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افتتاحية العدد

ٍ
إمهال للقانون الوطني
تعمل املجلة الدولية للقانون عىل تأكيد خ ّطها الدويل واملقارن ،ودون
القطري ،الذي يمثل بدوره قانونًا مقارنًا لبقية الدول ،وهذا االنفتاح عىل األنظمة املقارنة يعزز الدور
ربا للباحثني من شتى أصقاع العامل.
الذي ما فتئت املجلة الدولية للقانون تضطلع به؛ يف أن تكون من ً

ولقد نجحت املجلة الدولية للقانون يف احلصول عىل معايري اعتامد معامل التأثري واالستشهاد
ً
مستقبل أن تدرج يف أرقى
العريب أرسيف ( ،)Arcifلسنة  ،2020واملتوافقة مع املعايري العاملية .ونأمل
التصنيفات العلمية العاملية.

ويرس هيئة حترير املجلة أن تضع بني أيدي القراء العدد األول لسنة  .2021حيتوي هذا العدد
عرش ورقات بحثية قيمة ومتنوعة باللغتني العربية واإلنجليزية .تق ّيم الورقة األوىل (محدان) مفهوم
التنظيم كرشط يف اجلامعة املسلحة الطرف يف نزاع مسلح ليس له طابع دويل ،أما الورقة البحثية الثانية
(الرباوي) فتتناول بالدراسة الرياضة اإللكرتونية -قراءة قانونية .وتركز الدراسة الثالثة (حييى) عىل
دور االجتهاد القضائي الفلسطيني واملقارن يف حتقيق التوازن بني مصلحة املؤجر واملستأجر يف ضوابط
اإلخالء بسبب خمالفة رشوط عقد اإلجارة  -دراسة مقارنة يف ضوء قانون املالكني واملستأجرين
وجملة األحكام العدلية .أما الورقة البحثية الرابعة (السعدي) فتهتم بحصار دولة قطر من منظور
القانون الدويل ودور الوساطة يف حلها يف ضوء املواقف العربية واإلقليمية والدولية .يف حني تتطرق
الورقة البحثية اخلامسة (اخلضري ،واحلصينان) ملوضوع الرشوط اإلجرائية لتنفيذ األحكام واألوامر
القضائية األجنبية وفق ًا للامدة  199من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي -دراسة حتليلية
مقارنة .وينصب اهتامم الورقة البحثية السادسة (الرشايري) عىل املبادئ القانونية للتربع "التباديل
املتقاطع" باألعضاء البرشية بني األحياء  -دراسة مقارنة .وتسلط الورقة البحثية السابعة (اهلاجري)
عىل رشوط عضوية املجلس البلدي املركزي  -دراسة حتليلية مقارنة .بينام تركز الورقة البحثية الثامنة
(مصبح) عىل توظيف خوارزميات "العدالة التنبؤية" يف نظام العدالة اجلنائية  -اآلفاق والتحديات.
والورقتان األخريان باإلنجليزية ،فقد تركزت الورقة البحثية التاسعة (املعاضيد) حول أنظمة
املسؤولية املدنية النووية واخلطوة التالية لدولة قطر .يف حني اهتمت الورقة البحثية العارشة (الصباغ)
باحلق يف تقرير املصري للحركات االنفصالية احلديثة بموجب القانون الدويل.

وتثمن هيئة التحرير جهود مجيع الباحثني ،وتشكرهم عىل اختيارهم املجلة الدولية للقانون منصة
لنرش أبحاثهم ،وحيدوها األمل الدائم يف وصول تلك األبحاث إىل قطاع أوسع من مجهور القراء يف
الوطن العريب والعامل بأرسه ،واالستفادة من ثرائها وعمقها.
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