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ملخص
ىدؼ الدراسة إىل بياف مشكلة تنازع القوانُت وتعدد أساليب أو مناىج فض اظتنازعات اطتاصة
ذات الطابع الدويل يف الوقت اضتاضر ،تقع يف قلب مشاكل القانوف الدويل اطتاص ،ما ىي أسباب
معاانة القانوف الدويل يف الكثَت من قضااي التنازع يف القوانُت ،توضيح اظتوافق اليت تعرض عتا القانوف
الدويل من الفقو والقوانُت األخرى ،إبراز مدى مسامهة قواعد اإلسناد يف فض اظتنازعات الدولية اطتاصة.
يسعى الباحث التباع اظتنهج الوصفي التحليلي االستقرائي .توصل الدراسة إىل العديد من النتائج من
بينها :إف القواعد اظتوضوعية من الظواىر القانونية اضتديثة اليت مازالت يف طور التكوين ،ويتأتى غموض
ىذه القواعد من كوف أغلب عناصرىا غَت مكتوبة لعدـ صدورىا من سلطة تشريعية وطنية ،االعًتاؼ
ابصتهود الفقهية اليت قاـ هبا ببعض الفقهاء ،تزايد حجم اظتعامالت التجارية العابرة للحدود ،وتطور
األدوات والتقنيات التكنولوجية اظتسامهة يف تنظيم التجارة الدولية ،إىل سعي رجاؿ القانوف يدعمهم يف
ذلك اطترباء االقتصاديوف إىل جانب غتتمع التجار الدوليُت ،ؿتو وضع قواعد قانونية خاصة هبذا النشاط
التجاري الدويل .بناء على النتائج السابقة يوصي الدراسة ابآليت :التأكيد على فهم منهج القواعد
اظتوضوعية مع عدـ التقيد مبنهج قانوين معُت وػتدد بشكل مسبق،
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 االلتزاـ مبا جاء يف التحكيم،االستفادة من آراء الفقو الناقد وتوجييها لتدعيم القانوف اطتاص
 مع التسليم أبف التحكيم قد أصبح ضرورة،التجاري الدويل والذي يعترب قضاءا أصيال للتجارة الدولية
.يفرضها واقع التجارة الدولية
. فض اظتنازعات، اظتنازعات الدولية اطتاصة، اظتنازعات الدولية، تنازع القوانُت:الكلمات ادلفتاحية
Abstract
Research aims at clarifying the problem of laws' conflict and the multiplicity of
methods of resolving special disputes of an international nature at the present time
which lies at the heart of the problems of private international law, it also aims to
explain the causes behind international private law in many cases of conflict of laws,
Jurisprudence and other laws, also it aims to highlight the contribution of the rules of
attribution in the resolution of private state disputes. The researcher adopt the
analytical descriptive method. The research obtains many results, including: The
objective rules of modern legal phenomena that are still in the form of formation, and
the ambiguity of these rules of the fact that most of the elements are not written
because they are not issued by the national legislative authority, recognition of the
jurisprudential efforts by some jurists, And the development of technological tools
and technologies that contribute to the regulation of international trade, the pursuit of
law-makers, supported by economic experts and the international trade community,
towards the development of legal rules for this international business. Based on the
above results, the research recommends the following: Emphasis on understanding the
methodology of the substantive rules, while not adhering to a specific and specific
legal approach in advance,
To take advantage of the views of the jurisprudent and guide it to strengthen the
private law, to comply with the provisions of international commercial arbitration,
which is considered an authentic judiciary for international trade, recognizing that
arbitration has become a necessity imposed by the reality of international trade
Keywords: multiplicity of laws, International Conflicts, private international conflicts,
conflicts resolving.
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مقدمة:
أصبح اجملتمع الدويل للتجار حقيقة يتعذر إنكارىا والذي حيتكم اظتتعاملوف داخلو إىل قواعد تراعي عامل
السرعة والثقة واالئتماف وتقوـ على أساس زتاية توقعات األطراؼ .من ؽتيزات النزاعات الدولية أهنا

ظاىرة اجتماعية سياسية شديدة التعقيد والتشابك بسبب حركيتها ،وتعدد أطرافها وتنوعهم ما بُت
داخلي وخارجي ؽتا يعدد من األسباب واظتظاىر واألبعاد لتلك الظاىرة ،كما جيعل من الصعوبة مبكاف
متابعة غترايهتا يف حالة التصعيد .ويزيد من تعقيد ىذه النزاعات التداخل واطتلط بُت اظتصطلحات
اظتستخدمة عادة من قبل الكتاب كمًتادفات مثل النزاع ،الصراع ،اضترب ،األزمة والتوتر وذلك يرجع
على األقل لتداخل األسباب واألبعاد اظتتشاهبة.

أمهية الدراسة
من اظتمكن أف تنطوي التسوية السلمية للنزاعات يف القانوف الدويل على أحد ىذين االحتمالُت :إما
اإلجراءات السياسية أو األحكاـ القضائية .تتضمن اإلجراءات السياسية ػتاولة ضتل اطتلفات من جانب
األطراؼ نفسها دوف اللجوء إىل أساليب قضائية  /حتكيمية لتسوية النزاعات .تشمل األحكاـ القضائية
من ميثاؽ األمم اظتتحدة "ينبغي على غتلس األمن عند تقدًن التوصيات مبوجب ىذه اظتادة أف أيخذ يف
االعتبار أنو جيب أف تشَت النزاعات القانونية كقاعدة ألحكاـ النظاـ األساسي للمحكمة.
جهة أخرى حتديد القضااي الوقائعية والقانونية من قبل طرؼ اثلث ػتايد إما عن طريق التحكيم أو من
خالؿ ىيئة قضائية دولية معًتؼ هبا .يناقش ىذا اصتزء بعض الطرؽ السياسية الرئيسية لتسوية النزاعات.
أهداف الدراسة
هتدف الدراسة إىل:
 .1بياف مشكلة تنازع القوانُت وتعدد أساليب أو مناىج فض اظتنازعات اطتاصة ذات الطابع الدويل
يف الوقت اضتاضر واليت تقع يف قلب مشاكل القانوف الدويل اطتاص.
 .2التعرؼ على أسباب معاانة القانوف الدويل يف قضااي تنازع القوانُت.
 .3إبراز مدى مسامهة قواعد اإلسناد يف فض اظتنازعات الدولية اطتاصة.
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مشكلة الدراسة

أف مشكلة تنازع القوانُت وتعدد أساليب فض اظتنازعات اطتاصة ذات الطابع الدويل تقع يف الوقت
اضتاضر يف قلب مشاكل القانوف الدويل اطتاص ،الذي مازاؿ إىل اآلف يعاين الكثَت بسبب غموض بعض

أحكامو وعدـ ضبط الكثَت من قواعده حىت قيل أبنو أاثر يف داخلو بسبب ما بو من غموض وتعقيد –
أكثر من تنازع.
أسئلة الدراسة
 .1ما ىي أسباب معاانة القانوف الدويل يف الكثَت من قضااي التنازع يف القوانُت.
 .2ما اظتوافق اليت تعرض عتا القانوف الدويل من الفقو والقوانُت األخرى
 .3ما مدى مسامهة قواعد اإلسناد يف فض اظتنازعات الدولية اطتاصة.
منهج الدراسة
يسعى الباحث التباع اظتنهج الوصفي التحليلي االستقرائي.
ىيكل الدراسة:
تتكوف ىذا الدراسة من مقدمة وثالث مباحث وخادتة حتتوي على أىم النتائج والتوصيات:
اظتبحث األوؿ :ماىية تنازع القوانُت
اظتبحث الثاين :أساليب فض اظتنازعات الدولية
اظتبحث الثالث :تعدد أساليب فض النزاعات الدولية
قائمة اظتصادر واظتراجع
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ادلبحث األول
ماهية تنازع القوانني
ادلطلب األول :تعريف تنازع القوانني يف اللغة
التنازع يعٍت ,تزاحم واختالؼ قانوف دولتُت او اكثر مبناسبة عالقة قانونية تنتمي بعنصر او اكثر من
عناصرىا هبذه الدوؿ وعلى ؿتو ينتهي التنازع اىل اما اف يتوزع االختصاص التشريعي بُت القوانُت اظتتنازعة
او ينحصر أبحدىا حبسب طبيعة العالقة اظتثار بشأهنا التنازع .وىي القواعد اليت( )1تواجو اظتراكز أو
العالقات الداخلية فيها ،كما يعرؼ الدكتور إبراىيم أزتد ىي القواعد اليت تكوف وظيفتها األساسية ىي
اإلشارة أو اإلسناد إىل قانوف دويل حل النزاع يف العالقات ذات الطابع الدويل.
ونعتقد اف االصطالح االوفق للموضوع ىو تناسق القوانُت الف النتيجة النهائية لًتاكم اكثر من قانوف
ضتكم عالقة ما بفعل اتصاعتا ماىي اال حتديد نسبة او حصة اختصاص كل منها ،أي حتديد نطاؽ
تطبيق كل قانوف يف العالقة نسبة لباقي القوانُت فاذا كاف الوضع يقضي بتطبيق قانونُت مثال فهذا يعٍت
اف اضتل حيقق تناسق تطبيق كل منها ،وابلتايل ديلك كل منهم مساحة من التطبيق ال يتجاوز فيها
مساحة تطبيق القانوف االخر ،ويتوىل اظتشرع الوطٍت مع مراعاة مبدا اظتعاملة ابظتثل واحًتاـ مبدا التعايش
بُت االنظمة القانونية رسم حدود مساحة اختصاصو القانوين نسبة لباقي القوانُت .
وقد فضل اظتشرع العراقي استعماؿ مصطلح تنازع القوانُت وذلك يف اظتادة ( )30من القانوف اظتدين رقم
 40لسنة 1951واليت نصت على أف يتبع يف كل ما مل يرد بشأنو نص خاص من احواؿ تنازع القوانُت
السابقة مبادئ القانوف الدويل اطتاص االكثر شيوعا ،كما كاف ىذا موقف رتيع التشريعات العربية.

