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 المقدمة
ظاىرة الزرع القانوني أو  لم يتناول عممية، إن الفقو القانوني العراقي والعربي

إن لم تكن ، فالدراسات حوليا نادرة جًدا، بما تستحقو من البحث، بالدراسة والتحميل
د من دراسات في الفقو القانوني عمى العكس مما موجو ، معدومة في معظم جوانبيا

التي تسمط الضوء عمى ، لذا عزمنا عمى إعداد سمسمة من األبحاث القانونّية، الغربي
 ومن جوانبيا المختمفة.، المؤثرة في مصير الشعوب، ىذه العممية الميمة

وذلك بعد ، حول أسباب الزرع القانوني، سيكون بحثنا األول، وفي باكورة ىذه السمسة
، ات الفقيية حولياتجاىوبيان أىم اال، مبسط في التعريف بعممية الزرع القانونيتمييد 

، مجموعتينإلى  والتي يمكن تقسيميا، ومن ثم نستعرض أسباب الزراعة القانونية
والثانية في األسباب العائدة ، الدول المصدرة لمقانونإلى  األولى في األسباب التي ترجع

 مطمبين مستقمين. وذلك في، لمدول المستوردة لو
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 تمهيد
 في التعريف بالزرع القانوني

وقد ، إّن )الزرع القانوني( ىو مصطمح وجد في السبعينيات من القرن الماضي
والذي استمده من عممو كأستاذ ، (Watsonابتكره عالم أسكتمندي يدعى )واتسن 

القوانين حيث الحظ أن ىذا القانون قد تمت زراعتو في كثير من ، لمقانون الروماني
نظام أو  ،عممية نقل قاعدة :بأنو  ، تعريف )الزرع القانوني(إلى  وقد توصل، األوروبّية

وتمَّ أتباع ىذا التعريف ، بما يشمل نقل األلفاظ وكذلك المفاىيم، آخرإلى  قانوني من بمد
فمنيم من ، مع تغيير بسيط في المصطمح، من قبل العديد من عمماء القانون الغربي

  .(1)ومنيم من استخدم مصطمح )األقتراض القانوني(، و )النقل القانوني(أطمق عمي
، ( أن استقبال القانون الروماني من قبل القوانين األوروبّية Watsonوأكد )واتسن

ن اختمفت الظروف االجتماعّية ، يدل عمى إنو من الممكن نجاح عممية الزرع وا 
لزرع القانوني مصدر أثراء لمثقافة القانونّية وأن عمميات ا، (2)واالقتصادّية لمدول الزارعة

كما استبعد االرتباط بين القوانين المزروعة والثقافة المحمية لمدول ، بشكل عام
كما لو كانت في موطنيا قبل عممية ، المستوردة، إذ أن القاعدة المزروعة ىي نفسيا

وال يتعامل ، ممموس فالزرع القانوني يتعامل مع القاعدة القانونّية كشيء مادي، الزرع
حول امكانية نجاح ، ثار نقاش فقيي قانوني، نتيجة ليذه اآلراء، (3)مع روح القاعدة

  وىما:، يناتجاىحيث تبمور ، عممية الزرع القانوني

                                                           

1 - orucu “legal transposition” grosheide  "legal borrowing” referred to by 

irma johanna, legal transplants and comparative law, international law 

journal, 2004, p. 263, available at ssrn: (https://ssrn.com/abstract). 

2-cairns john, watson, walton, and the history of legal transplants, (ga, j. 

int’l&comp.l.vol.41:637),p.647available(:https://digitalcommons.law.uga.

edu/gjicl/vol41/iss3/5). 

3-gaitán, maría,the challenges of legal transplants in a globalized context, 

dissertation submitted to the university of warwick, 2013, p.17. available 

at  ssrn(: https://ssrn.com/abstract=2530811) and see most recently, 

watson, law out of context, athens, ga., 2000, p. 1. 

https://ssrn.com/abstract=2017940
https://ssrn.com/abstract=2530811
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إذ يرى أن عممية ، ( Watsonبزعامة )واتسن، األول: المؤيد لمزرع القانوني تجاهاال 
يتمثل في نجاح زرع ، تجاهودليل ىذا اال، القوانين الزرع القانوني ىي خير وسيمة ألثراء

وكذلك ، المفاىيم الرومانية في قوانين الدول األوروبّية الغربية في القرن التاسع عشر
إذ تمَّ ، القوانين التي تم زراعتيا في )تركيا( التي تعتبر المثال األكثر تطرًفا لعممية الزرع

