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 تقديم 

الجماعات    في  والقانون  الحق  دولة  لبناء  أساس ي  متطلب  القانوني  املجال  في  واملعرفي  العلمي  التكوين  يشكل 

رفد   عبرها  يمكن  التي  الرئيسية  األداة  يعد  كونه  املعاصرة؛  بالكفاءات السياسية  واملجتمع  الدولة  مؤسسات 

الثقافة   وترسيخ  القانوني،  والحقل  العدالة  قطاع  مؤسسات  في  للعمل  املتخصصين  من  البشرية  والكوادر 

 الحقوقية داخل املجتمع. 

ويعد التكوين العلمي واملعرفي في املجال القانوني املهمة األساسية التي تضطلع بها املؤسسات األكاديمية العاملة   

ي ميدان التعليم القانوني، إال أن تحقيق أهداف وغايات التعليم القانوني ومخرجاته في أي مجتمع تقوم على  ف

توفر العملية التعليمية للقانون على مجموعة من املتطلبات واملقومات الكفيلة بتحقيق جودة التعليم القانوني،  

مية قادرة على توفير بيئة تعليمية تساهم في كسن تشريعات ناظمة للتعليم القانوني، ووجود مؤسسات أكادي

البناء املعرفي واملهاري لدارس ي القانون؛ عبر ما تعتمده من خطط تدريسية وأساليب وبرامج وأنشطة تعليمية  

وبحثية تستجيب للحتياجات االجتماعية والسياسية، خاّصة في املجتمعات التي تعايش حالة من عدم االستقرار  

 على هذه الحالة؛ بسبب استمرار االحتلل وما يرتكبه من جرائم  السياس ي والقانون
ً
ي، وقطاع غزة ال يشكل خروجا

 ضد الشعب الفلسطيني، باإلضافة للنقسام السياس ي وآثاره السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية.

نشوء العديد من املؤسسات    1994وقد شهد قطاع غزة ال سيما بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام   

إلى زيادة حدة  األكاديمية العاملة في ميدان التعليم القانوني، مع تزايدها خلل السنوات األخيرة، وهو ما أدى 

الخريجين بصورة ملحوظة   القانون وارتفاع أعداد  الطلبة لدراسة  في استقطاب  بين هذه املؤسسات  التنافس 

 ملا يعيشه   وتزاحم التحاقهم بسلك املحاماة 
ً
في ظل تراجع القدرة االستيعابية والتشغيلية لهؤالء الخريجين، نظرا

القطاع من مشكلت وتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية؛ مما يقتض ي مراعاة هذه املشكلت والتحديات  

وأث املعرفي  وإنتاجها  ومخرجاتها  القانوني  املجال  في  التعليمية  العملية  استراتيجيات  بناء  الحقل  في  على  ذلك  ر 

ه مجلس التعليم العالي الفلسطيني ونقابة املحامين كجهات   القانوني بمختلف مكوناته، ولعل ذلك ما يفسر توجُّ

 ذات علقة نحو التدخل لرفع مفتاح القبول لللتحاق بكليات القانون وسلك التدريب للمحاماة.

بيئة تعليمية ال تخلو من تحديات ومشكلت قد    ياقلذلك فإن اشتغال كليات القانون في قطاع غزة، يأتي في س 

 تؤثر على جودة التعليم القانوني ومخرجاته.
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 إشكالية الدراسة وتساؤالتها: 

مدى  بناًء على ما سبق، فإن دراسة نشأة وتطور التعليم القانوني في قطاع غزة، تطرح إشكالية رئيسية تتمثل في: " 

 ." القانون في قطاع غزةكفاية التعليم القانوني في كليات 

   –وهذه إشكالية تستوعب  
ً
 كافة التساؤالت التي يثيرها التعليم القانوني في قطاع غزة، والتي أهمها: –منهجيا

 ما هي التشريعات الناظمة للتعليم القانوني في قطاع غزة؟  -

 ما هو اإلطار املؤسساتي واألكاديمي للتعليم القانوني في قطاع غزة؟ -

تجابة الخطط الدراسية في كليات القانون في قطاع غزة الستحقاقات التعليم القانوني ما هي حدود اس -

 والتحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية؟ 

ما هي األساليب النظرية والتطبيقية للتدريس والتعليم القانوني في قطاع غزة وأثرها في على التكوين  -

 العلمي القانوني؟

 انون في القطاع في بناء املهارات القانونية لدارس ي القانون؟ ما مدى مساهمة كليات الق -

 منهج الدراسة: 

 لغياب الدراسات املسحية وندرة املصادر العلمية حول التعليم القانوني في  
ً
إن طبيعة موضوع الدراسة ونظرا

لقانوني في قطاع  قطاع غزة، تقتض ي االعتماد على املنهجين الوصفي والتحليلي في تناول نشأة وتطور التعليم ا

 .غزة

 كليات التعليم القانوني محل الدراسة: 

تتناول هذه الدراسة نشأة التعليم القانوني وتطوره في قطاع غزة من خلل ثلث كليات للتعليم القانوني، وهّن   

واملمارس القانون  وكلية  األزهر،  جامعة  في  الحقوق  وكلية  اإلسلمية،  الجامعة  في  والقانون  الشريعة  ة  كلية 

 ملجموعة من املعايير املوضوعية كما سيتضح في هذه  
ً
القضائية في جامعة فلسطين، واللتي تم اختيارهن وفقا

في   القانوني  التعليم  في ميدان  العاملة  األكاديمية  في سياق تحديد املؤسسات  الكليات  باقي  تناول  الدراسة، مع 

 قطاع غزة وبرامجها التعليمية والدرجات التي تمنحها. 
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 املصادر واألدوات العلمية: 

واملراجع  كاألدبيات  العلمية،  واألدوات  املصادر  من  على مجموعة  الدراسة  بالتعليم   تعتمد هذه  العلقة  ذات 

أنه   الدراسة، كما  الكليات محل  املعلومات والبيانات املتحصل عليها من  إلى  في قطاع غزة، باإلضافة  القانوني 

ناولها الدراسة، تم اللجوء إلى بعض األدوات البحثية كاملقابلت واالستبيانات  ولتغطية كافة املوضوعات التي تت

الحقل   في  عاملين  إلى  باإلضافة  الدراسة،  محل  الكليات  من  وطلبة  ومحامين  وخريجين  أكاديميين  شملت  التي 

 القانوني ومؤسساٍت مانحة. 

 

 هيكلية الدراسة: 

 ثلثة مباحث على النحو اآلتي:  ، تم تقسيم الدراسة إلىملقاربة إشكالية الدراسة وما تثيره من تساؤالت 

 املبحث األّول: اإلطار القانوني واملؤسس ي للتعليم القانوني في قطاع غزة 

 املطلب األول: التشريعات الناظمة للتعليم القانوني

 املطلب الثاني: الكليات العاملة في مجال التعليم القانوني 

 القانوني بكليات القانون في قطاع غزة  املبحث الثاني: مقومات التعليم

 املطلب األول: الخطط الدراسة للتعليم القانوني

 املطلب الثاني: التعليم النظري والتطبيقي للقانون 

 تنمية املهارات القانونية   املبحث الثالث: دور كليات القانون في قطاع غزة في 

 املطلب األول: النشاط اللمنهجي وأثره في تنمية املهارات القانونية  

 املطلب الثاني: العيادات القانونية وحدود دورها في تطوير املهارات القانونية
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 املبحث األول 

 اإلطار القانوني واملؤسس ي للتعليم القانوني في قطاع غزة 

ي نشأته وتطوره بالواقع السياس ي والتحوالت التي مرت بها فلسطين، ال سيما  ارتبط التعليم العالي الفلسطيني ف 

 لتأسيس السلطة والوطنية    1967ثم االحتلل االسرائيلي عام    1948خضوعها للحكم العربي منذ العام  
ً
وصوال
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نشأ1994الفلسطينية عام  
ُ
ت منذ  ، وخلل هذه املراحل عرف التعليم العالي الفلسطيني عدة تطورات؛ حيث أ

بعض الكليات املتوسطة املختصة بالتعليم املنهي وتدريب املعلمين، وكانت هذه الكليات تدار من قبل   1950عام 

تأسيس بعض الجامعات    1970سلطات الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة أو عبر )األونروا(، ليعقبها منذ عام  

حتلل في منع الشباب الفلسطيني من السفر للخارج  في إطار الجهود الجماعية الفلسطينية ملواجهة سياسة اال 

  
ً
تطورا العالي  التعليم  ليشهد  الفلسطينية،  الوطنية  الهوية  تقويض  ومحاوالته  الجامعي،  تعليمهم  الستكمال 

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  نشوء  مع   
ً
في 1ملحوظا العالي  للتعليم  الناظمة  التشريعات  بعض  أقرت  التي   ،

العالي في فلسطين ومنه  فلسطين، كما   الجامعية، التي تولت التعليم  الجامعات والكليات  تأسست العديد من 

 التعليم القانوني تحت إشراف الحكومة الفلسطينية ال سيما وزارة التعليم العالي.

 التشريعات الناظمة للتعليم القانوني : املطلب األول 

التعليم محل اهتمام املشرع الفلسطيني، وهو م  الفلسطيني  شكل  ا يتضح من خلل أحكام القانون األساس ي 

 وتعديلته، باإلضافة إلى ما صدر من تشريعات لتنظيم العملية التعليمية في فلسطين. 2003املعدل لعام 

 ألحكام القانون األساس ي :  الفرع األول 
ً
 التعليم القانوني وفقا

عام    الفلسطيني  األساس ي  القانون  من  2002بصدور  تله  وما  عام  ،  هذا  2005وعام    2003تعديلت  أصبح   ،

( منه، املرجع الدستوري الناظم للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها  105و  103القانون، بحسب املواد )

لحين دخول الدستور الجديد لدولة فلسطين    -)مرحلة التسوية السياسية(    -الدستورية خلل املرحلة االنتقالية  

التعليم حق لكل مواطن،    -1ضمن باب الحقوق والحريات على أن "  ( منه24املادة )   ، وقد نصت2حيز التنفيذ 

العامة.   واملؤسسات  واملعاهد  املدارس  في  ومجاني  األقل  على  األساسية  املرحلة  نهاية  حتى  تشرف    -2وإلزامي 

مستواه.   رفع  على  وتعمل  ومؤسساته  مراحله  جميع  وفي  ه 
ّ
كل التعليم  على  الوطنية  القانون  يك  - 3السلطة  فل 

األدبي   واإلبداع  العلمي  البحث  حرية  ويضمن  العلمي،  البحث  ومراكز  العليا  واملعاهد  الجامعات  استقللية 

 
 نظام التعليم العالي في فلسطين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منشور على موقع الوزارة، الرابط:   -1

http://www.mohe.pna.ps/Higher-Education-/Higher-Education-System  2020/ 13/8، تاريخ الزيارة . 
امة وتطبيقاتها في فلسطين، كتاب محكم،  : المبادئ الدستورية الع1محمد أبو مطر، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء انظر،  -2

 وما بعدها.  178، ص:  2018دار النهضة العربية، القاهرة، دار النهضة العلمية، اإلمارات،  

http://www.mohe.pna.ps/Higher-Education-/Higher-Education-System
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تلتزم املدارس واملؤسسات التعليمية الخاصة    -4والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.  

 شرافها" باملناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع إل 

ويتضح من خلل هذا النص دسترة املشرع الفلسطيني للتعليم كحق لكل مواطن، مع منحه السلطة الوطنية   

 فيما يتعلق بمؤسسات  
ً
سلطة اإلشراف على التعليم في كافة مراحله ومؤسساته، وإقراره بعدة ضمانات، خاصة

كضمان استقلليتها وحرية البحث  التعليم العالي من جامعات ومعاهد عليا، باإلضافة ملراكز البحث العلمي،  

العلمي واالنتاج االدبي والثقافي والفني، على أن تعمل السلطة الوطنية على تشجيع تلك املؤسسات ودعمها، إال  

العلقة  ذات  الضمانات  بعض  على  والنص  كحق  للتعليم  تبنيه  ورغم  الفلسطيني  الدستوري  املشرع  أن 

 بإعانة الجامعات وتوفير الحماية لها، وهو ما  بمؤسسات التعليم العالي، إال أنه لم يل
ً
زم السلطة الوطنية صراحة

( منها هذه الضمانة كالتزام دستوري على  44ينطبق على املسودة الرابعة لدستور فلسطين، التي لم تورد في املادة )

 بإيراد عبارة "  
ً
نون األساس ي، حيث نصت  ( من القا3/ ف24" الدولة، كما هو وارد في املادة )تعملالدولة، مكتفية

البحوث ذوات األهداف  44املادة ) ( من تلك املسودة "تحترم الدولة استقللية الجامعات واملؤسسات ومراكز 

العلمية، وتنظم القوانين اإلشراف عليها بما يضمن حرية البحث العلمي واإلبداع في شتى املجاالت. وتعمل الدولة  

وإع إمكانياتها على تشجيعها  في في حدود  الدستوري سواء  اإللزام  إلى صيغة  تفتقد  عبارة  انتها وحمايتها"، وهي 

القانون األساس ي أو مسودة الدستور، مما قد يفسح املجال أمام عدم وفاء الدولة بهذا االلتزام تجاه الجامعات  

ظر إلى تنامي  الفلسطينية، لذلك تقترح الدراسة النص صراحة في التشريعات الدستورية على هذا االلتزام، بالن

اإلقبال على التعليم الجامعي وضعف قدرة الجامعات على توفير فرص التعليم للفئات املتعففة في ظل تفاقم  

 مشاكل البطالة والفقر في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة محل الدراسة. 

حقوق اإلنسان وحرياته  ( بإلزامية  1/ف10وتجدر اإلشارة إلى أن املشرع في القانون األساس ي، قد أقر في املادة ) 

( منه، التي اعتبرت االعتداء على الحقوق والحريات  32األساسية، كما أورد ضمانات هامة منها ما جاء في املادة )

تسقط ال  جريمة  مراحله،  مختلف  في  التعليم  في  الحق  ومنها  األساس ي  القانون  يكفلها  الجنائية    التي  الدعوى 

إقرارها بضمان السلطة الوطنية التعويض العادل ملن وقع عليه الضرر، كما    واملدنية الناشئة عنها بالتقادم، مع

( من القانوني األساس ي بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واألنظمة واللوائح  103أخذ املشرع في املادة )

م الفلسطيني فيما يصدر عنه  املشرع  التشريعات، مما يوفر ضمانة أخرى، وهي خضوع  ن قوانين  وغيرها من 
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وتشريعات ناظمة للعملية التعليمية لرقابة الدستورية لضمان عدم مخالفته أحكام القانون األساس ي وما أورده  

من ضمانات إلعمال الحق في التعليم وتنظيم مؤسساته ومنها مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك املؤسسات  

 .1العاملة في مجال التعليم القانوني

 لقوانين ولوائح التعليم العالي ا  :الفرع الثاني
ً
 لتعليم القانوني طبقا

  
ً
 تشريعيا

ً
إن التعليم العالي وكغيره من مجاالت النشاط االجتماعي والرتباطه بأحد حقوق اإلنسان يتطلب تدخل

إلعماله وتنظيم عمله مؤسساته وتحديد األسس القانونية التي يقوم عليها التعليم العالي، لذلك صدرت العديد  

بشأن التعليم العالي، والذي اشتمل على    1998لسنة    11ن القوانين والتشريعات ذات العلقة، كالقانون رقم  م

مادة ، تضمنت تعريفات عامة لغايات تطبيق هذا القانون، مع اقرار املشرع فيه بالتعليم كحق لكل مواطن،   30

 على استقللية مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث الع
ً
لمي وحرية البحث العلمي، كما حدد أهداف  مؤكدا

التعليم العالي وصلحيات وزارة التعليم والوزير، ونص على بعض الضمانات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي 

واعتماد   واعتمادها  وترخيصها  املؤسسات  هذه  وإدارة  التعليمية  والبرامج  التأسيس  حيث  من  تصنيفها   
َ
مبينا

