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Summary 
Theory of the textual constant and the economic changing in The 

international private law  
After 2003' the Iraq has become surprisingly face to face with 

new , different economical system , and new realities in the field of 
production , consumption, investment , commerce and the international 
financial relations, accompanied by the diminished role of state owned 
sector in the field of production, dwindling the tax revenues and the 
unplanned state expenditure , contrarily the emergence of private sector 
role in international commerce and investment . These facts necessitate 
complete revision for the structure of the Iraqi legislations to make them 
cope with these facts and cure these challenges depending on the 
mechanism of the changeable and the unchangeable as the best way to 
achieve positive responses. For all that the research will depend on 
deduction and inference approaches in order to build innovative legal 
remedies which support the Iraqi legislative organs to develop the Iraqi 
legal system especially in the matters of international private law. 

  لخصامل
اصبح العراق فجأة أمام نظام اقتصادي مغاير وحقائق جديدة يف االنتاج  ٢٠٠٣بعد عام      

وتوقف القطاع العام االنتاجي عن  ،واالستثمار واالستهالك والتجارة والعالقات املالية الدولية
عمل وتزايد االنفاق احلكومي مع ضآلة التمويل الضرييب وبروز دور جديد للقطاع اخلاص يف ال

مما يتطلب مراجعة تامة هليكل التشريعات والقوانني  ،التجارة اخلارجية واالستثمار عرب احلدود
وحماولة معاجلة هذه التحديات باعتماد آلية الثابت  ،ومبا ينسجم وهذه التحديات ،العراقية

  كأساليب فاعلة وناجعة لتحقيق استجابات اجيابية ملثل هذه التحديات. ،ملتغريوا
  املقدمة

 التعريف بالبحث
وهي واحدة من  ،بني النهرين إن التشريع مسة رئيسة وثابتة وميل طبيعي لشعوب ما

السمات اليت تركت آثارها على مجيع أشكال احلياة االجتماعية ويقف خلف النظام الفقهي 
 عي للتميز والتشريع.ميل طبي
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فسنجد قدماً وتواصالً يف التاريخ التشريعي هو  ،بني النهرين فإذا أخذنا تاريخ جمتمعات ما
كشريعة اورمنو ولبت عشتار وايشنونا  ،األكثر تقدماً على الصعيد العاملي - من-بال شك 
  .)١(ومحورايب

يف وختليص الثوابت والتعبري عنها ويف جمتمع مسلم كاتمع العراقي سعى التشريع إىل تكث     
فإذا كانت  ،يف حني متثل املتغريات عناصر التحول القصرية األجل سريعة احلركة ،واالرتباط ا

فان االستمرارية تقود  ،احلركة هي تفاعل عوامل االستمرارية مع عوامل التغيري أو االنقطاع
وان الثوابت هي ما  ،د تكوين شروطهاذاا لتغيري وجيري التغيري على ارض االستمرارية ليعي

  .)٢(أما املتغريات فتحملها بشكل رئيس الثوابت ،حيمل عوامل االستمرارية
  أمهية البحث

  تتجلى بالتصورات اآلتية:
إن أي حبث يف مسائل القانون الدويل اخلاص العراقي له أمهيته االستثنائية يف ظل   -١

 املعطى العلمي واألكادميي يف هذا اال.
على أي حبث يتعلق مبسائل الثابت واملتغري يف ميدان  -يف حدود اطالعنا - نقفمل -٢

 .-أو حىت املقارن -القانون الدويل اخلاص العراقي
إن املواءمة بني األصالة والتميز من جهة واملرونة املطلوبة حلل األزمات ومواجهة  -٣

 املستجدات من مسات النظام األصلح للتطبيق.
بأبعاده االقتصادية والسياسية  ،العاكسة ملتغريات اتمعإن القانون املرآة  -٤

واالجتماعية؛ لذا ال بد من حتقيق املوازنة بني هذه املتغريات ونوعية وكمية التطورات 
 التشريعية املوازية هلا.

  اشكالية البحث
ان لكل لغة قواعد ثابتة وموازين مقررة يف االذهان، ومدارج االنتقال بني بعض  -١

مثل االنتقال من املعىن الذي أُستعمل فيه اللفظ اىل  -ين وبعضها االخرهذه املعا
فهناك  ،املعىن الذي يراد تفهيمه ومنه اىل املعىن الذي يراد بنحو القصد واجلدية
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ضوابط ثابتة للبحث العلمي تفسح اال للمتخصص املوضوعي ان يقرأ النص 
ص القانون املدين بثوابته ويقرر مدى امكانية فهم نصو ،ويفهمه على حقيقته

 احلالية على الوقائع املتغرية.
يرتبط اخلطاب القانوين باحلياة االنسانية؛ لذا البد ان يستجيب ملتطلبات التحول  -٢

 ،فهو خطاب يتسم بالثبات يف أُطره العامة وبنيته التنظيمية ،احلضاري والثقايف
يكشف عجزاً  - االن اىل- اال ان الواقع ،وبالتغري يف بعض مضامينه وجزئياته

وعدم قدرة للتشريع العراقي يف مواكبة التطورات احلديثة يف ميدان القانون 
 .-على االقل -الدويل اخلاص

إذ قد ينطبق على  ،ان التغري قد يكون يف الصور واالمثلة والتطبيقات اجلزئية -٣
 ومن هنا على املشرع ،موضوع ما عنوان مث يؤول االمر لينطبق عليه عنوان اخر

مراعاة عدم التدافع بني االحكام وليس التشبث املستمر بتكييف االحكام على 
 البيئات املتعددة.

تسمى فرص العقود وااليفاء بااللتزامات ودور االجهزة التنفيذية  ان مشاكل ما -٤
 ،االمر الذي جيعل رجال االعمال مهتمني ،والقضاء تؤثر يف محاس املستثمرين

ت واللوائح التنظيمية والتعليمات اليت حتكم النشاط بالتشريعا ،وعلى حنو مستمر
وليس املهم فقط وجود تلك الضوابط بصيغة مالئمة وعادلة بل  ،االقتصادي

 -العربة باملمارسة وهذا ما افصحت عنه خربة رجال االعمال على مستوى العامل
  وليس العراق فقط.

  أسباب اختيار البحث:
  أوال: األسباب االقتصادية

قدم العراق طلباً لالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية  ٢٠٠٤اط عام شب ١١يف  -١
 .)٣(وقد حصلت موافقة الس العام على قبول هذا الطلب ،بصفة مراقب

) وهي مذكرة MFTR) وصيغة الـ (IACCأعدت وثيقة االنضمام الرئيسية ( -٢
 سياسة التجارة اخلارجية للعراق وقدمت للمنظمة.
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  انونية:ثانياً: االسباب الق
وفيه مالمح  ،على الرغم من احلاجة اىل التطور اال ان للقانون ثوابت ينبغي مراعاا -١

 للتغيري جيب حتديثها كلما كان اىل ذلك داعٍ وسبيل.
قد ال ميكن تصورها  -قدم القوانني املُنظمة للمسائل اليت دخل التطور فيها مساحات -٢

بينها وبني النصوص التقليدية يف وجودها نستشعر اية نقاط للتواصل  كبرية ال -اصالً
 ومعاجلاا.

فقر ساحة القانون الدويل اخلاص العراقي ألحباث تمثل روح التجديد والتحديث يف  -٣
 هذا اال املهم جداً.

يف جمال التشريعات جيري بشكل مستمر العمل على مواكبة التشريعات العراقية مع  -٤
 ،بشكل عام دون االلتفات اىل االرتباط باملنظمةأو  ،اتفاقية منظمة التجارة العاملية

 ٢٧والعمل على حتديث خطة التنفيذ التشريعية للقوانني العراقية اليت حتتوي على 
فقرة بني قانون نافذ ومشروع قانون وتتضمن القوانني املطلوبة من املنظمة إضافة إىل 

لكوا ترتبط قوانني ومشاريع قوانني أُضيفت من اجلهات احلكومية العراقية 
 بالنشاطات اليت تنظمها املنظمة.

