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مفهــوم املواطنــة يتطــور مــع مــرور الزمــن .فعلــى
مــدار التاريــخ ،كان االنتمــاء يف املعتــاد جلماعــة
عرقيــة أو ســيد إقطاعــي .ومــع ميــاد الدولــة
القوميــة يف القــرن التاســع عشــر ظهــرت احلاجــة للتمييــز
بيــن الذيــن ينتمــون للدولــة والذيــن ال ينتمــون إليهــا ،ومــن
ثــم كان مــن الضــروري إيجــاد أحــد أشــكال التمييــز القانــوين
بيــن املواطنيــن واألجانــب .وقــد وضعــت معظــم البلــدان وقتئــذ،
أو لــدى اســتقاللها« ،قانونــا للجنســية» ال تــزال مبادئــه
األساســية معمــوال بهــا حتــى اآلن .ويحــدد هــذا القانــون ،يف
معظــم احلــاالت ،مــن هــو املواطــن وكيفيــة احلصــول علــى حــق
املواطنــة .ويتمتــع املواطنــون بحقــوق مثــل التصويــت والقــدرة
علــى التنقــل بحريــة داخــل البلــد وأهليــة العمــل بأجــر .وعليهــم
كذلــك حتمــل مســؤوليات مثــل أداء اخلدمــة العســكرية ودفــع
الضرائــب والتصويــت.

أمــا مفهــوم املواطنــة احلديــث فينطــوي علــى رؤيتيــن
متناقضتيــن .الرؤيــة األوىل ،التــي تقــوم علــى إعــان حقــوق
اإلنســان ،هــي رؤيــة شــمولية تســمح بمنــح اجلنســية ألي
شــخص يســتويف شــروطا معينــة .والرؤيــة الثانيــة ،وهــي
إقصائيــة بدرجــة أكبــر ،تُع ـرِّف الوطــن علــى أنــه جمتمــع يميــل
أكثــر نحــو العرقيــة .ويالحــظ علــى وجــه التحديــد أن:
·الرؤيــة الشــمولية تنعكــس يف «قانــون رابطــة األرض» (jus
 ،)soliوهــو املبــدأ الــذي ينــص علــى حصــول الطفــل املولــود
داخــل إقليــم بلــد مــا علــى جنســية هــذا البلــد بصــورة تلقائية.
ووفقــا لهــذا املنظــور ،املتعــارف عليــه غالبــا يف «العــامل
اجلديــد» ،فــإن أواصــر املواطنــة تمتــد ألبعــد مــن رابطــة الــدم
وتشــمل أناســا ذوي خلفيــات وراثيــة وجغرافيــة متنوعــة.
ويرســخ هــذا األمــر لنظــام شــمويل ،يضمــن للقادميــن اجلــدد
وأطفالهــم االندمــاج يف اجملتمــع وســهولة احلصــول علــى
املواطنــة.
·أمــا الرؤيــة اإلقصائيــة ،التــي تنعكــس يف «قانــون
رابطــة الــدم» ( ،)jus sanguinisفتقــوم علــى مبــدأ حصــول
األطفــال علــى جنســية آبائهــم ،بغــض النظــر عــن مــكان
امليــاد ،وهــو الوضــع الســائد عــادة يف معظــم أنحــاء آســيا
وأوروبــا وبعــض أجــزاء مــن إفريقيــا .ويتســم هــذا النــوع
مــن املواطنــة بزيــادة التركيــز علــى العرقيــة وهــو بطبيعــة
احلــال أقــل شــمولية :فاملواطنــة هنــا تســتمد معناهــا ،إىل
حــد مــا ،مــن اســتبعاد غيــر املواطنيــن مــن احلصــول علــى
احلقــوق واملزايــا األساســية .ويف مثــل تلــك احلــاالت قــد
ينتمــي الفــرد ألســرة عاشــت يف بلــد مــا ألجيــال طويلــة دون
أن يصبــح مواطنــا يف موطنــه األصلــي.
ويف الوقــت احلــايل ،هنــاك عــدد متزايــد مــن البلــدان التــي
تعتمــد قوانيــن املواطنــة التــي تشــكل مزيجــا مــن الرؤيتيــن.
فعلــى الرغــم مــن اعتمــاد البلــدان غالبــا إحــدى قاعدتــي «قانــون
رابطــة األرض» أو «قانــون رابطــة الــدم» يف بــادئ األمــر،
اجتــه كثيــر منهــا مؤخــرا إىل تعديــل سياســاتها للتحــول إىل
املنظــور اآلخــر .ففــي عــام  ،1999أجــرت أملانيــا إصالحــات
كبيــرة علــى قانــون اجلنســية القائــم علــى «قانــون رابطــة
الــدم» بحيــث تتيــح لألجانــب املقيميــن يف أملانيــا لســنوات
طويلــة -ال ســيما األطفــال األجانــب املولوديــن هنــاك —
احلصــول علــى اجلنســية األملانيــة .ومــن جهــة أخــرى ،هنــاك
بلــدان أخــرى كاململكــة املتحــدة شــددت قواعــد «قانــون
رابطــة األرض» بحيــث ال تمنــح اجلنســية تلقائيــا لألشــخاص
املولوديــن علــى أرضهــا .ويوضــح الرســم البيــاين (يف الصفحــة
التاليــة) توزيــع قوانيــن اجلنســية حــول العــامل.

