولكن  للمواطنين  فقط  لي�س  اأ�صا�صي  بقانون  يمنح 

اأغلق قرار المجل�س الد�صتوري، لفترة، الجدل الذي ثار حول هذا المو�صوع، حيث تم 

تعديل المادة 88  من الد�صتوري بمادة جديدة هي 88 - 3  والتي تن�س على ما يلي:

»ب�صرط المبادلة ) اأو المعاملة بالمثل ( ، وطبقًا للنظم المقررة م�صبقًا في معاهدة 

في  والتر�صيح  الت�صويت  حق  يمنح   ،1992 فبراير   7 في  الموقعة  الأورب��ي  التحاد 

انتخابات البلدية لمواطني التحاد المقيمين فقط في فرن�صا، وهوؤلء المواطنون لي�س 

لهم حق ممار�صة وظيفة حاكم المدينة اأو م�صاعدة، ول ال�صتراك في تعيين منتخبين 

بذات  عليه  الت�صويت  يتم  اأ�صا�صي  قانون  بمقت�صي  ويحدد  ال�صيوخ،  مجل�س  اأع�صاء 

المعاني من قبل المجل�صين.

�صروط تطبيق الن�ص الحا�صر ) وثيقة »2« (

عنوانًا  اأ�صاف    1992 يونيو   25 في   554  /92 رقم  د�صتوري  قانون   )2( وثيقة 
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اإلى الد�صتور ا�صماه ) الجماعة الأوربية والتحاد الأوربي (.

 4 في  ال�صادر  الد�صتور  من    2/ المادة  من  الأول��ى  الفقرة  – بعد  االأولى  المادة 

اأكتوبر، تم اإدراج فقرة تم تحريرها على النحو التالي :

» لغة الجمهورية هي الفرن�صية«.

المادة -2  المادة / 54 من الد�صتور تم تحريرها هكذا. 

» اإذا اأقر المجل�س الد�صتوري، بناء على طلب رئي�س الجمهورية، ورئي�س الوزراء، 

من  ع�صوًا  �صتين  اأو  البرلمان  اأع�صاء  من  ع�صوًا  �صتين  اأو  المجل�صين  اأح��د  ورئي�س 

اأع�صاء مجل�س ال�صيوخ، اأن معاهدة دولية تحتوي على ن�س مخالف للد�صتور، ليمكن 

ال�صماح بالت�صديق والموافقة عليها اإل بعد مراجعة الد�صتور« .

بالفقرتين  تبديلها  تم  الد�صتور  من    74/ المادة  من  الأخيرة  الجملة   3  / المادة 

قوانين  طريق  عن  البحار  وراء  ما  باأقاليم  المتعلقة  الأح��ك��ام  اإق���رار  »يتم  التاليتين 

الأحكام  الخا�صة، وتتم تعديل هذه  الموؤ�ص�صات  اأ�صا�صية، والتي تحدد اخت�صا�صات 

بنف�س الطريق، بعد ا�صت�صارة المجل�س الإقليمي المخت�س.

بعد  بالقانون،  وتعديلها  تحديدها  يتم  الخا�صة  لموؤ�ص�صاتهم  الأخ��رى  »الأنماط 

ا�صت�صارة المجل�س الإقليمي المعني«.

المادة 4  ي�صبح الباب 14 ،  15 من الد�صتوري على التوالي  15،  16 

المادة / 5  تم اإدراج باب جديد 14  بالد�صتوري، تم تحريره هكذا 

عنوان الجماعة االأوربية واالتحاد االأوربي  تحت  الباب  14 

مادة  88 – 1  ت�صترك الجمهورية في الجماعة الأوربية وفي التحاد الأوروبي، 

المكون من دول اختارت بحرية، عن طريق المعاهدات المبرمة بينهم، اأن ي�صتركوا في 

ممار�صة بع�س اخت�صا�صاتهم 

معاهدة  في  المقررة  ل��صتراطات  وطبقًا  المبادلة  تحفظ  تحت   2  –  88 مــادة  
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الخت�صا�صات  بتحويل  فرن�صا  تقبل    1992 فبراير   7 في  الموقعة  الأورب��ي  التحاد 

القوانين  تحديد  واأي�صًا  الأورب��ي،  والنقدي  القت�صادي  التحاد  لإقامة  ال�صرورية 

المتعلقة بعبور الحدود الخارجية للدول الأع�صاء في التحاد الأوربي.

المقررة  ل��صتراطات  وطبقًا  بالمثل،  المعاملة  اأو  المبادلة  ب�صرط   3  -  88 مادة 

الت�صويت  حق  يمنح   ،  1992 فبراير   7 في  الموقعة،  الأورب���ي  الت��ح��اد  معاهدة  في 

الأوربي  التحاد  ف��ي   الأع�صاء  ال��دول  لمواطني  البلديات  انتخابات  في  والت�صريح 

اأو  المدينة  عمدة  من�صب  يتولوا  اأن  ليمكن  المواطنون  هوؤلء  بفرن�صا  فقط  المقيمين 

ول  ال�صيوخ،  مجل�س  اأع�صاء  منتخبي  تعيين  في  ال�صتراك  يمكنهم  ول  م�صاعدة، 

انتخاب اأع�صاء المجل�س النيابي.  ويحدد وفقًاً لقانون اأ�صا�صي يتم الت�صويت عليه من 

قبل المجل�صين. 

 1994 19 دي�صمبر  ال�صادر في    CE/94/80 التوجيه الأوربي رقم  وقد تم نقل 

والمتعلق بحق الت�صويت في انتخابات البلدية. 

 والذي ن�ص على ما يلي :

يتمتع مواطنو الدول الأع�صاء في التحاد بحق الت�صويت والتر�صيح في النتخابات 

تم  للمواطنين.  المطلوبة  ال�صروط  وب��ذات  بها،  المقيمين  الع�صو  الدولة  في  البلدية 

مايو  في  �صدر   98/404 رقم  اأ�صا�صي  قانون  بمقت�صى  الفرن�صي  القانون  اإلى  نقله 

�صنة1998، وطبقًا لهذا القانون ي�صتطيع مواطني دول التحاد الأوربي الت�صويت في 

انتخابات البلدية للمرة الأولى في عام 2001. 

المقيمين في  الدول الأع�صاء في التحاد الأورب��ي  اأن الأجانب من غير  في حين 

فرن�صا تم ا�صتبعادهم من حق الت�صويت. 

في  الت�صويت  ح��ق  تو�صيع  قريبا  يحدث  اأن  توقعوا  ال�صخ�صيات  م��ن  العديد 

مايو   3 وفي  �صنوات.  عدة  منذ  فرن�صا  في  المقيمين  الأجانب  لكل  البلدية  النتخابات 

في  المقيمين  الأجانب  يمنح  د�صتوري  بقانون  اقتراح  الوطنية  الجمعية  اأقرت   2000

في  والتر�صيح  الت�صويت  حق  التحاد  في  الأع�صاء  ال��دول  مواطني  غير  من  فرن�صا 
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 اإل اأن هذا القتراح لم يتم الموافقة عليه حيث ق�صرت فرن�صا حق 
)1(

النتخابات البلدية

الأوربي  التحاد  في  الأع�صاء  الدول  مواطني  على  البلدية  النتخابات  في  الت�صويت 

.
)2(

المقيمين في فرن�صا

 
)3(

• ال�صروط الواجب توافرها في المر�صحين والناخبين في انتخابات البلدية
في فرن�صا :

 اأواًل - ال�صروط الواجب توافرها  بالن�صبة للمر�صحين.

اأن يبلغ المر�صح �صن 18 �صنة اأو اأكثر في الأول من يناير في �صنة النتخابات.   -  1

الدول  مواطني  من  يكون  اأن  اأو  الفرن�صية،  بالجن�صية  المر�صح  يتمتع  اأن   -  2

الأع�صاء في التحاد الأوربي. 

البلدة  اأو  القرية،  في  النتخابات  قائمة  على  م�صج�  المر�صح  يكون  اأن   -  3

بلدة  اأو   في قرية، 
)4(

�صنوات متوا�صلة.  )5( ال�صرائب  فيها  يدفع  التي   commune

يزيد عدد �صكانها عن 500. 

م�صاركة مواطني الدول االأع�صاء في االتحاد االأوربي.

مواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوربي ي�صاركون لأول مرة في انتخابات 

البلدية ل�صنة 2000، ولهم حق الت�صويت والتر�صيح لختيار اأع�صاء المجل�س البلدي، 

ب  من اتفاقية ما�صتريخت. وهذا الحكم ت�صمنته المادة 8 

1)  http: //www_ambafranse_ly.org notice_generale.2_pdf
2)  http://cubitus. senat. fr/1212/f54/ic 1547.html

  وراجع أيضًا حول تصويت مواطني الدول األعضاء في االحتاد األوربي ومعارضة تصويت األجانب اآلخرين :
http://www.conscience_politique_org/politque/lamiranddroitvoteetranger_htm

وراجع أيضًا تصويت الفرنسيني املقيمني في خارج فرنسا :
htt://www.consulfnace_miami.orgarticle.php3?id_article=477
http://www.parti_humaniste_france_org/actualitesph/vate_eligibilite_elrang
http://ademonice.free.fr/images/drot%20de%20vote.htm

3(  ويتم انتخاب أعضاء مجلس باريس بنفس الطريقة التي يتم بها انتخاب أعضاء املجلس البلدي 

4)  http://fr.wikipedia.org/wiki/Alllection_municipale_franasise
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وه���ذا ال��ح��ق  ت��م ت��ح��دي��ده بن�س ال���م���ادة 88/3  م��ن ال��د���ص��ت��ور ال�����ص��ادر ف��ي 4 

اأكتوبر1958 �صنة بعد تعديله ، بحيث يحظر على مواطني الدول الأع�صاء في التحاد 

الأوروبي تولي من�صب العمدة اأو م�صاعدة. 

