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الـفـشـل االداري في مـؤســسـات أي دوله وفي اي مــجـتـمـع يـواجـهه
قادة اجملتـمع السـياسـي والـدينيـ الذين يـعانـون اساسـا من عقد
نفـسـيه مـتعـدده تـسـبـبت بارتـفـاع في نـسبـة االضـطـرابات الـنـفـسيه
وارباك اجتـماعي وانـحرافات سـلوكـيه شاذه واحبـاط ينـتاب االفراد
ه والتـشدد والتعصب في في عموم اجملتمع  فـارتفعت نسـبة اجلر
السـلوك الـعام عنـد السـاسه قبـل االخرين نـتيـجة قراراتـهم الفـاشله
التي إنـعكـست على أفـراد اجملتـمع بـشكل عـام فمـجتـمعـنا الـعراقي
سـتـشارالـنـفـسي اسوة اليـوم بـحـاجه لزيـادة اخلـبـرات النـفـسيـه وا
تقدمه في مؤسسات ادارة الدوله كمجلس الوزراء ورئاسة بالدول ا
ـان ورئاسة اجلـمهوريه ومـجلس الـقضاء االعـلى وكل اجملاميع البر
ـتـزن ـؤسـسـه الـديـنــيه لالرشــاد ا الـســيـاسـيـه واالحـزاب وكـذالـك ا
والـسـوي لـدراسـة الـقرارات الـصـائـبـه قبـل اقـرارهـا والعـمـل بـها ..
وكـذالك عمـوم اجملـتـمع الـيـوم بـحـاجه جملـامـيع مـتدربـه علـى العالج
ـعـاجلـة ارتفـاع نـسب ـشـكالت بـعـلـمـيه   الـسـلـوكي واسـلـوب حل ا
االضطرابات والعقد النفسيه الناجته عن الصدمات التي تسبب بها
ـرضى الــذين تـسـبـبـوا في االحـبـاط الـذي عم الـسـاسه الـفـاشـلـ ا
اجملتمع .. فعراقنـا اليوم يحتاج االسـراع في حلول آنيه سريعه في
ــدى الــطـويـل والــعـام ســلــوك الــسـاسـه وقــراراتــهم وحــلــول عـلـى ا
للمـجتمع فـهؤالء السـاسه بشكل عـام يحتـاجون الى خبـراء وعراقنا
ـي والعـلمـاء والباحلـث واخلبـراء مهـمش لـهم القدره فيه االكاد
الـكبـيـره والـكـفـاءه الـعـلـمـيه لدراسـة لـكل الـقـرارات يـتـخـذونـهـا قادة
اجملتـمع  مسـتـقبال ودراسـة انـعكـاساتـهـا االيجـابيه والـسـلبـيه وقبل
طرحها والعمل بها ودولتنا تـفتقر لهذا التوجه االداري والعلمي الن
السـاسه يعـتقـدون انـفسـهم هم اسويـاء  وكل قـراراتهم صـائبه وهم
الـصح وجـمـيع الـنـاس خـطـأ ولـذا يـجب ان يـفـهم اجلـمـيع وقـبل كل
شيئ ان عـلم الـنـفس بـجمـيع فـروعه وبـشكل عـام لـيس فـقط دراسة
وحتـليل ونـظـريـات وتـشـخـيص نـقا ط الـضـعف بل هـنـاك ايـجـابـيات
ومعاجلات تنعكس على قراراتنا وسلوكنا كأفراد وشخصيات  قبل
اتخـاذ الـقرار فـلـذا يجب الـتـركـيزعـلى هـذه االيجـابـيات واالسـتـعانه
سـتشـار او اخلبيـرالنـفسي  لـكي نستـثمـر التاثـير االيـجابي على با
اجملتـمع بـصـوره عـامه ونـصـبح اكـثر ايـجـابـيه لـلـخالص من عـقـدنا
وعـدم الـوقـوع في اخلـطـأ ولـكي نـكــون اكـثـر إنـتـاجـيه لـلـخالص في
االزمات من االحبـاط ونقاط الـضعف السـلبـيه وتشجـيع السلـوكيات
الـسـلــيـمه وااليـجــابـيه مــثل الـرضـا بــاحلـيـاة وظــروفـهـا ومــسـامـحـة
االخـرين وعـدم الـسـخط والـغـضب والـفـرح والـسعـاده وزيـادة االمل
عند الناس في تغييرالظروف الغيـر مناسبه لتحقيق مستقبل افضل
سـتـقبل االيـجـابي وفي هذا من خالل سعي االفـراد لـتحـقـيق هـذا ا
نـظم بالقدره على العطاء لكي جنعل الظروف ياتي العمل اجلمعي ا
اجملتـمع اكـثـر تنـاغـما بـ االفـراد ولتـقـلـيل نسـبـة االمراض والـعـقد
ه ـكـن خـفض مــعــدالت اجلـر واالضـطــرابــات الـنــفــسـيه ومـن ثم 
شـاكل التي تـصاحب ارتـفاع نـسب العـقد واحلوادث وغـيرهـا من ا
كبوته في االعـماق نتيـجة فشل الساسه واالضطرابات اخملتـزله اوا
في االداره ونتـيجـة اصـابتـهم بعـقد نـفـسيه مـتعـدده تـسبـبت بتـخبط
السلوك االداري للدوله والتي أثـرت على الوظائف األخرى فارتفعت
نسـبة االضـطرابات والـعقـد النـفسـيه لكل اجملـتمع فـي هذه االزمات
ـتالحـقه ..فـفي الـعـلوم الـنـفـسـيه وفـروعـهـا اخملـتـلـفه هـناك واحملن ا
تركيز حديث على علم النفس الـسياسي وااليجابي وزيادة االهتمام
تحضر مؤخـرا جنبا الى جنب مع علم بهما في جميع دول الـعالم ا
النفس االكـليـنيكي الـعيادي والـسريـري في الصحه الـنفـسيه نتـيجة
شاكل والعقد واالمراض النفسيه التي تعوق االنسان زيادة نسبة ا
من اداء دوره في اجملــتـــمع واداء حــقه جتـــاه نــفــسه وعـــلم الــنــفس
االيـجابـي الى جـانب عـلم النـفس الـسـيـاسي يـركـز عـلى الـسـلـبـيات
ومـعاجلـة نـقـاط الـضـعف ويـغذي مـواضع الـقـوة لـدى الـفـرد ويـعمل
على بناء الـسِّمات اإليجـابية التي تسـاعد األفراد ليس عـلى التحمل
والصـبـر والـبـقـاء فـقط بل وتـساعـدهم أيـضـًا عـلى االزدهـار والـنـمو
الـنـفــسي االيـجـابي في احلــيـاة االجـتــمـاعـيه وجـعـل احلـيـاة افـضل
وكذالك يسـاعد ويـعمل من شـخصـية الفـرد اقوى في مـجتـمع سليم
قوي بـالـتـركـيـز علـى علم الـنـفس االيـجـابي جـنـبا الـى جنب مـع علم
النـفس الـسيـاسي والطب الـنـفسي وعـلى ايـجابـيات االفـراد وكـيفـية
تنـمـيتـهـا وتشـجـيعـهـا وتطـويـرها لـكي تـعم الفـائـده لالفراد انـفـسهم
ولـقـادة اجملـتـمع مـعــهم ولـلـمـجـتـمع بــصـوره عـامه  الن عـلم الـنـفس
االيجـابي مـجمـوعـة من االستـراتـيجـيات الـتي تـهدف لـرسم الـطريق
االوضح ونـقـل تـفــكـيــر الـشــخص من ضــيق االفق الى ســعـة االفق
واقف وتقبل اختالف االخر وبناء القدره على التعايش السليم مع ا
الــسـلــبــيه والــعــقــد الـنــفــســيه لــتـحــســ اداء االفــراد في حــيــاتـهم
الشخصيه وفي كل مـايقومون به من االعمـال والفعاليـات .. فتركيز
الـدراسـات الـنـفـسـيـة الـيـوم يـعـتــمـد عـلى مـكـامن الـقـوة في نـفـسـيـة
اإلنـسـان مـثل الـسـعــادة والـطـمـأنـيـنـة واألمـل واالسـتـقـرار الـنـفـسي
والتـقـديـراالجـتـماعـي والقـنـاعـة والـتغـلب عـلى الـضـغـوط الـتي تؤدي
باإلنـسان إلى اضـطرابـات بالـصـحة الـنفـسيـة خاصـة االضطـرابات
النـفـسـية االكـثـرشـيوعـا كـالـقلق والـرهـاب واالكـتئـاب والـيـأس وعدم
تقدير الـذات فعلم النـفس اإليجابي يـهتم بتقـوية مكامن الـقوة وبهذا
ن يـعـيش بـحالـة جـيـدة من التـوافق الـنـفسي يؤدي إلى دور وقـائي 
ويـســاعــد من يــعـانـي من مـشــكالت تــوافــقـيــة إلى تــدعــيم الــتـوافق
لـديه..ويـرى رئـيس جـمـعـيـة عـلمـاء الـنـفس فـي امـريكـا عـالم الـنـفس
االمـريكـي(مـارتن سـيلـيـجـمـان)ان شـمـول الـنـفس الـبـشـريه بـدراسة
مــواطن الــضــعف ومــواطـن الــقــوه هي لــفــهم الــنــفس وطــبــيــعــتــهــا
والتـصرفـات االيجـابيه فـيهـا وقسـمهـا الى اربعـة اقسـام ... جتارب
ايجـابـيه في حيـاة الـفرد ..والـصـفات الـنفـسـيه الدائـمه.. والـعالقات
االيجابـيه ب االفـراد ... اضافة لـلمـؤسسات االيـجابـيه ... والنفس
سـاعدتهـا االفراد التخـاذ قرارات سلـيمه تعزز االيجابيـه باالضافه 
الـفـهم االيـجابـي لـلمـواقف اخملـتـلـفه ومـنـهـا قـيـمـة الـسـعـاده والـفرح
ـشـاعـر التـي يحـتـاجـهـا كل فرد لـكي يـحـضى بـحـياة وغيـرهـا من ا
نـفـسـيه سـلـيـمه ويـسـاعـد عـلم الـنـفس االيـجـابي االنـسـان عـلى فـهم
كن تعزيز السلوكيات الـسلبيه اخلاطئه ومـصدرها واسبابهـا لكي 
القدرات عنـد االفراد بتـوجيه طاقـاتهم االيجـابيه لتـجنب السـلوكيات
الغـيـر سويه ولـتـعديل وحتـسـ السـلـوكيـات السـلـبيه نـحـو االفضل
ـشـاعـر االيـجــابـيه وتـشـجـيــعـهـا وتـقـديـرهـا لـتـعـزيـز االحــاسـيس وا
ساعـدة االفراد على تـقوية شـخصياتـهم وحتس قـدراتهم العـقليه
والـوظـيـفـيـه .. فـتـحـقـيق الــسـعـاده عـنـد االفـراد يــحـتـاج الى تـعـزيـز
ــقـاومه الــنـفــسـيـة ـتــعـددة  كــالـصــمـود وا الـقــدرات الـشــخـصــيـة ا
والـتفـكـيـراإليـجـابي ويـهـتم بـتدريب األفـراد عـلى مـواجـهـة الـضـغوط
الـنـفـسـيـة الـتي يـتـعـرضـون لــهـا والـتـخـلص من االحـتـراق الـنـفـسي
وحتسـ الرضا عن احلـياة وجـودتهـا ودراسة الـظروف والـعمـليات
التي تـسهم في الـوصول إلى أداء وظـيفي عـالي للـناس واجلـماعات
ـؤسـسـات فـعـلـيه يـجب االهـتــمـام بـاجملـتـمع والـسـعي إلى تـنـمـيـة وا
ـدنـيـة في اجملـتـمع الـتي تـعمل ـؤسـسات ا الفـضـائل وتـفـعـيل دور ا
سؤولية لدى األفراد واإليثار على حتس الواقع وتنمية الشـعور با
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ــشـتــري دون عــنــصـر بــجــنـســيــة ا
ـكن ان ــوضـوع و الـسـبـب كـمـا  ا
تتخـلل العالقة الـصفة االجـنبية من
جــمــيع عــنـاصــرهــا كــمــا لــو تـزوج
انـيا واثير عراقي من فرنـسية في ا
نــزاع بـــشــأن الـــطالق امـــام قــاضي
مصري فهنا دخلت الصفة االجنبية
لــلــعـالقــة وفــقــا لــقــانــون الــقــاضي
صري) مـن خالل ثالثة منـافذ هو (ا
عنـصر االشخـاص(اختالف جنـسية
وضوع وعـنصـرا الزوج و الـزوجة)
الصـفة االجنـبيـة للزوجـة الفرنـسية
وعنصر صـري  بالـنسبـة للقـانون ا
السبب ابرام العقد في دولة اجنبية
ـانـيـا وبـذلك سـوف تـوصف وهي ا
الــعالقــة في الــوضع االخــيــر سـواء
دخــلت الـصــفـة االجـنــبـيـة من خالل
عنصر واحد او ثالثة عـناصر بانها
ـتـدة دولــيـا أي عالقـة ذات عالقــة 
يـصــطـلح الــبـعض عـنــصـر اجـنــبي
عــلـيـهـا بـالـعـالقـة اخملـتـلط أي الـتي
يختلط في حـكمها مجـموعة قوان
ـكن تـشـبـيه الـعـالقـة الـوطـنـية و و
ــلـكـيـة الــدولـيـة بــان االولى تـشـبه ا
ـالك ـفــرزة اذ تــكـون عــائــديـتــهــا  ا
واحـد يتـمثل بـالـقانـون الوطـني اما
ـلـكـيـة الـشـائـعـة و الـثـانـيـة تـشـبه ا
وزعة ملـكيتهـا ب عدة شركاء كل ا
لـك نصـيب فـيـها وتـتـفاوت مـنـهم 
حـقــوقـهم بـحـسب نـسـبـة حـصـة كل
مـنهم فـيهـا وهـذا هو وضع الـعالقة
الـدولـية حـيث تـتـداخل عـدة قـوان
ــا كـانـت مـتــصل بـكل حلـكــمـهــا طـا
وتـتــفـاوت واليــة كل قــانـون مـنــهــا 
بحسب درجة اتـصال العالقـة فكلما
احـتــفـظـت الـعالقــة بــعـدد اكــثـر من
عـناصـر االتـصال بـقانـون كـلمـا كان
ذلك الـقانـون هو االكـثـر مسـاحة في
مــثـال ذلك كــمـا لــو تـزوج حـكــمـهــا 
عــراقـي من فـــرنــســـيــة في الـــعــراق
تـعلق بـالطالق امام واثيـر النـزاع ا
قـاضي عـراقي فـهنـا تـتـصل الـعالقة
بالـقانـون العـراقي بعـناصـر اتصال
(االشــخــاص و الـــســبب) اكـــثــر من
اتصالـها بالقـانون الفرنـسي عنصر
ــــوضــــوع) فــــيــــكــــون االول هــــو (ا
االكثـراتصاال بـالعالقـة ومن ثم اكثر
مــســاحــة في احلـــكم من الــقــوانــ

