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The power of international nationality courts when
settling foreign investment disputes.*
Dr. Ibrahim Refaat EL BEHERRY
Assistant Professor of Private International Law
Faculty of Law - Helwan University – Egypt
dr.ibrahimelbeheiry@gmail.com
Abstract:
States shall be sovereign in determining their nationality in accordance
with their economic and social policies and circumstances. However, when
international courts decide matters relating to their personal competence in
international disputes, they may be called upon to rule on preliminary matters
such as nationality. However, when these tribunals confer jurisdiction on
themselves by this mission, they enjoy a broad discretion based on the general
principles of people’s law, treaty law, case law, doctrine and the principle of
jurisdiction-jurisdiction in arbitral matters. However, the scope of this
recognized power is limited and its authorized investiture must not exceed the
primary mission. International courts must do this to ensure that the disputed
nationality has been legally obtained and that it has not been lost or forfeited
from those who claim to benefit from it as a basis for recourse to international
justice: To justify the fact that if the State of nationality organizes as it sees
fit the granting and prohibition of its nationality, international justice
interprets and applies these rules without being obliged to observe the
legislative policy of that State and the decisions of the national
authorities. International courts do not have the obligation to assess
nationality evidence only according to national law or policy. Being
concerned by their own competence, these courts rule on questions of
nationality under national law without contradicting international law, the
supremacy of which may lead them to the fulfillment of shortcomings or to
the replacement of rules deemed inappropriate in national law. This situation
may not be so. The error in the application of national law or in its
interpretation does not mean that international tribunals, when they have done
so, necessarily want to expand their jurisdiction. Decisions in recent cases
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such as Siag or Sofraki will show the reader how these courts strive to apply
national texts as national courts do, and that when their assessment is wrong,
this could find explanations in the male acts conducted by concerned litigants!
Keywords : Dictionary power; application of national law; primacy of the
principles of international law; principle of competence-competence; power
of the judge in the verification of nationality; application of the law of the
State of nationality; the violation of national law by purporting to observe it;
the misinterpretation of the national law on nationality; the competition
between the rules of the law of the people in respect of nationality; the
coherence between the domestic law of the nationality and the law of the
people; priorities of application between the different rules of international
nationality law.
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سلطة املحاكم الدولية عند التصدي ملسائل اجلنسية
لتسوية منازعات االستثامرات األجنبية

*

د .إبراهيم رفعت حممد البحريي
أستاذ القانون الدويل اخلاص املساعد  ،كلية احلقوق – جامعة حلوان – مرص
dr.ibrahimelbeheiry@gmail.com

ملخص البحث
من املعروف أن الدول تتمتع بسلطة استئثارية يف تنظيم جنسيتها وفقا لسياساهتا املقررة
ولظروفها االقتصادية واالجتامعية .غري أن املحاكم الدولية حني تفصل يف اختصاصها
الشخيص يف املنازعات ذات الطابع الدويل قد تكون مدعوة للتصدي ملنازعات أولية قد تثور
بشأن اجلنسية .وتلك املحاكم – حني تقوم تفعل ذلك – تنظر يف شأن اختصاصها الشخيص
وفقا ملبادئ القانون الدويل ولنصوص االتفاقيات وللسوابق وكتابات الفقه وملبدأ االختصاص
باالختصاص املستقر عليه باملامرسات العملية .غري أن هذا االختصاص املرخص به هلا فيام ال
يتجاوز مهمتها مقصور عل التثبت من أن اجلنسية املتنازع فيها تم احلصول عليها بطريقة سليمة
ومن أهنا مل ُت ْفقد أو تسقط عمن ادعى هبا كأساس للحامية اإلجرائية املبتغاة يف األوقات احلرجة
وفقا للقواعد التأسيسية للمحكمة الدولية .يربر ذلك أنه إذا كان لدولة اجلنسية أن تنظم عملية
منح أو منع صفتها الوطنية فللمحاكم الدولية حيث تقوم بتفسري وتطبيق هذا التنظيم عل
احلاالت املتنازع فيها أال تلتزم بالسياسة الترشيعية أو باملامرسات اإلدارية لدولة اجلنسية :كعدم
االلتزام بتقييم األدلة عل اجلنسية بالتطبيق للقانون الوطني أو بإعامهلا كام تعملها السلطات
الوطنية .فللمحكمة الدولية  -بوصفها املعنية باختصاصها  -أن تفصل فيام يعرض عليها من
مسائل اجلنسية بالتطبيق للقانون الوطني فيام ال يتعارض ومبادئ القانون الدويل التي تبدو
حارضة  -جنبا إىل جنب القانون الوطني الواجب التطبيق عل اجلنسية – عند تسوية املنازعات
اخلاصة باألخرية أمام املحاكم الدولية :فعلو القانون الدويل يف التطبيق قد يؤدي به ألن يلعب
 استُلم بتاريخ  2021/1/10و أجيز للنرش بتاريخ .2021/4/12
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
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دور املكمل للنقص أو األوىل بالتطبيق عند تعارض مبادئه مع القواعد الوطنية .غري أن هذا
األمر قد ال خيلو من الزلل .ومع ذلك فاخلطأ يف تطبيق القانون الوطني أو يف تفسريه ال جيب أال
يعني أن املحاكم الدولية حيث فعلت ذلك تتجه بالرضورة للتوسيع من نطاق اختصاصها.
فاألحكام احلديثة بقضايا معتربة كقضية سياج أو حتكيم سوفراكي وغريها ستربز للقارئ كيف
أن تلك املحاكم جتتهد يف تطبيق النصوص الوطنية مثلام تفعل املحاكم الوطنية وأن املرد عند
اخلطأ يف التطبيق قد يكون للخصوم أطراف العالقات املعروضة عل املحاكم الدولية !
كلامت مفتاحية :سلطة استئثارية ،تطبيق القانون الوطني ،علو مبادئ القانون الدويل ،مبدأ
االختصاص باالختصاص ،سلطة القايض أو املحكم يف التحقق من توافر اجلنسية ،تطبيق
قانون دولة اجلنسية ،إمهال القانون الوطني مع التظاهر بإعامله ،اخلطأ يف تفسري القانون الوطني
للجنسية ،التنافس بني قواعد القانون الدويل للجنسية ،اتساق القانون الداخيل للجنسية مع
القانون الدويل ،بأولويات التطبيق عند التنافس بني قواعد القانون الدويل للجنسية.
مقدمة:
إن منازعات اجلنسية تعترب " مؤملة للغاية عندما حترم شخصا ما من أية محاية دبلوماسية .وحسم
هذه املنازعات يكون أكثر يرسا متى كانت األشخاص اخلاصة تتمتع بأحقية ممارسة طرق للطعن
إلعالء مطالباهتم الدولية يف مواجهة أية دولة كانت " )1(.لقد صاحب التقدم احلديث واملعارص زيادة
حركات املد واجلذر لألشخاص واألموال واخلدمات عرب احلدود بطريقة أدت لتنقل املاليني يف
املعمورة ولتفاقم هجرة األشخاص بني الدول لتصبح ظاهرة عاملية تسببت وال تزال يف إثارة املشاكل
القانونية .فعادة ما يرتتب عىل هجرة األشخاص إحداث تغيري يف حالتهم ومراكزهم القانونية نتيجة
اإلقامة الطويلة أو التوطن بأقاليم دولة أو دول أجنبية :حيث يعيش منهم من يعيش عىل هامش
املجتمع وحيصل من استطاع عىل أي من اإلقامات املقررة أو عىل جنسية دولة املهجر وفقا للقوانني
الوطنية .وقد حيدث أن يكون من بني هؤالء من كان يف بالده من امليسورين واضطر للهجرة ألسباب

(1) Roger PINTO, Les problèmes de nationalité devant le juge international (à propos de
l'affaire Flegenheimer), Annuaire français de droit international, volume 9, 1963. pp. 361375, notamment p. 375.
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عرقية أو سياسية أو اقتصادية .وقد حيدث أن يضار مزدوجو اجلنسية املنتمون لدول جوار تربطها
أوارص تارخيية من توتر للعالقات ونشوب نزاعات تربر مصادرة أموال رعاياها من التابعني للدول
األعداء وانتهاك حقوقهم املدنية والسياسية .وقد حيدث أن تتبدل األحوال فتتعرض األقاليم التي تم
اهلجرة إليها واالستقرار هبا لتقلبات يكون من بني ضحاياها أجانب األمس بعدما أضحوا من بني
حاميل الصفة الوطنية .فامذا يفعل هؤالء جتاه ما أصاهبم يف النفس واملال من مضار أطاحت بام
اكتسبوه يف بالد ترعرعوا فيها وعملوا عىل أراضيها أو يف أخرى كانوا قد هاجروا إليها وحتملوا فيها
املشاق ثم دارت عليهم الدائرة نتيجة التقلبات أو النزاعات العسكرية :أهيبون للذود عن حقوقهم
أمام قضاء آخر غري قضاء الدولة املعنية أم هتب دوهلم للدفاع عنهم أمام املحاكم الدولية؟ إن املسألة
ليست بنظرية .فاحلاالت املرتمجة هلا واألمثلة املعربة عنها متعددة ومتجددة بطريقة تربز أمهية تلك
الظاهرة التي تستحق أن نفرد هلا هذه الدراسة بغية الوقوف عىل أبعادها والسعي نحو التوصل
للحلول املقرتحة ملشاكلها القانونية .وساحات املحاكم الدولية تعج بقضايا شهرية تناولتها
وأصدرت فيها أحكاما باتت من قبيل السوابق القضائية والتحكيمية :ففي القرن التاسع عرش وحيث
كانت أوربا تتقاسم املعمورة فقد هاجر املاليني من الربيطانيني واإليطاليني واألملان والبلجيكيني
والفرنسيني واألتراك وغريهم إل األقاليم املحتلة آنذاك واستقروا فيها وبات ألعداد منهم هبا أموال
طائلة وممتلكات تعرضت لالنتهاك من جانب السلطات املحلية غداة االستقالل أو نتيجة التقلبات
السياسية .وليس أدل عىل ذلك من اإلشارة ملجالس الصلح وحماكم التحكيم املختلط التي تم التوافق
عليها بني القوى األوربية واملكسيك وفنزويال وغريها تسوية ملنازعات انصبت عىل حقوق من
أضريوا من مثل تلك األحداث بعد استقرارهم بدول أمريكا الالتينية .فالقضايا التي فصلت فيها
جمالس التحكيم املختلط وحمكمة التحكيم الدائمة وحمكمة العدل الدولية (كتحكيم

[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
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وحتكيم

)4(( وكورافيا3)James

Lewis Drummond ) وقضايا2(Stevenson  وMassiani

)8( ) وقضايا املراسيم التونسية املغربية7() وجورج سال6() وحتكيم مريجي سرتونسكي5(فليجينهيمر

 وإذا كانت منازعات اجلنسية.) وغريها ليست عن أذهان املتخصصني ببعيد9( nottebhom ونوتيبووم
املثارة أمام املحاكم الدولية كانت قد قلت أو ندرت يف ستينيات وسبعينيات القرن املايض (حيث ال
تسعفنا الذاكرة إال بعدد حمدود من القضايا كقضية برشلونة تراكشن والقضايا التي فصل فيها من
حمكمة التحكيم اإليرانية األمريكية) إال أن تلك املنازعات عادت لتطفو عىل السطح أمام هيئات
Jules BASDEVANT, Conflits des nationalités dans les arbitrages vénézuéliens de :( راجع2)
1903 - 1905, Revue de droit international privé, 1909, TOME 5, n° 1, pp. 41-63, spéc. p. 42
En ligne: NU., http:untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_IX/494-510.pdf: M. VERWILGHEN,
'' Conflits de nationalités: pluranationalité et apatridie '', Recueil des cours de l'Académie de
droit international de La Haye, 1999, note 48, p. 459, note 1167 ; Dieudonné Edouard
ONGUENE ONANA, "La compétence en arbitrage international relatif aux
investissements", Bruylant, 2012, spéc. p. 376, n° 805.
M. VERWILGHEN, '' conflits de nationalités…op. cit. '', R.C.A.D.I., 1999, note :) راجع3(
48, p. 459: D.E. ONGUENE ONANA, "La compétence en arbitrage international…op. cit.,
Bruylant, 2012, p. 376, n° 805
Jules BASDEVANT, Conflits des nationalités…op. cit., Revue de droit :( راجع4)
international privé, 1909, Tome 5, n° 1, pp. 41-63, spéc. p. 44

 ال يتضمن قواعد خاصة من شأهنا أن تقيد من اختصاص الدول يف- ( فالقانون الدويل – باستثناء مبدأ حسن النية5)
 وحكم حتكيم نوتيبووم كان قد حقق خطوة األمام ومع ذلك فحكم حتكيم فليجنهيمر كان قد ابتعد عن.مسائل اجلنسية
النظريات التقليدية حني أقدم عىل ممارسة رقابة فعلية يف تقييمه للقانون الداخيل األمريكي للجنسية لبيان ما إذا كان
: راجع.القرار املتخذ بواسطة السلطة الوطنية املختصة متسقا أم ال مع هذا القانون
Paul REUTER, Principes de Droit international public, Recueil des Cours A.D.I. (1961), p.
61, spéc. p. 609: Roger PINTO, Les problèmes de nationalité devant le juge international (à
propos de l'affaire Flegenheimer), Annuaire français de droit international, volume 9, 1963.
pp. 361-375, notamment p. 369.
Mario AMADIO, Le contentieux international de l’investissement privé et la :( راجع6)
convention de la banque mondiale du 18 mars 1965, Paris 1965, p.108 et s.

 دار النهضة،"  بحث حتلييل انتقادي مقارن: أمحد عبد الكريم سالمة " املبسوط يف رشح نظام اجلنسية.د. أ:) راجع7(
.204 و203  ص،267 و266  والبند رقم201  و200  ص264  إل261  البنود من،1993  الطبعة األول،العربية
Cour permanente de Justice internationale, Décrets tunisiens et marocains de

:) راجع8(

nationalité, Série B, avis consultatif n°4, 7 février 1923 .
Cour Internationale de Justice, affaire de Nottebohm, 2ème phase – Liechtenstein :( راجع9)
c. République du Guatémala, jugement du 6 avril 1955, p. 20.
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حتكيم مركز واشنطن لدرجة جتاوز عددها ثلث املنازعات اخلاصة باجلنسية املرفوعة أمامه وهو ما
) ووجيه10(Champion  من ذلك قضايا:اسرتعى انتباه الفقه املعني بمنازعات االستثامرات الدولية
) واألخوة13() وسوفراكي ضد اإلمارات12() وحسني سال ضد مرص وكازادو ضد شييل11(سياج
) وغريها من15( ) وفرنك عارف ضد مولدافيا14( Micula

C./Roumanic رومانيا

ميكيوال ضد

Champion Trading Company and Ameritrade International, Inc. V. Arab Republic :) راجع10(
of Egypt, note 1021, pp. 275-291, p. 283.
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0148.pdf ; D.E. ONGUENE ONANA,
La compétence en arbitrage international…op. cit., BRUYLANT, 2012, p. 363, n° 770

 وجيه جورج إييل سياج: " املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر يف الدعوى بني، هشام صادق.د.) املرحوم أ11(
 تسوية15/05 / ARB  القضية رقم،) (املدعيان) ومجهورية مرص العربية (املدعى عليهاClorinda vecchi والسيدة
 وما بعدها خاصة539  ص، 2010 -  متوز – يوليه.  العدد السابع-  جملة التحكيم العاملية،" ) منازعات االستثامر
: راجع أيضا. 592 ص
Julien Fouret et Dany Khayat, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (cirdi), Revue québécoise de droit international, 2007, p. 309 et s. spéc. pp. 343-350

 وصدر فيها أحكام متعددة آخرها يف1998 ) تلك القضية املعقدة متداولة بأروقة مركز حتكيم واشنطن منذ عام12(
: وسنتناول فقط ما تعلق منها باجلنسية راجع2014 عام
CIRDI, Washington D.C. dans la procédure VICTOR PEY CASADO ET FONDATION «
PRESIDENTE ALLENDE » (Parties demanderesses) contre REPUBLIQUE DU CHILI
(Partie défenderesse) Aff. CIRDI N° ARB/98/2, Date d’envoi aux parties: 8 mai 2008, n°
254, p. 81: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0638.pdf
BEN HAMIDA W., '' La notion d'investisseur ; les nouveau défis de l'accès des :) راجع13(
personnes physiques au CIRDI '', Gazette du Palais, 2007, p. 3872, n°4: « La solution est
heureuse et conforme à l’article 41 (1) de la Convention de Washington selon lequel le
tribunal est juge de sa propre compétence »., Julien FOURET et Dany KHAYAT, Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, Revue québécoise
de droit international,2004, p. 231 et s. spéc. 237 et 238.
Guillaume ARÉOU, CIRDI: DécisionIoan & Viorel Micula et autres c. Roumanie :) راجع14(
24 septembre 2008.
http://sentinelle-droit-international.fr/bulletins/a2008/20081221_bull_171/sentinelle_271.htm#cirdi2
; IOAN MICULA, VIOREL MICULA, S.C. EUROPEAN FOOD S.A., S.C. STARMILL S.R.L.AND
S.C. MULTIPACK S.R.L. CLAIMANTS v. ROMANIA RESPONDENT ICSID Case No. ARB/05/20
- Decision on Jurisdiction and Admissibility

http://juris.prod.advomatic.com/library/ioan-micula-viorel-micula-sc-european-food-sa-scstarmill-srl-and-sc-multipack-srl-v.
ICSID, WASHINGTON, D.C, In the arbitration proceeding between MR. :) راجع15(
FRANCK CHARLES ARIF, Claimant, and REPUBLIC OF MOLDOVA Respondent,
ICSID Case No. ARB/11/23, p. 27, n° 131 - 132 et 133:
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showD
oc&docId=DC3223_En&caseId=C1740
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القضايا التي ال تزال منظورة أمام تلك املؤسسة التحكيمية.
ولقد ترتب عىل نشوب تلك املنازعات إثارة العديد من املشاكل القانونية التي من أمهها
تلك املتعلقة باختصاص املحاكم وهيئات التحكيم الدولية باملنازعات التي تثور بخصوص
اجلنسية وبتحديد القانون الواجب التطبيق واملحدد للصفة الوطنية .فعند قيام املحاكم الدولية
بالتحقق من اجلنسية املتنازع فيها فإهنا متارس نوعا من الرقابة عىل قرار الدولة اخلاص بتلك
اجلنسية .وهي بفعل ذلك تطبق القواعد التي أصدرهتا الدولة( )16للتحقق من أن املتنازع يف
جنسيته يدخل يف إطار الفئة املشمولة باحلامية التي يصبو لالنتفاع هبا أمام املحاكم الدولية)17(.

غري أنه جيب عىل تلك املحاكم حال تقصيها للجنسية املتنازع فيها التحقق من إمكان االحتجاج
هبا جتاه اخلارج وهو ما ال يتم إال بمراعاة النصوص والقواعد الدولية .يفهم من ذلك أنه يف
منازعات اجلنسية املثارة أمام املحاكم الدولية يكون عىل األخرية أن تبادر بالتثبت من أن
كتسبت وتم احلصول عليها بطريقة قانونية قبل أن تنتقل للتحقق
اجلنسية املدعى التمتع هبا قد ُا
ْ
من أهنا ل ُت ْفقد أو تسقط عن مدعي التمتع هبا كأساس لطلب التحكيم أو احلامية الدبلوماسية.
ثم أنه جيب عىل تلك املحاكم أن تفصل – عند تعدد اجلنسيات  -يف تنازع اجلنسيات املثار
أمامها إلعالء إحداها وفق املعايري والضوابط املعتربة حلسم هذه املشكلة القانونية)18(.

إشكالية البحث وخطته الدراسية :يف هذا السياق ليس بمستغرب أن تكون املنازعات املتعلقة
باجلنسية أمام املحاكم الدولية مصدرا للعديد من التساؤالت القانونية التي من بينها الوقوف عىل
ما إذا كان للمحاكم الدولية سلطة التصدي ملنازعات اجلنسية؟ وكيف يتصور ذلك يف ظل
املتعارف عليه من أن القانون الدويل مستقر عىل االعرتاف لكل دولة باالختصاص املطلق يف
( )16راجعD. E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage…op. cit., Bruylant, :
2012, p. 336, n° 701.
( )17راجعD. E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international … op. cit., :
BRUYLANT, 2012, p. 313, no 646 et note de bas pages.

( )18راجع بحثنا املنصب عىل " تنازع اجلنسيات أمام مركز حتكيم واشنطن لتسوية منازعات االستثامر بني الدول
ورعايا الدول األخرى املتعاقدة" املنشور بالعدد  34لسنة  2017من جملة التحكيم العاملية :راجع أيضا:
 Jules BASDEVANT, Conflits des nationalités dans les arbitrages vénézuéliens de 19031905, Revue de droit international privé, 1909, T. 5, n° 1, pp. 41- 63
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تنظيم صفتها الوطنية؟ وإن ل يكن يف التقرير للقايض الدويل بمثل هذا االختصاص ما يتعارض
واملبدأ املشار إليه فام هو األساس القانوين لذلك خاصة يف احلاالت التي يتم فيها عرض تلك
املنازعات عىل املحاكم التحكيمية؟ وما هي حدود االختصاص املمنوح للمحاكم الدولية عند
تعرضها للمنازعات املثارة أمامها يف شأن اجلنسية؟ وعىل صعيد مواز للتساؤالت املشار إليها
تعن احلاجة للوقوف عىل كيفية قيام القايض أو املحكم الدويل باالستيثاق من صحة االدعاء بشأن
اجلنسية؟ هل من معيار معني العتبار اجلنسية املدعى هبا « صحيحة » ممكن االحتجاج هبا أمام
املحاكم الدولية؟ وهل يتم ذلك بالتطبيق لقانون دولة اجلنسية أم وفقا ملبادئ القانون الدويل
وللمعاهدات الدولية؟ وهل للقايض الدويل التحقق مما إذا كانت الدولة املتنازع يف جنسيتها قد
قامت باإلعامل الصحيح لقانوهنا حيز التطبيق يف مادة اجلنسية؟
إن الكيفية التي بحسبها ستتم اإلجابة عىل تلك التساؤالت لتقتيض منا أن نبدأ بالبحث عن
مدى اختصاص املحاكم الدولية بالنظر يف منازعات اجلنسية (املبحث األول) لننتقل بعد ذلك
للنظر فيام إذا كان القايض الدويل يفصل يف احلالة الشخصية للمتنازع يف جنسيته وفقا لقوانني
اجلنسية املحتمل تطبيقها الختيار القانون األكثر ارتباطا هبا .فمهمة القايض الدويل تقترص عند
املنازعة يف اجلنسية عىل التحقق من وجودها ومن حقيقة التمتع هبا وفقا للنظام القانوين لدولة
اجلنسية .واالحتجاج باجلنسية يعد األكثر أمهية ألن احلل ال يفرض تأسيسا عىل أن املشكلة
املثارة تتعلق بتنازع للجنسيات بل ألن األمر خيص االحتجاج باجلنسية املعتربة يف املنازعات
الدولية )19( .فعندما يتعلق األمر بتحديد اجلنسية املتنازع فيها أمام املحكمة الدولية فاألخرية
تتول فعل ذلك عىل مرحلتني :يف األول يبدأ القايض أو املحكم الدويل (لكونه ملتزما باحرتام

( )19فعىل الرغم من أن مصطلح تنازع اجلنسيات جيب أ ال يكون مستخدما يف معناه احلريف الذي يقتيض اختيار جنسية
دولة ما وليس ذلك الذي يفرتض حمو اليشء يعنى تدمريه وهو ما ال حيدث بالفعل .ثم إن حتديد اجلنسية يمكن أن يتحقق
بصعوبة يف إطار تواطؤ من شأنه إنتاج مثل هذه اآلثار سواء كان تواطؤا إجيابيا من شأنه إثارة تعدد للجنسيات أو كان
تواطئا سلبيا مؤديا إل إثارة انتفاء إحداها.
''qu'il s'agit d'une collusion positive pour évoquer une pluralité de nationalités ou d'une
collusion négative si cela est envisageable pour évoquer un défaut de nationalité''. D.E.
ONGUENE ONANA, "La compétence en arbitrage …op. cit., ", BRUYLANT, 2012, p. 341,
n° 716.
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سيادة الدولة املتنازع يف جنسيتها يف حتديد من وطنييها) بتسويته مشاكل اجلنسية بالنظر يف
التعريف الذي يورده قانون تلك الدولة للوقوف عىل ما إذا كان املتنازع يف جنسيته – يعد
بحسب هذا القانون  -متمتعا بتلك الصفة الوطنية (املبحث الثاين) .ويف الثانية ،وبعدما يتحقق
القايض من اجلنسية املتنازع فيها ينتقل للبحث فيام إذا كانت احللول التي يفرضها القانون
الوطني الواجب التطبيق تتسق واملبادئ املستقرة يف القانون الدويل للجنسية (املبحث الثالث)

املبحث األول
االعرتاف للمحاكم الدولية باالختصاص بمنازعات اجلنسية
من مقتضيات البحث يف االعرتاف للمحاكم الدولية باالختصاص بمنازعات اجلنسية الوقوف
عىل مقتضيات اإلقرار هبذا املبدأ (أو ا
ل) ثم تقيص األساس القانوين واملربرات الداعمة له (ثاني اا) قبل
استعراض نطاق وحدود إعامله يف خمتلف املنازعات املثارة أمام املحاكم الدولية( .ثالث اا)
أولا :التأكيد عل اختصاص املحاكم الدولية بمنازعات اجلنسية
مما ال جدال فيه أن القانون الدويل مستقر عىل متتع الدول باختصاص استئثاري فيام يتعلق
بتنظيم جنسياهتا .ومن مقتضيات هذا االختصاص وجوب قرص ممارسته عىل السلطات املمثلة
للدولة مع ما يقتضيه ذلك من منع سلطات أي من الدول األخرى أو امتناعها عن التدخل يف
هذا الشأن )20( .ذلك أن السلطات الوطنية تعد األكثر اختصاصا لتحديد الضوابط الترشيعية
واجبة املراعاة للتمتع باجلنسية لكوهنا املرآة املعربة عن القيم املستقرة باملجتمع املعرتف هبا
واملتعارف عليها .ومن ثم تكون اهليئات القضائية الوطنية هي األكثر أهلية لتحديد املعنى الذي
جيب أن حيمله القانون املنظم للجنسية والصادر عن الدولة التي تعمل ألجلها والتي تقيم
العدالة يف إطار مظلتها القانونية.
ولقد كان من تداعيات ذلك أن اجته البعض للقول بعدم أحقية قضاء أي من الدول الغري يف
النظر يف املنازعات التي تدور رحاها حول جنسيات أجنبية تأسيسا عىل أن مراعاة مبادئ القانون
( )20انظر بخصوص هذا احلكم د .أمحد عبد الكريم سالمة " ،املبسوط يف رشح نظام اجلنسية :بحث حتلييل انتقادي
مقارن " ،دار النهضة العربية ،الطبعة األول  ،1993البند رقم 261ص .200
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الدويل التقليدي (كمبدأ تكافؤ السيادات ومبدأ االختصاص القارص للدولة يف ممارسة سلطاهتا
ومن بينها االختصاص املطلق بتحديد وطنييها) توجب عدم أحقية القايض األجنبي يف املفاضلة
بني اجلنسيات املتنافسة .فنص املادة الثالثة من اتفاقية الهاي  1930يستلزم تسليم كل دولة
بترشيع اجلنسية يف الدول األخرى وبحقها يف حتديد رعاياها .فضال عن ذلك فمن شأن املفاضلة
بني اجلنسيات وتفضيل إحداها جتاهل للقواعد املنظمة للجنسية يف الدول التي تم استبعاد
جنسيتها وهو ما يعد انتهاكا للمساواة بني السيادات وبالتبعية للقانون الدويل .كام أنه من غري
املنطقي قيام سلطة قضائية لدولة من الغري بالرتجيح بني اجلنسيات األجنبية املتنازع فيها خاصة
يف ظل انتامء القواعد املنظمة للجنسية للقانون العام الذي ال حيق للقايض األجنبي إعامل نصوصه
أو باستبعادها :فنصوص القانون العام ال يطبقها إال قايض الدولة التي أصدرهتا وليس للقايض
األجنبي أن يقوم بتطبيق أو استبعاد تلك النصوص اآلمرة الصادرة عن سلطة ترشيعية
أجنبية )21(.ثم أنه أليس من شأن قيام القايض األجنبي باملفاضلة بني اجلنسيات األجنبية أن يفعل
ذلك بالتطبيق العتبارات أو ملواءمات سياسية أو اقتصادية متليها عليه مصالح دولته عىل حساب
اجلنسيات األجنبية املتنازع بشأهنا والتي قد تكون إحداها باألقل قد منحت أو اكتسبت بطريقة
قانونيه ! أليس من املمكن أن يكون متعدد اجلنسية منتميا لدولة تربطها بدولة القايض معاهدة
من شأن احرتامها االعرتاف بجنسيتها وترجيحها احرتاما لتلك املعاهدة الدولية ! وليس أدل
عىل ذلك من احلكم الذي سبق للمحاكم األهلية أن أصدرته بقضية جورج سال الذي كان من
أصل إيراين وعثامين والذي كان قد انتهى لعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي كان قد أقامها
أمامها ،والذي قاده للمحاكم املختلطة طالبا التعويض والتي لقضائها بدورها برفض طلبه
تدخلت الواليات املتحدة األمريكية حلاميته لتمتعه بجنسيتها بدعوى شهرية أقامتها أمام حمكمة
( )21غري أنه يوجد منذ ما يقارب ثالثة عقود من الزمان أو يزيد اجتاه يف الفقه الفرنيس ينادي بأنه للقايض الوطني أن
يقبل عىل تطبيق قواعد القانون العام األجنبي يف حاالت متعددة وأنه من املتصور حدوث تنازع القوانني بني نصوص
القانون العام عىل نحو ما هو مشار إليه يف كتابات عديدة من بينها ما ييل:
HECKE van, droit public et conflit de lois, in travaux du comité français de droit
international privé, 1983-1984, pp. 225 et s: MAYER Pierre, « Le rôle du droit public en
droit international privé », Revue internationale du droit comparé, 1986, p. 468 et s ; DOLEZ
Bernard, « le juge administratif et les conflits de lois », chroniques administratives, revue du
droit public, 1995, p. 1030 et s
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التحكيم الدائمة بالهاي ضد احلكومة املرصية)22(.

