حنو وحدة تشريعية عربية
انطالقا من توحيد املصطلحات
إن الوحدة التشريعية العربية هدفٌ سامٍ تصبوا إليه الدولُ العربية وشعوبُها ،بل تعترب ضرورة
مستقبلية أمام ما حيدث من تكتالت إقليمية يف خمتلف أحناء العامل ،ذلك أن البلدان العربية
تشرتك يف التاريخ والرتاث واألديان السماوية املتحدة الغاية ،كما تشرتك أيضا يف كثري من
التقاليد والعادات ،ويف كثري من األماني واحلاجات ،و بالتالي فإن هذه البلدان ال تنهض إال إذا
احتدت يف نواحي السياسة واالقتصاد ،و متى مت ذلك  ،سهُل توحيدُ التشريع والقوانني ،أو بعضها
على األقل.
إن وحدة التشريعات العربية تعد واحدة من أكثر القضايا اتصاال بسائر مظاهر احلياة
االجتماعية والسياسية واحلضارية السائدة يف اجملتمع العربي ،وهلذا كان ال بد أن تكون دراسة
قضية "وحدة التشريعات العربية" دراسة حتليلية يف إطار املالبسات والظروف املختلفة اليت أحاطت
بها يف بيئتها األصلية ،وبغري هذا املزج الضروري بني دراسة النظام القانوني وبيئته األصلية ميكن أن
يضل الباحث يف متاهات النظر اجملرد وأن يقع يف تعميمات خاطئة تفتقر إىل مراعاة واقع الدول
العربية.
مبعنى أن تكون نصوص التشريعات العربية نابعة من واقع اجملتمع نفسه وليست منقولة عن
ظروف جمتمعات أخرى ألن ذلك سوف يؤثر على واقع املمارسات امليدانية ويفرز نصوصا نظرية
ختالف واقع اجملتمع ،فالعربة يف النصوص التشريعية ليس جبمال صياغتها وإمنا جبمال تطبيقها
ومسايرتها الفعلية ملا تضمنته تلك النصوص من مبادئ.
إن الوصول إىل هذه الغاية ليس باألمر اهليّن بفعل العديد من األسباب الواقعية والتارخيية
اليت مرّت بها الدول العربية خالل القرون األخرية ،وباخلصوص خضوع معظمها لالستعمار الغربي
من طرف دول خمتلفة اللغة واحلضارات ،ثم بعد االستقالل بقي أثر الدولة املستعمرة قائما يف
هياكل نظام احلكم وآليات التسيري مما جعل استقالل الدولة العربية مبتورا كغريها من الدول
اليت كانت خاضعة لالستعمار .
وأوضح ما يكون أثر هذا الوضع هو يف التشريعات العربية القائمة حاليا حبيث متتاز
باختالفها من دولة إىل أخرى رغم وجود كل عوامل الوحدة احلضارية واللغوية اليت كان من
املفروض أن تنجب تشريعاتٍ موحدةٍ ،غري أن الواقع التارخيي قد فرض النتيجة العكسية املعروفة
حاليا وهي استقالل كل دولة بتشريعاتها مع ظهور مصطلحات خمتلفة من دولة ألخرى رغم أن
الفكرة القانونية املراد التعبري عنها قد تكون واحدة.

إن اختالف املصطلحات يف التشريعات العربية الراهنة ناجم عن عدة أسباب أهمها قيام
واضعي تلك التشريعا ت برتمجة القوانني األوربية وأساسا قوانني الدول االستعمارية السابقة ثم
تبنّيها كتشريع وطين ،ويتجلى ذلك بكل وضوح من خالل مقارنة الكثري من القوانني يف كل من
تونس واجلزائر واملغرب مثال ،حبيث تستعمل فيها مصطلحات خمتلفة بينما النص املرجعي الذي
أخذت منه تلك القوانني هو القانون الفرنسي الذي كان ساري املفعول يف هذه الدول قبل اسرتجاع
استقالهلا من فرنسا .ومن األسباب أيضا اختالف مصادر التشريع بني الدول العربية سواء كان
املصدر هو الشريعة اإلسالمية أو التشريعات الالتينية أو األنكلو  -أمريكية إذ أن لكل منها
مصطلحات خاصة ،باإلضافة اىل تفرع القوانني إىل أنواع عديدة ميتاز كل منها مبصطلحات ذات
داللة خاصة به ،إىل جانب التنوع الديين واملذهيب يف كثري من البالد العربية.
وقد بدأ العمل الفعلي حديثا يف جمال توحيد التشريعات العربية منذ عام  1891حني أقر
املؤمتر الثاني لوزراء العدل العرب خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية اليت وَضعت اخلطوط
العريضة للعمل العربي يف هذا الشأن غري أنها مل تتطرق إىل مسألة توحيد املصطلحات القانونية
والقضائية.