• ال�صروط الواجب توافرها في مواطني الدول االأع�صاء في االتحاد االأوربي 
للت�صجيل في القوائم االإ�صافية اأو التكميلية للقرية اأو البلدة هي :

ال�صرط االأول : يجب على طالب الت�صجيل،  اأن يبلغ �صنة 21 �صنة اأو اأكثر في يوم 

المراجعة النهائية للقوائم. 

في   )droit civique( ال�صيا�صية   بحقوقه  متمتعا  يكون  اأن   : الثاني  ال�صرط 

فرن�صا وفي بلده الأ�صلي في اآن واحد.

ال�صرط الثالث :  اأن يكون له �صكن حقيقي في قرية اأو بلدة فرن�صية، ويثبت اأنه 

 
)1(

يقيم فيه ب�صورة م�صتمرة وفعلية منذ 6 �صهور على الأقل

ثانيًا : ال�صروط الواجب توافرها في الناخبين: 

ال�صرط االأول : اأن يكون �صن الناخب 18 �صنة فاأكثر في الأول من يناير في �صنة 

النتخابات. 

اأن يكون من  اأو  الفرن�صية،  بالجن�صية  الناخب متمتعا  اأن يكون   : الثاني  ال�صرط 

مواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوربي.

ال�صرط الثالث : اأن يكون متمتعًا بالحقوق ال�صيا�صية والمدنية.

ال�صرط الرابع : اأن يكون م�صجً� في قوائم النتخابات.

الدائرة  اأو  القرية   اأو  البلدة  اأن يدلي ب�صوته  في  اإجباريًا،   الناخب،   ويجب على 

. 
)2(

النتخابية الم�صجل فيها 

1(  املرجع السابق صفحة 1.

2(  املرجع السابق، 2.
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 )election municipule( انتخابات البلدية في فرن�صا

ت�صمح   2001 م��ار���س   18 اإل����ى   11 م��ن  ال��ف��ت��رة  ف��ي  اأج���ري���ت  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات 

  )Les conseillers municipaux( البلدي  المجل�س  ف��ي   الم�صت�صارين  بانتخابات 

والعمد لمدة �صت �صنوات.

طريقة الت�صويت :

قابلة  �صنوات   6 لمدة  مبا�صر  ع��ام  اق��ت��راع  في  البلدي  المجل�س  اأع�صاء  ينتخب 

للتجديد تتنوع طريقة الت�صويت بح�صب حجم البلدة اأو القرية  اأو المدينة، وت�صنف 

على النحو التالي: 

1 - القرى اأو البلديات اأقل من 3500 �صاكن.

2 - القرى اأو البلديات اأكثر من 3500 �صاكن. 

3 - باري�س - ليون -مار�صيليا 

تجدر الإ�صارة اإلى اأن العمدة منذ 2002 يمكن  اأن ي�صبح رئي�س اتحاد القرى 

. 
)1(

وينتخب الرئي�س عن طريق الممثلين الذين تم اختيارهم في التحاد القروي

1( املرجع السابق ص 3 . 
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المبحث الرابع

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في بلجيكا

تمهيد وتق�صيم :

بعد كفاح طويل من النقابات، وبع�س الأحزاب ال�صيا�صية،  والحركات المناه�صة 

ال�صادر  القانون  اأعطى    ،1998 عام  في  البلجيكي  الد�صتور  تعديل  وبعد  للعن�صرية 

الأقل،  على  �صنوات   5 منذ  م�صتمرة  ب�صفة  بلجيكا  في  المقيمين  ل�أجانب   2004 عام 

حق الت�صويت دون حق التر�صيح  في النتخابات البلدية،  ولمواطني الدول الأع�صاء 

البلدية، والنتخابات  انتخابات  الت�صويت، والتر�صيح في  في التحاد الأوروبي حق 

اإلى  اإقامة معينة. وبناء عليه �صوف نق�صم هذا المبحث  الأوروبية بدون ا�صتراط مدة 

اإبرام  قبل  والتر�صيح  الت�صويت  وحق  الأجانب  االأول:  المطلب   في  نتناول  مطلبين 

اتفاقية ما �صتريخت ونتناول في المطلب  الثاني : الأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح 

بعد اإبرام اتفاقية ما �صتريخت.

المطلب االأول

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح

 قبل اإبرام اتفاقية ما �صتريخت

:
)1(

موقف االأحزاب ال�صيا�صية البلجيكية

عام  وحتى  التاريخ  ه��ذا  ومنذ   1848 �صنة  بلجيكا  ف��ي  ال��ع��ام  الق��ت��راع  ح��ق  اأق��ر 

بعد  الحق  هذا  على  الن�صاء  ح�صلت  وقد  القتراع،  حق  من  الن�صاء  ا�صتبعاد  تم   1921

كفاح طويل للنقابات والأحزاب. حيث اأقر هذا الحق للن�صاء بمقت�صى قانون �صدر في 

 منح المراأة حق الم�صاهمة في النتخابات البلدية.
)2(1921/4/15

1)  http:// www.lettrredlacitoyennete. Org/ belgiq37. htm.

منشأة  اإلسالم،  في  للمرأة  السياسية  احلقوق  الشواربي،  احلميد  عبد  راجع:   للمرأة  السياسية  احلقوق  حول  التفاصيل  من  ملزيد    )2
املعارف باإلسكندرية، بدون تاريخ.
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وكان من الطبيعي اأن يكون الأجانب هم اأول من يعودون اإلى الكفاح مرة اأخرى 

من اأجل الح�صول على الحقوق ال�صيا�صية.

والتر�صيح  الت�صويت  في  بالحق  ل�أجانب   
)1(

العتراف  1972 ع��ام  في  تم  وق��د 

ال�صركات. اإدارة  »مجال�س   ELECTIONS SOCIALES الجتماعية  النتخابات  في 

 2004 �صنة  في  تم  انتخاب  واأخ��ر  يمثلهم،   من  لختيار  انتخابات  وهي  والنقابات«، 

وتجري النتخابات كل 4 �صنوات في ال�صركات والموؤ�ص�صات الخا�صة والنقابات.

اإلى  ال�صيوعي  والحزب  ال�صتراكي،  الحزب  في  اأع�صاء  تقدم  الأثناء  تلك  وفي 

مجل�س النواب بم�صروعي قانون لمنح الأجانب الحقوق ال�صيا�صية.

ولكن بدا الن�صقاق حول هذا الأمر بين الأغلبية والأقلية في المجل�س حيث اقترح 

الحزب ال�صتراكي منح هذه الحقوق لمواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي.

في  الأع�صاء  ال��دول  لمواطني  الحقوق  هذه  منح  ال�صيوعي  الحزب  اقترح  بينما 

التحاد الأوروبي، ول�أجانب من غير الدول الأع�صاء.

وقد تم التقدم بالعديد من القتراحات اإلى مجل�س النواب ومجل�س ال�صيوخ من قبل 

النواب ال�صيوعيين وال�صتراكيين والنواب المهتمين بالبيئة، وفي بع�س الأوقات بدعم 

 .
)2(

من الراأ�صماليين الم�صيحيين ولكن باءت كل هذه المحاولت بالف�صل

في عام 1976 تجمع عدد من الموؤ�ص�صات البلجيكية والمهاجرين )والتي بلغ عددها 

الفرن�صي،  ال�صتراكي  الأجنبية)الحزب  الأح��زاب  من  وعدد  موؤ�ص�صة(،   )68(  1980 �صنة 

والحزب  واليوناني،  وال�صباني  اليطالي  ال�صيوعي  وال��ح��زب  واليوناني،  اليطالي، 

الديمقراطي اليطالي، والحزب الديمقراطي الم�صيحي  اليطالي (. من اأجل تكوين الهدف 

الت�صويت  بحق  ل���أج��ان��ب  الع��ت��راف  على  الح�صول  بغر�س   )OBJECTIF 82(   82

 ELECTIOS COMMUNALES اأ�صا�س لهم في النتخابات القروية   والتر�صيح كحق 

)ومبدئيًا في انتخابات عام 1982( بالإ�صافة اإلى اإقرار قانون لمحاربة العن�صرية.

1)  httP:// www. Esnace – citoyen. be/ site/ index. php? FsId = 1& Module = mod – Produit & 
indice = 1- 826-.

2)  http:// users. Skynet, be/ suffrage – universel / be/ bevo 87. htm.
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ف�صل    FLAMAND »82 »STEMRECHT الف�ماندي  ونظيره   82 ال��ه��دف  اإن   

جزئيًا  في محاولته ل�صت�صدار قانون يعطي ل�أجانب الحق في الت�صويت والتر�صيح في 

انتخابات البلدية،  بينما نجح في اإقرار قانون مناه�صة  العن�صرية ال�صادر من البرلمان.