ادلطلب الثاين :القوانني يف الفقه اإلسالمي:
الفرع األول :تعريف قاعدة التنازع:
تعد قواعد التنازع من األدوات الفنية القددية والتقليدية اليت استخدمتها القوانُت احمللية ضتل مشاكل
القانوف الواجب التطبيق ،حيث تبنتها معظم األنظمة القانونية يف العامل مع بعض االختالفات اليت ترجع
إىل طبيعة تلك األنظمة.

()2

د .هالم علي صادق – تنازع الموانين المبعة الثانية – مجلة بالمعاون باإلسكندرية- 2791 -ص 5
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ويالحظ أف الفقو يتحاشى يف الغالب األعم تعريف قاعدة التنازع ،مكتفيا ببياف وظيفتها وعرض
أوصافها وخصائصها ،ابلرغم من أف ىذا التعريف ىاـ من انحيتُت:
أنو دييز تلك القاعدة عن سائر قواعد القانوف الدويل اطتاص ،حبيث يظهر الطابع الفٍت ظتضموهنا اظتتمثل
يف كوهنا أداة لالختيار بُت القوانُت اليت تدعي قابليتها ضتكم العالقة ذات العنصر األجنيب ،وابلتايل
تكتفي ابإلشارة إىل القانوف الذي تلتمس فيو اضتل دوف تقدًن اضتل اظتوضوعي للنزاع.
 2أف ذلك التعريف الزـ لتمييز قاعدة التنازع كمنهج لتنظيم العالقات اطتاصة ذات العنصر األجنيبعن قواعد اظتناىج األخرى اليت ظهرت على ساحة ذلك التنظيم ،وصارت تنافس تلك القاعدة(.)1
ومن بُت أىم التعريفات اظتقًتحة أف قاعدة التنازع ىي ":قاعدة قانونية ابظتعٌت الصحيح ،عتا خصائصها
العامة ومكوانهتا الفنية ،أي عنصر الفرض وعنصر اضتكم أو األثر القانوين ،وابعتبارىا كذلك فهي
تنهض بوظيفة ػتددة داخل الفرع القانوين اليت تنتمي إليو ،وىي تنظيم العالقات اطتاصة  .الدولية على
()2

ؿتو فٍت معُت ،ويلتزـ القاضي بتطبيقها وإال ترتبت مسؤوليتو القانونية"

وبذلك تعترب قاعدة التنازع إبرتاع الفقهاء العالمة الفارقة اليت دتيز منهج التنازع عن غَته من
اظتناىج األخرى ،لذلك يعترب موضوع النظرية العامة لتنازع الق وانُت ىو دراسة قاعدة التنازع وؼتتلف
اظتسائل اليت تعرض مبناسبة تفسَتىا أو تطبيقها( ،)3وما الصفة الدولية واطتاصة لتنازع القوانُت إال دليل
ومربر عل ى اقًتاف مصطلح القانوف الدويل اطتاص مبحور التنازع دوف غَته من اظتصطلحات .
ومل تظهر قواعد التنازع إىل الوجود وتتكامل إال بعد قياـ أحواؿ وظروؼ اترخيية ساعدت على قيامها يف
العالقات القانونية اطتاصة الدولية ،فأصبح من اظتألوؼ يف أغلب دوؿ العامل أف ينص القانوف الوطٍت على
حاالت تطبيق القانوف األجنيب حتت ضغط العالقات الدولية ،والدوؿ إمنا تفعل ذلك العتبارات عديدة
أقل ما يقاؿ عنها أنو يف حالة امتناعها عن تطبيق ىذه القوانُت -وإف كاف عتا ذلك -تتضرر دوليا

( )2منصور بحي عبد هللا دمحم _تنازع الموانين في مسائل الميراث والوصية _رسالة ماجستير  ،كلبة المانون -جامعة
الموصل_ 2002 ،ص 33

( )8أبى العال على أبى العال النمر ،حماٌة المستهلك فً العالقات الخاصة رات الطابع الذولً ،دار النهضة العربٍة،
مصر ،ط  ، 2998 ،2ص ، 27
( )2سعٍذ ٌىسف البستانً  ،القانىن الذولً الخاص ،منشىرات الحلبً الحقىقٍة  ،بٍروت  ،لبنان ،ط، 8224 ،1
ص 99
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وتصبح التجارة الدولية عندىا تعاين الكثَت من اظتشاكل السلبية ،كأف تعاملها  ،بقية الدوؿ بنفس
()1
الشكل خاصة يف البلداف اليت أتخذ مببدأ اظتعاملة ابظتثل أو مبدأ اظتعاملة الدولية.
فضال على أف ازدايد اضتاجة للتعامل بُت الدوؿ أو األفراد وتعذر بقاء اجملتمعات الوطنية يف معزؿ عن
بعضها البعض من الناحية االقتصادية واالجتماعية ،أدى إىل استحالة استمرار التالزـ بُت االختصاص
القضائي واالختصاص التشريعي كما كاف من قبل – حينما كاف تعيُت احملكمة اظتختصة يتضمن بصفة
آلية تعيُت القانوف الذي حيكم العالقة – وأصبح من الضروري السماح أحياان بتطبيق القاضي الوطٍت
لقانوف غَت قانوف دولتو ،ألنو يف حالة االمتناع عن ذلك فستًتتب عنو إمكانية عدـ اعًتاؼ النظم
القانونية األخرى ىذه العالقات ،ما يؤدي بدوره إىل إرابؾ اظتعامالت التجارية الدولية وشل اضتياة
()2
االقتصادية يف اجملتمع الدويل.

الفرع الثاين :تنازع القوانني يف القانون
أوالً :التطور التارخيي لتنازع القوانني:
لقد طرح مصطلح تنازع القوانُت الفقيو اعتولندي ىوبر وتعود بداايت ىذا اظتوضوع اىل منتصف
القرف الثالث عشر اظتيالدي  ،وذلك يف مدف مشاؿ ايطاليا حيث تظافرت ثالثة عوامل ،وىي العامل
السياسي حيث كانت ىذه اظتدف تتمتع ابستقالؿ نسيب ،وعامل قانوين وجود اختالؼ بُت قوانُت ىذه
اظتدف ،وعامل اقتصادي يتمثل ابزدىار التجارة بُت افراد ىذه اظتدف ؽتا افضى ذلك اىل نشوء عالقات
قانونية متنوعة اثَت جدؿ بشاف القانوف الذي حيكمها ؽتا طرح ابثر ذلك التداخل بُت والايت ىذه
القوانُت مبناسبة عالقات ختص اشخاص اتبعُت ظتدهنا .ويذىب البعض اىل اف مصطلح تنازع القوانُت ال
يفيد اظتعٌت اظتقصود فليس ىناؾ ذتة تنازع بُت القوانُت الف التنازع يفًتض اظتساواة يف السيادة وىي منتفية
حيث تكوف السيادة للقانوف الوطٍت يف االراضي الوطنية على حساب القانوف االجنيب وبذلك يكوف
التنازع عبارة عن مفاضلة جيَتىا اظتشرع الوطٍت عرب قواعد التنازع الختيار افضل القوانُت ضتكم العالقة
وىذه اظتفاضلة تقضي التضحية أبحد القوانُت ضتساب قوانُت اخرى ىي اكثر مالئمة ضتكم العالقة،

( )2غالب علً الذاوودي  ،القانىن الذولً الخاص ،دراسة مقارنة ،دار وائل  ،عمان ،األردن  ،ط  24ممذوح عبذ
الكرٌم  ،المرجع السابق  ،ص 82
( )8غالب علً الذاوودي  ،القانىن الذولً الخاص ،دراسة مقارنة ،دار وائل  ،عمان ،األردن  ،ط ، 5008 ،7
ص96
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وحتقيقا للعدالة ،كما اهنا يف الغالب تتوافق مع توقعات االفراد فتنازع القوانُت ىو مصطلح غتازي
افًتاضي.
لذا ظهرت يف ضوء ذلك عدة اصطالحات بديلة عن التنازع فالفقهاء االنكليز طرحوا مصطلح اختيار
القوانُت أي اظتفاضلة بُت القوانُت الختيار افضلها ضتكم العالقة والفقهاء اعتولنديوف طرحوا مصطلح
تسابق القوانُت وىناؾ من اطلق اصطالح تنازع االختصاص تشريعي وتنازع القوانُت من حيث اظتكاف