االخرى.
الصفة اخلاصة للعالقة القانونية
ال تـكــفي الـصـفــة الـدولــيـة لــلـعالقـة
ــا البـد من ان لــتـحــريك الـتــنـازع ا
تتصف العالقة بالصفة اخلاصة أي
ان تكـون متـعلـقة بـالقـانون اخلاص
و تتمـثل عالقات ال بالـقانـون العـام 
الــقــانــون اخلــاص بــالـعـالقـات ذات
ـدني او القـانون الصـلة بـالقـانون ا
الــــتـــــجــــاري او قـــــانــــون االحــــوال
كن ان تكون ذات كما  الشخصيـة 
ا كانت صلة بـالقانـون اجلنائي طـا
اثارها تنصرف الى موضوع يتعلق
بـالــقـانـون اخلـاص مـثل الـتـعـويض
سائل اجلزائية وهذا يعني ان في ا
الـــتــنـــازع يــحــصـل بــ الـــقــوانــ
اخلـاصــة ال الـقـوانـ الـعـامـة وهـذا
هــــــو االصـل ذلـك الن الــــــقــــــوانـــــ
اخلاصة مـوضوعة حلمـاية احلقوق
ــتـعــلـقـة ـصــالح الـشــخـصــيـة ا و ا
بـــاالفـــراد فـــيـــفـــتـــرض اســـتـــمـــرار
حمـايتـهم سواء كـانوا داخل الـدولة
ام خــــــارجـــــهــــــا. ذلـك الن حــــــركـــــة
االشــخــاص عـبــر احلــدود تـفــتـرض
حـــركـــة الـــقـــوانـــ اخلــاصـــة بـــهم
السـتــمــرار حـمــايــتـهــا لــهم وبـذلك
يـتــحـقـق الـغــرض مـنــهــا عن طـريق
تغليب صفة االستمرار على العموم
عـلى حـد تـعــبـيـر الـفـقــيه الـفـرنـسي
بيـلـية لـذا فزواج عـراقي من عراقـية
امام القـاضي االردني يكون مـحكوم
بـــالــقـــانــون الـــعــراقي الن الـــعالقــة
متـصـفة بـالصـفة اخلـاصة وهي من
مـســائل االحـوال الــشـخــصـيــة كـمـا
يـاخــذ الــقــانـون احلــاكم لــهــا نـفس
الــصــفـة فــيــكــون خـاص وتــســتــمـر
ا تـتحـرك الـقوانـ مع اطـرافهـا طـا
انـهم عـلى اجلـنسـيـة الـعراقـيـة عـند
ابـرام الزواج وهـذا احلكـم ينـسحب
عــــلى الــــعالقــــات الــــتي تــــدخل في
ـدني والتـجاري محـيط الـقانـون ا
كـمـا ان اكثـر قـواعدهـا غـير مـتـعلـقة
بـــالــنـــظـــام الــعـــام ومــقـــابل ذلك ال
يحصل التنازع ب القوان العامة
ذلك النـها تـهدف الى حـمـاية سـيادة
تـعلقـة بها فهي الدولة و احلـقوق ا
قوانـ تغادر الـوطن عـند احلدود
وال تـتــجـاوزهـا ويــكـون تــطـبـيــقـهـا
مـحـدود بـاحلدود االقـلـيـميـة لـلـدولة
النـهـا تـتـعـلق بـسـيـادة الـدولـة الـتي
ـكن ان تـطـبق على اصـدارتهـا فال 
اراضي غـيـر االراضي الـوطـنـيـة الن
في ذلك جتاوز على سيادة القوان
الــعـامـة االجـنـبــيـة اضـافـة الى ذلك
انـها مـتعـلقـة باالقـليم فـتكـون ثابـتة
ومحدودة الـتطبـيق تبعاً لـطبيـعتها
االقــلـيــمـيــة وفـيــهــا تـتــفـوق صــفـة
العموم على االستـمرار فتكون عامة
أي تــسـري عــلى جـمــيع االشـخـاص
في االقلـيم سواء اكـانوا وطـني ام
اجــانب فـي جــمـيـع الـعـالقـات الــتي
يكونوا طرفا فيها فهي قوان غير
ـتدة عـبر احلـدود عـكس القـوان
اخلــاصــة الــتي تــمــتــاز بــاالمــتــداد