والقانون الجنائي من ، دنّية من )سويسرا(استيراد القانون المدني واإلجراءات الم
 .(1)واإلجراءات الجنائّية من )المانيا(، والقانون اإلداري من )فرنسا(، )إيطاليا(
ويتزعمو الفرنسي )بيير ليجراند ، الثاني: المعارض لمزرع القانوني تجاهاال

Legrand Pierre) ،انون يرى أن عممية الزرع القانونّية تتجاىل العالقة بين الق
أن عممية الزرع القانوني ىي عمل إلى  لذا يصل، المزروع والثقافة المحمية لمبمد الزارع

تشوه إلى  األمر الذي يؤدي، مستحيل ؛ ألن الكممات تعطي معاني مختمفة بحكم الواقع
دليل تجاه إلى ويستند ىذا اال، (2)النظام القانوني المحمي حتى وأن حصمت عممية الزرع

آلثار السمبية لعممية زرع )المحاكم النظامية( من قبل العثمانيين في عام وىو ا، أيًضا
التي كانت المحاكم ، حيث تم تقميص دور )مجالس الشريعة اإلسالمية(، م1861

حيث أصبح ، الرئيسة المجانية، األمر الذي قمص بدوره فرص الوصول لمعدالة
 .(3)التقاضي حكًرا عمى الطبقات الغنية فقط

 ولالمطمب ال 
 أسباب الدول المصدرة لمقانون

ىي األسباب العسكرية المتمثمة ، من أىم األسباب العائدة لمدول المصدرة لمقوانين
وكذلك ، باالستعمار المباشر لمدول التي يزرع عمى أرضيا القانون بعد احتالليا

                                                           

1-watson, legal transplants and european private law,( vol 4.4 electronic 

journal of comparative law), (december 2000(.(https://www.ejcl.org.html). 

2 - legrand pierre, the impossibility of legal transplants ,( 4 maastricht j. eur. 

& comp), L111 1997, p.113. referred to by watson, legal transplants and 

european private law, op.cit. 

3 - rubin avi, legal borrowing and its impact on ottoman legal culture in the 

late nineteenth century, continuity and change, cambridge university press, 

2007, pp.281f. 

https://www.ejcl.org/44/art44-2.html
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ونستعرضيما في ، المتمثمة في ظاىرة العولمة، السياسيةأو  األسباب االقتصادية
 فرعيين التاليين: ال

ت عّد عمميات الزرع القانونية أحد آثار صراع القوى : السباب العسكرية/الفرع الول
حيث غالًبا ماتسعى الدول االستعمارية لفرض قوانينيا عمى الدول التي ، االستعمارية

، تكون تحت استعمارىا ؛ لرسم ثقافات الشعوب الضعيفة ضمن أطر الدول االستعمارية
في استقبال القانون ، الشعوب في حالة الزرع القانوني تكون مسيرة وليست مخيرةأي أن 
   منيا:، وشواىد ىذا السبب كثيرة، المزروع

م طرد الفرنسيون 1794في عام  :أواًل: زراعة القانون المدني الفرنسي في بمجيكا
بقيت و ، م1795وأصبحت المنطقة جزًءا من )فرنسا( عام ، النمساويين من )بمجيكا(

وخالل ىذه الفترة حمت ، م1815تحت الحكم الفرنسي حتى سقوط نابميون األول عام 
نظام  حيث اليزال لدى )بمجيكا(، األنظمة القانونّية الفرنسية محل القوانين البمجيكية

؛ بسبب ضم )بمجيكا( وما تاله من إدخال القانون المدني الفرنسي وقواعد قانوني فرنسي
  .(1)ا في )بمجيكيا( حتى بعد إنتياء الييمنة الفرنسيةوظل ساريً ، نابميون

إن )العراق( دولة نشأت في : ثانًيا: زراعة القوانين العثمانية والبريطانية في العراق
أي منذ استيالء ، حيث دام الحكم العثماني مايقارب أربعة قرون، ظل الحكم العثماني

أن إحتمو الجيش البريطاني عام إلى  ،م1534السمطان )سميمان القانوني( عميو سنو 
يومنا إلى  استمرت، وخالل ىذه المدة حصمت عمميات زرع قانونّية كثيرة، (2)م1918

حيث تقول )المس بيل( في مذكراتيا: "ورغم أن المحاكم ، منيا )نظام الطابو(، ىذا
لم المدنّية كانت في العيد العثماني ال يحق ليا البت في معامالت أنتقال الممكية أن 

إالَّ أن )نظام الطابو( مع األسف عمى ما فيو من مزايا ، تكن مسجمة في دائرة الطابو
مثاًل أن نسبة ، شيء نظري وليس حقيقة ممموسة، واضحة مثل غيره من األمور التركية
ولكن رغم ذلك بقيت ، استحصمت  بالرشوة"أو  ،كبيرة من المعامالت لم تكن مسجمة

                                                           

1 - georges de gheweit, institutions du droit belgique, lille, 1736. referred to 

by Watson, legal transplants and european private law ,op. cit. 