دتيزا لو عن تنازع القوانُت من حيث الزماف وىناؾ من اطلق مصطلح تالقي القوانُت( )1اال اف التسمية
الغالبة يف االستعماؿ والتداوؿ ىي تنازع القوانُت  ،بل اف الفقو االنكلوسكسوين جيد يف ىذا اظتصطلح
رديف ظتصطلح القانوف الدويل اطتاص.
لذا فإف التنازع يعٍت تزاحم واختالؼ قانوف دولتُت او اكثر مبناسبة عالقة قانونية تنتمي بعنصر او اكثر
من عناصرىا هبذه الدوؿ وعلى ؿتو ينتهي التنازع اىل اما اف يتوزع االختصاص التشريعي بُت القوانُت
اظتتنازعة او ينحصر أبحدىا حبسب طبيعة العالقة اظتثار بشأهنا التنازع وعلى ؿتو ما سنالحظ.
كما أ ف االصطالح االوفق للموضوع ىو تناسق القوانُت الف النتيجة النهائية لًتاكم اكثر من قانوف
ضتكم عالقة ما بفعل اتصاعتا ماىي اال حتديد نسبة أو حصة اختصاص كل منها ،أي حتديد نطاؽ
تطبيق كل قانوف يف العالقة نسبة لباقي القوانُت فاذا كاف الوضع يقضي بتطبيق قانونُت مثال فهذا يعٍت
اف اضتل حيقق تناسق تطبيق كل منها ،وابلتايل ديلك كل منهم مساحة من التطبيق ال يتجاوز فيها
مساحة تطبيق القانوف االخر ،ويتوىل اظتشرع الوطٍت مع مراعاة مبدا اظتعاملة ابظتثل واحًتاـ مبدا التعايش
بُت االنظمة القانونية رسم حدود مساحة اختصاصو القانوين نسبة لباقي القوانُت .
وقد فضل اظتشرع العراقي استعماؿ مصطلح تنازع القوانُت وذلك يف اظتادة ( )30من القانوف اظتدين رقم
 40لسنة 1951واليت نصت على ( يتبع يف كل ما مل يرد بشأنو نص خاص من احواؿ تنازع القوانُت
السابقة مبادئ القانوف الدويل اطتاص االكثر شيوعا) كما كاف ىذا موقف رتيع التشريعات العربية.
واألمر كذلك فاف قاعدة التنازع ال يكوف عتا غَت وظيفة سياسية ،وىي حتديد السيادة التشريعية الوطنية،
وعدـ ترؾ ذلك للدوؿ األخرى .ولكن جيب عند إعماؿ تلك القاعدة وفض تداخل السيادات
التشريعية ،مراعاة أكرب قدر من االحًتاـ اظتتبادؿ بُت تلك السيادات ،وىذا يتم ابختيار أوثق القوانُت
ارتباطا ابلعالقة القانونية ذات العنصر األجنيب(.)2
()2

مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة

( )8د .هشام علي صادق -مركز المانون األجنبي أمام المضاء الوطني ،2968 ،ص .64
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اثنياً :مقومات تنازع القوانني
ظتا كاف تنازع القوانُت يقوـ مبقومات بعضها تتعلق ابلعالقة موضوع التنازع واالخرى تتعلق ابلقوانُت
اظتتنازعة فيمكن اف نوضحها من خالؿ ستسة فروع على النحو االيت.
 -1الصفة االجنبية للعالقة القانونية
اف اتصاؿ العالقة القانونية بقانوف دولتُت كحد ادىن ىو العامل االوؿ يف حتريك التنازع وحتصل الية
االتصاؿ بعد اف نعرؼ اف أي عالقة( ) تتكوف من ثالثة عناصر ىي :
 -1عنصر االشخاص وىم اطراؼ العالقة ،وىؤالء تتغَت صفتهم حسب طبيعة العالقة ،ففي عقد البيع
البائع واظتشًتي ،ويف الدين الدائن واظتدين ،ويف اظتَتاث الوارث واظتوروث وىكذا يف بقية العالقات.
 -2عنصر اظتوضوع وىو ػتل العالقة ،وخيتلف حبسب طبيعة العالقة فيكوف اظتبيع يف عقد البيع ،والًتكة
يف اظتَتاث ،و اظتاجور يف عقد االجيار.
 -3عنصر السبب وىو مصدر نشوء العالقة فالسبب يف اظتَتاث يتمثل يف القرابة او النسب ،ويف الدين
ديكن اف يكوف العقد أو الواقعة القانونية كالفعل النافع أو الضار.
فاذا اتصلت العالقة القانونية جبميع ىذه العناصر بدولة واحدة فأهنا تكوف وطنية ومن مث ختضع
بشكل خالص ضتكم القانوف الوطٍت ،مثاؿ ذلك كما لو ابع عراقي اىل عراقي اخر عقار كائن يف العراؽ
وابراـ العقد يف العراؽ فاف عقد البيع سيخضع ىنا ضتكم القانوف العراقي يف رتيع عناصرىا اما اذا
اتصلت العالقة بدولتُت او اكثر عن طريق عناصرىا فسيتوزع على حكمها اكثر من قانوف وتكوف ىي
موضوع التنازع ،ويكفي وفقا للمعيار القانوين(،)1اف تتصف العالقة ابلصفة االجنبية من خالؿ عنصر
واحد كما لو ابع عراقي اىل فرنسي عقار كائن يف العراؽ وابراـ العقد يف العراؽ فهنا تكوف الصفة
االجنبية للبيع دخلت من خالؿ عنصر االشخاص متمثل جبنسية اظتشًتي دوف عنصر اظتوضوع و
السبب ،كما ديكن اف تتخلل العالقة الصفة االجنبية من رتيع عناصرىا كما لو تزوج عراقي من فرنسية
يف اظتانيا واثَت نزاع بشأف الطالؽ اماـ قاضي مصري فهنا دخلت الصفة االجنبية للعالقة وفقا لقانوف
القاضي(اظتصري) من خالؿ ثالثة منافذ ىو عنصر االشخاص(اختالؼ جنسية الزوج و الزوجة)،وعنصر
اظتوضوع الصفة االجنبية للزوجة الفرنسية ابلنسبة للقانوف اظتصري ،وعنصر السبب ابراـ العقد يف دولة
اجنبية وىي اظتانيا ،وبذلك سوؼ توصف العالقة يف الوضع االخَت سواء دخلت الصفة االجنبية من
()2
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خالؿ عنصر واح د او ثالثة عناصر ابهنا عالقة ؽتتدة دوليا أي عالقة ذات عنصر اجنيب ،أيضاً يصطلح
البعض عليها ابلعالقة اظتختلط أي اليت خيتلط يف حكمها غتموعة قوانُت وديكن تشبيو العالقة الوطنية و
الدولية ابف االوىل تشبو اظتلكية اظتفرزة اذ تكوف عائداهتا ظتالك واحد يتمثل ابلقانوف الوطٍت اما الثانية
تشبو اظتلكية الشائعة واظتوزعة ملكيتها بُت عدة شركاء كل منهم ديلك نصيب فيها وتتفاوت حقوقهم
حبسب نسبة حصة كل منهم فيها وىذا ىو وضع العالقة الدولية حيث تتداخل عدة قوانُت ضتكمها
طاظتا كانت متصل بكل منها ،وتتفاوت والية كل قانوف حبسب درجة اتصاؿ العالقة فكلما احتفظت
العالقة بعدد اكثر من عناصر االتصاؿ بقانوف كلما كاف ذلك القانوف ىو االكثر مساحة يف حكمها
،مثاؿ ذلك كما لو تزوج عراقي من فرنسية يف العراؽ واثَت النزاع اظتتعلق ابلطالؽ اماـ قاضي عراقي فهنا
تتصل العالقة ابلقانوف العراقي بعناصر اتصاؿ (االشخاص والسبب) اكثر من اتصاعتا ابلقانوف الفرنسي
عنصر (اظتوضوع) فيكوف االوؿ ىو االكثر اتصاال ابلعالقة ومن مث اكثر مساحة يف اضتكم من القوانُت