لــــذا ظـــهــــرت فـي ضـــوء ذلـك عـــدة
اصــطالحــات بــديــلــة عن الــتــنـازع
فالفـقهاء االنكـليز طرحـوا مصطلح
فـاضلـة ب اختـيار الـقوانـ أي ا
الـقـوانـ الخــتـيـارافـضــلـهـا حلـكم
الـعالقــة و الـفــقـهـاء الــهـولــنـديـون
طرحـوا مـصطـلح تسـابق القـوان
وهـنــاك من اطـلق اصــطالح تـنـازع
االخــتــصــاص تــشــريــعي وتــنــازع
ـكـان تمـيزا له الـقوانـ من حيث ا
عن تــــنـــازع الـــقـــوانــــ من حـــيث
الـزمـان وهـنـاك من اطـلق مـصـطلح
( ) اال ان التـسـمـية تالقي الـقـوانـ
الـغـالبـة في االسـتـعمـال و الـتداول
هي تـنـازع الـقـوانـ  بل ان الـفـقه
االنـكــلــوســكـســوني يــجــد في هـذا
ـصـطلح الـقـانون ـصطـلح رديف  ا

الدولي اخلاص.
ــا تــقــدم يــعــني الــتــنــازع ووفــقــا 
,تزاحم واختالف قـانون دولت او
ـنــاســبــة عالقـة قــانــونــيـة اكــثــر 
تـــنـــتـــمي بـــعـــنـــصـــر او اكــثـــر من
عنـاصـرها بـهذه الـدول وعلى نـحو
يـنـتهـي التـنـازع الى امـا ان يـتوزع
االخـــتـــصـــاص الـــتـــشــريـــعـي بــ
ـتــنـازعــة او يـنــحـصـر الـقــوانـ ا
بــاحـدهـا بـحـسب طــبـيـعـة الـعالقـة
ـثار بـشانـها الـتنـازع وعلى نـحو ا