  .42, ص1892ِطرعس دجر جٌىطحخ, ذٍزٚش, , 1عرذ جٌزسجق جٌحسًٕ, ضحرٌخ جٌعزجق جٌحذٌع,ؼ -2
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، األنتداب البريطانيإلى  بعد ذلك خضع )العراق(، (1)عد ذلكجزًء من القانون العراقي ب
القانون أو  العراقي 1925فدستور عام ، الذي جمس ممثموه في الغرف التشريعّية

قّد تّم وضعو من قبل لجنة تتألف من )دبميو تي( وىو موظف في الشؤون ، األساسي
لمستشار القضائي ل)دار الشرقية في )وزارة المستعمرات البريطانية(، و)مستر أيم( ا

فاستعانت ىذه المجنة بالدستور ، وكذلك المعتمد السامي )سير كوكس(، االعتماد(
وغيرىا من دساتير الدول ، واإليراني، والدستور التركي، والدستور النيوزلندي، األسترالي

 :ويمكننا إيراد المالحظات التالية .(2)الشرقية والغربية
تقوم عمى سمب إرادة الشعوب عن طريق  ،بيذه الطريقة إن الزراعة القانونّية -1

أي جعل الشعوب ضعيفة ال تستطيع الدفاع عن نفسيا ، االستعمار العسكري المباشر
 وحقوقيا.

إلى  أي األنتقال، ثم بعد ذلك تزرع في جسده قوانين غريبة عن محيطو الداخمي -2
والتي ، ذه المرحمة بزراعة الدساتيروغالًبا ما يبدأ األمر في ى، مرحمة االستعمار الثقافي

وال يكون أمام الدولة ، زراعة القوانين المختمفةإلى  بعدىا يتم األنتقال، تكون البداية
إالَّ أن تقبل تمك القوانين ؛ كونيا تمر في مرحمة احتالل ، المزروع فييا القوانين

 فال يكون أماميا إالَّ القبول.، عسكري
وكانت ، ع استخدام مصطمح العولمة عند نياية الحرب الباردةشا: العولمة/الفرع الثاني

وظيور الواليات المتحدة األمريكية كقوة ، أحد نتائج انييار اإلتحاد السوفيتي السابق
من أجل جعل ، إعادة تأطير العالم في ضوء سياساتياإلى  األمر الذي دفعيا، عظمى

وخير دليل عمى أن العولمة يراد بيا أمركة  ،(3)الدول تابعة ليا سياسًيا واقتصادًيا وثقافًيا
حيث قال: "لقد ، م1998العالم تصريحات )ىنري كيسنجر( في منتدى )دافوس( عام 

، وصارت ىنالك حقيقة واحدة تحكم البشرية، تغير العالم منذ  انييار اإلتحاد السوفيتي

                                                           

دجر  ,1ِذوزجش جٌّس ذًٍ, ضزجّس ٚضعٍٍك جعفز جٌخٍحط, ٌخصٗ رسٛي ِحّذ, ط, جٌّس ذًٍ -1

 . 30, ص2003جٌػمحفس جٌجذٌذز, ذال ِىحْ طرع, 

  .248ِصذر سحذك, ص, ضحرٌخ جٌعزجق جٌحذٌعجٌحسًٍٕ, عرذ جٌزسجق  - 2

أٌحد رشٍذ ِحّذ وزٌُ, جٌعٌّٛس ٚضذجعٍحضٙح عٍى سٍحدز جٌذٌٚس, ِجٍس ضىزٌص ٌٍعٍَٛ جٌسٍحسٍس, جٌّجٍذ  -3

 .2, ص2014, جٌعذد جألٚي, جٌسٕس جألٌٚى, جألٚي
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وميما ،(1)حدة األمريكية"أي الميبرالية الغربية بقيادة الواليات المت،تؤرخ لنفسيا وألنصارىا
إالَّ أن المفيوم واحد وىو: "جعل العالم قرية صغيرة ثم ، تكاثرت الفاظ تعاريف العولمة