لتحديد باإلضافة  ونظام    برامجها،  املمنوحة  والشهادات  العالي،  التعليم  على  اإلشراف  في  الوزارة  نطاق سلطة 

، إال أن هذا القانون تم  2الدراسة فيها، ومراكز البحث العلمي، مع بعض األحكام الختامية إلنفاذ ذلك القانون 

لي، وقد تضمن هذا القرار  بشأن التعليم العا  2018لعام    6( من القرار بقانون رقم  1/ف45إلغائه بموجب املادة )

القانون رقم    46بقانون   في  الواردة  املوضوعات  التعليم كحق  1998لعام    11مادة نظمت ذات  أكد على  ، كما 

  
ً
للمواطن واستقللية مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي وحرية البحث العلمي، إال أنه نظم أيضا

العالي وصلحياته وم  التعليم  الوطنية للعتماد والجودة  تشكيل مجلس  العلمي وأهدافه والهيئة  البحث  جلس 

والنوعية وصلحياتها، ومجلس رؤساء الجامعات وكيفية عمله، وإجراءات ترخيص مؤسسات التعليم العالي غير  

  الفلسطينية، باإلضافة إلى تنظيم االعفاءات الضريبية ملؤسسات التعليم العالي والرسوم، وتحديد فترة انتقالية 

 
لمزيد من اإليضاح، راجع، واقع التعليم القانوني األكاديمي وأثره على مهنة المحاماة، إصدار المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة    -1

 وما بعدها.  5، ص: 2013ساواة، رام هللا، م –والقضاء 
 . 45-38، ص:  1998، سنة 27بشأن التعليم العالي، الوقائع الفلسطينية، العدد   1998لسنة   11راجع، القانون رقم  -2
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 ألحكام القرار بقانون، كما تضمن بعض األحكام االنتقالية الخاصة بسريان القرار  
ً
لقيامها بتصويب وضعها وفقا

 . 1بقانون 

وقد صّنف القرار بقانون مؤسسات التعليم العالي إلى ثلث أنواع، وهي املؤسسات الحكومية؛ والتي تنشأ بموجب   

ص بها وتتبع مباشرة لوزارة التعليم العالي، ومؤسسات عامة غير  قرار من مجلس الوزراء وينظم عملها تشريع خا

ربحية ينظم عملها أنظمة تضعها املؤسسة، ومؤسسات خاصة ربحية أو غير ربحية يتم تسجيلها وتحديد مهام  

 لقانون الشركات. 
ً
 إدارتها وفقا

حديد معدالت الثانوية العامة  وفي تنظيمه لصلحيات الوزارة لم ينص القرار بقانون على صلحية الوزارة في ت 

للقبول في مؤسسات التعليم العالي، أو تحديد عدد الطلبة املسموح قبولهم في كل مؤسسة تعليم عالي، كما هو  

( منه ملجلس التعليم  4و  3ف/7، وإنما أناط هذه الصلحية حسب املادة )2011لسنة   11الحال في القانون رقم  

 لهذه الصلحية  
ً
/م.ت.ف( الصادر بتاريخ  3/ج2أصدر مجلس التعليم العالي الفلسطيني القرار )العالي، وإعماال

بعض  2/3/2020 لدراسة  العامة  الثانوية  في  القبول  معدالت  تحديد  تم  منه  األولى  املادة  بموجب  والذي   ،

 .2%( فأعلى 75التخصصات في مؤسسات التعليم العالي، ومنها تخصص الحقوق بمعدل )

( منه بمجلس التعليم العالي سلطة توجيه اإلنذار ملؤسسات التعالي حال  29كما أناط القرار بقانون في املادة ) 

مخالفتها للقرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه مع حقه في ايقاع بعض العقوبات التأديبية بناًء على تنسيب  

فة إلى إلزامه مؤسسات التعليم العالي بتقديم تقاريرها  من الهيئة الوطنية للعتماد والجودة والنوعية، باإلضا

 للمادة )
ً
التوسع في  28السنوية للمجلس وفقا القرار بقانون نحو  الفلسطيني في  ( منه، مما يعني توجه املشرع 

 صلحيات وسلطات مجلس التعليم العالي.

في    ورد  ملا  باإلضافة  العالي  للتعليم  مة 
ّ
املنظ اللئحية  التشريعات  لعام  ومن  العالي  التعليم  مجلس   2020قرار 

ورقم    13ورقم    6بخصوص تحديد معدالت القبول في مؤسسات التعليم العالي، القرارات الرئاسية كالقرار رقم  

( من القرار  7، الذي أصبح يخضع للتنظيم الوارد في املادة )3بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي  1994لسنة    18

 
 17-4، ص:  2018، سنة 142بشأن التعليم العالي، الوقائع الفلسطينية، العدد   2018لسنة   6 انظر، القرار بقانون رقم -1
 منشور على الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم العالي على الرابط:  -2

http://www.mohe.pna.ps/moehe/ministerialsystemsandregulations 14/8/2020، تاريخ الزيارة . 
 ني لوكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية على الرابط : منشور على الموقع اإللكترو -3

http://www.mohe.pna.ps/moehe/ministerialsystemsandregulations
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أنظمة وتعليمات وقرارات وزارية لتنظيم شؤون التعليم العالي، كاألنظمة الصادرة  بقانون، كذلك ما صدر من  

بنظام االعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات    2020لسنة    7قرار رقم  عن مجلس الوزراء ومنها ال

م بنظام االعتراف بمؤسسات التعليم  2017لسنة    (5والقرار رقم ) ،التعليم العالي غير الفلسطينية املعترف بها 

عنها  الصادرة  الشهادات  ومعادلة  الفلسطينية  غير  الوطنية  1العالي  الهيئة  رئيس  عن  الصادرة  والتعليمات   ،

بشأن منح درجة الدكتوراه في الجامعات الفلسطينية، وقرار وزير    20/4/2012للعتماد والجودة والنوعية بتاريخ  

العالي الحكومية   31/12/2007بتاريخ    التعليم العالي التعليم  التجسير في مؤسسات  القرار الذي  2بشأن  ، وهو 

بناًء عليه تم قبول تجسير العديد من الطلبة خريجي الدبلوم للدراسة في كليات الحقوق والقانون في قطاع غزة،  

ي في كلية العلوم التطبيقية وبرنامج  خاصة في ظل افتتاح بعض برامج الدبلوم القانونية كبرنامج املعاون القانون

 سكرتارية قانونية في كلية الدراسات املتوسطة بجامعة األزهر. 

 

 

 املؤسسات األكاديمية للتعليم القانوني في قطاع غزة  :املطلب الثاني

مؤسسات  ، وقد شهدت عملية تأسيس  3يعتبر التعليم العالي في فلسطين حديث النشأة مقارنة بغيرها من الدول  

أو قطاع   التي تلت قيام السلطة الوطنية سواء في الضفة الفلسطينية   في السنوات 
ً
 كميا

ً
التعليم العالي تحوال

 ، بما في ذلك املؤسسات األكاديمية العاملة في ميدان التعليم القانوني.4غزة

 2020بقطاع غزة حتى أغسطس الجامعات والكليات العاملة في ميدان التعليم القانوني  (:1الجدول رقم )

آخر   الدرجة العلمية  اسم البرنامج/ التخصص  اسم الكلية اسم املؤسسة  م

 اعتماد

حالة  

 البرنامج 

 جهة االعتماد 

 رام هللا فعال  2002 بكالوريوس الشريعة والقانون  الشريعة والقانون  الجامعة اإلسالمية  1

 رام هللا فعال  2011 ماجستير  القانون العام  الشريعة والقانون  الجامعة اإلسالمية  2

 
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2814  15/8/2020، تاريخ الزيارة 

 منشور على الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم العالي على الرابط :  -1

http://www.mohe.pna.ps/moehe/ministerialsystemsandregulations 14/8/2020، تاريخ الزيارة . 
 منشور على الموقع اإللكتروني لوكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية على الرابط :  -2

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2814  15/8/2020تاريخ الزيارة 
 على الموقع اإللكتروني لوكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية على الرابط :  واقع التعليم في فلسطين، منشور -3

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9010 2020/ 8/ 30، تاريخ الزيارة . 
 نظام التعليم العالي في فلسطين، مرجع سابق.  -4

http://www.mohe.pna.ps/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.mohe.pna.ps%2fPortals%2f0%2f%2520%2520%2520%25207%2520%25202020.pdf&tabid=105&portalid=0&mid=1107
http://www.mohe.pna.ps/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.mohe.pna.ps%2fPortals%2f0%2f%2520%2520%2520%25207%2520%25202020.pdf&tabid=105&portalid=0&mid=1107
http://www.mohe.pna.ps/LinkClick.aspx?fileticket=4DosENuxAJs%3d&tabid=105&portalid=0&mid=1107
http://www.mohe.pna.ps/LinkClick.aspx?fileticket=4DosENuxAJs%3d&tabid=105&portalid=0&mid=1107
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2814
http://www.mohe.pna.ps/moehe/ministerialsystemsandregulations
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2814
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9010
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الكلية الجامعية للعلوم  3

 التطبيقية

دبلوم متوسط  مساعد قانوني  الدراسات اإلنسانية واالعالم 

 سنتين

 رام هللا فعال  2014

الكلية الجامعية للعلوم  4

 التطبيقية

السكرتارية والدراسات   الدراسات اإلنسانية واالعالم 

 القانونية 

دبلوم متوسط 

 سنتين

 رام هللا فعال  2008

الكلية العربية الجامعية  5

 للعلوم التطبيقية

 غزة فعال  2015 بكالوريوس القانون  بدون قسم 

أكاديمية االدارة والسياسة   6

 للدراسات العليا

 غزة مغلق  2015 ماجستير  القانون واإلدارة العامة  -

 رام هللا فعال  2018 ماجستير  القانون واإلدارة العامة  والتمويلاإلدارة  جامعة األقص ى  7

 غزة فعال  2011 بكالوريوس العلوم الشرطية والقانون  العلوم الشرطية والقانون  جامعة األمة للتعليم املفتوح 8

 غزة فعال  2009 بكالوريوس القانون  العلوم الشرطية والقانون  جامعة األمة للتعليم املفتوح 9

مجتمع األمة للدراسات   جامعة األمة للتعليم املفتوح 10

 املتوسطة للتعليم النظامي

دبلوم متوسط  السكرتارية القانونية 

 سنتين

 غزة فعال  2015

 غزة/رام هللا فعال  2015 بكالوريوس القانون  القانون  جامعة اإلسراء 11

 غزة فعال  2015 بكالوريوس حقوق اإلنسان القانون  جامعة اإلسراء 12

 رام هللا فعال  2002 بكالوريوس القانون  الحقوق  جامعة األزهر  13

 رام هللا فعال  2002 ماجستير  القانون الخاص  الحقوق  جامعة األزهر  14

 رام هللا فعال  2002 ماجستير  القانون العام  الحقوق  جامعة األزهر  15

 هللاغزة/ رام  فعال  2012 بكالوريوس القانون  القانون  جامعة غزة 16

دبلوم متوسط  السكرتارية القانونية  بدون كلية  جامعة غزة 17

 سنتين

 رام هللا فعال  2014

 رام هللا فعال  2010 بكالوريوس القانون  القانون  جامعة فلسطين  18

رئيس ي قانون/ فرعي إدارة  القانون  جامعة فلسطين  19

 أعمال

 رام هللا فعال  2015 بكالوريوس

دبلوم متوسط  مساعد قانوني  كلية الدراسات املتوسطة  جامعة فلسطين  20

 سنتين

 غزة /رام هللا فعال  2015

 -كلية الدراسات املتوسطة  21

 األزهر

 السكرتارية القانونية  العلوم اإلدارية

 

دبلوم متوسط 

 سنتين

 رام هللا فعال  2015

 غزة فعال  2011 بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية  بدون قسم  كلية الرباط الجامعية  22

كلية الزيتونة للعلوم   23

 والتنمية

الدراسات القانونية  دراسات انسانية 

 والقضائية 

دبلوم متوسط 

 سنتين

 غزة فعال  2011

كلية الزيتونة للعلوم   24

 والتنمية

السكرتارية القانونية  دراسات انسانية 

 والقضائية 

دبلوم متوسط 

 سنتين

 غزة مغلق  2011

 غزة فعال  2011 بكالوريوس القانون والعلوم األمنية  بدون قسم  كلية العودة الجامعية  25

 غزة مغلق  2014 بكالوريوس التربية وحقوق اإلنسان  بدون قسم  كلية العودة الجامعية  26

مواثيق دولية وحقوق  بدون قسم  كلية النهضة 27

 اإلنسان

دبلوم متوسط 

 سنتين

 غزة فعال  2010

 

 غزة -املصدر: وزارة التعليم العالي 
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 لوزارة التعليم العالي في غزة، وحسب ما هو معتمد لديها من مؤسسات أكاديمية وبرامج تعليمية حتى عام   
ً
وطبقا

( مؤسسة، وهي  15، فقد بلغ عدد املؤسسات األكاديمية التي تتولى التعليم القانوني في قطاع غزة نحو )2020

س القانون إما من خلل كليات متخصصة، كالجامعة االسلمية وجامعة األزهر وجامعة  مؤسسات يتم فيها تدري

فلسطين وجامعة اإلسراء وجامعة غزة وجامعة األمة للتعليم املفتوح، أو عبر أقسام أو برامج أو كليات أخرى،  

در  يمنح فقط  من  املؤسسات  أعله، ومن هذه  الجدول  في  الواردة  والكليات  الجامعات  في كباقي  املاجستير  جة 

القانون، كأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقص ى، في مقابل مؤسسات أخرى كالجامعة  

درجة   فقط  تمنح  مؤسسات  هناك  أن  كما  واملاجستير،  البكالوريوس  درجتي  تمنح  األزهر،  وجامعة  اإلسلمية 

امعية العربية للعلوم التطبيقية وكلية الرباط الجامعية  البكالوريوس في القانون، كجامعة االسراء والكلية الج 

وكلية العودة، فيما تمنح مؤسسات أخرى كٍل من درجتي البكالوريوس والدبلوم املتوسط في مجاالت مساعدة  

الجامعية   كالكلية  املؤسسات  باقي  أما  املفتوح،  للتعليم  األمة  للقانون كجامعة غزة وجامعة فلسطين وجامعة 

طبيقية وكلية الدراسات املتوسطة بجامعة األزهر وكلية الزيتونة للعلوم والتنمية وكلية النهضة فإنها  للعلوم الت

 بأنه قد تم إغلق ثلثة برامج أكاديمية،  
ً
تمنح فقط درجة الدبلوم املتوسط في املجاالت املساعدة للقانون، علما

اسات العليا، والبكالوريوس في التربية وحقوق اإلنسان  وهي املاجستير في القانون بأكاديمية اإلدارة والسياسة للدر 

هذا   تم  والتنمية، وقد  للعلوم  الزيتونة  بكلية  والقضائية  القانونية  الدراسات  ودبلوم  الجامعية،  العودة  بكلية 

 ، 2015اإلغلق بموجب قرار من وزارة التعليم العالي لعدم التزام هذه املؤسسات بدليل التراخيص واالعتماد لعام  

كما أن بعض املؤسسات وإن تصنف برامج التعليم القانوني فيها لدى الوزارة بالبرامج الفعالة، إال أنها ال تمارس  

عملها لعدم إقبال الطلبة للتسجيل فيها بسبب الظروف االقتصادية، وعدم قدرتها على املنافسة مع املؤسسات  

 في إقبال الطلبة للتسجيل فيها التعليمية األخرى، كما أن هناك برامج أخرى ولذات األسب
ً
، وهو 1اب تشهد ضعفا

ما يقتض ي من وزارة التعليم العالي وبحكم دورها الرقابي واإلشرافي على مؤسسات التعليم العالي إعادة النظر في 

أساس   على  قائمة  استراتيجية  رؤية  ضمن  غزة  قطاع  في  القانوني  التعليم  برامج  واعتمادات  التراخيص  منح 

 .2االحتياج وسوق العمل 

 
 . 7/10/2020مقابلة مع األستاذة سلوى شبير، المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي في غزة، بتاريخ:  -1
التعليم  أن بعض مؤسسات   إلى ، الوليد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة األزهر، والعميد السابق لكلية الحقوق  ركما يشير الدكتور ساه - 2

ضمن برامج مشتركة مع تخصصات    أو الماجستير  سسواء في مرحلة الدبلوم أو البكالوريو  تقوم بتدريس القانونالقانوني في قطاع  
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 من كلية القانون والشريعة اإلسلمية في الجامعة اإلسلمية وكلية الحقوق في   
ً
لذلك ستتناول هذه الدراسة كل

النشأة،   من حيث  األقدم  كونها  وذلك  فلسطين؛  جامعة  في  القضائية  واملمارسة  القانون  وكلية  األزهر  جامعة 

 لطلبة ا
ً
 وتخريجا

ً
،وباعتبارها من املؤسسات األكاديمية التي تمنح درجة  1لقانون في قطاع غزة واألكثر استقطابا

 البكالوريوس في القانون، وذلك من خلل التطرق لنشأتها وتكوينها، وبرامج التعليم القانوني فيها.