ال�صيا�صية«. »الحقوق  ا�صم  اأطلق عليها  اأخرى  التجمع كون مجموعة  اأن هذا  غير 

وتخلى   STEMRECHT با�صم88  اأن�صطته   STEMRECHT زاول  نف�صه  الوقت  في 

العديد من المنا�صلين عن موقفهم بعد ف�صل الهدف 82، ولكن الن�صال ا�صتمر بم�صاندة 

الحزب ال�صتراكي والحزب ال�صيوعي البلجيكي وحزب الت�صامن والم�صاركة، وحزب 

الوحدة ال�صتراكية، والعديد من النقابات التي كانت تدعم هذا التجاه بالإ�صافة اإلى 

العديد من الموؤ�ص�صات البلجيكية.

 FLAMAND الف�ماندي  الجانب  من  راأينا  فلقد  البلجيكيين  غير  جانب  من  اأما 

من  اأو  الموجودة  الموؤ�ص�صات  من  �صواء  متزايدة  م�صاركة  ليمورج(  في  )خا�صة 

المحاربين النقابين اأو من المحاربين المن�صمين اإلى الأحزاب البلجيكية.

الق�صير  المدى  على  اأخ��ر  هدفًا  ح��ددت   )  STEMRECHT  88( مجموعة  اأن  كما 

هو اإقامة موؤتمر للمهاجرين في اأكتوبر �صنة 1987 وير�صح لجنة تكون م�صوؤولة عن 

ال�صيا�صية لذوي  الحقوق  المخت�صة  للح�صول على  ال�صلطات  فتح حوار م�صتمر مع 

الب�صرة ال�صوداء، وقد ثبت فاعلية تلك المحاولت.

المفو�صية  مثل  الأوروب��ي��ة  الهيئات  من  العديد  اأن  نجد  الدولي  الم�صتوى  فعلى 

الأوروبية والمجل�س البرلماني الأوروبي قد طالبوا في العديد من المرات بالعتراف 

بالحقوق ال�صيا�صية ل�أجانب في النتخابات المحلية.

التر�صيح والت�صويت ل�صالح مواطني  تاأييده لحق  الأوروبي  البرلمان  اأعلن  وقد 

الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي.

القرار في القريب العاجل لي�صمل الأجانب من غير  اأن يمتد هذا  واأنه من الممكن 

مواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي.

ون�حظ اأن ال�صيوعيين واأغلبية ال�صتراكين والأحزاب المعنية بالبيئة وعدد من 
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الديمقراطيين الم�صيحيين على ا�صتعداد تام للموافقة على منح الأجانب حق الت�صويت 

.elections Locales )1(
في النتخابات المحلية 

 نلخ�ص موقف االأحزاب ال�صيا�صية فيما يلي: 

يوؤيدون العتراف  الذين  ال�صيوعيين فقط هم  النواب  1972 كان  البداية �صنة  في 

 ELECTIOS COMMUNALES القروية  النتخابات   في  ال�صيا�صية  بالحقوق 

اأما  وال�صواحي(  للقرى  الفيدرالية،  النتخابات  الإط��ار  ه��ذا  في  )ويدخل  ل�أجانب 

التحاد  في  الأع�صاء  ال��دول  مواطني  على  الحق  هذا  ق�صر  فيوؤيدون  ال�صتراكيون 

الأوروبي وهو الموقف الذي اأيده فيما بعد الحزب الديمقراطي الم�صيحي الفرانكفوني.

وهذا على خ�ف حزب ال� FDF،  والحزب الليبرالي، وحزب UDRT – RAD، وحزب 

غير  من  ل�أجانب  الت�صويت  حق  منح  على  تمامًا  اعتر�صوا  الذين   la volksunie

مواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي.

فقط  اأحزاب  ث�ثة  تقدمت   1985 �صنة  جرت  التي   
)1(

الت�صريعية النتخابات  ومنذ 

ممثلة في البرلمان، باقتراح قانون بمنح الأجانب من غير مواطني الدولة في التحاد 

 Agalev ET ecolo حق الت�صويت، وهذه الأحزاب هي الحزب  ال�صيوعي،  وحزب  

بالإ�صافة اإلى  حزب الخ�صر.

وقد كان موقف حزب ال� PRL وحزب PVV وال� Volksunie الذي تم التعبير عنه 

في النتخابات الت�صريعية التي جرت في عام 1985، هو تاأييد تجني�س الأجانب.

في الواقع،  وعلى نقي�س فرن�صا، حيث يمنح كل فرد مولود على الإقليم الفرن�صي  

تلقائيا الجن�صية الفرن�صية،  فان الت�صريع البلجيكي،  قبل عام 1984،  ل ين�س على اأي 

ت�صهي�ت لمنح الجيل الثاني من المهاجرين الجن�صية البلجيكية. فقد كانت اإجراءات 

من  مواطنًا  البلجيكية  بالجن�صية  المتجن�س  ويعتبر  طويً�  وقتًا  ت�صتغرق  التجن�س 

أكثر من  أن  السياسية  في حني  ألف  محرومون جميعا من احلقوق   900 1984 حوالي  بلجيكا في عام  يقدر عدد األجانب في   )1
ثالثة أرباع هؤالء ولدوا وعاشوا في بلجيكا منذ أكثر من عشرين عاما. ويشكل هؤالء األجانب نوعا من األقليات على مستوى 

احلقوق السياسية ميكن أن نشبهم بالغرباء عن املدينة في اليونان القدمية  راجع:
http:// users. Skynet, be/ suffrage – universel / be/ bevo 87. htm
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الدرجة الثانية فهذه الجن�صية لم تكن ت�صمح لهم بالحق في التر�صيح في النتخابات 

جول،  م�صروع  واإتباع  الت�صريع،  تعديل  تم   1984 �صنة  وفي  والإقليمية.  الت�صريعية 

والذي �صمي فيما بعد قانون جول،  وبف�صل هذا القانون الجديد فانه من حق الطفل 

الذي يكون اأحد والديه بلجيكي الح�صول تلقائيا على الجن�صية البلجيكية، بالإ�صافة 

اإلى ذلك  فان الأ�صخا�س  المولودين في بلجيكا، اأو المقيمين بها على الأقل لمدة عام 

الموطن«  اختيار  بموجب«  لهم  يحق  �صنوات(    6 )�صن  المدار�س  في  القبول  �صن  قبل 

.
)1(

اختيار الجن�صية البلجيكية عندما تكون اأعمارهم مابين 18 - 22 عامًا

وقانون جول من جانب ل يطبق على الأجانب الذين يزيد اأعمارهم على 18 عاما، 

القانون  هذا  من  والمعنيين   :1984 عام  في  الأول  الجيل  من  الأجانب  على  يطبق  ول 

الوقت.ومن  الأجانب في ذاك  اإجمالي عدد  األف هم   900 اأجنبي من  األف   250 حوالي 

جانب اآخر فقد و�صعت العراقيل التي ت�صتبعد العديد من الأجانب من التجن�س من ذلك 

ا�صتبعاد الذين يتم الحكم عليهم، ولو لمرة واحدة، من المحاكم البلجيكية.

وهكذا يبدو لنا وا�صحا اأن التجن�س واختيار الوطن والكت�صاب التلقائي للجن�صية 

هذا  اأن  من  الرغم  البلجيكيين.على  لغير  ال�صيا�صي  الندماج  م�صكلة  حل  ي�صتطيع  ل 

الندماج يبدو �صروريا اإذا ما نظرنا اإلى الو�صع غير الطبيعي  الذي يلوح من بع�س 

المنطقة  ف��ي  خ��ا���ص��ة  وب�صفة   
)2(communes belges البلجيكية  ال��ق��رى  ���ص��ك��ان 

في  ال�صوداء  الب�صرة  ذوي  بو�صع  يذكرنا  الو�صع  bruxelloiseهذا  البروك�صيلية  

التي  التح�صر  �صيا�صة  غياب  وفي   communes القرى  هذه  :ففي  الجنوبية  اأفريقيا 

حقيقي   مكان  وجود  اإلى  يقود  المهاجرين،  ال�صكان  اإلى  الحاجة  العتبار  بعين  تاأخذ 

على  منبوذة  الأقلية  ه��ذه  تكون  الوقت  ذات  وف��ي  واأحيانا  منبوذة،  اأقلية  فيه  تقيم 

اأ�صا�س عرقي اأوديني.اإن �صكان تلك المنطقة المنبوذين، نظرًا لعدم ممار�صتهم للحق 

الت�صويتي  فاإنهم ل ي�صتطيعون التاأثير باأي �صكل من الإ�صكال في ال�صيا�صة القروية 

القائمة، هذا بالإ�صافة اإلى ميل الإدارات القروية اإلى ا�صتخدام الإجراءات الم�صددة في 

مواجهتهم وهو ما يت�صبب عادة في احتدام الموقف. 