وتكون العولمة سبًبا في عمميات الزرع  السيطرة عميو سياسًيا واقتصادًيا وفكرًيا".
 :بإحدى الطرق التالية، القانوني

ممية امركة المصطمحات من خالل العالقات وتتم ع: امركة المصطمحات القانونّية :أوالً 
بعد ذلك ، في العقود الدولّية، مثال ذلك إدراج مفاىيم أمريكية مثل العولمة، االقتصادية

 .(2)تم زراعة أغمب ىذه المصطمحات في أنظمة الدول القانونّية المحمية
بقوانين  (3)مثال عمى ذلك عالقة صندوق النقد الدولي: السيطرة االقتصادية :ثانًيا

"إن  :حيث تقول )كرستين الغارد( مديرة صندوق النقد الدولي، مكافحة الفساد الوطنية
الصندوق شارك بفعالية عالية في مساعدة الدول األعضاء عمى تصميم إستراتيجيات 

وكذلك عالقة إتفاقّية ، مكافحة الفساد وتنفيذىا من خالل وضع اإلطار القانوني لذلك"
، حيث صدرت العديد من قوانين مكافحة الفساد المحمية، فحة الفساداألمم المتحدة لمكا

                                                           

, دجر ٚجتً ٌٍٕشز ٚجٌطٛسٌع, 1٘ز صحٌح عالٚي, ضحٛالش جٌمحْٔٛ جإلدجري فً ظً جٌعٌّٛس, طِح -1

 . 29, ص2018

2 - irma johanna,  op. cit, p.268.  

صٕذٚق جٌٕمذ جٌذًٌٚ ٚوحٌس ِطخصصس ِٓ ِٕظِٛس )ذزٌطْٛ( ضحذعس ٌألُِ جٌّطحذز, أٔشة ئْ  -3

ضحسٍٓ جاللطصحد جٌعحًٌّ, ِٚمزٖ فً )جٌٛالٌحش  ٌٍعًّ عٍى, 1844َذّٛجد ِعح٘ذز دٌٍّٚس فً عحَ 

جٌّطحذز جألِزٌىٍس(,أسس ِٓ لرً)جْٛ ٍِٕحرد(ٚ)٘حري دوسطز(:)جْٛ ٍِٕحرد( وحضد ذزٌطحًٔ 

َ, أٔشك عٓ جٌىٍٕسس ٚأصرح ٍِحًذج, حٍع وحْ ٌعطمذ أْ جٍّع ِعطمذجش 1993ٚجلطصحدي, ٌٚذ عحَ 

صحٍحس, فرحع فً جٌفٍسفس جألخاللٍس ِححٚاًل  جٌّسٍحٍس خحطثس ٌذج أخذ ذحٌرحع عٓ ِعطمذجش ٌزج٘ح

فٛجذ فً جٌفٍٍسٛف )جً أي ِٛر( ضحٌطٗ, ٌطرزٌز خزلٗ , ئٌجحد ٚسٍٍس ٌعٍش حٍحضٗ جٌخحصس

فأصرح ِػًٍ جٌجٕس, ٔطٍجس ٌذٌه أٌف وطحخ جسّحٖ ))ِرحدب جألخالق(( , ٌٍعحدجش جالجطّحعٍس جٌسحتذز

ض, شحرن فٍّح ذعذ ِع )٘حري دوسطز( فً جٕس جذٌذز عٍى جألرئٌى  ٚجٌذي ٚصفٗ ذأٔٗ جٌسرًٍ

َ, ٚوحْ ي)جْٛ ٍِٕحرد( لٛي شٍٙز فٍّح 1844ٚجٌطً ٚلعص عحَ, ئٔشحء ئضفحلٍّس )ذزٌطْٛ ٚدس(

ٌطعٍك ذاضفحلٍحش أٔشحء صٕذٚق جٌٕمذ جٌذًٌٚ:"ئْ ٘ذٖ جإلضفحلٍحش وحٔص ضعىس ٚجٙحش جٌٕظز 