 النشأة والتكوين :  الفرع األول 

جاءت نشأة كليات التعليم القانوني في قطاع غزة في سياق الجهود الرامية لرفد املجتمع الفلسطيني وخاصة بعد  

في   سواء  املختلفة  القانون  ومجاالت  املحاماة  حقل  في  للعمل  القانونية  والكوادر  بالكفاءات  السلطة  تأسيس 

ات الخاصة وغير الحكومية والدولية، حيث  املؤسسات الرسمية وقطاع العدالة للسلطة الناشئة أو في املؤسس

 ما تأسست في السنوات  
ً
عمدت الجامعات في قطاع غزة إلى إنشاء كليات متخصصة للتعليم القانوني والتي غالبا

، وهو ما يثير التساؤل  2األولى لتأسيس الجامعات، مما يعكس اهتمام هذه الجامعات بمسألة التعليم القانوني

 .حول نشأتها وتكوينها

: كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية 
ً
 أوال

عام   اإلسلمية  الجامعة  نشأت 
ُ
منذ  1978أ غزة  قطاع  في  تشكلت  التي  الفلسطينية  الجامعات  أولى  وتعتبر   ،

عام   اإلسرائيلي  إشراف  1967االحتلل  تحت  ربحية  غير  عامة  كمؤسسة  اإلسلمية  الجامعة  تأسست  وقد   ،

به أمناء، واحتفظت  مؤسسات  مجلس  وبالتالي تصنف ضمن  الوطنية،  السلطة  قيام  بعد  ما  إلى  الوضعية  ذه 

 للمادة )
ً
 بشأن التعليم العالي. 2018لعام  6/ب( من القرار بقانون رقم 1/ف17التعليم العالي العامة طبقا

، حيث تأسست  وتعد كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسلمية من الكليات التي شكلت اللبنة األولى للجامعة 

عام   الجامعة  تأسيس  إلى  1978مع  اإلسلمي وأصوله  والفقه  اإلسلمية  الشريعة  بتدريس  الكلية  ، وقد عنيت 

 
على  نون، السكرتاريا والقانون، وهو ما ال ينسجم مع التطور الحاصل في التعليم القانوني  مثل القانون واإلدارة، الشريعة والقا  ، أخرى

 . 2020/ 9/12مقابلة معه بتاريخ   ، الواحد الذي يتجه نحو التخصصية حتى في إطار التخصص  ، الصعيد االقليمي والعالمي
 

، والتي أكد فيها أنه وحسب األعداد  2020/ 7/9ة، بتاريخ  مقابلة مع األستاذ عبد العزيز الغالييني، نقيب المحامين في قطاع غز  -1

  المسجلة لدى نقابة المحامين، سواء فيما يتعلق بالمحامين المتدربين، أو المحامين المزاولين، تعتبر هذه الكليات الثالث في قطاع غزة،
الخريجين يلتحقون مباشرة بعد التخرج بسلك    هي الكليات التي تخرج العدد األكبر من العاملين في مهنة المحاماة، خاصةً وأن معظم

 تدريب المحاماة، مما يعكس أنها الكليات األكثر استقطاباً لدراسي القانون. 

 . 2020/ 9/ 7هللا الفرا عميد كلية الحقوق في جامعة األزهر، بتاريخ  دمقابلة مع د. عب -2
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كلية   إلى  الكلية  اسم  تغيير  تم  قد  بأنه   
ً
علما في فلسطين،  املحاكم  أمام  بها  واملعمول  الوضعية  القوانين  جانب 

لعام من نظام الدراسة السنوي إلى نظام الساعات )النظام  ، بعد تحولها في هذا ا1983الشريعة االسلمية عام  

التي لم يكن فيها كلية بمسمى الشريعة والقانون، لتعود تحت ذات    في ذلك بالجامعة األردنية 
ً
الفصلي( متأثرة

النشأة عام   إلى جانب قسم الشريعة اإلسلمية،    2005مسمى  الشريعة اإلسلمية والقانون  افتتاح قسم  بعد 

لد الشريعة  وذلك  منظور  من  الوطنية  السلطة  قيام  بعد  فلسطين  في  املطبقة  والتشريعات  القوانين  راسة 

 .1اإلسلمية 

( من األكاديميين  36( عضو هيئة تدريس، منهم )62وتضم كلية الشريعة والقانون إلى جانب الهيئة اإلدارية نحو ) 

وغالبتهم الفقه  وأصول  اإلسلمية  الشريعة  علوم  في  لقسم    املتخصصين  ويتبعون  )املثبتون(،  املتفرغين  من 

القسم ثلثة أعضاء واألستاذ املشارك تسعة   في هذا  األستاذية  رتبة  بلغ عدد حاملي  الشريعة اإلسلمية، وقد 

 والباقي هم برتبة محاضر، باإلضافة إلى )15أعضاء واألستاذ املساعد )
ً
( من األكاديميين املتخصصين  26( عضوا

غالبيتهم غير متفرغين )غير مثبتين(، ويعملون إما بنظام العقد أو الساعة، ويتبعون لقسم  في علوم القانون و 

الشريعة اإلسلمية والقانون، وال يوجد من هؤالء األعضاء من يحمل رتبة األستاذية بينما يحمل عضوان رتبة  

، وال22األستاذ املشارك، في حين بلغ حاملو رتبة األستاذ املساعد نحو )
ً
باقي هم من حملة درجة املاجستير  ( عضوا

برتبة محاضر، وفيما يتعلق بقسم الشريعة والقانون فقد شملت التخصصات القانون بفرعيه القانون العام  

والقانون الخاص وتتركز التخصصات الدقيقة ألعضاء الهيئة التدريسية في القانون العام في كل من )القانون  

والقانون الجنائي الدولي، وقانون املالية العامة    ن الجنائي والقانون الدولي،الدستوري والقانون اإلداري والقانو 

التجاري، وقانون   املدني، والقانون  التخصصات في كل من )القانون  أما القانون الخاص فتركزت  والضرائب(، 

الخاص( الدولي  والقانون  الشخصية،  واألحوال  وامليراث،  تخصصا2املرافعات،  أن  على  يؤشر  مما  أعضاء  ،  ت 

درجة   حملة  من  متخصصين  وجود  عدم  ملحظة  لكن  الدراسية،  املقررات  غالبية  تغطي  التدريسية  الهيئة 

 الدكتوراه لتدريس مساقات ذات العلقة باملالية والتشريع الضريبي وقانون البينات. 

 
والقانون، بتاريخ   كلوب، رئيس قسم الشريعة فالشريعة والقانون، ود. عفيمقابلة مع األستاذ د. ماهر السوسي، العميد األسبق لكلية   -1

6/9/2020 . 
المرجع السابق، ولمزيد من اإليضاح يمكن الرجوع كلية الشريعة والقانون، أقسام الكلية، أعضاء الهيئة التدريسية لألقسام، منشور    -2

 على الرابط : 

http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85تاريخ  ، 
 . 6/9/2020الزيارة:  

http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85،تاريخ
http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85،تاريخ
http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85،تاريخ
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العلمية والخبرة  وتتمثل معايير وشروط التعيين في الكلية بالحاجة لعضو هيئة التدريس والتخصص والدرجة   

في مجال التدريس واملهارات الشخصية واإلملام باللغة اإلنجليزية، على أن يتمتع العضو املرشح للتعيين بقدر من  

 .1الثقافة اإلسلمية 

: كلية الحقوق بجامعة األزهر 
ً
 ثانيا

لسطينية، وذلك في إطار  بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الف  1991تم إنشاء جامعة األزهر عام   

 من السفر  
ً
الفلسطيني للدراسة فيها بدال الشباب  العالي واستقطاب  املنظمة في توفير مؤسسة للتعليم  جهود 

، وقد جاء تأسيس الجامعة كمؤسسة تعليم عالي عامة  2للخارج لتعزيز الصمود الفلسطيني في األراض ي املحتلة 

ختيار أعضائه من قبل رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير،  غير ربحية وتخضع إلشراف مجلس أمناء يتم ا

وفيما بعد رئيس السلطة الوطنية، واستمرت الجامعة بهذه الوضعية إلى ما بعد نشأة السلطة الوطنية، لذلك  

 للمادة )
ً
  2018لعام    6/ب( من القرار بقانون رقم  1/ف17تصنف ضمن مؤسسات التعليم العالي العامة طبقا

 تعليم العالي.بشأن ال

تحت مسمى كلية الشريعة والقانون، إال أنه قد تم    1991وقد تأسست كلية الحقوق مع تأسيس الجامعة عام   

، وذلك بناء على رغبة طلب الكلية، لتقليل عدد سنوات الدراسة من  1993تغيير مسماها إلى كلية الحقوق عام 

ت في كلية الحقوق، ال سيما وأن مجاالت عمل الخريجين  خمس سنوات في كلية الشريعة والقانون إلى أربع سنوا

 . 1995التدريس الفصلي عام  ، وتحولت الكلية من النظام السنوي إلى نظام3هي ذاتها بالنسبة لكلتا الكليتين 

وتتكون كلية الحقوق من قسمين، هما قسم القانون العام وقسم القانون الخاص، ويضم هذين القسمين إلى   

( عضو هيئة تدريس غالبيتهم من املتفرغين، منهم ثلثة يحملون رتبة األستاذية،  20الهيئة اإلدارية نحو )جانب  

واثنين برتبة األستاذ املشارك، وتسعة أعضاء أستاذ مساعد واآلخرون برتبة محاضر من حملة درجة املاجستير،  

عقد الفصلي أو بنظام الساعة، وفيما يتعلق  وهم من غير املثبتين الذي يعملون إما بنظام العقد السنوي أو ال

 
ي تتركز % من مجموع الدرجات الت10كلوب ، إلى أن الدرجة المخصصة لهذا البند في مقابالت التعيين ال تتعدى   فويشير د. عفي  -1

 %، بحكم الثقافة االسالمية للمجتمع الفلسطيني. 8حول التخصص والكفاءة ، ولم يحصل أي عضو في المقابالت التي شارك فيها عن 
 الموقع اإللكتروني لجامعة األزهر، عن الجامعة، منشور على الرابط :  -2

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/AboutAUG.asp  2020/ 8/9، تاريخ الزيارة 

 هللا الفرا، مرجع سابق.  دمقابلة الدكتور. عب -3

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/AboutAUG.asp
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 من )القانون الدستوري والقانون اإلداري  
ً
بقسم القانون العام فقد شملت تخصصات أعضاء هيئة التدريس كل

وقانون   التجاري،  والقانون  املدني،  )القانون  في  التخصصات  فتركزت  الخاص  القانون  أما  الجنائي(،  والقانون 

الب  وقانون  تغطي املرافعات،  لذلك  الخاص(،  الدولي  والقانون  الشخصية،  األحوال  وقانون  وامليراث،  ينات، 

الدراسية، مع ملحظة عدم وجود متخصص من حملة   الهيئة التدريسية غالبية املقررات  تخصصات أعضاء 

وا العامة  واملالية  الدولي  الجنائي  والقانون  العام  الدولي  القانون  موضوعات  لتدريس  الدكتوراه  لتشريع درجة 

 الضريبي. 

وتتمثل معايير وشروط التعيين في الكلية بالحاجة لعضو هيئة التدريس والتخصص والدرجة العلمية والخبرة   

 .1في مجال التدريس واملهارات الشخصية، باإلضافة إلى اإلملام باللغة اإلنجليزية

 
ً
 كلية القانون بجامعة فلسطين. : ثالثا

 للتشريعات املنظمة لعمل الشركات في ك  2003أنشأت جامعة فلسطين عام   
ً
مؤسسة تعليم عالي خاصة وفقا

حينه، وتخضع إلشراف مجلس إدارة، يتولى بشكل أساس ي توفير األموال للزمة للجامعة وتنظيم استثماراتها،  

املؤسسات  ، لذلك تصنف ضمن  2واعتماد توصيات مجالس الجامعة األخرى، كمجلس األمناء ومجلس الجامعة 

 للمادة )
ً
 بشأن التعليم العالي. 2018لعام  6/ج( من القرار بقانون رقم 1/ف17التعليم العالي الخاصة طبقا

الجامعة عام    إنشاء  القانون مع  كلية  تأسيس  تم  أنها بدأت عملها عام  2003وقد  إال  تأسيسها  2005،  ، ومنذ 

لتعليم التطبيقي واملمارسة القضائية كجزء من فلسفة  اعتمدت الكلية نظام التدريس الفصلي، مع تركيزها على ا

 التعليم القانوني بالكلية. 

( عضو هيئة تدريس معظمهم غير متفرغين  50وتضم كلية القانون باإلضافة ألعضاء الهيئة اإلدارية، ما يقارب ) 

قطاع غزة، كما تضم    ويعملون بنظام الساعة، ويرجع ارتفاع أعداد الهيئة التدريسية إلى تعدد فروع الكلية في

 ما يسند  
ً
الكلية العديد من املعيدين ضمن أعضاء الهيئة التدريسية من حملة درجة البكالوريوس والذين غالبا

 
 هللا الفرا، مرجع سابق.  دمقابلة الدكتور. عب -1
 إدارة جامعة فلسطين، منشور على الموقع اإللكتروني للجامعة على الرابط :  -2

https://up.edu.ps/ar/page/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%
D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9  9/9/2020، تاريخ الزيارة . 

https://up.edu.ps/ar/page/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://up.edu.ps/ar/page/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
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لهم تدريس املساقات التطبيقية، ويتبع جميع أعضاء الهيئة التدريسية لقسم القانون، وال يوجد من بينهم من  

عضوين يحمل  حين  في  األستاذية،  درجة  درجة   يحمل  حملة  من  األعضاء  وباقي  املشارك،  األستاذ  رتبة  منهم 

( نحو  أستاذ مساعد ويبلغ عددهم  برتبة  أو مدرس من حملة  10الدكتوراه  برتبة محاضر  والباقون  ( أعضاء، 

من    
ً
كل العام  القانون  مجال  في  التدريس  هيئة  أعضاء  تخصصات  شملت  وقد  البكالوريوس،  أو  املاجستير 

والقانون اإلداري والقانون الجنائي، والقانون الدولي العام والقانون الجنائي الدولي(، أما    )القانون الدستوري

القانون الخاص فتركزت التخصصات في )القانون املدني، والقانون التجاري، وقانون املرافعات، وقانون امليراث،  

عضاء الهيئة التدريسية غالبية  وقانون األحوال الشخصية، والقانون الدولي الخاص(، لذلك تغطي تخصصات أ

املالية   لتدريس موضوعات  الدكتوراه  درجة  من حملة  متخصص  عدم وجود  مع ملحظة  الدراسية،  املقررات 

 والتشريع الضريبي وقانون البينات. 