1)  http:// users. Skynet, be/ suffrage – universel / be/ bevo 87. htm

2(  commune  قرية، بلدة، بلدية )أصغر وحدة في التقسيم اإلداري يشرف عليها مجلس بلدي(.
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باأن  ال��ق��وال  ال��م��اأزق ح��ً� واح���دًا  فقط ولكن يمكن  ال��خ��روج من ه��ذا  ول يتطلب 

العتراف بالحقوق ال�صيا�صية على الم�صتوى المحلي ل�أجانب قد يمثل خطوة كبيرة 

.
)1(

في طريق القرار الحا�صم والعادل لحل تلك الم�صك�ت

الدول  مواطني  على  الحق  ه��ذا  ق�صر  ي��وؤي��د   )PS( ال�صتراكي  ال��ح��زب  وا�صتمر 

الأع�صاء في التحاد الأوروبي.

تت�صمن  ولم  ل�أجانب  التجني�س  عن  تحدث  فقد   PDF ال�  بحزب  يتعلق  فيما  اأم��ا 

في  الحق  هذا  اإل��ى  اإ�صارة  اأي   CVP لحزب  ول   ،PSC ال�  لحزبي  النتخابية  البرامج 

النتخابات الت�صريعية ل�صنة 1985.

المطالبة  نحو  الم�صتقبلي  التو�صع  ينوي   Agalev حزب  اأن  اإلى  الإ�صارة  وتجدر 

الذي   Stemrecht 88 مع  بالتوافق  هذا  وياأتي  النتخابات،  في  الأجانب  بم�صاركة 

.
)2(

ارتكز هذا الحزب على قاعدته المذهبية

ومن الأحزاب التي لم تمثل في البرلمان والداعمة اأو المنا�صلة من اأجل ح�صول 

الأجانب على حقوقهم ال�صيا�صية، حزب P.C.B وحزب الت�صامن والم�صاركة، والحزب 

.
)3(

الن�صائي الموحد، والحزب الإن�صاني، والحزب الراديكالي

طالبت )MRAX( الحركة الم�صادة للعن�صرية وال�صامية »ويق�صد بال�صامية اليهود 

ب�صفة خا�صة( ومحبي الأجانب بحق الت�صويت ل�أجانب المقيمين ي�صتوي في ذلك 

الأع�صاء في التحاد  الدول  اأوروبي، من مواطني  اأو غير  اأوروبيًا  الأجنبي  اأن يكون 

يلتزمون  لأنهم  الأوروب��ي؛  التحاد  في  اأع�صاء  غير  دول  مواطني  من  اأو  الأوروب��ي 

.
)4(

بنف�س الواجبات وي�صتفيدون بنف�س الخدمات في مكان اإقامتهم

1( ملزيد من التفاصيل راجع:
Paul oriol, Les 

2( ملزيد من التفاصيل راجع :
http:// www.lettrredlacitoyennete. Org/ belgiq37. htm
3)  http:// users. Skynet, be/ suffrage – universel / be/ bevo 87. htm.
4) httn:// www. Esnace – citoven. He/ site/ index. Nhn? Fsid = 1& Module = mod – droduit & 

indice = 1- 826-.
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المطلب الثاني

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح 

بعد اإبرام اتفاقية ما �صتريخت

 اأقرت اتفاقية ما �صتريخت  المبرمة في 7 فبراير �صنة 1992 بين الدول الأع�صاء 

في التحاد الأوروبي باأن الأجانب من مواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي 

التي  الدولة  في  الأوروبية  والنتخابات  المحلية  النتخابات  في  الت�صويت  يمكنهم 

يقيمون بها.

 تعديل الد�صتور البلجيكي:

واإعماًل لهذه التفاقية كان ينبغي تعديل الد�صتور البلجيكي،  وذلك لنقل التوجيه 

 ،1994 �صنة  دي�صمبر   19 في  الأوروب���ي  المجل�س  من  ال�صادر   CE  /80  /94 رق��م 

البلدية  انتخابات  في  والتر�صيح  الت�صويت  حق  بمنح  الخا�س  البلجيكي  القانون  اإلى 

بالفعل في  التعديل  الأوروب��ي. وقد حدث هذا  التحاد  الأع�صاء في  ال��دول  لمواطني 

�صنة 1998.

وقد ن�صت المادة الثامنة من الد�صتور البلجيكي بعد تعديله على ما يلي :

في  الأع�صاء  ال��دول  لمواطني  فقط  لي�س  الت�صويت  حق  اإق��رار  بقانون،  »يمكن   

التحاد الأوروبي، ولكن اأي�صًا ل�أجانب من الدول غير الأع�صاء في التحاد.

ون�صت الفقرة الثانية من ذات المادة على ما يلي:

الأوروبي،  التحاد  في  الأع�صاء  ال��دول  لمواطني  الت�صويت  حق  القانون  ينظم 

والأجانب من غير مواطني الدول الأع�صاء في التحاد طبقًا ل�لتزامات الدولية التي 

وافقت عليها بلجيكا.

كما ن�صت الفقرة الثالثة من ذات المادة على ما يلي:

اإلى  قانون  بوا�صطة  يمتد  اأن  يمكن  ال�صابقة  الفقرة  في  ال���وارد  الت�صويت  حق 

الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي بح�صب  المقيمين في بلجيكا من غير مواطني 
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وفي  الد�صتوري،   الن�س  هذا  على  .وبناء 
)1(

القانون في  المحددة  وال�صروط  الأح��وال 

البلجيكي  الم�صرع  منح  المحلية،  النتخابات  ينظم  قانون  �صدر   1999 يناير    27

 ELECTIOS COMMUNALES  بمقت�صاه حق الت�صويت في النتخابات القروية

ل�أجانب الأوروبيين. وذلك بعد الت�صجيل الم�صبق في قوائم النتخابات 

وبتطبيق هذا الن�س الد�صتوري اأي�صا، اأقر الم�صرع البلجيكي قانون في 19 مار�س 

الت�صويت  حق  بمقت�صاه   منح   ،2004 مايو   3 في  التطبيق  حيز  دخ��ل  �صنة2004،  

ب�صفة  بلجيكا  في  المقيمين  ل�أجانب  البلدية  النتخابات  في  التر�صيح،  دون   فقط، 

م�صتمرة منذ 5 �صنوات على الأقل.

وحد هذا القانون ال�صروط الواجب توافرها فيمن يرغب في مبا�صرة هذا الحق من 

المعنيين بهذا الأمر وهذه ال�صروط هي:

جن�صته  فيه  مبينا  بها،  المقيم  البلدية  اإل��ى  مكتوب  طلب  تقديم   : االأول  ال�صرط 

وعنوانه. ال�صرط الثاني:  تقديم  تعهد كتابي باحترام الد�صتور، والقوانين البلجيكية، 

اتفاقية حماية حقوق الإن�صان، وحرياته الأ�صا�صية، ويرفق التعهد بالطلب المقدم.

م�صتمرة  ب�صورة  بلجيكا  في  الأ�صلية   الإقامة  يثبت  ما  تقديم   : الثالث  ال�صرط 

بدون انقطاع منذ خم�س �صنوات �صابقة على تقديم الطلب.

اأما فيما يتعلق بمواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي  فلهم حق التر�صيح 

في البلدية المقيمين بها، ول يحق ل�أجانب ذلك »اأي لي�س لهم حق التر�صيح«.

في  الأوروب���ي  التحاد  في  الأع�صاء  ال��دول  مواطني  غير  من  الأجانب  م�صاركة 

 2006 ���ص��ن��ة  اأك��ت��وب��ر   8 وف���ي   elections Conmunales ال��ق��روي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 

�صارك الأجانب من غير مواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي ولأول مرة في 

.elections Conmunales النتخابات المحلية

1)  htt: // cubit us – senat – fr/ 12/ lct 54/ lc I 547 – html.
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وماذا بعد ذلك:

في  والتر�صيح  الت�صويت  حق  على  الأجانب  يح�صل  حتى  الكفاح  ي�صتمر  �صوف 

.
)1(

النتخابات الت�صريعية والإقليمية

الخــال�صــة:

انتخابات  في  والتر�صيح  الت�صويت  حق  لهم  الأوروب���ي  الت��ح��اد  دول  مواطنو 

البلدية، والنتخابات الأوروبية بدون ا�صتراط مدة اإقامة معينة.

لهم حق  الأوروب����ي،  الت��ح��اد  ف��ي  الأع�����ص��اء  الأخ���رى غير  ال���دول  بينما مواطنو 

من  �صنوات   5 م�صي  بعد  البلدية  انتخابات  في  التر�صيح   حق  دون  فقط  الت�صويت 

الإقامة الم�صروعة، ولي�س لهم حق التر�صيح.

غير  من  والأجانب  الأوروب��ي،  التحاد  في  الأع�صاء  ال��دول  مواطنو  على  ويجب 

مواطني الدول الأع�صاء في التحاد،  الت�صجيل في القوائم النتخابية حتى ي�صتطيعوا 

النتخابية،  القوائم  في  تلقائيًا  ت�صجيلهم  فيتم  البلجيكيين  المواطنين  اأما  الت�صويت، 

بلجيكا  ت�صتطيع  للبلجيكيين، ول  اإجباري  الت�صويت  اأن  اإلى  ذلك  ال�صبب في  ويرجع 

اإجبار مواطني الدول الأخرى على الت�صويت.