  منهج البحث
جلهة ان هكذا دراسة تعتمد اسلوب  ،يعتمد هذا البحث على منهج التأصيل واالستنباط     

واالستنباط  ،التحليل والتفصيل ألسس النصوص ومنطلقاا للوقوف على ثابتها من متغريها
على دعم توجه املشرع العراقي وهو يف سبيل  لتصورات قد تسهم يف تكوين معاجلات قادرة

 السيما يف نطاق مسائل القانون الدويل اخلاص. ،حتديث بنية النظام القانوين العراقي
  خطة البحث

تعلق االول ببيان املعامل التصورية ملفهوم الثابت  ،توزعت خطة املوضوع على تصورين     
  ).٢(مبحثيقات الثابت واملتغري دوليا بتطبيف حني ارتبط الثاين  ،)١واملتغري(مبحث 
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  .املبحث االول: املعامل التصورية ملفهوم الثابت واملتغري
يدور هذا احملور حول بيان االفكار النظرية التأسيسية لكل ما يرتبط مبسألة الثبات والتغري      

  وعلى وفق النقاط اآلتية: ،يف ضوء التعريف واالسس والعلل واملنطلقات
  لتعريف بالثابت واملتغريأوالً// ا

على التصورات املستنبطة من املصادر اللغوية بالنسبة للتعريف  -يف هذا املقام-نعتمد      
السيما يف ظل خلو  ،بالنسبة للتعريف االصطالحي ،اللغوي واملصادر الشرعية اإلسالمية

  -اآليت:وعلى وفق  ،من تعريف هلذه املفاهيم -يف حدود اطالعنا -الساحة القانونية
 - الثبات والتغري يف اللغة: -١

 .)٤(قبال التغري والتحول والتحرك والتبدل ،الثبات يف اللغة االستقرار والدوام واملواظبة    
أي ما ميكن وصفه بعدم  ،أما التغري فهو من التغير أي التبديل واالختالف والتحول        
  .)٥(الثبات
 :)٦(الثبات والتغري يف االصطالح -٢

الثابت)؛ فيمكننا تعريفه بانه: هو كل نص تشريعي مستقر ونافذ متضمناً حكماً األول(
 أو تطبيقاً. -تشريعاً أو فقهاً-يتفق على حكمه تفسرياً ،قانونياً صرحياً أو ضمنياً

أما الثاين(املتغري)؛ فنعرفه بانه: كل حكم ميكن أن يضاف للقانون بعد توفر القاعدة         
 )٧(شريطة االنسجام وأُسس التشريع املوضوعية ،أو غريها) املُجيزة لذلك القانونية (تشريعية

  وعدم خمالفة النظام العام واآلداب.
يف  -بعد أن مل نقف على تعريف قانوين - للثابت واملتغري -لقد عمدنا إىل هذه التعاريف      

النص التشريعي  لقد متيز التعريف األول بالتركيز على ،ملثل هذه املفاهيم - حدود اطالعنا
للقانون الدويل اخلاص مبا يتضمنه من حكم قانوين ثابت ومستقر مفهوم بشكل صريح أو حىت 

شريطة أن يتضح هذا اإلضمار األويل باإليضاح الثانوي من خالل دور التفسري  ،بشكل ضمين
أو  الذي قد يكون تشريعياً أو فقهياً أو من خالل التطبيق القضائي املستقر على فهم النص

  .)٨(حكم النص باجتاه معني
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ملا  ،يف حني ركزنا عند التعريف الثاين على جانب املتغري جلهة القول بأنه حكم وليس نصاً      
 ،من الصالحيات احملجوزة للمشرع - اإلضافة–وهي  ،للقول بالنصية من إضافة ملنت التشريع

م املتغري مبا توفره هذه وجلهة التركيز على وجود األساس التشريعي الذي ينطلق منه فه
من منطلق إجازة للبحث عن احلكم املناسب ليكون تطبيقاً  -االساس التشريعي-القاعدة

 ،مبا يتقيد بشرطي االنسجام وأسس القانون الدويل اخلاص العراقي أوالً ،وإعماالً لنص القاعدة
  وعدم خمالفة النظام العام واآلداب ثانياً. 

لتغيري هو يف تطبيقات القاعدة العامة والكلية اليت جتيز هذا الفهم من ليتحصل مما تقدم إن ا     
  -خالل:

حمدودية النصوص اليت تعاجل مسائل القانون الدويل اخلاص قبال التطور السياسي   - أ
 واالقتصادي واالجتماعي الداخلي والدويل.

املدين  من القانون ٣٠فتح املشرع العراقي الباب هلذا املعيار العام يف ظل املادة   - ب
النافذ واملعدل يف ظل ما يعرف باملبادئ الشائعة  ١٩٥١لسنة  ٤٠العراقي رقم 

 - :بالنص على انه ،دولياً
يتبع فيما مل يرد بشأنه نص يف املواد السابقة من أحوال تنازع القوانني مبادئ القانون      "

  الدويل اخلاص األكثر شيوعاً".
ملدين العراقي النافذ من املادة الثانية اىل املادة مالحظة القواعد اليت اوردها القانون ا  - ت

  .)٩(التاسعة منه باعتبارها أُسساً ميكن من خالهلا حتريك االحكام بتغري موضوعاا
  ثانياً// أُسس إشكالية الثابت واملتغري

  -تتمثل مبا يلي:   
وذلك  ،احلاجة إىل إحكام جديدة وتصورات مستحدثة ملعاجلة الوقائع املستجدة -١

ضمان فاعلية واستمرار تأثري القانون يف كل األزمنة واملراحل يف حياة اتمع ل
 اإلنساين.
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األمهية القصوى لتجديد االحكام يف املواضع اليت تناولتها النصوص باملعاجلة الختالف  -٢
من خالل التباين بني زمن النص  ،دوافع وغايات وضرورات تشريع هذه النصوص

 .- يف حدود مالحمه العامة -أو حىت املُستشرف املستقبليعن الوقت احلايل املعاصر 
  ثالثاً// علل الثبات والتغير

نقصد ا العوامل الرئيسة املؤثرة على الواقع القانوين والدافعة باجتاه طرح البحث يف      
  مفهوم الثابت واملتغري.

أساساً تدرجياً يشكل الوقوف عليه  ،لكل معلول علة ،املعروف إن لكل نتيجة سبب     
تشخيص الدوافع الكامنة وراء  - يف حدود ما نتصور-لذلك فنحن نستطيع ،للمعاجلة املتكاملة

  -بروز ظاهرة الثبات والتغري من خالل ما يلي:
-ولو نسبياً –االدعاء بان قواعد القانون الدويل اخلاص العراقي مل تعد مالئمة  -١

 ومشوليتها. حلاجات وتطور واقع التجارة الدولية واتساعها
تأثرياً واضحاً على حتديد مدى مقبولية النص  -الزمكان–التصور بان للزمان واملكان  -٢

أو على إمكانية تشخيص األحكام  ،واستجابته ملتطلبات معاجلة الوقائع املطروحة
 املناسبة للجزئيات املسكوت عن حكمها.

  رابعاً// عالقة الثابت واملتغري بفكرة عدم املالءمة
واضح من فكرة عدم املالءمة إا احلجة املعرب عنها بعدم مالءمة نصوص القانون الدويل ال     

  ملتطلبات التجارة الدولية. -عموماً-اخلاص
ثابتها ومتغريها  –لقد بنيت هذه الفكرة على أساس االعتقاد بان احللول املعتمدة      

ياجات املعامالت الدولية ومبا يؤدي إىل يف األنظمة القانونية الوطنية غري مالئمة واحت -املعروف
بل  ،ال باستخدام القانون واجب التطبيق وفقاً لقواعد اإلسناد ،دعم فكرة فض الرتاعات

  باستخدام قواعد تتالءم مع معطيات التجارة الدولية.
اليت يطلق عليها أحياناً  ،لقد برهن جانب من الفقه على ان قواعد التجارة الدولية     

 ،تكييف العقود ،"استقرار املعامالت -قد تطورت من خالل املفاهيم اآلتية: ،التجارية األعراف
  .)١٠(وكلها مفاهيم ضرورية يف التجارة الدولية" ،واألمانة يف التجارة ،وتعاون االطراف
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يبدو أن جانب أخر من الفقه اعترب إن امليدان احلقيقي لتطبيق قاعدة عدم املالءمة يتمثل يف      
تلك العقود اليت تنوعت وتعقدت إىل املستوى الذي يصعب معه  ،ن العقود الدوليةميدا

إذ "ان  ،تصنيفها بني التصرفات املعهودة أو املألوفة اليت ختضع للقوانني الوطنية التقليدية
التجارة الدولية ال جتد أحسن الظروف لنموها إال إذا افلتت من قيود واختالف التشريعات 

واليت جتعل القلق وعدم األمان مالزماً للعقود اليت تتم بني رجال األعمال  ،نيةوالقوانني الوط
أي إذا وضع العقد يف  ،ولن ميكن تاليف ذلك إال إذا مت حتييد السبب ،والتجارة عرب احلدود

  .)١١(مأمن من آثار القانون"
  تتمثل مبا يلي: ،احلقيقة اليت نراها يف هذا اال    

  لتوجه:أوالً// اجيابيات ا
دائماً هناك إمكانية لتطوير مضامني القانون الوطين من خالل اعتماد صيغة املعاهدات  -١

واليت هي  ،واالتفاقيات الدولية أو ال أقل عدم املمانعة من اعتماد العقود النموذجية
 من املعامل األساسية لتطور التجارة الدولية.