غري أن االجتاه املشار إليه ل يكتب له الغلبة تأسيسا عىل أنه ال جمال للقايض األجنبي يف
االمتناع عن املفاضلة بني اجلنسيات املتنازع فيها للتوصل للجنسية واجبة األخذ يف احلسبان
عند التصدي للمركز القانوين ملتعدد اجلنسية أو لفض تنازع القوانني أو تنازع االختصاص
املثار أمامه يف دعوى قضائية .فاملعاهدات الدولية تتضمن نصوصا توجب عىل القايض املوازنة
بني اجلنسيات املتنازع فيها :كنص املادة اخلامسة من اتفاقية الهاي لسنة  1930عىل رضورة
معاملة متعدد اجلنسية كام لو كان متمتعا بجنسية دولة واحدة وهو ما يقتيض وجوب املفاضلة
بني اجلنسيات املتنافسة واختيار إحداها )23(.فضال عن ذلك فإن من شأن تفسري بعض نصوص
القوانني الداخلية – كالقانون املرصي – ما يفيد منح القايض الوطني سلطة التصدي
للمنازعات املنصبة عىل اجلنسية األجنبية .فاملادة  25من القانون املدين املرصي حيث تنص عىل
أن " يعني القايض القانون الذي جيب تطبيقه يف حالة األشخاص الذين تثبت هلم أكثر من
جنسية" ،تشري إل أن املرشع أناط القايض املرصي سلطة التحقق من اجلنسيات املتنازع فيها
أمامه واختيار إحداها بغض البرص عام إذا

كانت اجلنسية املرصية من بني تلك اجلنسيات)24(.

ثم إنه وباإلضافة ملاسبق فإن قيام القايض الوطني بالفصل فيام يثور من منازعات حول
اجلنسيات األجنبية يعد أمرا يفرضه التزامه بالفصل فيام يعرض عليه من منازعات وتستوجبه
مقتضيات أداء العدالة والرضورات العملية .والقول بغري ذلك مدعاة إلنكار العدالة ألن
امتناع القايض عن املفاضلة بني اجلنسيات املتنازع فيها يرتتب عليه انحساره عن حتقيق احلامية
( )22راجع بخصوص ذلك د .أمحد عبد الكريم سالمة " املبسوط يف رشح نظام اجلنسية :بحث حتلييل انتقادي مقارن"،
دار النهضة العربية ،الطبعة األول  ،1993البنود من  261إل  264ص  200و 201والبند رقم  ،266ص  203والبند
رقم  ،267ص .204
( )23انظر بخصوص هذا احلكم د .أمحد عبد الكريم سالمة " املبسوط يف رشح نظام اجلنسية  ...املرجع السابق ،الطبعة
األول  ،1993البند رقم  ،270ص .206
( )24ويمكننا القول بأنه " ال يوجد بحسب صياغة النص ثمة وسيلة أخرى يستطيع القايض من خالهلا حتديد اجلنسية
واجبة األخذ يف احلسبان من بني اجلنسيات املتمتع هبا غري تلك التي أرشنا إليها" .د .أمحد عبد الكريم سالمة " املبسوط
يف رشح نظام اجلنسية  ...املرجع السابق ،الطبعة األول  ،1993البند رقم  ،270ص .206
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القضائية)25(.

حيث كان ذلك فهل يلزم االعرتاف للمحاكم الدولية باالختصاص بالفصل يف املنازعات
التي تثور حول اجلنسية بالقياس عىل السلطات املقررة يف هذا الشأن للمحاكم األجنبية؟ هل
يرتتب عىل االعرتاف هلذه املحاكم بسلطة النظر يف تلك املسائل األولية ما يقيم انتهاكا ملبدأ
االختصاص املطلق للدولة بمسائل اجلنسية؟
ما من شك يف أن الوقوف عىل اختصاص القايض أو املحكم الدويل بمنازعات اجلنسية
املثارة أ مامه يستلزم تأصيل املشكلة بالعودة للسوابق التي عرضت عىل املحاكم الدولية
بخصوص طلبات احلامية الدبلوماسية .فمن املستقر عليه عندما يكون املتنازع يف جنسيته
متمتعا بجنسية الدولة التي تطالب باحلامية الدبلوماسية وبالصفة الوطنية للدولة املدعى عليها
أن القانون الدويل العريف ال يقر للدولة بأحقية املطالبة باحلامية الدبلوماسية ملزدوجي اجلنسية
املتمتعني يف عني الوقت بجنسيتها وبالصفة الوطنية للدولة املختصمة يف دعوى احلامية
الدبلوماسية .وأساس ذلك يكمن يف احرتام القانون الدويل ملبدأ املساواة بني اجلنسيات
املتنافسة ويف التزام الدول باالمتناع عن التدخل يف العالقات القائمة بني الدولة ومواطنيها
املتمتعني بجنسية أو بجنسيات أجنبية )26(.ومفاد ذلك أنه  -يف نظام احلامية الدبلوماسية -
تستبعد مسائل اجلنسية بطبيعتها من اختصاص املحاكم الدولية .ولقد كان هذا هو املنحى
الذي ساندته الواليات املتحدة األمريكية والذي خضع للبحث أمام معهد القانون الدويل يف
سنة  ، 1931ثم تم تعليق املناقشة حوله وإن كانت بعض التقارير املقدمة قد وجهت لصالح
عدم قبول هذا النوع من طلبات احلامية الدبلوماسية( .)27ويف عام  ،1965وبمناسبة استعادة
معهد القانون الدويل أعامله حول قبول طلبات الدول اخلاصة باحلامية الدبلوماسية اعتربت
( )25أ.د .أمحد عبد الكريم سالمة ،املرجع السابق ،الطبعة األول ،1993البند رقم  268و ،269ص .205
( )26راجعMario AMADIO, Le contentieux international de l’investissement privé et la :
convention de la banque mondiale du 18 mars 1965, Paris 1965, p.108.
( )27انظرM. VERWILGHEN, '' Conflits de nationalités: pluranationalité et apatridie '‘, :
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1999, note 48, p. 456.:
D.E. ONGUENE ONANA, "La compétence en arbitrage international…op. cit., Bruylant,
2012, spéc. p. 375, n° 804.
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الفقرة (أ) من املادة الرابعة يف حاالت خاصة بمزدوجي اجلنسية أن " املطالبة الدولية املقدمة
من دولة ما بسبب األرضار املتحملة بواسطة شخص متمتع يف عني الوقت بجنسيات كل من
الدولة املطالب ة بمامرسة احلامية الدبلوماسية والدولة املقدم يف مواجهتها هذا الطلب يمكن
رفضها بواسطة هذه األخرية ومن جانب القضاء املقدم إليه )28(".كام نصت الفقرة الثانية من
املادة الرابعة من ذات املرشوع عىل أن املطالبة الدولية املقدمة من جانب دولة بسبب األرضار
املتحملة من جانب شخص ما يمكن للدولة املقدمة يف مواجهتها أن ترفضها اعتبارا للظروف
اخلاصة بالواقعة أو ألسباهبا إذا كان التجنس قد منح هلذا الشخص رغم انتفاء رابطة انتامء
حقيقية )29(.يفهم من ذلك أن جمرد رفض الدولة طلب احلامية الدبلوماسية ألحد األشخاص
من شأنه أن يؤدي إل حرمانه من حق االعرتاض عىل الدولة املدعى عليها وإل حرمان املحكمة
املقدم إليها طلب احلامية الدبلوماسية من االختصاص بالنظر فيه .تطبيقا لذلك ل ترتدد
الواليات املتحدة األمريكية  -التي لطاملا ساندت هذا االجتاه يف املنازعات الدولية  -من التأكيد
بقضية مونتيجو عىل عدم أحقية كولومبيا  -املدعى عليها – يف االعرتاض عىل اجلنسية
األمريكية للسفينة مؤيدة تطابق االعرتاف باجلنسية مع القانون األمريكي بالنسبة للحكومة
األمريكية وبالنسبة ملحكمة التحكيم)30(.

غري أن تلك النتيجة التي تم التوصل إليها من شأهنا أن تؤدي إل إهدار مبدأ املساواة بني
األشخاص املفرتض مراعاته بني مزدوجي أو متعددي اجلنسية املطالبني باحلامية الدبلوماسية.
( )28انظر يف ذلكM. VERWILGHEN, '' Conflits de nationalités… op. cit., '‘, R.C.A.D.I., :
1999, note 48, p. 458: D.E. ONGUENE ONANA, "La compétence en arbitrage
international…op. cit., Bruylant, 2012, spéc. p. 376, n° 804.
( )29راجعM. VERWILGHEN, '' Conflits de nationalités…op. cit. '', R.C.A.D.I., 1999, note :
48, p. 458.

كام ل ترتدد مدرسة هارفارد للقانون يف اإلقرار برضورة ضامن عدم متتع املطالب باحلامية الدبلوماسية بجنسية الدولة

املدعى عليها فيام بني وقت حدوث الترصف أو الفعل الضار وتاريخ النطق باحلكم يف دعوى احلامية الدبلوماسية.
D.E. ONGUENE ONANA, "La compétence en arbitrage international…op. cit., Bruylant,
2012, spéc. p. 376, n° 804 .
( )30انظر يف ذلكD.E. ONGUENE ONANA, "La compétence en arbitrage international…op. :
cit., Bruylant, 2012, p. 354, n° 748, note de bas de page.
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ذلك أن منع املحاكم الدولية من البت يف تلك الطلبات اخلاصة بمزدوجي اجلنسية ملجرد
متتعهم بالصفة الوطنية للدولة املدعى عليها يضعهم يف مرتبة أدنى من نظرائهم احلاملني ألكثر
من جنسية ليس من بينها جنسية الدولة املدعى عليها يف دعوى احلامية الدبلوماسية .أضف
لذلك أن إعامل هذا الذي ُأشري إليه يرتتب عليه يف مثل تلك احلاالت وأد مشاكل اجلنسية املثارة
أمام املحاكم الدولية يف مهدها لدرجة قد ال يكون معها للمتنازع يف جنسيتهم إال اللجوء
للمحاكم الوطنية.
نظرا لذلك وللتغلب عىل تلك العقبة القانونية فقد سعت املحاكم الدولية للعمل عىل
التوصل الختصاصها بمنازعات اجلنسية املثارة أمامها باتباع وسائل خمتلفة كانت تؤدي إل
اختيار إحدى اجلنسيات املتنافسة للفصل يف اختصاص املحكمة الدولية .من ذلك ما تواترت
عليه السوابق التحكيمية الدولية الشهرية ابتداء من األحكام التي سبق صدورها يف املنازعات
التي ثارت بني فنزويال وعدد من الدول الغربية يف بداية القرن املايض بقضايا ،Miliani
 Massianiو ) Stevenson (31عىل األخذ يف أسباهبا بمبدأ اجلنسية األكثر فعالية .فحيث توجد
ادعاءات متناقضة بخصوص نفس الواقعة يكون وجود طرف حمايد من الغري ضامنة التوصل
إل توازن عادل للمسألة املعروضة بطريقة تضفي عىل القايض الدويل أو املحكم رشعية إضافية
حال ممارسته مهام عمله حيث ال يوجد ما حيول دونه والبحث عن طبيعة املسائل التي طلب
إليه الفصل فيها ومن بينها تلك اخلاصة بمسائل

اجلنسية)32(.

فمحاكم التحكيم وجمالس

الصلح ل ترتدد آنذاك عن التأكيد عىل أهنا " لتجد مربرا عميقا ملامرسة احلق يف الرقابة إعامال
ملبدأ املساواة بني األطراف" وأنه ال جيب عليها " االكتفاء بأن تؤكد أي من الدولتني أن شخصا

( )31انظرJules BASDEVANT « Conflits de nationalités dans…op. cit., », Revue de Droit :
International privé, 1909, p. 41-63 ; En ligne: NU.,
http:untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_IX/494-510.pdf:
; M. VERWILGHEN '' conflits de nationalités…op. cit., '', R.C.A.D.I., 1999, note 48, p. 459, note 1167
D.E. ONGUENE ONANA, "La compétence en arbitrage international…op. cit., Bruylant, 2012, spéc.
p. 376, n° 805.

( )32انظرRoger Pinto, Les problèmes de nationalité devant le juge international (à propos :

de l'affaire Flegenheimer), Annuaire français de droit international, volume 9, 1963. pp. 361375, p. 371.
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ما – كائنا من كان – يعد مستثمرا جلنسيتيهام كي ال يكون بقدرة الدولة األخرى احليلولة دون
املامرسة التعسفية للحامية الدبلوماسية" )33(.واعرتاف املحاكم الدولية لنفسها باالختصاص
بمنازعات اجلنسية ليس مقصورا عىل حماكم التحكيم املختلط حيث عربت عنه العديد من
األحكام املعارصة الصادرة عن مركز حتكيم واشنطن لتسوية منازعات االستثامر بني الدول
ورعايا الدول األجنبية .ففي حتكيم سوفراكي ضد دولة اإلمارات انتهت هيئة التحكيم إل أن
" للمحكمة سلطة البت فيام إذا كان هلا االختصاص بالنظر يف النزاع وفيام إذا كانت رشوط
االختصاص املقررة باتفاقية واشنطن لسنة  1965وبمعاهدات االستثامر الثنائية قد استوفيت.
فاملحكمة خمولة بإجراء حتقيقها اخلاص يف جنسية األطراف برصف النظر عن وجود وثائق
رسمية حكومية للجنسية  ...واملحكمة ل تتجاوز سلطاهتا يف اختاذ قرار بأن عليها أن حتدد
لنفسها جنسية السيد سفراكي" )34( .ويف السياق ذاته ل تتوان جلنة الطعن عن التأكيد عىل أن
هيئة التحكيم املناط هبا النظر يف اختصاصها جيب عليها تقدير ما إذا كان رشط جنسية املدعى
باعتباره الرشط الشخيص لالختصاص قد حتقق فعال .ووظيفة هيئة التحكيم وإن ل تكن
منصبة عىل منح اجلنسية إال أنه بحكم كوهنا قارصة عىل التأكد من وجود اجلنسية والتحقق من
إظهارها فإهنا تقيم للمحكمة احلق وتلزمها بواجب التوصل إل ذلك من خالل حتليل القانون
( )33راجعR. PINTO, Les problèmes de nationalité…op. cit., Annuaire français de droit :
international, volume 9, 1963. pp. 361-375, spéc. p. 370.

) (34وقد انتهت جلنة الطعن إل :

Summarizing, the Tribunal had the power to determine whether it had jurisdiction to hear the
dispute. In determining whether the jurisdictional requirements of the ICSID Convention and
the BIT have been satisfied, the Tribunal is empowered to make its own investigation into
the nationality of parties regardless of the presence of official government nationality
documents. Certificates of nationality constitute prima facie – not conclusive – evidence, and
are subject to rebuttal. In fine, the Tribunal did not manifestly exceed its powers in deciding
that it had to determine for itself Mr. Soufraki’s nationality .
راجعInternational Centre For Settlement Of Investment Disputes Washington, D.C. In The :
Proceeding Between Hussein Nuaman Soufraki, Claimant And The United Arab Emirates,
Respondent, Icsid Case No. Arb/02/7 - Decision Of The Ad Hoc Committee On The
Application For Annulment Of Mr. Soufraki, June 5, 2007, p. 37, para. N 76 ; Emmanuel
GAILLARD, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements, chronique des sentences arbitrales, sentence SOUFRAKI C/ Les Emirats
Arabes Unis, Clunet 2008, p. 311 et s, spéc. p. 338.
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الواجب التطبيق والذي هو يف هذا اخلصوص القانون اإليطايل)35(.

إن األحكام املشار اليها – وغريها  -ليفهم منها أن القايض أو املحكم الدويل الذي ال ينكر عىل
الدولة االختصاص االستئثاري يف منح صفتها الوطنية ،ال يتوانى عند املنازعة يف تلك اجلنسية
أمامه عن االعرتاف لنفسه باالختصاص بالبحث عن اجلنسية التي يمكنه من خالهلا بيان انتامء
الفرد الفعيل لدولة ما للفصل يف املنازعة املعروضة أمام املحكمة الدولية .والبحث عن تلك الرابطة
يقود القايض أو املحكم الدويل ملامرسة رقابة حقيقية عىل اجلنسيات املتنازع فيها وتقدير األفعال
واملؤرشات املوجودة التي من شأن الوقوف عليها تيسري بحثه عن اجلنسية)36(.

ثاني اا :أسانيد اختصاص املحاكم الدولية بمنازعات اجلنسية:
إن التطور املشار إليه نحو االعرتاف للمحاكم الدولية باالختصاص بمنازعات اجلنسية
والذي تم التأكيد عليه واتباعه وإرساء دعائمه ليجد لإلقرار به العديد من األسانيد القانونية
واملنطقية التي من أمهها ضامن فاعلية احلامية املقررة أمام املحاكم الدوليه ( )1التحقق من تطابق
اجلنسية املتنازع فيها وقواعد القانون الدويل ( )2فضال عن مراعاة مبدأ االختصاص
باالختصاص املتواتر عليه يف املنازعات املثارة أمام حماكم التحكيم الدولية (.)3
 )1ضامن فاعلية احلامية القانونية املقررة أمام املحاكم الدولية:
ومقتىض هذه احلجة أن السلطات القضائية الوطنية وإن كانت األكثر اختصاصا لتحديد
القانون الواجب التطبيق عىل اجلنسية ملا يف ذلك من مراعاهتا كونه مرآة للقيم املستقرة باملجتمع
املعرتف هبا واملتعارف عليها واألكثر أهلية لتحديد املعنى الذي جيب أن حيمله قانون الدولة
التي تعمل ألجلها وتقيم العدالة يف إطار مظلتها القانونية ،إال أن هذا الذي قيل به يصطدم
بحقيقة قوامها أن تلك السلطات ليست حاملة للفطرة وغري معصومة من الوقوع يف طيات
اخلطأ عند تفسري قانوهنا .ففي احلاالت التي تكون فيها "العدالة" خاضعة للنفوذ السيايس
( )35راجعE. GAILLARD, Centre international pour le règlement des différends… op. cit., :
Clunet 2008, p. 311 et s, spéc p. 337.
( )36راجع يف ذلكMario AMADIO, Le contentieux international de l’investissement privé et :
la convention de la banque mondiale du 18 mars 1965, Paris 1965, p.109.
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كامللحوظ يف عديد من األنظمة الشمولية يكون من اليسري ختيل تأثري السلطة السياسية عىل
السلطة القضائية بطريقة عادة ما تقود األخرية إل احلكم بام ترغب فيه السلطة التنفيذية .وليس
فيام نقول ما يثري دهشة أو يستدعي استنكارا .فعادة ما حيدث يف تلك األنظمة أن تؤدي السلطة
السياسية بالسلطة الترشيعية إل سن القوانني أو تعديلها بام حيقق مآرهبا أو مصاحلها الشخصية.
بل إننا متى افرتضنا انعدام احتامل اخلطأ يف األحكام الوطنية اخلاصة باجلنسية فإن هذه األحكام
لن يكون هلا أثر خارج حدود الدولة التي أصدرهتا .فام الذي يؤكد حجية تلك األحكام خارج
حدود الدولة التي أصدرهتا بخالف الرشعية التي تطبع هبا واحلياد يف إصدارها .أال يمكن
ضامن تلك املعطيات األساسية والتحقق منها والشهادة هبا متى متت إناطة الفصل يف مسائل
اجلنسية – بوصفها من املسائل األولية  -إل هيئات ومراكز التحكيم املثارة أمامها املنازعات
األصلية ذات الطبيعة الدولية؟ أال يمكن اعتبار احلرص عىل جتنب احتامالت الغش أو املجاملة
أن يكون من نتيجته إمكان حصول املتنازع يف جنسيته عىل ما ليس له بحق وفقا للقانون
الدويل؟ أليس من األجدى  -للحيلولة دون ذلك  -االعرتاف للمحاكم الدولية املعنية
بالسلطة الكاملة يف التحقق من اجلنسية كضامنة لفعالية احلامية اإلجرائية املقررة واملبتغاة من
وراء وضع نص املعاهدة الدولية أو إنشاء املحكمة الدولية؟
وال يغري من ذلك  -فيام يتعلق باالعرتاف هليئات حتكيم مركز واشنطن – بوصفه من بني
حماكم التحكيم الدولية  -باالختصاص التحكيمي بتسوية منازعات اجلنسية ما سبق تضمينه
يف األعامل التحضريية لالتفاقية املنشئة له يف عام  1965من مقرتح إناطة حمكمة العدل الدولية
سلطة الفصل يف املنازعات اخلاصة بإثبات الصفة األجنبية للمستثمر .فمام ال خالف حوله أن
تلك األعامل كانت فيام قررته من حرمان هذا املركز من البت فيام يثور من منازعات حول
اجلنسية قد أناطت االختصاص بمحكمة العدل الدولية ،األمر الذي يؤكد احلرص البالغ عىل
ضامن أقىص درجات املوضوعية والفاعلية يف احلامية اإلجرائية )37(.وهذا املقرتح عىل الرغم
( )37ومع ذلك فاملقرتح كان مؤسسا عىل منطق مفاده انعدام الرتايض عىل التحكيم بخصوص اجلنسية وعىل أن مناط
اختصاص املركز املبني عىل االتفاقية جيب قرصه عىل تسوية منازعات االستثامرات األجنبية .فاملنازعات املتعلقة بمصالح
األفراد ومن بينها تلك املنصبة عىل عقود االستثامرات األجنبية جيب أن يعهد للمحكمة التحكيمية حلسمها .أما=
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من وجاهته ل يلق قبوال ول يتم تبنيه يف أي من نصوص االتفاقية املنشئة ملركز حتكيم واشنطن
)38( .العدل الدولية

ربام ملا كان مرئيا من أن إقراره سيسبب إرهاقا وتعقيدا لألمر أمام حمكمة

إزاء ذلك ل يتوان القائمون عىل إعداد اتفاقية واشنطن عن منح هيئات حتكيم مركز واشنطن
سلطة الفصل فيام يعن من منازعات بشأن جنسية املستثمر طالب التحكيم أمامها بوصفها
.)39(منازعات خاصة بمسألة من املسائل األولية التي يناط أمر تسويتها للمحكمة التحكيمية
:) التأكد من تطابق اجلنسية املتنازع فيها وقواعد القانون الدويل املعنية2
أما هذا السند الثاين الداعم ملنح االختصاص القانوين بمنازعات اجلنسية للمحاكم الدولية
= املنازعات املطروحة أمام املركز واملتعلقة بمصالح الدول املتعاقدة باتفاقية واشنطن والتي من بينها تلك اخلاصة
 معيار دولية التحكيم، هشام خالد.د. راجع يف ذلك املرحوم أ.بمسائل اجلنسية فيجب أن يعهد هبا ملحكمة العدل الدولية
االتفاقات الدولية رقم اإليداع-  دراسة مقارنه يف األنظمة القانونية الالتينية واالنجلوسكسونية والعربية:التجاري

: وكذلك.428  ص،2006  طبعة،2005/14360
In the drafting stage of the Convention, a special procedure for dealing with preliminary
questions as to nationality was prescribed; these questions were not submitted to the
Conciliation Commission or Arbitral Tribunal, but were left to be decided in the last instance
by the ICJ. The comment on this draft said that "The objection to the jurisdiction dealt with
in this section is based not on a dispute as to the agreement of the parties, i.e., the consent of
the parties which is an indispensable prerequisite for the jurisdiction of the Centre, but as to
the applicability of the Convention to the dispute, which is another indispensable element
While the first interests only the parties, the second interests the Contracting States For that
reason [the draft] prescribes a different method for deciding whether the objection is well
founded ". VUYLSTEKE Charles, foreign investment protection and ICSID arbitration.
Georgia journal of international and comparative law, vol. 4, issue 1, 1974, p. 351 et s., spec.
p. 352. http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2238&context=gjicl

،2005/14360  رقم اإليداع،املرجع السابق... معيار دولية التحكيم التجاري، هشام خالد.د.) راجع املرحوم أ38(
: وكذلك.430  ص،2006 طبعة
The reason for this change is that the procedure for dealing with questions of nationality and
their submission to the ICJ seemed unduly cumbersome and there appeared to be no
compelling reason why the determination of nationality could not be left primarily to the
State whose nationality is claimed or. Should that State make no such determination, to the
Conciliation Commission or Arbitral Tribunal? VUYLSTEKE Charles, foreign investment
protection and ICSID arbitration. Georgia journal of international and comparative law, vol.
4, issue 1, 1974, p. 351 et s., spéc. p. 353;
http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2238&context=gjicl

.429  ص،2006  طبعة، املرجع السابق.... معيار دولية التحكيم التجاري، هشام خالد.د.) راجع املرحوم أ39(
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فقوامه أنه إذا كانت املحاكم الدولية ملتزمة بتسوية منازعات أدى الفصل فيها إل رضورة
التحقق أو ا
ل من اجلنسية املعتربة مناط اختصاصها ،فيكون عليها واحلال كذلك أن تفصل يف
املسألة الفنية األخرية بالتطبيق لقواعد القانون الدويل املعنية .وليس يف ذلك ما يثري ثمة دهشة أو
استغرابا ما دام الثابت أن الفصل يف اجلنسية سيرتتب عليه بالرضورة االحتجاج هبا خارج حدود
دولة اجلنسية وذلك يف واجهة الدول األجنبية األخرى .فاألمر يتطلب أن جتد اجلنسية املعرتف
هبا أساسها القانوين يف قواعد القانون الدويل ويوجب بالتبعية عىل القايض أو املحكم الدويل
التحقق من وجودها بالتطبيق ليس فقط لقانون دولة تلك اجلنسية بل أيضا وفقا للقانون الدويل
واملعاهدات الدولية .ذلك أنه من املعلوم بالرضورة أن اجلنسية ال يمكن االحتجاج هبا عىل
أساس وجودها فقط وأنه عىل القايض أو املحكم الدويل امللتزم بالتأكد من تطابق موقفه من
اجلنسية مع النصوص الوطنية املحددة هلا ،أن يرفض إعطاء تلك اجلنسية ثمة أثر وأن ينتهي لعدم
إمكان االحتجاج هبا عىل الدولة املدعى عليها متى تبني له عدم توافقها ومبادئ القانون الدويل
للجنسية( .)40وإذا كان هذا الذي سينتهي إليه القايض الدويل ليس من شأنه أن ينتج آثارا قانونية
عىل قرار الدولة املانحة للجنسية أو الرافضة ملنحها أو عىل قانوهنا اخلاص باجلنسية ،إال أن األثر
الذي سريتبه احلكم الصادر عنه سيؤدي إل عدم إمكان االحتجاج باجلنسية عىل املستوى الدويل
وعىل منع أو منح املحكمة الدولية التي تنظرها االختصاص بتسوية املنازعة األصلية.
 )3إعامل مبدأ االختصاص باالختصاص املتعارف عليه بمسائل التحكيم الدولية:
مما ال خالف عليه أن حماكم التحكيم الدويل هي املعنية بالنظر يف أمر اختصاصها تطبيقا ملبدأ
االختصاص باالختصاص املجمع عىل األخذ به يف القوانني املقارنة ويف الغالبية العظمى من
اللوائح التأسيسية ملراكز التحكيم الدولية .فنصوص اتفاقية واشنطن لسنة  – 1965عىل سبيل
املثال  -تنيط هبيئات حتكيم املركز وبلجان الطعن الفردي تسوية ما يثور من منازعات منصبة عىل
اختصاصها للفصل يف املشاكل اخلاصة باالستثامرات األجنبية ومن بينها تلك املتعلقة بتمتع
طالب التحكيم بجنسية إحدى الدول املتعاقدة األخرى تطبيقا للامدة  2/25من االتفاقية .فنص
( )40انظر يف ذلكD.E. ONGUENE ONANA, "La compétence en arbitrage international…op. :
cit., Bruylant, 2012, p. 354 et 355, ns° 750 et 749,
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املادة  41من االتفاقية قد صيغ بطريقة واضحة ال غموض فيها مقررا أن " أن املحكمة هي التي
حتدد اختصاصها" وأن اعرتاض أي من اخلصوم عىل بت هيئات حتكيم املركز فيام يعرض عليها
من منازعات  -تأسيسا عىل أهنا ال تدخل يف نطاق اختصاصه أو عىل أي من األسباب األخرى
 يكون مناط النظر فيه للمحكمة التحكيمية التي هلا أن تقرر إما معاجلته كمسألة أولية أو أنتنتهي إل ضمه ملوضوع النزاع وتسويته معه .يفهم من ذلك أن هيئات حتكيم مركز واشنطن هي
اجلهة الوحيدة املناط هبا الفصل يف اختصاصها وأهنا وحدها املختصة بالتحقق من أجنبية
املستثمر .أي أنه ال يكون لغري هيئة التحكيم املشكلة يف إطار مركز حتكيم واشنطن سلطة النظر
يف متتع املستثمر طالب التحكيم أمام املركز بجنسية دولة أخرى متعاقدة بخالف دولة استضافة
االستثامرات املتنازع فيها تأسيسا عىل أن هذه املسألة تعترب من املسائل األولية التي يؤسس عليها
االختصاص الشخيص للمركز بتسوية منازعات االستثامرات األجنبية)41( .