ولت�صجيل مواطني الدول الأخرى غير الأع�صاء في التحاد الأوروبي على قوائم 

الد�صتور  احترام  بمقت�صاها  يتعهدوا  م�صتندات  على  التوقيع  عليهم  يجب  النتخاب، 

فر�صت  اللتزامات  هذه  الإن�صان  لحقوق  الأوروبية  والتفاقية  البلجيكية،  والقوانين 

.
)2(

من قبل حركة الإ�ص�ح »اليمين الحر«

1)  http: // www. Espace – citoyen. Be/ site/ index. Php? Esid = 1& Module = mod – produit& 
1- 8- 26

2)  http: // users – sknet – be/ suffrage – universel / be / bevog 6 cn. Htm.
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المبحث الخام�ص

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح

 في انتخابات البلدية في هولندا، والبرتغال والدنمارك 

تق�صـــيم:

نق�صم هذا المبحث اإلى مطلبين  نتناول في المطلب الأول الأجانب وحق الت�صويت 

والتر�صيح في انتخابات البلدية في هولندا، ونتناول في المطلب الثاني الأجانب وحق 

الت�صويت والتر�صيح في انتخابات البلدية في البرتغال والدنمارك.

المطلب االأول 

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في انتخابات البلدية في هولندا

اأواًل -  االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في انتخابات البلدية في هولندا قبل 

اإبرام اتفاقية ما �صتريخت.

القديم  للتاريخ  ثمرة  هو  البلدية  انتخابات  في  الت�صويت  في  الأج��ان��ب  حق  اإن 

جمهورية  ظل  في  4مايو1798  اإلى  التاريخ  هذا  بداية  وترجع  هولندا،  في  والحديث 

الثورة  باأفكار  كبيرًا  تاأثرًا  متاأثرة  كانت  الجمهورية  تلك  قديمًا  batave هولندا  باتاف 

اأع�صاء  اختيار  يتم  بمقت�صاه  الذي  القانون  وهو   staa tsregeling ويقرر  الفرن�صية 

المجل�س البلدي من المواطنين الذين تبلغ اأعمارهم ع�صرون عامًا كاملة والذين يقيمون 

10�صنوات على الأقل، وفي ا�صتطاعتهم  بالبلدة، والأجانب المقيمين في المدينة مدة 

القراءة والكتابة باللغة الهولندية تم اإلغاء حق الت�صويت ل�أجانب، حيث �صدر د�صتور 

اأن �صروط النتخاب بالبلدية �صتكون مماثلة   139 1948 وحدد في المادة  اأكتوبر   11

 chamber des etats generaux اأع�����ص��اء  انتخاب  بحق  الخا�صة  ال�����ص��روط  لتلك 

ال�صادرة  للد�صاتير  وطبقًا  فقط  الهولنديين  على  الت�صويت  حق  ق�صر  تم  عليه  وبناء 

يمار�س  اأن  يمكن   ،1972 ود���ص��ت��ور  ود�صتور1922،   1917 د�صتور  ال��ت��وال��ي  على 
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اأي�صًا حق الت�صويت هوؤلء الذين يعتبرهم القانون )رعايا هولنديين( وهم الأ�صخا�س 

الذين ولدوا على الرا�صى الهولندية، وتم ادارج هذه الأحكام ب�صفة انتقالية، وتبدو 

م�صتقلة  دولة  هولندا  تعتبر   1913 �صنة  منذ  ال�صتعمار  لما�صي  كبقايا  الأحكام  هذه 

ذات �صيادة، موحدة ديمقراطية، وهولندا �صاأنها في ذلك �صاأن اأي دولة ٌتعنى بقوميتها. 

وتتمتع هولندا باأنظمة قانونية مميزة.

منه  االأولى  المادة  ن�صت  حيث   1983 فبراير   17 د�صتور  ظل  في  الو�صع 

على ما يلي:-

يعامل كل الموجودين في هولندا على وجه الم�صاواة ل تميز بينهم ب�صبب الدين، 

بمعناه  الن�س  ف�صرنا  واإذا  اآخر  �صبب  اأي  اأو  الجن�س  اأو  العرق  اأو  ال�صيا�صية  الآراء  اأو 

الحرفي يمكننا العتقاد باأن معاملة الأجانب معاملة تختلف عن معاملة المواطنين هو 

اأمر محظور في هولندا، وهذا التف�صير غير �صحيح لأن و�صع الأجنبي لي�س بال�صرورة 

مماثل لو�صع الوطني ولتو�صيح ذلك نذكر ب�صفة خا�صة بع�س الن�صو�س الأخرى في 

الد�صتور من بين هذه الن�صو�س المادة الثالثة التي تن�س على ما يلي: »كل الهولنديين 

مت�صاوين في تولى المنا�صب العامة«، وتن�س المادة الرابعة اأي�صًا من ذات الد�صتور 

البرلمان  اأع�صاء  انتخاب  في  الم�صاواة  قدم  على  الحق  الهولنديين  »كل  يلي:  ما  على 

الوطني واأع�صاء مجل�س العموم«. يت�صح من هذا الن�س اإن الد�صتور الهولندي يتطلب 

التمتع بالجن�صية الهولندية ك�صرط للحق في الت�صويت لنتخاب اأع�صاء مجل�س النواب 

واأع�صاء مجل�س العموم )المواد 54، 55، 56، 129(.

حق  هولندا  في  المقيمين  الأجانب  اأعطت  فقد  الد�صتور  ذات  من   130 المادة  اأم��ا 

للمقيمين  القانون  »يكفل  يلي  ما  على  بالن�س  وذلك  البلدي  المجل�س  اأع�صاء  انتخاب 

الذين ل يتمتعون بالجن�صية الهولندية حق انتخاب اأع�صاء المجل�س البلدي ب�صرط اأن 

 
)1(

يخ�صعوا لذات ال�صروط التي تطبق على المقيمين الحا�صلين على الجن�صية الهولندية

وهذا الن�س طبق لأول مرة �صنة 1986.

1) Constanlin kortmann la nationalite et les fonctions poletiques et publiques aux pays- 
bas in la condition juridique de l etranger،  hier et au gourd huit.

    P.U.F.,paris 1988,pp 67100- p 60et s.
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ويفر�ص القانون على االأجانب �صرطين بالح�صول على حق الت�صويت:

 ال�صرط االأول : يجب اأن يقيم الأجنبي بطريقة م�صروعة ومنتظمة على الأرا�صي 

الهولندية. 

ال�صرط الثاني : اأن يبلغ من العمر 18 �صنة.

 ال�صرط الثالث: يجب اأن تكون اإقامة الأجنبي م�صتمرة دون انقطاع لمدة خم�س 

�صنوات على الأقل.

ويق�صر قانون النتخاب حق الت�صويت في النتخابات المتعلقة بالمقاطعة على 

اأكثر من  1986 ا�صتطاع  التي حدثت في عام  البلدية  اأثناء انتخابات  الهولنديين. وفي 

ويرجع  القتراع  �صناديق  في  باأ�صواتهم  الإدلء  الهولنديين  غير  من  350000الف 

ال�صبب في ذلك اأن ما�صتريخت تقع في هولندا. وتكرر الأمر في النتخابات التي جرت 

في الأعوام )1990، 1994، 1988، 2002، 2004(.

وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه لماذا اقت�صر حق الأجانب في الت�صويت في المجل�س 

البلدي دون مجل�س النواب، اأو مجل�س العموم؟

القومية، بالإ�صافة  بالم�صلحة  الأمر يتعلق  اأن  الحكومة ذلك بقولها  وقد ف�صرت 

اإلى اأن ال�صرائب تفر�س على المواطنين ول يمكن فر�صها على الأجانب.

وتجدر الإ�صارة بان العمدة المعين من الحكومة ح�صب ن�س المادة 47 من البلدية 

يجب اأن يتمتع بالجن�صية الهولندية.

الأمر  وهذا  المتطرف،  اليمين  ماعدا  ال�صيا�صية  الأح��زاب  كل  اإن  التجربة  وت�صير 

لكل  العداء  ل�صيا�صة  المتبني  المتطرف  الحزب  هذا  على  الم�صتغرب  اأو  بالغريب  لي�س 

تلك  وترى  بالأجانب،  الخا�صة  الإج��راءات  ت�صهيل  في  ا�صتمرت  وقد  اأجنبي،  هو  ما 

النتخابات  لت�صمل  ل�أجانب  بالن�صبة  النتخابات  دائرة  تت�صع  اأن  �صرورة  الأح��زاب 

.
)1(

الإقليمية

1)  htt://cub:tus-senat-fr/lc/lc154/lc1547-html-p6 ets.
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ثانيًا -  االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في انتخابات البلدية في هولندا بعد 

اإبرام اتفاقية ما �صتريخت.

ال�صابق  النتخاب  قانون  الهولندي  الم�صرع  عدل  �صتريخت  ما  اتفاقية  اإبرام  بعد 

المحلية  النتخابات  ق��ان��ون  2005،وهو  مايو   18 ف��ي  ال�صادر   348 رق��م  بالقانون 

المطبق حاليًا الذي  يعطي حق الت�صويت في النتخابات المحلية لكل �صخ�س له اإقامة 

اأ�صلية في  البلدة اأو القرية التي يرغب في مبا�صرة حقوقه ال�صيا�صية بها.