االخرى(.)1

 -2الصفة اخلاصة للعالقة القانونية
ال تكفي الصفة الدولية للعالقة لتحريك التنازع امنا البد من اف تتصف العالقة ابلصفة اطتاصة أي اف
تكوف متعلقة ابلقانوف اطتاص ال ابلقانوف العاـ ،و تتمثل عالقات القانوف اطتاص ابلعالقات ذات الصلة
ابلقانوف اظتدين او القانوف التجاري او قانوف االحواؿ الشخصية ،كما ديكن اف تكوف ذات صلة
ابلقانوف اصتنائي طاظتا كانت ااثرىا تنصرؼ اىل موضوع يتعلق ابلقانوف اطتاص مثل التعويض يف اظتسائل
اصتزائية وىذا يعٍت اف التنازع حيصل بُت القوانُت اطتاصة ال القوانُت العامة وىذا ىو االصل ذلك الف
القوانُت اطتاصة موضوعة ضتماية اضتقوؽ واظتصاحل الشخصية اظتتعلقة ابألفراد فيفًتض استمرار زتايتهم
سواء كانوا داخل الدولة اـ خارجها .ذلك الف حركة االشخاص عرب اضتدود تفًتض حركة القوانُت
اطتاصة هبم الستمرار زتايتها عتم ،وبذلك يتحقق الغرض منها عن طريق تغليب صفة االستمرار على
العموـ على حد تعبَت الفقيو الفرنسي بيلية لذا فزواج عراقي من عراقية اماـ القاضي االردين يكوف ػتكوـ
ابلقانوف العراقي الف العالقة متصفة ابلصفة اطتاصة وىي من مسائل االحواؿ الشخصية كما ايخذ
القانوف اضتاكم عتا نفس الصفة فيكوف خاص وتستمر تتحرؾ القوانُت مع اطرافها طاظتا اهنم على اصتنسية
العراقية عند ابراـ الزواج وىذا اضتكم ينسحب على العالقات اليت تدخل يف ػتيط القانونُت اظتدين
()2
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والتجاري كما اف اكثر قواعدىا غَت متعلقة ابلنظاـ العاـ )1(،ومقابل ذلك ال حيصل التنازع بُت القوانُت
العامة ،ذلك ألهنا هتدؼ اىل زتاية سيادة الدولة و اضتقوؽ اظتتعلقة هبا فهي قوانُت تغادر الوطنُت عند
اضتدود وال تتجاوزىا ويكوف تطبيقها ػتدود ابضتدود االقليمية للدولة ألهنا تتعلق بسيادة الدولة اليت
اصدارهتا فال ديكن اف تطبق على اراضي غَت االراضي الوطنية الف يف ذلك جتاوز على سيادة القوانُت
العامة االجنبية ،اضافة اىل ذلك اهنا متعلقة ابإلقليم فتكوف اثبتة وػتدودة التطبيق تبعاً لطبيعتها
االقليمية ،وفيها تتفوؽ صفة العموـ على االستمرار فتكوف عامة أي تسري على رتيع االشخاص يف
االقليم سواء اكانوا وطنيُت اـ اجانب يف رتيع العالقات اليت يكونوا طرفا فيها ،فهي قوانُت غَت ؽتتدة
عرب اضتدود عكس القوانُت اطتاصة اليت دتتاز ابالمتداد وتوصف ابهنا ػتمولة مع الوطنيُت اينما وجدوا
فقانوف العقوابت يسري على رتيع االفعاؿ اليت أتخذ وصف اصتردية سواء وقعت من وطنيُت اـ اجانب
طاظتا اهنا تؤثر على النظاـ االجتماعي ظتكاف ارتكاهبا فهي قوانُت تستهدؼ زتاية اجملتمع وأتخذ نفس
اضتكم القوانُت اظتالية واالدارية والقواعد الدستورية كما اف اكثر قواعد القانوف العاـ متعلقة ابلنظاـ العاـ،
وأتخذ وصف القواعد اآلمرة بعكس قواعد القانوف اطتاص اليت ىي يف الغالب قواعد مفسرة وعليو تثار
ثال ثة فروض االوؿ ،ىو اف تطبيق القوانُت العامة ديكن اف حيرؾ تنازع القوانُت اطتاصة كما لو كاف قانوف
الدولة يعاقب على تعدد الزوجات كما ىو حاؿ القانوف الفرنسي ،وادين عراقي على ىذا االساس ودفع
بعدـ صحة الزواج الثاين فاف تطبيق قانوف العقوابت الفرنسي سيحرؾ تنازع قوانُت خاصة معنية ابألحواؿ
الشخصية للقانونُت الفرنسي والعراقي ،فاذا ؾتح الشخص أبثبات عدـ صحة الزواج الثاين وىي مسالة
يقتضي اف تكوف وفق القانوف الذي تزوج مبوجبو وىو قانوف خاص فال يطبق قانوف العقوابت الفرنسي
وىو قانوف عاـ اما اذا ثبت صحة زواجو الثاين وفق القانوف اطتاص أي مل ينجح يف نفي التهمة عنو
فسيعاقب وفق لقانوف عاـ وبذلك حرؾ تطبيق قانوف عاـ تنازع بُت قوانُت خاصة.
اما الفرض الثاين ىو امتداد بعض احكاـ القوانُت العامة الوطنية عرب اضتدود ،ومنها على سبيل اظتثاؿ
قانوف العقوابت العراقي حيث يعاقب على االحتياؿ واف ارتكب الفعل يف اطتارج طاظتا ترتب عليو ضرر
يف داخل العراؽ  ،كما دتتد بعض احكاـ قانوف العقوابت على جرائم تزوير العملة الوطنية واصترائم اظتاسة
ابمن الدولة الداخلي او اطتارجي ،فضال عن ذلك ديكن اف جيد قانوف ضريبة الدخل يف العراؽ لو تطبيق
عرب اضتدود مبناسبة نشاط جتاري ديارس يف االردف وينجم عنو دخل يف العراؽ ،وىو حكم بقية
التشريعات العربية  ،اضافة اىل ذلك ديكن اف دتتد بعض القوانُت االخرى مثل قانوف االنتخاب رقم 16
لسنة  2005لتنظيم الية انتخاب العراقيُت يف اطتارج ألعضاء غتلس النواب كما ىو اضتاؿ عليو يف ظل

()2
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االنتخاابت العامة لعاـ  2010حيث فتحت اظتفوضية العليا اظتستقلة لالنتخاابت مراكز اقًتاع يف عدة
دوؿ اجنبية وعربية.
اما الفرض الثالث ،وىو عكس الفرض الثاين ويتمثل بتطبيق القوانُت العامة االجنبية على االراضي
الوطنية بسبب الصلة اليت يرتبط هبا صاحب اضتق ابلدولة االجنبية بواسطة اصتنسية كما لو اكتسب
مواطن عراقي اصتنسية الفرنسية ظتورث فرنسي ،وعندما طالب الوارث اماـ القضاء العراقي حبقو يف االرث
دفع احد الورثة ابف الوارث االخَت مل يستكمل اجراءات اكتساب اصتنسية الفرنسية ،فالقاضي العراقي
حىت يتمكن من تقرير استحقاؽ الوارث عليو التثبت من اكتساب الوارث اصتنسية الفرنسية بوصفها
مساءلة اولية ،وىو ما يقتضي من القاضي العراقي مراجعة قانوف اصتنسية الفرنسية للتأكد من اكتساب
العراقي للجنسية الفرنسية وهبذا سيطبق القاضي العراقي قانوف عاـ اجنيب على اراضي وطنية وينسحب
اضتاؿ نفسو على تنفيذ حكم اجنيب يف العراؽ مثال ،فاذا طعن احملكوـ عليو ابضتكم ،فما على احملكمة
اظتختصة إبصدار االمر ابلتنفيذ اال اف تراجع الشروط الواجب توافرىا يف اضتكم للتأكد من صحتو
حبسب قواعد االختصاص القضائي الدويل يف قانوف الدولة االجنبية وىذه من قواعد القانوف العاـ
،وكذلك اضتاؿ اذا مت الطعن بعدـ دستورية قانوف اجنيب سواء من الناحية الشكلية اـ اظتوضوعية على
التفصيل الذي سنالحظو الحقا اماـ قاضي عراقي فعلى االخَت اف يتحرى عن ذلك حبسب دستور دولة
القانوف االجنيب وىذه مرة اخرى سيطبق فيها القاضي العراقي قانوف عاـ اجنيب على ارض وطنية ،ففي
اضتاالت اظتتقدمة حتقق امتداد قانوف عاـ اجنيب خارج حدوده اإلقليمية من خالؿ تطبيقو على اراضي
دولة اخرى(.)1

ادلبحث الثاين
أساليب فض ادلنازعات الدولية
ادلطلب األول :ماهية فض النزاعات
ال يكاد خيلو ميثاؽ من مواثيق التنظيمات الدولية من نص يشَت إىل تسوية النزاع الدويل ،وتعترب وظيفة
تسوية النزاعات الدولية من أىم وظائف التنظيم الدويل عموماً ،ابعتبار أف التنظيم اإلقليمي لو كفاءة يف
تسوية النزاعات بُت أعضائو من الدوؿ ،حيث إف التنظيمات اإلقليمية بطابعها احمللي وتقلل من تدخل
الدوؿ ا لكربى يف تلك النزاعات ،وألعضا ء التنظيم اإلقليمي الفهم الكامل ضتقائق النزاع نسبة
()2

د .ممدوح عبد الكويم حافل  -المانون الدولي الخاص وفب المانونين العوايي والمماون  -داو الحوية للمباعة  -المبعة األولي  – 2791ص . 191
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الشًتاكهم يف غتموعة من القيم والقواعد السياسية والثقافية اليت دتكنهم من تسوية النزاعات فيما بينهم
بكفاءة تفوؽ كفاءة التنظيم العاظتي ،حيث يرى دارسو العالقات الدولية أف التنظيمات اإلقليمية تزيد من
االعتماد االقتصادي اظتتبادؿ بينهم ،ومن مث ختلق لديهم حافزاً لتسوية نزاعاهتم سلمياً(.)1

ع ّرفت ػتكمة العدؿ الدولية الدائمة ،النزاع الدويل أبنو «خالؼ حوؿ نقطة قانونية أو واقعية أو تناقض
أو تعارض للطروحات القانونية أو الواقعية أو اظتنافع بُت دولتُت» .وتنشأ النزاعات الدولية تقريباً
لألسباب ذاهتا اليت تنشأ عنها نزاعات األفراد ،مع أف نتائج األوىل أشد خطراً وأعمق أثراً .فإىل جانب
اطتالفات البسيطة وسوء التفاىم اللذين قد يسماف العالقات بُت دولتُت أو أكثر ظتدة قصَتة أو طويلة
ىنالك قضااي تسبب توتراً واحتكاكاً بُت الدوؿ وتعرض السلم واألمن الدوليُت للخطر ،أو على األقل
وختل ابلتوازف يف العالقات الدولية(.)2
تعكر اعتدوء ّ
قضااي كهذه أدت يف اظتاضي إىل اضترب واطتراب .غَت أف العصر الذي نعيشو ،عصر الذرة واألسلحة

الفتاكة زتل الدوؿ على اإلحجاـ عن االندفاع ابلنزاع إىل منتهاه .ويف حاؿ عدـ التمكن من حل النزاع
قد تكتفي الدوؿ اظتتنازعة بقطع العالقات الدبلوماسية أو االقتصادية فيما بينها من دوف أف تلجأ
إحداىا للحرب اليت يبقى شبحها ماثالً مهدداً .فعامل اليوـ عامل تكامل وتعاوف يف شىت اظتيادين وال
تستطيع دولة مهما بلغت من الغٌت والقوة واالستقرار أف تدعي االكتفاء الذايت .لذا فسوء العالئق بُت
دولتُت لو مضاعفات ال على مصاضتهما فحسب بل على مصاحل غتموعة من الدوؿ .وقد يؤدي األمر
حُت يكوف النزاع بُت دولتُت كبَتتُت إىل مضاعفات تؤثر يف اإلنسانية كلها .لذا فإف من مصلحة اجملتمع
لتسوي خالفاهتا القائمة على ؿتو سريع
الدويل أف تكوف ىناؾ طرؽ سلمية مفتوحة أماـ الدوؿ اظتتنازعة ّ
ٍ
ومرض لألطراؼ اظتعنية بقدر اإلمكاف ومن مثّ فحل النزاعات الدولية واحد من أىم اظتوضوعات اليت ُعٍت

هبا القانوف الدويل منذ نشأتو ،وقد مت االتفاؽ على تقسيم أساليب تسوية النزاعات الدولية
 settlement of international disputesإىل أسلوبُت ودي وغَت ودي:

أوالً ػ التسوية الودية للنزاعات الدولية درجت غالبية االتفاقات الدولية اظتتعلقة حبل النزاعات بطريقة ودية
على تصنيفها يف:



()2

نزاعات سياسيةpolitical disputes.
نزاعات قانونيةlegal disputes.