تطبيقا لذلك ويف حتكيم  SOUFRAKIضد اإلمارات ل يغري من عقيدة هيئة التحكيم التي
كانت قد انتهت لفقد سوفراكي للجنسية اإليطالية ما دفع به األخري من أنه ل يكن هليئة
التحكيم تقييم املستندات واألدلة املقدمة إليها واملتعلقة باجلنسية اإليطالية إال بالتطبيق للقانون
اإليطايل وحده ومتاما كام تعملها السلطات اإليطالية .فهيئة التحكيم كانت قد أكدت عىل أهنا
وهي فقط تعترب اجلهة الوحيدة املعنية بالبت يف شأن اختصاصها تطبيقا للامدة  41من اتفاقية
واشنطن التي تنص عىل أن املحكمة هي قايض اختصاصها وأن النظر يف أي اعرتاض يثريه أي
من اخلصوم تأسيسا عىل أن النزاع ال يدخل يف اختصاص املركز أو ألي سبب آخر يكون من
اختصاص املحكمة التي قد تقرر اعتباره من بني املسائل األولية أو تنتهي لضمه وفحصه ضمن
املسائل املوضوعية )42(.وتأسيسا عىل ذلك فللهيئة وحدها االختصاص بالنظر فيام يعرض
عليها من مسائل سواء تعلقت باجلنسية أو بغريها بالتطبيق للنصوص الوطنية وللمبادئ العامة
يف القانون الدويل .واعتربت املحكمة أن التقرير بخالف ذلك يعني وضع حكم التحكيم حتت
إمرة السلطات الوطنية وهو ما يعد مناقضا للمبادئ املرجوة من إخضاع منازعات
( )41راجع نص املادة  41من اتفاقية واشنطن لسنة .1965
( )42راجع نص املادة بالفرنسية عىل شبكة املعلومات – اإلنرتنت:
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19650042/index.html
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االستثامرات األجنبية إل حماكم حتكيم دولية مستقلة)43(.

ولقد اعتربت جلنة الطعن – التي سايرت هيئة التحكيم اجتاهها – أن هيئة التحكيم املناطة
بالنظر يف اختصاصها جيب عليها القيام بتقدير ما إذا كان رشط جنسية املدعى بوصفه رشط
االختصاص الشخيص قد حتقق فعال .فهيئة التحكيم ليست معنية بمنح اجلنسية .فوظيفتها
قارصة عىل التأكد من وجودها والتحقق من إظهارها وللمحكمة احلق وعليها الواجب للتوصل
إل ذلك بأن تقوم بتحليل القانون الواجب التطبيق والذي هو يف هذا اخلصوص القانون
اإليطايل" )44( .يفهم من ذلك أن ما انتهت إليه جلنة الطعن الفردي حني قررت رفض ما أتى به
الطاعن دعام لطلب اإللغاء املقام أمامها من دفع من أنه كان من الواجب االعرتاف للسلطات
اإليطالية بالقول الفصل يف متتعه باجلنسية اإليطالية كان إعامال ملبدأ االختصاص باالختصاص
الذي مفاده أن يكون هليئة التحكيم القول الفصل يف الوقوف عىل اختصاصها)45(.

كذلك ويف حتكيم فرنك عارف ضد مولدافيا يف عام  2013كان السيد عارف الذي تأسيسا
عىل متتعه باجلنسية الفرنسية وإعامال التفاقية احلامية الثنائية بني فرنسا ومولدافيا( )46قد تقدم
( )43راجعJulien FOURET et Dany KHAYAT, Centre international pour le règlement des :
différends relatifs aux investissements, Revue québécoise de droit international, 2004, p. 231
et s. spéc. 237 et 238.
( )44راجعE. GAILLARD, CIRDI, sentence SOUFRAKI C/ Les Emirats Arabes Unis… :
op. cit., Clunet 2008, p. 311 et s, spéc p. 337,.
( )45راجعBEN HAMIDA W., '' La notion d’investisseur; les nouveau défis de l'accès des :
personnes physiques au CIRDI '', Gazette du Palais, 2007, p. 3872, n°4: « La solution est
heureuse et conforme à l’article 41 (1) de la Convention de Washington selon lequel le
tribunal est juge de sa propre compétence »., Julien FOURET et Dany KHAYAT, Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, Revue québécoise
de droit international,2004, p. 231 et s. spéc. 237 et 238.

( )46راجع :وتنص املادة  )2( 1من معاهدة االستثامر الثنائية بني فرنسا ومولدافيا عىل أنه "يقصد بمصطلح" مواطنني
" أي شخص طبيعي حيمل جنسية أحد األطراف املتعاقدة".
Article 1(2) of the BIT provides that: “The term “nationals” means any natural person having the
nationality of one of the Contracting Parties.” INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF
INVESTMENT DISPUTES, WASHINGTON, D.C, In the arbitration proceeding between MR.
FRANCK CHARLES ARIF, Claimant, and REPUBLIC OF MOLDOVA Respondent, ICSID Case No.
ARB/11/23, p. 83, n° 352:
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId
=DC3223_En&caseId=C1740.
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بطلب التحكيم ملركز واشنطن لتسوية منازعاته مع الدولة املشار إليها يف الوقت الذي اعرتضت
فيه األخرية عىل اختصاص مركز التحكيم اعتبارا بأن عارف ل يتقدم بام يثبت اكتسابه اجلنسية
) وردا عىل ذلك دفع السيد عارف بأنه ليس هليئة التحكيم47(.الفرنسية بالتطبيق للقانون الفرنيس
التحقق مما إذا كان قد حصل عىل اجلنسية الفرنسية وفقا للقانون الفرنيس ألنه ال يوجد ال يف
.اتفاقية تسوية منازعات االستثامر وال يف القانون الدويل ما يمنحها مثل هذه الصالحيات
وأضاف بأنه ليس بوسع الدولة املدعى عليها املنازعة يف متتعه باجلنسية الفرنسية يف التواريخ ذات
الصلة املنصوص عليها يف اتفاقية تسوية منازعات االستثامر (وقت املوافقة عىل اللجوء للتحكيم
وعند قيد طلب التحكيم بسكرتارية مركز واشنطن) ذلك أن إقرار القانون الدويل للمحاكم
الدولية بسلطة التحقق من صحة اجلنسية يف املنازعات التي تثور بني دولة وأخرى يف جمال احلامية
الدبلوماسية ال جمال المتداده للمنازعات التي تثور بني املستثمر األجنبي ودولة االستضافة
) دفعت الدولة املدعى عليها يف مواجهة ذلك بأن املحاكم الدولية48(.حيث حتظى بحامية إجرائية
خمتصة وملتزمة بالتحقق من جنسية املدعي بوصفها رشط االختصاص الشخيص للمحكمة
 وأكدت املدعى عليها أنه ليس للمدعي إزاء ذلك إال تقديم ما يدعم موقفه ألن الطعن.الدولية

“Claimant alleges that Mr. Arif has acquired French nationality in conformity :) راجع47(
with French law”. ICSID, D.C, In the arbitration proceeding between Mr. FRANCK ARIF,
and REPUBLIC OF MOLDOVA…op. cit. Case No. ARB/11/23, p. 32 et 33, n° 155
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showD
oc&docId=DC3223_En&caseId=C1740.
“ Claimant submits that the Arbitral Tribunal does not have the power to check :) راجع48(
whether Mr. Arif obtained French naturalization in accordance with French law because neither
the ICSID Convention, nor the BIT, nor even international law, grant it such powers.
Respondent cannot contest that Mr. Arif held French nationality on the relevant dates for
purposes of the ICSID Convention (i.e. the date of the consent to arbitrate and the date of
registration of the Request for Arbitration Claimant further submits that, contrary to
Respondent’s allegation,while it is a well settled principle of international law that international
tribunals have to review the validity of nationality in State to State disputes, this principle does
not apply in investor-State disputes, because preventing abusive practices of diplomatic
protection is not needed in this latter context. ”. ICSID, D.C, In the arbitration proceeding
between Mr. FRANCK ARIF, and REPUBLIC OF MOLDOVA…op. cit. Case No.
ARB/11/23, p. 32 et 33, n° 157 - 158 et 159.
77

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

]2022  هـ إبريل1443  شعبان- [العدد التسعون
23

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 90 [2022], Art. 2

[سلطة املحاكم الدولية عند التصدي ملسائل الجنسية لتسوية منازعات االستثمارات األجنبية]ــــــــ

يف جنسيته أمام املحكمة الدولية يدخل اجلنسية يف املنازعة التحكيمية( )49وردا عىل تلك الدفوع
ل تتوان هيئة التحكيم – عىل ضوء األدلة التي أبانت متتع املدعي باجلنسية الفرنسية( - )50عن
التأكيد عىل اختصاصها باملنازعة املثارة حول اجلنسية لقناعتها برضورة تصدهيا لتلك املسألة
بوصفها من متطلبات احلامية اإلجرائية املقررة باتفاقية واشنطن.
ننتهي من ذلك كله إل أن االعرتاف للمحاكم الدولية  -ومن بينها تلك املنبثقة عن مركز
واشنطن  -بسلطة الفصل يف منازعات اجلنسية ليجد من األسباب واملربرات ما يوجب اإلقرار
به لضامن حتقق تلك اهليئات من توافر رابطة اجلنسية – كمناط للحامية القانونية واإلجرائية
املقررة  -بطريقة مستقلة وموضوعية تضمن مراعاة قواعد القانون الدويل( ،)51فيام ال يتجاوز
احلدود املسموح هلا هبا عند تناول هذه املسألة التي متس السيادة الوطنية لدولة اجلنسية.
ثالث اا :حدود اختصاص املحاكم الدولية عند التحقق من اجلنسية:
إن االختصاص االستئثاري للدولة باملسائل اخلاصة بجنسيتها بوصفه املبدأ املعمول به أمام
املحاكم الدولية يستلزم من القايض الدويل أن يأخذ اجلنسية املعنية بعني االعتبار وأن يرجع إليها
ما دامت قرارات السلطات الوطنية املانحة هلا قد صدرت صحيحة .فال يوجد للقايض الدويل
أو للمحكم ما يربر له بأن ينأى بنفسه عن تلك اجلنسية احرتاما للسيادة الوطنية .كام يتعني عليه
مراعاة الطريقة التي تطبق تبعا هلا القواعد املنظمة للجنسية يف الدولة املعنية ما ل تقع تلك القواعد
يف صدام أو تعارض مع النصوص والقواعد الدولية .ففي هذا الفرض – وفيه بالذات  -يكون
القايض الدويل أو املحكم سيد قراره  maître de son appréciationليس بغية إلغاء القرار الوطني
( )49راجعICSID, D.C, In the arbitration proceeding between Mr. FRANCK ARIF, and :
REPUBLIC OF MOLDOVA…op. cit. Case No. ARB/11/23, p. 37, n° 176.
( )50راجع“ It is undisputed between the Parties that Claimant was granted French nationality :
by Decree dated March 10, 2005.126 The Tribunal finds that this is strong and convincing
evidence that Mr. Arif acquired French nationality in accordance with French law. Claimant
has also presented his French passport and his French nationality identity card before this
Tribunal…” ICSID, D.C, In the arbitration proceeding between Mr. FRANCK ARIF, and
REPUBLIC OF MOLDOVA…op. cit. Case No. ARB/11/23, p. 85, n° 356 .
( )51راجعD.E. ONGUENE ONANA, "La compétence en arbitrage international…op. cit., :
Bruylant, 2012, p. 354, n° 749.
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للدولة املناحة أو املانعة للجنسية ألنه ببساطة غري منوط وغري خمتص بذلك .فاختصاص القايض
الدويل عندئذ ينصب عىل العمل عىل احليلولة دون مثل هذا القرار وإنتاج آثار له يف اخلصومة
املطروحة عليه سواء كانت متعلقة باحلامية الدبلوماسية أو بتسوية منازعات االستثامرات
األجنبية .ويف مثل هذه احلاالت تفرتض رقابة القايض الدويل للجنسية االنطالق مما مفاده أنه
يتمتع بوجهة نظر أخرى بخالف تلك املتبعة يف القانون الوطني املنظم للجنسية .ومرجع ذلك
أن القايض أو املحكم الدويل ال ينتمي عند ممارسة مهامه ألي دولة .فهو عند النظر يف املنازعات
الدولية (باملعنى الضيق أو الفضفاض) ليس معنيا إال بمراعاة قواعد القانون الدويل ألنه ببساطة
– ويف تلك األوقات بالذات  -ال يمثل أيا من األنظمة الوطنية حتى ولو كان من ضمنها النظام
القانوين لدولة جنسيته الوطنية .وهذا القايض أو املحكم الدويل الذي ال ينتمي إل وال يعمل
باسم أي نظام قانوين يتمتع بسلطة واسعة يف تقيص اختصاصه الشخيص للفصل يف املنازعة حول
اجلنسية .غري أن هذه السلطة التقديرية ال متتد ملامرسة رقابة التناسب عىل القرار الوطني الصادر
بشأن اجلنسية املتنازع فيها .فبخالف املسموح به لقايض دولة اجلنسية ،ليس للقايض الدويل أن
يستويل عىل صحة القرار الوطني الصادر بشأن اجلنسية كأن يقرر منح أو سحب أو فقد أو إسقاط
اجلنسية أو إحدى اجلنسيات املتنازع فيها أمامه .فاختصاص القايض الدويل هاهنا حمدود بالنظر
يف والتحقق من إمكان االحتجاج دوليا بتلك اجلنسية .األمر الذي نصل معه لرسم أول القيود
املفروضة عىل القايض الدويل عند استعامل سلطاته للفصل يف منازعات اجلنسية املثارة أمامه:
فليس للقايض الدويل إال االعرتاف لدولة اجلنسية بسلطة حتديد من يتمتع بجنسيتها وفق قانوهنا
الذي تتطابق معطياته بشأن اجلنسية املتنازع فيها والقانون الدويل وعليه عندئذ االحتجاج بتلك
اجلنسية يف مواجهة الدول األخرى متى اتصفت بالفاعلية أو تم االعرتاف هبا من جانب الدولة
اخلصم يف املنازعة املعنية)52( .

فرسم حدود سلطة القايض أو املحكم يف التحقق من توافر اجلنسية جيب أن يتم بمراعاة
منه للعالقة القائمة بني تلك الصفة والسيادة الوطنية لدولة اجلنسية .وممارسة املحكم الدويل

( )52انظرD.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international…op. cit., :
Bruylant, 2012, p. 356, n° 754.
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لسلطته التقديرية يف حتليل اجلنسية ال تتعارض مع احرتام اختصاص الدولة يف منح وسحب
اجلنسية .ذلك أن سلطة الدولة يف جمال اجلنسية متثل اختصاصا استئثاريا دعا بعض الفقه
للتأكيد عىل أن "هذا االختصاص ال يعرف ثمة استثناء " )53(.وربام هذا الذي ُأشري إليه هو ما
دفع للقول بأن « القانون الدويل يعد دون سند يف رقابة هذا االختصاص أو احلد منه رغم أن
الدولة التي متارسه ال تزعم أهنا تفرض بشأنه االحرتام يف العالقات الدولية»)54(.

وليس يف ذلك بدعة من القول حيث تعرتف العديد من املحاكم الدولية لدولة اجلنسية هبذا
االختصاص االستئثاري يف تنظيم مسائل اجلنسية .فقد اعتربت املحكمة الدائمة للعدل الدويل
أن اجلنسية من املسائل املحجوزة للدولة التي منحتها مؤسسة ذلك عىل الطبيعة النسبية هلذه
املشكلة املرتبطة بتطور العالقات الدولية .كام انتهت حمكمة العدل الدولية بقضية nottebhom

إل أن " لدولة ليشتنشتاين كأي دولة ذات سيادة أن تنظم يف قانوهنا اكتساب جنسيتها ألن
القانون الدويل يرتك لكل دولة االختصاص بتنظيم كيفية منح جنسيتها" ( .)55كام سارت عىل
ذات النهج العديد من حماكم التحكيم املختلط األملاين األمريكي حيث أكدت يف عام 1928
عىل أن السلطات القضائية الوطنية أو التحكيمية كان عليها أن تعرتف بشهادة التجنس
الفرنسية الصادرة طبقا للقانون الفرنيس ملواطن عثامين دون أن تعبأ بام إذا كان التجنس كان
متنازعا فيه من جانب تركيا التي ل تكن قد أذنت به .وهذا الذي نقرر يفرتض أال يمنح املحكم
هذه اجلنسية .إذ له أن يعرتف هبا بالرضورة ورفضه هلا يمكن أن ينصب فقط عىل االحتجاج
هبا باملعنى الواسع أي عىل اآلثار الدولية لتلك اجلنسية .وعىل أية حال فلن يكون هناك حمل
للحكم بقبول االختصاص دون فحص الوقائع الواردة به وإقامة الدليل عىل ثبوت اجلنسية.
فيلزم يف هذا اخلصوص تضييق التحقق من األفعال إل أبعد احلدود :أي للرضورة القصوى
اخلاصة املستلزمة للوقوف من جانب املحكمة عىل اختصاصها الشخيص باملنازعة التي أثريت
( )53انظر يف ذلك''Cette compétence n'admet ni exception ni tempérament’, P. DE VISSCHER :
''l'affaire NOTTEBOHM'', Revue Générale du Droit International public, 238, 1956, p.
255.
( )54انظر يف ذلكD.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage …op. cit., Bruylant, :
2012, p. 357, n° 755.
)55( Cour Internationale de Justice, affaire de NOTTEBOHM, 2ème phase – Liechtenstein
c. République du Guatémala, jugement du 6 avril 1955, p. 20.
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)56( .بمناسبتها مسألة اجلنسية

و لكي يصل القايض أو املحكم لذلك يلزم أن يقوم بفحص الوقائع والعنارص القانونية
وبالتحقق من توافر مفرتضات الصفة األجنبية بالشخص املعني وفقا للقانون الواجب التطبيق
 وهذا الذي نقرر هو ما سبقنا إليه حكم التحكيم الصادر عن جملس.وللمعاهدات الدولية
"  الذي ل يرتدد مصدروه عن التأكيد عىل أنFlegenheimer الصلح اإليطايل األمريكي بقضية
القوانني واألحكام القضائية واإلجراءات اإلدارية الوطنية تعد جمرد وقائع " يف نظر القايض
الدويل الذي " من سلطته البحث عن اجلنسية احلقيقيه للسيد فليجنهيمر عرب فحص كافة
 مستثمر... عنارص الواقع والقانون التي من شأهنا أن تثبت ما إذا كان الشخص املعني حقيقة
للتوصل لذلك أشارت املحكمة بأن " اجلنسية

)57(."األمريكية

جلنسية الواليات املتحدة

األمريكية كانت قد حسمت بواسطة السلطات اإلدارية وأهنا ل تكن حمال ألي إجراء قضائي
 األمر الذي سمح للمحكمة الدولية أن توسع من سلطاهتا.)58("بالواليات املتحدة األمريكية
بالبحث فيام إذا كان اكتساب اجلنسية األمريكية املتنازع فيها قابال للتحقيق يف ظل عدم ورود
أي حكم قضائي بالتجنس أثناء البت يف اإلجراءات وذلك تأسيسا عىل أن اإلجراءات اإلدارية
 بحسب املامرسات الدولية املتبعة – "أن ختضع لتقدير أي- التي بنيت عليها اجلنسية يمكن

D.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international…op. cit., :) انظر56(
Bruylant, 2012, p. 357, n° 756.
)57( ‘’ La Commission… rappelle que les lois, les décisions judiciaires et les mesures
administratives nationales sont de « simples faits » au regard du juge international. Elle en
déduit son pouvoir de rechercher quelle est la « véritable nationalité » de Flegenheimer en
examinent « tous les éléments de fait ou de droit de nature à établir si cet intéressé fut
réellement… investi de la nationalité des États-Unis … Ainsi les éléments nationaux qui sont
de « simples faits » contiennent des « éléments de fait et de droit » ! Un peu plus loin la
Commission parle de la « situation juridique d’A. Flegenheimer qui pour elle, en tant
qu’organe international, n’est qu’une situation de fait », Roger PINTO, Les problèmes de
nationalité devant le juge international (à propos de l’affaire Flegenheimer), Annuaire
français de droit international, volume 9, 1963. Pp. 361-375, notamment p. 370.
)58(''La question de la nationalité américaine a été ainsi résolue par une autorité
administrative ; elle n'a jamais fait l'objet d'une décision judiciaire aux États-Unis », Roger
PINTO, Les problèmes de nationalité devant le juge international…op. cit., A.F.D.I., V. 9,
1963. pp. 361-375, notamment p. 369.
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قاض دويل أو وطني ما دام قد رفع إليه أمر بيان مدى صحة اجلنسية)59(".

وهذا املنطق الذي اتبع يف حتكيم فليجنهيمر ليس بحالة فردية .فكثرية هي األحكام اخلاصة
بمسائل اجلنسية املتنازع فيها أمام مركز حتكيم واشنطن والتي وإن كان املحكمون ل يرتددوا
بمناسبتها عن التأكيد عىل التزامهم بإعامل القواعد القانونية الوطنية املنظمة للجنسية ،إال أهنم
يعتربون انفسهم غري ملزمني بإعطاء أثر للقرارات الصادرة عن النظام القانوين للدولة ملا
يصاحب أو ينتاب حجية ونطاق تطبيق تلك القرارات عىل املستوى الدويل من مشاكل
قانونية)60(.

فهيئات حتكيم املركز التي عند حتققها من وجود اجلنسية تفعل ذلك بفحص

الشهادات واملس تندات املقدمة واملتسقة مع القانون الواجب التطبيق وتسعى للكشف عام إذا
كان املدعى قد اكتسب اجلنسية تطبيقا لقانون الدولة التي ادعى صفتها الوطنية جيب عليها أن
تتأكد مما إذا كان ذلك يتسق ويتطابق مع هذه احلالة من الواقع الذي ال خيتلف مع قواعد
القانون الدويل يف مادة اجلنسية )61(.وما من شك يف أنه ال يوجد يف هذا املعتقد ثمة جتاوز من
جانب اهليئة التحكيمية .فاملحكمون ال يمثلون بذاهتم النظام القانوين الوطني للدولة صاحبة
اجلنسية املتنازع فيها ذلك أهنم ال ينتمون إل وال يعملون باسم أي نظام قانوين .وليس هلم
بالتبعية أن يأمروا أو أن يقرروا منح أو سحب أية جنسية متنازع عليها .فرغم أهنم متمتعون
بسلطة واسعة يف التحقق من اختصاصهم الشخيص إال أنه ليس هلم احلق ال يف رقابة تناسب
احلصول عىل اجلنسية املمنوحة للمدعي بالتحكيم من دولة ما وال يف الفصل يف صحة القرار
الوطني بشأن اجلنسية .وهؤالء املحكمون الذين ال يملكون أكثر من التحقق من إمكان
االحتجاج بتلك اجلنسية يف الدعوى املعنية ،ال يمكنهم بكل بساطة  -وهم يقومون بمهمتهم
– إال االنتهاء إل االحتجاج أو عدم إمكان االحتجاج باجلنسية املدعى هبا بخصوص الدعوى
األصلية .وليس ذلك إال مراعاة للقانون الوطني لكل دولة واحرتاما لقواعد القانون الدويل
( )59راجعR. PINTO, Les problèmes de nationalité devant le juge international…op. cit., :
A.F.D.I., V. 9, 1963. pp. 361-375, spéc. p. 370.
( )60انظرD.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international…op. cit., :
Bruylant, 2012, p. 356, n° 753.
( )61راجعD.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international…op. cit., :
Bruylant, 2012, p. 355, n° 751.
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التي بقدر ما تقر للدولة بسيادهتا يف حتديد وطنييها تستلزم يف الصفة الوطنية املمنوحة بالتطبيق
لذلك لتنتج كامل آثارها عىل املستوى الدويل أن تتصف بالفاعلية)62( .

يفهم من هذا الذي نقرر أن املحاكم الدولية ال متنح تلك اجلنسية بل تعرتف هبا عند ثبوهتا.
كام أن رفضها هلا يكون مقصورا عىل إمكان االحتجاج هبا باملعنى الواسع خارج حدود دولة
تلك اجلنسية .وأنه لن يكون أمام القضاء الدويل من جمال للحكم بقبول االختصاص بتسوية
املنازعة املقامة أمامها دون التحقق من الوقائع واملستندات املدعى هبا دعام لذلك والتي تعد
مسألة إقامة الدليل عىل ثبوت اجلنسية جزءا منها .غري أنه إذا كان التحقق من اجلنسية أمرا
مفروضا عىل املحاكم الدولية بوصفها مناط االختصاص الشخيص إال أنه ليس هلذه اهليئات
حال ذلك التوسيع من نطاق اختصاصها بل عليها " تضييق عملية التحقق من األفعال إل أبعد
احلدود وللرضورة القصوى املوضوعية اخلاصة بالنقاش حول قابلية الطعن

للتحكيم")63(.

تطبيقا لذلك ويف حتكيم فرنك عارف ضد مولدافيا ل يفت هيئة التحكيم يف خضم نظرها
للمنازعة حول جنسية السيد عارف أن حتدد النطاق الذي يف إطاره ستقوم بالتحقق من الصفة
األجنبية .لفعل ذلك بدأت املحكمة باإلشارة إل أن معاهدة احلامية الثنائية ال تتضمن رشطا
رصحيا يستلزم اكتساب اجلنسية وفقا للقانون الوطني .ولو كان األمر كذلك لكان الباب قد
فتح عىل مرصاعيه أمام املحكمة للتحقيق يف احلالة الشخصية للمدعي التمتع باجلنسية
الفرنسية )64(.ثم انتقلت املحكمة للتأكيد عىل أنه ليس هلا أن تتخذ من املنازعة حول اجلنسية
الفرنسية لفرنك عارف مناسبة ملامرسة رقابتها عىل قرار السلطات الفرنسية الذي كان بموجبه
قد اكتسب تلك الصفة الوطنية .واملحكمة متبعة يف ذلك املنطق املستقر عليه يف أحكام املحاكم
الدولية ( )65أشارت إل أنه ما كان هلا أن " تتجاهل قرار السلطات الفرنسية " بالتجنس إال إذا
( )62انظرD.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage …op. cit., Bruylant, 2012, :
p. 356, n° 754.
( )63انظرD.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage …op. cit., Bruylant, 2012, :
p. 357, n° 755 et 756.
( )64راجعICSID, WASHINGTON, D.C, In the arbitration proceeding between FRANCK :
CHARLES ARIF c/ REPUBLIC OF MOLDOVA, Case No. ARB/11/23, op. cit., p. 85, n°
358 .

( )65سيتم استعراض تلك القضية بطريقة مقتضبة يف املبحث التايل .وملزيد من اإليضاح راجع:
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"...قامت أمامها أدلة مقنعة وحاسمة " عىل أن حيازة عارف للجنسية الفرنسية كانت مزورة
أو أنه كان قد حصل عليها " بطريق االحتيال "أو أهنا كانت نتاج " خطأ مادي من جانب
)66( ." السلطات الفرنسية

املبحث الثاين
التزام املحاكم الدولية بالقانون الوطني لدولة اجلنسية
إذا كان التزام املحاكم الدولية بالفصل يف املنازعات التي تثور حول اجلنسية بالتطبيق
للقانون الوطني للدولة املتنازع يف صفتها الوطنية يمثل مبدأ له من األسانيد واملربرات
واألحكام الداعمة ما يكفيه وحيول دون النيل منه أو التشكيك فيه (أو ا
ل) فإن الواقع العلمي
ل خيل من القضايا التي تم فيها استبعاد أحكامه مع االدعاء بإعامله أو إساءة تفسريه واخلطأ يف
.)تطبيقه بطريقة تستدعي استعراض األمر وتأصيله (ثاني اا
: األدلة الداعمة لتطبيق املحاكم الدولية لقانون دولة اجلنسية-)أولا
اجلنسية كأساس االختصاص الشخيص للمحاكم الدولية يف عديد من املنازعات التي تضم
Guillaume ARÉOU, CIRDI: DécisionIoan & Viorel Micula et autres c. Roumanie 24
septembre 2008.
http://sentinelle-droitinternational.fr/bulletins/a2008/20081221_bull_171/sentinelle_271.htm#cirdi2;
IOAN
MICULA, VIOREL MICULA, S.C. EUROPEAN FOOD S.A., S.C. STARMILL
S.R.L.AND S.C. MULTIPACK S.R.L. CLAIMANTS v. ROMANIA RESPONDENT
ICSID Case No. ARB/05/20 - Decision on Jurisdiction and Admissibility
http://juris.prod.advomatic.com/library/ioan-micula-viorel-micula-sc-european-food-sa-scstarmill-srl-and-sc-multipack-srl-v.
“This Tribunal does not consider appropriate to exercise its control over the French :) راجع66(
authorities’ decision to grant French nationality to Mr. Arif. Following the reasoning of the
Tribunal in Micula, it would only be inclined to disregard the decision of the French
authorities if “there was convincing and decisive evidence” that Mr Arif’s acquisition of
French nationality “was fraudulent or at least resulted from a material error. It is for
Respondent to make the showing. For this purpose, casting doubt is not sufficient.”
Respondent has not proved that Mr. Arif’s nationality was obtained fraudulently or resulted
from a material error of the French authorities”. ICSID, WASHINGTON, D.C, In the
arbitration proceeding between Franck Charles Arif c/ republic of Moldova, Case No.
ARB/11/23, op. cit., p. 85, n° 357.
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أشخاصا أجنبية جيب أن تكون قد منحت أو اكتسبت بطريقة سليمة وفق قانون دولة تلك
اجلنسية .فقانون هذه الدولة هو املدعو إلدارة وتنظيم هذا املنح أو االكتساب .ذلك أن التحقق
من اجلنسية املتنازع فيها أمام املحاكم الدولية جيب أن يتم بالرجوع إل قانون الدولة املدعى
التمتع بجنسيتها لبيان ما إذا كان املتنازع يف جنسيته يعد من رعايا تلك الدولة احرتاما ملبدأ
االختصاص االستئثاري للدولة يف حتديد رعاياها الراسخ واملستقر عليه يف قواعد القانون
الدويل  .فهذا األخري يعج باحلجج واألسانيد التي تؤكد عىل رضورة التزام املحاكم الدولية
بقانون دولة اجلنسية املتنازع فيها والتي جتد جذورها يف قانون املعاهدات الدولية ويف السوابق
القضائية والتحكيمية ويف النظريات الفقهية:
 )1قانون املعاهدات الدولية:
مما ال خالف عليه أن االختصاص االستئثاري للقانون الوطني للجنسية املتنازع فيها بالبت
يف مشاكلها القانونية جيد أهم مصادره يف املعاهدات الدولية .فمنذ القرن التاسع عرش تم إبرام
العديد من املعاهدات الدولية املنصبة عىل خمتلف مسائل اجلنسية ومواجهة حاالت انعدامها
واحلد منها والتخلص من خمتلف أشكال العنرصية بشأهنا :من ذلك نذكر عىل سبيل املثال
معاهدة الهاي لسنة  1930اخلاصة بتنازع القوانني يف مسائل اجلنسية ،اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان الصادر  ،1948اتفاقية عام  1954اخلاصة بعديمي اجلنسية واتفاقية عام 1957
اخلاصة بجنسية املرأة املتزوجة ،اتفاقية عام  1961واخلاصة باحلد من حاالت انعدام اجلنسية،
اتفاقية املجلس الدويل لألحوال املدنية املربمة يف سنة  1964واخلاصة بتبادل املعلومات يف
مسائل اكتساب اجلنسية وامليثاق الدويل الصادر يف سنة  1966اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية وكذلك االتفاقية األوربية اخلاصة بالتبني لسنة  1967واالتفاقية األمريكية املنعقدة
سنة  1969بخصوص حقوق اإلنسان واتفاقية املجلس الدويل للحالة املدنية التي تصبو إل
احلد من حاالت انعدام اجلنسية واتفاقية سنة  1989املنصبة عىل حقوق الطفل وغريها من
االتفاقات الدو لية التي انصبت عىل حماربة املعامالت العنرصية ومحاية املرأة والطفولة والتي
أدى إبرامها إل ظهور ما يمكن أن نطلق عليه القانون الدويل للجنسية الذي أدى ظهوره إل
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إدخال الكثري من القواعد بمختلف القوانني الوطنية املطبقة حاليا يف مسائل اجلنسية)67(.