, 1عرذ جٌزحّٓ ِجذي, ط جألِزٌىٍس". جٔظز:جْٛ ٍِٕحرد وٍٕش, رٚذزش سىسذٌسىً, ضزجّس

ِٚح ذعذ٘ح.أِح )دوسطز( فٙٛ خرٍز 25, ص2015ِإسسس ٕ٘ذجٚي ٌٍطعٍٍُ ٚجٌػمحفس,جٌمح٘زز, 

فً )ٚسجرز جٌخشجٔس جألِزٌىٍس(, ٌٚذ عحَ  جألِزٌىٍٍٓ جلطصحدي أِزٌىً ِٚٓ ورحر جٌّسإٌٍٚٓ

ِزوش جٌطزجظ  ئٌى َ, أضُٙ ذأٔٗ جحسًٛسح سٛفٍطًٍح, ذّٛجد عذز ٚغحتك عٍى شىً وطحخ, لذ1982َ

 .arabic.rt.comفً )ٚجشٕطٓ(, أٔظز ِٛلع:
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وكذلك عالقة شركة )مايكروسوفت ، ( من إتفاقّية األمم المتحدة5/1المادة )إلى  استناًدا
 األمريكية( بقوانين حماية حقوق المؤلف الوطنية.

ود اإلدارية في أن التحكيم في العق، ومن أمثمة ذلك: ثالثًا: دعم قواعد التحكيم الدولي
كان محظوًرا بموجب نّصوص ، )فرنسا( حتى السنوات األخيرة من القرن العشرين

إالَّ أن المشرع ، (111، 83قانونّية في قانون المرافعات الفرنسية وبالتحديد في المواد )
نتيجة العولمة ، شرط التحكيمإلى  إجاز المجوء فيو، الفرنسي عاد وأضاف استثناء

 ويمكننا إيراد المالحظات التالية: (.1)األمريكية في قضية )ديزني الند(وضغط الشركات 

وجعمت القوانين والثقافات ، تضيق الحدود الجغرافيةإلى  إن ظاىرة العولمة أدت -1
خاصة ، وىذه حقيقة ال يمكن تجاىميا في العصر الحديث، القانونّية أكثر أتصااًل 

المتمثمة ببرامج ، التواصل السريعةووسائل ، مع ظيور الشركات المتعددة الجنسية
 وبتكمفة زىيدة جًدا.، ال حصر ليا عمى )االنترنت(

فالدول ، كسبب لزراعة القوانين، إن العولمة أخف وطأة من االستعمار العسكري -2
في ، ولو كانت بنسب محدودة، فميا الحرية، الضعيفة لم تسمب كامل إرادتيا بعد
، خاصة إذا طورت اقتصادىا، قوية من عدموإتخاذ القرار بزرع قوانين الدول ال

 وأعتمدت عمى منتوجيا المحمي في االستيالك.
 المطمب الثاني

 أسباب الدول المستوردة لمقانون
فأىميا البعثات الدراسية لدراسة ، أما األسباب العائدة لمدول المستوردة لمقوانين

، ظر الدول المستوردةوكذلك جودة قوانين الدول المصدرة بن، قوانين الدول المصدرة
 وسنرى ىذه األسباب في فروع ثالث متتالية. ، وأخيًرا التحالفات السياسية

، عادة ما تقوم الدول الضعيفة: الدول المصدرةإلى  البعثات الدراسية/الفرع الول
لمحصول عمى أعمى ، بإرسال خيرة طمبة الدراسات العميا فييا، المستوردة لمقوانين

                                                           

 .261-260ِصذر سحذك, ص, ِح٘ز صحٌح عالٚي, ضحٛالش جٌمحْٔٛ جإلدجري فً ظً جٌعٌّٛس -1
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تبدأ ، وعند عودتيم، من جامعات الدول القوية في مجال القانون، ّيةالشيادات القانون
 ما يأتي: ، ومن الشواىد عمى ذلك، تباشير عمميات الزرع القانوني

 :أواًل: زراعة القانون المدني المصري والعراقي من قبل الدكتور عبد الرزاق السنهوري
قررت الحكومة  إذ، أختير السنيوري ضمن طالب بعث دراسية، م1921في عام 

حيث حصل عمى شيادتين لمدكتوراه ، )فرنسا( وتحديًدا )ليون(إلى  المصرية توجيييا
مع ، م1938ثم عاد بعد ذلك وساىم في تنقيح القانون المدني المصري سنة ، منيا

وأنجز السنيوري باقي ، الذي ساىم في وضع الباب التمييدي، أستاذه الفرنسي )المبير(
"إن القانون يمثل  :بقولو، السنيوري القانون المدني المصري الجديدويصف ، (1)األبواب