ما سنالحظ.
ونـــعــــتــــقـــد ان االصــــطالح االوفق
للموضوع هـو تناسق القوان الن
النـتيـجة الـنهـائيـة لتراكـم اكثر من
قــــانـــون حلـــكـم عالقـــة مــــا بـــفـــعل
اتصـالهـاماهي اال حتـديد نـسبة او
اي حــصــة اخــتــصــاص كل مــنــهــا
حتديد نـطاق تطـبيق كل قانون في
العالقـة نسـبة لبـاقي القـوان فاذا
كـــان الـــوضع يـــقــضي بـــتـــطـــبــيق
قـانونـ مـثال فهـذا يـعني ان احلل
يــحـقق تـنــاسق تـطـبـيـق كل مـنـهـا
ـلك كل مـنـهم مـسـاحـة وبـالـتــالي 
من الــتـــطــبــيق ال يــتــجــاوز فــيــهــا
مـسـاحــة تـطـبــيق الـقــانـون االخـر
شرع الوطني مع مراعاة ويتولى ا
ثل واحـترام مبدا ـعاملـة با مبدا ا
الـتـعـايش بـ االنـظمـة الـقـانـونـية
رسـم حـدود مــســاحـة اخــتــصـاصه

القانوني نسبة لباقي القوان .
ــــشــــرع الـــــعــــراقي وقــــد فــــضـل ا
استعـمال مصـطلح تنـازع القوان
ـادة ( (30من الــقــانـون وذلك في ا
ـدني رقم 40لـســنـة 1951والـتي ا
نصت على ( يتبع في كل ما لم يرد
بــــشــــانه نـص خــــاص من احــــوال
تــنـازع الـقـوانـ الــسـابـقـة مـبـاد
الــقـانــون الــدولـي اخلــاص االكــثـر
شيوعا) كمـا كان هذا موقف جميع

التشريعات العربية.
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ـــا كــان تـــنــازع الـــقــوانـــ يــقــوم
قـومات بـعضهـا تتـعلق بـالعالقة
موضـوع التنـازع و االخرى تـتعلق
ــتـنــازعــة فـيــمـكن ان بـالــقــوانـ ا
نـوضـحـهـا من خالل خـمـسـة فـروع

على النحو االتي .
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الصفة االجنبية للعالقة القانونية
ان اتــصـــال الــعالقـــة الــقــانـــونــيــة
بــقــانــون دولـــتــ كــحــد ادنى هــو
الــعـامل االول في حتــريك الــتـنـازع
وحتــصل الــيـــة االتــصــال بــعــد ان
نـعــرف ان أي عالقـة( ) تــتـكـون من

ثالثة عناصر هي :
1- عنـصـر االشخـاص وهم اطراف
وهــؤالء تـتــغـيـر صــفـتـهم الـعالقـة 
حـسـب طـبـيـعـة الـعالقـة فـفي عـقـد
ــشـــتــري وفي الــبـــيع الــبـــائع و ا
يراث وفي ا دين  الدين الدائن و ا
ـوروث وهكـذا في بقـية الوارث و ا

العالقات.
ــوضــوع وهـو مــحل 2- عــنــصــر ا
ويـخـتلف بـحـسب طـبيـعة الـعالقة 
ــبــيع فـي عــقـد الــعالقــة فــيــكــون ا
و ــيــراث  الــبــيع و الـــتــركــة في ا

اجور في عقد االيجار. ا
3- عـنــصــر الــســبب وهــو مــصـدر
يراث نشـوء العالقة فـالسـبب في ا
يتمثل في القرابة او النسب  وفي
ــــكن ان يــــكـــون الــــعـــقـــد الــــدين 
اوالواقعة القانونـية كالفعل النافع

او الضار.
فـاذا اتــصـلت الــعالقـة الــقـانــونـيـة
بجميع هذه العناصر بدولة واحدة
فانها تكـون وطنية ومن ثم تخضع
بـــشـــكل خـــالـص حلــكـم الـــقـــانــون
الــوطــني مــثــال ذلك كــمــا لــو بـاع
عـراقي الى عـراقي اخـر عـقـار كائن
فـي الـــعــــراق وابـــرام الــــعــــقـــد في
الـعـراق فـان عـقـد الـبـيع سـيـخـضع
هـنــا حلــكم الـقــانــون الـعــراقي في
جـمـيع عـنـاصـرهـا امـا اذا اتـصـلت
العالقة بـدولت او اكـثر عن طريق
عـناصـرهـا فسـيـتوزع عـلى حـكمـها
اكـــــثــــر من قــــانـــــون وتــــكــــون هي
ويــكــفي وفــقـا مـوضــوع الــتــنـازع 
ان تـتـصف لـلـمـعـيـار الـقـانـوني( ) 
العالقة بالصـفة االجنبية من خالل
عــنـصـر واحــد كـمـا لــو بـاع عـراقي
الى فـرنسي عـقار كـائن في الـعراق
وابرام العقد في العراق فهنا تكون
الـصـفة االجـنـبـية لـلـبـيع دخلت من
خـالل عـنــصـر االشــخــاص مـتــمـثل
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يــتــوزع االفـراد عــلى شــكل وحـدات
سـيـاسيـة قـانونـيـة يصـطـلح علـيـها
بـالـدول واالخـيرة بـدورهـا تـفـترض
وجـود الـقـوانـ فـيـكـون لـكل دولـة
قــانــون له نــفــوذ يــتــحـدد ســريــانه
ـلك بـحــدود الـدولــة االقــلـيــمـيــة و
اخـتـصـاص في مـواجـهـة اشـخاص
مـعـيــنـيـ وهـم الـوطـنــيـ وبـذلك
تتـعـدد القـوان بـتعـدد الدول وكل
ـلك مـسـاحـة من الـنـفوذ و قـانـون 
االخــتـصــاص تــنــتــهي حــيث تــبـدا
مـسـاحـة نـفـوذ واخـتـصـاص قـانون
ـكن ان يتجاوز اخر  ومقابل ذلك 
الــقــانـون في نــفــوذه واخـتــصـاصه
مساحته فـيمتد على مـساحة قانون
اخــر في مـنـاسـبـات تـتـمـثل بـحـركـة
االشــخـاص و االمـوال بـ مــنـطـقـة
نفـوذ قانـون او اكـثر فـيحـتفظ كل
مـنهـما بـصلـة بالعـالقات الـقانـونية
الـتي تنـشـا باثـر تـلك احلركـة وهو
مـا يــفـضي الى تــداخل اخـتـصـاص
نـاسبـة تلك ونفـوذ هذه الـقوانـ 
الــــــعـالقــــــات  ويــــــتــــــرتب عـن ذلك
مـايـصطـلح عـليـهـا في فقه الـقـانون
( الـدولي اخلاص (بـتـنازع الـقـوان
وهـو من اهـم مـوضـوعـات الـقـانـون
الـــــدولي اخلــــاص ويــــثــــيــــر هــــذا
ـــوضــــوع تــــزاحم وتــــداخل عـــدة ا
قــوانــ تــتــجــاذب حــكم الــعالقــة 
لـتـعـدد انـتـمـاءات الـعالقـة بـ هـذه
ويــعـــتــمــد في حل هــذا الــقــوانــ 
التنازع قواعد ذات مصدر عرفي او
قــضــائـي حتــولت فــيـــمــا بــعــد الى
قــواعــد تـشــريــعــيـة تــخــتــلف الــيـة
تطـبيـقهـا بحـسب موضـوعهـا  كما
ان بعـضهـا يحل الـنزاع بـشكـل غير
مــبـــاشــر والـــبــعض االخـــر بــشــكل
وقــــد نـــــظــــمـت اغــــلب مـــــبــــاشـــــر 
الـتـشـريــعـات الـعـربــيـة بـعض هـذه
الـقـواعـد ومـنهـا الـتـشـريع الـعراقي
ـــــدني فـي حــــ فـي الــــقـــــانــــون ا
نـظـمـتــهـا الـكـثـيـر مـن الـتـشـريـعـات
االجـنـبــيـة في مـجــمـوعـة تــشـريـعـة
مـستـقـلة تـقع حتت عـنـوان القـانون
الـــــــدولـي اخلــــــــاص ومــــــــنــــــــهـــــــا
ــانـيــاواجملـر ,عـلــمـا ان ســوسـراوا
تطبيق هذه الـقواعد من قبل قاضي