ولقد تم التأكيد عىل هذا املبدأ باملادة األول من اتفاقية روما املربمة يف  6أبريل لسنة 1922
اخلاصة باجلنسية التي نصت عىل أن « طرق كسب وفقد جنسية دولة ما تكون منظمة وفقا لقانون
كل دولة » .كام ورد النص عليه باملادة األول من اتفاقية الهاي لسنة  1930اخلاصة بتنازع القوانني
يف مسائل اجلنسية التي قررت أن لكل دولة أن حتدد وفقا لقانوهنا من هم وطنيوها .ول يفت املادة
الثانية من االتفاقية األخرية اإلشارة إل أن أية مسألة تتعلق بمنح أو فقد اجلنسية عن األشخاص
اخلاصة تعترب من خصوصيات الدولة التي حتددها بالتوافق مع قانون هذه الدولة )68( .كذلك فقد
ورد باملادة الثالثة من االتفاقية أنه جيوز للشخص الذي حيمل جنسيتني أو أكثر أن يعترب مواطنا من
قبل كل دولة من الدول التي يتمتع بجنسيتها(.)69

وال يقل أمهية يف دعم رضورة إعامل القانون الوطني لدولة اجلنسية يف املنازعات اخلاصة
باألخرية ما أتى به معهد القانون الدويل بخصوص هذه املسألة حني انتهى إل أن « املجال
املحجوز هو ذلك اخلاص باألنشطة الدولية التي ال يكون فيها اختصاص الدولة مرتبطا
بالقانون الدويل ونطاق هذا املجال يرتبط بالقانون الدويل وخيتلف بحسب تطوراته » )70(.كام
يساند إخضاع اجلنسية لقانون دولة إصدارها ما ورد عن جملس القانون الدويل باألمم املتحدة

( )67انظر يف ذلكD.E. ONGUENE ONANA, "La compétence en arbitrage international…op. :
cit., Bruylant, 2012, pp. 332 et 333, n°698.

( )68فتنص املادة الثانية من اتفاقية الهاي يف  12ابريل  1930اخلاصة بتنازع القوانني يف مسائل اجلنسية:

« any question as to whether a person possesses the nationality of a particular State, shall be
determined in accordance with the law of that State ».
http://eudocitizenship.eu/InternationalDB/docs/Convention%20on%20certain%20questions%20relatin
g%20to%20the%20conflict%20of%20nationality%20laws%20FULL%20TEXT.pdf
( )69حيث تنص املادة الثالثة من اتفاقية الهاي« a person having two or more nationalities may be :
regarded as its national by each of the States whose nationality he possesses »,
http://eudocitizenship.eu/InternationalDB/docs/Convention%20on%20certain%20questions%20relati
ng%20to%20the%20conflict%20of%20nationality%20laws%20FULL%20TEXT.pdf.

( )70املادة األول من قرارات معهد القانون الدويل الصادرة يف  29أبريل سنة  ،1954انظر بخصوصها:

Ahmed MAHIOU, '' Cours général du droit international public '', R.C.A.D.I. 9- 337, 2008,
p. 143-144.
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من تأكيد عىل أن املسائل الرئيسية املتعلقة باجلنسيات تقع ضمن االختصاص املحيل لكل
دولة )71(.وهذا املستقر عليه يف املعاهدات الدولية هو ما حدا بواضعي املرشوع التمهيدي
التفاقية واشنطن وبمدير البنك الدويل إل اعتبار أن دولة جنسية الشخص اخلاص ختتص
بثبوت وإعالن هذه اجلنسية)72(.

ودائام يف هذا االطار املنصب عىل القانون الدويل االتفاقي حيسن اإلشارة إل االتفاقية األوربية
املربمة سنة 1997والتي سخرت ذات املبدأ شأهنا يف ذلك شأن االتفاقات املشار إليها من حيث
إهنا أوردت باملادة الثالثة منها أنه « يناط بكل دولة أن حتدد يف قانوهنا من هم رعاياها » وهنا نالحظ
أن مصطلح الوطني  le nationalقد حل حمله يف هذه االتفاقية مصطلح الرعية le ressortissant
وهو عىل ما يبدو التعديل الوحيد الذي أتت به االتفاقية األخرية يف هذا اخلصوص)73(.

وجيد الرجوع للقانون الوطني للجنسية املتنازع فيها سندا آخر يف نصوص املعاهدات
اجلامعية والثنائية اخلاصة بحامية وتشجيع االستثامرات األجنبية :فقد ورد بالعديد من تلك
املعاهدات النص عىل رضورة تعريف املستثمر األجنبي بالرجوع إل القوانني الوطنية .فحيث
حتيل تلك االتفاقات إل القانون الداخيل للدول أطراف املعاهدة للوقوف عىل توافر الصفة
الوطنية للمستثمر جيب الرجوع هلذا القانون للبت يف هذه املسألة القانونية .من ذلك ما ورد
بالبند (أ) من الفقرة ( )3املادة ( )1من االتفاقية الثنائية املربمة بني سلطنة عامن ومجهورية مرص
( )71راجع« in principl questions of nationalities fall within the domestic jurisdiction of each :
State ». Yearbook of the International Law Commission A / 2163, 1952, p. 7.

مأخوذ عن حتكيم كازادو ضد شييل هامش رقم  200ص .82

Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements CIRDI
» Washington D.C. dans la procédure Victor Pey Casado et fondation « Présidente Allende
(parties demanderesses) contre République du Chili (Partie défenderesse) Aff. CIRDI N°
ARB/98/2, Date d’envoi aux parties: 8 mai 2008, n° 257, p. 83:
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0638.pdf

( )72املادة الثانية من املبحث الثالث TV /2/من املرشوع التمهيدى التفاقية تسوية منازعات االستثامر بني الدول
ورعايا الدول األخرى والذي عقد يف أديس أبابا يف  ،CIRDI ،1963/12/20سابقا ،184 ،ص 20و  .24نقال عن:
D.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international …. op. cit.,
BRUYLANT, 2012, p. 335, n° 699.
)73( D.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international…op. cit.,
Bruylant, 2012, p. 335, n° 699.
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العربية عىل أن تعبري "مستثمر" يعني " األشخاص الطبيعيني من جنسية أحد الطرفني
املتعاقدين بموجب قوانينه ويقوم باستثامر يف إقليم الطرف املتعاقد اآلخر" )74(.كذلك ما ورد
باملادة األول من االتفاقية املربمة بني سلطنة عامن واملغرب املربمة يف  2001من أن مصطلح
"املستثمر األجنبي" ينصب عىل "أي شخص طبيعي حيمل جنسية أي من الطرفني
املتعاقدين"( .)75وما ورد النص عليه يف املادة ( )1فقرة ( – )2أ -من االتفاقية الثنائية املربمة
بني اجلمهورية الفرنسية واجلمهورية الرتكية يف عام  2006عىل أن تعبري "مستثمر" يعني » :أ)
األشخاص الطبيعيني احلاملني جلنسية أحد الطرفني املتعاقدين«( .)76وكذلك ما ورد باملادة
( )1فقرة (ب) من االتفاقية الثنائية املربمة بني كندا واألرجنتني عىل أن تعبري "مستثمر" يعني
»كل شخص طبيعي مواطن أو مقيم مستمر ألحد الطرفني املتعاقدين وذلك وفقا لقوانينه(« )77
ومن ذلك ما ورد باملادة األول من اتفاقية محاية وتشجيع االستثامر بني كندا واجلمهورية
اللبنانية املربمة يف  1997من نص عىل أن " املستثمر " يشري إل " كل شخص طبيعي متمتع
بجنسية الطرف املتعاقد أو املقيم عىل أراضيه بصفة دائمة وفق قوانني هذه الدولة أو الشخص
الذي أقام عىل إقليم الطرف اآلخر املتعاقد استثامرا .وفيام يتعلق باألشخاص مزدوجي اجلنسية
الكندية اللبنانية فيتم اعتبارهم رعايا كنديني بكندا ورعايا لبنانيني بلبنان " (.)78

) (74البند (أ) من الفقرة الثالثة من املادة األول من املعاهدة الثنائية املربمة بني مرص وسلطنة عامن واخلاصة بتشجيع
ومحاية االستثامرات األجنبية ،ولقد ورد بالبند (ب) من ذات املادة أنه يعترب من بني املستثمرين كذلك " األشخاص
االعتبارية التي يوجد مقرها ونشاطها االقتصادي احلقيقي يف إقليم الطرف املتعاقد اآلخر".
راجع ذلك عىل شبكة املعلوماتwww.scp.gov.om/agreement.aspx

( )75الفقرة (أ) من املادة األول من اتفاقية محاية وتشجيع االستثامرات املربمة بني سلطنة عامن واملغرب املربمة يف : 2001
www.scp.gov.om/agreement.aspx

( )76راجع نص املادة عىل شبكة املعلومات اإلنرتنتhttps://www.senat.fr/leg/pjl07-078-convention.pdf :

( )77راجع النص:
http://www.wipo.int/wipolex/fr/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=677.

( )78راجع عىل شبكة املعلومات ص  88من:

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement portée et
définitions…op. cit., NATIONS UNIES, New York et Genève, 2011.
https://unctad.org/fr/system/files/official-document/diaeia20102_fr.pdf
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 )2السوابق القضائية والتحكيمية
يستمد القانون الوطني للجنسية املتنازع فيها سندا إلعامله – فضال عن نصوص املعاهدات
الدولية املشار إليها  -من املستقر عليه يف السوابق القضائية الدولية .فلم تتوان املحكمة الدائمة
للعدل الدويل  -يف رأهيا االستشاري الصادر يف  7فرباير سنة  1923اخلاص بمراسيم اجلنسية
الصادرة عن تونس واملغرب الفرنسية واكتساب اجلنسية البولونية – عن اعتبار أن كسب وفقد
اجلنسية مسألة من املسائل املحجوزة للدولة أو القارصة عليها )79(.ففي قضية املراسيم التونسية
املغربية انتهت تلك املحكمة إل أنه " بالنظر إل الطبيعة النسبية اخلاصة هبذه املشكلة والتي
ترتبط بتطور العالقات الدولية فمسائل اجلنسية تعترب – بحسب املبدأ – من املجاالت
املحجوزة للدولة")80(.

ول حيدث أن تغريت النربات أو تبدل موقف القضاء الدويل بمناسبة إنشاء حمكمة العدل
الدولية التي أكدت يف األحكام الشهرية التي أصدرهتا عىل أن اجلنسية من املسائل التي تدخل
يف إطار االختصاص االستئثاري للدولة )81( .فقد أكدت املحكمة يف قضية نوتيبووم عىل أنه "
يناط بدولة ليشتنشتاين – شأهنا شأن كل دولة ذات سيادة أن تنظم يف قانوهنا كيفية اكتساب
جنسيتها ألن القانون الدويل يرتك لكل دولة سلطة تنظيم منح صفتها الوطنية" )82(.ول يفت
( )79راجعDécrets de nationalité promulguées à Tunis et au Maroc (zone française), avis :
consultatif n° 4, 7 fevrier 1923, C.PJI Séri. B 7, en ligne CIJ,
http://www.icjij.org/pci/serie_B/B_04/Decrets_de_nationalite_promlgues_en_tunisie_et_au_maroc_Avis_consultati
f_1.pdf. Aquisition de la nationalité polognaise, avis consultatif n° 7, 15 septembre 1923, CPJI

(séri B) 5, en ligne: Cji,
http//www.icjcij.org/pcij.serie_B/B_07/01_Aquisition_de_la_nationalite_polognaise_Avis_consultatif.pd
f.: Dieudonné E.O. ONANA, La compétence en arbitrage international …. op. cit., Bruylant,
2012, p. 333, n°698.
( )80راجعCour permanente de Justice internationale, Décrets tunisiens et marocains de :
nationalité, Série B, avis consultatif n°4, 7 février 1923.
( )81انظر يف ذلكHenry BATIFFOL et Paul LAGARDE, droit international privé, 7em :
édition, tome 1, paris, LGDJ, 1981, p 69, n° 71: D. E. ONGUENE ONANA, " La compétence
en arbitrage international…op. cit.", Bruylant, 2012, p. 333, n°698.

( )82راجع:
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املحكمة – يف القضية ذاهتا – التأكيد عىل أنه " ال يكون لدولة ما أن تدعي بأن القواعد التي
أقرهتا يلزم االعرتاف هبا من جانب دولة أخرى اتسقت من جانبها مع هذا اهلدف العام القائم
عىل حتقيق التوافق بني الرابطة القانونية للجنسية واإلسناد الفعيل للفرد إل الدولة التي تتحمل
) كام ل83(".الدفاع عن وطنييها من خالل احلامية التي تقررها هلم يف مواجهة الدول األخرى
يفت تلك املحكمة التعرض ملسألة مزدوجي اجلنسية حيث اعتربت أنه " عندما متنح دولة ما
جنسيتها لشخص ما منحته دولة أخرى صفتها الوطنية فقد حيدث أن تعترب كل من هاتني
الدولتني أهنا ترصفت يف حدود اختصاصها الوطني تتمسك بنظريتها اخلاصة وتعتمد عىل هذه
 فكل من هاتني الدولتني قد ظلتا حتى هذا احلني يف إطار النظام القانوين.األخرية لتربر ترصفها
اخلاص هبا وهذه احلالة يمكن أن حتدث عىل املستوى الدويل ويمكن بالتبعية أن يتم الفصل
)84(."فيها بواسطة حمكم دويل

ومن ناحيتها ل خترج أحكام التحكيم الدولية عن تلك القاعدة املستقر عليها أمام املحاكم
 فلقد سار عىل ذات الدرب كثري من جمالس الصلح والتحكيم املختلط فيام عرض.الدولية
 ففي حتكيم.عليها من املنازعات التحكيمية الدولية التي ثارت بخصوص أشخاص أجنبية
ستيفانسون الذي فصلت فيه جمالس التحكيم املختلط التي شكلت يف املنازعات التي ثارت
بني فنزويال وعدد من الدول األوربية يف بداية القرن املايض كان املحكم املرجح قد أشار إل
= « Il appartenait au Liechtenstein, comme à tout État souverain, de régler par sa propre
législation l'acquisition de sa nationalité, car le droit international laisse à chaque État le soin
de régler l'attribution de sa propre nationalité ». 2ème phase – Liechtenstein c. République
du Guatémala, jugement du 6 avril 1955, C. I. J., Recueil 1955, p. 20.
« Un État ne saurait prétendre que les règles par lui établies devraient être reconnues par :) راجع83(
un autre État que s'il s'est conformé à ce but général de faire concorder le lien juridique de la nationalité
avec le rattachement effectif de l'individu à l'État qui assume la défense de ses concitoyens, par le
moyen de la protection vis-à-vis des autres États », 2ème phase – Liechtenstein c. République du
Guatémala, jugement du 6 avril 1955, C. I. J. Recueil 1955, p. 23.

« Lorsqu'un État a conféré sa nationalité à une personne et qu'un autre État a conféré sa :) راجع84(
propre nationalité à cette même personne, il arrive que chacun de ces États, estimant qu'il a agi dans
l'exercice de sa compétence nationale, s'en tient à sa propre conception et se conforme à celle-ci pour
son action propre. Chacun de ces États reste jusque-là dans son ordre juridique propre. Cette situation
peut se trouver sur le terrain international et être examinée par un Arbitre international….»,
Liechtenstein c. République du Guatémala, jugement du 6 avril 1955, C.I.J. Recueil, p. 21.
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أن قانون دولة اجلنسية هو املدعو إلدارة وتنظيم اكتساب األخرية وهو من سيحدد كيف سيتم
إثبات هذه اجلنسية )85(.ويف قضية كورافايا انتهى املحكم املرجح رالستن الذي دعي للفصل
يف النزاع نتيجة عدم التوافق الذي كان قائام بني املفوضني اإليطايل والفنزوييل إل أنه – بالتطبيق
الرصيح للقانون السيسييل (قانون دولة اجلنسية املتنازع فيها) – يعد البارون كورافيا ،السيسييل
األصل فاقدا للجنسية السيسيلية بفعل قبوله وظيفة عامة بدولة فنزويال دون سبق استئذان
حكومة بالده مقرر ا عدم اختصاص جملس التحكيم املختلط بالنظر يف املنازعة التي كان
البارون املشار إليه قد أقامها أمامه )86(.ويف حتكيم فليجينهيمر ل يتوان جملس التصالح اإليطايل
األمريكي عن التأكيد عىل " أن القايض الدويل ال يمكنه أن يمنح أو أن يعرتف بجنسية تعرب
عن ترصف أو عن انتامء فعيل لفرد ما دون أن يكون هلا أساس يف القانون الوطني)87(."...

 )3أحكام هيئات حتكيم مركز واشنطن لتسوية منازعات االستثامرات الدولية:
ودائام يف إطار بحثنا عن األسانيد املؤيدة لتطبيق القانون الوطني لدولة اجلنسية حسام
للمنازعات املثارة حول األخرية ،جيب علينا أال نتجاهل أن إعامل هذا القانـــــون ال يلقـى
بحسب املبدأ -اعرتاض ا من جانب هيئات مركز حتكيم واشنطن التي ل ترتدد يف غري موضععن التأكيد عىل رضورة إعامله ومراعاة قواعده عند تسوية منازعات االستثامر الدويل وما
يتخللها من مسائل أولية .ففي احلكم الصادر يف حتكيم  Championضد مرص أمام مركز
) (85راجعJules BASDEVANT, Conflits des nationalités dans les arbitrages vénézuéliens de :
1903 - 1905, Revue de droit international privé, 1909, T. 5, n° 1, pp. 41-63, spéc. p. 42.
) (86راجعJules BASDEVANT, Conflits des nationalités…op. cit., Rev. droit international :
privé, 1909, T.5, n° 1, spéc. p. 44.

) (87فالقانون الدويل – باستثناء إعامل املبدأ العام حلسن النية ال ينطوي عىل قواعد خاصة من شأهنا أن تقيد من

اختصاص الدول يف مسائل اجلنسية .وحكم حتكيم نوتيبووم بغض البرص عن نتائجه كان قد حقق خطوة لألمام ومع
ذلك فحكم حتكيم فليجنهيمر كان قد ابتعد بدوره كلية عن النظريات التقليدية حني أقدم عىل ممارسة رقابة فعلية يف
تقييمه للقانون الداخيل األمريكي للجنسية لبيان ما إذا كان القرار املتخذ بواسطة السلطة الوطنية املختصة متسقا أم ال
مع هذا القانون .راجع:
Paul REUTER, Principes de Droit international public, Recueil des Cours A.D.I. (1961), p.
61, spéc. p. 609: Roger PINTO, Les problèmes de nationalité devant le juge international (à
propos de l'affaire Flegenheimer), Annuaire français de droit international, volume 9, 1963.
pp. 361-375, notamment p. 369.
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واشنطن حيث كانت مرص قد أثارت اعرتاضا عىل اختصاص املركز تأسيسا عىل رضورة
مراعاة املادة /1/25أ من اتفاقية واشنطن .وكانت احلكومة املرصية قد استندت إل أن املدعني
بالتحكيم  )(Tomes, John et Timothy Wahbaكانوا متمتعني باجلنسية األمريكية وباجلنسية
املرصية )88(.ولذا أكدت مرص أنه ما كان من املمكن اعتبارهم من بني األجانب عن اجلمهورية
لتمتعهم باجلنسية املرصية تطبيقا للقانون املرصي للجنسية ومراعاة للمعنى الوارد باتفاقية
واشنطن .ولقد كانت تلك هي النتيجة التي انتهت إليها هيئة التحكيم يف قرارها الصادر يف
 21أكتوبر سنة  2003مستندة إل أن املدعني كانوا ممتعني باجلنسية املرصية التي اكتسبوها عن
والدهم السيد /حممد حممد أمحد وهبه الذي وإن كان قد اكتسب اجلنسية األمريكية سنة 1975
إال أنه ل يكن قد فقد اجلنسية املرصية التي كان يتمتع هبا وفقا للقانون املرصي .ورغم ذلك
طالب املدعون أنه كان عىل املحكمة أن تأخذ بعني االعتبار جنسيتهم «احلقيقية والفعلية» أي
جنسيتهم األمريكية .ولكن املحكمني الذين جلؤوا إل األعامل التحضريية التفاقية واشنطن
وإل تقرير مديري البنك الدويل كانوا قد اعتربوا أنه كان يكفي أن يكون معرتفا بأن املدعني
كانوا متمتعني بجنسية الدولة املدعى عليها واملتنازع معها لكي يقرر مركز حتكيم واشنطن عدم
اختصاصه بتسوية املنازعة االستثامرية .وهذا احلكم املتميز بحسن صياغته وقوه
كان قد استند يف املوضوع لكتابات الفقيه كريستوف

شريورير()90

أساسه()89

الذي كان قد أوضح أن

مديري البنك الدويل كانوا يف البداية قد قبلوا إمكانية ازدواج اجلنسية وبعد املناقشة تم االنتهاء
إل أن هذه الصيغة سيتم استبعادها يف احلالة التي تكون فيها إحدى هذه اجلنسيات جنسية
الدولة املضيفة لالستثامر .من ناحية أخرى استندت هيئة التحكيم إل تقرير مديري البنك

)88( Champion Trading Company and Ameritrade International, Inc. V. Arab Republic of
Egypt, note 1021, pp. 275-291, p. 283. ; D.E. ONGUENE ONANA, "La compétence en
arbitrage international…op. cit., Bruylant, 2012, p. 363, n° 770.
( )89راجعD.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international…op. cit., :
Bruylant, 2012, p. 363, n° 770.
( )90انظرChristophe SCHREUER, The ICSID Convention: A commentary on the :
convention on the settlement of investment Disputes Between States and Nationals of other
States, Cambridge University Press, 2001, note 166 -184: D.E. ONGUENE ONANA, La
compétence en arbitrage international…op. cit., Bruylant, 2012, p. 363, n° 770.
92

38

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss90/2

EL BEHERRY: ???? ??????? ??????? ??? ?????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??????????? ????????

] إبراهيم رفعت محمد البحيري.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د

 الذي ورد فيه أن عدم االختصاص مطلق وال يمكن عالجه أو1985/3/18 الدويل بتاريخ
)وإل التذكرة91(التحايل عليه حتى ولو أعطت الدولة الطرف يف النزاع موافقتها عىل التحكيم
بموقف السكرتري العام ملركز حتكيم واشنطن منتهية إل احلكم بعدم اختصاصها الفصل يف
)92(.تلك املنازعة

كذلك ويف حتكيم فيكتور بيي كازادو ضد دولة شييل وبخصوص القانون الواجب التطبيق
عىل املنازعة بشأن اجلنسية ل يتوان ممثلو تلك الدولة عن الدفع بأن قانوهنا الوطني هو وحده
 فاجلنسية باعتبارها من املسائل التي " متس.الواجب التطبيق عىل مسائل اجلنسية املتنازع فيها
 يكون لألخرية أن " تقرر بام هلا من سيادة وتبعا ملصاحلها اخلاصة كيفية،"مصلحة الدولة
 فإنه وإن-  املتنازع يف جنسيتيه- ) أما دفاع املدعي السيد كازادو93( ".اكتساهبا وأسباب فقدها
 إال أنه أكد أن تلك املسألة جيب،ل حياج عىل شييل أن اجلنسية الشيلية من املسائل املحجوزة هلا
 خاصة يف ظل " احتفاظ القضاء الدويل بكامل،أن ختضع يف عني الوقت ملبادئ القانون الدويل
) وبني تلك الدفوع املتعارضة وخللو القانون الشييل94( " .سلطته التقديرية يف هذا اخلصوص

« this intiligibility is absolute and Cannot be Cured even if the State Party to the :) انظر91(
dispute has given its consent », Champion Trading Company and Ameritrade International,
Inc. V. Arab Republic of Egypt, spéc. note 1022 ; D.E. ONGUENE ONANA, La compétence
en arbitrage international…op. cit., Bruylant, 2012, p. 363, n° 770.
Dieudonné E.O. ONANA, La compétence en arbitrage international …. op. cit., :) راجع92(
Bruylant, 2012, p. 363, n° 770.
CIRDI Washington D.C. dans la procédure VICTOR PEY CASADO ET :) راجع93(
FONDATION «PRESIDENTE ALLENDE » contre REPUBLIQUE DU CHILI Aff. CIRDI
N° ARB/98/2, Date d’envoi aux parties: 8 mai 2008, n° 254, p. 81:
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0638.pdf

: املشار إليها81 وبصفة خاصة انظر نقاط أسفل صفحة

Mémoire d'incompétence de la défenderesse du 20 juillet 1999, p. 19 ; mémoire en réplique
sur l'incompétence du 27 décembre 1999, p. 36-37 ; contre-mémoire de la défenderesse du 3
février 2003, pp. 217 et s ; réplique de la défenderesse du 4 avril 2003, p. 8 ; transcription de
l’audience du 15 janvier 2007, p. 311, para. 10-40 ; pp. 33-34 (Me Di Rosa).
CIRDI Washington D.C. Dans la procédure VICTOR PEY CASADO ET :) راجع94(
FONDATION « PRESIDENTE ALLENDE » contre REPUBLIQUE DU CHILI Aff. CIRDI
N° ARB/98/2, Date d’envoi aux parties: 8 mai 2008, n° 254, p. 82:
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0638.pdf
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من نص منظم حلق التخيل عن اجلنسية الشيلية – الذي كان حمال للمناقشة  -ل ترتدد هيئة
التحكيم عن البحث يف مبادئ الدستور الشييل عن نص يدعم حق التخيل عن اجلنسية املتعارف
عليه واملعرتف به يف املواثيق الدولية لتنتهي إل االعرتاف لنفسها باالختصاص الشخيص
باملنازعة بعد حتققها من قانونية التخيل اإلرادي من جانب كازادو املزدوج اجلنسية (الشيلية-
اإلسبانية) عن جنسيته الشيلية)95(.