وتتمثل معايير وشروط التعيين في الكلية بالحاجة لعضو هيئة التدريس والتخصص والدرجة العلمية والخبرة   

 .1ل التدريس واملهارات الشخصية، باإلضافة إلى اإلملام باللغة اإلنجليزيةفي مجا

 عليه يتضح ما يلي: 

تعتبر كلية الشريعة والقانون في الجامعة اإلسلمية أولى كليات التعليم القانوني في قطاع غزة، حيث   -

عام   عام  1978تأسست  األزهر  بجامعة  الحقوق  كلية  وأعقبها  واملمارسة    1991،  القانون  كلية  ثم 

 .  2003القضائية في جامعة فلسطين عام 

 يس الفصلي. تعتمد كافة الكليات محل الدراسة نظام التدر  -

والقانون   - الشريعة  ككلية  والخاص،  العام  القانون  لفروع  إدارية  أقسام  الكليات على  تتوفر بعض  ال 

 واملمارسة القضائية بجامعة فلسطين.  بالجامعة اإلسلمية وكلية القانون 

إلى أعضاء هيئة تدريسية من حملة درجة األستاذية، - القانون   باستثناء جامعة األزهر، تفتقر كليات 

 وهو ما يعزى إلى حداثة تجربة التعليم القانوني في قطاع غزة بشكل عام وفي هذه الكليات بشكل خاص. 

 
 . 9/2020/ 15في جامعة فلسطين بتاريخ  ون بكلية القانون والممارسة القضائيةمطر، رئيس قسم القان لمقابلة مع د. كام -1
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-   
ً
تعتبر كلية القانون بجامعة فلسطين هي الكلية التي تستوعب أكبر عدد ألعضاء الهيئة التدريسية، نظرا

 ت النظرية. لتعدد فروع الكلية في قطاع غزة واعتمادها على التدريس التطبيقي للمساقا

تزايد أعضاء الهيئة التدريسية في بعض الكليات يرجع إلى إما لتعدد فروع الكلية في قطاع غزة أو قلة   -

 األعضاء املتفرغين وتوجه الكليات إلى االستعانة بأعضاء هيئة تدريس بنظام الساعة.

ثم - ومن  والقانون  العام  القانون  فروع  غالبية  التدريس  هيئة  أعضاء  تخصصات  املساقات   تغطي 

املالية والتشريع الضريبي    الدراسية، مع ملحظة تركز النقص في القانون العام في موضوعات القانون 

والقانون الدولي العام والقانون الجنائي الدولي، أما في القانون الخاص فيتركز النقص في موضوعات 

 قانون البينات. 

التعيين ألعضاء الهيئة التدريسية، مع ملحظة اشتراط كلية تتفق غالبية الكليات على شروط ومعايير  -

الشريعة والقانون في الجامعة اإلسلمية للثقافة اإلسلمية كجزء من تقييمات أعضاء هيئة التدريس 

 عند التعيين، لكن مع األولوية للتخصص والكفاءة والخبرة. 

املواقع اإللكترونية للكليات مح  التنويه إلى أن بعض  الهيئة التدريسية غير  ويجدر  ل الدراسة ال تدرج أعضاء 

املتفرغين ضمن طاقمها األكاديمي، ويرجع ذلك إلى عدم االستعانة بهم بشكل دائم، ككلية الحقوق بجامعة األزهر  

 .1وكلية القانون واملمارسة القضائية بجامعة فلسطين 

 برامج التعليم القانوني  :الفرع الثاني

ت القانون محل الدراسة في قطاع غزة، يتضح أن جميع هذه الكليات تتوفر على برنامج  بالنظر إلى تجربة كليا 

البكالوريوس في القانون، كما يتوفر لدى بعضها برنامج للدراسات العليا، وهو ما يقتض ي التطرق إلى هذه البرامج  

 وشروط التحاق الطلبة بها والتخرج منها، باإلضافة إلى الدرجات التي تمنحها. 

 : برامج البكالوريوس أوال

 
 مطر، مرجع سابق.  ل هللا الفرا، و د. كام دمقابلة مع د. عب -1
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 للراغبين في دراسة القانون، لتعدد مجاالت  
ً
البرنامج األكثر استيعابا القانون هو  البكالوريوس في  يعتبر برنامج 

عمل الخريجين، لذلك تتوفر كافة الكليات محل الدراسة على هذا البرنامج، وتنقسم كليات القانون في قطاع  

 غزة بشأن هذا البرنامج إلى:

العربية وآخر باللغة اإلنجليزية   كليات  - القانون باللغة  ، ككلية الحقوق  1لديها برنامٌج للبكالوريوس في 

، وكلية القانون بجامعة فلسطين والذي تم افتتاحه عام 20172بجامعة األزهر الذي تم افتتاحه عام  

بالتركيز في السنة الرابعة   ، هذه األخيرة التي تسمح للطالب في برنامج البكالوريوس باللغة العربية20123

في إحدى التخصصات التالية )القانون الدولي اإلنساني، والقانون الجنائي، والقانون املدني(، وتعتبر  

 هي الكلية الوحيدة في قطاع غزة التي تأخذ بهذا النظام . 

كليات لديها برامج بكالوريوس أخرى إلى جانب برنامج القانون باللغة العربية، ككلية الشريعة والقانون    -

بالجامعة اإلسلمية التي يتوفر لديها برنامج للبكالوريوس في الشريعة اإلسلمية إلى جانب البكالوريوس 

 .4في الشريعة والقانون 

ا  هذه  في  الطلبة  قبول  بشروط  يتعلق  شهادة  وفيما  على  الحصول  على ضرورة  تتفق  الكليات  فجميع  لبرامج، 

شهادة   على  الحصول  تاريخ  من  سنوات  من خمس  أكثر  يمر  أال  على  واألدبي،  العلمي  بفرعيها  العامة  الثانوية 

الفرع   العامة  الثانوية  لخريجي  تسمح  اإلسلمية  بالجامعة  والقانون  الشريعة  كلية  أن  إلى  اإلشارة  مع  الثانوية، 

 على خريجي معهد األزهر الديني بالنسبة لكلية الحقوق بجامعة    رعي االلتحاق بالكلية، وهو ما ينطبقالش
ً
أيضا

األزهر، كما تشترط جميع الكليات بأن يتوافر مفتاح التنسيق )معدل النجاح في الثانوية العامة( الذي تقرره وزارة  

بها، والذي لم يزد قبل ص التنسيق للعام التعليم للراغبين في االلتحاق  العالي ملفتاح  التعليم  دور قرار مجلس 

 
ندرة  تجدر اإلشارة إلى أن كليات القانون في قطاع غزة، التي تم فيها افتتاح برنامج بكالوريوس القانون باللغة اإلنجليزية، تعاني من    -1

التدريس    الكفاءات األكاديمية لتدريس القانون باللغة اإلنجليزية، خاصة وأن غالبيتهم ليسوا خريجي قانون باللغة اإلنجليزية، وإنما يجيدون
من   باللغة االنجليزية، وهو ما ينعكس سلباً على جودة التعليم القانوني في هذه البرامج، وهي اشكاليات تعول تلك الكليات على تجاوزها

 هللا الفرا، مرجع سابق.  دخالل توفير الكادر األكاديمي من خريجيها في ظل حداثة تجربتها، مقابلة مع د. عب

 هللا الفرا، مرجع سابق.  دمقابلة مع د. عب -2
 مقابلة مع د. كامل مطر، مرجع سابق. -3

 ابط: الموقع اإللكتروني لكلية الشريعة والقانون، أقسام الكلية، منشور على الر -4

http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85h  تاريخ،

 . 13/9/2020الزيارة 

http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85h
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%، كما تسمح تلك الكليات لحملة درجة الدبلوم من التخصصات األخرى االلتحاق  65عن    2021-2020الدراس ي

 مع قرار وزارة التعليم العالي بشأن التجسير. 75بها على أن يكون حاصل على معدل تراكمي ال يقل عن 
ً
 % تماشيا

ويه إلى أنه بالنسبة لشروط القبول في برنامج اللغة اإلنجليزية، فإن كلية الحقوق في جامعة األزهر،  ويجدر التن 

املقابلة   اجتياز  السابقة  الشروط  إلى  في جامعة فلسطين تشترط باإلضافة  القضائية  القانون واملمارسة  وكلية 

اإلنجلي اللغة  في  الطالب  التركيز على قدرات  فيها  يتم  التي  يقل معدل الشخصية  أال  اشتراط  إلى  باإلضافة    زية، 

 % .80في الثانوية العامة عن  النجاح 

وفيما يتعلق بتخرج الطالب من تلك الكليات ومنحه درجة البكالوريوس في القانون، فإنها تشترط حصوله على   

تراكمي   ف65معدل  الحقوق  كلية  وباستثناء  أنه  العلم  مع  البكالوريوس،  دراسة  خلل  أدنى  كحد  جامعة  %  ي 

، تشترط تلك الكليات قيام الطالب إعداد بحث كمتطلب للتخرج ويتم مناقشته من قبل لجان من أعضاء  1األزهر 

 الهيئة التدريسية. 

 واملستوى وعدد الساعات األكاديمية لبحث التخرج ومعايير اختيار موضوع البحث.  (: الكلية2جدول رقم )

 اختيار موضوع البحث البحث األكاديميةعدد ساعات  املستوى  الكلية مسلسل

  -كلية الشريعة والقانون  -1

 الجامعة اإلسالمية 

حسب اختيار الطالب وتوزيع عبء   ساعة الرابع 

اإلشراف على أعضاء الهيئة  

 التدريسية 

 حسب التركيز ورغبة الطالب ساعتين  الرابع  جامعة فلسطين  -كلية القانون  -2

 

اختلف الكليات في عدد الساعات    بحث التخرج مقرر على طلبة املستوى الرابع، معويتضح من هذا الجدول أن   

 ما تكون حسب رغبة الطالب. 
ً
 األكاديمية لهذا املتطلب وكيفية اختيار موضوعاته، التي غالبا

 
ة القانون، ال يتأتى فقط من خالل إدراج مساق خاص بالبحث  ، أن تعزيز وتنمية مهارات البحث العلمي لدى طلبالوليد  رساهد.  يرى    -1

في المستوى الثالث والرابع بالبحث العلمي، وهو    خاصةً  ، وأساليب التدريس  هذه الخطط  ، بل يتطلب ربطضمن الخطط الدراسية  العلمي
كتقسيم الطلبة إلى شعب ال تزيد عن    ، ما يقتضي توفير كادر أكاديمي متخصص وتوفير بيئة مواتية للتعلم على مهارات البحث العلمي

وهو ما يفوق امكانية  العلمي وتمكينهم من بناء قدراتهم البحثية،  مهارات البحث  الفرصة أمام الطلبة لتعلم    ةإلتاح  ، طالب في كل شعبة  30

 مرجع سابق.  الكليات على صعيد الكادر األكاديمي والمالي واللوجستي، 
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بالتدريب    الطالب  قيام  األزهر،  جامعة  في  الحقوق  كلية  وباستثناء  ذاتها  الكليات  تشترط  كأحد  كما  امليداني، 

 متطلبات التخرج إلى جانب بحث التخرج. 

 واملستوى وعدد ساعات التدريب امليداني األكاديمية والفعلية.  (: الكلية3جدول رقم )

 الساعات الفعلية عدد ساعات التدريب األكاديمية املستوى  الكلية مسلسل

  -كلية الشريعة والقانون  -1

 الجامعة اإلسالمية 

 ساعة تدريب 100 صفر ساعة  الرابع 

 ساعة أسبوعيا ساعة الرابع  كلية القانون بجامعة فلسطين  -2

 

التدريب    ملتطلب  والفعلية  األكاديمية  الساعات  احتساب  بشأن  الكليات  اختلف  الجدول  هذا  من  ويتبين 

امليداني، فكلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسلمية وإن تشترط التدريب امليداني كمتطلب للتخرج إال أنه ال  

ن معدالت النجاح، وإن كانت الدراسة  يتم احتسابه ضمن الساعات األكاديمية للخطة، وبالتالي ال يحسب ضم

تقترح احتسابه كساعات أكاديمية لتحفيز الطلبة على تحسين أدائهم في التدريب امليداني واالستفادة منه، خاصة  

 ما يكون في أعمال قانونية، مثل مكاتب املحاماة أو مؤسسات حقوقية وأعمال إدارية  
ً
وأن التدريب امليداني غالبا

ما 1مساعدة  وهو  كلية    ،  قيام  الدراسة  تقترح  كما  وإدارية،  قانونية  جديدة  مهارات  باكتساب  للطالب  يسمح 

 الحقوق بجامعة األزهر باشتراط البحث والتدريب امليداني كمتطلبات للتخرج ضمن الخطة الدراسية.

 ثانيا: برامج املاجستير 

القانون على كل من كلية الحقوق في جامعة  تقتصر الكليات محل الدراسة التي تتوفر على برامج ماجستير في   

الجامعة اإلسلمية، وتعد كلية الحقوق في جامعة األزهر أول كلية يتم فيها  األزهر وكلية الشريعة والقانون في 

 وهي: 2001افتتاح برامج للماجستير في القانون، حيث تم افتتاح ثلث برامج للماجستير عام 

 2009لشامل(، وقد تم اغلقه بقرار من الكلية عام برنامج املاجستير في القانون )ا -

 من املاجستير في القانون العام واملاجستير في القانون الخاص.  -
ً
 برنامج املاجستير )الرسالة( ويشمل كل

 
 مرجع سابق. مقابلة مع د. عفيف كلوب،  -1
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برنامج املاجستير في العلوم القضائية، وهو غير مفّعل لعدم اإلقبال على التسجيل فيه منذ اعتماده   -

 .12001عام 

ما    والتوجهات  وهو  باالحتياجات  ارتباطها  البرامج، وعدم  افتتاح هذه  في  االستراتيجي  التخطيط  يعكس غياب 

 العامة للتعليم القانوني داخل املجتمع.  

أو ما يعادلها من    البكالوريوس في القانون   على درجة 
ً
ويشترط للقبول في هذه البرامج أن يكون املرشح حاصل

%، أو تقدير جيد،  70ترف بها، وأال يقل معدله التراكمي في الدراسة الجامعية عن  جامعة فلسطينية أو أجنبية مع 

على أن يجتاز االمتحانين التحريري والشفوي للقبول، واللذان يتم فيهما التركيز على املعلومات القانونية حسب  

 .2البرنامج 

لبرنامج    فبالنسبة  البرنامج،  حسب  تختلف  فإنها  املاجستير،  درجة  على  والحصول  البرامج  هذه  من  وللتخرج 

مساق مع    12ساعة أكاديمية تشمل    36الشامل كان يشترط أن يجتاز الطالب بنجاح خلل ثلث فصول دراسية  

( والخاص  العام  للقانون  الرئيسية  الفروع  في  و  9التعمق  بواقع  اختياري    3اجباري  الكلية(  ساعات    3تحددها 

%، مع اجتياز امتحان الشامل في أربعة مساقات مع التعمق  75أكاديمية لكل مساق، وبمعدل تراكمي ال يقل عن  

الكلية   الطالب الذي تقدر   في 
ً
الكلية، كما يشترط أيضا القانون العام والخاص يتم اختيارها من قبل  في فروع 

 
ً
ملساقات القانون التي تم قام بدراستها خلل مرحلة البكالوريوس، أن يجتاز    حاجته ملساقات استدراكية وفقا

ساعات أكاديمية تشمل ثلث مساقات من فروع القانون العام والخاص تحددها    9بنجاح خلل مدة الدراسة  

 .3% في كل مساق منها 70الكلية من الخطة املعتمدة في برنامج البكالوريوس بمعدل ال يقل عن 

ب  األكاديمية واملساقات  أما  الساعات  السابقة، مع اختلف عدد  الشروط  الرسالة، فتنطبق عليه كافة  رنامج 

اجباري    7ساعة أكاديمية في الفروع الرئيسية للتخصص )  30الدراسية حسب التخصص، حيث ينهي الطالب  

الب بإنجاز رسالة علمية  ساعات أكاديمية لكل مساق، على أن يقوم الط  3اختياري تحددها الكلية(، بواقع    3و

 ساعات.  6في أحد فروع التخصص بواقع 

 
 راجع، الدرجات العلمية التي تمنحها كلية الحقوق، منشور على الرابط :  -1

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/law/degrees.asp 13/9/2020، تاريخ الزيارة . 