 .(2)أصدق تمثيل الثقافة المدنية الغربية في العصر الذي نعيش فيو"
إذ استند عمى الشريعة ، وكذلك ساىم السنيوري في وضع القانون المدني العراقي

تقنين العراقي الجديد يجب "إن ال :وفي ذلك يقول السنيوري، اإلسالمية والقوانين الغربية
ولكن عمى أن تكون ىناك أسباب أتصال ما ، أن يقوم عمى أساس الشريعة اإلسالمية

بين الشريعة اإلسالمية وأحدث القوانين الغربية. والخطة المثمى في نظرنا ىو أن يعمد 
غ من ويصو ، فيختار أحدثيا وأكثرىا أتقاًنا، التقنينات الغربيةإلى  واضع التقنين الجديد

تقاليد معينة. ثم أو إلى  بمد معينإلى  دون نظر، كل ذلك أنموذًجا لخير تشريع يراه
وفي مختمف ، يقرب ىذا النموذج من أحكام الشريعة اإلسالمية في مذاىبيا المختمفة

 . (3)األقوال من كل مذىب"

)تركيا( حصمت عمميات الزرع القانونّية في  :ثانًيا: زراعة القوانين الغربية في تركيا
 بطريقتين:

                                                           

ِحّٛد عرذٖ, عرذ جٌزسجق جٌسٕٙٛري جذٛ جٌمحْٔٛ ٚجذٓ جٌشزٌعس, درجسس فً ِشزٚعٗ جٌفىزي  -1

ِٚح  19ص, 2011جٌفىز جإلسالًِ, ذٍزٚش, , ِزوش جٌحضحرز ٌطٍّٕس 1ٚرؤٌطٗ جإلسالٍِس, ط

 ذعذ٘ح.

, جٌمح٘زز, جإلدجرز جٌػمحفٍس فً جٌجحِعس جٌعزذٍس, جٌمحْٔٛ جٌّذًٔ جٌعزذً, عرذ جٌزسجق جٌسٕٙٛري -2

ضسطضٍفٙح , جعٍذ جٌٕشز فً ِجٍس جضححد جٌجحِعحش جٌعزذٍس ٌٍذرجسحش ٚجٌرحٛظ جٌمحٍٔٛٔس, 1853

 .100ص, 1885جغسطس , جٌعذد جٌفخزي جألٚي, ززٚضصذر٘ح وٍٍس جٌحمٛق فً جحِعس جٌمح٘

, ِجٍس جٌمضحء, جٌمحْٔٛ جٌّذًٔ جٌعزجلًئٌى  ِٓ ِجٍس جألحىحَ جٌعذٌٍس, عرذ جٌزسجق أحّذ جٌسٕٙٛري3- 

 .64ٚ65, ص1836, 1ٚ2جٌعذد , ذغذجد, وٍٍس جٌمحْٔٛ
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عن طريق اإلكاديميين األتراك ومنيم األستاذ )محمود عزيز  الطريقة الولى:
حيث كان السبب الرئيسي في ، الذي دَرس القانون المدني في )سويسرا(، بوزكورت(

 زرع القانون المدني السويسري في )تركيا(. 
حيث تم ، والقوانين األوروبّية ىنالك عالقة مستمرة بين القانون التركي الطريقة الثانية:

، و)كونيغ(، تعيين أساتذة أوروبيين لتدريس القانون التركي المزروع منيم )شوارتز(
 ويمكننا إيراد المالحظات التالية: .(1)و)نيو مارك(

بل يجب أن ، يجب أن ال تقتصر عمى دولة واحدة، عند إرسال البعثات الدراسية -1
ومن ثم ، حظة مختمف التجارب المتنوعةلمال، مختمف دول العالمإلى  ترسل

 المقارنة بينيا.
أشخاص أو  بيد شخص، عمى الدول المستوردة أن ال تسّمم قيادة وضع القوانين -2

لن يكون ، معدودين ؛ فأن الشخص الواحد ميما أوتي من عناصر التفوق والعبقرية
ع عدة لذا األفضل وض، قادًرا عمى اإلحاطة الشاممة بجميع مالبسات القانون

بل يفضل أن يوضع ، أشخاص طبيعيين ومعنويين في لجنة إعداد مشروع القانون
 مثل القانون المدني.، خاصة في القوانين الرئيسة، من قبل عدة لجان