د .حسين  .الهداوي ود .ؼالل الدودي كتابهما المانون الدولي الخاص  -المسم الثاني  -المبعة األول  2711 -ص 79

( )8المادة  2785من اتفالية تسوية منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى
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وذىبت إىل أف الثانية منها دوف األوىل قابلة للحل ابلطرؽ القضائية ،وقد أخذ ميثاؽ األمم اظتتحدة ذاتو
هبذا التمييز ،إذ نصت الفقرة ( )3من اظتادة  36على أف يوصي غتلس األمن أطراؼ النزاع بوجوب
إحالة منازعاهتم القانونية على ػتكمة العدؿ الدولية .لذا يستحسن اعتماد التصنيف السابق للنزاعات
على الرغم من صعوبة التفريق واقعياً بُت النزاعات السياسية اجملردة وتلك القانونية اجملردة فعنصر السياسة
موجود يف األخرى إرتاالً.

ادلطلب الثاين :طرق حل النزاعات الدولية
إف النزاعات واطتالفات من أساسيات اضتياة فهي حتدث بُت األفراد وبُت اصتماعات وبنب الدوؿ أيضا،
وحتدث النزاعات واطتالفات بسبب االختالؼ يف التفكَت واالختالؼ يف وجهات النظر ،أما فيما خيص
النزاعات الدولية فإهنا تكوف على مستوى دوؿ ،بُت دولتاف أو أكثر ،ويتم حل النزاعات الدولية بطرؽ
ؼتتلفة منها الطرؽ الودية أو ابإلكراه ،وسنعرض يف ىذا اظتقاؿ اسًتاتيجية الطرؽ اظتتبعة يف حل النزاعات
الدولية وتعميم السالـ(.)1
الفرع األول :حل النزاعات الدولية ابلطرق الودية

ويتم حل النزاعات الدولية من خالؿ اتباع بعض الطرؽ اليت تتبعها العديد من الدوؿ حوؿ العامل ،منها

ما يلي:
أوال :الطرؽ الدبلوماسية ويتم حل النزاعات ابلطرؽ الدبلوماسية ،من خالؿ اصتوء إىل إحدى الطرؽ
التالية:
 -1اللجوء إىل اظتفاوضات الدبلوماسية:
هبذه الطريقة يتم إجياد تسوية سلمية من خالؿ تبادؿ الرأي بُت الدولتُت اللتاف حدث النزاع بينهما.
أما من يتوىل اظتفاوضة فهو اظتبعوث الدبلوماسي ،ويكوف ذلك عن طريق االتصاؿ بوزير اطتارجية يف
الدولة األخرى.
أما فيما خيص أسلوب اظتفاوضة فقد تكوف كتابية أو شفوية.
 -2عن طريق اظتساعي اضتميدة:
يتم اعتماد ىذه الطريقة عندما تزداد الصعوابت القانونية أو السياسية بُت الدولتُت اللوايت حدث بينهما
النزاع ،حبيث يكوف االتصاؿ اظتباشر بينهما صعبا للغاية.
( )2الذاوودي  ،القانىن الذولً الخاص ،مرجع سابق
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يف ىذه اضتالة تدخل دولة أخرى بينهما تكوف طرفا ػتايدا ،ىدفها تقريب وجهات النظر فقط.
حبيث أف ىذه الدولة احملايدة ال تقوـ ابظتشاركة يف اظتفاوضات بُت الدولتُت الوايت حدث بينهما نزاع.
 -3ابستخداـ الوساطة:
يتم من خالؿ مشاركة دولة أخرى ال عالقة عتا ابلنزاع يف اظتفاوضات بُت ىاتُت الدولتُت اظتتنازعتُت
بشكل مباشر.
 -4التحقيق:
حيدث ذلك عن طريق قياـ الدولتُت اظتتنازعتُت بتعيُت صتنة.
ىذه اللجنة ىدفها حتديد وحصر أسباب النزاع اضتاصل ،وبعدىا تقوـ بتقدًن تقرير يهدؼ إىل تسهيل
حل النزاع.
 -5اللجوء إىل التوفيق:
يتم إحالة ملف النزاع إىل جهة ػتايدة.
تتوىل ىذه اصتهة مهمة فحص أسباب النزاع ،واقًتاح اضتلوؿ والتسوية اظتناسبة.
إال أف قرار ىذه اصتهة يكوف غَت ملزـ لألطراؼ.
الفرع الثاين :حل النزاعات يف إطار األمم ادلتحدة األمريكية الوسائل اليت تستخدم هبدف احلفاظ
على األمن والسلم يف كال الدولتني يف إطار الوالايت ادلتحدة:
يتم حل النزاعات الدولية ابلطرؽ السلمية وذلك ابالعتماد على مبدأ العدؿ والقانوف الدويل العاـ.
يتم منع األسباب اليت قد تؤدي إىل حدوث اضطراابت دولية وذلك من خالؿ اختاذ التدابَت اظتشًتكة
الفعالة.
يتم اعتماد أسلوب التضامن وذلك هبدؼ مواجهة األعماؿ العدوانية.
تتدخل األمم اظتتحدة هبدؼ إعادة السلم الدويل يف حاؿ امتدت آاثر النزاع الداخلي إىل خارج الدوؿ
اظتتنازعة(.)1

( )2غالب علً الذاوودي  ،القانىن الذولً الخاص ،دراسة مقارنة ،دار وائل  ،عمان ،األردن  ،ط ، 5008 ،7
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ادلبحث الثالث
تعدد أساليب فض النزاعات الدولية
ادلطلب األول :احللول السياسية
أقرت ىذه اضتلوؿ يف مؤدتري الىاي اظتنعقدين يف عامي  1899و .1907واضتلوؿ السياسية الودية
ىذه كثَتة يفضلها بعضهم على اضتلوؿ القضائية لسببُت أوعتما :إمكاف تطبيقها يف رتيع أنواع النزاعات،
واثنيهما ألهن ا ال تًتؾ يف النفوس شعور االستياء عند اللجوء إليها .ويرد على ذلك أبف اضتلوؿ السياسية
قد تنجح يف إزالة سوء التفاىم إزالة مؤقتة بُت الدوؿ .وكثَتاً ما تكوف مبنية على ىضم حقوؽ طرؼ من
األطراؼ اظتعنية فتنحرؼ عن مبادئ العدالة واإلنصاؼ  equityاليت ىي ىدؼ كل نظاـ قانوين.
وأكثر من ىذا فإهنا قد تقود إىل خالفات مستقبلية أكثر خطراً من تلك اليت ُحلّت ابظتساومة
()1
السياسية.
وفيما يلي أىم اضتلوؿ الودية السياسية اليت جاء عليها ميثاؽ األمم اظتتحدة ،مع مالحظة أهنا ليست
حل ىو مزيج بُت نوعُت منها من شأنو إحالؿ الوائـ ػتل
حصرية وأنو ديكن تصور أي حل آخر أو ّ
اطتصاـ.
 .1التفاوض اظتباشر  direct negotion:وىي أبسط الوسائل اليت تلجأ إليها الدوؿ ضتل
نزاعاهتا ،وتتم عادة على يد ؽتثلي اضتكومات اظتتنازعة الذين جيروف فيما بينهم ػتاداثت بقصد
تبادؿ الرأي يف اظتوضوعات اظتتنازع فيها وتقليب وجهات النظر فيها قصد الوصوؿ إىل حلوؿ
مرضية للفريقُت .واظتفاوضات قد تكوف شفوية جتري يف مؤدترات ،أو خطية تتجلى يف تبادؿ
مذكرات  Exchange of Lettersوكتب ومستندات .ويشًتط لنجاحها تكافؤ
األساليب السياسية اليت تتبع من قبل من يباشرىا وإال سقطت الدولة الضعيفة فريسة لشروط
دتليها عليها الدوؿ الكربى .ىناؾ أمثلة كثَتة على صتوء الدولة إىل حل مشكالهتا عن طريق
اظتفاوضة اظتباشرة (قضية حوض السار ،وقضية إهناء اظتعاىدة الربيطانية األردنية ومعاىدة السالـ
اظتصرية اإلسرائيلية يف  79/3/26ومعاىدة السالـ األردنية اإلسرائيلية يف )9419/9/26