ومة طرح حبث الثابت واملتغري يف إن قواعد التجارة الدولية هلا تأثري مهم جلهة دمي  -٢
ومبا يوجب على املشرع الوطين اعتماد آليات  ،ميدان العالقات الدولية اخلاصة

بني معطيات التجارة الدولية وسياسته التشريعية الداخلية يف إطار جامع  جتزاو
 .)١٢(وتغري مدياا التطبيقية - نسبياً–لصياغات تشريعية تالحظ ثبات النصوص 

 ،عاجلة الفارق يف التطور بني قواعد التجارة الدولية وقواعد القانون الداخليميكن م  -٣
وان مل تكن هذه املعاجلة كاملة؛ وذلك من خالل جلوء املشرع الوطين إىل استخالص 

فعند وجود عدد من االتفاقيات  ،االجتاهات العامة اليت يتخذها اتمع الدويل
ميكن اعتبار هذا احلل قاعدة عامة تتبناها القوانني  والقوانني واألعراف تتبىن حالً معيناً

  اليت مل تستطع بعد اللحاق بركب تطور قواعد التجارة الدولية.
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  ثانياً: سلبيات التوجه:
يباين  ،إن الدعوة إىل تبين قانون خاص بالتجارة الدولية يالئم متطلباا وتطوراا -١

ان القواعد الوطنية بعيدة متاماً عن واقع  ال يعين بالضرورة ،القانون الداخلي الوطين
فكثري من القوانني الوطنية تتضمن أحكاماً وأُسساً معتمدة يف ميدان  ،التجارة الدولية

 التجارة الدولية بوضعها الراهن.
مثل العقود النمطية  ،قد تكون بعض مالمح التجارة الدولية واضحة اإلطار واملضمون -٢

يعين بان هناك إمجاع دويل على كل مفاصل واليات هذه أو النموذجية إال أن هذا ال 
، ومبا يمكن من وجود مساحات تستطيع فيها القواعد الوطنية العمل )١٣(التجارة

 بشكل واضح وفعال يف قبال ان التشريع الوطين واضح املعامل محدد النصوص.
- ال ميكن القول إال انه ،على الرغم من أمهية الدور الذي متثله قواعد التجارة الدولية -٣

السيما يف املوارد اليت جيب فيها  ،بان احلاجة منتفية لقواعد القانون الداخلي-مع ذلك
 محاية الطرف الضعيف يف التعاقد.

ان اجتاه املالءمة الذي طرحه الفقه هو بذاته منقسم على نفسه بني التجارة الدولية  -٤
 جم البنيان واالسس.منس فهو اجتاه غري واضح املعامل وال ،والعقود الدولية

يف  ،ان االمان القانوين هو االساس املبتغى يف تعامالت التجارة الدولية بكل تفاصيلها -٥
حني ان هذه التعامالت مل تصل اىل االن اىل مستوى االمان الذي حققه التشريع 

 الوطين؛ مما جيعل االخري اكثر جدارةً باالعتبار من غريه.
  -غري:خامساً// منطلقات الثابت واملت

طرح يف اآلونة األخرية حبث مفهومي الزمان واملكان بكثرة جلهة تأثريه على ثبات اإلحكام      
ولكن مل جند مثل هكذا أحباث تفصيلية يف امليدان  ،على املستوى الشرعي اإلسالمي ،وتغريها
  نتاج ما يلي:إىل است -ت والتغيريمثلما اعتمدنا يف بيان مفهومي الثبا -من هنا سنعمد  ،القانوين
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 -التعريف بالزمان واملكان: - ١
  -ميكن تعريف الزمان بأنه:   

باختالف الظرف أو الوقت  ،الفردية أو اتمعية أو األخالقية أو غريها ،"تغري طريقة احلياة
  ومبا يكون له اعتبار من الناحية القانونية". ،الذي يقع فيه الفعل واحلركة

  -أما املكان فهو:     
  ل واملوضع الذي ميثل تنظيمه غاية وهدف القانون"." احمل

 -تأثري الزمان واملكان يف احلكم التشريعي: - ٢
 ،من املهم مالحظة إن املقصود بتأثري الزمكان على احلكم التشريعي إمنا يتخذ صورتني     

  -:آليتاوعلى النحو  ،صورة متعلقة ببيان عوامل التأثري وصورة أخرى متعلقة بعنوانات التأثري
  -الصورة األوىل // عوامل تأثري الزمكان يف احلكم التشريعي:

ومبعىن أخر تصورات متعلقة بالسياسة التشريعية  ،هذه االسباب متعلقة باإلطار العام للتأثري     
  -ومنها: ،للدولة وحمددات وجودها ورمسها

   -تغري املنطلقات األخالقية: - (أ)
أما البعد النظري فهو ثابت ال  ،م هنا عن البعد العملي لألخالقمن الواضح جداً إننا نتكل      

وهذا البعد  ،فال جتد أحداً يقول حبسن الظلم أو الكذب نظرياً ،خيتلف باختالف الزمان واملكان
خيتلف وفقاً لتغريات الزمان واملكان وصيغ التطور االجتماعي والنفسي لكل جمتمع  -العملي –

ولعل من ابسط  ،خلق مقدمات القاعدة العرفية أو القانونية املستقبليةومبا يفرضه من تأثري يف 
أمثلته األعراف التجارية السائدة بني التجار وأسلوب تعامالم واليت تعتمد على صور ميكن 

ومنها مثالً خلق قواعد من الثقة والتعامل األخالقي تدعم وجود وخلق  ،قبوهلا واالطمئنان إليها
  امل.مثل هكذا صيغ للتع

من هنا شاع يف اآلونة االخرية مصطلح االنضباط السوقي؛ ويراد به مدى احترام مجيع      
ومنها االلتزام بقواعد االداء حبسب املعايري املتفق  ،الشركاء يف ميادين االعمال للقيم املهنية
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كاء وادانة التزوير والغش والتالعب الذي يلوث بيئة االعمال ويوقع الشر ،على احترامها
  .)١٤(االخرين يف مهالك التعامل غري املنضبط

  -األسس اجلغرافية: - (ب)
ومبا تفرضه هذه البيئة من آليات ختتلف عن  ،هي قواعد مرتبطة بالبيئة املكانية للتعامل     

وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام التباين يف صياغات القواعد التشريعية تبعاً  ،غريها من البيئات
حيث ان هذه التأثريات تعترب  ،جلغرافية ومدى قدرا على التأثري القبلي أو البعديللتأثريات ا

من املسائل اليت قد تفرض على املشرع اختاذ صيغ معينة بذاا ملعاجلة مسائل معينة(تأثري قبلي) 
يف حيث أا قد حتدد املشرع مبسار معني وهو بصدد تطوير تشريعاته ملا لبيئته من آثر يف مدى 

  بول هذا التطور جلهة استيعاب التحديث من عدمه (تأثري بعدي).ق
  -التطور االقتصادي التكنولوجي واملعلومايت: -(جـ)
حيث مثلت هذه  ،لعله من أوضح عوامل التأثري والصقها بواقع التجارة الدولية     

بيئة القوانني  املستحدثات علة باعثة على تغيري كثري من املعطيات اليت كانت ثابتة ومستقرة يف
فظهور العقود الدولية غري املألوفة يف البيئة الوطنية وصيغ العقود النمطية وأساليب  ،الداخلية

التعامالت االلكترونية كلها تشكل نقاط ضغط باجتاه رسم مالمح سياسة تشريعية جديدة ينبغي 
ثل هكذا تغيري أثره البالغ على املشرع الوطين النظر إليها بعني االهتمام واملتابعة وطبعاً يترك م

ال  ،فكلها عوامل مهمة جداً ،يف رسم املالمح االقتصادية ومتغريات االحتياجات والضرورات
من املهم معاجلتها بدقة للجهات التشريعية ومبا يوائم ما عليه احلال يف واقع  ،بل خطرية

  معامالت التجارة الدولية ويف ظل متطلبات الواقع االجتماعي الداخلي.
غري خايف على أهل  -كل العوامل أعاله–لعل من البديهي ان مالحظة اثر هكذا عوامل      

االختصاص يف القانون الدويل اخلاص ومبا يستدعي التحرك السريع ملعاجلة نقاط النقص يف 
  القوانني الوطنية باجتاه تبين املزيد من املعاجلات يف ظل عوامل التأثري املُشخصة.