، إن الجودة قد تكون أحد أسباب عمميات الزرع القانوني :جودة القانون/ الفرع الثاني
، )2(قامت بزراعة القانون المدني الفرنسي إذ، ومثال عمى ذلك بمدان أمريكا الالتينية

قامت ثالثين دولة بزراعة النظام شبو ، وأيًضا بعد إنييار اإلتحاد السوفيتي السابق
بسبب المكانة التي حققيا ىذا ، الرئاسي )المعروف بالنوع الفرنسي( في دساتيرىم

 :ويمكن إيراد المالحظات التالية .(3)النظام
مرتبطة بتقدم النظام القانوني لمدولة ، ونّية في ىذا السببإن عممية الزراعة القان -1

بغض النظر عما إذا كان القانون المزروع يعكس احتياجات الشعب ، المصدرة

                                                           

1 - watson, the evolution of western private law, baltimore, 2001. referred to 

by watson, legal transplants and european private law,op.cit. 

2 - irma johanna,  op. cit,p.266. 

3 - cindy  skach, borrowing constitutional designs, princeton university press, 

princeton, nj, 2005, p.1.  
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وبغض النظر عن تكّيفو ، السياسّية أم الأو  ،االقتصادّيةأو  ،االجتماعّية، المتمقي
 مع الظروف والبيئة الجديدة أم ال. 

تقدم وجودة القانون في الدولة المصدرة، عامل زراعة  ليس بالضرورة أن يكون -2
ناجح في الدولة المستوردة ؛ وذلك الختالف البيئة المحيطة بالقانون في الدولة 

 عن ظروف الدولة المستوردة.، والتي تختمف قطًعا، المصدرة
عمميات الزرع القانونّية نتيجة التحالفات قد تحدث : التحالفات السياسية/ الفرع الثالث

زرع القانون المدني اليولندي في الدول الشيوعية السابقة في ، مثال ذلك، السياسية
الوفاء بعدة شروط لإلنضمام لالتحاد إلى  حيث أحتاجت تمك الدول، وسط وشرق أوروبا

وقد ، د األوروبيومن ىذه الشروط موائمة نظاميا القانوني لتشريعات اإلتحا، األوروبي
، واأللماني، تمَّ اختيار القانون المدني اليولندي ؛ ألنو خميط من القانون المدني الفرنسي

  :ويمكن إيراد المالحظات التالية.(1)واإلنكميزي
اإلتحادات ، حيث كثرت في العصر الحديث، من سبب العولمة، أقتراب ىذا السبب .1

تقف في وجو التكتالت ، ن أجل تكوين قوةم، اإلقميمية بين الدول المتجاورة عادةً 
 إذ باتت الدولة الواحدة ضعيفة بين ىذه التكتالت.، اإلقميمية والدولية األخرى

أن تختار التحالفات التي ال ، عمى الدولة التي تقرر أن تدخل في تحالف معين .2
بل تختار التحالف مع ، تعرضيا لترك أنظمتيا القانونية األصمية جممًة وتفصياًل 

 الدول المقاربة ليا في األنظمة القانونّية.

                                                           

1- gianmaria ajani, change and prestige, legal transplants in russia and eastern 

europe,( a.j. comp. law 43), 1992, p. 97. referred to by irma johanna ,op. 

cit, p.266. 
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 الخاتمة
 :ما يأتي، من أىم النتائج والتوصيات التي توصل إلييا البحث

 النتائج :أوالً 
وقد ، إن )الزرع القانوني( ىو مصطمح وجد في السبعينيات من القرن الماضي -1

نظام و أ ،وىو: عممية نقل قاعدة، (Watsonابتكره عالم أسكتمندي يدعى )واتسن 
 ويشمل ىذا النقل األلفاظ وكذلك المفاىيم.، آخرإلى  قانوني من بمد

، عمميات زرع قانونّيةأو  لم تقم بعممية، يكاد ال توجد أنظمة قانونّية في عالمنا اليوم -2
فقد يكون الزرع نتيجة لالستعمار المباشر ، وألسباب مختمفة، من األنظمة األخرى

حتى أو  ،ض قوانين ال تتالءم مع ثقافاتياوفر ، عن طريق سمب إرادة الشعوب
ويكون ، عن طريق أنتقال الخبراتأو  ،العولمة السياسية واالقتصاديةأو  ،دياناتيا

الجودة أو  ،الدول المصدرة لمقوانينإلى  ذلك بإرسال طمبة الدراسات القانونّية العميا
ى الدولة عن طريق فرض شروط معينة عم، التحالفات السياسيةأو  ،القانونّية