()2

حمد عزيز شكري ،التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والوالع (دار الفكر ،دمشك.)2972
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كما أف األمم اظتتحدة اعتمدت على اظتفاوضة اظتباشرة بُت األطراؼ اظتعنية ضتل نزاعاهتم اليت
عرضت عليها أو طرحت أمامها( قضية قربص وقضية اصتزائر واظتسألة الفيتنامية)
 .2اظتساعي اضتميدة  good offices:إذا أخفقت دولتاف يف الوصوؿ إىل حل مرض لنزاعهما
قد تقوـ دولة اثلثة ،ابلتدخل الودي ظتساعدهتما على حلّو .فاظتساعي اضتميدة تعٍت أف دولة ال
عالقة عتا ابلنزاع القائم تتدخل من تلقاء نفسها بكياسة بُت الدولتُت ضتملهما على إهنائو .ومن
شأف اظتساعي اضتميدة إما العمل على اضتيلولة دوف تطور اطتالؼ إىل نزاع مسلح أو ػتاولة
القضاء على نزاع مسلح نشب بن الدولتُت .واألمثلة كثَتة على كل من النوعُت اظتذكورين فقد
عينت منظمة اظتؤدتر اإلسالمي يف مؤدترىا الثالث اظتنعقد يف الرايض أواخر عاـ  1980صتنة
إسالمية للمساعي اضتميدة بُت العراؽ وإيراف هبدؼ وضع حد للنزاع القائم بينهما .وقد جرت
العادة منذ عهد «داغ مهرشولد» األمُت العاـ الثاين لألمم اظتتحدة حىت عهد األمُت العاـ اضتايل
كويف أانف أف يبذؿ األمُت العاـ لألمم اظتتحدة مساعيو اضتميدة ضتل النزاعات بُت الدوؿ ،وقد
ؾتح يف بعضها كاظتساعي اضتميدة اظتبذولة عاـ  1955بُت الوالايت اظتتحدة والصُت ،وأخفق
يف بعضها اآلخر كالنزاع العراقي اإليراين قبل تفجره يف اضترب الدموية ذات الثماين سنوات،
واضتروب اصتارية يف التسعينات يف البوسنة وكوسوفو ورواندة وأفغانستاف(.)1
 .3الوساطة  mediation:ىي مساع زتيدة تتضمن عنصراً جديداً ىو اشًتاؾ الشخص الثالث
يف التفاوض اظتباشر بُت األطراؼ اظتتنازعة وقيامو بضابطة االرتباط بينها .والوساطة قد أتيت
عفوية من قبل الوسيط كما أنو جيوز أف يستدعي الطرفاف اظتتنازعاف وسيطاً يف حاؿ استفحاؿ
ٍ
وعندئذ تنص اظتادة  /8/من معاىدة الىاي الثانية على أف مهمة الوسيط تنتهي
النزاع بينهما
بعد مرور ثالثُت يوماً على انتقائو ،كما تنتهي مهمة الوسيط حُت يشعره أحد الطرفن اظتتنازعُت
بذلك ،أو عندما يتأكد ىو نفسو أف وسائل التوفيق اليت اقًتحها مل تصادؼ قبوالً حسناً
(ـ5من معاىدة الىاي الثانية) .ومن األمثلة اضتديثة على الوساطة دور الوزراء األمريكيُت
اظتتتالُت من ىنري كيسنجر إىل مادلُت أولربايت يف النزاع السوري اإلسرائيلي القائم منذ سنُت
مساع حثيثة ضتلو وغَته من النزاعات العربية مع
وقد بدأت عقيب مؤدتر مدريد لعاـ ٍ 1990
الكياف الصهيوين ،ودور السفَت ىالربوؾ األمريكي الذي أدت وساطتو الفاعلة إىل توقيع اتفاقية
«ديتوف» إلحالؿ السالـ يف رتهورية البوسنة واعترسك يف هناية  .1995ولعل من أؾتح
الوساطات اضتديثة .ودور السناتور ميتشل يف التخفيف من أزمة إيرلندة الشمالية يف التسعينات
من القرف العشرين.
()2

فؤاد شباط ودمحم عزيز شكري ،المضاء الدولي (مطبوعات جامعة دمشك ،دمشك .)2966
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 .4التحقيق  inquiry:يهدؼ التحقيق أصالً إىل حتديد الوقائع اظتادية والنقاط اظتختلف عليها
اتركاً لألطراؼ اظتتنازعة استخالص النتائج اليت تنشأ عنو إما بصورة مباشرة ،ويكوف ذلك عن
طريق اظتفاوضة ،وإما بصورة غَت مباشرة ،أي عن طريق التحكيم .لكن التحقيق تطور يف ظل
اظتنظمتُت العاظتيتُت (عصبة األمم مث األمم اظتتحدة) فأصبح من الوسائل الودية اليت كثَتاً ما يلجأ
إليها دتهيداً ضتل النزاعات الدولية( .)1وىكذا مل يعد عملها مقتصراً على حتديد الوقائع كما كاف
األمر عندما ابتدع التحقيق يف مؤدتري الىاي ،بل تعداه إلبداء رأي ما يف النزاع .ومن أقدـ
األمثلة على التحقيق الدويل ذلك الذي جرى يف قضية الباخرة اإلنكليزية «دوغجرابتك» اليت
أغرقتها السفن الروسية يف عاـ  1904ظناً منها أبهنا ايابنية .فاجتمعت صتنة للتحقيق اقًتحتها
فرنسة برائسة األمَتاؿ فورنيو  Fornietونتيجة للتقرير الذي وضعتو اضطرت روسية إىل دفع
تعويض مادي إلنكلًتة .ولعل من أحدث األمثلة التحقيق اظتتواصل الذي أجراه خبَت األمم
اظتتحدة «إيكهريهوس» يف مدى تقيد العراؽ بقرارات غتلس األمن اطتاصة بنزع أسلحتو غَت
التقليدية منذ انتهاء حرب اطتليج الثانية يف آذار  ،1991إىل أف طرد من العراؽ بتهمة حتيزه
الواضح ضده .وجتدر اإلشارة إىل أف اظتادة  90من ملحق (بروتوكوؿ) جنيف األوؿ لعاـ
 1977الذي جاء يكمل اتفاقيات جنيف األربع لعاـ  1949اليت وضعت أساس القانوف
الدويل اإلنساين نصت على إنشاء صتنة دولية لفحص الوقائع اليت حددهتا اظتادة فقد أسند إىل
ىذه اللجنة ال التحقيق يف كل خرؽ خطَت التفاقيات جنيف فقط بل إمكانية بذؿ مساعيها
اضتميدة لدى الدوؿ اظتعنية.
 .5التوفيق أو اظتصاضتة  coniliation:ىذا أسلوب حديث العهد قياساً بغَته من األساليب
اظتعروفة ضتل النزاعات السياسية ابلطرؽ الودية ،إذ مل تعرض لو معاىدات الىاي ومل يدخل حيز
القانوف الدويل إال عاـ  1919حُت بدأت اإلشارة إليو بتكرار ذكره يف كثَت من اظتعاىدات
وكانت كل واحدة منها تتفنن يف وضع صيغة خاصة لو( .)1فهناؾ غتموعة اظتعاىدات
االسكندانفية والبولونية واألظتانية والفرنسية وغَتىا .ولكن أمهها بال شك كاف معاىدة
لوكارنو ) (16/10/1925اليت وضعت للتوفيق القواعد التالية:
 .1تتألف اللجاف من ثالثة أو ستسة أعضاء على األكثر وتكوف دائمة.

()2

Morris, Catherine, ed. Conflict Transformation and Peacebuilding: A Selected Bibliography. Victoria,
Canada: Peacemakers Trust.
()2
Sherwyn, David, Tracey, Bruce & Zev Eigen, In Defense of Mandatory Arbitration of Employment
Disputes: Saving the Baby, Tossing out the Bath Water, and Constructing a New Sink in the Process, 2
)U. Pa. J. Lab. & Emp. L. 73 (1999
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 .2ينحصر اختصاصها يف اطتالؼ على اظتصاحل  Interestsال على اضتقوؽ Rights
وال يكوف ىذا االختصاص إلزامياً ،كما أف التقرير الذي تضعو ال يكوف ملزماً للطرفُت
بل يكوف مستنداً إىل حلوؿ حتكيمية أو قضائية الحقة.
 .3تتبع صتاف التوفيق األصوؿ اظتنصوص عليها يف معاىدة الىاي بشأف التحقيق.
واألمثلة على التوفيق ليست كثَتة منها صتنة التوفيق اليت عينتها األمم اظتتحدة لفلسطُت (قرار اصتمعية
العامة  194لعاـ  ،)1948وللكونغو  .1960وقد نصت اظتادة  /66/من اتفاقية فيينة لقانوف
اظتعاىدات على إحالة النزاعات النارتة عن تنفيذىا على صتاف توفيق نظمها اظتلحق اطتاص هبا ،لكن
النص بقي حىت اليوـ حرباً على الورؽ.
ادلطلب الثاين :احللول القضائية

تتم ىذه اضتلوؿ عن طريق القضاء أو التحكيم الدوليُت .يُعرؼ القضاء الدويل أبنو «وسيلة ضتسم نزاع
بُت شخصُت أو أكثر من أشخاص القانوف الدويل حبكم قانوين صادر عن ىيئة دائمة تضم قضاة
مستقلُت جرى اختيارىم مسبقاً ،أما التحكيم الدويل فهو وسيلة ضتسم نزاع بُت شخصُت أو أكثر من
أشخاص القانوف الدويل حبكم صادر عن ػتكم أو غتموعة ػتكمُت خيتاروف من قبل الدوؿ اظتتنازعة«.
توجد اليوـ ػتاكم دولية على الصعيدين العاظتي واإلقليمي وتعد ػتكمة العدؿ الدولية [ر.األمم اظتتحدة]
اظتساعد القضائي الرئيس عتيئة األمم اظتتحدة ،وقد مارست اختصاصها القضائي (بُت الدوؿ) واإلفتائي
(بطلب من اظتنظمات الدولية) بتصاعد ّبُت طواؿ نصف القرف اظتاضي ،وكانت قد خلفت يف مهامها
ػتكمة العدؿ الدولية الدائمة اليت الزمت عصبة األمم غَت أف القاعدة العامة يف ػتكمة العدؿ الدولية

وسلفها أف واليتها القضائية اختيارية ال تنعقد إال برضا األطراؼ اظتعرب( )1عنو بطرؽ ؼتتلفة .وتوجد إىل
جانب احملكمة الدولية ػتاكم إقليمية أمهها ػتكمة العدؿ األوربية واحملكمة األوروبية ضتقوؽ
اإلنساف واحملكمة األمريكية ضتقوؽ اإلنساف واعتيئة القضائية ظتنظمة األقطار العربية اظتصدرة للنفط،
وأنشأت منظمة اظتؤدتر اإلسالمي ػتكمة عدؿ إسالمية ،كما تتجو األقطار العربية منذ مدة ؿتو إقامة
ػتكمة عدؿ عربية .وقد أنشئت يف مؤدتر روما الدبلوماسي لعاـ  1998احملكمة اصتنائية الدولية حملاكمة
عتاة اجملرمُت الدوليُت أما على صعيد التحكيم الدويل  International Arbitrationفتوجد
اليوـ ػتكمة التحكيم الدولية الدائمة وىي يف حقيقتها ليست ػتكمة مؤلفة من ػتكمُت جاىزين يف
مقرىا بالىاي لفض ما يعرض عليهم من نزاعات .بل ينتخب أعضاء ىذه احملكمة من بُت قائمة
()2