ودائام يف إطار استعراض األحكام الصادرة عن مركز حتكيم واشنطن اآلخذة بقانون دولة
اجلنسية املتنازع فيها حسام للخصومة الدائرة حوهلا حيسن اإلشارة للحكم الصادر بقضية فرنك
عارف ضد دولة مولدافيا يف  8أبريل  2013حيث كانت املنازعة منصبة عىل طلبات أقامها السيد
"عارف" العراقي األصل والذي كان قد جتنس باجلنسية الفرنسية ضد الدولة املشار إليها التي كانت
قد دفعت بأنه يلزم لتحديد االختصاص الشخيص ملركز حتكيم واشنطن حتديد جنسية املستثمر
بالتطبيق لقانون الدولة املدعى االنتامء إليها .واستطردت املدعى عليها دافعة بأن فرنك عارف الذي
يتحمل عبء إثبات متتعه باجلنسية الفرنسية ل يقم الدليل عىل جتنسه بتلك اجلنسية بالتطبيق للقانون
الفرنيس )96( .ولقد كان السيد عارف الذي اكتسب اجلنسية الفرنسية وفقا للقانون الفرنيس قد أكد
أن املبدأ السائد يف الظروف املطروحة " هو املبدأ العام القائل بأن لكل دوله سلطة منح اجلنسية

( )95راجع بحثنا املنصب عىل " تنازع اجلنسيات أمام مركز حتكيم واشنطن لتسوية منازعات االستثامر بني الدول
ورعايا الدول األخرى املتعاقدة" املنشور بالعدد  34لسنة  2017من جملة التحكيم العاملية .وراجع أيضا:
CIRDI Washington D.C. Dans la procédure VICTOR PEY CASADO ET FONDATION
«PRESIDENTE ALLENDE » contre REPUBLIQUE DU CHILI Aff. CIRDI N° ARB/98/2,
Date d’envoi aux parties: 8 mai 2008, n° 254, p. 82
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0638.pdf

( )96بمعنى آ خر فاملدعي ل يقم الدليل عىل متتعه باجلنسية الفرنسية بطريق التجنس ول يقم الدليل عىل فاعلية اجلنسية
الفرنسية األمر الذي حيول دونه واملطالبة بالتمتع باحلامية اإلجرائية املقررة بمعاهدة محاية وتشجيع االستثامرات األجنبية
املربمة بني مولدافيا واحلكومة الفرنسية .راجع:
International Centre for Settlement of Investment Disputes, Washington, D.C, In the
arbitration proceeding between MR. FRANCK CHARLES ARIF, Claimant, and Republic of
Moldova Respondent, ICSID Case No. ARB/11/23, p. 27, n° 131 - 132:
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showD
oc&docId=DC3223_En&caseId=C1740
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لألشخاص وفقا لقوانينها )97( ".ثم دفع بأنه ليس هليئة التحكيم التحقق مما إذا كان قد حصل عىل
تلك اجلنسية وفقا للقانون الفرنيس ألنه ال يوجد ال يف اتفاقية تسوية منازعات االستثامر وال يف
القانون الدويل ما يمنحها تلك الصالحيات .وأضاف بأنه ليس بوسع املدعى عليها املنازعة يف متتعه
باجلنسية الفرنسية يف التارخيني املعتربين باتفاقية واشنطن :وقت املوافقة عىل اللجوء للتحكيم وعند
قيد طلب إعامله بسكرتارية املركز .فإقرار القانون الدويل للمحاكم الدولية بسلطة التحقق من صحة
اجلنسية يف املنازعات التي تثور بني دولة وأخرى يف جمال احلامية الدبلوماسية ال جمال المتداده
للمنازعات التي تثور بني املستثمر األجنبي ودولة االستضافة والتي حتظى بغطاء من احلامية
اإلجرائية .لذلك وحيث ال يوجد ال باتفاقية تسوية منازعات االستثامر وال يف املعاهدة الثنائية ما
يستلزم التحقق من صحة اجلنسية بالتطبيق لقانون الدولة التي منحتها يكون لكل دولة – تطبيقا
للمبدأ العام  -سلطة منح اجلنسية وفقا لقوانينها الوطنية األمر الذي يعني أن فرنك عارف يعترب
فرنيس اجلنسية بالتطبيق للمرسوم الصادر عن احلكومة الفرنسية يف  10مارس )98(.2005

 )3فقه القانون الدويل الداعم لتطبيق القانون الوطني لدولة اجلنسية:
وباإلضافة للنصوص املشار إليها بقانون املعاهدات الدولية الداعمة لرضورة قيام املحاكم
الدولية بالتحقق من اجلنسية أو اجلنسيات املتنازع فيها أمامها بالتطبيق للقانون الوطني لدولة
تلك اجلنسية ،فإن فقه القانون الدويل ل يرتاخ عن التأكيد عىل املبدأ بوصفه الرتمجة السليمة
لسلطة كل دولة يف حتديد ثرواهتا البرشية .فالدولة يف هذا املضامر تتمتع باحلرية الكاملة يف
وضع معايري اكتساب وفقد جنسيتها وفق ما يتناسب وسياستها الداخلية واخلارجية .كام أهنا
تتمتع بكامل سيادهتا يف حتديد قواعد إثبات اجلنسية وتنظيم كيفية الفصل يف املنازعات التي

( )97راجع‘’ The principle applicable to the circumstances at hand is the general principle :
’’that every State has the power to grant nationality to individuals in accordance with its laws.
ICSID, D.C, In the arbitration proceeding between Mr. FRANCK ARIF, and R. OF
MOLDOVA...op. cit., ICSID Case No. ARB/11/23, p. 32 et 33, n° 157.
( )98راجعICSID, D.C, In the arbitration proceeding between Mr. FRANCK ARIF, and R. :
OF MOLDOVA …op. cit., ICSID Case No. ARB/11/23, p. 32 et 33, n° 157 - 158 et 159.
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تثور بشأهنا أمام املحاكم الوطنية )99(.وهذا املبدأ الذي يعد اليوم أمرا مستقرا ال اعرتاض
عليه( )100يرتجم التزام كل دولة باالمتناع عن التدخل بتنظيم مسائل اجلنسية لدولة أخرى
حسبام أشار إليه فقه القانون الدويل اخلاص )101( .فقد سبق للربوفيسور فرانسوا رجيو أن
أحسن التعبري عن ذلك يف حمارضاته امللقاة بأكاديمية الهاي حني قرر أن األمر يتعلق " بمبدأ
سام يعلو فوق كل نص وضعي منبثق عن علم القانون )102( ".وليس ذلك – يف احلقيقة -
بدعة من القول لكونه جمرد ترمجة ملا أكده الفقه الذي ال خيتلف عىل تعريف اجلنسية بالصفة
التي يرتتب عىل منحها من جانب دولة ما إعطاء األخرية يف مواجهة الشخص املتمتع هبا
اختصاصا شخصيا يمكن االحتجاج به عىل الدول األخرى)103( .

وال يعد ما قال به الفقه وأكده إال تطبيقا للمستقر عليه يف القانون الدويل من رضورة
االعرتاف للدولة باختصاص استئثاري يف منح جنسيتها باعتبار ذلك أحد أهم مبادئ القانون
الدويل العريف .فقد أكدت املادة األول من اتفاقية روما املربمة يف  6أبريل سنة  1922اخلاصة
باجلنسية عىل أن " طرق كسب وفقد جنسية دولة ما تكون منظمة وفقا لقانون كل دولة" .كام
حرصت معاهدة الهاي لسنة  1930اخلاصة بتنازع القوانني يف بعض مسائل اجلنسية عىل
النص عىل هذا املبدأ( )104حني قررت أن " القانون الوطني للدولة هو الذي حيدد من هم
( )99انظرM. VERWILGHEN, '' Conflits de nationalités …, op. cit., '' R.C.A.D.I., 1999, 277, :
p. 127, note 48: D.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international…op.
cit., Bruylant, 2012, p. 335, n° 700.
( )100انظرD.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international…op. cit., :
Bruylant, 2012, p. 335, n°700.
( )101راجعA.N. MAKAROV, "Règles générales du droit de la nationalité'', RCADI, tome :
1, 329, §54, 1949: D.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international…op.
cit., Bruylant, 2012, p. 335, n°700.
( )102انظر يف ذلكFrançois RIGAUX « Les situations juridiques individuelles dans un système de :
relativité général: cours général de droit international privé », RCADI, 1989, V. I, N° 213, 74.

( )103انظرPierre MAYER, Droit international Privé, p. 540, no 838.: D.E. ONGUENE :

ONANA, La compétence en arbitrage international…op. cit., Bruylant, 2012, p. 335, n° 699.

( )104راجع رسالة أ.د .فؤاد رياض:
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مواطنوها " وأن " كل مسألة مرتبطة بمعرفة ما إذا كان الفرد متمتعا بجنسية الدولة جيب أن
يتم حلها وفقا لقانون هذه الدولة")105(.

ودائام يف هذا اإلطار ل يغب عن االتفاقية األوربية املربمة سنة  1997أن تسخر لذات املبدأ
بعض نصوصها حيث أشارت يف املادة الثالثة منها إل أنه " يناط بكل دولة أن حتدد يف قانوهنا
من هم رعاياها" .وال يقل أمهية عام سبقت اإلشارة إليه تأكيد معهد القانون الدويل عىل أن" ،
املجال املحجوز هو ذلك اخلاص باألنشطة الدولية التي ال يكون فيها اختصاص الدولة مرتبطا
بالقانون الدويل .ونطاق هذا املجال يرتبط بالقانون الدويل وخيتلف بحسب تطوراته")106(.

ثاني اا) الصعوبات املصاحبة إلعامل قانون دولة اجلنسية :التجاوز واخلطأ يف تفسري النصوص
الوطنية:
عىل الرغم من رصاحة النصوص وقوة املنطق ودقة األسانيد امللزمة للمحاكم الدولية بإعامل
نصوص القانون الوطني للجنسية املتنازع فيها تسوية ملختلف مشاكلها ،إال أن عددا من القضايا
التحكيمية التي تم البت فيها خاصة أمام هيئات حتكيم مركز حتكيم واشنطن أثارت وال تزال
تثري التساؤالت حول الصعوبات املحيطة بالتطبيق السليم للقانون الوطني للجنسية .ومن بني
تلك القضايا اهلامة حتكيم سوفراكي ضد دولة اإلمارات العربية املتحدة الذي دفع بعض املحكم
املقرر عن املستثمر األجنبي للحديث عن تظاهر هيئة التحكيم بإعامل القانون اإليطايل الواجب
التطبيق عىل الرغم من استبعادها لفحواه عند تناوهلا خمتلف املشاكل املثارة حسام للنزاع حول
اجلنسية ( )1وحتكيم وجيه سياج ضد احلكومة املرصية الذي يربز كيف أن هيئة التحكيم بام هلا
Fouad RIAD, '' La nationalité égyptienne '', Thèse, Paris, les presses modernes, 1936, p. 134.
( )105راجعIbrahim FADLALLAH, '' La nationalité de l'investisseur dans l'arbitrage :
CIRDI'', 2008, 184 Gazette du Palais, note 540, p. 7. en ligne lextenso,
http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=GP200807002004.: Dieudonné D. E.
ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international…op. cit., Bruylant, 2012, p.
334, n°699.

( )106املادة األول من قرارات معهد القانون الدويل الصادرة يف  29أبريل سنة  ،1954انظر بخصوصها:
Ahmed MAHIOU, '' Cours général du droit international public '', RCADI, 9- 337, 2008, p.
143-144: D.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international…op. cit.,
Bruylant, 2012, p. 334, n°699
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من سلطة تقديرية قد أخطأت يف فهم وبالتبعية يف إعامل القوانني الوطنية (.)2
 )1حتكيم سوفراكي وإمهال القانون اإليطايل املتظاهر بإعامله يف شأن اجلنسية:
يف قضية سوفراكي كان عىل هيئة التحكيم التحقق من اجلنسية اإليطالية للسيد سوفراكي
الذي قدم عىل أساسها طلباته للمحكمة بالتطبيق ألحكام معاهدة احلامية الثنائية املربمة بني
إيطاليا ودولة اإلمارات العربية املتحدة .فعىل الرغم من أن السيد سوفراكي الذي ل يكن
إمارايت اجلنسية كان قد تعاقد مع اإلمارات بصفته مواطنا كنديا إال أنه كان – عند املنازعة
واعتبارا بأن كندا ل تنضم التفاقية واشنطن لسنة  - 1965قد تقدم بطلب التحكيم أمام مركز
واشنطن بصفته حامال للجنسية اإليطالية .ولقد كان طبيعيا أال يغيب عن ذهن احلكومة
اإلماراتية هذا التناقض الذي دفعها بالتبعية لرفض اختصاص املركز تأسيسا عىل متتع املستثمر
باجلنسية الكندية واالعرتاض عىل متتعه باجلنسية اإليطالية التي استدعاها للتوصل الختصاص
اهليئة التحكيمية .ولقد ترتب عىل ذلك أن اقترص النقاش أمام املحكمة حول مدى متتع
سوفراكي باجلنسية اإليطالية يف ظل ما ورد بمعاهدة احلامية الثنائية املستند إليها من نص بالفقرة
الثالثة من مادهتا األول عىل أن " الشخص يعترب إيطايل اجلنسية عندما يتمتع بتلك اجلنسية
بالتطبيق للقانون اإليطايل" )107(.نتج عن ذلك أن مهمة املحكمة كانت قد انحرست يف حتديد
ما إذا كان السيد سوفراكي إيطايل اجلنسية وما إذا كان بالتبعية من املمكن له االستناد لالتفاقية
الثنائية املربمة بني إيطاليا واإلمارات حلامية وتشجيع االستثامرات األجنبية .ولقد كانت
الصعوبة كامنة يف نصني من نصوص القانون اإليطايل كانا خيصان مبارشة السيد سوفراكي فيام
يتعلق باملنازعة بشأن اجلنسية :النص األول كان متعلقا باملادة الثامنة من القانون اإليطايل رقم
 555لسنة  1912الذي يقرر أن فقد اجلنسية اإليطالية ينتج من اكتساب جنسية أجنبية ونقل
مقر اإلقامة خارج أقاليم الدولة اإليطالية .أي أن القانون اإليطايل ال يسمح لإليطاليني بنقل
( )107راجعTraité bilatéral de protection des investissements, Italie et Émirats arabes unis, :
22 janvier 1995 (entrée en vigueur: 29 avril 1997, Julien FOURET et Dany KHAYAT,
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, Revue
québécoise de droit international, 2004, p. 231 et s. spéc. 234 et 235: E. CABROL, La
nationalité des demandeurs personnes physiques devant le CIRDI, in "CIRDI 45 ans après
Bilan d'un système" … op. cit., Pedone 2010, pp. 56 -66, spécialement p. 57.
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مقر إقامتهم خلارج إيطاليا وإال تعرضوا لفقد اجلنسية اإليطالية .أما النص الثاين فقد تعلق
باملادة  13من القانون رقم  91لسنة  1992الذي نص عىل أنه فيام عدا حالة التخيل الرصيح
عن اجلنسية اإليطالية يكون ملن فقد جنسيته اإليطالية مكنة اسرتدادها خالل السنة التالية
للتاريخ الذي نقل فيه حمل إقامته لألرايض اإليطالية )108(.غري أن سوفراكي الذي كان رعية
إيطالية حتى سنة  1991كان قد حصل عىل اجلنسية الكندية واستقر عىل أرايض الدولة
األخرية .تطبيقا لذلك اعتربت حمكمة التحكيم أنه بالتطبيق للنص املشار إليه من القانون
اإليطايل فإن سوفراكي كان منذ عام  1991فاقدا للجنسية اإليطالية حتى ولو ل يكن مدركا
هلذه احلقيقة القانونية .غري أنه وردا عىل ذلك سارع السيد سوفراكي بالدفع بأنه كان قد عاد إل
إيطاليا واستقر هبا ملا يزيد عن عام يف الفرتة ما بني  1993و 1994بام يعني اسرتداده قانونا
للجنسية اإليطالية وفقا للامدة  13من القانون رقم  91لسنة  1992املشار إليه .ول يعجز
سوفراكي عن دعم ادعائه بالعديد من املستندات املقدمة من السلطات اإليطالية والتي من بينها
أربع شهادات صادرة عن السلطات اإليطالية تثبت متتعه باجلنسية اإليطالية ومكاتبة من وزارة
اخلارجية اإليطالية تفيد متتعه بتلك اجلنسية وأحقيته يف املطالبة بإعامل نصوص اتفاقية احلامية
الثنائية املربمة بني إيطالية ودولة اإلمارات العربية)109(.

وعىل الرغم من ذلك فإن هيئة التحكيم ل تنسق يف االجتاه الذي رسمه هلا سوفراكي منتهية إل
أنه – بالتطبيق للقانون اإليطايل -ال يمكنها إال أن تنتهي إل أن سوفراكي كان فاقدا للجنسية
اإليطالية .ولقد بررت املحكمة ما انتهت إليه بأن األدلة التي ساقها سوفراكي إلثبات جنسيته
اإليطالية كانت ضعيفة يف داللتها القانونية خاصة بعدما قامت بالتحقيق يف إقامة سوفراكي بإيطاليا

)108(l’article 13 (1)(d) de la loi italienne n 91 de 1992 dispose que « celui qui a perdu sa
nationalité [italienne] la réacquiert […] un an après la date à laquelle il a établi son domicile
sur le territoire de la République [italienne], sauf dans le cas d’une renonciation explicite
dans la même période.
( )109راجعJ. FOURET et D. KHAYAT, Centre international pour le règlement des :
différends relatifs aux investissements, Revue québécoise de droit international, 2004, p. 231
et s. spéc. 236: E. CABROL, La nationalité des demandeurs personnes physiques devant le
CIRDI, in "CIRDI 45 ans après Bilan d'un système" … op. cit., Pedone 2010, pp. 56 -66,
spéc. p. 57.
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ما بني عامي  1993و 1994والتحقق من حركة تنقالته خالل تلك احلقبة ومن ادعاءاته أمام
املحكمة التحكيمية )110( .كام استطردت هيئة التحكيم أن الشهادات واملكاتبات التي قدمها تعد
جمرد قرائن بسيطة وغري قاطعة خاصة وأنه ل يكن ثابتا عندما كانت هذه املستندات قد تم إصدارها
من جانب السلطات اإليطالية أن األخرية كانت قد تعرضت بالفحص حلالة السيد سوفراكي الذي
كان قد فقد جنسيته اإليطالية بفعل اكتسابه اجلنسية الكندية)111(.

ولقد تقدم سوفراكي بطعن باإللغاء عىل هذا احلكم أمام جلنة الطعون( )112تأسيسا عىل
ثالثة دفوع من بينها عدم قيام هيئة التحكيم بإعامل القانون اإليطايل الواجب التطبيق عىل
جنسيته املتنازع فيها وفقا لنصوص اتفاقية احلامية الثنائية املربمة بني إيطاليا ودولة اإلمارات
العربية .وبحسب املدعي فإن فقرة أساسية من حكم التحكيم تربز بوضوح أن حمكمة التحكيم
ل تفعل أكثر من األخذ يف احلسبان بالقانون اإليطايل دون أن تقوم بإعامل قواعده )113( .ووفقا
ملا قال به سوفراكي فإن منح ثقل هام  un proids importantللقانون اإليطايل املختص
بتحديد جنسيته ل يكن كافيا وكان مقيام إلساءة يف استعامل السلطة باملعنى الوارد باملادة
/1/52ط من اتفاقية واشنطن.
( )110راجعJulien FOURET et Dany KHAYAT, op. cit., Revue québécoise de droit :
international, 2004, p. 231 et s. spéc. 236: E. CABROL, La nationalité des demandeurs
personnes physiques devant le CIRDI, in "CIRDI 45 ans après Bilan d'un système" … op.
cit., Pedone 2010, pp. 56 -66, spécialement p. 57.
( )111راجعE. CABROL, La nationalité des demandeurs personnes physiques devant le :
CIRDI, in "CIRDI 45 ans après Bilan d'un système" … op. cit., Pedone 2010, pp. 56 -66,
spéc. p. 57.

( )112راجع بخصوص قرار هيئة الطعن ،الصادر يف اخلامس من يونية :2007
E. GAILLARD, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements, chronique des sentences arbitrales, sentence SOUFRAKI C/ Les Emirats
Arabes Unis, Clunet 2008, p. 311 et s, spéc p. 335: J. FOURET et D. KHAYAT, Centre
international pour le règlement des différends…op. cit. Revue québécoise de droit
international, 2007, p. 309 et s.
( )113فمحكمة التحكيم أخذت يف احلقيقة بأن“it will accord great weight to the nationality law of :
state in question and to the interpretation and application of that law by its anointers’”, Julien
FOURET et Dany KHAYAT, Centre international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements, Revue québécoise de droit international, 2007, p. 309 et s.
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وأضاف املدعي أنه وبفرض تطبيق هيئة التحكيم للقانون اإليطايل فإهنا ل تتبن منه إال
تفسريا خاطئا للنصوص دون األخذ بام استقر عليه القضاء اإليطايل بخصوص تفسري وتطبيق
قوانني اجلنسية ومن بينها النصوص اإلجرائية اخلاصة بإثبات اجلنسية .فهذه احلجة التي كانت
املسيطرة عىل اجلزء األكرب من الرأي املقرر للمحكم نابليس ترتكز عىل أن هيئة التحكيم كانت
قد جتاوزت سلطاهتا حني قامت بتطبيق املادة  1/34من النظام األسايس لتحكيم مركز
واشنطن( )114دون أن تطبق قانون اإلجراءات اإليطايل .ولقد استنتج السيد سوفراكي من ذلك
نتيجتني :تعلقت أوالمها بنقل عبء اإلثبات وأقيمت الثانية عىل ما ل تقم به هيئة التحكيم من
األخذ بعني االعتبار لشهادتني داعمتني حلجته ألهنام كانتا حمررتني من شخصني من موظفيه.
ثم أنه وبفرض أن الشهادات التي قدمتها السلطات اإليطالية بشأن جنسية سوفراكي ل تكن
مقيمة لدليل قاطع عىل متتعه باجلنسية اإليطالية إال أن تقديمها أمام هيئة التحكيم كان من شأنه
أن يؤدي إل نقل عبء اإلثبات من عىل عاتق الطاعن ليلقى به عىل الدولة املدعى عليها .وأنه
ومن حيث إن هيئة التحكيم ل متتثل لذلك فإهنا تعترب قد جتاهلت إحدى القواعد اإلجرائية
األساسية بطريقة من شأهنا أن تعيب احلكم املنعى عليه)115(.

وجلنة الطعن  -التي ل ترتدد يف رفض هذه الدفوع – توصلت لذلك من خالل قيامها بالتفرقة
بني النصوص املادية املنظمة للجنسية اإليطالية وبني القواعد اإلجرائية واجبة االتباع عند إثبات
تلك اجلنسية :فمن ناحية أول – وفيام يتعلق بالنصوص املادية املنظمة للجنسية اإليطالية املتنازع
فيها – أكدت جلنة الطعن عىل أن هيئة التحكيم كانت قد قامت بتطبيق القانون اإليطايل وحده
ومجيع القوانني اإليطالية ذات الصلة ”)116(”only Italian law and all pertinent Italian Lawأو
املبادئ اهلامة من القانون اإليطايل .واللجنة  -التي ل تتمسك باألخطاء التي حاول سوفراكي أن
(114) Julien FOURET et Dany KHAYAT, Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements, Revue québécoise de droit international, 2007, p. 309
et s.
(115) BEN HAMIDA W., '' La notion d’investisseur.op. Cit.'', Gazette du Palais, 2007, p.
3872, n° 6.

) (116راجع:
Julien FOURET et Dany KHAYAT, Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements, Revue québécoise de droit international, 2007, p. 309 et s.
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يلصقها هبيئة التحكيم والتي ربام قد اقرتفتها  -ل تتوان عن اإلشارة إل أهنا (أي اهليئة التحكيمية)
قد " سعت بحسن نية إل تطبيق القانون اإليطايل كام كان سيتم تطبيقه من قبل املحاكم اإليطالية
" وأهنا " يف القيام بذلك ل ترتكب ما يمكن أن يعد من قبيل عدم التطبيق السليم"( )117للقانون
اإليطايل الواجب التطبيق .بمعنى آخر أن جلنة الطعن انتهت  -فيام خيص النصوص املوضوعية
املنظمة للجنسية املتنازع فيها – إل أن هيئة التحكيم املطعون عىل حكمها كانت قد أعملت
القانون اإليطايل بحسن نية وبذات الطريقة التي كان سيقوم هبا القضاء اإليطايل لو فرض أن كان
األمر قد عرض عليه وأهنا كانت ستتوصل إل النتيجة التي ما كان للقايض اإليطايل إال أن
يتوصل إليها يف هذا الفرض .ومن ناحية ثانية ،وفيام خيص النصوص اإلجرائية الواردة يف القانون
اإليطايل واملتعلقة باجلنسية اإليطالية أثارت جلنة الطعن التساؤل عام إذا كان عدم تطبيق هيئة
التحكيم لتلك النصوص يعد من قبيل التعسف يف استعامل السلطة؟ ويف معرض إجابتها عىل
هذه املسألة اإلجرائية ل ُختف جلنة الطعن عدم قناعتها باحلجج التي آتاها السيد سوفراكي يف هذا
الصدد تأسيسا عىل عدد من األسانيد القانونية :فهيئات حتكيم مركز واشنطن باعتبارها قضاء
حتكيميا دوليا ليست ملزمه باتباع القواعد اإلجرائية املقررة يف القوانني الوطنية (القانون
اإليطايل) اخلاصة بطرق إثبات اجلنسية اإليطالية )118( .ذلك أهنا تعد – من الوجهة اإلجرائية –
معنية بتطبيق القواعد املقررة بالالئحة التأسيسية للمركز ومن بينها نص املادة  1/34من اتفاقية
واشنطن التي تؤكد عىل التزام هيئة التحكيم بتوضيح املسائل املتنازع عليها بني األطراف سعيا
للتوصل حلل مقبول منهام وجيوز هلا حتقيقا لذلك ويف أي مرحلة إجرائية أن تويص اخلصوم
بأحكام التسوية وعىل هؤالء أن يتعاملوا معها بحسن نية لتمكينها من الوفاء بواجباهتا وأن
يأخذوا توصياهتا يف االعتبار إل أقىص حد)119( .

(117) “the adhoc committee considers that the tribunal did strive in good faith to apply Italian
law as it would have been applied by Italian cours, and in doing so did not commit any
egregious aver that could have been considered as a failure to apply the proper law”, Julien
FOURET et Dany KHAYAT, Centre international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements, Revue québécoise de droit international, 2007, p. 309 et s.
(118) BEN HAMIDA W., '' La notion d’investisseur; les nouveau défis de l'accès des
personnes physiques au CIRDI '', Gazette du Palais, 2007, p. 3872, n°5.

) (119راجع نص املادة بالفرنسية عىل شبكة املعلومات:
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19650042/index.html
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ومع ذلك وبالرغم من هذا الذي أكدته جلنة الطعن إال أهنا ل تستبعد إمكان استعانة هيئة
التحكيم ببعض النصوص اإلجرائية الوطنية يف بعض الظروف عندما تكون تلك القواعد قد
ارتبطت ارتباطا وثيقا بالدليل "  )120(." so closely associated with substantiveثم أنه وفيام
يتعلق بالدفع القائم عىل عدم استخالص هيئة التحكيم النتائج اإلجرائية املتمثلة يف ختلص
سوفراكي من عبء اإلثبات بتقديمه شهادات تفيد متتعه باجلنسية اإليطالية فتلك القاعدة –
وعىل فرض قبوهلا – كانت قد ارتكزت عىل عدد من املستندات التي ل تكن – بعقيدة املحكمة
 -إال قرائن بسيطة شككت فيها ألسباب خاصة هبا)121( .

وما من شك يف أن احلكم املطعون فيه واحلكم الذي أصدرته جلنة الطعن قد صدرا مبنيني
عىل العديد من األسانيد القانونية واحلجج املنطقية .غري أن ما يمكن أن يؤخذ عىل هيئة
التحكيم هلي التفرقة التي أتت هبا بني النصوص اإلجرائية والقواعد املوضوعية .ذلك أن إثارة
تلك التفرقة وإعامهلا من شأنه أن يؤدي إل فتح الباب عىل مرصاعيه للصعوبات واخلالفات
الفقهية املنصبة عىل التمييز بني هذين النوعني من القواعد بعدما تم إحداث نوع من التوافق
عليها يف فقه القانون الداخيل ويف القانون املقارن األمر الذي سيصعب بالتبعية وضعها حيز
التطبيق يف املعامالت الدولية)122( .

 )2قضية وجيه سياج وخطأ هيئة التحكيم يف تفسري القانون املرصي للجنسية:
ويف حتكيم سياج انتهت هيئة التحكيم إل تأكيد اختصاصها بالنزاع بني مرص ووجيه سياج
تأسيسا عىل أن األخري كان فاقدا للجنسية املرصية وقت قبول طلب التحكيم وتسجيله لسبق
(120) BEN HAMIDA W., '' La notion d'investisseur….op. cit.'', Gazette du Palais, 2007, p.
3872, n°6.

( )121حيث أشارت املحكمة إل ما بامللف من حقائق وسهو أديا إل التقليل بشكل كبري من حجية شهادات السيد
سوفراكي وإل الشك يف صحتها ...

“the file sets forth facts and omissions which, together, significantly attenuated the probative
value of Mr. Soufraki’\s certificates. In other wondo, either the doubt concerning the truth of
the certificates prevented the shifting of the burder of the ………”, Julien FOURET et Dany
KHAYAT, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements,
Revue Québécoise de droit international, 2007, p. 309 et s.
)122( BEN HAMIDA W., '' La notion d’investisseur…op. Cit.'', Gazette du Palais, 2007, p.
3872, n°6.
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اكتسابه للجنسية اللبنانية دون مراعاة الضوابط املقررة باملادة  10من قانون اجلنسية املرصية
الواجب التطبيق عىل املنازعة يف الصفة الوطنية لوجيه سياج )123( .ومن حيث إن املادة املشار
إليها تنص عىل أنه " ال جيوز ملرصي أن يتجنس بجنسية أجنبية إال بعد احلصول عىل إذن بذلك
يصدر بقرار من وزير الداخلية وإال ظل معتربا مرصيا من مجيع الوجوه ويف مجيع األحوال ما
ل يقرر جملس الوزراء إسقاط اجلنسية عنه طبقا حلكم املادة  16من هذا القانون .ويرتتب عىل
جتنس املرصي بجنسية أجنبية ،متى أذن له يف ذلك ،زوال اجلنسية املرصية عنه .ومع ذلك جيوز
أن يتضمن اإلذن إجازة احتفاظ املأذون له وزوجته وأوالده القرص باجلنسية املرصية ،فإذا أعلن
رغبته يف اإلفادة من ذلك خالل مدة ال تزيد عىل سنة من تاريخ اكتسابه جنسيته األجنبية ظلوا
حمتفظني بجنسيتهم املرصية رغم اكتساهبم اجلنسية األجنبية" ،فإنه ما كان هلا أن تطبق إال عىل
املرصي الذي اكتسب بطريق التجنس الصفة الوطنية لدولة أخرى ،أي ذلك الذي اكتسب
جنسية أجنبية اكتسابا إراديا )124( .يفهم من ذلك ويستنتج بالتبعية أن املرصي الذي حصل
عىل جنسية دولة أجنبية بقوة القانون ومنذ امليالد ودون أن يكون إلرادته دخل فيها كام هو
احلال فيام خيص السيد سياج الذي أقر بحصوله عىل اجلنسية اللبنانية بامليالد عىل األرايض
اللبنانية ( )125ال يكون من املخاطبني بأحكام املادة العارشة املشار إليها .وليس ذلك يف احلقيقة
( )123راجع املرحوم أ.د .هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر يف الدعوى بني :وجيه جورج إييل
سياج والسيدة  ( Clorinda vecchiاملدعيان ) ومجهورية مرص العربية (املدعى عليها) ،القضية رقم 15/05 / ARB

تسوية منازعات االستثامر )" ،جملة التحكيم العاملية  -العدد السابع  .متوز – يوليه  ،2010-ص  539وما بعدها خاصة
ص  .592راجع أيضا:
Julien Fouret et Dany Khayat, centre international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements (cirdi), Revue québécoise de droit international, 2007, p. 309 et s.,
spécialement pp. 343-350.

