
 

 الدخل المادي لآلباء قد يكون عائق في حصول األبناء على الجنسية اإليطالية.
 

بعد اسبوعين يعود مرسوم قانون الجنسية الى النقاش بمجلس الشيوخ، حيث ليس من المستبعد  
المصادقة عليه بعد أالف من التعديالت المنتظرة و بعد مسار إنطلق مند سنتين و توقف فجأة حتى 
 بسبب ضجيج اليمين.

انونية  إلستقبال في حين أن الحكومة و أغلبيتها تعمل ما في وسعها للمصادقة على مساطير ق
المهاجرين، استغاللهم، و  ترحيلهم بعد ذالك، و إبرام اتفاقيات ثنائية مع بلدان األصلية، تقوم 
المعارضة و المجموعات الفاشية بزرع العنصرية كوسيلة للهروب من مواجهة األزمة اإلقتصادية،  
 البطالة، الفقر و تردي ظروف العمل.

تي، يبدو أن مرسوم قانون الجنسية غير قابل للنقاش، و لكن ما في هذه اللعبة و بتواطئ مؤسسا
 محتوى هذا المرسوم ؟؟ و من المستفيد؟؟  

 .ووفقا للتقديرات، إذا ما تم الموافقة على هذا القانون، مئات اآلالف من األطفال أبناء المهاجرين سيصبحون مواطنين إيطالين  

مضطرون لقبول  اإلقامة عكس أولياء أمورهم و لمدة أكثر من  عشرين سنة و هم رخصةتجديد  إعفائهم من االبتزاز أثناء بالتالي

 .ترحيلهم عدم بأي أجر حتى اليفقدو رخصة اإلقامة و بالتالي أي وظيفة و
ا مجلس الشيوخ و يرجح أنه ال يحترم مبدأ الحصول على الجنسية بمجرد فقط اإلدياد في إيطاليا كمقانون الجنسية مازال حبيس   

 :يعطي الحق في الجنسية في حالتين و بشروط فالمرسوم القانون الجديد :هو معمول به في أغلب الدول

 يمكن حصول على الجنسية الطفل المزداد في إيطاليا بشرط أن يتوفر أحد أباء  على: الحالة األولى

 (.طويلة المدة)رخصة اإلقامة الدائمة 

السنة و إتمامه لدورة  12يمكن الحصول على الجنسية الطفل الذي وصل الى التراب اإليطالي قبل إتمامه لسن : الثانيةالحال 

 .مدرسية ال تقل عن خمس سنوات في إيطاليا أو حاصل شهادة التأهيل المهني
ة وأن يوفر على مسكن و في كلتا الحالتين يشترط من ولي أمر الطفل أن يكون مقيم في إيطاليا ألكثر من خمس سنوات مستمر

 .مناسب و دخل كاف لألسرة

إذا كنت ال تريد ألبنائك إبتزاز رخصة لدالك : و بهذا يتحول قانون الجنسية ألبناء المهاجرين الى أداة  لالبتزاز لآلباء واألمهات

 .اإلقامة، وجب عليك قبول الدل و السير منحنى الرأس
اكتساب الجنسية ليس حق فوري، بل ، و في إيطاليا غير كافي لتمتيعهم بحقوقهمالمهاجرين يعرفون جيدا أن الصمت والتضحيات 

 .رهين بمدة انتظار طويلة
و ( أ)و بدالك نستنتج أن حق في الحصول ابناء على الجنسية مرتبط بدخل األباء و يخلق تميز بين األطفال من طبقة ميسورة صنف 

 .و التهميش مضطرة للكفاح يوميا ضد الطرد( ب)طبقة أخرى صنف 

 .أطفال سيحرمون من الحق في الجنسية لسبب و حيد و هو أن أبائهم غير مدمجين جيدا في سوق الشغل

 عادل العسري

 تنسيقية المهاجرين إيطاليا

Coordinamento migranti Italia 
 
  

 

 

 

  

 
 
 