النزاع تعترضه عدة مشكالت.
ـكن ان نـطـرح في ضــوء مـا تـقــدم 
عــدة تـســاؤالت وهـي عــلى الــنــحـو

االتي :-
ـــقـــصــود بـــتـــنــازع اوال:- مـــاهــو ا
الــــقـــــوانــــ وشــــروطه  نــــطــــاقه?
وثانـيا:- ومـا هي قواعـد حل تنازع
الـقـوانـ والـيـة عـمـلـهـا ? وثـالـثا:-
ـــشـــكالت الـــتـي تـــصــادف مـــاهي ا
. هذه اعمـال قـواعد تـنازع الـقوانـ
الـــتــســاؤالت وغـــيــرهــا ســـنــحــاول
االجـابــة عـلــيــهـا من خـالل خـمــسـة
مباحث سنـبحث في االول التعريف
بــتــنـازع الــقــوانــ .. وفي الــثــاني
قــواعــد حل تــنــازع الــقــوانــ وفي
الـثالث نـطاق تـطـبيق قـواعد تـنازع
القوان وفي الـرابع حاالت تعطيل
ـبحث قـواعـد تنـازع الـقوانـ امـا ا
اخلـــامس فــســـنــخـــصــصه لـــبــحث
تـطـبـيق الـقاضي الـوطـني لـلـقـانون

االجنبي.
5½«uI « Ÿ“UM²Ð n¹dF² «

ان الــتـــعــريف بـــتــنــازع الـــقــوانــ
يـــقـــتـــضي الـــوقـــوف عـــلى مـــعـــنى
الـــتــــنـــازع ومــــقـــومــــاته وهــــو مـــا

سنعرضه من خالل مطلب
‰Ëô« VKD*«
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لـقد طـرح مـصطـلح تـنازع الـقـوان
الـفــقــيه الـهــولــنـدي هــوبـر وتــعـود
وضوع الى مـنتصف بدايات هـذا ا
ـيالدي  وذلك الـقـرن الـثـالث عـشـرا
في مـــدن شـــمـــال ايــطـــالـــيـــا حــيث
تظافـرت ثالثة عـوامل وهي العامل
ـدن الــســيـاسـي حـيث كــانت هــذه ا
تــتـمــتع بـاســتـقالل نـســبي وعـامل
قانـوني وجود اخـتالف ب قـوان
دن وعـامل اقتصـادي يتمثل هذه ا
بــازدهــار الـتــجــارة بـ افــراد هـذه
ــا افـــضى ذلك الـى نــشــوء ـــدن  ا
عالقات قـانونيـة متـنوعة اثـير جدل
ا بـشـان الـقـانـون الذي يـحـكـمـهـا 
طرح بـاثر ذلك الـتداخل بـ واليات
ــنـاســبــة عالقـات هـذه الــقــوانـ 
ـدنــهـا. تـخص اشــخـاص تــابـعــ 
ويــذهب الــبــعض الى ان مــصــطـلح
ـعــنى تــنــازع الـقــوانــ ال يــفــيــد ا
قصود فليس هناك ثمة تنازع ب ا
الــقـــوانــ الن الــتــنـــازع يــفــتــرض
سـاواة في السـيادة وهي مـنتـفية ا
حــيـث تــكــون الــســيـــادة لــلــقــانــون
الوطنـي في االراضي الوطنـية على
حـســاب الــقـانــون االجــنـبـي وبـذلك
يـكـون الـتـنـازع عـبـارة عن مـفـاضـلة
شـرع الوطني عبر قواعد يجيرها ا
الــتـنـازع الخـتـيــار افـضل الـقـوانـ
ـــفــاضـــلــة حلـــكم الـــعالقــة وهـــذه ا
تـقـضي الـتـضـحـيـة بـاحـد الـقـوان
حلــسـاب قــوانــ اخــرى هـي اكــثـر
و حتــقـيـقـا مـالئـمـة حلـكـم الـعالقـة 
لــلــعــدالــة  كــمــا انــهــا في الــغــالب
تتـوافق مع توقـعات االفـراد فتـنازع
الــقــوانــ هــو مــصــطــلح مــجــازي

افتراضي.

وتـــوصف بـــانـــهــا مـــحـــمـــولــة مع
الــوطـنـيـ ايـنـمـا وجـدوا فـقـانـون
الــعــقــوبــات يـــســري عــلى جــمــيع
ة االفعال التي تاخذ وصف اجلر
سواء وقعت من وطني ام اجانب
ـــا انــهــا تــؤثــر عـــلى الــنــظــام طــا
ـكـان ارتــكـابـهـا فـهي االجــتـمـاعي 
قـوان تـسـتهـدف حـمايـة اجملـتمع
وتـــاخــذ نـــفس احلـــكم الـــقـــوانــ
ـــالــــيـــة و االداريـــة و الـــقـــواعـــد ا
الـدسـتــوريـة كــمـا ان اكـثــر قـواعـد
الـقـانـون الـعـام مـتــعـلـقـة بـالـنـظـام
الــعـــام وتــاخـــذ وصف الـــقــواعــد
االمــره بـــعــكس قــواعـــد الــقــانــون
اخلــــاص الــــتـي هي فـي الــــغــــالب

قواعد مفسرة .
وفي ضـــوء مــاتـــقـــدم تــثـــار ثالثــة
هــــو ان تـــطــــبــــيق فــــروض االول 
ـكن ان يـحـرك الــقـوانـ الـعـامــة 
تـنــازع الـقـوانـ اخلـاصـة كـمـا لـو
كــان قــانـون الــدولــة يــعــاقب عــلى
تـــعــدد الـــزوجـــات كــمـــا هـــو حــال
وادين عـراقي الـقـانــون الـفـرنـسي 
عـــلـى هـــذا االســـاس ودفـع بـــعـــدم
صـحـة الزواج الـثـاني فـان تـطـبيق
قانون العقوبات الفرنسي سيحرك
تــنـــازع قــوانــ خــاصـــة مــعــنــيــة
بـاالحـوال الـشـخـصـيـة لـلـقـانـونـ
الــفــرنــسي و الــعـراقـي فـاذا جنح
الـــشــخص بـــاثــبـــات عــدم صـــحــة
الــــزواج الــــثــــاني وهـي مــــســــالـــة
يــقــتـضي ان تــكــون وفق الـقــانـون
ـوجـبـه وهـو قـانـون الــذي تـزوج 
خاص فال يـطبق قـانون الـعقـوبات
الـفـرنـسي وهـوقـانـون عـام امـا اذا
ثــبت صـــحـــة زواجه الــثـــاني وفق
الـقـانـون اخلاص أي لـم ينـجح في
نـفي الـتـهـمـة عـنه فـسـيـعـاقب وفق
لــقـانـون عـام وبـذلـك حـرك تـطـبـيق
قــانـــون عــام تـــنــازع بـــ قــوانــ