( )124أستاذنا املرحوم د .هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر ....مشار إليه ،جملة التحكيم العاملية
العدد السابع .متوز – يوليه  ،2010-ص  539وما بعدها خاصة ص .593(Hisham Sadiq, al markz al daouly le- tassouiat monazahat al-istthmar …. Al margeh al
sabek… , Affaire No 15/05 / ARB Investment Dispute Settlement) , megalet al tahkim al
)alamia, Numéro sept. Juillet - 2010, p. 593 et suiv.

( )125وهذه احلالة األخرية ال ختضع حلكم املادة العارشة وال للجزاء املقرر عىل خمالفتها بنص املادة  1/16من قانون

اجلنسية .فاملولود ألب مرصي بفرنسا يكون مرصي بحق الدم املستمد من األب وفقا للقانون املرصي وفرنسيا إعامال
حلق اإلقليم وفقا للقانون الفرنيس .وهذا الشخص املزدوج اجلنسية املرصية الفرنسية ال حيتاج إلذن وزيــر الداخلية=
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إال تطبيقا للامدة العارشة من قانون اجلنسية التي استخدمت بكل وضوح مصطلح "التجنس"
الذي يعني حرصا "االكتساب اإلرادي للجنسية األجنبية" .كام أنه يعد إعامال للحكمة
الترشيعية التي قوامها أن األصل فيمن يصبو نحو اكتساب جنسية دولة أجنبية بإرادته أنه زاهد
يف جنسيته األصلية ،وأنه إذا أقدم عىل ذلك بإرادته دون االلتزام باإلذن املسبق من وزير
الداخلية املقرر قانونا فقد كان متوقعا تعرضه إلسقاط اجلنسية املرصية عنه بقرار من جملس
الوزراء عمال باملادة  1/16من قانون اجلنسية املرصية .وال يغري من ذلك القول بأن العمل قد
جرى يف مرص " منذ وقت طويل عىل عدم إسقاط اجلنسية املرصية عن املرصيني الذين جتنسوا
بجنسية أجنبية دون احلصول عىل إذن بذلك" تشجيعا هلم عىل اهلجرة يف ظل الظروف
االقتصادية واالجتامعية للبالد وتأسيسا أن إسقاط اجلنسية املشار إليه يدخل وفق النص يف
إطار السلطة التقديرية ملجلس الوزراء .يؤكد ذلك ما اقترص عليه العمل بوزارة الداخلية من
عدم عرض تلك احلاالت املتعلقة بإسقاط اجلنسية عىل جملس الوزراء إال يف األحوال
االستثنائية التي تتعلق باعتبارات األمن القومي .فعىل ضوء هذا املنهاج الذي يتم يف إطاره
تسيري األعامل بوزارة الداخلية نتفهم املوقف القائم عىل التيسري الذي تتبعه الوزارة بخصوص
طلبات العديد من املرصيني ومن بينهم وجيه سياج بالتجنس بجنسية أجنبية عىل خالف حكم
املادة العارشة الذي يفرتض طلب وقبول اإلذن بالتجنس قبل احلصول عىل اجلنسية رغم أن
اكتساهبم للجنسية األجنبية ل يكن إراديا أي بالتجنس" ()126

وترتيبا عىل ذلك فإن السيد سياج الذي أقر باكتسابه اجلنسية اللبنانية بغري طريق التجنس ل
يكن بحاجة للتقدم لوزارة الداخلية بطلب اإلذن باكتساب هذه اجلنسية مع االحتفاظ بجنسيته
املرصية عمال باملادة العارشة من قانون اجلنسية املرصية .كام ال يعد عدم إعالنه وزير الداخلية
خالل السنة املشار إليها باإلفادة من ذلك سببا لزوال جنسيته املرصية ألن حكم املادة العارشة
= ال فيام يتعلق باكتساب اجلنسية الفرنسية التي ل تكتسب اكتسابا إراديا وال فيام خيص االحتفاظ بجنسيته املرصية
األصلية وليس عليه أيضا إعالن رغبته اإلفادة من اإلذن باالحتفاظ بمرصيته خالل السنة املقررة حتى ال تزول عنه تلك
اجلنسية .والسبب يف ذلك أنه ال يدخل يف إطار نطاق تطبيق املادة العارشة من قانون اجلنسية.
( )126أستاذنا املرحوم د .هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر ....مشار إليه ،جملة التحكيم العاملية
العدد السابع .متوز – يوليه  ،2010-ص  539وما بعدها خاصة ص .593[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
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ال ينطبق عىل حالته أصال .فتمسك وجيه سياج بزوال اجلنسية املرصية عنه حلصوله عىل
اجلنسية اللبنانية بامليالد عىل األرايض اللبنانية ل يكن قائام عىل أساس صحيح من القانون ألن
احلكم املقرر باملادة العارشة من قانون اجلنسية ال ينطبق أصال عىل حالته وينحرس عنها كلية
النحصاره وفقط عىل الفرض الذي كان فيه اكتساب سياج للجنسية اللبنانية كان إراديا بطريق
التجنس وهو ما ل يتحقق بحكم املقرر رصاحة يف الدعوى املعنية)127( .

لذلك فقد بدا مستغربا تأكيد حمكمة التحكيم أن املادة العارشة من قانون اجلنسية املرصية ال
تفرق بني حالة االكتساب اإلرادي للجنسية األجنبية واحلاالت األخرى هلذا االكتساب
متجاهلة رصيح النص والتفسري الذي أمجع عليه فقه القانون الدويل اخلاص املرصي .وال يغري
من ذلك الرأي االستشاري ألحد أقطاب القانون الدويل اخلاص املرصي أ .د .فؤاد رياض بناء
عىل طلب وجيه سياج للهيئة التحكيمية )128( .فأستاذنا الفقيه الذي كان قد أكد يف مؤلفاته
املتكررة عن قانون اجلنسية املرصية عىل عدم زوال تلك اجلنسية وفقا للامدة  10متى كان دخول
( )127ملزيد من اإليضاح بخصوص هذا النص راجع ما أكده أ.د .فؤاد رياض يف مؤلفه أصول اجلنسية املرصية يف
القانون الدويل والقانون املرصي املقارن 1995 ،ص  :303املغفور هلام د.هشام عيل صادق و د.عكاشة حممد عبد العال
و د.حفيظة السيد احلداد ،اجلنسية ومركز األجانب ،دار املطبوعات اجلامعية ،االسكندرية :2006 ،كذلك مؤلف
املرحوم د .هشام عيل صادق ،اجلنسية املرصية ،اإلسكندرية  -منشأة املعارف  ، 1978 -وكذلك مؤلفه عن أحكام
اجلنسية املرصية  :2010 -أ.د .أمحد قسمت اجلداوي ،الوجيز يف القانون الدويل اخلاص اجلزء األول يف اجلنسية ومركز
األجانب ص  167واملغفور له د .عكاشه حممد عبد العال"،أحكام اجلنسية املرصية ،دراسة مقارنة" ،دار اجلامعة
اجلديدة للنرش ،1993 ،و املرحوم د .عصام الدين القصبي ،القانون الدويل اخلاص املرصي ،اجلنسية – مركز األجانب
 تنازع االختصاص القانوين-االختصاص القضائي الدويل ،النرس الذهبي للطباعة ،القاهرة .2003- 2002 ،أ.د.عنايت ثابت عبد احلميد ،أحكام تنظيم عالقة الرعوية يف القانون املقارن والقانون املرصي ،مطابع الدار اهلندسية 2009
أ.د .أبو العال عيل أبو العال النمر ،النظام القانوين للجنسية املرصية ،دار النهضة العربية -الطبعة األول سنة 1998
وأ.د.أمحد عبد الكريم سالمة ،املبسوط يف رشح نظام اجلنسية ،الطبعة األول ،مشار إليه ،ص .682
( )128األمر يرتبط بـ أ.د .فؤاد عبد املنعم رياض الذي يمتلك وضعا متميزا يمكنه من التعليق الصحيح عىل تطبيق
نصوص قانون اجلنسية املرصية القائم حيث كان أحد اخلرباء املكلفني بوضع نصوصه من جانب الربملان املرصي
واملعرتف له بالريادة يف جمال ترشيعات اجلنسية املرصية الذي تقدم للمحكمة برأي استشاري عن السيد وجيه سياج.
أستاذنا املرحوم د .هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر ....مشار إليه ،جملة التحكيم العاملية -العدد
السابع .متوز – يوليه  ،2010-ص  539وما بعدها خاصة ص .596
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املرصي يف اجلنسية األجنبية قد تم بغري طريق التجنس ،كام لو كان اكتساب اجلنسية األجنبية كان
نتيجة للميالد بإقليم دولة أجنبية أو كان نتيجة امليالد ألم أجنبية ( ،)129عاد أدراجه يف رأيه
االستشاري املقدم هليئة التحكيم بتكليف من وجيه سياج ليقرر نقيض ذلك معتربا أن سياج كان
" قد اكتسب اجلنسية اإليطالية بغري طريق التجنس وأنه لذلك ل يكن بحاجة للحصول عىل إذن
من وزير الداخلية املرصي للحصول عىل هذه اجلنسية عمال باملادة العارشة املشار إليها.)130(.
ولعل هذا املوقف هو ما دفع فقيها آخر ال يقل أمهية للتعليق عليه متسائال بأنه وإن ل يكن هناك
ثمة خالف حول األوصاف التي نعتت هبا املحكمة الفقيه الكبري واألب الروحي للقانون الدويل
اخلاص املرصي ،إال أن هذا الرأي كان قد ورد جمافيا ملا اجتمع عليه " أساتذة القانون الدويل
اخلاص املرصي ومن بينهم أستاذنا اجلليل نفسه يف بعض كتاباته املنشورة)131("..

بل إنه وإن قلنا بأن للفقيه الكبري احلق كل احلق " يف اعتناق للرأي املخالف ويف الرتاجع"
عن قناعاته املعرب عنها بمؤلفاته " وصوال إل ما يراه أكثر حتقيقا حلكمة الترشيع" ( )132سيام
وأنه يمتلك وضعا متميزا يمكنه من التعليق الصحيح عىل تطبيق قانون اجلنسية املرصية حيث
كان أحد اخلرباء املكلفني بوضع نصوصه وأحد املعرتف هلم بالريادة يف هذا املجال ( )133فإن
( )129راجع مؤلف األستاذ الدكتور فؤاد عبد املنعم رياض ،أصول اجلنسية يف القانون الدويل والقانون املرصي
املقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1995،ص .303
( )130راجع أستاذنا املرحوم د .هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر ....مشار إليه ،جملة التحكيم
العاملية -العدد السابع .متوز – يوليه  ،2010-ص  539وما بعدها خاصة ص .596
( )131املرحوم د .هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر يف الدعوى بني وجيه جورج ايىل سياج

والسيدة  ( Clorinda vecchiاملدعيان) ومجهورية مرص العربية (املدعى عليها) ،القضية رقم 15/05 / ARB
تسوية منازعات االستثامر) " ،جملة التحكيم العاملية -العدد السابع .متوز – يوليه  ،2010-ص  539وما بعدها خاصة
ص .597
( )132املغفور له د .هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر يف الدعوى بني :وجيه جورج إييل سياج
والسيدة  ( Clorinda vecchiاملدعيان) ومجهورية مرص العربية (املدعى عليها)’ القضية رقم  15/05 / ARBتسوية
منازعات االستثامر) " ،جملة التحكيم العاملية -العدد السابع .متوز – يوليه  ،2010-ص  539وما بعدها خاصة ص
.597
( )133املرحوم د .هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر ....مشار إليه ،جملة التحكيم العاملية -العدد
السابع .متوز – يوليه  ،2010-ص  539وما بعدها خاصة ص .596
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ذلك ليفرض بدوره التساؤل عام إذا كان تفسري النصوص يظل حكرا عىل واضعيها أم أهنا
تنفصل بعد صدورها عنهم " لتعيش يف جمتمعها يفرسها الفقه والقضاء يف ضوء صياغتها
النهائية عىل هدى من الظروف االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي تتفاعل معها وهبا يف
التطبيق برصف النظر عام يكون واضعوها قد أرادوه ،وربام ل تسعفهم صياغتهم هلا يف إدراك
ما كانوا يصبون إليه"؟ ()134

لذلك كله ال يمكننا إال االنتهاء إل أن حكم التحكيم الصادر يف قضية سياج كان قد صدر
خمالفا لصحيح قانون اجلنسية املرصي الواجب التطبيق حيث أعمل املادة العارشة منه " خارج
نطاق تطبيقها كام حدده مرشعها برصيح صياغة النص الذي أحسن الفقه والقضاء املرصي
تفسريه )135(".وال يقلل من خطأ هيئة التحكيم يف تفسري وتطبيق القانون املرصي الواجب
التطبيق ما استندت إليه من أن العمل قد درج بإدارة اجلوازات واهلجرة من قبول طلبات اإلذن
بالتجنس مع االحتفاظ باجلنسية املرصية عمال باملادة العارشة حتى يف حاالت االكتساب
الالإرادي للجنسية األجنبية التي خترج عن نطاق إعامل تلك املادة )136(.فاملامرسات اخلاطئة
( )134املرحوم د .هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر يف الدعوى بني :وجيه جورج إييل سياج
والسيدة  Clorinda vecchiومجهورية مرص العربية ،"...جملة التحكيم العاملية ،العدد السابع  ،2010مشار إليه ،ص
 539وما بعدها خاصة ص .597
( )135املرحوم د .هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر يف الدعوى بني :وجيه جورج إييل سياج

والسيدة  Clorinda vecchiومجهورية مرص العربية ،"...جملة التحكيم العاملية ،العدد السابع  ،2010مشار إليه ،ص
 539وما بعدها خاصة ص .597
( )136ومثل هذا اإلعامل اخلاطئ للامدة املذكورة خارج نطاق تطبيقها الذي رسمه هلا مرشعها هو أحد األسباب التي
استندت إليها حمكمة التحكيم فيام انتهت إليه من تفسري خاطئ للنص .فقد قررت املحكمة يف حكمها {ص  }45أن
وزارة الداخلية املرصية كانت تعلم أن وجيه سياج ل يكتسب اجلنسية اللبنانية بالتجنس اإلرادي ألهنا قبلت طلبه باإلذن
له باكتساب هذه اجلنسية مع االحتفاظ بجنسيته املرصية والذي قدمه هلا يف  1989/12/19بعد أن دون يف اخلانة
املخصصة لتاريخ اكتساب اجلنسية اللبنانية {األجنبية} أنه اكتسبها "وقت امليالد" ومع ذلك فقد قبلت وزارة الداخلية
طلبه وأصدر وزير الداخلية يف  1990/3/5قراره باإلذن لوجيه سياج باكتساب اجلنسية اللبنانية مع االحتفاظ بجنسيته
املرصية عمال باملادة العارشة ،وهو ما ل يعلن السيد سياج وزير الداخلية باإلفادة منه خالل مدة السنة املشار إليها يف
النص ،مما مكنه من التمسك الالحق بزوال جنسيته املرصية استنادا إل احلكم املقرر يف املادة العارشة سالفة البيان.
أستاذنا املرحوم د .هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر ....مشار إليه ،جملة التحكيم العامليـة=
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لوزارة الداخلية املرصية جيب أال متنح سياج مكنة التمسك بزوال جنسيته املرصية عمال باملادة
العارشة ألن وزير الداخلية ال يملك إعامل القانون خارج نطاق تطبيقه الذي حدده مرشعه)137(.

يبني من كل ما سبق أن القانون الدويل ينيط رصاحة بالنظام القانوين الوطني للجنسية
املتنازع فيها تنظيم وتسوية خمتلف مشاكلها القانونية .فقانون اجلنسية املتنازع فيها هو األول
بحل مشاكلها احرتاما ومراعاة لسيادة كل دولة يف حتديد املنتفعني بصفتها الوطنية .وهذا
القانون جيد لتطبيقه غري سند يف العديد من املعاهدات الدولية بام يف ذلك معاهدات محاية
وتشجيع االستثامرات األجنبية .كام أن إعامل هذا القانون يعد أمرا مستقرا عليه يف السوابق
القضائية الشهرية الصادرة عن حماكم التحكيم املختلط وجمالس الصلح واملحكمة الدائمة
للعدل الدويل وحمكمة العدل الدولية التي لطاملا أحالت إليه حتديد مدى متتع املتنازع يف جنسيته
أو فقده للصفة الوطنية .غري أنه ووفق ما استبان من استعراضنا لبعض القضايا التحكيمية فإن
خي ُل من الزلل يف التطبيق أو اخلطأ يف التفسري
إعامل املحاكم الدولية لقانون دولة اجلنسية ل ْ
اللذين ل نقوى عىل الوقوف عىل بواعثهم احلقيقية ومعرفة ما إذا كان هلذا املنحى اعتبارات غري
قانونية مبناها ومبتغاها احلرص عىل توسيع االختصاصات التحكيمية؟ وعىل كل حال
فاإلحالة املقررة من جانب القانون الدويل للقانون الوطني الواجب التطبيق عىل منازعات
اجلنسية ل ترد دون قيد حيث يلزم يف كل الفروض أال تتعارض أحكام القانون األخري مع
املبادئ األساسية املقررة يف هذا الشأن بالقوانني الدولية.

=العدد السابع .متوز – يوليه  ،2010-ص  539وما بعدها ص .597
( )137أستاذنا املرحوم د .هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر ....مشار إليه ،جملة التحكيم العاملية
العدد السابع .متوز – يوليه  ،2010-ص  539وما بعدها خاصة ص .597[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
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املبحث الثالث
حتقق املحاكم الدولية من اتساق قانون دولة اجلنسية
وقواعد القانون الدويل
لقد أسفرت املامرسات العملية للمحاكم الدولية حال استعراضها وتناوهلا بالفصل
ملنازعات اجلنسية إثارة مسائل تبدو معقدة مثرية للجدل وللتساؤالت الفنية .ويف الفرض الذي
نحن بصدده وإن كان استلزام اتساق احللول التي تأيت هبا نصوص القوانني الوطنية واجبة
التطبيق عىل اجلنسية يبدو من األمور املنطقية التي سخرت ألجله العديد من املربرات
واألسانيد القانونية (أو ا
ل) فإن احلاالت التي يتنافس فيها عىل التطبيق عدد من قواعد القانون
الدويل تكون مدعاة إلثارة االنتباه سعيا لفهمها وتأصيلها والتنسيق فيام بينها قبل منحها أولوية
التطبيق حال للمشاكل القانونية (ثاني اا)
أولا ) عدم تعارض احللول املقررة بقانون اجلنسية مع النصوص الدولية:
إن إعامل قانون الدولة املدعى التمتع بجنسيتها عىل منازعات اجلنسية ال يتم إال بعد التأكد
من أن احلل الذي ينتهي إليه يتطابق مع القانون الدويل .فإذا كان من املعرتف به أن لسلطات
كل دولة الكلمة الفصل عند وطنييها إال أن ذلك ال جيب أن يكون – يف املعامالت الدولية –
إال يف ظروف حمدودة للغاية .وهذه الظروف يمكن مقابلتها عندما تكون اجلنسية قد تم منحها
يف رشوط متناقضة مع القانون الدويل أو كانت ال تتصف بالفاعلية أو كانت املستندات املقيمة
للجنسية قد تم احلصول عليها بطريق التحايل أو

الغش)138(.

واتساق القانون الداخيل

للجنسية مع القانون الدويل يقوم عىل عدد معترب من األسس واحلجج املنطقية :فهو ينبع من
منطق قوامه أنه إذا كان النظام القانوين للدولة هو الذي حيدد حالة الشخص فإن القايض أو
املحكم الدويل املعروض عليه املنازعة يف اجلنسية هو من يقوم باستنتاجه وتسخري وتطويع آثاره
عىل املستوى الدويل .فاملحكمة الدولية – وفقا ملا قال به الربوفيسور كريستوف شريور  -ليست
( )138راجعEmmanuel GAILLARD, Centre international pour le règlement des différends :
relatifs aux investissements, chronique des sentences arbitrales, sentence SOUFRAKI C/ Les
Emirats Arabes Unis, Clunet 2008, p. 311 et s, spéc p. 337.
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معنية بتطبيق القانون الوطني الذي من املمكن أال يكون القانون الواجب التطبيق يف حاالت
معينة كحالة عدم فاعلية اجلنسية أو االكتساب الالإرادي هلا بانتهاك القانون الدويل أو يف أية
حالة يكون التمتع باجلنسية متناقضا وقواعد القانون الدويل العام)139(.

وهذا الذي ينادي به الفقيه أمر تستلزمه االتفاقيات الدولية .فلقد أشارت املادة األول من
اتفاقية الهاي لسنة  1930إل أنه فيام يتعلق باآلثار الدولية للقانون الصادر عن الدولة املانحة
للجنسية أن "هذا القانون جيب أن يكون مقبوال من جانب الدول األخرى ما دام كان متسقا
مع املعاهدات الدولية ،العرف الدويل ومع مبادئ القانون املعرتف هبا يف مادة اجلنسية .كام
استعارت الفقرة الثانية من املادة الثالثة من االتفاقية األوربية اخلاصة باجلنسية لسنة  1997هذا
النص وإن كانت قد استبدلت بتعبري العرف الدويل مصطلح « القانون العريف الدويل الواجب
التطبيق » )140(.أضف لذلك أن استلزام توافق القانون الوطني للجنسية مع القانون الدويل ال
خيرج عن أن يكون مسألة مستمدة من القانون العريف الدويل اخلاصة باجلنسية من املبادئ العامة
للقانون املعرتف هبا يف مادة اجلنسية( )141خاصة مبدأ servanda

 Pacta Suntالذي استقرت

عليه املحاكم الدولية )142(.ويمكننا أن نستشف ذلك بوضوح مما ورد بحكم املحكمة الدائمة
( )139ومن ذلك قوله " ال تلتزم املحكمة الدولية بالقانون الوطني ( )...يف مجيع الظروف ( )...كحاالت عدم فعالية
اجلنسية التي ال تقيم صلة حقيقية بني الدولة والفرد ( )...االكتساب الالإرادي للجنسية انتهاكا للقانون الدويل أو
حاالت سحب اجلنسية التي تتعارض مع القانون الدويل".
« an International Tribunal is not bound by the national law (...) under all circumstances (…) cases of
ineffectove nationality laking a genuine link between the State and the individual (….) involuntary
acquisition of nationality in violation of international law or cases of withdrawal of nationality that are
coontrary to international law », Christophe SCHREUER, The ICSID Convention: A commentary on
the convention on the settlement of investment Disputes Between States and Nationals of other States,
Cambridge University Press, 2001, note 166, p. 267.
( )140انظر يف ذلكD.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international…op. cit., :

()141

Bruylant, 2012, p. 338, n° 709.
انظرMichel VERWILGHEN, '' conflits de nationalités: pluralité et apatridie '', RCADI, tome :

( )142مراسيم اجلنسية الصادرة يف تونس واملغرب ،املرجع السابق رقم  953ص.24

277, 1999, p. 144.

Décrets de nationalité promulguée à Tunis et au Maroc (zone française), avis consultatif n° 4, 7 février
1923, C.PJI Séri. B 7, en ligne CIJ,
http://www.icjcij.org/pci/serie_B/B_04/Decrets_de_nationalite_promlgues_en_tunisie_et_au_maroc_Avis_consultat
if_1.pdf.

[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
57

111

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 90 [2022], Art. 2

[سلطة املحاكم الدولية عند التصدي ملسائل الجنسية لتسوية منازعات االستثمارات األجنبية]ــــــــ

للعدل الدويل يف قضية القروض الربازيلية حني قررت املحكمة بأنه من املمكن أن يكون
القايض " مضطرا للتعرف عىل قواعد القانون الداخيل املعترب حمال للتطبيق :وهو ما يمكن أن
يكون إما بمساعدة األدلة املقدمة إليه من األطراف أو من خالل كل وسائل البحث التي جتدها
املحكمة مناسبة للفصل يف املسألة حمل النزاع (االختصاص) "(143(.

وتطابق احللول التي تأيت هبا القوانني الوطنية للجنسية مع النصوص الدولية ليس بدعة من
القول فقد أثبتت املامرسات العملية اتباعه يف العديد من السوابق واألحكام الصادرة عن
خمتلف املحاكم واهليئات الدولية .ففي حتكيم فليجينهيمر ل يرتدد جملس التصالح – حال
تعرضه بالبحث عام إذا كان فليجينهيمر قد فقد جنسيته األصلية نتيجة جتنسه يف ويرمتربج –
عن التأكيد عىل أن تلك املسألة تم تقصيها والتحقق منها بالتطبيق للقانون األمريكي وإعامال
ملعاهدة بانكروفت املربمة بني الواليات املتحدة ويرمتربج يف عام  1868منتهيا إل أن " املعاهدة
تعترب أيضا مصدرا مرشوعا للجنسية يف مواجهة الدولة الغري مثلام احلال بالنسبة للقانون
الداخيل لدولة ليست طرفا يف املنازعة الدولية لكنها مستدعاة أو مدخلة من جانب الدول
املندرجة

فيها")144(.

وللوقوف عىل أثر املعاهدات الدولية يف القانون الداخيل للواليات

املتحدة األمريكية قام املجلس بتحديد نطاق حجيتها بطريقة قاطعة إعامال للهدف من إبرامها
منتهيا إل أن األب فليجينهيمر كان قد جتنس بجنسية ويرتنمربج عام  1899وامتد جتنسه إل
أوالده القرص ومن بينهم البري (االبن املدعى بحاميته دبلوماسيا) بطريقة أدت باألخري إل فقد
جنسيته

األمريكية)145(.

وجملس الصلح الذي ل ينكر عىل اجلنسية كوهنا "من مسائل

) (143انظر'' c'est dans ce sens que l'arbitre (ici la cour), selon la Cour permanente de justice :
internationale, '' pourrait être éventuellement obligée de se procurer la connaissance du droit
interne qu'il y lieu d'appliquer ; et cela, soit à l'aide des preuves que lui fournissent les parties,
soit à l'aide de toutes recherches que la cour jugeait convenable de procéder ou de faire
procéder.'', Affaire des Emprunts brésiliens, arrêt XV, 12 aout 1929, Recueil de la Cour
Permanente de Justice Internationale Série A 93, p. 124 ; CJI, http//www.icjcji.org/pcij/serie_A/A_20/64_emprunts_bresiliens_arret.pdf.
)144(Roger PINTO, Les problèmes de nationalité…op. cit., A.F.D.I., V. 9, 1963. pp. 361375, p. 372.
)145(Roger PINTO, Les problèmes de nationalité…op. cit., A.F.D.I., V. 9, 1963. pp. 361375, spéc. p. 372.
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االختصاص املقصور عىل الدولة وتعد لذلك من مسائل القانون الداخيل ،"...ل يرتدد عن
إناطة القايض الدويل سلطة التأكد – بالوسائل التي ختصه" من وجود القرارات اخلاصة هبا،
ملزما إياه" بالتحقق من مطابقتها للقانون الدويل العريف أو االتفاقي خاصة متى رأينا أن
القواعد العرفية يف هذا املضامر عادة ما تقترص عىل العمل عىل احليلولة دون الغش وإقرار حسن
النية )146( ".أما حكم حمكمة العدل الدولية بقضية نوتيبووم فقد أقر بمبدأ االحتجاج باجلنسية
بقوة القانون عىل الدول األخرى فيام عدا استثناءات حمددة عىل رضورة توافر إما االعرتاف هبا
من جانب الدولة األخرى أو اتصاف هذه اجلنسية

بالفاعلية()147

ففيام يتعلق باالعرتاف

( )146ويف احلالة املاثلة فلم يكن للمجلس أن يقوم بفحص وتقييم وسائل اإلثبات التي وضعت بني يديه وفيام خيص
احلالة حمل البحث فمن املؤكد حسبام أبرزه حكم التحكيم أن السلطة األمريكية التي أصدرت شهادة اجلنسية كانت قد
أصدرت قرارا بالتطبيق إلجراءات شبه قضائية ورغم ذلك فقد الحظ حكم التحكيم أن القرار حمل املنازعة ل يكن
صادرا عن جهة قضائية وكام يبدو من احلكم فإنه ترك لنا الفهم بأن املجلس كان يف هذه احلالة سيتبنى موقفا قانونيا
خمتلفا ومثل هذه املفارقة ال تبدو مربرة ذلك أن األمر يتعلق بقرار إداري متنازع فيه من حيث إنه ل يكن حمال ألي شكل
من أشكال الطعن أمام حمكمة االستئناف كام أن صحته أمام القانون الداخيل كانت غري متنازع فيها وعىل أية حال فإنه
ال خيص القايض الدويل مراجعة التطبيق الذي تم يف القانون الداخيل .ولقد تعرضت املحكمة العليا االمريكية لصحة
قانون صادر عن والية كاليفورنيا بمواجهة قانون االحتاد حيث أثري آنذاك مسألة تبني املحكمة ألي من التفسريين:
بحسب األول جيب إبعاد أية انتهاك للقانون االحتادي أما بالنسبة للثاين فكان جيب تبني القانون الصادر عن الوالية وهذا
هو ما كانت قد تبنته حم اكم الوالية واملحكمة العليا ل تعرتف بسلطة إعادة توجيه هذا التفسري من أجل إنفاذ القانون.
وبالقياس يمكننا القول بأ ن ذات املبادئ يمكن أن يتم إعامهلا من جانب القايض الدويل عندما يتعرض للفصل يف قرار
وطني متخذ يف مسألة منبثقة عن االختصاص الداخيل للدولة .فالرقابة املقررة من جانب جهة دولية عىل تفسري وتطبيق
دولة ما لقانوهنا الوطني تبدو لنا مقيمة النتهاك مبارش للسيادة الوطنية هلذه الدولة .ومن هذا املنطلق يبدو حكم
فلجنهيمر وكأنه يف رأي – الباحث – مشوبا بإساءة استخدام السلطة .ولقد كان عىل حكم التحكيم أن جيد أساسا قانونيا
صلبا إذ كان من املقبول بالنسبة للجنسية التي حتدد االختصاص الشخيص للدولة – تعد مسألة دولية – شأهنا يف ذلك
شأن االختصاص اإلقليمي ولكونه منظام بواسطة كل مرشع وطني فإن قانون اجلنسية ليس أكثر بحسب طبيعته ذاهتا
من أن يكون قانونا دوليا .ويف إطار االزدواج الوظيفي يمكننا تفهم الرقابة املبارشة من جانب القايض الدويل املرفوع
أمامه النزاع .هذا القايض الدويل يفرس ويطبق قانون اجلنسية بذات الطريقة التي يفرس ويطبق هبا قانون املعاهدات
الدولية .راجع:
Roger PINTO, Les problèmes de nationalité…op. cit., A.F.D.I., V. 9, 1963. pp. 361-375,
notamment p. 375.