 سابق.  هللا الفرا، مرجع دمقابلة مع د. عب -2

 المرجع السابق.   -3

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/law/degrees.asp
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 وفيما يخص كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسلمية، فإنها تتوفر على أكثر من برنامج للماجستير، وهي: 

 . 1995وتم افتتاحه عام  برنامج املاجستير في تخصص الفقه املقارن  -

 .2000الفقه والقضاء الشرعي وتم افتتاحه عام برنامج املاجستير في تخصص ي أصول  -

 .20101وتم افتتاحه عام  برنامج املاجستير في القانون العام -

وبالنسبة لبرنامج املاجستير في القانون العام، فإن شروط قبول الطلبة في هذا البرنامج ومنحهم درجة املاجستير،   

)الرس  املاجستير  برنامج  في  املعمول  في جامعة  هي ذاتها الشروط  الحقوق  بكلية  العام  القانون  في تخصص  الة( 

األزهر، لكن دون نظام املساقات االستدراكية، حيث يتم االكتفاء بإنهاء الساعات واملساقات األكاديمية في خطة 

 .2برنامج املاجستير باإلضافة إلى انجاز الرسالة 

ه العام والخاص في الكليات محل الدراسة، هو غياب  ولعل ما يثير التساؤل في برامج املاجستير في القانون بفرعي 

الدستوري   القانون  التخصص، كمساقات  الرئيسية في  يتم دراسة املساقات  التخصص، حيث  التركيز داخل 

املدني والتجاري وأصول املحاكمات   القانون  العام، ومساقات  القانون  في تخصص  واإلداري والجنائي والدولي 

في القانون الخاص، فالدراسة في برامج املاجستير تعتمد على التعمق األفقي في مساقات  والبينات والدولي الخاص  

التخصص، وليس على التخصص في أحد فروع القانون على األقل في الفصل األخير من دراسة املاجستير كنظام  

ن هناك اشكاليات تتعلق  كما أ  للتركيز، لبناء القدرات املعرفية والعلمية املعمقة للخريج في أحد فروع التخصص،

وكذلك في   ،التي يتم تدريسها في برامج املاجستير  املساقات  بندرة التخصص املعمق ألعضاء الهيئة التدريسية في

ومناقشتها  العلمية  الرسائل  على  ب  لذلك  ،3االشراف  الدراسة  علمية  توص ي  كوادر  استقطاب  على  العمل 

برامج   في  املساقات  لتدريس  العليامتخصصة  العلمية  الدراسات  الرسائل  على  باألخذ  واالشراف  توص ي  كما   ،

 بنظام التركيز في أحد فروع التخصص خلل دراسة املاجستير. 

 
 نشأة وتطور كلية الشريعة والقانون، منشور على الرابط :  -1

http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B4
%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7 9/2020/ 14، تاريخ الزيارة . 

 كلوب، مرجع سابق.  ف مقابلة مع د.عفي -2

 مرجع سابق. الوليد،  رمع د. ساهمقابلة  -3

http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
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 املبحث الثاني

 مقومات التعليم القانوني بكليات القانون في قطاع غزة

لخطة الدراسية، كونها تتضمن  إن أي عملية تعليم قانوني تتطلب توفير مجموعة من املقومات الرئيسية، أهمها ا 

املساقات العلمية القانونية التي يقوم الطالب بدراستها خلل مرحلته الجامعية، باإلضافة إلى أساليب تدريس  

 هذه املساقات، كأداة أساسية للتعلم وتزويد الطالب باملعرفة العلمية القانونية وبناء قدراته وصقل مهارته. 

 الدراسية للتعليم القانونيالخطط : املطلب األول 

الخطط    هذه  استجابة  مدى  إلى  التطرق  الدراسة،  محل  القانون  لكليات  الدراسية  الخطط  تناول  يقتض ي 

الستحقاقات ومتطلبات التعليم القانوني، من خلل الوقوف على ما تضمنته من مساقات دراسية تؤهل الطالب  

  لللتحاق بسوق العمل القانوني، السيما مساقات خ
ً
طة برنامج البكالوريوس، باعتباره البرنامج األكثر استيعابا

بهذه   املنوط  الدور  القانون وبحكم  لكليات  الدراسية  الخطط  أن  كما  في قطاع غزة،  القانون  لدارس ي وخريجي 

الكليات في رفد املجتمع بالكفاءات املؤهلة للعمل في املجال القانوني، يتطلب تناول مدى استجابة تلك الخطط  

لتحوالت االجتماعية والسياسية التي يمر بها املجتمع، وتأهيل الخريجين للمساهمة اإليجابية في مواجهة هذه  ل

 التحوالت وما ينجم عنها من تحديات.

 الخطط الدراسية ومدى استجابتها الستحقاقات التعليم القانوني:  الفرع األول 

التعليمية وجميع مكوناتها هو الطريق الرئيس إلحداث التنمية  يعد العمل على تحديث وتطوير أداء املؤسسات  

الحقيقية في أي مجتمع من خلل أطر ومعايير مختلفة، ومن أهم هذه األطر تحديث وتطوير الخطط الدراسية  

 .1للمؤسسات التعليمية 

وإحداث التنمية فيه، كان  وملا كان لكليات الحقوق الدور الفعال في العمل على االرتقاء باملجتمع بكافة مكوناته   

 على هذه الكليات أن تتضمن فيخططها الدراسية مجموعة من املساقات التعليمية التي تعمل على تزويد  
ً
لزاما

القانوني  التعليم  التطور الحاصل في مجال  العلمية، على نحو يواكب  القانونية وبناء قدراته  الطالب باملعرفة 

 . ومتطلباته على صعيد الخطط الدراسية

 
ورقة علمية بعنوان" معايير ومتطلبات بناء الخطط الدراسية للمرحلة الجامعية"، قدمت إلى وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث    1-

 . 2م، ص2008مارس،  25/26العلمي بجامعة الملك خالد، 
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من    بالعديد  مرت  قد  الخطط  هذ  أن  نجد  الدراسة،  محل  القانون  لكليات  الدراسية  الخطط  إلى  وبالنظر 

 التغيرات، وتباينت فيما بينها في العديد من املسائل ذات التأثير على العملية التعليمية. 

فقد اختلفت تلك الكليات في الساعات األكاديمية املتعين على الطالب اجتيازها لنيل درجة البكالوريوس، حيث   

( ساعة، في 141بلغ عدد الساعات املعتمدة في الخطة الدراسية لكلية الشريعة والقانون بالجامعة االسلمية )

( ساعة، أما  132ة القضائية بجامعة فلسطين )حين بلغ عدد الساعات املقررة في خطة كلية القانون واملمارس

( ساعة، وقد جاء هذا  128كلية الحقوق بجامعة األزهر فقد بلغ عدد الساعات املعتمدة في خطتها الدراسية )

القضائية بجامعة   القانون واملمارسة  كلية  أن  الدراسية، حيث لوحظ  الخطط  للتعديل على  نتيجة  االختلف 

، وهو تعديل أفض ى إلى تغيير في  1الخطة الدراسية بشكل دوري كل خمس سنوات   فلسطين قد عمدت إلى تعديل

،  2( ساعة 132ساعة إلى أن وصلت في آخر تعديل إلى ) (142عدد الساعات األكاديمية في الخطط الدراسية من )

دد ساعات  بينما اعتمدت كلية الحقوق في جامعة األزهر على تعديل خطتها الدراسية كل أربع سنوات، ليصبح ع

، أما كلية الشريعة  3( ساعة في أول خطة دراسية 144( ساعة بعد كانت )128الخطة الدراسية في آخر تعديل )

والقانون بالجامعة اإلسلمية، وإن لجأت لتعديل خطتها الدراسية كل أربع سنوات، إال أن التعديل األخير تم فيه  

 بأنه قد بلغ عدد الساعات الدراسية في أول خطة للكلية ، علم4( ساعة 141اعتماد خطة دراسية اشتملت على )
ً
ا

ساعة148) مقارنة  5(  الدراسية  في خططتها  األكاديمية  الساعات  لعدد   
ً
تقليصا األقل  هي  الكلية  هذه  لتكون   ،

للمساقات   الدراسية  خطتها  في  املخصصة  الساعات  أن  ملحظة  مع  لكن  الدراسة،  محل  األخرى  بالكليات 

( ساعة، بخلف الخطط الدراسية لكلية الحقوق في جامعة األزهر وكلية القانون  93ة قد بلغ )القانونية البحت

( ساعة، 114واملمارسة القضائية في جامعة فلسطين التي بلغ فيها عدد الساعات املخصصة لتلك املساقات ) 

التي خصصت جزء من ساعات الخطة الد إلى خصوصية كلية الشريعة والقانون  راسية للعلوم وهو ما يعزى 

 الشرعية. 

 
م، منشورة على الموقع االلكتروني لجامعة  2020والممارسة القضائية بجامعة فلسطين لعام  الخطة الدراسية المعتمدة لكلية الفانون    -1

 . 2020/ 8/10، تاريخ الزيارة _pdf 2025 https://up.edu.ps/ar/upload/file/Law_Arفلسطين، الرابط :

 .  2020/ 13/10ل، استاذ القانون المدني المساعد بكلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين، بتاريخ  مقابلة مع د. أنور الطوي  -2

 د. عبد هللا الفرا، مرجع سابق. مقابلة مع  -3

لجامعة اإلسالمية،  م، منشورة على الموقع االلكتروني ل 2020الخطة الدراسية المعتمدة لكلية القانون والشريعة بالجامعة اإلسالمية لعام    -4

 . 8/10/2020، تاريخ الزيارة /http://sharea.iugaza.edu.psالرابط: 

 مقابلة مع د. عفيف كلوب، مرجع سابق.  -5

https://up.edu.ps/ar/upload/file/Law_Ar_
http://sharea.iugaza.edu.ps/
http://sharea.iugaza.edu.ps/
http://sharea.iugaza.edu.ps/
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أنواع من املساقات، األولى مساقات    أربعة  أنه وبمراجعة الخطط الدراسية، يتضح أنها قد اشتملت على  كما 

كمتطلب للجامعة، والتي يجب على كل طالب في الجامعة أن يقوم بدراستها بصرف النظر عن الكلية التي ينتمي  

ايدلوجية كل جامعة، حيث تركز كلية القانون والشريعة بالجامعة  إليها، وهذا النوع يختلف باختلف فلسفة و 

ومهارات   العربية  اللغة  على مساقات  للتركيز  األخرى  الكليات  اتجهت  بينما  الشرعية،  الجوانب  على  اإلسلمية 

للكلية  كمتطلب  مساقات  والثانية  الشرعية،  املساقات  بعض  مع  االنجليزية  واللغة  يقوم  1الحاسوب  والتي   ،

للتخصصالط كمتطلب  مساقات  والثالثة  الكلية،  داخل  تخصصه  عن  النظر  بغض  بدراستها  يتم  2الب  أي   ،

أما   اإلسلمية،  بالجامعة  والقانون  الشريعة  ككلية  يختاره،  الذي  التخصص  الطالب حسب  قبل  من  دراستها 

ضائية في جامعة فلسطين،  الرابعة فهي مساقات كمتطلب للتركيز، والتي انفردت بها كلية القانون واملمارسة الق

والتي كان لها السبق في ادراج هذا النوع من املساقات، وذلك بحكم اتباعها أسلوب التركيز في أحد فروع القانون  

 لطلب السنة الرابعة. 

وفيما يتعلق باملساقات القانونية في الخطط الدراسية، فنجدها قد تضمنت مجموعة من املساقات التأسيسية   

امل تلك  اإلداري،  سواء  والقانون  السياسية،  والنظم  الدستوري  )القانون  مثل  العام،  القانون  بمجال  تعلقة 

والقانون الدولي العام، والقانون الجنائي(، واملساقات املتعلقة بالقانون الخاص، مثل )القانون املدني، والقانون  

ون أصول املحاكمات املدنية والتجارية،  التجاري(، واملساقات ذات الطابع اإلجرائي بفرعيه العام والخاص )قان

 القضاء الدستوري، القضاء اإلداري، قانون اإلجراءات الجزائية(. 

وعلى الرغم من التعديلت التي أجريت على الخطط الدراسية، إال أنها قد كانت قاصرة وغير كافية في استجابتها   

الشريعة كلية  القانوني واستحقاقاته، فخطة  التعليم  على    ملتطلبات  تشتمل  لم  بالجامعة اإلسلمية  والقانون 

بعض املساقات الهامة، كالنظم السياسية، باعتباره مساق تأسيس ي يساهم إلى جانب القانون الدستوري في فهم  

أنظمة الحكم والتنظيم الدستوري لها، وقانون الشركات، كمساق ال غنى عنه في تزويد الطالب باملعرفة القانونية  

لتشريعي للنشاط التجاري، كما أن الخطط الدراسية للكليات محل الدراسة لم تتوفر على بعض حول التنظيم ا

واملنهجية   النظرية  األسس  بدراسة  يهتم  الذي  القانوني  االجتماع  علم  كمساق  األخرى  التأسيسية  املساقات 

 
   من أمثلة متطلبات الكلية مساق المدخل لدراسة القانون، ومساق األحوال الشخصية.  -1

فيتتمثل مجاال  -2 فلسطين  بجامعة  القضائية  والممارسة  القانون  بكلية  التركيز  الجنائي،    ت  القانون  المدني، وتركيز  القانون  )تركيز 

 وتركيز القانون الدولي اإلنساني(، علماً بأنه قد تضمن التركيز أيضاً في الخطط السابقة تركيز القانون اإلداري وقانون األعمال. 
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، وكذلك مساق  1جتمعلدراسة القانون بوصفه ظاهرة اجتماعية، ويساعد الطالب على فهم القانون وعلقته بامل

، مع العلم أن كلية الحقوق بجامعة  2فلسفة القانون الذي يساعد في تنمية وتعميق الفكر القانوني لدى الطالب 

العام   إلى إدراج هذا املساق ضمن خطتها الدراسية بواقع ساعتين، إال أنها قد  2018األزهر ومنذ  ، قد عمدت 

ساق وبذات الساعات املعتمدة مع مساق تاريخ النظم القانونية،  عملت في آخر خطة دراسية على دمج هذه امل

مما يؤدي إلى تقليص الجرعة العلمية املقدمة للطالب حول موضوعات فلسفة القانون، هذا باإلضافة إلى خلو 

الخطط الدراسية من مساق يتعلق بالنظرية العامة للعلوم السياسية وربطه بعلم القانون، للمساهمة في صقل  

الب وتوسيع مداركه املعرفية في فهم الظاهرة القانونية من منظور سياس ي وبيان دور املؤسسات السياسية  الط

وتأثيرها في رسم السياسات التشريعية، خاصة وأن هذه املساقات ال يتأتى لدارس ي القانون معرفة موضوعاتها  

 وما تقدمه من معرفة علمية بعد التحاقهم بسوق العمل.  

ع   
ً
فضل هناك  هذا  أن  حيث  الدراسة،  محل  الدراسية  الخطط  في  اغفاله  يمكن  ال  ملحوظ  قصور  وجود  ن 

موضوعات وعلوم قانونية تم حصرها في مساق واحد داخل الخطة الدراسية، في حين تحتاج إلى تفريعها إلى أكثر  

فقط لدراسة  من مساق، كخطة كلية القانون واملمارسة القضائية بجامعة فلسطين التي أفردت مساق واحد  

( ساعات، وهو ما ال يكفي لتقديم الجرعة العلمية للطالب في 3القانون الدستوري والنظم السياسية، بواقع )

النظرية العامة للقانون الدستوري، والنظرية العامة في األنظمة السياسية، إذا ما تم األخذ بعين االعتبار تضمين  

حالة الفلسطينية، وذات األمر فيما يتعلق بقانون البينات وقانون  هذا املساق بالتطبيقات لهذه النظريات في ال

( بواقع  واحد  مساق  في  دمجها  تم  التي  بجامعة  3التنفيذ،  الحقوق  لكلية  الدراسية  الخطة  أن  كما  ( ساعات، 

( بواقع  واحد  مساق  ضمن  اإلنساني  الدولي  والقانون  اإلنسان  حقوق  من  كل  دمج  إلى  عمدت  قد  ( 3األزهر، 

 عن اآلخر سواء من حيث املوضوعات أو نطاق التطبيق  ساعات، ع
ً
 مستقل

ً
لى الرغم من أن كل منهما يشكل فرعا

وآليات الحماية القانونية، وقد تم تقليص عدد ساعات هذا املساق في آخر خطة دراسية للكلية إلى ساعتين،  

سان والقانون الدولي اإلنساني،  وهو ما سيؤدي إلى عدم إحاطة الطالب بكل جوانب املادة العلمية لحقوق اإلن

هذا باإلضافة إلى أنه وإن تم طرح مساق البحث العلمي كمساق اختياري ضمن الخطة الدراسية للكلية، لكنه  

 
  "، منشور على الرابط: واقع التعليم القانوني في فلسطين وسبل تطويرهبهاء الدين خويرة، مقال بعنوان"  -1

https://www.maannews.net/articles/97983html 9/10/2020، تاريخ الزيارة . 