خاصة .
امــا الــفــرض الــثـانـي هــو امــتـداد
بــعض احــكـام الــقــوانــ الــعــامـة
الوطـنيـة عبر احلـدود ومنـها على
ـثــال قــانــون الـعــقــوبـات ســبـيـل ا
الــــعــــراقي حـــــيث يــــعــــاقـب عــــلى
االحـــتــيــال وان ارتــكب الــفــعل في
ا تـرتب علـيه ضرر في اخلارج طـا
داخـل الـعــراق  كـمـا تــمـتــد بـعض
احــكـــام قــانــون الــعـــقــوبــات عــلى
جـرائـم تـزويــر الـعــمــلـة الــوطـنــيـة
ـــاســـة بـــامن الـــدولــة واجلـــرائم ا
الــداخـلـي او اخلـارجي فــضال عن
ـكن ان يـجـد قـانـون ضـريـبة ذلك 
الـدخل في الـعـراق له تـطـبـيق عـبر
ـنــاسـبـة نــشـاط جتـاري احلــدود 
ـــارس فـي االردن ويـــنــــجم عــــنه
وهـو حـكم بـقـيـة دخل في الــعـراق 
الـتشـريعـات الـعربـية  اضـافة الى
كن ان تمـتد بعض الـقوان ذلك 
االخـرى مثـل قانـون االنـتـخاب رقم
 16لــســنــة  2005لـــتــنــظــيم الــيــة
انـتــخــاب الــعــراقــيـ فـي اخلـارج
العـضـاء مـجـلس الـنـوا ب كـمـا هو
احلــال عــلـيـه في ظل االنــتـخــابـات
الـعــامـة لـعـام  2010حـيث فــتـحت
ـــســتــقــلــة ــفــوضــيـــة الــعــلــيــا ا ا
لالنتـخابات مـراكز اقـتراع في عدة

دول اجنبية وعربية.
وهــو عـكس امــا الــفــرض الــثــالث 
الـفـرض الـثـاني ويـتـمـثل بـتـطـبيق
الـقـوانــ الـعـامــة االجـنـبــيـة عـلى
االراضي الـوطـنـيـة بـسـبب الـصـلـة
الــتي يــرتــبـط بــهــا صــاحب احلق
بــالـــدولـــة االجــنـــبـــيــة بـــواســـطــة
اجلـنـسـيـة كـمـا لـواكـتـسب مـواطن
ورث عراقي اجلـنسـية الـفرنـسيـة 
فــرنـسـي وعــنــدمـا طــالـب الـوارث
امــام الـقــضـاء الــعـراقي بــحـقه في
االرث دفع احد الـورثة بـان الوارث
االخـــيـــر لم يـــســـتـــكــمـل اجــراءات
اكـتــسـاب اجلــنـســيـة الــفـرنــسـيـة
فالقاضي العـراقي حتى يتمكن من
تـقــريــر اسـتــحــقـاق الــوارث عــلـيه
الـــتـــثـــبـت من اكـــتـــســـاب الـــوارث
اجلـنــسـيــة الـفـرنــسـيــة بـوصــفـهـا
وهو مـايقتضي من مساءلـة اولية 
الـقـاضي الـعـراقي مـراجـعـة قـانون
اجلـنـسـيــة الـفـرنـسـيــة لـلـتـاكـد من
اكـــتــســاب الــعــراقي لـــلــجــنــســيــة
الفرنـسية وبـهذا سيـطبق القاضي
الــعـراقي قـانـون عــام اجـنـبي عـلى
اراضي وطــنـيـة ويــنـسـحب احلـال
نفـسه عـلى تنـفيـذ حكم اجـنبي في
الــعـراق مــثال فـاذا طــعن احملـكـوم
عــلـيه بـاحلـكم فــمـا عـلى احملـكـمـة
اخملـتـصة بـاصـدار االمر بـالـتنـفـيذ
اال ان تـــراجع الــــشـــروط الـــواجب
تــوافــرهــا في احلــكم لــتــتــاكــد من
صحته بحسب قواعد االختصاص
القضائي الـدولي في قانون الدولة
االجـــنـــبـــيـــة وهــــــــذه من قـــواعـــد
وكـذلك احلـال الـقـانــــــــــون الـعـام 
اذا  الـــطــعن بـــعـــدم دســتـــوريــة
قـانـون اجـنـبي سـواء من الـنـاحـية
ــوضــوعــيــة عــلى الــشــكــلـــيــة ام ا
الـتـفــصـيل الـذي سـنالحـظه الحـقـا
امام قاضي عراقي فعلى االخير ان
يــتـحــرى عن ذلك بــحـسب دســتـور
دولـة الـقانـون االجـنـبي وهـذه مرة
اخــرى ســيــطــبق فــيــهــا الــقــاضي
الــعـراقي قـانـون عــام اجـنـبي عـلى
ارض وطـــــنـــــيـــــة فــــفـي احلــــاالت
ـتقـدمـة حتقق امـتـداد قانـون عام ا
اجـنبي خـارج حـدوده االقلـيـمة من
خالل تــطــبـيــقه عــلى اراضي دولـة
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ان الــتــنــازع يـــفــتــرض حــدا ادنى
وجــــود قــــانــــونـــــ صــــادرين عن
دولتـ مسـتقلـت وهـذا يعني ان
الــتــنــازع الــدولي ال يــنــصـرف الى
تـنـازع شرائع تـابـعـة لقـانـون دولة
ـكن ان يـكون الـقانـون و واحدة
اجنبي او احدهما وطني واالخر

ـشرع اجـنـبي وفي احلـالتـ فـان ا
الـوطــني عـلـيـه ان يـبـدي درجـة من
ــرونـة في الــتـعــامل مع الــقـانـون ا
االجـنـبي وذلك بـالـسـمـاح لـلـقاضي
وهذا بـتـطـبـيق الـقـانـون االجـنبـي 
الـســمــاح يــظــهــر من خالل الــنص
عـلـيه عـبـر قـواعـد يـصـطـلح عـلـيـها
فقهً بـقواعـد االسنـاد (قواعـد تنازع
) فالـقواعد االخـيرة حتمل القـوان
مــــعـــــنـى االجــــازة او الـــــســـــمــــاح
الـــتــشــريـــعي لــلـــقــاضي الـــوطــني
بـــتــطــبـــيق الـــقــانــون االجـــنــبي و
ـــفـــهـــوم اخملـــالف لـــذلـك ان عــدم ا
وجــود هـذه الـقـواعـد يــعـني غـيـاب
الـــتــنـــازع بــغـــيـــاب الــتـــســامح او
االجـازة بـتـطـبـيق قـوانـ اجـنـبـيـة
الى جـانب القـوان الـوطـنيـة على
االراضي الوطنية  كما ان السماح
التشريعـي بتطبيق قـوان اجنبية
يعـني االنفـصال او عـدم التالزم ما
بــــ احملــــكــــمــــة (االخــــتــــصـــاص
الـــقــضـــائي) والـــقـــانـــون الــواجب
التطبـيق (االختصاص الـتشريعي)
فـيـمـكـن ان تـكـون مـحـكـمـة وطـنـية
و هذا احلال تطـبق قانـون اجنـبي 
احــد اهم اســبـاب ظــهــور الـتــنـازع
الدولي للقـوان  حيث لم يكن في
الــســابق هــذا الــفــصل فــكــانت كل
مـحــكـمـة وطــنـيـة تــطـبق قـانــونـهـا
ــكــنــهـــا ان تــطــبق الــوطــنـي وال 