المطلب الثاني 

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح

 في انتخابات البلدية  في  البرتغال والدنمارك

ونق�صم هذا المبحث اإلى فرعين نتناول في الفرع االأول: الأجانب وحق الت�صويت 

الت�صويت  حق  و  الأج��ان��ب  الثاني:  الفرع  في  ونتناول  البرتغال،  ف��ي   التر�صيح   و 

والتر�صيح  في الدنمارك.

الفرع االأول 

االأجانب وحق الت�صويت

 والتر�صيح  في انتخابات البلدية في البرتغال 

نتناول في هذا الفرع ما يلي :

اأواًل - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح  في انتخابات البلدية  في البرتغال 

قبل ابرام اتفاقية ما �صتريخت. 

التر�صيح  اأو  الت�صويت  في  بالحق  البرتغال  في  المقيمون  الج��ان��ب  يتمتع  لم 

المادة  من  الأول��ي  الفقرة  في  البرتغالي  الد�صتور  لأن  والمحلية؛  النيابية  للمجال�س 

هذا  ويق�صر  ال�صيا�صية  الحقوق  مبا�صرة  الأجانب  على  تحظر  منه   ع�صرة  الخام�صة 

الحق على المواطنين البرتغالين دون غيرهم.
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ثانيًا - االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح في انتخابات البلدية  في البرتغال 

بعد اإبرام اتفاقية ما�صتريخت.

:»
)1(

تن�ص الفقرة االأولى من المادة الخام�صة ع�صرة من الد�صتور البرتغالي على ما يلي

المواطنون  بها  يتمتع  التي  الحقوق  بنف�س  البرتغال  المقيمون في  الأجانب  يتمتع 

البرتغاليين. وتن�س الفقرة الثانية من ذات المادة على ما يلي: »ل تطبق الحقوق ال�صيا�صية 

على الأجانب،لأن الد�صتور يق�صر هذه الحقوق على المواطنون البرتغاليين.

وتقرر  ل���أج��ان��ب،  بالن�صبة  ال��م��ب��داأ  حيث  م��ن  مرفو�س  يكون  الت�صويت  وح��ق 

بين  بالمماثلة  وت�صمح  الثانية،  الفقرة  في  ال��وارد  الن�س  على  اإ�صتثناء  الثالثة  الفقرة 

و�صمح  النتخابات.   كل  في  البرتغاليين  والمواطنين   Lusophones: دول  مواطني 

التر�صيح  و  الت�صويت  حق  بمقت�صاة  يمنح  قانون  و�صع  العادي  للم�صرع  الد�صتور 

باللغة  الناطقة  الدول  لمواطني  ويمنح  بالمثل،  المعاملة  اأو  المبادلة  ب�صرط  ل�أجانب 

تمنح  ل  التي  الحقوق  بع�س  البرتغال،  في  م�صتمرة  ب�صفة  البرتغالية،والمقيمين 

اآخرين، ولكن  اأجانب  الرابعة على نف�س ال�صتثناء لم�صلحة  الفقرة  ل�جانب، وتن�س 

في النتخابات المحلية فقط.

ل�أجانب  يمنح  قانون  اإ�صدار  العادي  الم�صرع  ي�صتطيع  الفقرة  ذلك  على  بناء  و 

المحلية،  النتخابات  في  والتر�صيح  الت�صويت  حق  الوطنية  الأر���س  على  المقيمين 

ب�صرط المبادلة )اأو المعاملة بالمثل(.

الثالثة و  القانون المنظم ل�نتخابات المحلية تطبيقا لن�س الفقرة  وقد �صدر هذا 

الرابع من المادة الخام�صة ع�صر، و بمقت�صي هذا القانون 

الأوروبي،  الأع�صاء في التحاد  الدول  لي�س فقط لمواطني  الت�صويت  يمنح حق 

المعاملة  اأو  ال��ت��ب��ادل،  Luso phones،وب�صرط  ال���دول  لمواطني  اأي�����ص��ًا  ول��ك��ن 

بالمثل،والإقامة ب�صورة م�صروعية في الب�د،ويت�صمن  القانون قائمة باأ�صماء الدول 

1)  J. Minanda, La con stitution partugaise et traite de Maastricht, AFDC, 1992.. p 679.
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البرتغالية،  المحلية  النتخابات  في  التر�صيح  و  الت�صويت  حق  لمواطنها  يكون  التي 

وتن�صر هذه القائمة  في الجريدة الر�صمية،و ت�صم هذه القائمة في الوقت الحالي الدول 

اأ�صتونيا،  �صيلي،  الأرجنتين،  البرتغالية،  باللغة  الناطقة  وال��دول  البرازيل،  التالية: 

.
)1(

اإ�صرائيل، النرويج، بيرو، اأورجواي، وفنزوي�

الفرع الثاني 

االأجانب وحق الت�صويت والتر�صيح

 في انتخابات البلدية  في الدنمارك

نتناول في هذا الفرع ما يلي :

اأواًل  - ت�صويت االأجانب في الدنمارك قبل اإبرام اتفاقية ما�صتريخت.

30 ب�صرط الجن�صية لكي ي�صتطيع   ،29 يتم�صك الد�صتور الدنماركي في المادتين 

الفرد اأن يكون ناخبًا في النتخابات البرلمانية، وعلى العك�س ل ي�صير الد�صتور اإلى اأي 

�صيء فيما يتعلق بنف�س هذا القت�صاء عندما يكون الأمر مت�صً� بالنتخابات المحلية. 

الجن�صية  �صرط  اإل��ى  الد�صتور  اإ�صارة  عدم  حالة  في  اأن��ه  الدنماركي  القانون  ويعتبر 

بالن�صبة ل�نتخابات البلدية يعني اأنه ينحو نحو منح اأهلية الت�صويت ل�أجانب بطريقة 

حق  الدنمارك  منحت   1974 �صنة  منذ  و  ذلك  على  النتخابات.وبناء  تلك  في  �صمنية 

اأي�صلندا،   - )فنلندا  ال�صكندينافية  الدول  لمواطني  البلدية  النتخابات  في  الت�صويت 

الذي ينظم انتخابات  1981القانون النتخابي المحلي،  ال�صويد(،  منذ �صنة  النرويج، 

البلدية، منح كل الأجانب المقيمين في المملكة منذ 3 �صنوات على الأقل.

النتخابات  في  الت�صويت  حق  الدنماركي  القانون  يمنح   1981 مار�س   30 منذ 

المحلية لث�ثة اأنواع من الأ�صخا�س.

1) htt:// cugitus – Senat. Fr/ ic/ ic 154/ ic 1547- html p.7
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المواطنون الذين يتمتعون بالجن�صية الدنماركية.  -  1

الذين تم مماثلتهم بالوطنين الدنماركيين بمقت�صى قانون  الأي�صلنديون  الرعايا    - 2
حول اإح�ل التحاد الدنماركي الأي�صلندي.

- وفي النهاية، وبطريقة مده�صة للغاية، منح هذا القانون حق الت�صويت فقط دون   3
حق التر�صيح في انتخابات البلدية، لكل الأجانب، بدون تمييز، المقيمين بالدنمارك 

منذ ث�ث �صنوات وذلك اعتبارًا من 30 مار�س �صنة 1981.

الخـــال�صـــة 

منذ 30 مار�ص 1981 يمنح القانون الدنماركي حق الت�صويت في االنتخابات 

المحلية لثالثة اأنواع من االأ�صخا�ص.

اأ- المواطنون الذين يتمتعون بالجن�صية الدنماركية.

الدنماركيين بمقت�صى قانون  الذين تم مماثلتهم بالوطنين  ب- الرعايا الأي�صلنديون 

حول اإح�ل التحاد الدنماركي الأي�صلندي.

حق  فقط  لهم  �صنوات  ث�ث  منذ  بالدنمارك  المقيمين  تمييز  ب��دون  الأجانب  كل  ج- 

الت�صويت في انتخابات البلدية اعتبارًا من 30 مار�س �صنة 1981.

ثانيًا - ت�صويت االأجانب في الدنمارك بعد اإبرام اتفاقية ما�صتريخت:-

انتخابي  قانون   1995 عام  في  الدنمارك  اأ�صدرت  ما�صتريخت،  لتفاقية  تنفيذًا 

اأع��ط��ى ل�أجانب م��ن مواطني ال���دول الأع�����ص��اء ف��ي الت��ح��اد الأوروب����ي حق  ج��دي��د،  

البلدية، والنتخابات الأوروبية، ولمواطني دول  انتخابات  الت�صويت والتر�صيح في 

ال�صمال النرويج واأي�صلندا الداخلة في اتحاد مع الدنمارك  .

الت�صويت  ح��ق  لهم  الأوروب����ي  الت��ح��اد  مواطني  اأ�صبح   :1995 مار�ص  ومنذ 

والتر�صيح في انتخابات البلدية، والنتخابات الأوروبية بدون اأية �صروط تتعلق بمدة 

الإقامة، �صاأنهم في ذلك �صاأن المواطنين الدنماركيين » ونف�س الحق يطبق على دول 
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الحق  هذا  يطبق  اأن  على   
)1(

البلدية لنتخابات  بالن�صبة  واأي�صلندا«  »النروي�ج  ال�صمال 

اإبتداًء م��ن انتخابات البلدية التي تجري �صنة 1997.وينبغي لمبا�صرة هذا الحق ا�صتيفاء 

ال�صروط التالية:-

 ال�صرط االأول �صرط الجن�صية :

 وبمقت�صى هذا ال�صرط ينبغي فيمن يبا�صر حق الت�صويت، اأوالتر�صيح اأن يكون 

التحاد  في  الأع�صاء  دول  من  دولة  مواطني  من   اأو  الدنماركية،  بالجن�صية   متمتعا 

الأوروبي. اأو يحمل الجن�صية الأي�صلندية، اأو الجن�صية النرويجية. 