و ميكن تناول موضوع توحيد التشريعات العربية من عدة زوايا منها :
أوال  :وضع قوانني منوذجية تسرتشد بها الدول العربية ،وهو املسار الذي سلكه جملس وزراء العدل
العرب من خالل جهازه العلمي املتمثل يف املركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الكائن مقره
ببريوت والذي توصل إىل وضع عدة قوانني منوذجية موحدة متّ اعتمادها من قبل وزراء العدل العرب
هي يف متناول من يريد االسرتشاد بها ومنها خاصة :
 القانون العربي املوحد للتسجيل العقاري
 القانون املدني العربي املوحد
 القانون العربي النموذجي لألحداث
 القانون العربي املوحد لتنظيم السجون
 اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1891
 االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب لعام  1889وآلية تنفيذ االتفاقية
 القانون العربي االسرتشادي للقضاء اإلداري
 املشروع النموذجي لقانون العمل العام
 قانون اجلزائر العربي االسرتشادي لإلجراءات اجلزائية
 قانون اجلزائر العربي االسرتشادي لإلجراءات املدنية

 وثيقة الكويت للقانون العربي املوحد لألحوال الشخصية
ثانيا  :قيام املركز املذكور باإلشراف على البحوث العلمية املتخصصة حول التشريعات املطبقة يف
الدول العربية بهدف تسهيل العمل من أجل توحيد هذه القوانني.
ثالثا :اإلسهامُ يف توحيد املصطلحات القانونية والقضائية املستعملة يف الوطن العربي ،وقد شُكلت
باملركز عام  1891جلنة فنية دائمة مكلفة بتوحيد املصطلحات القانونية والقضائية اليت
استخرجت العديد من املصطلحات من القوانني العربية مت اعتمادها بقرارات من قِبل جملس وزراء
العدل العرب.
باإلضافة إىل نشاط االحتاد الربملانيّ العربيّ الذي يهدف على املدى البعيد إىل إقامة سلطة
عربية تشريعية واحدة ستفضي ال حمالة إىل تعزيز توحيد التشريعات العربية.
إن الوحدة التشريعية العربية انطالقا من توحيد املصطلحات القانونية والقضائية ميكن
تصورها على النحو اآلتي:
 .1إن العمل من أجل وحدةٍ تشريعيةٍ عربيةٍ ينبغي أن يعتمد على تفكري علمي مبين على تصور
مستقبلي بعيد املدى ،و آخر قصري املدى يكونان على مراحلَ تراعى فيها األوضاع احمللية
للدول العربية إىل جانب الوضعني اإلقليمي والدولي ،فينبغي جتنب التسرع ألن الرتاكمات
اليت حدثت عرب عدة قرون ال ميكن ختطيها أو إزالتها يف أشهر أو سنوات معدودات مهما
كانت اإلرادة صادقة.
 .1إن الوصول إىل الوحدة التشريعية العربية جيب أن يأخذ بعني االعتبار مقاصدَ على املدى
البعيد وأخرَى على املدى القريب:
أ -بالنسبة للمدى البعيد :يكون اهلدفُ املقصود هو توحيد التشريعات العربية من حيث
املضمون حبيث يتم توحيد النصوص القانونية من ناحية املضمون يف كل الدول العربية ،أو على
األقل إقامة سلطة تشريعية عليا تضع مبادئَ موحدة أعلى درجة من التشريعات احمللية ،وتكون إىل
جانبها هيئة قضائية عليا يعهد إليها بضمانُ عدم خمالفة النصوص احمللية للمبادئ التشريعية
العليا ،على شاكلة الوضع يف االحتاد األوربي.
وال شك أن فكرة الربملان العربي املوحد تصب يف هذا االجتاه ،وكذلك فكرة توحيد
األنظمة التشريعية العربية يف قطاعات حمددةٍ كالنقل و الصحة مثال.
ب  -بالنسبة للمدى القريب :يكون اهلدف هو توفري اآلليات اليت تسمح بالسري مرحليا يف
اجتاه التوحيد ،وأهم هذه اآلليات :

 وضع قوانني منوذجية اسرتشادية تضمن تلقائيا توحيد املصطلحات املستعملة وتسمح
ٍّ ما ،مع
للدول العربية باالقرتاب من الوحدة التشريعية باعتماد نصوص متقاربة إىل حد
وجود جمالٍ لالختالفِ حسب ظروف كل دولة،
 إعداد دليل منوذجي موحد ألسس وقواعد إعداد وصياغة التشريعات مبختلف أنواعها،
 إسناد إعداد وصياغة النصوص القانونية والتنظيمية إىل هيئة موحدة وخمتصة حبيث
تسلمها اجلهاتُ املعنية مضمون النص على أن تتوىل هذه اهليئة صياغته الفنية،
 توحيد املصطلحات القانونية والقضائية بهدف توحيد الصياغة القانونية للتشريعات
العربية.