غيره.
 أي كـــــان كل مـن االخــــتـــــصــــاص
الــــتــــشــــريــــعي و االخــــتــــصــــاص
الـقـضـائي مـتالزمـ لـدولـة واحدة
وقد كان ذلك عندمـا كانت السيادة
ـطـلـقـة حـيث إلقـلـيـمـيـة الـقـوانـ ا
لك كل قانون مساحة نفوذ حتدد
بحدود الدولة وليس له نفاذ خارج
ذلك سواء كان قانون عام ام خاص
وبـذلك لم يــكن هـنـاك تـسـامح بـ
ـشــرعـ بـتــطـبــيق قـوانــ غـيـر ا
قـوانــيـنـهـم الـوطــنـيـة كــمـا وان كل
و قــانـون يــحــكم جـمــيع االوضـاع 
الــعـالقــات ســـواء اكــان اطـــرافــهــا
ـقـابل فان وطـنـيـ ام اجـانب وبـا
ســيـادة مـبـدا شـخــصـيـة الـقـوانـ
ـنع ـنـع الـتـنــازع النه  ــطـلــقـة  ا
الـــتـــســامـح و اجلــواز بـــتـــطـــبــيق
اذ يـطـبق كل الــقـوانـ االجـنـبــيـة 
ــبــدا عــلى قــانــون بــحــسـب هــذا ا
الــــوطــــنـــــيــــ في داخـل الــــدولــــة
وخـارجهـا وهـذا يـعني ان مـسـاحة
نــفـــوذ كل قـــانــون هم االشـــخــاص
ـنع خـضـوعهم وهـذا  الـوطـنيـ 
لــقـوانــ اخـرى وان كــانـوا داخل
مـســاحــة نـفــوذ قـوانــ اجــنـبــيـة
وعـلـيـه نـخـلص الى ان اعـتـمـاد أي
ـــــبــــدايـن االقــــلـــــيــــمـــــيــــة او من ا
ـنع الــشـخــصــيـة بــشــكل مــطـلـق 
تنـازع الـقوانـ  وهو يـب ايـضا
بداين مع امتناع اجـتماع أي من ا
وهـو من االعتـبارات التي التـنازع 
اعتمدها القائل بعدم وجود فكرة
الـــتــــنـــازع فـي اطـــار الــــشـــريــــعـــة
ية ذلك النها شريعة عا االسالمية 
تطـبق تطـبيـقا اقلـيمـيا عـلى جميع
الــــقـــاطــــنــــ فـي حــــدود الــــدولـــة
االسالمـــيــة مـن مــســـلــمـــ وغــيــر
مــســلــمــ كـــمــا تــطــبـق تــطــبــقــا
سـلم في شخـصيا عـلى جمـيع ا
داخل حـــدود الــــدولـــة االسالمـــيـــة
وخــارجــهــا فــالــشــريــعــة ال تــقــبل
مـــزاحــمـــة لـــهـــا في داخل الـــدولــة
االسالمـيـة وخارجـهـا ومـقابل ذلك
ذهب الــبـــعض الى ان الـــشــريـــعــة
عرفت فـكـرة التـنازع ذلك النـها وان
ية اال انها تقر من كانت شريعة عا
كما الناحية العمـلية بوجود الدول
سلم بشرائعهم اقرت حكم غير ا
ـــــلـــــة فـي ظل احتـــــاد الــــــدين و ا
وتـطبـيق الـشريـعة االسـالميـة على
ـــســلــمـــ في ظل اخــتالف غــيــر ا
ديــانـاتـهم ومـلـلــهم كـمـا هـو احلـال
بـــالــنــســـبــة لـــزواج مــســـيــحي من
يــهـوديـة امـام قـاضـي مـسـلم حـيث
ســيـطـبق الـشـريــعـة االسالمـيـة في
سـيحية اذا ح يطـبق الشريـعة ا
كــان كالهـمـا مــسـيـحــيـا من مـذهب

الكاثوليك.
ومن اجلدير بـالذكر ان التـشريعات
ــبــداين الــوطــنــيــة اعـتــمــدت كال ا
الـشــخــصـيــة و االقـلــيـمــيـة بــشـكل
نــــســـبي أي انــــهـــا اقـــرت بــــجـــعل
الــســيــادة لــلـــقــانــون الــوطــني في
االراضي الـــوطــنـــيــة مـع تــطـــبــيق
الــقــانــون االجــنـــبي في الــعالقــات
التي تتصـل بالقانـون االخير باحد
عنـاصرها فـاعتـماد مبـدا االقليـمية
النسبية ومبدا الشخصية النسبية
من عوامل ازدهار تنازع القوان
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ا كان الـتنازع يـنشا عن االختالف
ـنــاســبـة بـ قــانــونـ او اكــثــر 
عالقـة متصـلة بـكل منـهمـا بعـنصر
او اكـــثــــر فـــهـــذا يــــعـــنـي غـــيـــاب
االخـــتالف بــ الـــقـــوانــ غـــيــاب
الـتـنازع مـن النـاحـيـة العـمـلـية ذلك
لــوحـــدة احلــلـــول  ويــقـــتــضي ان
ـــــســــائل يـــــكــــون االخــــتـالف في ا
الـثــانــويـة كــسن الــبـلــوغ وشـروط
الــزواج و اســبــاب الــطالق و الــيـة
ــلــكــيــة وبــعض شــروط انــتــقــال ا
ـيراث و الـوصـية ويـقـتضي ان ال ا
يــبـلغ االخـتالف بــ الـقـوانـ حـد
ومـنها الـتعامل سائل اجلـوهرية ا
في تركـة انـسان عـلى قيـد و موانع
الـزواج واسـبـاب الـدين ومـثال ذلك
االخــتالف بــ الــقــانــون الــعـراقي
والــســويــســري بــشــان الــتــصــرف
سـتقـبلـية وهي مـسالة بالـتركـات ا
جـوهـرية كـذلك اخلـسـارة في لـعـبة
ــكن ان يــتــرتب عــلــيــهـا الــقــمـار 
مـــديــــونه  وزواج مــــســـيــــحي من
مــســلـمــة فــيــكــون هـنــاك مــانع من
مـــوانع الــــزواج بـــحـــسب قـــانـــون
قـاضي الـنزاع اذا كـان قـانـون دولة

ــثـل هــكــذا مــانع  فــهــذه تــعــتــد 
ـسـائل تـعـد جـوهـريـة فـاالخـتالف ا
فـي احلـــكم فـــيـــهـــا بـــ الـــقـــانــون
العـراقي و االجـنبي ال يـترتب عـليه
ـا التـنـافر وهي نـتـيجـة الـتنـازع ا
حتـصل عــنـدمــا يـتــقـاطع الــقـانـون
الــواجب الــتــطــبــيق في احلــكم مع
قـانــون قـاضي الـنـزاع. حـيث يـنـفـر
االخـيـر االول عـبـر الـيـة اسـتـبـعـاده
باسم فكرة يـصطلح عليـها بالنظام
العـام وهـذا يعـني ان االختالف في
ـسـائل الـثـانـويـة هو اخـتالف في ا
مـسـائل مـتــعـلـقـة بـقــواعـد مـفـسـرة
حترك الـتنـازع بيـنمـا االختالف في
ــســائل اجلــوهـــريــة اخــتالف في ا
مسائل متعلقة بقواعد امره ال تقبل
الـتنـازع( ) بل التـنـافر واالسـتبـعاد
ــســائل فــالــتـــنــازع. يــحــصـل في ا
سائل الثـانويـة اما االختـالف في ا
اجلــوهـريـة ال يـفــضي الى الـتـنـازع
ـا الى الـتـنـافـر في احلـقـيـقـة ان ا
الـــوضـع االخـــيـــر يـــحـــرك قـــواعـــد
يــصــطـلح عــلــيــهـا بــالــقــواعـد ذات
الــتـطـبــيق الـضــروري وهي قـواعـد
مـوضــوعــيـة ذات حــلــول مـبــاشـرة