اجلنسية حسب املنطقة

ظــل قانــون رابطــة األرض هــو االختيــار الســائد تاريخيــا
يف أوروبــا القاريــة ،وهــو انعــكاس للتقاليــد اإلقطاعيــة التــي
كانــت تربــط النــاس بالســيد اإلقطاعــي الــذي وُلِــدوا علــى أرضــه
(دراســة  .)Bertocchi and Strozzi 2010وقــد وضعــت معظــم
الــدول األوروبيــة قوانيــن اجلنســية وفقــا لهــذا النمــوذج خــال
القــرن التاســع عشــر ،وهــو مــا فعلتــه اليابــان أيضــا ،حيــث
صاغــت قانونهــا الدســتوري وفقــا لنمــوذج قانــون أوروبــا
القاريــة.
ولكــن فرنســا كانــت اســتثناء مــن هــذه القاعــدة ،فقــد حطمــت
«الثــورة الفرنســية» هــذه احللقــة اإلقطاعيــة ،وأصبــح «قانــون
رابطــة الــدم» هــو الســائد .وبنهايــة القــرن التاســع عشــر ،حتولــت
فرنســا إىل «قانــون رابطــة األرض» مــن أجــل زيــادة تعدادهــا
الســكاين ،يف أعقــاب هزيمتهــا يف احلــرب ضــد بروســيا ،ولدمــج
اجلاليــات األجنبيــة فيهــا ،يف خطــوة نحــو تعزيــز قوتهــا
العســكرية .غيــر أن البريطانييــن اســتمروا يف تطبيــق «قانــون

قوانين اجلنسية يف االقتصادات النامية،
وخاصة يف ظل ضعف املؤسسات ،حتدث فرقا
رابطــة األرض» يف الداخــل ويف أرجــاء «اإلمبراطوريــة
البريطانيــة».
واختــارت بلــدان مثــل الواليــات املتحــدة اتبــاع قانــون
رابطــة األرض ،وهــو األمــر املتوقــع يف بلــد قوامــه األساســي
مــن املهاجريــن .فقــد نــص التعديــل الرابــع عشــر للدســتور
األمريكــي يف عــام  1868علــى اعتمــاد مبــدأ «قانــون رابطــة
األرض» ،ســعيا علــى وجــه التحديــد حلمايــة حقــوق املواطنــة
باملولــد للعبيــد الســود .ولكــن املنافــع احملــدودة نســبيا حلقــوق
املواطنــة مقابــل حقــوق اإلقامــة يف الواليــات املتحــدة — وهو
موضــوع ذو أهميــة تتجــاوز الواليــات املتحــدة يف حــد ذاتهــا،
ويســتحق الدراســة بصفــة مســتقلة — تعنــي أيضــا التكاليــف
احملــدودة مــن املاليــة العامــة ملنــح حقــوق املواطنــة للقادميــن
اجلــدد واملزايــا احملتملــة لتوفيــر أيــدي عاملــة إضافيــة.
(فتكلفــة تعليــم املهاجريــن حتملتهــا بلــدان موطنهــم األصلــي؛
راجــع دراســة  .)Bertocchi and Strozzi 2010وباملثــل ،رحبــت
كنــدا ،البلــد الشاســع وقليــل الســكان ،باملهاجريــن مــن خــال
اعتمادهــا قانــون املواطنــة القائــم علــى أســاس «رابطــة
األرض».
ويف البلــدان قيــد االســتعمار ،كانــت قوانيــن املواطنة تنتقل
إليهــا عمومــا مــن القــوة االســتعمارية (دراســة Bertocchi and
 .)Strozzi 2010وبينمــا يصعــب عــادة احلصــول علــى اجلنســية
أو جــواز ســفر ثــان يف البلــدان ذات الهويــة القوميــة القويــة،
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ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﱂ

ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﺎدة »ﻗﺎﻧﻮن راﺑﻄﺔ اﻷرض« ﺑﻴﻨﻤﺎ »ﻗﺎﻧﻮن راﺑﻄﺔ اﻟﺪم« ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺑﻠﺪان أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ وأﺟﺰاء ﻣﻦ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ،ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻣﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ.

ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ:
ﻗﺎﻧــﻮن راﺑﻄﺔ اﻟﺪم
ﻗﺎﻧــﻮن راﺑﻄﺔ اﻷرض
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الزمنيــة أقصــر ،ويتحســبون لفــرط االنكشــاف للمخاطــر يف
هــذا البلــد ،ويــزداد شــعورهم بالقلــق يف فتــرات االنتخابــات
— فهــم أكثــر عرضــة للمخاطــر يف البلــدان ذات املؤسســات
الضعيفــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن قراراتهــم االســتثمارية
تصبــح مشــوهة .فــإذا مل تتمتــع حقــوق ملكيــة األفــراد باحلمايــة
الكافيــة ألنهــم ال يتمتعــون بجنســية البلــد املعنــي ،ســوف
ينصــب تركيزهــم علــى االســتثمار الــذي يحقــق عائــدا ســريعا أو
يتطلــب رؤوس أمــوال حمــدودة .ففــي كمبوديــا ومدغشــقر ،علــى
ســبيل املثــال ،ال يحــق لألجانــب شــراء األراضــي ،ممــا يشــكل
قيــدا علــى االســتثمار.
عدم االســتقرار السياســي والفســاد :األقليات التي ال تتمتع
باجلنســية هــي يف الغالــب علــى طــريف النقيــض — فإمــا أنهــا
مســتبعدة مــن احليــاة االقتصاديــة أو تقــوم بــدور كبيــر غيــر
متناســب يف االقتصــاد احمللــي .وبــدون اجلنســية ،ال يحــق
لألقليــات املهمشــة التصويــت أو التأثيــر يف احليــاة العامــة
مــن خــال الوســائل الديمقراطيــة .ومــن ثــم فــإن التظاهــرات أو
أعمــال العنــف تصبــح إحــدى الطــرق التــي تلجــأ إليهــا اجلماعات
احملرومــة مــن حقوقهــا جلــذب االنتبــاه إليهــا .وقــد يحفــز
ذلــك احلكومــات علــى قمــع هــذه األقليــات ،األمــر الــذي يمكــن
أن تترتــب عليــه زيــادة اإلنفــاق علــى األغــراض العســكرية
وإضعــاف النمــو .ويف املقابــل ،عندمــا تقــوم جمموعــة مــن غيــر
املواطنيــن بــدور كبيــر غيــر متناســب يف احليــاة االقتصاديــة،
فــإن افتقارهــا للحمايــة التــي توفرهــا الدولــة يشــكل مصــدرا
للقلــق .فنتيجــة لزيــادة تعــرض هــذه األقليــات املؤثــرة للخطــر
فإنهــا تصبــح متحمســة للتأثيــر يف العمليــة السياســية يف
البــاد وقــد تلجــأ إىل دفــع الرشــاوى ،ممــا يشــجع علــى انتشــار
الفســاد وإضعــاف املؤسســات.
احلــد مــن كفــاءة القطــاع العــام :توثــق الدراســات كيفيــة
مســاهمة االنقســامات — ســواء العرقيــة أو الدينيــة أو علــى
أســاس اللغــة —غالبــا يف إضعــاف أداء القطــاع العــام،
وزيــادة احملســوبية ،وتخفيــض مســتويات الثقــة بيــن الســكان،
ويف النهايــة اإلضــرار بالتنميــة االقتصاديــة (راجــع دراســة
.)Easterly and Levine 1997
تشــويه ســوق العمل :يف ظل قانون رابطة الدم ،قد تســتبعد
األقليــات احملليــة مــن غيــر املواطنيــن مــن بعــض أجــزاء ســوق
العمــل .ويف بلــدان كثيــرة جنــد أن املهاجريــن ممنوعــون مــن
ممارســة مهــن معينــة بالكامــل .فاألجانــب يف تايلنــد ،علــى
ســبيل املثــال ،ال يحــق لهــم ممارســة مهنــة مصففــي الشــعر
أو احملاســبين .ويف فرنســا ،ال يحــق لغيــر مواطنــي االحتــاد
األوروبــي شــغل وظيفــة مديــر شــركة خدمــات اجلنــازات .ويف
مثــل هــذه احلــاالت ،جنــد أن قانــون رابطــة األرض يوســع نطــاق
ســوق العمــل علــى نحــو ال يتحقــق مــن خــال قانــون رابطــة
الــدم — ممــا يوســع علــى األرجــح قاعــدة العمالــة ويرفــع كفــاءة
االقتصــاد.
وتؤكــد نتائجنــا التجريبيــة أن اختــاف قوانيــن اجلنســية
يؤثــر علــى النمــو االقتصــادي ،حتــى بعــد حتييــد أثــر العوامــل
الداخليــة احملتملــة .فقــد قمنــا يف البدايــة بإعــداد جمموعــة
جديــدة مــن بيانــات قوانيــن اجلنســية ثــم أعددنــا تقديــرات عمــا
إذا كانــت قوانيــن اجلنســية بإمكانهــا إىل حــد مــا تفســير الفــروق