 المستوردة لمقوانين.
، لكن يمكن ترشيق وتنظيم ىذه العممية، ظاىرة الزرع القانونيأو  رغم أنتشار عممية -3

وعدم الجري مع ، من خالل االعتماد عمى القدرات الذاتية، وتقميل نتائجيا السمبية
لتي وغيرىا من التدابير ا، ومراعاة المصمحة الوطنية، المصالح والتحالفات العالمية

 ذكرت في متن البحث. 
 التوصيات -ثانًيا 

إن عممية تشريع القوانين ت عّد انعكاس لحاجات الشعوب االجتماعّية واالقتصادّية 
عميو متى ماكان ىذا القانون انعكاًسا لواقع ، فالقانون ىو وسيمة لتحقيق غاية، والسياسّية

صالتو عميو نوصي المشرع ، ريعوسوف يحقق الغاية من تش، ىويتو الدينيةأو  الشعب وا 
أال يكونوا وعاًء وأرًضا خصبة ، والقاضي والفقيو والطمبة المبتعثين لدراسة القانون

 فكم من حضارة دمرت نتيجة إستنساخيا لحضارات أخرى.، لعمميات الزراعة القانونّية
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 .2113مكان طبع،  الثقافة الجديدة، بال
 ثانًيا: المجالت والدوريات

أياد رشيد محمد كريم، العولمة وتداعياتيا عمى سيادة الدولة، مجمة  تكريت لمعموم السياسية،  .1
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 الممخص: 
ظاىرة الزرع القانوني أو  ل عمميةلم يتناو ، إن الفقو القانوني العراقي والعربي

إن لم تكن ، فالدراسات حوليا نادرة جًدا، بما تستحقو من البحث، بالدراسة والتحميل
عمى العكس مما موجود من دراسات في الفقو القانوني ، معدومة في معظم جوانبيا

مى التي تسمط الضوء ع، لذا عزمنا عمى إعداد سمسمة من األبحاث القانونّية، الغربي
ويكاد ال توجد  ومن جوانبيا المختمفة.، المؤثرة في مصير الشعوب، ىذه العممية الميمة

من األنظمة ، عمميات زرع قانونّيةأو  لم تقم بعممية، أنظمة قانونّية في عالمنا اليوم
فقد يكون الزرع نتيجة لالستعمار المباشر عن طريق سمب ، وألسباب مختمفة، األخرى

العولمة أو  ،حتى دياناتياأو  ض قوانين ال تتالءم مع ثقافاتياوفر ، إرادة الشعوب
ويكون ذلك بإرسال طمبة ، عن طريق أنتقال الخبراتأو  ،السياسّية واالقتصادّية

التحالفات أو  ،الجودة القانونّيةأو  ،الدول المصدرة لمقوانينإلى  الدراسات القانونّية العميا
ورغم أنتشار  عمى الدولة المستوردة لمقوانين.عن طريق فرض شروط معينة ، السياسّية
وتقميل نتائجيا ، لكن يمكن ترشيق وتنظيم ىذه العممية، ظاىرة الزرع القانونيأو  عممية
وعدم الجري مع المصالح والتحالفات ، من خالل االعتماد عمى القدرات الذاتية، السمبية
 ر التي ذكرت في متن البحث.لتدابيوغيرىا من ا، ومراعاة المصمحة الوطنية، العالمية
 عراقي مدني، قانون،، زرع: المفتاحية الكممات
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ABSTRACT: 

The jurisprudence in Iraq and Arab countries did not 

address the process or phenomenon of legal implantation study 

and analysis, as it deserves research, studies are very rare, if not 

in most aspects, contrary to existing studies in Western 

jurisprudence, so our determination to prepare a series Of legal 

research, which shed light on this important process, which 

affects the fate of peoples, and their various aspects. There are 

almost no legal systems in our world today that have not 

undergone legal transplants or processes from other systems. For 

various reasons, planting may be the result of direct colonialism 

by robbing the will of peoples, imposing laws that are 

incompatible with their cultures or even their religions, or 

through the transfer of experiences, by sending students of higher 

legal studies to the countries that export laws, or legal quality, or 

political alliances, by imposing certain conditions on the 

importing state of laws. Although the process or phenomenon of 

legal implantation is widespread, it is possible to rationalize and 

regulate this process and reduce its negative consequences by 

relying on its own capacities, not running with global interests 

and alliances, taking into account the national interest, and other 

measures mentioned in the research body 
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