   -// عنوانات التأثري الزمكاين يف احلكم التشريعي:الصورة الثانية
–هي ااالت اليت ميكن تسطريها ملالحظة مدى تأثري الزمكان على األحكام التشريعية      

  -ومنها: ،- املوجودة أو املستقبلية
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يف  ،يف ظل اإلطار العام للنصوص احملددة االحكام ،توليد جماالت مل تكن معروفة سابقاً -١
 زئي والتفصيلي.اإلطار اجل

 الوقوف على آليات وصيغ جديدة لتطبيق اإلحكام وتنفيذها وطرق حلها. -٢
 اإلسفار عن مسائل وحقول مستحدثة. -٣

أال وهي إن الزمان واملكان ليس مغرياً بنفسه  ،على انه ينبغي التأكيد هنا على مفردة مهمة     
ومبا يؤدي إىل خلق عرف اجتماعي  ،كانوإمنا التغيري مرتبط باإلنسان نفسه وعالقته بالزمان وامل

إن من جهة  ،يكون له تأثري ومدخلية يف األحكام التشريعية - باملعىن العام لالجتماع اإلنساين–
  .)١٥(إعادة النظر أو صياغة إحكام جديدة

  - سادساً// املتغريات الزمكانية يف العراق:
باملتغريات الزمانية واملكانية  ليأخذ البحث مداه الواقعي البد من بيان بعض النقاط اخلاصة

  -وعلى النحو اآليت: ،املشخصة يف دولة العراق االحتادية
شهد العراق اياراً اقتصادياً كامالً بفعل احلصار االقتصادي  –وخالله  ٢٠٠٣قبل عام  - (أ) 

زاده التدهور اخلطري لكل القطاعات اإلنتاجية والزراعية  ،)١٦(١٩٩٠املفروض عليه منذ عام
  .٢٠٠٣أمريكي له يف اذار األجنلودمية مع بدء االحتالل واخل
دخل العراق مرحلة جديدة من االنفتاح التجاري على بقية  ٢٠٠٣بعد أحداث عام  - (ب)

  السيما تلك اليت اعتاد على عدم التعامل معها كالواليات املتحدة األمريكية مثالً. ،دول العامل
سة واضحة لذلك صارت أسواق العراق مكباً لكل مل يكن االنفتاح وليد ختطيط ودرا -(جـ)

على الرغم من كل اجلهود اليت بذلتها احلكومات اجلديدة املتعاقبة يف  ،نفايات كوكب األرض
  .)١٧(العراق

 )١٨(٢٣/١/٢٠٠٤تقدم العراق بطلب انضمامه الرمسي إىل منظمة التجارة العاملية يف  -(د)
 ١٥٠منظمة جتارية يف العامل تضم يف عضويتها  وهي اكرب ،وهو ما يزال يرضخ حتت االحتالل

وللمنظمة خربة طويلة متراكمة يف مسائل التجارة  ،دولة عدا املنظمات والدول املراقبة فيها
  )١٩الدولية وتسوية اخلالفات التجارية(
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ال خيفى ان مثل هذا الطلب حيمل يف طياته مشكلة كبرية على مستوى نصوص  -(هـ)
 يفترض فيها املواءمة مع مقتضيات ومتطلبات مثل هذه املنظمة والياا التشريع العراقي واليت

  - اال انه ويف ذات الوقت يتضمن املزايا اآلتية: ،املتطورة واملتشعبة
زيادة فرص التعاون االقتصادي والتجاري مع أكثر الدول املتقدمة صناعياً وجتارياً  -١

 الحتادية.كالواليات املتحدة األمريكية واليابان وأملانيا ا
زيادة استقطاب االستثمارات األجنبية وتسريع نقل التكنولوجيا وإمكانية إقامة  -٢

 املشروعات الدولية املشتركة بني العراق وبقية دول العامل.
ضرورة استحداث هيئات خمتصة مبراجعة السياسات العامة وحتديث التقنني التجاري  -٣

  العراقية األخرى. ، وباقي التشريعات)٢٠(١٩٨٤لسنة  ٣٠العراقي رقم 
 -الداخلية واخلارجية–إذاً هناك عوامل زمانية ومكانية متغرية بشكل كبري يف بيئة العراق      

  .- أعاله-ومبا يفرض واقع أكيد إلعادة النظر يف التشريع العراقي ومبا يتالءم وهذه العوامل 
  تطبيقات الثابت واملتغري دولياً -املبحث الثاين:

 ،تسليط الضوء على بعض اإلحكام اليت مل نألفها يف القانون العراقي املبحثذه حناول يف ه      
ومبا يستلزم إضفاء األمهية املتزايدة على  )٢١(واليت هي حصيلة املتغريات يف بيئة التجارة الدولية
  -:اآليتوعلى النحو  ،موضوع الثابت واملتغري يف البيئة الوطنية الداخلية

  بالعقود الدولية: ألف: املسائل املُرتبطة
ومن مث  ،وحناول فيها االشارة االمجالية لبعض املستجدات املُشخصة يف بيئة التجارة الدولية

نجري تقييماً واستقراًء ملدى امكانية تفعيلها يف البيئة الوطنية العراقية باملقايسة بالنصوص 
  وعلى النحو اآليت بيانه: ،النافذة داخلياً

 -اإلرادة (شروط الثبات التشريعي): التجميد الزمين لقانون -١
إن القانون املختار من األطراف هو الذي  ،يف القانون الدويل اخلاص ،األصل يف العقود     

وحىت يف حاالت التعديالت التشريعية الالحقة إىل وقت نظر الرتاع  ،ينظم العقد وقت االختيار
  بشان هذا العقد.
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يما عقود االستثمار املربمة بني الدولة واملستثمرين الس ،غري إن واقع العقود الدولية    
يمكن من مالحظة وجود اعتراف بسلطة التجميد الزمين لقانون العقد على العقد  ،األجانب

حبالته اليت كان عليها وقت أبرام العقد مع حذف كافة التعديالت اليت حيتمل أن تلحق على 
  يف وقت الحق. - قانون العقد–هذا القانون 

بوصفها سلطة تشريعية يف ذات  ،" حيث تتعهد الدول املتعاقدة مبوجب هذه الشروط     
بعدم إصدار أية تشريعات جديدة تسري على العقد املربم بينها وبني الطرف األجنيب  ،الوقت

على حنو يؤدي إىل اإلخالل بالتوازن االقتصادي للعقد واإلضرار بالطرف  ،املتعاقد معها
  .)٢٢(معها" األجنيب املتعاقد

لعل اهلدف من وراء هذا الثبات هو جذب االستثمارات األجنبية ملا ميثله هذا االشتراط      
  من عامل اطمئنان بالنسبة للمستثمر األجنيب.

واملختصة مبناقشة  ١٩٧٩وقد انتهى جممع القانون الدويل يف دورته املنعقدة مبدينة أثينا عام      
 ،يق على العقود املربمة بني الدول واألشخاص اخلاصة األجنبيةموضوع القانون الواجب التطب

حيث نص يف  ،إىل االعتراف مبشروعية اتفاق األطراف على التجميد الزمين للقانون املختار
  -املادة الثالثة من التوصية الصادرة عنه انه:

 ،إليها يف العقد "جيوز لألطراف االتفاق على إن إحكاماً يف القانون الداخلي اليت يرجعون     
  .)٢٣(هي تلك املقصودة يف مضموا حلظة إبرام العقد"

وابرز اثر لشرط اإلثبات التشريعي انه ينبغي اخذ هذا العامل بعني االعتبار عند تقدير      
التعويض املناسب، مع االعتراف حبق الدولة يف تعديل وإصدار التشريعات اليت تقتضيها 

   )٢٤(مقدار التعويض أكثر بكثري مما يكون عليه يف حاالت اعتياديةحيث يكون  ،مصلحتها العامة
 -التنظيم التشريعي للمفاوضات الدولية: -٢

فتلك العقود تتبع  ،تعترب املفاوضات من املقدمات األولية الالزمة ألبرام العقود الدولية     
أطراف التعامل  ،لإلفراد انتقال القيم االقتصادية بني الدول املختلفة وتتأثر ا املصاحل احليوية

  بل وحىت الدول ذاا. ،الدويل
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 ،وممارسات رجال اإلعمال وشركاء العمليات التجارية الدولية ،"وقد أرسى الواقع العملي     
وهي قواعد  ،بعض القواعد والتطبيقات اليت حتكم بدء وسري وانتهاء مفاوضات العقود الدولية

  .)٢٥(قي يف خمتلف التشريعات املقارنة"تبدو أساسية يف ظل فراغ تشريعي حقي
حنو تنظيم هذه  -يف العراق وباقي الدول -يفترض األمر هنا توجه املشرع الوطين      

املفاوضات يف إطار العقود الدولية جلهة اإلعداد هلا وبني ماهيتها وضرورا والوقوف على 
التطبيق على املفاوضات وقطعها استراتيجيتها وأنواعها وعوامل جناحها وبيان القانون الواجب 

  وتنظيم الشروط املتصلة ا واملتعلقة ا.
وهو أمر يقع يف صلب حبث الثابت واملتغري من حيث عدم تطرق القانون العراقي ألي أمر      