ال�صرط الثاني :

 اأن يكون خ�ل ال�صنوات الث�ث ال�صابقة على الت�صويت  مقيما ب�صورة منتظمة 

على اإقليم المملكة. 

في  والتر�صيح  الت�صويت،  في  الحق  ال�صروط،  ه��ذه  فيه  ت��واف��رت  لمن  ويكون 

المواطنين  �صاوي  قد  المحلية،   النتخابات  قانون  يكون  وبهذا  البلدية.  انتخابات 

اأي�صًا  الأوروبي، ولكن  الأع�صاء في التحاد  الدول  لي�س فقط بمواطني  الدنماركيين 

بالمواطنين الأي�صلنديين، والنرويجيين، في المقابل، اأخ�صع القانون حق الت�صويت 

.
)2(

ل�أجانب من دول اأخرى ل�صرط الإقامة لمدة معينة كحد اأدنى

1)  http: // fr. Wikipedia. Org/ wiki/ Droit – de – vote – des- A@ trangers
2)  htt: // cubit us – senat – fr/ 12/ lct 54/ lc I 547 – html.
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الخـــــاتمــــة

وحدة  تربطها  جماعة  »المدينة«  اأن  الغابرة  الأزمنة  في  ال�صائدة  الفل�صفة  كانت 

يتمتعون  ال��ذي��ن  وح��ده��م  فهم  اأع�����ص��ائ��ه��ا،  ���ص��وى  قوانينها  م��ن  ي�صتفيد  ل  ال��ع��ب��ادة 

نظام  الم�صريون  القدماء  عرف  وقد  الأجنبي.  بها  يتمتع  ول  القانونية،  بال�صخ�صية 

المجال�س ال�صعبية والتي تعد النواة الأولى للمجال�س النيابية بالمعني ال�صحيح، وكان 

الفترة  تلك  في  الأجنبي  يتمتع  الم�صرين،ولم  على  قا�صر  المجال�س  هذه  في  التمثيل 

باأي حق من الحقوق ال�صيا�صية. 

ال�صيا�صية.وفي  بالحقوق   يتمتع  الذي  هو  فقط  المواطن  اأثينا،كان  مدينة  وفي   

الديانة الم�صيحية  والإمبراطورية الرومانية لم يتمتع الأجنبي  باأي حق من الحقوق 

باأية  الإ�ص�مية  الديار  في  الأجنبي  يتمتع  لم  الإ�ص�مية  ال�صريعة  ال�صيا�صية،وفي 

حقوق �صيا�صية،  وفي الع�صور الحديثة لم يكن مو�صوع ممار�صة الأجانب للحقوق 

ال�صيا�صية يحظى باأية اأهمية، با�صتثناء فرن�صا حيث اأعطى الد�صتور الفرن�صي ال�صادر 

�صنة 1793 حق الت�صويت ل�أجانب اإل اأن هذا الن�س لم يطبق اأبدًا في الواقع العملي. 

انتخابات  في  ل�أجانب  الت�صويت  حق   Neuchatel مقاطعة  منحت  حيث  والنم�صا  

البلدية منذ عام 1849 – ثم األغي هذا الحق بعد ذلك، ثم عاد مرة ثانية في عام1875. 

فيها،  يقيم  التي  بالدولة  الأجنبي  ع�قة  يخ�س  فيما  تحوًل  الع�صرين   القرن  و�صهد 

ال�صيا�صية،  الحقوق  ببع�س  التمتع  في  بالحق  ل�أجنبي  ال��دول  بع�س  اعترفت   حيث 

ل�أجنبي  عقود،  ولعدة  اأمريكية  ولية   22 اعترفت  الأمريكية  المتحدة  الوليات  ففي 

منح  عن  التخلي  في  الوليات  تلك  ب��داأت   1875 �صنة  منذ  ولكن  الق��ت��راع،  في  بالحق 

ولية  وهي  اأمريكية  ولية  اآخر  وتخلت   1926 عام  جاء  حتى  ل�أجانب  القتراع  حق 

  MARYLAND د�صتور  اأن  غير  الت�صويت،   في  الحق  الأجانب  منح  عن  اأركن�صا�س 

الحق في  ل�أجانب حيث منح هذا  الت�صويت  ا�صتق�لية في منح حق  البلديات  اأعطي 

الحق  هذا  منحت  والتي   ،  TACOMA PARK مدينة  بينها  ومن  المدن،  من  العديد 
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ومدينة   MASSACGYSETTS مدينة  من  كل  حاولت  وقد  عام1991.  في  ل�أجانب 

ولكن   1998 في  ل�أجانب  الت�صويت  حق  منح    AMHERST ET CAMBRIDGE

مجل�س النواب رف�س اإقرار هذا الحق. وفي التحاد ال�صوفيتي منح د�صتور 10 يوليو 

ل�أجانب  ال�صيا�صية  الحقوق  الرو�صية  الفيدرالية  ال�صتراكية  للجمهورية   1918

المقيمين على الإقليم ال�صوفيتي، ويعد هذا الد�صتور من الد�صاتير النادرة التي منحت 

ود�صتور   ،1936 �صنة  د�صتور  اأغفله  الحق  هذا  ولكن  ل�أجانب،  ال�صيا�صية  الحقوق 

المر�صوم  الثانية من  المادة  الحقوق في  اأي�صًا على هذه  الن�س  1977. وقد ورد  �صنة 

ال�صادر في 8 نوفمبر �صنة 1924،  وفي اأوروبا في القرن الع�صرين قبل اإبرام اتفاقية 

ما �صتريخت في عام 1992. لم يتمتع الأجانب بالحق في الت�صويت با�صتثناء التجربة 

ال�صوي�صرية في تلك الفترة حيث منحت مقاطعة Neuchatel حق الت�صويت ل�أجانب 

في انتخابات البلدية منذ عام 1849 – ثم األغي هذا الحق بعد ذلك، ثم عاد مرة ثانية في 

ل�أجانب  الت�صويت  حق  اأعطي   1793 �صنة  ال�صادر  الفرن�صي  والد�صتور  عام1875. 

الد�صاتير  الحق في ظل  الواقع. وبا�صتعرا�س هذا  اأب��دًا في  لم يطبق  الن�س  اأن هذا  اإل 

الفرن�صية المتعاقبة، يت�صح اأن حق الت�صويت والتر�صيح ظل قا�صرا على المواطنين، 

ولمنح حق الت�صويت والتر�صيح  ل�أجانب تطلب الأمر اجراء تعدي�ت د�صتورية وقد 

تم ذلك بالفعل، حيث �صدر قانون اأ�صا�صي في فرن�صا منح حق الت�صويت، والتر�صيح 

هذا  يمنح  ولم  الأورب��ي،  التحاد  في  الأع�صاء  ال��دول  لمواطني  البلدية  انتخابات  في 

في  الت�صويت  حق  المتحدة  المملكة  منحت   1984 �صنة  ومنذ  الأجانب.  لباقي  الحق 

كل النتخابات، لمواطني ايرلندا ولمواطني الدول الأع�صاء في الكومنولث المقيمين 

1974 منحت الدنمارك حق الت�صويت في انتخابات البلدية  على اأرا�صيها. وفي �صنة 

�صنة  وفي  ال�صويد(،   - – النرويج  – اأي�صلندا  )فليندا  ال�صكندينافية  الدول  لمواطني 

ث�ث  من  اأكثر  منذ  المقيمين  الأج��ان��ب  منح  على  ال�صويد  في  البرلمان  واف��ق   1975

�صنوات حق الت�صويت في انتخابات البلدية، وفي ال�صتفتاءات العامة حيث تم دعوة 

وفي  النووية.  الطاقة  م�صتقبل  حول  ال�صتفتاء  في  للم�صاركة   1980 �صنة  الأجانب 
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 3 بعد  وذل��ك  البلدية،  انتخابات  في  الت�صويت  حق  الأجانب  الدنمارك  منحت   1981

�صنوات من الإقامة. ومنحت اأي�صلندا في 1981الأجانب من مواطني دول ال�صمال، حق 

الت�صويت  حق  النرويج  منحت   1982 �صنة  وفي  الإداري��ة،  النتخابات  في  الت�صويت 

ل�أجانب في انتخابات البلدية والنتخابات الإقليمية،  وفي �صنة 1985 منحت هولندا 

 1985 اإقامة. وفي �صنة  5 �صنوات  البلدية  بعد  حق الت�صويت ل�أجانب في انتخابات 

ا�صتراط مدة  المحلية، بدون  النتخابات  الت�صويت، في  الأجانب حق  اأ�صبانيا  منحت 

اإقامة معينة، ولكن ب�صرط التبادل اأو المعاملة بالمثل.  وفي بلجيكا كان ينبغي تعديل 

لمواطني  البلدية  انتخابات  في  والتر�صيح  الت�صويت  حق  لمنح  البلجيكي،  الد�صتور 

الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي. وقد حدث هذا التعديل بالفعل في �صنة 1998. 