 . 2020/ 8/10أستاذ القانون الجنائي المساعد في الجامعات الفلسطينية، بتاريخ    مقابلة مع د. سامي غنيم،  2-

https://www.maannews.net/articles/979837.html
https://www.maannews.net/articles/979837.html
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الطالب أثناء دراسته للقانون بأصول ومناهج ومهارات   لم يتم تدريس هذا املساق، وهو ما ترتب عدم معرفة 

أن الخطة الدراسية لكلية القانون والشريعة بالجامعة اإلسلمية قد عمدت  البحث العلمي القانوني، في حين نجد  

( ساعات معتمدة، وهذا ما ال يمكن  3إلى دمج كل من القضاء الدستوري والقضاء اإلداري في مساق واحد بواقع )

 الستقلل كل واحد منهما عن اآلخر من حيث طبيعته ونطاق اختصاصه واملوضوعات التي 
ً
يتناولها،  تقبله، نظرا

 كما أن دمجها في مساق واحد يؤدي إلى تقليص ما يقدم للطالب من معرفة قانونية حول موضوعات كل منهما. 

عليه يتعين على كليات القانون محل الدراسة وغيرها من الكليات العمل على تطوير وتحديث خططها الدراسية   

يساهم في تأهيل الخريجين للنخراط في سوق العمل  لتلبية متطلبات التعليم القانوني واستحقاقاته، على نحو  

 ومواجهة تحدياته. 

 الخطط الدراسية والتحوالت االجتماعية والسياسية في فلسطين : الفرع الثاني

يعتبر املجتمع الفلسطيني بما في ذلك قطاع غزة، من املجتمعات التي تعايش حالة من الصراع وعدم االستقرار   

  
ً
نظرا جرائمالسياس ي،  من  يرتكبه  وما  وانتهاكاته  االحتلل  إلى    الستمرار  باإلضافة  الفلسطيني،  الشعب  ضد 

 االنقسام وتداعياته، وهو ما أفض ى إلى العديد من التحديات االجتماعية والسياسية. 

فعلى الصعيد االجتماعي نجد أن الحصار وتنامي حالة الفقر في قطاع غزة وتدهور الوضع االقتصادي وعدم   

العديد من  قد إلى بروز  أفض ى  القانونية واملالية، قد  اليومية والتزاماتهم  باحتياجاتهم  الوفاء  املواطنين على  رة 

املشكلت التي تحولت فيما بعد إلى منازعات تعج بها أروقة املحاكم ومجالس القضاء العرفي، كاملنازعات العمالية  

والنفقة، واملنازعات   بالطلق  املتعلقة  السير، وهي  واملنازعات  بحوادث  املتعلقة  باألراض ي، واملنازعات  املتعلقة 

الخطط   في  كاٍف  باهتمام  تحظى  أن  ودون  املرتبطة،  الحقوق  حالة  تراجع  صعيد  على  أثرها  لها  كان  منازعات 

 . 1الدراسية لكليات القانون محل الدراسة 

قات ذات علقة كقانون العمل  حيث أنه وبمراجعة الخطط الدراسية، نجد أن هذه الخطط، وإن تضمنت مسا 

وقانون األحوال الشخصية، إال أنها جاءت في سياق نظري غير كاٍف الستيعاب كافة الجوانب العملية للمنازعات  

املرتبطة بها، األمر الذي يقتض ي معه تضمين الخطط الدراسية مساقات تطبيقية موازية لقانون العمل وقانون  
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نازعات حوادث السير، يتضح أن الخطط الدراسية جاءت خالية من مساق  األحوال الشخصية، وفيما يتعلق بم

قانون التأمين، كمساق تأسيس ي يساهم في بناء املدارك املعرفية لخريجي القانون حول الضمانات والحماية التي  

نازعات،  يوفرها ذلك القانون لضحايا ومصابي حوادث الطرق، أما منازعات األراض ي، ورغم الواقع املعقد لهذه امل

التي صدرت خللها، نجدها لم   الزمنية   لتعدد القوانين ذات العلقة واختلف فلسفتها باختلف الحقب 
ً
نظرا

تحظ بأي معالجة أكاديمية وال حتى ترجمة ذلك من خلل طرح مساق أو أكثر ضمن الخطط الدراسية لكليات  

عدم درايتهم بتلك القوانين وشعورهم بالعجز  الحقوق، مما انعكس بدوره على املستوى العام لدى الخريجين و 

 .1في التعامل مع القضايا املتعلقة بها 

أما على الصعيد السياس ي، فنجد أن هناك العديد من التحديات التي تواجه املجتمع الفلسطيني، كاستمرار   

الفلسطيني، وكيفية م الشعب  يرتكبه من جرائم ضد  انتهاكات وما  به من  لحقته على هذه  االحتلل وما يقوم 

الجرائم، ال سيما بعد التطور القانوني في وضعية فلسطين كدولة، وانضمامها للعديد من املعاهدات واملنظمات  

إلى انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يتطلب تعديل الخطط الدراسية لكليات   الدولية، باإلضافة 

ه من تحديات، إال أن الواقع يكشف عن أن الخطط الدراسية  القانون بما ينسجم مع هذه التحوالت وما أفرزت

   وما أجري عليها من تعديلت خلل الفترة املاضية لم تكن على درجة كافية لتحقيق ذلك الهدف. 

الدولي    القانون  مساق  استحداث  تم  قد  أنه  نجد  األزهر،  بجامعة  الحقوق  لكلية  الدراسية  الخطة  فحسب 

 عن عدم وجود جانب تطبيقي لهذا  الجنائي، بيد أن  
ً
املساق جاءت عدد ساعاته قليلة )ساعتان فقط(، فضل

أنه قد تم دمجه مع مساق حقوق   إال  اإلنساني،  الدولي  القانون  في خطتها تدريس  تبنت  أنها وإن  املساق، كما 

لة الفلسطينية، التي  اإلنسان كما سبقت اإلشارة، على الرغم من حاجة كل منهما ملساق مستقل، السيما في الحا

مما   الحالة،  هذه  لخصوصية  القانوني  الجدل  بشأنها  ويثار  بالتعقيد  منهما  كل  موضوعات  تدريس  فيها  يتسم 

يتطلب قدر من األهمية في الخطط الدراسية حول تلك املوضوعات، لتأهيل الخريجين وبناء مهاراتهم القانونية  

وتعزيز القدرات الفلسطينية في مواجهة انتهاكات االحتلل  والعملية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني  

 وجرائمه. 
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من    العديد  استحدثت  فقد  فلسطين،  جامعة  في  القضائية  واملمارسة  القانون  لكلية  الدراسية  الخطة  أما 

 املساقات العلمية، في سياق االستجابة للتطورات الحاصلة على املستويين السياس ي والدولي فيما يتعلق بالقضية 

القانونية   "الحماية  الدراسية مساقات جديدة كمساق  الخطة  ما يتضح من خلل تضمين  الفلسطينية، وهو 

ألسرى الحرب"، ومساق "قانون االحتلل الحربي"، ومساق "اللجنة الدولية للصليب األحمر"، وهذه املساقات  

الدولي اإلنساني، مع اإلشارة إلى أن خطتها    وعلى أهميتها، إال أنها ركزت على أحد فروع القانون الدولي وهو القانون 

 مساق خاص باملنظمات الدولية، وهو ما ينطبق على كلية الحقوق بجامعة األزهر. 
ً
 الدراسية قد تضمنت أيضا

في مقابل أن الخطة الدراسية لكلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسلمية لم تتضمن أية مساقات حول القانون   

 أو القانون الجنائي الدولي، أو حقوق اإلنسان، أو املنظمات الدولية.   الدولي اإلنساني،

عليه يتعين إعادة النظر في الخطط الدراسية لكليات القانون، إلفراد مساقات مستقلة تغطي هذه املوضوعات   

 مع عدم اقتصارها على الجانب النظري بل تضمينها بالجانب التطبيقي.

، نجد أن االنقسام الفلسطيني كان له العديد من اآلثار السلبية سواء من  كما أنه وعلى الصعيد السياس ي   
ً
أيضا

الناحية القانونية، كصدور تشريعات متباينة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، أو من الناحية الحقوقية،  

أن  يقتض ي  مما  اإلنسان،  لحقوق  االنتهاكات  من  والعديد  الضحايا  من  العديد  االنقسام  تتضمن    حيث خلف 

الخطط الدراسية لكليات القانون مساقات تعالج هذه اآلثار فيما يعرف بقوانين العدالة االنتقالية، التي تساهم  

في تزويد الطالب باملعرفة العلمية حول هذه القوانين وطبيعتها وكيفية اقرارها والدور املنوط بها، على نحٍو يحقق  

 .1االستقرار والوحدة لصراع واالنقسام إلى حالةالوئام املجتمعي وينقل املجتمع من حالة ا

 التعليم النظري والتطبيقي للقانون : املطلب الثاني

أساليب    استخدام  يتطلب  القانونية،  املساقات  لطبيعة دراسة   
ً
ونظرا الحقوق  كليات  في  القانوني  التعليم  إن 

التعليم   أساليب  استخدام   
ً
أيضا يقتض ي  كما  النظري،  بسوق  التعليم  لللتحاق  الخريجين  لتأهيل  التطبيقي 

 العمل ومجاالته. 
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 أساليب التعليم النظري   :الفرع األول 

 لوجه، بحضور   
ً
يعرف التعليم النظري بأنه التعليم القائم على إعطاء الدروس التعليمية في غرفة الصف وجها

 .1كل من املعلم واملتعلم 

التعلم التقليدية السائدة منذ بدء املنظومة التربوية والتعليمية، والذي يعتمد  ويعد التعليم النظري من أنماط  

على املعرفة النظرية كركيزة أساسية في العملية التعليمية التي يكون املعلم محورها ووسيلة نقل املعرفة واملعلومة  

 وتزويد الطالب بها. 

تبر من الوسائل الهامة في العملية التدريسية، إذ أن  وفيما يتعلق بالتعليم النظري في كليات القانون، فإنه يع 

دراسة العلوم القانونية في اطارها النظري تشكل اللبنة األولى لتكوين االطار املعرفي لدى طلب القانون، خاصة  

  وأن علم القانون يعتبر من العلوم التي ال يتلقى الطالب أي معرفة حولها خلل املراحل التعليمية السابقة على 

املراحل   في  ال سيما  القانون  كليات  لطلب  أساسية  أداة  يشكل  النظري  التعليم  فإن  لذلك  الجامعي،  التعليم 

التأسيسية لهم، مما يقتض ي أن يكون التعليم القانوني في جزء كبير منه قائم على التعلم النظري، الذي يمكن  

 .2نون من خلله تزويد الطالب باملعرفة حول النظريات العامة في القا

كما أن التعليم النظري في كليات القانون يجد ما يستدعيه في أن العديد من موضوعات القانون تتطلب معرفة   

وبناء  وتكوين  العلمية  مداركه  توسيع  من  الطالب  لتمكين  والقضاء بصدد كل جزئية من جزيئاتها؛  الفقه  آراء 

للواقع العملي والتطورات التي يمر بها املجتمع، األمر    ملكته القانونية في فهم البيئة التشريعية ومدى ملئمتها

 الذي يظهر معه القيمة الحقيقية للتعليم النظري في مجال القانون.  
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وقد ارتكز أسلوب التعليم النظري للقانون في بدايته على ثلثة محاور رئيسة، وهي: املعلم، واملتعلم، والكتاب أو   

مات؛ إال أنه مع التطور التكنولوجي واستخدام وسائل مبتكرة في التعليم،  املقرر الدراس ي بما يحتويه من معلو 

ظهرت وسائل تعليمية نظرية جديدة، كالحاسوب واألدوات اإللكترونية في عرض وتقديم املادة العلمية النظرية  

 للطلبة داخل القاعات الدراسية.

دت على أسلوب التعليم النظري التقليدي،  وبالنظر إلى تجارب كليات القانون محل الدراسة، نجدها قد اعتم 

حاضر املادة  
ُ
حيث كان هو األسلوب الشائع في عملية التدريس القانوني، والذي اقتصر في بدايته على تلقين امل

الدراسة  قاعات  في  النظرية  املحاضرة  عبر  للطالب  هذه  1العلمية  في  للطالب  أي اشراك  هناك  يكون  أن  ، دون 

بدى   نحو  على  في العملية،  اشراكه  املعلومة وحفظها، دون  تلقي  في  دوره  يتمثل  سلبي،  كمشارك  الطالب  فيه 

 تحضير املادة العلمية وتبادل املعرفة القانونية مع املحاضر وزملئه.

حيث تأثرت كليات القانون في فلسطين عند نشأتها بما كان متبع في املدارس العربية املتخصصة في هذا املجال   

لفلسط السابق  واملجاورة  في  عليه  كانت  وما  الهاشمية،  األردنية  واململكة  العربية،  مصر  ال سيما جمهورية  ين، 

 .2كليات الحقوق في تلك البلد ، حيث كانت تعتمد في تدريسها للعلوم القانونية على التعليم النظري التقليدي 

 وعربي 
ُ
الحقوق دوليا في كليات  النظري  التعليم  الذي شهده  التطور  ، وانخراط خريجي كليات لكن مع 

ً
 ومحليا

ً
ا

تجارب   من  واستفادتهم  الكليات،  تلك  في  العليا  دراساتهم  استكمال  بعد  الجامعي  التدريس  سلك  في  القانون 

التعليم  شهد  املقارنة،     التدريس 
ً
ملحوظا  

ً
تطورا الدراسة  محل  القانون  كليات  في  اشراك  3النظري  تم  حيث   ،

التدريسية، من   العملية  في  بعرضها  الطالب  وتكليفه  الدراسية،  في تحضير بعض موضوعات  خلل مساهمته 

لزملئه تحت إشراف املحاضر وافساح املجال أمام الطلبة إلبداء آراءهم و اثارة النقاش حول تلك املوضوعات،  

 مع العمل على تعزيز التفاكر القانوني واالعتماد على عمليات العصف الذهني في تناول موضوعات القانون. 

والوسائل    الحاسوب  باستخدام  وذلك  النظري،  التعليم  في  الحديثة  التكنولوجية  األساليب  توظيف  تم  كما 

النظرية   بالتزامن مع املحاضرة  العلمية  املادة  ما ساعد على عرض  العلمية، وهو  املادة  في تحضير  اإللكترونية 
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التعليم القانوني وترسيخ ما يتلقها الطالب  داخل القاعات الدراسية، األمر الذي ساهم في خلق بيئة تفاعلية في  

 بأن كلية القانون واملمارسة القضائية بجامعة فلسطين تعد من الكليات السباقة في  
ً
من معلومات قانونية، علما

استخدام األدوات االلكترونية في مجال التعليم القانوني وذلك عبر استخدام برنامج اليوبينار، والذي يتم من  

ادة العلمية وتسجيل املحاضرة في الوقت الذي يقوم املحاضر بإلقائها على الطلب، حتى يتسنى  خلله عرض امل

 واالستفادة من النقاشات التي أثيرت خللها 
ً
 .1لهم مراجعة تلك املحاضرة صوتيا

ير  إال أنه وعلى الرغم من التطور الذي حدث على صعيد أساليب التعلم النظري في الكليات محل الدراسة، غ  

أنه اقتصر على بعض املساقات وعلى بعض أعضاء الهيئة التدريسية دون البعض اآلخر، حيث ظلت العملية  

لدى عناصر    
ً
 شائعا

ً
أسلوبا التطور  هذا  أن يصبح  يقتض ي  الذي  األمر  التقليدي،  بطابعها  التعليمية محتفظة 

التكنولوجية الوسائل  استخدام  كلفة  أن  كما  برمتها،  التعليمية  ظل    العملية  في  القانوني  التعليم  في  الحديثة 

ضعف امكانيات الكليات محل الدراسة بسبب الضائقة املالية التي تمر بها الجامعات في قطاع غزة، أدى إلى عدم  

 .2اعتماد تلك الوسائل بصورة رئيسية في التعلم القانوني

 أساليب التعليم التطبيقي:  الفرع الثاني

التعليم القانوني النظري، إال أنه غير كافي لتأهيل طلبة القانون لللتحاق بسوق العمل  على الرغم من أهمية   

 اللجوء ألساليب التعليم التطبيقي )العملي(، الذي  
ً
ومجاالته املختلفة، لذلك فإن التعليم القانوني يتطلب أيضا

بين الدراسة النظرية للقانون    يمكن عبره صقل املهارات القانونية للطالب على نحو يحقق التناغم واالنسجام

 وبين تطبيقاته العملية.