متعلق ذه املفاوضات وتنظيمها القانوين ويف ظل عجز قواعد القانون املدين أو التجاري 
  .)٢٦(فري معاجلات واقعية ملثل هذه املستجداتالتقليدية لتغطية وتو

 - فكرة األداء املميز للعقد: -٣
يقوم هذا الضابط على فكرة مفادها تنوع معاملة العقود وحتديد القانون الذي حيكم العقد      

إال ان احد هذه   ،فعلى الرغم من تعدد االلتزامات يف العقد الواحد ،وفقاً لاللتزام األساسي فيه
ت هو الذي مييز العقد ويعرب عن جوهره وبالتايل جيب االعتماد عليه لتعيني القانون االلتزاما

  .)٢٧(الواجب التطبيق على العقد يف مجلته
وتعد نظرية األداء املميز للعقد وما ينتج عنها من إمكانية توقع القانون الذي سيحكم      
كما أا  ،اغلب األنظمة القانونية وتعترف ا ،نظرية ثابتة يف اغلب األنظمة القضائية ،العقد

  .)٢٨(تعد مبدأ معترفاً به يف االتفاقيات الدولية
ويبقى لإلسناد وفقاً لنظرية األداء املميز خاصيته األساسية يف كونه إسناد مسبق يتحدد      

فهو مقيد ألنه يقوم على افتراض مسبق مؤداه ان حمل تنفيذ األداء املميز هو  ،وقت إبرام العقد
"وهو ما يكفل ألطراف الرابطة العقدية األمان القانوين الذي  ،ل إقامة املدين هلذا األداءحم

ينشدونه ويصون هلم توقعام املشروعة وحيقق االستقرار ملعامالم التجارية فيما يتعلق بالقانون 
  .)٢٩(الذي حيكم روابطهم العقدية"
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معاجلة هذه الفكرة  ،من هنا يفترض بالقانون العراقي، يف سياق القانون الدويل اخلاص      
بالشكل الذي استقر عليه وجودها يف امليدان الدويل وبالصيغة اليت تعاجل فيها سلبياا من جهة 

لى كتطبيقها ع ،من جهة أخرى -وحىت االلكترونية منها–ومواءمتها ملتطلبات التجارة الدولية 
يف ظل قواعد االلتزامات  ،عقود البترول وعقود التعاون الصناعي وعقود اإلشغال الدولية مثالً

  العقدية الواردة يف القانون املدين العراقي.
 -تقومي التطبيقات العقدية احلديثة يف البيئة الوطنية: -٤

لتزامات التعاقدية :" يسري على االأيتي من القانون املدين العراقي على ما ٢٥نصت املادة      
فإذا اختلفا يسري  ،قانون الدولة اليت يوجد فيها املوطن املشترك للمتعاقدين إذا احتدا موطناً

هذا مامل يتفق املتعاقدان او تبني من الظروف ان قانوناً اخر يراد  ،قانون الدولة اليت مت فيها العقد
  تطبيقه".

يمثل التوجه العام  ١٩٥١انونه املدين لسنة هذا النص الذي اورده املشرع العراقي يف ق    
سائداً لفترة ليست باليسرية من عمر تطور قواعد القانون الدويل  -يزال وما-الذي كان

والذي يرتكز على مراتب ثالث متتابعة فإما ان يعتمد قانون االرادة (الصرحية او  ،اخلاص
مت فيها العقد. هذه االحكام الواردة يف  الضمنية) او قانون املوطن املشترك او قانون الدولة اليت

القانون العراقي متثل التوجه التقليدي يف تنظيم مسائل تنازع االلتزامات االرادية(العقود) وهي 
متثل صيغة مزدوجة للمعاجلة؛ فتارةً تتسم مبرونة من جهة االطار العام الذي جاءت به لكل 

هي معاجلات قد حتتاج اىل اعادة نظر يف  وتارةً اخرى ،تصورات تنازع مسائل العقد الدويل
وهو ما ميكن تلمسه يف مدى  ،ضوء مستجدات التصورات العملية والنظرية الدولية املعاصرة

 .                                            -انفة الذكر -امكانية حكم هذه املادة للتصورات املستجدة
  :أيتي مما تقدم ميكن ادراج ما  

القانون العراقي احلايل تبقى قابلة ملعاجلة التصورات املتقدمة ولكن ضمن االطار  ان نصوص  - أ
 أي القواعد العامة اليت اورها النص اعاله. ،العام

 ان هذه القابلية تبقى أولية ولكنها تواجه اشكاليات منها:  - ب
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ائلة متثل تغيراً أوالً: ان التصورات احلديثة اليت جاءت ا التجارة الدولية وانعكاساا اهل     
لذا  -كتسمية العقد او اركانه -يعتمد على تفاصيل املسائل واملوضوعات وليس االطار العام

 ميكن يف هذا الباب رصد العجز االويل ملعاجلات القانون املدين هلذه املسائل املُفصلة واملعقدة.
رونة والتنوع الكبري ألطراف ثانياً: ان املعلَم االساس للتجارة الدولية هو التطور وامل       

وهو ما يفترض ان جند قوانني ذات ارتباط مباشر ملعاجلات  ،العالقات القانونية التجارية الدولية
  هذا احلقل املهم وهو ماال يستوعبه القانون املدين بتصوراته احلالية.

املرتبطة بالقانون  ثالثاً: قد ال يكون القانون املدين متوجهاً أصالً صوب معاجلة املسائل      
أما لعدم بروزها يف حلظة تشريع  ،لذا مل يلتفت اىل تفصيالت هذه املفردات ،الدويل اخلاص

أو الن القانون املدين هو قانون االطر والقواعد  -وهذا شيء طبيعي -القانون املدين العراقي
  . والتفصيل لقوانني مستقلة وهو االمر الذي ال يتحمل تبعاته القانون املدين

 :أيتي ميكن يف هذا اال تصور ما  - ث
 واىل حني التعديل او التغيري التشريعي -قد تبقى القواعد املنصوصة يف القانون املدين - 

 ،حاكمة يف جمال االنسجام مع معادلة التوازن بني قانون االرادة وضوابط القانون
ريع يمكن ان يعين ان جتميد االرادة للتش جلهة ضبط حمددات حركة االرادة وهو ما

يقبل يف اطار القانون العراقي مادام االمر يسري يف ظل املساحات اليت يسمح ا 
مع ضرورة مهمة جداً اال وهي النظر مبجال مناسب من املرونة للقواعد  ،التشريع

 والنصوص التشريعية مبا يتالءم مع مرونة القانون الدويل اخلاص وتغرياته املتواصلة.
فات االكيد اىل اننا لسنا بصدد تقومي مدى اجيابية أو سلبية التجميد التشريعي مع االلت      

وامنا االمر مرتبط فقط بقياس آثر الثبات والتغيري على بنية التشريع الداخلي يف قبال حركة 
  التجارة الدولية ومؤثراا.

 ًلدولية يف ميكن النظر اىل مسألة املفاوضات ا -العقود الدولية- يف هذا الباب ايضا
اطار العقد الدويل على اا من ضمن املفردات اليت يمكن ان تضبط يف منطلقاا 

اال ان املسألة  ،بالقانون املدين وقواعده املرتبطة مبقدمات العقد والتفاوض السابق له
ليست ذه البساطة وامنا الضرورة تقتضي االلتفات التام اىل ان املفاوضات العقدية 
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 ،يسع القانون الداخلي مجاراته ابداً تجارة الدولية باتت تتضمن مفردات اليف جمال ال
مبا يقتضي االهتمام االكيد بالدراسات النظرية والعملية املتعلقة مبوضوع املفاوضات 

كعلم املفاوضات باعتباره من العلوم احلديثة السيما يف جمال  –يف اطارها التأسيسي 
لقانونية كالقيمة القانونية هلذه املفاوضات واملسؤولية او آثارها ا -التنمية البشرية

املدنية املُرتبطة ا وطبيعة خطاب النوايا او غريها من املوضوعات اليت افرزها التطور 
 الدويل يف باب املفاوضات او املقدمات التمهيدية إلبرام العقد الدويل.