ال تتناول مناقشتنا هذا احملور اجلانب التقين لعملية مجع املصطلحات وتوحيدها بني
خمتلف النصوص القانونية السارية يف خمتلف الدول العربية ألن ذلك هو دور اللجنة الفنية
العاملة يف إطار املركز العربي للبحوث القانونية والقضائية اليت سبقت اإلشارة إليها ،واليت قطعت
أشواطا بعيدة يف عملها حبيث ميكن القول اآلن بأن املطلوب ليس هو توحيد املصطلحات بقدر ما هو
التفكري يف وضع اآلليات اليت تسمح بتفعيل ما توصل إليه اخلرباء ،أي مناقشة السُّبل اليت ميكن
اعتمادُها حتى تَعتمدَ التشريعاتُ العربية املختلفة استعمالَ ذات املصطلحات للداللة على ذات
املضمون ،وهو ما يسمح ال حمالة بتيسري الدراسات واملقارنات سواء من الناحية القانونية أو
القضائية ،أو على املستويني العربي و العاملي ،كل ذلك يصبّ يف اجتاه التوحيد ،ومن أبسط األمثلة
أن نوحد تسمية احملاكم العليا يف الدول العربية مبصطلح موحد عوض تسميات خمتلفة
كتسميتها باجمللس األعلى سابقا بالنسبة للمملكة املغربية واجلزائر أو احملكمة العليا حاليا يف
اجلزائر و اململكة املغربية وليبيا ،أو حمكمة التعقيب يف تونس ،أو حمكمة التمييز يف كل من سوريا
ولبنان والكويت ،أو حمكمة النقض مبصر  ...و لإلحاطة باملوضوع بصفة كاملة جيب أن نأخذ بعني
االعتبار القوانني السارية املفعول حاليا أوال وبعدها تلك اليت ستصدر مستقبال ،حبيث جيب
التفكري يف وسائل توحيد املصطلحات يف القوانني اليت هي حاليا حيز التنفيذ ،وهذا ما يقتضي
حتيينها وتعديلها لكي تصبح املصطلحات الواردة فيها موحدة ،كما جيب التفكري أيضا يف الوسائل
اليت تكفل مستقبال ضمان صدور القوانني مبصطلحات موحدة.
بالنسبة للتشريعات املوجودة حاليا:
وتكون معاجلتها عن طريق جلنة متخصصة يف مراكز الدراسات القانونية والقضائية يف
الدول العربية أو على مستوى وزارات العدل فيها أو على مستوى الربملانات العربية ،وتسند هلا مهمة

إعادة صياغة القوانني من حيث احرتام املصطلحات املوحدة فقط دون التطرق إىل مضمون تلك
القوانني ،ثم يَصدر التحيني من طرف السلطة اليت أصدرت النص املُحيّن.
بالنسبة للقوانني املرتقب صدورها مستقبال:
 .1التزام السلطة التنفيذية يف الدول العربية حني تقدميها مشاريع القوانني أمام الربملان
ب عرضها مسبقا على مركز األحباث القانونية والقضائية بكل دولة أو أية جهة مماثلة له من
حيث الصالحيات للتأكد من صحة استعمال املصطلحات ،وذلك قبل عرضها على الربملان،
أي أن تكون هناك مراقبة مسبقة (قبلية) إجبارية فيما خيص الصياغة بالذات ،ذلك أن
العمل اجلاري على مستوى السلطة التشريعية يف الدول العربية يشري إىل أن املبادرة
بالقوانني تأتي من احلكومات مبعدل يقارب ال  ،% 89وأن املوافقة عليها دون تعديل يذكر
تتجاوز ال  ، % 99مما يدل على أن التفكري يف توحيد املصطلحات يف التشريعات العربية جيب
أن يركز على مرحلة وضع مشاريع القوانني ويتم ذلك على مستوى عمل احلكومة عن
طريق آلية تسمح مبعاجلة توحيد املصطلحات مع وجوب احرتامها خالل مرحلة صياغة
مشروع النص التشريعي.
 .1التزام الربملانات العربية مبراعاة استعمال املصطلحات املتفق عليها قبل مناقشتها ألي نص
معروض عليها للمصادقة ،وذلك بتخصيص جلنة تقنية يف كل برملان عربي ملراجعة هذه
املسألة قبل طرح املشروع للمناقشة ،وهذا ما يندرج ضمن مقاصد وأهداف االحتاد الربملاني
العربي الذي يعمل على « تطوير منوذج للصياغة التشريعية للربملانات العربية ».
 .3توحيد آليات العمل يف هذا الباب بني خمتلف مراكز الدراسات القانونية والقضائية يف
الدول العربية حبيث تلتزم باستعمال املصطلحات اليت مت اعتمادها من طرف جملس وزراء
العدل العرب.
 .4إدراج مادة املصطلحات القانونية والقضائية يف مناهج كليات احلقوق واملدارس العليا
للقضاء يف الدول العربية وتكون أساس تدريسها ،قوائمُ املصطلحات اليت تتوصل إليها
مراكز الدراسات القانونية والقضائية جلامعة الدول العربية.
وبالتالي يتم تكريس هذه احللول عن طريق وضع معاهدةٍ تُصادِق عليها الدول العربية يف إطار
جامعة الدول العربية.
واهلل ولي التوفيق