الكبيــرة يف نصيــب الفــرد مــن الدخــل يف خمتلــف البلــدان.
ووجدنــا أن قوانيــن اجلنســية يف االقتصــادات الناميــة،
وخاصــة يف ظــل ضعــف املؤسســات ،حتــدث فرقــا :حيــث اتضــح
لنــا أن قانــون رابطــة األرض ،الــذي يتســم بطابــع أكثــر شــمولية
ويشــجع االســتيعاب واالندمــاج ،لــه أثــر إيجابــي وذو داللــة
إحصائيــة علــى مســتويات الدخــل.
وتشــير نتائــج دراســتنا إىل أن نصيــب الفــرد مــن الدخــل يف
البلــدان التــي حتولــت إىل قانــون رابطــة الــدم كان أقــل يف عــام
( 2014بنحــو  )%46ممــا كان ليصــل إليــه لــو حافظــت هــذه
البلــدان علــى تطبيــق قانــون رابطــة األرض بعــد اســتقاللها.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،خلصــت دراســتنا البحثيــة إىل أن فجــوة
الدخــل يف البلــدان التــي تطبــق قانــون رابطــة الــدم مقارنــة
ببلــدان قانــون رابطــة األرض كان مــن املمكــن تقليصهــا
بتيســير احلصــول علــى اجلنســية مــن خــال الــزواج وإجــراءات
اكتســاب اجلنســية .وهــذا يعنــي أن هنــاك قــدرا مــن إمكانيــة
االســتعاضة ببعــض مســارات احلصــول علــى اجلنســية بغيرهــا.

تعزيز االندماج يعزز النمو

ظــل اجلــدل دائــرا حــول قوانيــن اجلنســية خــال الســنوات
القليلــة املاضيــة — ليــس فقــط يف االقتصــادات املتقدمــة
بــل يف االقتصــادات الناميــة أيضــا .وتوضــح دراســتنا أن تلــك
القوانيــن تأثيرهــا أكبــر علــى التنميــة يف البلــدان منخفضــة
الدخــل ،ممــا يرجــع جزئيــا لضعــف مؤسســاتها أكثــر مــن ســواها
ولعــدم موازنتهــا بالضــرورة للتأثيــر الســلبي لقوانيــن اجلنســية
اإلقصائيــة.
واالنعكاســات علــى مســتوى السياســات واضحــة ،وإن كان
يشــوبها بعــض االختــاف .ففــي الوقــت الــذي يتزايد فيه خروج
املهاجريــن مــن االقتصــادات الناميــة ووفــود املهاجريــن
إليهــا ،يتبيــن أن فعاليــة إدمــاج هــذه اجلماعــات الســكانية
يف اجملتمــع بإمكانهــا إعطــاء دفعــة للتنميــة االقتصاديــة.
ففــي البلــدان املســتعمرة ســابقا علــى وجــه التحديــد ،جنــد أن
قانــون رابطــة الــدم أضــر بالتنميــة .ومــع تســاوي كل العوامــل
األخــرى ،فــإن التحــول مــن قانــون رابطــة الــدم إىل قانــون
رابطــة األرض ربمــا يمكنــه تعزيــز االندمــاج وإعطــاء دفعــة
للنمــو االقتصــادي.
باتريك أمير إمام هو ممثل صندوق النقد الدويل املقيم
يف زمبابوي .وكانغني بودار هو نائب رئيس قسم يف
إدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة يف صندوق
النقد الدويل ،وزميل أول يف «مؤسسة الدراسات والبحوث
حول التنمية الدولية» يف كليرمون-فيران ،فرنسا.
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