 داء املميز يف العقد الدويل يتعلق بفكرة اال ما - العقد الدويل-من متممات هذه املفردة
وهو املعيار الذي تبنته التشريعات احلديثة لتحديد القانون واجب التطبيق على العقد 

ان املشرع العراقي مل  - ويف حدود نصوص القانون املدين -فهنا نفترض ايضاً ،الدويل
ولكن من  ،ملتفتاً اىل هذا املوضوع املستحدث بالقياس اىل زمنية التشريع العراقي يك

باالستناد اىل ما أسسه  - االداء املميز-جانب اخر ميكن القبول مبثل هذا املعيار
منه عندما نصت على:" يتبع فيما مل يرد بشأنه  ٣٠القانون املدين العراقي يف املادة 

نص يف املواد السابقة من احوال تنازع القوانني مبادئ القانون الدويل اخلاص االكثر 
االلتفات اىل املبادئ الشائعة دولياً يمكن الباحث من االستناد اىل شيوعاً". عليه ف

يف اطار العقود  -االداء املميز–القول مبقبولية اخذ املشرع العراقي هلذه الفكرة 
من  ٢٥اال ان االمر قد ال يكون ذه السهولة جلهة ان صياغة نص املادة  ،الدولية

ين هذا االمر من خالل التحديد الدقيق الذي القانون املدين العراقي قد ال تسمح بتب
من هنا ففكرة  - كما بينا سلفاً-تبناه لتراتبية القانون واجب التطبيق على العقود

االداء املميز ليست من ضمن ادوات االرادة املختارة او املوطن املشترك او حمل 
عمل باملرونة لذا يكون من الضروري اما تعديل النص القانوين احلايل او ال ،االبرام

من القانون املدين واعتبار ان  ٢٥املمكنة يف قراءة النص القانوين احلايل يف املادة 
االحكام اليت جاءت يف هذا النص ليست حصرية وإمنا من باب االشارة اىل التجديد 
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اإلطاري االويل القابل للتجديد والتغيري يف ضوء منهجية الثابت واملتغري وآثره 
نية النص القانوين املدين العراقي.الزمكاين على ب 

  باء: املسائل املتعلقة باملسؤولية التقصريية:
االلتزامات غري التعاقدية  -١من القانون املدين العراقي على االيت:"  ٢٧نصت املادة      

على انه ال تسري  -٢يسري عليها قانون الدولة اليت حدثت فيها الواقعة املُنشئة لاللتزام.
فقرة السابقة فيما يتعلق بااللتزامات الناشئة من العمل غري املشروع على الوقائع اليت أحكام ال

حتدث يف اخلارج وتكون مشروعة يف العراق وإن عدت غري مشروعة يف البلد الذي وقعت 
  فيه".
يتضمن هذا النص حكماً تقليدياً تبناه املشرع العراقي من خالل اعتماد معيار حمل وقوع      
مع ما يتضمنه هذا احلكم من اشكاليات كبرية كاملسائل املتعلقة باختالط املسؤولية  ،رالضر

اال ان االمر مل  ،التعاقدية بغري التعاقدية او توزع عناصر الضرر على اقليم عدة دول وهكذا
  منها: ،يقف عند هذا احلد بل تطور االمر وتغري اىل تولد معايري جديدة ومهمة

تماعي: اليت تعين البحث عن البيئة االجتماعية اليت تنشأ وترتبط ا نظرية التركيز االج  - أ
مما جيعل  ،فيتحدد القانون واجب التطبيق من خالل التركيز االجتماعي لكل حالة ،الوقائع

 قانون حمل الضرر ضعيف الصلة بالواقعة املُنشئة لاللتزام.
جه صوب منح الفرضة واخليار تطبيق القانون االصلح للمضرور: وهو املعيار احلديث واملت  - ب

للمتضرر ليقرر اعتماد اي القوانني واجبة التطبيق اقرب اىل حتقيق مصلحته او ال اقل تقليل 
 الضرر اىل ادىن مستوى له.

هذه التصورات احلديثة قد جتعل من املعيار الذي تبناه القانون العراقي يف مأزق السيما يف      
وحملاولة معاجلة هذه املشكلة البد من تسجيل بعض  ،ةظل تطور جمريات التجارة الدولي

  ومنها:  ،التصورات
أوالً: ميكن القول بان قاعدة حمل وقوع الضرر هي االساس املعول عليه ملعاجلة اشكاليات      

وما املعايري االخرى املُستحدثة اال متممات ملا قد يعتري القاعدة اعاله من  ،املسؤولية التقصريية
  بعض املسائل املُستجدة.قصور يف 
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ثانياً: ينبين على ما تقدم ان موقف املشرع العراقي يبقى قابالً للتواصل والدميومة مادام هذا     
ولكن االمر يطرح تساؤالً مفاده مدى امكانية هذا  ،املوقف منسجماً مع القاعدة املتقدمة

  الدولية.التوجه العراقي حلكم كل التصورات اليت تشهدها ساحة التجارة 
ثالثاً: ان مقتضيات الثابت واملتغري تفرض على املشرع العراقي اعادة النظر يف توجهاته اما     

او اعتماد تغريات تشريعية  -كما تقدم يف قاعدة العقد الدويل-باعتبار عدم حصرية هذا املوقف
ركيز االجتماعي تعتمد باإلضافة اىل القاعدة املذكورة ما طُرح مؤخراً من توجهات ترتبط بالت

  او القانون االصلح للمضرور.
رابعاً: ضرورة االلتفات اىل املرونة املطلوبة ملوقف املشرع العراقي فيما يتعلق باشتراط ان      

واال فال جمال  ،يكون الضرر الواقع يف اخلارج عن خطأ معترب يف القانون العراقي كذلك
تطلب نوعاً من االلتفات من املشرع العراقي واحلال ان االمر ي ،لالعتراف مبثل هكذا ضرر

لطبيعة القانون الدويل اخلاص ومرونته وتطوره وتشعبه وارتباطه ببيئات قانونية متعددة غري 
  منحصرة بالبيئة الداخلية الوطنية.

خامساً: قد نستطيع اعادة دراسة املوضوع بشكل اخر وذلك من خالل اعطاء النص روح     
مبحاولة إيقاع  -، كما يعرف يف الدراسات اللغوية احلديثة)٣٠(ه تداولياًجديدة تتمثل بدراست

وبذا يتولد فهم جديد للنص الوارد يف  ،النص على بيئته واخراجه من حيز اللفظ والشكل
-إذ ميكن ان يكون حمل الضرر مكانياً ،- املتقدمة سلفاً-من القانون املدين العراقي ٢٧املادة 

أو يكون حمل الضرر شخصياً متعلقاً بأطرافه وهنا يتم  -هذه املادة كما هو املفترض يف سياق
املتضرر وغريهم) - التوسع باجتاه فهم النص من خالل اطراف العالقة القانونية(مسبب الضر

وهكذا يتم استيعاب نظريتا االصلح للمضرور ونظرية التركيز االجتماعي لريتبط االمر بفهم 
واالمر قابل للتوسع من خالل مرونة القانون الدويل  ،لهحمل الضرر من جهة شخوصه وليس حم

  اخلاص وتطوره ومبا يفسح اال لوضع تصورات ونظريات جديدة يف هذا اال.
  
  



  
  

 

)٢١(  

  اخلامتة
  -تسجيل ما يلي: ،ميكن يف إطار اختتام حبثنا هذا     

الوطين إقراراً من املشرع العراقي بوجود عاملي الثبات والتغيري والنقص يف تشريعه  -١
  - فقد اعتمد اآليت: ،الداخلي

أُجنزت مواءمة مشاريع القوانني اخلاصة بوزارة الزراعة واملتمثلة مبشروعي قانوين   - أ
واجناز مواءمة مشاريع القوانني اخلاصة بوزارة  ،الصحة احليوانية واحلجر الزراعي

ة الصحة الصحة املتمثلة مبشروعي قانون الصحة العامة ونظام سالمة الغذاء واتفاقي
 ).spsوالصحة النباتية (

وافقت وزارة التخطيط/ اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية على إرسال   - ب
مشروع قانون امللكية الفكرية يف العراق بعد ان تواءمت مع اتفاقية اجلوانب املتصلة 

) ومشروع قانون اجلهاز العراقي TRIPSبالتجارة من حقوق امللكية الفكرية(
 ).TBTواجلودة بعد تواءمت مع اتفاقية العوائق الفنية إمام التجارة( للتقييس

ومواءمته مع اتفاقيات  ١٩٨٤لسنة  ٢٣وهو قانون رقم  -تعديل قانون الكمارك:   - أ
منظمة التجارة العاملية(أمهها اتفاقية التقييم الكمركي) ووضع املقترحات دف تعديله 

 ).WTO(على وفق اتفاقيات منظمة التجارة العاملية
ملء االلتزامات الوطنية للقطاعات الرئيسة مللف التجارة يف اخلدمات وتشمل (املالية   - ب

 ،البيئة ،األعمار واإلسكان ،النقل ،االتصاالت ،السياحة والسفر ،واملصرفية والتامني
خدمات األعمال التجارية مثل خدمات  ،التعليم واخلدمات الصحية واالجتماعية

وخدمات  ،واخلدمات الطبية واخلدمات املتعلقة ا ،تطويرالكمبيوتر والبحث وال
 وقطاع اخلدمات الثقافية والترفيهية والرياضية وقطاع اخلدمات األخرى). ،التوزيع

 ،٢٠١٠لسنة  ٢٢شرع يف العراق قانون جديد للتعرفة الكمركية وهو قانون رقم   - ت
ني الكمركية واملالية وقام باستحداث املناطق احلرة وهي مناطق غري مشمولة بالقوان

 والضريبية.