كما تأتي أهمية التعليم التطبيقي للقانون في أن هناك العديد من املساقات التي تحتاج إلى تدريسها بالطريقة   

اإلجرائية   كاملساقات  املساقات،  هذه  مثل  تدريس  في  واالنجح  األمثل  الطريقة  باعتبارها  والعملية  التطبيقية 

والقضاء  )ك الدستوري،  والقضاء  الجزائية،  اإلجراءات  وقانون  والتجارية،  املدنية  املحاكمات  أصول  قانون 

 .3اإلداري، والتطبيقات القضائية(
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قد    أنها  نجد  التطبيقي  بالتعليم  يتعلق  فيما  الدراسة  محل  بالجامعات  القانون  كليات  تجربة  إلى  بالنظر  لكن 

الط تزويد  على  البداية  في  للمساقات  اقتصرت  النظري  التدريس  ضمن  لكن  العلمية  التطبيقات  ببعض  الب 

إلى  1الدراسية، مما يعني أن الجانب التطبيقي لها قد ظل في بوتقة اطاره النظري  ، وهو ما يعزى في جانب منه 

ة وجامعة  حداثة تجربة التعليم القانوني في حينه، وإلى أن نشأة كليات القانون محل الدراسة في الجامعة االسلمي

األزهر، جاءت في ظل وجود االحتلل وعدم وجود قضاء ومحاكم وجهات تشريعية وطنية، األمر الذي كان يحد  

 .2من إمكانية اللجوء للتعليم التطبيقي 

، والبدء في تشكيل الجهاز القضائي الفلسطيني، وتولي جهات  1994إال أنه بعد تأسيس السلطة الوطنية عام   

في الضفة الغربية وقطاع غزة، باإلضافة إلى التطور الحاصل في مجال التعليم القانوني على  فلسطينية التشريع  

صعيد الجامعات العربية في الدول املجاورة، بدأت ملمح التطور في التعليم التطبيقي للقانون في الكليات محل  

املساقات،   في بعض  الطلبة  كتكليف  إلى عدة وسائل،  اللجوء  العملي الدراسة، من خلل  الطابع  خاصة ذات 

واإلجرائي، كالتعليق على التشريعات والقوانين وبعض األحكام والقضايا املنظورة أمام املحاكم، وإعداد املذكرات  

أمام   للمنازعات  الصوري  بالتمثيل  الطلبة  تكليف  تم  كما  التدريسية،  الهيئة  أعضاء  إشراف  تحت  القانونية 

 إلى تبني فكرة املحكمة الصورية، التي أصبحت  القضاء وكيفية الترافع والتقاض ي أم
ً
  – ام املحاكم، مما أدى الحقا

 على مسرح الجريمة، كأسلوب    -كما سيتضح  
ً
 من األنشطة اللمنهجية لكليات الحقوق، وهو ما ينطبق أيضا

ً
جزءا

جزء من العلمة    للتعليم التطبيقي، والذي لم يتم اعتماده بصورة موسعة وربطه باملساقات التدريسية عبر إفراد

 .3الدراسية في هذه املساقات للطلبة املشاركين فيها، وإنما أصبح ينفذ بالغالب كنشاط ال منهجي

للجوء    العملي    –وإن بصورة محدودة    –هذا باإلضافة  امليدانية، كوسيلة داعمة للتطبيق  الزيارات  تنفيذ  إلى 

ب الى أركان العدالة )املحاكم، النيابات، والشرطة(  داخل كليات القانون، ويتمثل هذا األسلوب باصطحاب الطل 

لرفع   اإلدارية  واإلجراءات  انعقادها  وآليات  واملحاكم  القضاء  تشكيل  على  الطالب  خللها  من  يتعرف  حيث 

 عن بعض الجوانب القانونية املوضوعية التي يطلع عليها الطالب بحكم ملمستها  
ً
الدعاوى أمام املحاكم، فضل

 تطبيقي الحقيقي داخل قاعة املحكمة. في اطارها ال
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إلى أن كلية القانون واملمارسة القضائية بجامعة فلسطين قد كانت سباقة في اعتماد التعليم    وتجدر اإلشارة 

من   للعديد  موازية  تطبيقية  أكاديمية  بتخصيص ساعة  وذلك  بالكلية،  التدريس  فلسفة  من  كجزء  التطبيقي 

وإن كانت ال تحتسب ضمن الساعات األكاديمية املعتمدة في الخطة، إال أنه يتم  مساقات الخطة الدراسية، التي  

إفراد جزء من العلمات املخصصة لهذه املساقات، ويتم تقديرها حسب مشاركة الطالب في الساعات التطبيقية  

يو  التي  العملية  املعرفة  من  واالستفادة  املشاركة  هذه  على  الطلبة  يحفز  كان  ما  وهو  التعليم  املوازية،  فرها 

 .1التطبيقي 

لكن رغم التطور في تجربة الكليات محل الدراسة في ميدان التعليم التطبيقي، إال أنها قد ظلت مقتصرة على   

يشملها   أن  يمكن  التي  األخرى  املساقات  اإلجرائية، دون  باملساقات  وارتبطت  التدريسية،  الهيئة  أعضاء  بعض 

ي تتناول فروع محددة من القانون ويحتاج الطالب فيها إلى تنمية مهاراته  التعليم التطبيقي، خاصة املساقات الت

العملية، كقانون البينات وقانون التنفيذ، وقانون الشركات واملواريث، باإلضافة إلى قانون العمل وقانون األحوال  

التعامل مع منازعاتها أمام    - كما سبق الذكر  –الشخصية   القضاء، لعدم والتي قد يجد الخريجين صعوبة في 

 .2معرفتهم باإلطار التطبيقي لهذه القوانين خلل دراستهم الجامعية 

علوة على غياب أسلوب الضيف الزائر، والذي يعتمد على استضافة كليات القانون ألهل االختصاص والخبرة   

ا األسلوب التطبيقي في  في املجاالت القانونية املختلفة، السيما التي يغلب عليها الطابع التطبيقي، فاستخدام هذ

األهمية   ذات  القانونية  املسائل  من  لجملة  العملية  بالجوانب  الطالب  تعريف  على  يعمل  القانوني  التدريس 

البالغة، ويساهم في إحاطة الطالب ببعض التفاصيل التي ال تتأتى اال من املمارسة الفعلية للمهنة، كاستضافة  

جراءات املتبعة أمام هذه الجهات، سواء ما يتعلق بالجانب اإلداري في  القضاء وأعضاء النيابة العامة لبيان اإل 

تقديم الطلبات أمامها من ذوي الشأن أو الجانب القانوني املنهي بالتعرف على إجراءات التحقيق والتقاض ي، مع  

 العمل على تحفيز الطلبة على املشاركة في اللقاءات من خلل ربطها باملساقات الدراسية. 

تحداث مساقات تطبيقية جديدة، كمساق الصياغة القانونية للتشريعات واملذكرات القانونية ولوائح  كذلك اس 

لطلب  العملية  املهارات  تنمية  في  تساهم  تطبيقية  أساليب  وابتكار  القضائية،  األحكام  وحيثيات  الدعاوى 
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القانو  االستشارات  وتقديم  إعداد  كيفية  حول  باملعرفة  الطالب  كتزويد  وإعمال  القانون،  تطبيق  بشأن  نية 

القوانين التي يتم دراستها، وكيفية إعداد الشكاوى املتعلقة بها، وغيرها من األساليب التطبيقية التي تساهم في 

 صقل مهارات الخريجين وتأهليهم لللتحاق بسوق العمل. 

حة كورونا، ظهرت معالم  ويجدر التنويه إلى أنه وفي ظل اعلن حالة الطوارئ في األراض ي الفلسطينية بسبب جائ 

التعليم اإللكتروني في كليات الحقوق محل الدراسة كغيرها من الكليات في فلسطين لصعوبة التعليم الوجاهي،  

تجنبا النتشار الوباء، ويعتبر التعليم اإللكتروني من الوسائل الحديثة التي تعتمد بصورة أساسية على استخدام  

الحاسو  ومنها  االلكترونية  االلكترونية وغيرها،  الوسائط  واالنترنت واملكتبات  والشبكات  املتعددة  وبرمجياته  ب 

 .1التي تستخدم جميعها في عملية نقل وإيصال املعلومات بين املعلم واملتعلم 

القانون إلى املحاضرات    القانوني اإللكتروني، كسهولة وصول طالب  التعليم  الرغم من ايجابيات  إال أنه وعلى 

راسة الرسمية، وتغيير دور املحاضر من ملقن إلى دور املوجه واملشرف، وإتاحة الفرصة للطالب  خارج أوقات الد

 عن قلة تكلفة التعليم االلكتروني مقارنة بالتعليم النظري، ونقله التعليم  
ً
للتعلم في أي وقت وفي أي مكان، فضل

روني في الكليات محل الدراسة لم يخُل من  لكن التعليم اإللكت  القانوني من الطرق التقليدية إلى الطرق الحديثة

األجهزة   مع  التعامل  أساسيات  إلى  واملحاضرين  الطلبة  من  العديد  كافتقار  والتحديات،  الصعوبات  العديد 

االلكترونية الحديثة والبرامج التي تتطلبها عملية التعليم عن بعد، وضعف اإلمكانيات اللزمة لهذا النمط من  

ماكن النائية في القطاع من حيث توفير األجهزة االلكترونية والشبكات وأساليب االتصال  التعليم، السيما في األ 

 للظروف واألوضاع االجتماعية واالقتصادية في قطاع 
ً
الحديثة، كما أنه ال يمكن تطبيقه على الوجه األمثل نظرا

ياب الثقافة اإللكترونية في التعامل  ، حيث أن غ 2غزة، من نقص باإلمكانيات كالكهرباء واالنترنت واألجهزة الحديثة 

مع هذا النوع من التعليم، كان له تأثير سلبي، حيث أفاد بعض الطلبة، بعدم توفر أدنى فكرة لديهم في التعامل  

مع األنظمة اإللكترونية ومن ثم الوصول إلى املحاضرات، إال بعد أن تم توجيههم إلى كيفية االستخدام والوصول  

با املحاضرات،  كون  إلى  االنجليزية،  اللغة  ومصطلحات  ملفاهيم  الطلبة  بعض  إدراك  ذلك، ضعف  إلى  إلضافة 

غالبية املنصات االلكترونية باللغة االنجليزية، مما أدى إلى وجود صعوبة في التعامل مع بعض التطبيقات التي  
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اإللكتروني القانوني  التعليم  خللها  من  باالنضباط  1يتم  تتعلق  إشكاليات  من  النظام  هذا  يثيره  ما  كذلك   ،

وعدم توفر القدرات واملهارات لدى كافة  واملسئولية واألمانة العلمية في إعداد التكليفات والواجبات اإللكترونية،  

التدريسية  الهيئة  اإل  أعضاء  التعليم  أساليب  استخدام  تقييم  في  في  توظيفيها  وكيفية  وقياس  لكتروني  الطلبة 

وهي تحديات ومشكلت تسعى إدارة الجامعات في قطاع غزة إلى الحد منها عبر تطوير  ،  2تحصيلهم املعرفي والعلمي

 . 3نظام التعليم اإللكتروني والرقابة عليه قدرات ومهارات أعضاء الهيئة التدريسية في املجال اإللكتروني وتطوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث 

 القانون في قطاع غّزة في تنمية املهارات القانونّية دور كليات 

شكلت األنشطة اللمنهجية والعيادات القانونية وسائل رئيسية في تطوير املهارات القانونية لطلبة القانون في  

كليات الحقوق بقطاع غزة ومنها الكليات محل الدراسة، ال سيما وأن الخطط الدراسية في هذه الكليات وأمام  
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تطور وسائل التعليم القانوني لم تعد كافية لتزويد الطلبة باملهارات اللزمة في تنمية قدراتهم العملية في مجاالت 

القانون، وهو ما يقتض ي تناول كل من األنشطة اللمنهجية والعيادات القانونية ودورها في تطوير وتنمية املهارات  

   والقدرات القانونية لطلبة كليات الحقوق. 

 النشاط الالمنهجي وأثره على تنمّية املهارات القانونّية: طلب األول امل

إن تناول النشاط اللمنهجي وأثره في تنمية املهارات القانونية، يقتض ي الوقوف على ماهية هذا النشاط وأهميته،   

لتط اللمنهجي كوسيلة  النشاط  إلى  اللجوء  في  الدراسة  الحقوق محل  كليات  تجربة  إلى  التطرق  التعليم  ثم  وير 

 القانوني فيها، ومدى اسهامها في تنمية املهارات القانونية لطلبة كليات الحقوق. 