( )147راجع ملخص القضية عىل شبكة املعلومات اإلنرتنت :

http://www.icj-cij.org/files/case-related/5/1810.pdf.
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باجلنسية فإنه ينتج من ترصفات الدولة ومن أعامهلا التي يستشف منها عدم االعرتاض عىل
ظهور تلك احلالة الواقعية أو القانونية .فمثل هذه املواقف تعرب عن قبول هذه الدولة واعرتافها
وإقرارها بصحة هذه احلالة الواقعية أو القانونية بام يمكن معه االحتجاج هبا يف مواجهتها .وال
يمكنها لذلك الرتاجع بشأن تلك املواقف املتخذة )148(.ومن قبيل ذلك ما انتهت إليه حمكمة
العدل الدولية يف قضية  Affaire anglo-norvégienne des pêcheriesسنة  1951من االنتهاء
إل أن صمت إنجلرتا عن رسم احلدود املستقيمة واستغالل النرويج تلك املناطق لعقود طويلة
دون اعرتاض من جانب بريطانيا عىل ذلك يقيم قبوال منها هبذا األمر)149(.

أما فيام خيص القيد القائم عىل رضورة اتصاف اجلنسية املعتربة أمام املحاكم الدولية
بالفاعلية فمقتضاه إمكان االعرتاض أمام املحاكم الدولية عىل اجلنسية املقررة من جانب دولة
ما تطبيقا لقانوهنا الوطني ما دامت تلك اجلنسية تفتقر للفاعلية .وهذا املبدأ الذي انتهت إليه
حمكمة العدل الدولية ال يفرض جنسية دولة ما عىل الدول األخرى إال متى توافر يف حاملها "
االنتامء احلقيقي جتاه الدولة )150(".فمحكمة العدل الدولية قضت بأن القواعد املقررة من
( )148راجع Paul REUTER,'' Réflexions sur la compétence du centre crée par la convention :
pour le règlement des différends entre États et ressortissants d'autres États '', in
investissements étrangers et arbitrage États et personnes privées: la convention BIRD du 18
mars 1965, colloque SFDI de Dijon 1968, credimi – Paris – Pédone 1969, p. 163, n°73: Pierre
Marie DUPUY, Droit international public', 4eme édition, collection précis Dalloz, 1998, note
86, p. 337.: Dieudonné E. O. ONANA, La compétence en arbitrage international …op. cit.,
Bruylant, 2012, p. 337, n° 706.

أما فيام خيص فعالية اجلنسية فإهنا تعرب عن القدر من احلقيقة االجتامعية التي جيب أن تضمن فعال نصا أو قاعدة قانونية

حتى تكون واجبة التطبيق والتي جيب حتققها من حيث الواقع لتكون صاحلة وحمتجا هبا عىل الغري وهو ما يعلو ويربر
وجودها واالعرتاف واالحتجاج هبا .ويف القانون الدويل العام فإن فعالية ترصف دويل جيعل هذا الترصف حمتجا به يف
مواجهة أشخاص القانون الدويل العام األخرى .وليس األمر كذلك يف جمال القانون الدويل اخلاص إذ جيب متييز املفهوم
السابق عن املفهوم الذي حتظى به فكرة الفاعلية فيه والتي يف إطاره تستخدم للتمييز بني الترصف الصحيح قانونا وبني
الترصف الذي ال حيظى هبذا التكييف .راجعD.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage :
international…op. cit., Bruylant, 2012, p. 338, n° 708.

( )149راجع ملخص القضية عىل شبكة املعلومات اإلنرتنت:

http://www.icj-cij.org/files/case-related/5/1810.pdf
) (150راجع«Concorder le lien juridique de la nationalité avec le rattachement effectif de :
l'individu à l'État », Recueil de la Cour Internationale de justice, 1955, p. 23.
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جانب الدولة يف مسائل اجلنسية ال تفرض عىل الدول األخرى إال برشط التحقق من وجود
التوافق بني الرابطة القانونية للجنسية واالنتامء احلقيقي للشخص جتاه الدولة .ولقد طبقت
املحكمة الدولية هذا املبدأ عىل منح اجلنسية بطريق التجنس دون أن حتدد اآلثار املرتتبة عىل
هذا اإلجراء .وهكذا فمنح اجلنسية األصلية تطبيقا حلق اإلقليم أو حلق الدم أو اكتساهبا بطريق
الزواج أو سحبها أو إسقاطها يمكن أن يكون حمال للطعن يف العالقات الدولية باسم الفاعلية
ويمكن أن يرتب آثارا دولية )151(.فمبدأ الفاعلية غدا وكأنه قاعدة من قواعد القانون الدويل
العام مقيدا السلطة التي كانت تقليديا تقديرية للدول يف مسائل اجلنسية .وقانون اجلنسية –
باعتباره من فروع القانون الداخيل – أضحى ملتزما بمراعاة قواعد القانون الدويل العام
واملامرسات والسوابق القضائية الدولية)152(.

والعمل عىل ضامن اتساق القانون الوطني للجنسية مع مبادئ القانون الدويل أصبح أمرا معتادا
ومستقرا عليه يف أحكام التحكيم الدولية .ففي حتكيم وينا ضد احلكومة املرصية الذي تلخصت
وقائعه يف قيام رشكة وينا للفنادق الربيطانية اجلنسية واململوكة بنسبة  90باملائة للسيد نائل
الفرارجي املزدوج اجلنسية املرصية /الربيطانية بالتعاقد مع رشكة الفنادق املرصية عىل تنفيذ
عمليات استثامرية( )153نشب عنها منازعات صدر بشأهنا حكم طعن عليه أمام جلنة الطعن الفردي
) (151راجعPaul REUTER, Principes de Droit international public, Recueil des cours de :
l'Académie de droit international de La Haye, Volume 103, 1961, p. 611.
) (152راجعPinto Roger. Les problèmes de nationalité devant le juge international… op. cit., :
A.F.D.I., V. 9, 1963. pp. 361-375, notamment p. 367.

) (153ويف تلك الدعوى كان الطرفان قد اتفقا عىل التحكيم كوسيلة لتسوية منازعاهتام املحتملة .وبغض البرص عن
اإل جراءات املعقدة التي سارت فيها املنازعات فام هيمنا أن الرشكة االنجليزية جلأت ملركز واشنطن لتسوية منازعات
االستثامر مدعية أن احلكومة املرصية ل تلتزم بتعهداهتا بحامية االستثامر .قضت هيئة التحكيم باختصاصها بنظر الدعوى
استنادا إل اتفاقية محاية االستثامر املوقعة بني مرص واململكة املتحدة وقررت بعد استبعاد القانون املرصي من التطبيق
لصالح قواعد القانون الدويل بإلزام احلكومة املرصية بتعويض قدره  8.819.466.93دوالر باإلضافة إل مبلغ
 11.431.386.88دوالر فوائد  ،ومبلغ  1.1.7.7.3دوالر مصاريف للتحكيم تم الطعن عىل هذا احلكم وقيض
بجلسة برفض دعوى البطالن  .2002/02/05راجع:
Wena Hotels Ltd c. République arabe d’Égypte (2002), note 1 aux para. 38-39. 37 .
Julien Fouret et Dany Khayat, Centre international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements, (2002) 15.2 Revue québécoise de droit international p.167 et s., p. 174
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التي أعادت عىل األسامع اخلالف املحتدم حول املقصود بعبارة " باإلضافة ملبادئ القانون الدويل
يف هذا الشأن" الواردة باملادة  42من اتفاقية واشنطن( )154لتحديد القانون الواجب التطبيق عىل
املنازعة االستثامرية .واحلكم الذي انتهت إليه اللجنة والذي نورده للقياس عليه كان قائام عىل ما
اجته إليه الفقه وحكم حتكيم كلوكنري( )155من تقرير بأال يلعب القانون الدويل إال دورا مصححا
 correctifللقانون الوطني الواجب التطبيق عند عدم اتساق قواعده مع قواعد القانون الدويل أو
أن يلعب دورا تكميليا  supplétifمتى اعرتى القانون الوطني نقص أو قصور عند تسوية املنازعة
املعنية .كام ل تستبعد املحكمة أن يتم اللجوء للقانون الدويل بصفة طبيعية متى تصادم القانون
الوطني الواجب التطبيق مع مبادئه

األساسية)156(.

كام أشارت جلنة الطعن للرأي املعترب

للربوفيسور إيامنيول جييارد ( )157القائل بأن القانون الدويل يتمتع بمكانة خاصة يف النظام القانوين
) (154راجع:
Wena Hotels Ltd c. République arabe d’Égypte (2002), note 1 aux para. 38-39. 37.
Julien Fouret et Dany Khayat, Centre international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements, (2002) 15.2 Revue québécoise de droit international p.167 et s., p. 174.

) (155ويتعلق األمر بوجهة النظر التي سبق للجنة الطعن األول بتحكيم كلوكنري ضد الكمرون أن تبنتها.

Emmanuel Gaillard, affaire Klöckner Industrie-Anlagen GmbH et autres c. République du
Cameroun et Société Camerounaise des Engrais (1985), Clunet 1986, extraits au 114, p. 163,
note 12 p. 122.
) (156راجعW. Michael Reisman, « The Regime for Lacunae in the ICSID Choice of Law :
Provision and the Question of its Threshold » (2000), 15 ICSID Rev. – Foreign Inv’t L.J.
362.

وبالرغم من التباين الظاهر بني تلك اآلراء إال أهنا جتتمع عىل رأي قوامه منح األفضليه واألولوية يف التطبيق للقانون

الوطني حيث جيب أن يقوم املحكم ابتداء بفحصه وبصفة دورية عىل أن يرتك للقانون الدويل يف هذا الشأن دورا أسياسيا.
ولقد أخذ بتلك النظرية احلكم الصادر عن جلنة الطعن بتحكيم كلوكنري حني أشار إل أنه ليس بوسع املحكمني اللجوء
ملبادئ القانون الدويل إال بعد البحث عن والوقوف عىل حمتوى القانون الوطني للدولة وبعد القيام بتطبيق القواعد
املادية ذات الصلة  les règles pertinentesمن القانون الوطني .ذلك أنه مما شك فيه – بحسب صياغة املادة  42من
اتفاقية واشنطن – أنه ال يكون هليئات التحكيم أن تؤسس أحكامه وفقط عىل مبادئ القانون الدويل.
Emmanuel GAILLARD, Klöckner Industrie-Anlagen GmbH et autres c. République du
Cameroun et Société Camerounaise des Engrais (1985), Clunet 1986, spécialement pp. 163
à 167: Julien Fouret et Dany Khayat, Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements, (2002) 15.2 Revue québécoise de droit international p.167 et s.
., notes de bas de page 174.

) (157راجع يف ذلك مالحظات وتعليقات الفقيه املتعددة يف هذا الشأن بمجلة القانون الدويل بصفة خاصة.
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الذي رسمته اتفاقية واشنطن فيام يتضمن قواعد التي يكون للمحكمني أن يستقوا منها عقيدهتم
. عند عدم اختيار القانون الواجب التطبيقles arbitres peuvent puiser librement بحرية
فدور القانون الدويل ال يقف عند حد تكملة النقص أو احللول عند التناقض مع مبادئه بل يرقى
 فالدور الذي يلعبه القانون الدويل يرتكز عىل.ألن يكون مصدرا للقانون يتمتع باجلاهزية للتطبيق
عدة اعتبارات من بينها أن هيئات التحكيم التي تنظر تلك املنازعات مشكلة يف إطار النظام الدويل
) تطبيقا لذلك158(.وبالتطبيق للقانون الدويل وال تعمل حتت إمرة أي من األنظمة القانونية الوطنية
تبنت جلنة الطعن الفردي هذا الرأي األخري مؤيدة ما سبق هليئة التحكيم أن قررته من إمكانية تطبيق
قانون دولة االستضافة مقرتنا بقواعد القانون الدويل عندما يوجد ما يربر ذلك ومن إمكان تطبيق
 لتسويةrègles appropriées القانون الدويل بطريقة مستقلة عندما تكون قواعده القانونية مناسبة
)160( )159( .املنازعات الواقعة يف نطاق تطبيقه

Emmanuel GAILLARD, « Décision du Comité ad hoc du 5 février 2002, Wena Hotels Ltd.
c. République arabe d’Égypte, Centre International pour le Règlement des Différends relatifs
aux Investissements (C.I.R.D.I.): Chronique des sentences arbitrales, Clunet 2003, p. 130 et
s. spé. pp 191-197 et ses observations in «Centre International pour le Règlement des
Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.): Chronique des sentences arbitrales »,
Clunet 1991, p. 118 et s, spéc. p. 181.

:( راجع عىل سبيل املثال األحكام الصادرة عن مركز حتكيم واشنطن يف املنازعات التي ثارت مع سرييالنكا158)

Mihaly International Corporation c. République démocratique socialiste du Sri Lanka
(2002), Affaire No. ARB/00/2, 41 ILM 867, au para. 19 (Centre International pour le
Règlement des Différends relatifs aux Investissements)  أو مع مجهورية السلوفاكCeskoslovenska
obchodni banka c. République Slovaque (1999), décision sur la compétence, Affaire No.
ARB/97/4, 14 ICSID Rev. – Foreign Inv’t L.J. 251, aux pp. 263-264 (Centre International
pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements).: Julien Fouret et Dany
Khayat, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements,
(2002) 15.2 Revue québécoise de droit international p.167 et s. ., spéc. p. 175
E. GAILLARD, Centre International pour le Règlement des Différends relatifs : ( راجع159)
aux Investissements: Wena Hotels Ltd c. République arabe d’Égypte [2002], Décision du
Comité ad hoc, Affaire No. ARB/98/4, 41, Clunet 2002, p. 130 et s.: Julien FOURET et Dany
KHAYAT, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements,
(2002) 15.2 Revue québécoise de droit international p.167 et s., spéc. p. 175.

( وانطالقا من ذلك انتهت جلنة الطعن إل التصديق عىل موقف هيئة التحكيم التي كانت قد استبعدت القانون160)
املرصي من التطبيق تأسيسها عىل مجلة أسانيد من بينها عدم تضمنه تنظيام ترشيعيا للفوائد املركبة لصالح تطبيق مبادئ

=القانون الدويل واتفاقية احلامية الثنائية املربمة بني مرص وبريطانيا – دولة جنسية املستثمر األجنبي ومن بينها نص املادة
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ويف حتكيم  Victor BEYضد احلكومة الشيلية كان املستثمر األجنبي قد ادعى وأكد عىل أنه
كان قد فقد اجلنسية الشيلية بصفة خاصة نتيجة ختليه الرصيح عن هذه اجلنسية )161( .وكانت
حكومة شييل قد أكدت عىل أن التخيل من جانب املستثمر عن هذه اجلنسية ل يكن سببا صحيحا
لفقد اجلنسية الشيلية وفقا لقانون هذه الدولة الذي ال يتضمن نصا قانونيا مرخصا بالتخيل عن
الصفة الوطنية الشيلية .إثر ذلك قامت هيئة حتكيم مركز واشنطن بتمحيص نصوص القانون
الشييل بخصوص املسألة املتنازع فيها منتهية إل أنه وعىل نقيض ما أكدته دولة شييل فإن التخيل
اإلرادي عن اجلنسية وإن ل يكن حمل نص رصيح يف القانون الشييل إال أنه مرخص به يف القانون
الدويل فيام خيص مزدوجي أو متعددي اجلنسية .ولقد أشار الربوفيسور اإلسباين فريناندو
مارينو يف رأيه االستشاري هبذه املناسبة إل أنه وفقا للتفسري الذي أتت به الدولة املدعى عليها
للقانون الدويل واجب التطبيق وللقانون الداخيل لدولة شييل يف مسائل اجلنسية فإنه وإن كان
القانون الوطني الشييل ال يعرتف للسيد كازادو باحلق يف التخيل عن صفته كمزدوج للجنسية
الشيلية إال أن التخيل عن اجلنسية يظل ممكنا ومقبوال وفقا لنصوص موجودة يف القواعد
الدولية امللزمة لشييل يف جمال حقوق اإلنسان )162( .فكل تفسري أو تطبيق للقانون الوطني
الشييل بام خيالف قواعد القانون الدويل يتناقض مع هذا األخري .فتفسري اتفاقية واشنطن ال
يمكن أن يتم وفقا للقانون الشييل .والقانون الشييل املعترب من جانب تلك الدولة والتفسري

=اخلامسة الضامن االلتزام بتعويض عادل ومالئم وفعال ومتسق مع القيمة احلقيقية لالستثامرات يوم املصادرة .راجع :
E. GAILLARD, Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements:
Wena Hotels Ltd c. République arabe d’Égypte [2002], Décision du Comité ad hoc, Affaire No.
ARB/98/4, 41, Clunet 2002, p. 130 et s. paragraphe 50 et 52 : Julien FOURET et Dany KHAYAT,
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, (2002) 15.2 Revue
québécoise de droit international p.167 et s. ., spéc. p. 175.

( )161انظر Emmanuelle CABROL, La nationalité des demandeurs personnes physiques :
devant le CIRDI, in "CIRDI 45 ans après Bilan d'un système" sous la direction de ferhat
HORCHANI, Acte du colloque de Tunis 11, 12, 13 mars 2010, éditions a Pedone 2010, pp.
56 -66, spéc. p. 62.

( )162الرأي االستشاري للربوفيسور فريناندو مارينو بمناسبة حتكيم السيد فيكتور بيي ضد دولة شييل ،ص  ،4الفقرة
السابعة.
Fernando M. MARINO, consultation juridique dans l'affaire de Victor BEY c. l'Etat de Chili,
Madrid, 19 février 2003, p. 4. N° 7, www.elclarin.cl/fpa/pdf/190203_fr.pdf.
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الذي أتت به له ليس أكثر من يمثل جمرد واقعة مادية يف مواجهة القانون الدويل .هكذا يكون
هناك حمل عند تفسري اتفاقية واشنطن لألخذ بعني االعتبار باآلثار املرتتبة عىل معاهدة ازدواج
اجلنسية بوصفها القاعدة القانونية الدولية التي أصبح بموجبها كازادو مزدوج اجلنسية
اإلسبانية الشيلية )163( .كام أن التفسري الذي أتت به شييل لقانوهنا الوطني واجب التطبيق حيول
قواعد اجلنسية إل فكرة خاوية قابلة لالستخدام حسب هواها من شأهنا أن تؤدي إل فرض
تفسري عام نتيجته احلتمية حرمان مستثمر أجنبي (إسباين اجلنسية) من احلق يف التعويض عن
األرضار التي حلقت به باملخالفة لقواعد القانون الدويل العام)164( .

وىف قضية  )165( Micula C./ Roumaniaتلخصت الوقائع يف أن األخوين ميكيوال كانا قد
ولدا يف رومانيا ثم هاجرا للعيش بالسويد التي منحتهام اجلنسية السويدية بعدما ختليا عن
جنسيتهام الرومانية .وعند املنازعة أمام مركز واشنطن بخصوص االستثامرات التي كانا قد
أقاماها برومانيا اعرتضت األخرية عىل ختليهام عن اجلنسية الرومانية مثرية الشك حول ما إذا
كان أحدمها قد أقام بصفة معتادة وملدة مخس سنوات بالسويد وبالتايل عام إذا كان قد استوىف
بطريقة سليمة رشوط اكتساب اجلنسية السويدية .قامت املحكمة بفحص املسألة عىل ضوء
( )163راجع :الرأي االستشاري للربوفيسور فريناندو مارينو بمناسبة حتكيم السيد فيكتور بيي ضد دولة شييل ،ص
 ،9الفقرة اخلامسة عرشة.
Fernando M. MARINO, consultation juridique dans l'affaire de Victor BEY c. l'État de Chili,
Madrid, 19 février 2003, p. 9. N° 15, www.elclarin.cl/fpa/pdf/190203_fr.pdf.

( )164راجع :الرأي االستشاري للربوفيسور فريناندو مارينو بمناسبة حتكيم السيد فيكتور بيي ضد دولة شييل ،ص
 ،9الفقرة اخلامسة عرشة :

Fernando M. MARINO, consultation juridique dans l'affaire de Victor BEY c. l'Etat de Chili,
Madrid, 19 février 2003, p. 9. N° 15, www.elclarin.cl/fpa/pdf/190203_fr.pdf

( )165راجع:

Guillaume ARÉOU, CIRDI: Décision Ioan & Viorel Micula et autres c. Roumanie 24
septembre 2008.
http://sentinelle-droitinternational.fr/bulletins/a2008/20081221_bull_171/sentinelle_271.htm#cirdi2 ; IOAN
MICULA, VIOREL MICULA, S.C. EUROPEAN FOOD S.A., S.C. STARMILL
S.R.L.AND S.C. MULTIPACK S.R.L. CLAIMANTS v. ROMANIA RESPONDENT
ICSID Case No. ARB/05/20 - Decision on Jurisdiction and Admissibility
http://juris.prod.advomatic.com/library/ioan-micula-viorel-micula-sc-european-food-sa-scstarmill-srl-and-sc-multipack-srl-v.
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نصوص القانون السويدي بخصوص هذه النقطة منتهية إل أنه كان يوجد قرينة لصالح رشط
اجلنسية املمنوحة من الدولة وأنه كان عىل الطرف الذي ينعى عىل ذلك إقامة الدليل عىل أن
تلك اجلنسية كانت قد اكتسبت بطريق خمالف للقانون الدويل وبصفة خاصة نتيجة الغش أو
اخلطأ املادي )166(.ولقد اعتربت املحكمة بخصوص هذا األمر أنه ل يكن هناك سبب للشك
يف مصداقية التحريات التي قامت هبا السلطات السويدية عند منح اجلنسية وأن املدعى كان قد
قام بتقديم عنارص مقنعة وأن الدولة املدعى عليها ما كان ليمكنها أن تتوقف عند جمرد إثارة
الشك يف هذه املسألة .هكذا فإن اللجوء للقانون الدويل ال يرخص بإثارة الشك حول احلل
الذي أتى به القانون الوطني األمر الذي أدى هبيئة حتكيم واشنطن إل اتباع ما دفعت به الدولة
املتنازع يف جنسيتها .هذا االجتاه املتبع من جانب مركز حتكيم واشنطن والقائم عىل استشارة
قانون الدولة املدعى التمتع بجنسيتها والتأكد من أن ما يقره هذا القانون من نتائج ال يناقض
قواعد القانون الدويل ليس خاصا بمركز حتكيم واشنطن أو قارصا عليه بل تطبيق لسوابق
قضائية وقرارات مستقرة يف القانون الدويل العام )167( .فاملحكمة وإن قامت بفحص املنازعة
حول اجلنسية السويدية بالتطبيق للقانون السويدي منتهية إل وجود قرينة لصاحلها ،فإهنا
استلزمت ممن اعرتض عىل ذلك إقامة الدليل عىل أهنا كانت قد اكتسبت بطريقة خمالفة للقانون

( )166راجع:
E. CABROL, La nationalité des demandeurs personnes physiques devant le CIRDI, in
"CIRDI 45 ans après Bilan d'un système" … op. cit., Pedone 2010, pp. 56 -66, spécialement
p. 58.

( )167ورغم ذلك فاعتبارا لنظريات أخرى ما كان من هيئات حتكيم مركز واشنطن إال االجتاه نحو تأسيس املوقف
الذي تبنته يف اخلصومتني التحكميتني السابقتني عىل اتفاقية واشنطن وخصوصية نصوصها السيام نص املادة  25منها
والذي يستلزم التمتع بجنسية إحدى الدول املتعاقدة باالتفاقية والذي يعد ذا مدلول فضفاض لدرجة أنه يوسع من
نطاق االختصاص الشخيص ملركز واشنطن ليضم أكرب عدد من املستثمرين من األشخاص الطبيعية املنتمية للدول
أعضاء املجتمع الدويل أطراف االتفاقية .وال يقيد منه إال الرشط الثاين الوارد بالفقرة األخرية من تلك املادة واملستلزم
أال يكون املستثمر املدعى من بني مواطني الدولة املدعى عليها يف املنازعة االستثامرية.
E. CABROL, La nationalité des demandeurs personnes physiques devant le CIRDI, in
"CIRDI 45 ans après Bilan d'un système" … op. cit., PEDONE 2010, pp. 56 -66,
spécialement p.59 et 61.
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الدويل كأن كانت ثمرة غش أو خطأ مادي )168( .ومن حيث إنه ل يقم أمامها سبب للشك
حول مصداقية حتريات السلطات السويدية عند منح اجلنسية ،ولعدم كفاية الشكوك التي
أ طلقتها رومانيا حول املسألة للقول بمخالفة اكتساب اجلنسية املتنازع فيها للقانون الدويل ()169

فقد انتهت للحكم بتمتع األخوة مكيوال باجلنسية السويدية.
أما حتكيم سياج فلم ُ
خيل بدوره من االجتاه نحو العمل عىل ضامن االتساق بني القانون
الدويل والقوانني الوطنية واجبة التطبيق .فعىل الرغم من دفع مرص بعدم إمكان تطبيق معاهدة
احلامية الثنائية وقواعد القانون الدويل عىل كل جوانب النزاع املعروض عىل اهليئة
التحكيمية()170

تبنت اهليئة طلب املدعيني االعرتاف بأجنبيتهام عن مرص إعالء ملبادئ

اإلنصاف خاصة اإلستوبل( )171والذي يعد مبدأ عاما للقانون الدويل يرتكز عىل حسن النية.
وقررت اهليئة أن املدعيني قد ترصفا بحسن نية يف تعاملهام مع مرص خاصة وأن اجلهة طالبة
التحكيم ل تكن تعلم يف هذه املرحلة ول يكن من املتوقع أن تعلم أهنا – بالتطبيق للقانون
املرصي – كانت قد فقدت جنسيتها املرصية )172(.وردا عىل دفع مرص بأن املعاهدة الثنائية
حلامية االستثامر والقانون الدويل ال حيوالن دون تطبيق مبادئ القانون املرصي كان املدعيان قد
دفعا بأنه ال يمكن االحتجاج بالقانون الداخيل بسبب عدم تطبيق مبادئ القانون الدويل التي
( )168راجعE. CABROL, La nationalité des demandeurs personnes physiques devant le :
CIRDI, in "CIRDI 45 ans après Bilan d'un système" sous la direction de ferhat HORCHANI,
Acte du colloque de Tunis 11, 12, 13 mars 2010, éditions a PEDONE 2010, pp. 56 -66,
spécialement p. 58.
( )169راجعEmmanuelle CABROL, La nationalité des demandeurs personnes physiques… :
op. cit., Acte du colloque de Tunis 11, 12, 13 mars 2010, Pedone 2010, pp. 56 -66, spéc. p.
59.

( )170أستاذنا الدكتور هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر يف الدعوى بني :وجيه جورج إييل
سياج والسيدة  ( Clorinda vecchiاملدعيان ) ومجهورية مرص العربية ( املدعى عليها ) ،القضية رقم 15/05/ARB

تسوية منازعات االستثامر ) " ،جملة التحكيم العاملية  -العدد السابع  .متوز – يوليه  ، 2010 -ص  539وما بعدها
خاصة ص .570
( )171يستند اإلستوبل إل عدم إمكانية الشخص من االستفادة من أخطاء عائدة إليه.
( )172أستاذنا املرحوم د .هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر.....مشار إليه ،جملة التحكيم العاملية
العدد السابع  .متوز – يوليه  ، 2010 -ص  539وما بعدها خاصة ص .570
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ال خالف حول مراعاهتا يف املنازعات اخلاصة باالستثامرات الدولية .ولقد أخذت اهليئة بأقوال
طالبي التحكيم يف هذا الشأن حيث قررت بأنه  -وفق املستقر عليه – ال يكون ملرص أن حتتج
بأحكام قانوهنا عىل حساب املبادئ املستقرة بالقوانني الدولية)173( .