 
 

 

)٢٢(  
 

ضرورة مراجعة نصوص قواعد التنازع الستيعاب مستجدات من اجتاهات يف   - ث
 ،واليت جاءت استجابة ملا يفرضه واقع احلياة الدولية لألفراد ،التشريعات احلديثة

 وهي مراجعة ضرورية لسد الثغرات والنقص يف النصوص القائمة.
 ،ل لنصوص واحكام القانون الدويل اخلاص العراقيضرورة اعداد تقنني كامل ومستق  -  ج

قواعد املرافعات املدنية الدولية مبا فيها من آثار  ،يشمل اىل جانب قواعد التنازع
 ،بدالً من توزع وتشتت تلك النصوص واالحكام بني عدة قوانني ،االحكام االجنبية

إن اقتضت مبا يساعد على حسن التنسيق بني النصوص وتيسري عملية التعديل 
 الظروف وحاجات العالقات اخلاصة الدولية ذلك.

االهتمام االكيد بالدراسات النظرية والعملية املتعلقة مبوضوع املفاوضات يف اطارها   -  ح
كعلم املفاوضات باعتباره من العلوم احلديثة السيما يف جمال التنمية  –التأسيسي 

ذه املفاوضات واملسؤولية املدنية او آثارها القانونية كالقيمة القانونية هل -البشرية
املُرتبطة ا وطبيعة خطاب النوايا او غريها من املوضوعات اليت افرزها التطور الدويل 

 يف باب املفاوضات او املقدمات التمهيدية إلبرام العقد الدويل.
ضرورة االلتفات اىل املرونة املطلوبة ملوقف املشرع العراقي فيما يتعلق باشتراط ان    -  خ

واال فال  ،ون الضرر الواقع يف اخلارج عن خطأ معترب يف القانون العراقي كذلكيك
واحلال ان االمر يتطلب نوعاً من االلتفات من  ،جمال لالعتراف مبثل هكذا ضرر

املشرع العراقي لطبيعة القانون الدويل اخلاص ومرونته وتطوره وتشعبه وارتباطه 
  بيئة الداخلية الوطنية.ببيئات قانونية متعددة غري منحصرة بال
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 .٢٠٠٩النهضة العربية، القاهرة، ، دار ١ط
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، ١املعني يف دراسة النظام القانوين ملؤسسات وأنشطة منظمة التجارة العاملية، ط أكرم فاضل سعيد، -٣
 .٢٠١٤مكتبة السنهوري، بغداد، 

، جمد ١اميانويل غايا، األوجه الفلسفية لقانون التحكيم الدويل، ترمجة: رنا شعبان وحممد شلبايه، ط -٤
 .٢٠١١معية للدراسات العليا والنشر والتوزيع، بريوت، املؤسسة اجلا

القانون الواجب التطبيق –بشار حممد األسعد، عقود االستثمار يف العالقات الدولية اخلاصة(ماهيتها  -٥
 . ٢٠٠٦، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ١وسائل تسوية منازعاا)، ط -عليها

، منشورات زين احلقوقية، بريوت، ١ن الدويل، طبشار حممد األسعد، عقود الدولة يف القانو -٦
٢٠١٠. 

، مطبعة جممع أهل البيت(ع)، ١جواد امحد البهاديل، الثابت واملتغري يف الشريعة اإلسالمية، ط -٧
 .٢٠٠٩النجف االشرف، العراق، 

ين حفيظة السيد احلداد، العقود املربمة بني الدول واألشخاص األجنبية، حتديد ماهيتها والنظام القانو -٨
 . ٢٠٠١، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ١هلا، ط

، دار اجلامعة ١صاحل املندالوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكترونية، ط -٩
 .٢٠٠٨اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 

ربية ، الدار الع١عادل عبد املهدي، الثوابت واملتغريات يف التاريخ االقتصادي للبالد اإلسالمية، ط -١٠
 .٢٠٠٩للعلوم ناشرون (بريوت) ومركز دراسات فلسفة الدين(بغداد)، 

لطيف جرب كوماين، قانون التجارة وضرورات التغيري، مقالة منشورة يف جملة دراسات قانونية،   -١١
 .٢٠٠٨،  ٢٢بيت احلكمة قسم الدراسات القانونية، العدد 

وين، (قراءة استكشافية للتفكري مرتضى جبار كاظم، اللسانيات التداولية يف اخلطاب القان -١٢
 . ٢٠١٥، منشورات ضفاف، بريوت، ١التداويل عند القانونيني)، ط

، دار الفكر ١هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، ط -١٣
  .٢٠٠١اجلامعي، اإلسكندرية، 
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 اهلوامش
                                                

، ١ة يف اخلطاب القانوين، (قراءة استكشافية للتفكري التداويل عند القانونيني)، ط) مرتضى جبار كاظم، اللسانيات التداولي ١(
 .١٥٥، ص٢٠١٥منشورات ضفاف، بريوت، 

، الدار العربية للعلوم ناشرون (بريوت) ١عادل عبد املهدي، الثوابت واملتغريات يف التاريخ االقتصادي للبالد اإلسالمية، ط)  ٢(
 وما بعدها. ١٧٥، ص٢٠٠٩غداد)، ومركز دراسات فلسفة الدين(ب

شكلت اللجنة الوطنية العليا برئاسة وزير التجارة العراقي وعضوية ممثلي الوزارات واألجهزة العراقية ذات  ٧/٦/٢٠٠٤يف )  ٣(
ي الصلة باتفاقيات منظمة التجارة العاملية ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق. يالحظ يف تفصيل ذلك: النظام التجاري العامل

، دار املأمون للترمجة والنشر، ١عالء أبو احلسن إمساعيل العالق وآخرون، ط -اجلديد(منظمة التجارة العاملية)، إعداد وترمجة وحترير
 وما بعدها. ١١، ص٢٠١٣وزارة الثقافة، العراق، 

 .٤٦٧، باب الثاء، ص١، ج٢٠٠٧ابن منظور االفريقي املصري، لسان العرب، دار صادر، بريوت، )  ٤(
 .٦١٩الراغب األصفهاين: مفردات ألفاظ القران، ص - بتصرف عن:)  ٥(
وردت عدة تعريفات للثابت واملتغري يف الشريعة اإلسالمية، وهي تعكس غىن البحث يف هذا احلقل املعريف خبالف القانون، )  ٦(

   -ومنها:
  تغري.ما كان منصوصاً عليه بدليل قطعي، ملا جيعله أساساً غري خاضع لل -الثابت: 

  ما ثبت بدليل معترب وفق حيثية معينة قابالً للتبدل بانتفائها، أو مبزامحتها ضمن أسس كربوية ثابتة يف األدلة الشرعية. -أما املتغري:
، مطبعة جممع أهل البيت(ع)، ١جواد امحد البهاديل، الثابت واملتغري يف الشريعة اإلسالمية، ط -يف تفاصيل ذلك يالحظ:       

 وما بعدها. ١١١، ص٢٠٠٩الشرف، العراق، النجف ا
 ) أي تطبق عليها شروط وضوابط التشريع املعتربة قانوناً. ٧(
 ) مع االلتفات اىل ان هذا االيضاح جيب ان يبقى يف اطار النص لفظاً او فحوى، وليس االيضاح السالب لروح النص ومدلوالته. ٨(
:" ما ثبت على خالف القياس فغريه ال ٣مادة ساغ لالجتهاد يف مورد النص". : ال م٢مادة نصت هذه املواد على مايلي: ")  ٩(

دة واذا زال املانع عاد املمنوع، ولكن الساقط ال يعود". ما – ٢اذا تعارض املانع واملقتضى قدم املانع.  – ١:" ٤مادة يقاس عليه". 
ينايف الضمان، فمن استعمل حقه استعماالً جائزاً مل يضمن ما :" اجلواز الشرعي ٦". مادة :" ال ينكر تغري االحكام بتغري االزمان٥

ويصبح استعمال احلق  – ٢من استعمل حقه استعماالً غري جائز وجب عليه الضمان.  – ١: "٧مادة ينشأ عن ذلك من الضرر". 
ت املصاحل اليت يرمي هذا اذا كان –اذا مل يقصد ذا االستعمال سوى االضرار بالغري. ب  –غري جائز يف االحوال اآلتية: أ 

اذا كانت املصاحل اليت يرمي  –االستعمال اىل حتقيقها قليلة االمهية حبيث ال تتناسب مطلقاً مع ما يصيب الغري من ضرر بسببها. ج 
امليالدي ما :"حتسب املواعيد بالتقومي ٩مادة " درء الفاسد اوىل من جلب املنافع. :٨مادة هذا االستعمال اىل حتقيقها غري مشروعة.  