واأقر الد�صتور البلجيكي بعد تعديله باأنه  يمكن بقانون، اإقرار حق الت�صويت لمواطني 

الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي، ول�أجانب من الدول غير الأع�صاء في التحاد. 

النتخابات  ينظم  قانون   1999 يناير   27 في  �صدر  الد�صتوري  الن�س  هذا  على  وبناء 

المحلية  النتخابات  في  الت�صويت  حق  منح  تم  وبمقت�صاه   1999 �صنة  في  المحلية 

في  البلجيكي  الم�صرع  اأقر  اأي�صا،  الد�صتوري  للن�س  وتطبيقا  الأوروبيين،   ل�أجانب 

19 مار�س 2004 قانون منح بمقت�صاه ل�أجانب المقيمين في بلجيكا ب�صفة م�صتمرة 

البلدية.وقد دخل هذا  الت�صويت، في النتخابات  الأقل حق  لمدة خم�س �صنوات على 

القانون حيز التطبيق في 3 مايو 2004. وفي هولندا اأعطى قانون النتخابات الحالي 

التي  الدائرة  في  اأ�صلية  اإقامة  له  �صخ�س  لكل  المحلية  النتخابات  في  الت�صويت  حق 

يرغب في مبا�صرة حقوقه ال�صيا�صية بها.وفي البرتغال اأعطى القانون حق الت�صويت 

الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي، ولمواطني  في النتخابات المحلية، لمواطني 

بع�س الدول الأخرى المعاملة بالمثل، والإقامة ب�صورة م�صروعية في الب�د. وحدد 

القانون في ن�صو�صه قائمة بالدول التي يكون لمواطنها حق الت�صويت في النتخابات 

الدنماركي  القانون  منح   1981 مار�س   30 منذ  الدنمارك   وفي  البرتغالية،  المحلية 

اأنواع من الأ�صخا�س هم : المواطنون،  حق الت�صويت في النتخابات المحلية لث�ثة 
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القانون  بمقت�صى  الدنماركيين  بالوطنين  مماثلتهم  تم  الذين  الأي�صلنديون  الرعايا 

القانون  هذا  منح  للغاية،  مده�صة  وبطريقة  الأي�صلندي.  الدنماركي  بالتحاد  المتعلق 

بالدنمارك  المقيمين  الأجانب، بدون تمييز،  البلدية لكل  انتخابات  الت�صويت في  حق 

القانون  ومنح   .1981 مار�س   30 من  اعتبارًا  وذل��ك  الأق���ل،  على  �صنوات  ث���ث  منذ 

حق  الأوروب���ي،  التحاد  في  الأع�صاء  ال��دول  1995،مواطني  مار�س  منذ  الدنماركي 

الت�صويت، والتر�صيح في انتخابات البلدية، والنتخابات الأوروبية، بدون اأية �صروط 

تتعلق بمدة الإقامة، �صاأنهم في ذلك �صاأن المواطنين الدنماركيين« وطبق هذا الحق في 

انتخابات البلدية التي جرت �صنة 1997.واإقرار هذا الحق ياأتي في اإطار تنفيذ اتفاقية 

ما �صتريخت. اأما فيما يتعلق بمواطني الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي، فلهم حق 

التر�صيح في البلدية المقيمين بها، ول يتمتع الأجانب بهذا الحق »اأي حق التر�صيح«.

في  الأع�����ص��اء  ال���دول  مواطني  غير  م��ن  الأج��ان��ب  ���ص��ارك   2006 �صنة  اأكتوبر   8 وف��ي 

التحاد الأوروبي ولأول مرة في النتخابات المحلية.
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نتائج البحث : 

تو�صل الباحث اإلى النتائج التالية :

1 - اأقرت اتفاقية ما �صتريخت المبرمة بين الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي حق 

الأوربية  المواطنة  مفهوم  وكر�صت  البلدية  انتخابات  في  والتر�صيح  الت�صويت، 

التي تقوم جنبا اإلى جنب مع مواطنة كل دولة. وطالبت  الدول الأع�صاء بتعديل 

قامت  التفاقية  هذه  اإل��ى  وا�صتنادا  التطبيق،  مو�صع  الحق  هذا  لو�صع  قوانينها 

منها  البع�س  ومنحت  والقانونية،  الد�صتورية  التعدي�ت  باإجراء  الأع�صاء  الدول 

حق الت�صويت فقط دون التر�صيح  لمواطني الدول الأع�صاء،  والبع�س منح حق 

الت�صويت والتر�صيح لمواطني الدول الأع�صاء، والقليل من هذه الدول منحت حق 

الت�صويت، والتر�صيح في انتخابات البلدية ل�أجانب ب�صفة عامة.

التي  الدولية والإقليمية  المواثيق، والتفاقيات  ال��واردة في  الن�صو�س  اإن جميع   -  2

تعر�صت للحقوق ال�صيا�صية تخاطب المواطنين، ولم تعترف بالحقوق ال�صيا�صية 

من  الأجانب  بمنع   للدولة  الحق  تعطي  التي  المعاهدات  بع�س  وتوجد  لهم،   اإل 

قواعد  من  قاعدة  اأي  توجد  ل  كما  اإقليمها،  على  �صيا�صية  اأن�صطة  اأي��ة  ممار�صة 

العرف الدولي تفر�س التزامًا على الدول بمنح هذه الحقوق ل�أجانب.. ومع ذلك 

توجد بع�س ال�صتثناءات على هذا الحظر في اإطار التفاقيات الثنائية والإقليمية. 

في7  الأوروب��ي   التحاد  في  الأع�صاء  ال��دول  بين  المبرمة  ما�صتريخت  كاتفاقية 

فبراير �صنة 1992. 

3 -بعد ا�صتعرا�س الن�صو�س الد�صتورية في الدول الأوروبية،  تبين وجود ا�صتبعاد 
اأو التر�صيح في النتخابات البرلمانية؛ لأن  تام ل�أجانب من ممار�صة الت�صويت 

هذا الأمر يم�س ال�صيادة المقد�صة ل�صلطة الدولة،ومع هذا توجد بع�س ال�صتثناءات 

بالمملكة  يتعلق  الأول  ال�صتثناء  التحديد  وج��ه  على  ا�صتثناءين  ف��ي  تتمثل 
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بالحق في  اليرلنديين  للمواطنين  المتحدة  المملكة  المتحدة،حيث �صمح د�صتور 

الت�صويت في انتخاب نواب مجل�س العموم البريطاني ولم ي�صمح لهم بالحق في 

ايرلندا، حيث د�صتور جمهورية  الثاني يتعلق بجمهورية  التر�صيح،  وال�صتثناء 

ايرلندا منح حق الت�صويت والتر�صيح لمواطني المملكة المتحدة.

4 - وبعد ا�صتعرا�س الن�صو�س الد�صتورية الواردة في د�صاتير الدول العربية،  تبين 

النتخابات  التر�صيح في  اأو  الت�صويت  تام ل�أجانب ممار�صة  ا�صتبعاد  لنا وجود 

البرلمانية، والمحلية.
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التو�صيــــات : 

منطقتنا  اإل��ى  الأوروب���ي،  التحاد  تجربة  بنقل  نو�صي   الدرا�صة  تلك  خ�ل  ومن 

العربية، وب�صفة خا�صة اإلى الدول الأع�صاء في مجل�س التعاون الخليجي، بعد التطور 

الرائع في اأداء هذا التحاد،  ومحاولته اإقرار العملة الخليجية الموحدة،حيث ي�صتطيع 

مجل�س  دول  لمواطني  والتر�صيح  الت�صويت  حق  تمنح  اتفاقية  اإق��رار  المجل�س  ه��ذا 

 7 التعاون الخليجي في انتخابات البلدية،على غرار اتفاقية ما �صتريخت المبرمة في 

الأع�صاء  الدول  لمواطني  التر�صيح  و  الت�صويت  حق  منحت  التي   1992 �صنة  فبراير 

في التحاد الأوروبي. والجدير بالذكر اأن الدول الأع�صاء في التحاد الأوروبي اأقرت 

اأقرت  ثم  التحاد،   الموحدة في دول  العملة  بتطبيق   القت�صادية وذلك  الوحدة  اأول 

ثانيا الوحدة ال�صيا�صية بمنحها  حق الت�صويت و التر�صيح، لمواطني الدول الأع�صاء 

في التحاد الأوروبي،واإذا اأقرت دول مجل�س التعاون الخليجي العملة الموحدة تكون 

تحقيق  تليها  التي  القت�صادية  الوحدة  تحقيق  نحو  الأول��ي  الخطوة  خطت  قد  بذلك 

لمواطني  البلدية  انتخابات  في  والتر�صيح  الت�صويت  حق  باإقرار  ال�صيا�صية  الوحدة 

الدول الأع�صاء في مجل�س التعاون الخليجي،

اتفاقية  اإط��ار  في  ككل  العربية  ال��دول  م�صتوي  على  التجربة  هذه  نقل  يمكن  كما 

في  والتر�صيح  الت�صويت  حق  تمنح  العربية،  ال��دول  جامعة  كنف  في  تبرم  موحدة 

انتخابات البلدية لمواطني الدول العربي.
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