يستنتج مما سبق أن القانون الوطني رغم كونه الواجب التطبيق عىل كل ما يتعلق باجلنسية إال
أنه ليس وحده الواجب املراعاة فيام خيص منازعاهتا املنظورة أمام املحاكم الدولية .فاألخرية تقوم
حني تستبني وجود نقص بالقانون الوطني بتعويض ذلك عرب اللجوء لقواعد القانون الدويل
املعنية مثلام حدث بتحكيم كازادو ضد احلكومة الشيلية .كام أهنا وهي التي ال تنكر بحسب املبدأ
التزامها بإعامل القانون الوطني بوصفه القانون الواجب التطبيق تستلزم أال يتعارض هذا القانون
يف أحكامه مع مبادئ القانون الدويل وإال اضطرت الستبعاده مثلام تم بتحكيم وينا ضد احلكومة
املرصية .إن ذلك كله قد يعني أن تدخل القانون الدويل إل جانب القانون الوطني للجنسية أو
إحالله حمله يف بعض احلاالت قد يعني أنه وضع حلوال ملختلف املشاكل القانونية .غري أن األمر
ليس كذلك بالرضورة فتدخل هذا القانون قد يصبح مصدرا للصعوبات متى حدث وتنافست
بعض قواعده للتطبيق عىل بعض املنازعات الدائرة حول اجلنسية !
ثاني اا) التزام املحاكم الدولية بأولويات التطبيق عند التنافس بني قواعد القانون الدويل
للجنسية:

إن اجلنسية بوصفها " التعبري القانوين لواقع مفاده أن من منحت إليه بقوة القانون أو بموجب
عمل من أعامل السيادة يكون أكثر ارتباطا بشعب الدولة التي منحتها له من اجلنسية التي منحت من
أية دولة أخرى" قد تصبح عند املنازعة أمام املحاكم الدولية حمال للتنافس أو التنازع بني عدد من
قواعد القانون الدويل واجبة التطبيق حسام ملشاكلها القانونية .فتلك الصفة التي تقوم عىل انتامء
وتضامن حقيقي يف الوجود وعىل مصالح ومشاعر مقرتنة بالتبادل يف احلقوق وااللتزامات
والواجبات كانت يف بعض املنازعات التي أثريت أمام حماكم التحكيم املختلط معرضا للتنافس يف
التطبيق بني قاعدتني من قواعد القانون الدويل متعلقتني بمسائل احلامية الدبلوماسية .فقد سبق يف
( )173أستاذنا املرحوم د .هشام صادق " ،املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر.....مشار إليه ،جملة التحكيم العاملية
 العدد السابع  .متوز – يوليه  ، 2010 -ص  539وما بعدها خاصة ص .570122
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قضية مريجي سرتونسكي أمام جملس التصالح اإليطايل األمريكي( )174أن طالبت الواليات املتحدة
األمريكية باحلامية الدبلوماسية مؤكدة عىل أن اجلنسية الفعلية للسيدة سرتونسكي كانت اجلنسية
األمريكية .واملشكلة كانت معروضة بوضوح .ففي القرار الصادر منه استعرض جملس الصلح
املبادئ العامة املرشدة ألي من احللول واجبة االتباع يف هذه احلالة خاصة مبدأ استبعاد أية محاية
دبلوماسية متى كان الفرد متمتعا بجنسية الدولتني املتنازعتني تطبيقا للمساواة بني السيادات ومبدأ
السامح باحلامية الدبلوماسية للدولة التي تعلو جنسيتها ما سواها من اجلنسيات تطبيقا ملبدأ الفاعلية.
وبحسب جملس التصالح فإن املبدأين املشار إليهام كانا مكملني لبعضهام البعض .وعىل الرغم من أن
املجلس ل يقم بتسبيب هذا الذي أكده والذي قد يبدو للوهلة األول مدعاة للتناقض .ذلك أن تطبيق
املبدأ القائم عىل املساواة بني الدول والذي يستبعد احلامية الدبلوماسية حال ازدواج اجلنسية جيب أن
يستبعد من التطبيق أمام مبدأ اجلنسية الفعلية متى كانت األخرية هي جنسية الدولة املدعية باحلامية
الدبلوماسية )175( .فإذا حدث ومنحت إحدى الدول شخصا ما صفتها الوطنية وطالبت عند تعرض
حقوقه لالنتهاك بحاميته الدبلوماسية أمام القضاء الدويل ضد دولة أخرى كان حامال يف عني الوقت
جلنسيتها كان للدولة األخرية أن تدفع بعدم قبول هذا الطلب لكونه من بني حاميل صفتها
الوطنية )176(.غري أنه  -يف هذا الفرض الذي تنشب فيه املنازعة بني دولتني تعتربان هذا الشخص من
وطنييها – تكون القاعدة واجبة التطبيق تلك القائمة عىل الفاعلية .فال يمكن لدولة االعرتاض عىل
طلب احلامية الدبلوماسية أو الدفع بعدم قبوله إال إذا كانت جنسية الدولة طالبة احلامية واملمنوحة
للشخص حمل الطلب املزدوج اجلنسية ال تتسم بالفاعلية )177( .يفهم من ذلك أن مبدأ الفاعلية
بوصفه القيد املقرر – كام أرشنا يف مواجهة القانون الوطني للجنسية – يتنافس يف جمال احلامية
( )174راجعM. AMADIO, Le contentieux international … op. cit., Paris, 1965, p.109.:
( )175راجعM. AMADIO, Le contentieux international … op. cit., Paris, 1965, p.109. :

) (176وليس ذلك إال تطبيقا للامدة الرابعة من اتفاقية الهاي  1930التي نصت عىل أن " الدولة ال يمكنها أن متنح
محايتها الدبلوماسية ألحد رعاياها يف مواجهة دولة يتمتع بجنسيتها".
http://eudocitizenship.eu/InternationalDB/docs/Convention%20on%20certain%20questions%20relatin
g%20to%20the%20conflict%20of%20nationality%20laws%20FULL%20TEXT.pdf.
( )177راجع Roger PINTO, Les problèmes de nationalité devant le juge international…op. :
cit., A.F.D.I., V. 9, 1963. pp. 361-375, notamment p. 362.
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الدبلوماسية ومبدأ املساواة بني السيادات والذي قوامه عدم السامح بسامع طلبات احلامية الدبلوماسية
ضد الدولة التي يتمتع مزدوج اجلنسية بصفتها الوطنية .ولربام قد يقال أنه ال يوجد ثمة تناقض بني
األخذ باملبدأين يف آن واحد حيث لكل منهام جمال تطبيقه :فإذا ما طلبت دولة باحلامية الدبلوماسية
ألحد وطنييها احلامل يف نفس الوقت جلنسية الدولة املدعى عليها فيكون للدولة األخرية أن تدفع
وربام حتصل عىل حكم لصاحلها متى ثبت أن جنسيتها هي اجلنسية الفعلية .وهو ما ال يبدو لنا
بالرضورة ألنه لو فرض وكانت جنسية الدولة الطالبة باحلامية هي اجلنسية الفعلية فام من شك من أنه
تطبيقا لذات الفهم قد تقيض املحكمة الدولية لنفسها باالختصاص وهو ما ال يمنع الدولة املدعى
عليها املتمتع بجنسيتها من أن تدفع بأن احرتام املساواة بني السيادات يقتيض رفض الطلب لتعلق
األمر بدوره بقاعدة ذات طبيعة دولية .والتنافس املشار إليه بني هاتني القاعدتني الدوليتني عىل الرغم
من أمهيته البالغة ال جيب أن نقف أمامه طويال لتعلقه بمسألة من مسائل القانون الدويل العام باملعنى
الدقيق والذي خيرجه عن ختصصنا الدقيق يف العالقات اخلاصة الدولية.
فام هيمنا يف هذا الصدد هو فهم وحتليل االسباب التي ألجلها رفضت هيئات حتكيم مركز
واشنطن وال تزال ترفض األخذ بنظرية اجلنسية الفعلية عند ازدواج أو تعدد اجلنسية عىل الرغم
من أن تلك النظرية باتت مستقرة متواترة يف التطبيق من جل إن ل يكن كل األحكام الصادرة
عن حمكمة العدل الدولية ومن بعدها حمكمة التحكيم اإليرانية األمريكية )178( .وهل الرس يف
ذلك يكمن يف التعارض الكائن بني نصوص اتفاقية واشنطن لسنة  1965وبني نظرية اجلنسية
الفعلية؟ ملحاولة حتليل ذلك واإلجابة عليه ال نملك إال تناول األمر يف إطار استعراض ما بني
أيدينا من أحكام تعلقت هبذه املسألة الفنية .ففي حتكيم  Championالتي دفعت فيها مرص بعدم
اختصاص املركز استنادا إل أن املدعني بالتحكيم كانوا متمتعني باجلنسية األمريكية وباجلنسية

( )178ملزيد من اإليضاح والتفصيل راجع بحثنا املنصب عىل " تنازع اجلنسيات أمام مركز حتكيم واشنطن لتسوية
منازعات االستثامر بني الدول ورعايا الدول األخرى املتعاقدة" منشور بمجلة التحكيم العاملية ،العدد  34سنة 2017
الذي استعرض العديد من القضايا اخلاصة باملستثمرين من مزدوجي اجلنسية والتي أثريت فيها نظرية اجلنسية الفعلية
كقضية سوفراكي ضد اإلمارات وحتكيم وجيه سياج ضد مرص وقضية األخوة ميكيوال ضد رومانيا وحتكيم كازادو
ضد شييل...
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املرصية )179( .كان املدعون قد طالبوا ردا عىل ذلك برضورة االعرتاف بجنسيتهم األمريكية
لكوهنا اجلنسية « احلقيقية والفعلية» .ول يلق هذا الدفع األخري صدى لدى املحكمني الذين
اعتربوا أن إقرار املدعني بتمتعهم باجلنسية املرصية – جنسية دولة االستضافة – كان كافيا
للحكم بعدم اختصاصها مراعاة لرصيح نصوص االتفاقية املنشئة ملركز التحكيم املنبثقة عنه.
واملحكمون كانوا للتوصل لتلك النتيجة قد جلؤوا لألعامل التحضريية التفاقية واشنطن
ولتقرير مديري البنك الدويل لكتابات الفقيه كريستوف شريورير الذي كان قد أوضح أن
مديري البنك الدويل كانوا يف البداية قد قبلوا بإمكان ازدواج اجلنسية وبعد املناقشة انتهى إل
أن هذه الصيغة سيتم استبعادها يف احلالة التي تكون فيها إحدى هذه اجلنسيات جنسية الدولة
املضيفة لالستثامر .من ناحية أخرى استندت هيئة التحكيم إل تقرير مديري البنك الدول
بتاريخ  1985/3/18الذي ورد فيه أن عدم االختصاص مطلق وال يمكن عالجه أو التحايل
عليه حتى ولو أعطت الدولة الطرف يف النزاع موافقتها (.)180
ويف حتكيم فرنك عارف ضد مولدافيا كان املستثمر قد دفع بأن رشط " اجلنسية الفعلية"
الذي طالبت الدولة املدعى عليها إعامله ال وجود له يف جمال التحكيم أمام مركز واشنطن.
فالرشط الوحيد املنصوص عليه باملادة  25من االتفاقية املنشئة للمركز يكمن يف رضورة أال
حيمل املستثمر جنسية دولة االستضافة .أضف لذلك أن اتفاقية احلامية الثنائية ال ترتك جماال
لتطبيق اجلنسية الفعلية التي تنادي هبا الدولة املدعى عليها والتي ال جتد أي دعم يف السوابق
القضائية للمركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر )181( .بل إن هيئة التحكيم  -بعد أن باتت
مقتنعة باجلنسية الفرنسية للمطالبة باحلامية اإلجرائية املقررة – ل تتوان عن التأكيد عىل أن
معاهدة االستثامر الثنائية ال تتضمن رشطا رصحيا يستلزم رضورة اكتساب اجلنسية املعنية وفقا
( )179راجعChampion Trading Company and Ameritrade International, Inc. V. Arab :
Republic of Egypt, note 1021, pp. 275-291, p. 283. ; D.E. ONGUENE ONANA, "La
compétence en arbitrage international…op. cit., Bruylant, 2012, p. 363, n° 770.
( )180راجعD.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international…op. cit., :
Bruylant, 2012, p. 363, n° 770.
ICSID Case No. ARB/11/23, p. 33, n° 159:
( )181راجع:
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showD
oc&docId=DC3223_En&caseId=C1740.
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للقانون الوطني لدولة استضافة االستثامرات املتنازع فيها ولو كان األمر كذلك لكان الباب
قد فتح أمام املحكمة للتحقيق يف حالة املدعي الذي منحته السلطات الفرنسية جنسيتها)182( .

يفهم من ذلك أن هيئة التحكيم تقر فضال عن التزامها بالقانون الوطني للجنسية برضورة
مراعاة تطابقه مع مبادئ القانون الدويل املعنية.
وهذا الوضع املستقر عليه بجل إن ل يكن كل األحكام الصادرة عن هيئات حتكيم مركز
واشنطن والرافض لألخذ بنظرية اجلنسية الفعلية أمام هيئات حتكيم املركز ( )183ال يعني أن
هيئات التحكيم املشار إليها قد استقرت عىل استبعاد هذا املبدأ من مبادئ القانون الدويل
لصالح القانون الوطني لدولة اجلنسية املتنازع فيها .ذلك أن املنطق املعلن وراء هذا االستبعاد
يكمن يف التزام هيئات حتكيم مركز واشنطن بمراعاة قاعدة أخرى من قواعد القانون الدويل
تتمتع باألولوية يف التطبيق لكوهنا مستمدة من قانون املعاهدات الدولية .فرصيح نص املادة
 25من اتفاقية واشنطن لسنة  1965الواجب التطبيق ُقبيل مبادئ القانون الدويل وفقا للتدرج
اهلرمي للقواعد الدولية والذي يمنع املستثمر املزدوج اجلنسية احلامل للصفة الوطنية لدولة
االستضافة من اختصامها حتكيميا أمام املركز ال يعطي هليئات التحكيم ثمة سلطة تقديرية
بشأن إعامل نظرية اجلنسية الفعلية .ويؤكد ذلك أن استبعاد مركز حتكيم واشنطن لنظرية
الفاعلية من التطبيق عند املنازعة حول اجلنسية – بالرغم من كوهنا من بني مبادئ القانون
الدويل  -ل يمنع أحكام التحكيم السابقة عىل إنشاء املركز وتلك الالحقة عليه والصادرة عن
هيئاته من التأكيد عىل رضورة مراعاة عدم تعارض القانون الوطني للجنسية مع املبادئ
األساسية األخرى املستقرة يف القانون الدويل العام.

( )182راجعFRANCK CHARLES ARIF, Claimant, and REPUBLIC OF MOLDOVA :
Respondent, ICSID Case No. ARB/11/23, p. 85, n° 358:
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showD
oc&docId=DC3223_En&caseId=C1740

( )183ملزيد من اإليضاح والتفصيل راجع بحثنا املنصب عىل " تنازع اجلنسيات أمام مركز حتكيم واشنطن...مشار إليه
منشور بمجلة التحكيم العاملية ،العدد  34سنة .2017
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اخلامتــــة
يف ختام هذه الدراسة يمكننا استخالص كل ما ييل:
 إ ن متتع الدول بسلطة استئثارية يف تنظيم جنسيتها ال ينال من استقالل املحاكم الدوليةعند النظر يف اختصاصها يف التحقق من توافر أو انتفاء الصفة الوطنية املتنازع فيها أمامها وفقا
للقانون الدويل والنصوص االتفاقية .وجيد االختصاص املقرر لتلك املحاكم أسبابه يف املواثيق
الدولية ويف السوابق القضائية والتحكيمية التي أقرهتا جمالس الصلح والتحكيم املختلط
واملحكمة الدائمة للعدل الدويل وحمكمة العدل الدولية .كام يستمد أسانيده من كتابات الفقه
ومن مبدأ االختصاص باالختصاص املنصوص عليه باللوائح األساسية ملراكز التحكيم الدويل
كالنص الوارد باملادة  41من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثامر بني الدول ورعايا
الدول األجنبية.
 إنه إذا كان االعرتاف للمحاكم الدولية بالفصل يف منازعات اجلنسية رضورة عملية للحاميةاإلجرائية املقررة إال أن هذا االختصاص يتعني استخدامه للتحقق من توافر رابطة اجلنسية يف إطار
القانون الدويل ( :)184فإذا كان للقايض أو املحكم الدويل التحقق من أن اجلنسية تم احلصول عليها
بطريقة سليمة وأهنا ل ُت ْفقد أو تسقط عمن ادعى هبا للجوء للمحاكم الدولية ،إال أنه ال سلطة له يف
رقابة تناسب القرار الوطني اخلاص باجلنسية وال يف التحقق من صحته إال بالقدر الالزم إلمكان
االحتجاج باجلنسية جتاه اخلارج تطبيقا للمبادئ وللمواثيق الدولية.
 من هذا املنطلق وما دامت اجلنسية مناط االختصاص الشخيص للعديد من املحاكمالدولية فإن توافرها يستلزم كسند للحامية اإلجرائية .فيجب التحقق من أن املتنازع يف جنسيته
يدخل يف إطار الفئة املشمولة بتلك احلامية ( )185ومن إمكان االحتجاج بتلك اجلنسية عىل
الدولة املدعى عليها مع كل ما يستلزمه ذلك من االطمئنان من احلصول عىل تلك اجلنسية
بطريقة قانونية ومن أهنا ل ُت ْفقد ول تسقط عن صاحبها لطلب التحكيم أو احلامية
( )184راجعD.E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international…op. cit., :
Bruylant, 2012, p. 354, n° 749.
( )185راجعD. E. ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international … op. :
cit., BRUYLANT, 2012, p. 313, no 646 et note de bas pages.
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الدبلوماسية)186(.

 إن مراعاة مبادئ القانون الدويل يف مادة اجلنسية ليس معناه وال منتهاه أال تصدعاملحاكم الدولية للقانون الوطني لدولة اجلنسية املتنازع فيها بوصفه القانون الواجب التطبيق
عىل اجلنسية .فتطبيق هذا القانون فيام يثور من منازعات حول األخرية يعد ترمجة حية للمستقر
عليه من متتع الدول بسلطة استئثارية يف تنظيم جنسيتها ويف وضع املعايري املحددة ملن يتمتعون
بصفتها الوطنية .وهذا الذي انتهينا إليه ليس بدعة من القول حيث تقره النصوص وتستقر
عليه سوابق مركز حتكيم واشنطن ومن قبله حماكم التحكيم املختلط واملحكمة الدائمة للعدل
الدويل ومن بعدها حمكمة العدل الدولية.
 إن هذا املنحى القائم عىل الوقوف عىل القانون الوطني لدولة اجلنسية يستلزم قبل إعاملهالتأكد من أن احلل الذي أتى به يتطابق مع املبادئ األساسية يف القانون الدويل ومع املعاهدات
الدولية .فالسوابق الدولية الصادرة يف منازعات اجلنسية مستقرة عىل تطبيق قواعد القانون
الوطني فيام ال يتعارض ومبادئ القانون الدويل املعنية .ولعل هذا ما يربر املستقر عليه من اجتاه
املحاكم الدولية خاصة يف عدد من القضايا التي متت تسويتها أمام مركز حتكيم واشنطن إل
عدم تطبيق القانون الوطني للجنسية متى خلت نصوصه من تنظيم للمسألة املتنازع فيها أو
تعارضت مع مبادئ القانون الدويل أو مع املعاهدات الدولية .فخلو القانون الشييل من تنظيم
ترشيعي للتخيل عن اجلنسية الشيلية كان من بني األسباب التي دعت هيئة التحكيم بقضية
كازادو إل استبعاد القانون الشييل واالعرتاف بقانونية التخيل املعلن من جانب املستثمر مزدوج
اجلنسية املشار إليه بوصفه من بني احلقوق األساسية لإلنسان وفقا للمواثيق الدولية.
 إن املحاكم الدولية بوصفها قضاء مستقال ليست ملزمه باتباع القواعد اإلجرائية املقررةيف القوانني الوطنية اخلاصة بطرق إثبات اجلنسية )187(.فتلك املحاكم – من الوجهة اإلجرائية –
( )186راجع بحثنا املنصب عىل " تنازع اجلنسيات أمام مركز حتكيم واشنطن لتسوية منازعات االستثامر بني الدول
ورعايا الدول األخرى املتعاقدة" املنشور بالعدد  34لسنة  2017من جملة التحكيم العاملية :راجع أيضا :
 Jules BASDEVANT, Conflits des nationalités dans les arbitrages vénézuéliens de 19031905, Revue de droit international privé, 1909, T. 5, n° 1, pp. 41-63.
)187( BEN HAMIDA W., '' La notion d'investisseur ; les nouveau défis de l'accès des
personnes physiques au CIRDI '', Gazette du Palais, 2007, p. 3872, n° 5.
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معنية بتطبيق القواعد املقررة بلوائحها التأسيسية (كنص املادة  1/34و  41من اتفاقية واشنطن
بالنسبة ملركز حتكيم

واشنطن))188(.

وليس معنى ذلك أن املحاكم الدولية تلقي بالقواعد

اإلجرائية الوطنية عرض احلائط ذلك أنه من غري املستبعد إمكان استعانتها ببعض من تلك
النصوص يف الظروف التي تكون فيها تلك القواعد قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالدليل)189(.

 إن املحاكم الدولية حني تقدم عىل تطبيق قانون دولة اجلنسية تتبنى لنصوصه ولكيفيةإعامهلا طرق ا قد ختتلف عن تلك املتبعة أمام املحاكم والسلطات الوطنية .ودليل ذلك ما تقرر
بتحكيم " سوفراكي" من رفض هيئة التحكيم طلب سوفراكي االعرتاف للسلطات اإليطالية
باختصاص استئثاري يف تفسري القانون اإليطايل للجنسية وتقصيها املسائل املطروحة عليها
تأسيسا عىل ما تقرره قوانني الدولة املعنية فيام ال يتعارض ومبادئ القانون الدويل للجنسية
دونام اعتبار ملا تقرر السلطات اإلدارية بتلك الدولة )190( .ول يكن ذلك احلال دائام :ففي حتكيم
سياج ل تتواين هيئة التحكيم -التي أعملت تطبيق خاطئا للامدة العارشة من قانون اجلنسية
املرصية انتهت بموجبه لفقد سياج ملرصيته الكتسابه اجلنسية اللبنانية بامليالد  -عن تربير
موقفها بأهنا ل خترج يف ذلك عن التفسري املتبع للنص يف ممارسات جهة اإلدارة يف مرص .وسواء
يف هذه القضية أو تلك فالثابت أن حماكم التحكيم ختضع القانون الوطني للجنسية للنقاش
وترتك للخصوم فرصا لإلدالء بدلوهم يف إثباته وتفسريه .فمنهم من يتباطأ يف إبداء الدفوع أو
خيطئ يف تفسري قانونه كام حدث من دفاع احلكومة املرصية بقضية سياج الذي تسببت إثارته
للدفع بالغش دون سند قوي وعدم إفاقته للخطأ يف فهم نص املادة العارشة إال متأخرا يف
تفويت فرصة إبداء الدفع بعدم اختصاص املحكمة التحكيمية يف الوقت املناسب والذي كان
من شأنه أن يغري جمرى األحداث بالقضية.
 إنه وحيث تم التأكيد عىل أن مبادئ القانون الدويل تبدو حارضة  -جنبا إل جنب( )188راجع نص املادة بالفرنسية عىل شبكة املعلومات:
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19650042/index.html
)189( BEN HAMIDA W., '' La notion d'investisseur….op. cit.'', Gazette du Palais, 2007, p. 3872, n° 6.

( )190راجع:

Julien FOURET et Dany KHAYAT, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements, Revue québécoise de droit international, 2004, p. 231 et s. spéc. 237.
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القانون الوطني الواجب التطبيق عىل اجلنسية – عند تسوية املنازعات اخلاصة باألخرية أمام
املحاكم الدولية فيتعني مراعاة أنه لعلو القانون الدويل يف التطبيق فهذا القانون يلعب دور
املكمل للنقص أو األول بالتطبيق عند تعارض مبادئه مع القواعد الوطنية .فالقانون الدويل
حيث يلعب هذا الدور يقدم مبادئ قد يصاحب تنافسها يف التطبيق حلكم املنازعة حول
اجلنسية لظهور تناقض قد يقود املحاكم الدولية إلعامل أولويات التطبيق املتعارف عليها
بحسب درجة وقوة ومرتبة املبدأ أو القاعدة القانونية.
ويمكننا عل ضوء ذلك ابداء التوصيات التالية:
 إ نه خليق بنا عدم الترسع يف الرتويج ملا اعتقد فيه من أن هيئات حتكيم مركز واشنطنحيث تستبعد القانون الوطني للجنسية أو حيث تعمل بشأنه تفسريا خمتلفا عن املطالب له به
إنام تفعل ذلك للتوسيع من نطاق اختصاصها بمنازعات االستثامرات األجنبية ألن الواقع
العميل يثبت ما خيالف ذلك :فهيئة حتكيم مركز حتكيم واشنطن التي انتهت يف قضية سياج
الختصاصها به توصلت لذلك تأسيسا عىل ما قررته من فقد سياج للجنسية املرصية والذي
تم نتيجة إعامل خاطئ منها للامدة العارشة من قانون اجلنسية املرصية (متاشيا واملستقر عليه لدى
اإلدارة املرصية) .أما هيئة حتكيم ذات املركز التي انتهت  -يف قضية سوفراكي – إل عدم
اختصاصها باملنازعة املعروضة عليها لفقد سوفراكي للجنسية اإليطالية فلم تطبق القانون
اإليطايل كام تطبقه السلطات اإليطالية .والبادي  -يف كل األحوال  -أن املحاكم الدولية تطبق
القانون الوطني أو املبادئ اهلامة منه والقوانني ذات الصلة وأهنا تسعى " بحسن نية إل تطبيقه
 ...كام كان سيتم ذلك من قبل املحاكم " الوطنية "(. )191
 أنه ال ينبغي أن يؤدي إفراط هيئات التحكيم يف االجتهاد ويف إفراد حتليل قانوين مقنعبطريقة من شأهنا إحياء النقاش بخصوص مسائل جدلية حسمها الفقه واستقرت عليها
املامرسات العملية :فام حدث بقضية سوفراكي من إفراط يف التحليل أدى ببعض الرشاح
للقول بأن هيئة التحكيم أوشكت عىل إحياء التفرقة القديمة بني النصوص اإلجرائية والقواعد
(191) Julien FOURET et Dany KHAYAT, Centre international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements, Revue québécoise de droit international, 2007, p. 309 et s.
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املوضوعية :فإثارة تلك التفرقة وإعامهلا من جديد أوشك أن يفتح الباب عىل مرصاعيه
للخالفات الفقهية املنصبة عىل التمييز بني هذين النوعني من القواعد بعدما تم إحداث نوع
من التوافق عليها يف فقه القانون الداخيل ويف القانون املقارن .وما من شك يف أن إثارة هذه
املسألة سيزيدها صعوبة وتعقيد ا خاصة متى حاولنا وضعها حيز التطبيق يف جمال التحكيم يف
املعامالت اخلاصة الدولية)192( .

(192) BEN HAMIDA W., '' La notion d'investisseur….op. cit.'', Gazette du Palais, 2007, p.
3872, n° 6.
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قائمة املراجع
أولا  :املراجع العربية:
 )1إبراهيم رفعت البحريي " تنازع اجلنسيات أمام مركز حتكيم واشنطن لتسوية
منازعات االستثامر بني الدول ورعايا الدول األخرى املتعاقدة" بحث منشور
بمجلة التحكيم العاملية العدد  34لسنة .2017
 )2د .أبو العال عىل أبو العال النمر ،النظام القانوين للجنسية املرصية ،دار النهضة
العربية الطبعة األول سنة .1998
 )3د.أمحد عبد الكريم سالمة " املبسوط يف رشح نظام اجلنسية :بحث حتلييل انتقادي
مقارن" ،دار النهضة العربية ،الطبعة األول . 1993
 )4د .أمحد قسمت اجلداوي ،الوجيز يف القانون الدويل اخلاص اجلزء األول يف اجلنسية
ومركز األجانب  -القاهرة  -دار النهضة العربية 1979 -
 )5د.عصام الدين القصبي ،القانون الدويل اخلاص املرصي ،اجلنسية – مركز األجانب
 تنازع االختصاص القانوين -االختصاص القضائي الدويل ،النرس الذهبيللطباعة ،القاهرة.2003- 2002 ،
 )6د .عكاشة حممد عبد العال"،أحكام اجلنسية املرصية ،دراسة مقارنة" ،دار اجلامعة
اجلديدة للنرش.1993 ،
 )7د.عنايت ثابت عبد احلميد ،أحكام تنظيم عالقة الرعوية يف القانون املقارن والقانون
املرصي ،مطابع الدار اهلندسية 2009
)8

د  .فؤاد عبد املنعم رياض ،أصول اجلنسية يف القانون الدويل والقانون املرصي
املقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1995،

 )9د  .هشام خالد ،معيار دولية التحكيم التجاري :دراسة مقارنه يف األنظمة القانونية
الالتينية واالنجلوسكسونية والعربية -االتفاقات الدولية رقم اإليداع/14360
 ،2005طبعة .2006
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 تنازع القوانني: القانون الدويل اخلاص، هشام صادق ودكتور عكاشة عبد العال.) د10
.2012 ، دار املطبوعات اجلامعية،وتنازع االختصاص القضائي واجلنسية
: هشام صادق.) د11
 وجيه جورج اييل: " املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر يف الدعوى بني−
 (املدعيان) ومجهورية مرص العربية (املدعىClorinda vecchi سياج والسيدة
 جملة،")تسوية منازعات االستثامر

15/05/ARB

 القضية رقم،)عليها

. 2010 -  متوز – يوليه.  العدد السابع- التحكيم العاملية
2010 –  أحكام اجلنسية املرصيه−
.1978 –  منشأة املعارف-  االسكندرية،  اجلنسية املرصية−
 اجلنسية، حفيظة السيد احلداد.عكاشة حممد عبد العال و د. هشام عىل صادق و د. ) د12
.2006 ، االسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية،ومركز األجانب
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gjicl
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international relatif aux investissements", Bruylant, 2012.
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nahda, 1ere édition 1998)
(Ibrahim Rifat El-Beheiry « tanazoh el gkssiate amam markz tahkim
Washington g-tasouiate monazahat al-istthmar bayin al dowal wa rahaia al
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