 مل ينص القانون على غري ذلك".
اميانويل غايا، األوجه الفلسفية لقانون التحكيم الدويل، ترمجة: رنا شعبان وحممد شلبايه، ط، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات )  ١٠(

 .٦٧، ص٢٠١١العليا والنشر والتوزيع، بريوت، 
تنازع القوانني قد أضحى زائفاً، ألنه يقود إىل تطبيق قواعد موضوعة أساساً يف هذا املعىن يقول العميد "باتيفول": إن منهج )  ١١(

ألوضاع داخلية على أوضاع دولية، وتلك القواعد الوطنية ليست قادرة على حكم التجارة الدولية، واألمر هنا يتعلق بنوع من 
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الكرمي سالمة، قانون العقد الدويل(مفاوضات العقود انعدام القدرة املسبق حلكم األوضاع الدولية. يالحظ يف تفصيل ذلك: امحد عبد 

 .٢٩٤وص ٢٧٧- ٢٧٥وص ١٧و١٥، ص٢٠٠٩، دار النهضة العربية، القاهرة، ١قانون اإلرادة وأزمته)، ط-الدولية
، وتغري ) الثبات النسيب للنصوص يعين استمرارها ودوام نفاذها ما دامت سارية املفعول، ومهما طال هذا الثبات فهو قابل للتغيري ١٢(

ميثل حاليت املبادئ الشائعة دولياً، والنصوص ذات احلكم العام مع خلو أو فراغ تفاصيلها وجزئياا عن نص  - املديات التطبيقية:
 حاكم ومعاجل لوضعها وحالتها.

إمكانية انعقاد مثل حىت يقال ب -من حيث التطبيق-ال بل إن الكثري من االتفاقيات الدولية ليست مورداً التفاق وإمجاع الدول)  ١٣(
 هذا اإلمجاع باالستناد إىل مثل هذه املعاهدات أو االتفاقيات.

 .٢٢١، ص٢٠١١، بيت احلكمة، بغداد، ١) امحد ابريهي علي، االستثمار االجنيب يف عامل االقتصاد احلر واالنفتاح املايل، ط ١٤(
تأثرياً يف شخصية اإلنسان ووجوده هو عامل اإلرادة، دون ) هذه املفردة مبنية على أساس ما نؤمن به من ان العامل األكثر  ١٥(

 إنكار تأثري باقي العوامل من بيئة وفطرة وتربية وغريها إال ان القدح املعلى هو لعنصر اإلرادة احلاكم على باقي العوامل واملقدمات.
ن جملس األمن الدويل، ومبوجبه مت إخراج م ٢٠١٣لسنة  ٢١٠٧مل ينته هذا احلصار رمسياً وقانونياً حىت صدور القرار رقم )  ١٦(

. باستثناء فقرتان أُجنزت ١٩٩٠العراق من والية قرارات جملس األمن الدويل الصادرة ضده عقب احتالله للكويت يف الثاين من آب 
يت على مجهورية واملتعلقة باألرشيف الوطين لدولة الكويت، وبقيت االخرية واملرتبطة بسداد ديون دولة الكو ٢٠١٦احدامها عام 

 .١٩٩٠العراق بعد احداث عام 
، مكتبة السنهوري، بغداد، ١) أكرم فاضل سعيد، املعني يف دراسة النظام القانوين ملؤسسات وأنشطة منظمة التجارة العاملية، ط ١٧(

 .١٠، ص٢٠١٤
ني ان املالحظ هنا قصر املدة الزمنية ) ان اعادة هيكلة التشريع العراقي يقتضي دراسة ومتحيص مدة مناسبة من عمر الزمن، يف ح ١٨(

االمر الذي  -٢٠٠٤وتقدمي الطلب يف كانون الثاين  ٢٠٠٣اليت ال تعادل السنة الواحدة بني تغيري النظام العراقي السابق يف اذار 
 يلفت النظر اىل ضرورة التوقف املتأمل يف هذا اال. 

التجارية املتعددة األطراف، إعداد وترمجة وحترير: عالء ابو احلسن إمساعيل  االتفاقيات الدولية لدولة االورغواي للمفاوضات)  ١٩(
 .٥، ص٢٠١٣، دار املأمون للترمجة والنشر، وزارة الثقافة، العراق، ١العالق وفائزة غين ناصر ومصطفى جاسم حممد، ط

ات قانونية، بيت احلكمة قسم الدراسات لطيف جرب كوماين، قانون التجارة وضرورات التغيري، مقالة منشورة يف جملة دراس)  ٢٠(
 .٤٨- ٤٧، ص٢٠٠٨،  ٢٢القانونية، العدد 

ومنها التشريعات املتعلقة بتجارة السلع كالتجارة الدولية يف السلع واملنسوجات واملنتجات الغذائية واملنتجات الزراعية، )  ٢١(
ت التجارة الدولية يف امللكية الفكرية، كحقوق املؤلف واملتعلقة بالتجارة الدولية يف قطاعي اخلدمات واالستثمارات، ومتطلبا

واحلقوق ااورة له يف ظل اتفاقية ألتربس والعالمات التجارية واخلدمية واملؤشرات اجلغرافية، ومتطلبات التجارة الدولية يف جمال 
شريع العراقي مل خيلو من التشريعات اليت براءات االختراع واملعلومات غري املفصح عنها والنماذج الصناعية. وعلى الرغم من أن الت

تنظم جانباً من إحكام هذه املسائل، إال انه تنظيم تقليدي بسيط تنقصه كثري من التفاصيل واألحكام من جهة وال تواكب التطورات 
 املستحدثة يف هذه األبواب من جهة أخرى.

، دار الفكر ١جنبية، حتديد ماهيتها والنظام القانوين هلا، ط) حفيظة السيد احلداد، العقود املربمة بني الدول واألشخاص األ ٢٢(
 .٣٢٤، ص٢٠٠١اجلامعي، اإلسكندرية،

وسائل تسوية  -القانون الواجب التطبيق عليها–بشار حممد األسعد، عقود االستثمار يف العالقات الدولية اخلاصة (ماهيتها )  ٢٣(
 .١٦٨-١٦٧، ص٢٠٠٦، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ١منازعاا)، ط



 
 

 

)٢٦(  
 

                                                                                                                   
  . ٢٠٩، ص٢٠١٠، منشورات زين احلقوقية، بريوت،١بشار حممد األسعد، عقود الدولة يف القانون الدويل، ط)  ٢٤(

مع الفات النظر اىل ان شرط التجميد التشريعي مل يلق قبوالً قانونياً وواجه إشكاليات وانتقادات كثرية تصب يف جمملها بدعم      
اين كفيل بتغيري كثري من التشريعات والقوانني انسجاماً مع املصاحل العليا أو حىت السيادية أحياناً للدولة الطرف قاعدة ان التغيري ألزم

يف عقد أدرج فيه شرط الثبات التشريعي، لذلك فهذا الشرط والذي هو حصيلة بعض التطورات الدولية يبقى، على الرغم من نقده 
ث الثابت واملتغري يف ميدان العالقات اخلاصة الدولية، ليتمكن املشرع العراقي من خالل هذا واالعتراض عليه، دليالً مهماً على حب

 البحث من وضع املعاجلة التشريعية الحتمالية مواجهة مثل هكذا اشتراطات يف التعامالت التجارية اليت يكون العراق طرفاً فيها.
، دار النهضة العربية، ١قانون اإلدارة وأزمته)، ط -ات العقود الدوليةامحد عبد الكرمي سالمة، قانون العقد الدويل(مفاوض)  ٢٥(

 وما بعدها. ٣٠، ص٢٠٠٩القاهرة، 
كاملسائل املتعلقة بااللتزام ببدء التفاوض، وااللتزام باالستمرار بالتفاوض وااللتزام حبظر املفاوضات املوازية وااللتزام باحلفاظ )  ٢٦(

 على سرية املعلومات.
، مكتبة اجلالء اجلديدة، املنصورة، ١بد الكرمي سالمة، علم قاعدة التنازع واالختيار بني الشرائع أصوال ومنهجاً، طامحد ع)  ٢٧(

 .١١٠٤، ص٧٩٧، بند١٩٩٦مصر، 
، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ١صاحل املندالوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكترونية، ط)  ٢٨(

 .٣٣٩ص ،٢٠٠٨
، ٢٠٠١، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ١) هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، ط ٢٩(

 .٥٨٧، ص٣٩٤بند
يقصد بالتداولية: عرض املفردات من خالل التداول االجتماعي والعريف وفهمها يف بيئة التداول واالستعمال بعيداً عن الفهم )  ٣٠(

 حي التقليدي حبيس التخصص الدقيق.االصطال