وحاذفة للتنازع .
Ÿ“ UM²K  WO Ëb « WHB «

يــنـهـض الـتــنـازع بــ قـوانـ دول
مستقلة بـعضها عن البعض االخر
ــــثل كل قــــانــــون ســــيـــادة أي ان 
تـشريـعيـة وهـذا يعـني ان القـوان
تـنازعة يـقتضي ان تـكون صادرة ا
بـــ دول تــتـــمــتع بـــالــشــخـــصــيــة
الدولية وفق قواعد القانون الدولي
أي يـتـوافـر فـيـهـا اركـان الـدولـة من
شــعب واقــلــيم وســلــطــة نــظــامــيـة
وحتــرص عــلى تــصــدر الـــقــانـــون 
تطبيقه وبذلك ياخذ التنازع وصف
الــتـنـازع الـدولي فـالـصـفـة الـدولـيـة
تـاتي من خـالل الـقـوانـ الـصـادرة
عن دول مـــســتــقـــلــة بــعـــضــهــا عن
الـــبـــعض وبـــذلك يـــخـــرج عـن هــذا
فهوم التنازع ب قوان دويالت ا
تــابـعـة لـدولـة واحـدة تـتـعـدد فـيـهـا
الـــقــوانــ تــعــدداً اقــلـــيــمــيــاً مــثل
ـتـحـدة او تـتـعـدد فـيـهـا الـواليـات ا
القوان تعدداً شخصياً مثل لبنان
ومصـر فهـذا التـنازع يـاخذ وصف
ومن اجلــديــر الــتــنــازع الــداخـــلي 
بـــــــــالـــــــــذكــــــــر ان االنـــــــــظـــــــــمــــــــة
االنكـلوسكـسونيـة ومنهـا بريطـانيا
ــتـحــدة االمـريـكــيـة لم والــواليـات ا
تـــفـــرق بــــ الـــتـــنــــازع الـــداخـــلي

والتنازع الدولي في احللول.
كـمــا ال يـتـصـف الـتـنــازع بـالــصـفـة
الـدولـية اذ حـصل بـ قـانـون دولة
وقـانون احـد مسـتـعمـراتهـا والذي
يـــــصــــطــــلح عــــلـــــيه بــــالــــتــــنــــازع
االســتـعـمــاري كـمـا كــان عـلـيه حـال
الـــقــانـــون الــفــرنـــسي و الـــقــانــون
اجلــزائـري ابــان خـضــوع اجلـزائـر
لـالحـتالل الــفـرنــسي ويـاخــذ نـفس
احلـكم الـتنـازع بـسـبب الـضم الذي
يـثــار بـ قــانـون الــدولـة الــضـامـة
ضمومـة كالتنازع وقانون الدولـة ا
ـــاني وقـــانـــون بـــ الـــقــــانـــون اال
االلزاس و الـلورين بـعد ضـمها الى

انيا. ا
ـكن ان تـتـوافـر الصـفـة الـدولـية و
في نـوع من التـنازع يـصـطلح عـليه
ـشـتـرك كــالـتـنـازع بـ بـالـتـنــازع ا
قـوانـ االحتـاد االوربي فـهـو يـقف
وسط ب التنازع الدولي النه يقوم
ب قوان دول مـستقلـة و التنازع
الداخلي النه يقوم ب قوان دولة

في مسائل مشتركة بينها.
واذا كان الـتنازع مـقصـود الدراسة
هو التنازع الدولي ب قوان دول
مستـقلة بـعضهـا عن البعض االخر
فـهـل يــقـتــضـي ذلك ان تــكــون هـذه
الدول معترف بها حتى يقبل تنازع
ـكن ان قـوانـيــنـهـا مـثـال ذلك هل 
يـتــنـازع الــقـانــون االسـرائــيـلي مع
الــــقـــانـــون الــــســـوري فـي حـــ لم
تــعـتـرف ســوريـا بـاســرائـيل اجـاب
الـــفــــقه عن ذلـك بـــاجتـــاهـــ االول
يـذهب الى الـقـول ان التـنـازع يـقوم
بــ قـوانــ دول مـعــتـرف بــهـا أي
حـتى يــطـبق قـاضي الـنـزاع قـانـون
دولـة ما يـقتـضي ان تـكون االخـيرة
مــعـتـرف بـهـا مـن قـبل دولـة قـاضي
الــنـزاع ويـســتـنــد هـذا االجتـاه الى
احــد الــســوابق الــقــضــائـيــة الــتي
تـتــمــثل بـحــكم مــحـكــمــة ايـكس ان
بــروفس في  23كــانــون ثــاني عــام
 1925الـذي قـضـى بـرفض تـطـبـيق
الــــقــــانــــون الـــروسـي وذلك لــــعـــدم
اعـــتـــراف فــــرنـــســـا بــــاحلـــكـــومـــة

السوفتية انذاك
ومــقــابل ذلك ذهـب اجتـاه اخــر الى
ان عـدم االعـتـراف بـقـانـون دولـة ما
غـيـر مــانع من الـتـنـازع فـيـمـكن ان
تــطــبـق احملــكــمــة قـــانــون دولــة لم

تعترف بها دولتها
 الن حل تنـازع القوانـ يسـتهدف
تـــنـــظـــيم تـــطــبـــيق قـــانـــون الــدول
االطــــراف في الـــنــــزاع ال تـــنــــظـــيم
الــعالقـة فـيـمـا بـيـنـهـا  فـاالعـتـراف
اجراء سـيـاسي ال تاثـيـر له في هذا
اجملـال ونعـتـقد ان االجتـاه الـثاني
ــا امـكن هــو االقــرب لـلــصــواب طـا
الـتسـلم بـبعض االعـراف والـعادات
الــقـبـلـيـة من قــبل جـانب من الـفـقه
فـمن بـاب اولى الـتـسلـيم بـالـقـواعد
ـا الــتي تــاخـذ وصف الــقـانــون طـا
انـهـا صــادرة عن سـلـطــة اقـلـيــمـيـة
نـظــامـيه عــلى حـد تــعـبــيـر الـفــقـيه
بارتن اضافة الى ان تطبيق قانون
دولة لم يعـترف بهـا من قبل قاضي
الــنـــزاع فـــيه حـــمـــايــة لـــلـــحـــقــوق
كتسـبة التي حصل عـليها االفراد ا
في ذلـك الــــقـــانــــون وبــــعــــكس ذلك
ستـفوت منـفعـتهم من تـلك احلقوق
دين بـسب تلك وحتقـيق مصـلحـة ا
احلــقـوق وفــوات مـصــلـحــة الـدائن

وهو ما يخل بالعدالة .