Ury, William, 2000. The Third Side: Why We Fight and How We Can Stop. Penguin Putnam. New
York. ISBN 0-14-029634-4
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ابألشتاء اليت أودعتها الدوؿ لدى ديواف احملكمة كلما دعت الظروؼ لتأليفها ويتم اختيار احمل ّكمُت
ابتفاؽ الطرفُت فإف أخفقا تتألف احملكمة وفق النظاـ اطتاص اظتنصوص عليو يف االتفاقية أي يعُت كل
طرؼ ػت ّكمو وخيتار احملكماف ػتكماً فيصالً وإال عينو مرجع ػتايد كرئيس ػتكمة العدؿ الدولية.
وسواء يف القضاء أـ التحكيم الدويل تتبع ،مع الفوارؽ بينهما ،القواعد األساسية العامة يف اظترافعات أماـ
القضاء والتحكيم الوطٍت .ومن أحدث أمثلة اللجوء إىل التحكيم يف قضااي عربية التحكيم الذي جرى
حوؿ طااب بُت مصر والكياف الصهيوين وانتهى ظتصلحة مصر ،والتحكيم الذي جرى حوؿ السيادة على
جزر حنيش اليمنية بُت اليمن وأريًتية .أما صتوء الدوؿ العربية إىل ػتكمة العدؿ الدولية فقد تكرر.
حكمت احملكمة بُت ليبية وتونس يف نزاعهما على اصترؼ القاري بينهما .كما حكمت يف النزاع على
اضتدود البحرية بُت قطر والبحرين وتسعى دولة اإلمارات العربية اظتتحدة حثيثاً لرفع نزاعها مع إيراف حوؿ
جزر أبو موسى وطنب الكربى والصغرى إىل القضاء أو التحكيم الدوليُت.
ادلطلب الثالث :احللول الودية يف ميثاق األمم ادلتحدة
أوجبت اظتادة  )3(2من اظتيثاؽ على الدوؿ األعضاء أف يفضوا منازعاهتم الدولية ابلوسائل السلمية على
وجو ال جيعل السلم واألمن والعدؿ الدويل عرضة للخطر( .)1وخصص الفصل السادس (ـ 33ػ )38
لًترتة ىذا االلتزاـ فقد أوجبت اظتادة  33على اظتتنازعُت يف كل خالؼ قد يؤدي استمراره إىل هتديد
السلم واألمن الدوليُت أف يسعوا إىل حلو ابدي ذي بدء بطريق اظتفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق
والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إىل اظتنظمات أو االتفاقات اإلقليمية[:اإلقليمية] أو بغَتىا من
الوسائل السلمية .وجاء يف اظتادة  34أف جمللس األمن أف حيقق يف كل نزاع  conflit =dispuleأو
يف كل حالة  situationقد تؤدي إىل خالؼ بُت الدوؿ .والفرؽ بُت النزاع واضتالة ىو أنو يف األخَتة
هتتم الدوؿ حبادثة دولية ليس عتا مصلحة مباشرة يف حلها .غَت أف جتارب السنُت اطتمسُت اظتاضية
أثبتت أف الدوؿ كثَتاً ما تكيف الوصف القانوين للخالؼ القائم على ؿتو ال حيرمها من حق التصويت
عليو ،وىذا ما حيدث إذا ما صنف اطتالؼ على أنو نزاع( .)1كذلك ديكن للجمعية العامة أف تنظر يف
أي نزاع ال ينظر فيو غتلس األمن فعالً وتصدر توصياهتا بشأنو .يبقى الفرؽ يف أف قرارات غتلس األمن
ملزمة على عكس توصيات اصتمعية العامة فهي ،يف رأي رتهور الفقهاء ،حتمل قوة التوصيات ليس إال.
ومن جهة أخرى ومنذ أف تسلم األمُت العاـ األسبق داغ مهرشولد مهاـ األمانة العامة لألمم اظتتحدة
ازدادت أمهية ىذا اظتنصب السياسية فقد أسهم ىو وخلفاؤه أوفانت وفالدىاًن و دري كويالر وبطرس
( )2ميثاق األمم المتحدة ،المواد 28-22 )2(8
(( )2م )2/87
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غايل وكويف أانف يف وضع حد لعدد من اظتنازعات الدولية ابضتلوؿ السياسية الودية (أفغانستاف وىايييت
والبوسنة والصوماؿ وغَتىا).
ادلطلب الرابع :التسوية غري الودية للنزاعات الدولية

جترب بوساطتها دولة ما أو منظمة دولية دولة أخرى على الرضوخ لوجهة نظرىا
ىي التسوية اإلكراىية اليت ُ
أو االنصياع لقرارات اصتماعة الدولية حبسب اضتاؿ .ولقد َعرؼ العامل عدداً غَت قليل من الوسائل الفعلية

للتسوية ابلنزاعات الدولية  international disoutesوأمهها اضترب وفيما يلي تعداد عتذه
الوسائل(:)1
يستجر
 .1قطع العالقات الدبلوماسية  severenc of diplomatic relation:وىو ال ّ
حتماً قطع العالقات القنصلية ما مل يقصد منو ذلك صراحة.
 .2االقتصاص  retaliation:ومثالو اختاذ تدبَت ؽتاثل ظتنع رعااي دولة أجنبية من دخوؿ البالد أو
حتديد عددىم فيها أو رفع تعرفة اصتمارؾ ،كل ذلك على سبيل اظتعاملة ابظتثل
reciprocity.
 .3الثأر أو االنتقاـ  reprisal:ويطبق حبق كل دولة ارتكبت ؼتالفتو لنص صريح وارد يف
اظتعاىدات أو القواعد الدولية العرفية .وقد كاف الثأر يف اظتاضي يتم بوساطة القرضة، piracy
ومن أحدث األمثلة عليو اليوـ قصف الطائرات األمريكية لفييتناـ الشمالية رداً على نسف
اظتنشآت األمريكية يف فييتناـ اصتنوبية ،وقصف الطائرات األمَتكية مدينيت طرابلس وبنغازي عاـ
 1986حبجة تورط ليبية اظتزعوـ يف تفجَت ملهى ليلي يراتده اصتنود األمريكيوف يف مدينة
فرانكفورت أبظتانية.
 .4االحتالؿ اظتؤقت  temporary occupation:ومثالو احتالؿ األظتاف لألراضي الفرنسية
عاـ  1870ضتملها على دفع الغرامة اظتفروضة عليها ،وكذلك ػتاولة احتالؿ اصتيوش الفرنسية
واإلنكليزية لبعض األراضي اظتصرية عاـ  1956إلجبار مصر على الًتاجع عن أتميم شركة قناة
السويس ووقف دعمها لثورة اصتزائر على فرنسة ،واحتالؿ الكياف الصهيوين لسيناء واصتوالف عاـ
 1967ضتمل كل من مصر وسورية على االعًتاؼ إبسرائيل والرضوخ لتسوية سلمية تضمن
ىيمنتها على اظتنطقة العربية.
()2( )2

Sherwyn, David, Tracey, Bruce & Zev Eigen, In Defense of Mandatory Arbitration of Employment
Disputes: Saving the Baby, Tossing out the Bath Water, and Constructing a New Sink in the Process, 2
)U. Pa. J. Lab. & Emp. L. 73 (1999

868

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(01); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(01); November 2019
 .5اضتصار السلمي  pacific blockade:وىو ضرب نطاؽ حوؿ بالد ومنعها من االتصاؿ
ابلبالد األجنبية ،مثاؿ ذلك اضتصار الذي ضربتو بريطانية على اليوانف ضتملها على أتدية دين
أحد اظترابُت من رعاايىا ،وحصار الوالايت اظتتحدة لكوبة يف مطلع الستينات عقب انتصار ثورة
الرئيس فيدؿ كاسًتو.
 .6حجز السفن : Embargoأي حجز السفن العائدة للدوؿ اظتعادية عند رسوىا يف مياه
الدولة اظتعتدى عليها ،ومنعها من اطتروج حىت تسلم الدولة اظتعادية بوجهة نظر الدولة
اضتاجزة(.)1
 .7توقيف السفن :أي منع السفن من مغادرة اظتواىنء ردحاً من الزمن ،وقد أضحت اليوـ وسيلة
ابلية ال تفكر الدوؿ ابللجوء إليها.
 .8اظتقاطعة االقتصادية : Economic Boycottوىي قطع التعامل التجاري مع الدولة أو
الدوؿ األخرى إلكراىها على إصالح خطأ وقعت فيو أو تعديل تصرؼ غَت مشروع أقدمت
عليو ،وىو سالح حديث العهد ابتكره ىذا العصر ،وتعترب من األسلحة القوية .وتقضي
اظتقاطعة االقتصادية بقطع كل عالقة مالية أو جتارية بُت الدولتُت وقطع أي اتصاؿ مايل أو
جتاري بينهما أو بُت رعاايمها ،بل كثَتاً ما تذىب إىل حد عدـ السماح لسفن أو طائرات
الدولة اليت استهدفت ابستعماؿ مراىفء الدوؿ اليت استخدمتو ودتتد اظتقاطعة أحياانً لتطاؿ رعااي
الدوؿ األخرى ،اليت تسهم يف دعم اقتصاد الدولة اظتفروض حبقها اظتقاطعة االقتصادية ،ويسمى
ىذا النوع اظتقاطعة م ن الدرجة الثانية .وقد فرضت الدوؿ العربية منذ اطتمسينات اظتقاطعة

االقتصادية الكاملة على الكياف الصهيوين كما فرضت اظتقاطعة من الدرجة الثانية على الشركات
واألفراد من رعااي الدوؿ األخرى اليت يقرر مؤدتر مفوضي اظتقاطعة أهنا تسند االقتصاد اإلسرائيلي
أو اجملهود اضتر ي اإلسرائيلي .وكانت األمم اظتتحدة ؽتثلة مبجلس أمنها قد فرضت مقاطعة
اقتصادية على جنوب إفريقية حىت عادت عن سياسة التمييز العنصري (األابرهتايد) يف مطلع
التسعينات.
 .9اضترب  war:كانت الدوؿ تلجأ إىل اضترب كحل وحيد ظتشكلتها مع دولة أخرى فتشهرىا
عليها غَت أف ميثاؽ األمم اظتتحدة جاء حيرـ اضترب ،بل حىت استخداـ القوة أو التهديد
ابستخدامها إال يف حالتُت اثنتُت مها :حالة الدفاع اظتشروع ،وحالة كوف القوة مستخدمة حتت
راية األمم اظتتحدة تطبيقاً ألحكاـ الفصل السابع من اظتيثاؽ(.)1
()2

ميثاق األمم المتحدة ،المادة 22
()2
ميثاق األمم المتحدة
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ومع والدة األمم اظتتحدة أصبحت وسائل االقتصاص والثأر واالحتالؿ اظتؤقت وحجز السفن وتوقيفها
ػترمة .وحلت ػتلها التدابَت الزجرية اليت نص عليها يف الفصل السابع اطتاص مبباشرة غتلس األمن
ّ
الختصاصات وسلطات ؼتتلفة يف أحواؿ هتديد السلم أو اإلخالؿ بو أو وقوع العدواف وديكن إرتاؿ
ىذه وتلك فيما يلي:
إذا قرر غتلس األمن أف ما وقع يهدد السالـ أو خيل بو أو يعترب عمالً من أعماؿ العدواف كما جاز لو
اختاذ تدابَت( )1حددهتا اظتاداتف  41و 42من اظتيثاؽ وىي على نوعُت:
آػ تدابَت قسرية :ال تصل إىل حد استعماؿ القوة :وتشمل وقف الصالت االقتصادية مع الدولة اظتعتدية،
ووقف اظتواصالت اضتديدية والبحرية واصتوية والربقية والالسلكية وغَتىا من وسائل اظتواصالت مع الدولة
اظتعتدية كلياً أو جزئياً (ـ)41
ب ػ تدابَت عسكرية :إذا رأى غتلس األمن أف التدابَت السابقة ال تفي ابلغرض أو غَت كافية جاز لو أف
يتخذ بطريق القوات البحرية والربية واصتوية من األعماؿ ما يلزـ ضتفظ السلم واألمن الدوليُت أو إلعادتو
إىل نصابو .وجيوز أف تتناوؿ ىذه األعماؿ اظتظاىرات واضتصار والعمليات األخرى اصتوية أو الربية أو
البحرية .وللمجلس يف ذلك أف يسخر اظتنظمات اإلقليمية ظتساعدتو (ـ )53و قد طبقت التدابَت
العسكرية فعالً يف كورية  ،1950ومؤخراً يف البوسنو واعترسك  .1992ومبا أف األمم اظتتحدة ليست
دولة فوؽ الدوؿ وليس عتا ابلتايل شرطة دولية خاصة هبا فقد وردت عدة نصوص يف ميثاؽ األمم
اظتتحدة القصد منها بياف الوسيلة اليت تنفذ فيها التدابَت اليت يقررىا اجمللس ،وىي نصوص حتمل يف
تضاعيفها اإللزاـ القانوين الكامل للدوؿ األعضاء كافة بقرارات اجمللس اظتتخذة مبوجب الفصل السابع.
فقد تعهدت رتيع الدوؿ األعضاء بقبوؿ قرارات غتلس األمن وتنفيذىا .وىذا االلتزاـ القانوين الذي
جاءت عليو اظتادة  25من اظتيثاؽ يتضمن تعهد الدوؿ األعضاء إبسهامها يف التدابَت اليت يقررىا اجمللس
ومعاونتو يف األعماؿ اليت يقوـ هبا.
وتعهدت رتيع الدوؿ األعضاء إسهاماً منها يف حفظ األمن الدويل أبف تضع حتت تصرؼ غتلس األمن،

حُت يقرر استخداـ القوة اظتسلحة طبقاً التفاقات خاصة ،ما يلزـ من القوات اظتسلحة واظتساعدات
والتسهيالت الضرورية ،ومن ذلك حق اظترور يف أقاليمها .وينص اظتيثاؽ على إنشاء صتنة رؤساء أركاف
اضترب التابع جمللس األمن بغية إسداء اظتشورة واظتعونة لو ومساعدتو يف رتيع اظتسائل اظتتصلة مبا يلزمو من
()2
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حاجات ضتفظ السلم واألمن الدوليُت .ىذا ىو نظاـ األمن اصتماعي collective security
الذي جاء بو ميثاؽ األمم اظتتحدة لتسوية النزاعات وردع العدواف ،لكنو يف الواقع مل يطبق إال مرة واحدة
يف األزمة الكورية ،أما ما تبعها من أزمات فإف األمن اصتماعي بكل مضامينو الرادعة حتوؿ إىل ما أشتاه
األمُت العاـ األسبق ،داغ مهرشولد «دبلوماسية الردع » preventive diplomacyوىي تقوـ
على وضع قوات دولية تفصل بُت اظتتنازعُت بفرض أف الزمن حالّؿ اظتشاكل اظتستعصية .وكاف أوؿ
استخداـ عتذه القوات يف سيناء أثر انسحاب قوات العدواف الثالثي ،مثّ يف أماكن ؼتتلفة من السلفادور

يف أمريكة الالتينية إىل كمبودية يف الشرؽ األقصى .وحُت كانت قوات األمم اظتتحدة الرمزية تكلّف
القياـ بعمل عسكري ما كاف توقف ؾتاحها أو إخفاقها يتوقفاف على رغبة الدوؿ اظتسيطرة على غتلس
األمن ،وقد أصبحت ىذه السيطرة بيد الوالايت اظتتحدة منذ أيلوؿ  1990أي منذ أعلن الرئيس
«بوش» والدة النظاـ العاظتي اصتديد ابهنيار االحتاد السوفيييت واظتنظومة االشًتاكية ،وسيطرة أمريكة على
العامل مباشرة أو ابلوساطة .لذا أصبح استخداـ الوسائل غَت الودية ضتل النزاعات الدولية مسالة مزاجية
تقوـ على أساس اظتصلحة الوطنية األمريكية أو مصلحة حلفائها وىنا يلعب اظتعيار اظتزدوج دوراً حاشتاً
ففي حُت يسرح الكياف الصهيوين وديرح يف عدوانو واحتاللو ألراضي الغَت بال رادع ،تعاقب ليبية على
غترد الشك ،وهتدد إيراف جملرد اإلحساس ابطتوؼ من ثورهتا ،ويف ىذا ما فيو من عشوائية يف حفظ
السالـ واألمن الدوليُت ،وفرض حلوؿ تبتعد كثَتاً عن العدؿ وابلتايل حتمل يف مضموهنا بذور خالفات
جديدة وخطَتة .وهتدد ىذه مع العراؽ وكورية الشمالية حبجة أهنا تصنع ما يسمى بوسائل الدمار
()1
الشامل وإف حكامها ال ديثلوف شعوهبا.

()2
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اخلامتة
وحتتوي على النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج:
حبمد هللا توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من بينها:
 .1إف الظاىرة النزاعية شديد التعقيد ومهما ا جتهد الفكر يف ضبطها وحتديد مدلوالهتا فإنو سيبقى
عاجزاً وقاصراً ،ذلك أف األمر يتعلق ابلسلوكيات البشرية ويستحيل وضع قواعد اثبتة
للسلوكيات اإلجتماعية.
 .2إف النزاع ظاىرة طبيعية يف حياة اإلنساف ويف حياة اظتؤسسات رتيعاً فبدءاً من األسرة وإىل
مستوى اإلنسانية مروراً ابلقبيلة والدولة واألمة فإف قانوف الصراع ىو ما حيكم اظتؤسسات رتيعاً،
غَت أف أشكاؿ الصراع ليست واحدة يف ىذه اظتؤسسات كما أف نتائجو ؼتتلفة فهو يندرج يف
شدتو فيبدأ صراعاً انعماً يف مستوى األسرة ويصل ذروتو على مستوى اإلنسانية فقد يصل إىل
حد اضتروب والصداـ.

 .3إف القواعد اظتوضوعية من الظواىر القانونية اضتديثة اليت مازالت يف طور التكوين.
 .4يتأتى غموض ىذه القواعد من كوف أغلب عناصرىا غَت مكتوبة لعدـ صدورىا من سلطة
تشريعية وطنية االعًتاؼ ابصتهود الفقهية اليت قاـ هبا ببعض الفقهاء
 .5تزايد حجم اظتعامالت التجارية العابرة للحدود.
 .6تطور األدوات والتقنيات التكنولوجية اظتسامهة يف تنظيم التجارة الدولية ،إىل سعي رجاؿ
القانوف يدعمهم يف ذلك اطترباء االقتصاديوف إىل جانب غتتمع التجار الدوليُت ،ؿتو وضع
قواعد قانونية خاصة هبذا النشاط التجاري الدويل.

اثنياً :توصيات الدراسة
بناء على النتائج السابقة يوصي الدراسة ابآليت:
 .1التأكيد على فهم منهج القواعد اظتوضوعية مع عدـ التقيد مبنهج قانوين معُت وػتدد بشكل
مسبق.
 .2االستفادة من آراء الفقو الناقد وتوجيهها لتدعيم القانوف اطتاص.
 .3االلتزاـ مبا جاء يف التحكيم التجاري الدويل والذي يعترب قضاءً أصيال للتجارة الدولية ،مع
التسليم أبف التحكيم قد أصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية.
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