 مفهوم النشاط الالمنهجي وأهميته  :الفرع األول 

القرن    في  ظهر  حيث  ومؤسساته،  التعليم  نشأة  مع   
ً
مقارنة  

ً
نسبيا حديث  اللصّفي  أو  اللمنهجي  النشاط  يعد 

الق في  انتشاره  وزاد  معاصر العشرين  وتربوي  نفس ي  كأسلوب  والعشرين  الحادي  النشاط  1رن  مفهوم  ويشير   ،

اللمنهجي إلى ذلك النشاط املصاحب للمادة أو املنهج والذي يهدف إلى ترسيخ املعلومات واملبادئ التي يتضمنها  

. كما تم تعريف األنشطة اللمنهجية بأنها  2املنهج ولكن خارج أروقة املؤسسات التعليمية كالجامعات واملدارس

وتكون   املنهجية،  التدريس  نطاق حصص  خارج  عليها  واإلشراف  بتنظيمها  التعليمية   
ُ
املؤسسة تقوم  نشاطات 

األنشطة اللصفية عادة مكّملة للنشاطات الصفية ومتناسبة مع أهداف املؤسسة ورؤيتها العامة في ما يتعلق  

ية شخصية الطلبة ومهاراتهم وحّسهم ووعيهم بما يحيط بهم، وتحفيزهم على التعامل  بتنشئة الطالب، غايتها تنم 

 3.مع مشاكلهم ومع مجتمعاتهم واحتياجاتها بشكل إيجابي

وتؤكد الدراسات على أهمية النشاطات اللمنهجية أو اللصفّية في صقل شخصية الطالب وتنميتها في جوانبها   

 في تحقيق النمو الشامل  املختلفة النفسية واالجتماعية و 
ً
 فعاال

ً
العقلية، وكذلك تلعب األنشطة اللمنهجية دورا

 عن ذلك فإن بعض الدراسات تجد أن  4للطلبة إلى جانب تحقيق األهداف املنشودة من املنهج الدراس ي 
ً
. فضل
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ه قد يكون  . ويرى ال1ثمة رابط بين املشاركة في النشاطات اللمنهجية والتحصيل العلمي للطالب وأدائه 
ّ
بعض أن

م في قاعة املحاضرة؛ كون الطالب هو من يختار نوع النشاط الذي ينخرط  
ّ
للنشاط اللمنهجي أثٌر يفوق أثر التعل

 ودافعة بشدة 
ً
فيه ويشارك في إعداد خطة النشاط وكيفية تنفيذها، األمر الذي يجعل بيئة التعلم أكثر حماسا

 .  2للتعلم 

امل  النشاط  إن  القول،  القانوني، خلصة  التعليم  الجامعي ومنه  التعليم  ينفك عن منظومة   ال 
ً
بات جزءا نهجي 

حيث يشارك فيه الطلبة باختيارهم وعلى اختلف مستوياتهم الدراسّية، بل وأصبح للنشاط املنهجي دوره في تغيير  

م وبناء القدرات  النمطية في أسلوب التعليم القانوني، وكذلك دوره في خلق البيئة الدافعة واملشجعة على ا
ّ
لتعل

 . 3املعرفية في مجاالت القانون وتطوير املهارات العلمية خارج أروقة املحاضرات الصفية أو النظرية 

 النشاط الالمنهجي في كليات القانون بقطاع غزة ودوره في تنمية املهارات القانونية  :الفرع الثاني

لنشأة    األولى  السنوات  خلل  غزة  قطاع  في  القانوني  التعليم  منظومة  من  جزء  اللمنهجي  النشاط  يكن  لم 

 في كلية الشريعة والقانون في الجامعة اإلسل 
ً
مية وكلية الحقوق في  مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، خاصة

جامعة األزهر، وهو ما يرجع إلى حداثة تجربة التعليم القانوني واالعتماد بصورة أساسية على التعليم الصفي،  

باإلضافة إلى ممارسات االحتلل التي كانت تحول دون تنفيذ هذه األنشطة، وسيطرته على املؤسسات القضائية  

، إال أنه بعد تأسيس السلطة الوطنية وتشكيل قضاء وطني فلسطيني  في ظل غياب املؤسسات الحقوقية واملدنية

ونشوء العديد من املؤسسات الحقوقية واملدنية ذات العلقة، وتوجه كليات الحقوق نحو تطوير عملية التعليم  

التسعينات، والتي اقتصرت في البداي نهاية  الكليات بتنفيذ األنشطة اللمنهجية خلل  ة  القانوني، أخذت هذه 

على بعض املبادرات التي قام بها أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة كليات الحقوق، إال أن الفترة اللحقة شهدت  

النشاط اللمنهجي في كليات الحقوق، ال سيما وأن جزء من هذه األنشطة أصبح يشارك في تنفيذها    في 
ً
تطورا

 
 انظر:  -1

"Other studies support the positive effect of ]the[ extracurricular activities on student performance". 
As cited by: Marie Correa et al., Extracurricular Activities and Academic Achievement: A Literature 
Review, Global Advanced Research Journal of Educational Research and Review, Vol. 4(9) pp. 165-169, 

September, 2015 , p. 165.   

اإللكترونية:    -2 الصيغة  الغد،  مجلة  الطلبة،  لطاقات  وتفريغ  لإلبداع  "متنفّس"  الالمنهجية  النشاطات  محبوبة،  ديمة 

https://alghad.com/  :12:30، الساعة:  2020/  10/  3، تاريخ الزيارة   ً ، انظر: محمد الددا وآخرون، مرجع سابق، ص  م. أيضا

220 . 

 القانونيين خالل المقابالت التي أجريت معهم ألغراض الدراسة.  ن وهو ما أكد عليه العديد من االكاديميي3-

https://alghad.com/
https://alghad.com/
https://alghad.com/
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ومؤسسا ومحامين،  نيابة  ووكلء  قضاة  من  العدالة  قطاع  في  مؤسسات  شاركت  كما  ومجتمعية،  حقوقية  ت 

املؤسسات وكليات   بين هذه  للتعاون  ما أسس  العلقة، وهو  الدولية ذات  املؤسسات  تنفيذها وتمويلها بعض 

الحقوق في قطاع غزة، وتطوير نوعية األنشطة اللمنهجية، لذلك يمكن تقسيم األنشطة اللمنهجية إلى أنشطة  

مع مؤسسات قطاع العدالة    بالشراكة، وأنشطة يتم تنفيذيها  بصورة ذاتيةيتم تنفيذها من قبل كليات الحقوق  

 .1واملؤسسات الحقوقية والدولية 

  
ً
: النشاطات الالمنهجية املنفذة ذاتيا

ً
 أوال

تعددت االنشطة اللمنهجية التي نفذتها كليات الحقوق في قطاع غزة بمشاركة أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة   

بعض اللقاءات وورش العمل حول قضايا وطنية واجتماعية من منظور قانوني، كالجرائم    هذه الكليات، كعقد 

وانتهاكات االحتلل لحقوق اإلنسان والشعب الفلسطيني، وقضايا املرأة والطفل، وامليراث، والقضايا العمالية،  

ال تنفيذ بعض الدورات لطلبة كليات  إلى  حقوق حول موضوعات  واالنتخابات واملشاركة السياسية، باإلضافة 

القضائية،   الدعاوى  لوائح  وإعداد  األدلة  وجمع  الجنائي  التحقيق  مثل  واملدني،  الجنائي  املجال  في  قانونية، 

، وهي أنشطة يرى الطلبة بأنها ساهمت إلى حد ما في تطوير قدراتهم ومهاراتهم وزيادة معارفهم  2وصياغة العقود

 . 3القانونية

 في أوساط كليات القانون بقطاع غّزة،  وُيعد نشاط املحكمة الصو  
ً
رّية أكثر صور النشاطات اللمنهجية انتشارا

الدراسية الخطط  وأن   
ً
الدراسة    خاصة محل  بجامعة    -للكليات  القضائية  واملمارسة  القانون  كلية  باستثناء 

 باملحكمة الصورية، في ظل حاجة الطلبة ملعرفة مهارات -4فلسطين
ً
 متعلقا

ً
التقاض ي والتمثيل   ال تتضمن مساقا

والترافع أمام املحاكم، وقد بدأ تنفيذ نشاط املحكمة الصورية بجهود ذاتية من أعضاء الهيئة التدريسية، الذين  

تولوا تصميم وتنفيذ هذا النشاط خارج جدول ساعات املحاضرات، وقد تركز نشاط املحكمة الصورية بالغالب 

والعمالية، واملدنية  الجنائية  القضايا  املحكمة    حول   
ً
أيضا وتشمل   

ً
الحقا لتتطور  الحقوقية،  القضايا  وبعض 

 
 والمحامين من خريجي الكليات محل الدراسة. نمقابالت مع عدد من األكاديميي -1

، ود. عبد هللا الفرا ود .كامل  2020/ 11/10لشريعة والقانون في الجامعة اإلسالمية، بتاريخ  مقابلة مع د. منال العشي محاضرة بكلية ا2-

 مطر، مرجع سابق.  
 والمحامين من خريجي الكليات محل الدراسة. نمقابالت مع عدد من األكاديميي -3

واحدة فقط ضمن الخطة،    ساعة   أفردت له على الرغم من اشتمال خطتها الدراسية على مساق المحكمة الصورية، إال أن هذا المساق  4-

   وهو ما ال يكف لتزويد الطالب بكافة مهارات الترافع والتقاضي أمام المحاكم. 
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 ألهمية موضوع املحكمة  1الدولية الجنائية وآلية عملها واملبادئ التي يقوم عليها النظام األساس ي للمحكمة 
ً
، نظرا

 في جمعية الدول األعضاء للمحكمة الدولية الجنائية )
ً
 (.ICCالجنائية بعد أن أصبحت فلسطين عضوا

، وفيما يتعلق  2ومن خلل هذا النشاط اللمنهجي تم تطوير مهارات التقاض ي بشكل عام لدى الطلبة املشاركين 

املحكمة   عمل  سير  تنظم  التي  املبادئ  على  التعرف  من  املشاركين  الطلبة  تمكن  الدولية،  الجنائية  باملحكمة 

ستها في مساق القانون الدولي الجنائي بالتطبيق  والنظام األساس ي للمحكمة من خلل دمج النظرية التي قاموا بدرا

 عن ذلك فإن النشاط ساهم في بناء القدرة لدى الطالب على إعداد املذكرات  
ً
العملي الذي يمثله النشاط. فضل

 املكتوبة للدعاء والدفاع.

الخوف والرهبة    فنشاط املحكمة الصورية املتبع بوجٍه عام في كليات القانون بقطاع غّزة ساعد على كسر حاجز 

، وهيأ املناخ لهم كي ينخرطوا بعد التخرج ببيئة املحكمة دون القلق والتوتر اللذين كانا موجودين 3لدى الطلبة

قبل املشاركة في نشاط املحكمة الصورية. كذلك فإن قدرة الطلبة على إعداد املذكرات املكتوبة ضمن النشاط  

التخرج بالنسبة للكليات التي تعتمد في خطتها مساق باسم "بحث  اللمنهجي ساعد بعض الطلبة في كتابة بحث  

 . 4التخرج" 

كنشاط    –ومن وجهة نظر مدرس ي القانون بكليات القانون بقطاع غّزة، يرى البعض أّن نشاط املحكمة الصورية   

ا النشاط  يساعد بشكل أفضل على إيصال املعلومة القانونية وترسيخها في ذهن الطالب، كما أن هذ   –المنهجي  

اللمنهجي ينمي ملكة التفكير لدى طالب القانون ويبرز شخصيته ويصقلها ويساعده على دخول قاعة املحكمة  

. كذلك، فإن املذكرات التي يقوم بإعدادها خلل النشاط، تزيد  5الحقيقية بعد التخرج بحضور وازن وحجة قوية

 
باللغة العربية، على غرار النسخة    –مسابقة المحكمة الصورية الخاصة بالقانون الدولي الجنائي    تم تنظيم،  2019/ 1/12بتاريخ    1-

 هولندا.   –اإلنجليزية لهذه المسابقة، والتي تنعقد سنوياً في جامعة ليدن بمدينة الهاي  
 آراء بعض الطلبة من الكليات محل الدراسة حسب االستبيان المعد ألغراض الدراسة.  -2

قمنا بإعدادها ألغراض جمع المعلومات من األساتذة والخريجين والمحامين والطلبة حول النشاط   " Questionnaireاستبانة "  وفق -3

وعة من طلبة جامعة األزهر أفادت بأن "نشاط المحكمة  الالمنهجي والعيادة القانونية وأثرهما في تطوير المهارات القانونية، فإّن مجم 
الصورية ساعدهم على كسر حاجز الخوف والقلق الذي كان يسيطر عليهم من مجرد الوقوف أمام عدد من الناس". كذلك، فإن محامين  

ة بصياغة قوية ومرتبة األفكار،  متدربين من خريجي جامعة األزهر أفادوا بأن النشاط ساعدهم بشكٍل كبير على "إعداد المذكرات الكتابي
 بل وساعدهم على الظهور أمام قضاة المحكمة بأسلوب رائع وحضور قوي".  

على مساق باسم "بحث التخرج" إاّل أن الطلبة استفادت من نشاط المحكمة    –مثالُ    –رغم احتواء الخطة الدراسيّة لجامعة فلسطين    -4

لبحث العلمي أكثر من استفادتها من المساق نفسه؛ حيث يقول بعُض الطلبة: "إن نشاط  الصورية الالمنهجي في تعلم أساسيات كتابة ا
 المحكمة الصورية ساعدنا على تعلم أساسيّات كتابة بحث التخرج الذي لم نتعلم منه وبحق كيفية كتابة بحث التخّرج!".  

األستاذ محمد اللوح، ُمدرس القانون المدني  و  الفلسطينية، مقابلة مع األستاذ محمد أبو حصيرة، مدرس القانون التجاري في الجامعات    5-

 . 2020/ 10/  3 بتاريخفي الجامعات الفلسطينية، 

file:///C:/Users/admin/Downloads/Quistionnare.docx
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الصيا أسلوب  وتقوي  لديه  القانوني  البحث  مهارة  يدرس مساق  من جانب  الطالب قد ال  وأن  لديه خاصة  غة 

 .1مخصص باسم "مناهج البحث العلمي" أو "بحث التخرج" 

ومن بين النشاطات اللمنهجية األخرى التي تنفذها كليات القانون بصورة ذاتية، الزيارات امليدانية ملؤسسات   

عملها، باإلضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لبعض  قطاع العدالة، كاملحاكم والنيابة العامة، للتعرف على طبيعة  

حقوق   معايير  احترام  ومدى  تقدمها  التي  القانونية  الخدمات  على  للتعرف  واملجتمعية  الحقوقية  املؤسسات 

  ،2اإلنسان في تقديم الخدمات االجتماعية، وهو ما كان يساهم في ربط عملية التعليم القانوني بمحيطها املجتمعي 

 على 
ً
ذلك، يعتبر نشاط محاكاة مسرح الجريمة من األنشطة اللمنهجية املهّمة التي تعكف كليات القانون   علوة

ذاتي بشكل  تنفيذها  على  غزة  قطاع  من  3في  أّيٍ  تستوعبه ضمن  ال  الكليات  لبعض  الدراسية  الخطط  كون   ،

 . 4مساقاتها بصورة مستقلة 

أي جريمة؛ حيث يتم تدريب الطلبة على استنباط ومعرفة  وتدور فكرة النشاط حول آلية التصرف عند وقوع   

اإلجراءات القانونية الواجب إتباعها منقبل الجهات املختصة كالشرطة، والنيابة العامة، وفرق األدلة الجنائية،  

والطب الشرعي؛ إذ يتم تمثيل هذه الجهات من قبل الطلبة بهدف تعريف الطلبة على دور هذه الجهات وكيفية  

 .5ل معها في حال وقوع الجريمة التعام

 
ال تحتوي على مساق "مناهج البحث العلمي" وال    2021-2020جدير بالذكر أن الخطة الدراسية لكلية الحقوق بجامعة األزهر للعام   -1

فقد تضمنته مساق "مناهج البحث العلمي" كمساق اختياري ولم يسبق أن    2018-2017ي مساق "بحث التخرج". أما خطة العام الدراس

 تم طرحه في أي فصل دراسي.  
العميد   والدكتور أحمد األغا  بكلية الشريعة والقانون في الجامعة اإلسالمية، القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد رمقابلة مع د. تام  -2

 العشي، مرجع سابق.  لهللا الفرا، د. منا  د، د. عب202/ 11/10مارسة القضائية في جامعة فلسطين، بتاريخ  السابق لكلية القانون والم
، للمزيد انظر:  14/12/2016نفذت الجامعة اإلسالمية بغزة نشاط مسرح الجريمة "محاكاة لتمثيل جريمة قتل باالشتراك" بتاريخ    3-

http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%
D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8

%B6%D9%88%D8%B9?id=22994 

،أيضاً نفذت جامعة  2020/  10/  3، تاريخ الزيارة  https://www.youtube.com/watch?v=PUwRnhQpgm0كذلك، انظر:  

بتاريخ   الجامعي،    3/3/2014فلسطين  الحرم  داخل  وذلك  الجريمة،  مسرح  حول  تدريبيًا  نشاطاً 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/03/04/503496.html  :2020/ 10/ 3، تاريخ الزيارة . 

فلسطين( عدم وجود أي مساق مستقل يحمل مسمي "مسرح   –اإلسالمية    –الدراسية للجامعات الثالث )األزهر  ياُلحظ من الخطط    4-

الجريمة"، إنما يعطى الشق النظري لموضوع مسرح الجريمة كجزء من مفردات بعض المساقات الواردة في الخطط الدراسية، مثل  
في   القضائية"  "التطبيقات  األزهر، مساق  بجامعة  الحقوق  كلية  القانونية" ضمن    خطة  "العيادة  والممارسة  ومساق  القانون  كلية  خطة 

 . القضائية بجامعة فلسطين

الوطن:  5- لدنيا  اإللكتروني  ،  https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/03/04/503496.htmlالموقع 

 مرجع سابق.  

http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9?id=22994
http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9?id=22994
http://sharea.iugaza.edu.ps/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9?id=22994
https://www.youtube.com/watch?v=PUwRnhQpgm0
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/03/04/503496.html
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/law/home.asp
https://up.edu.ps/ar/upload/file/Law_Ar1520.pdf
https://up.edu.ps/ar/upload/file/Law_Ar1520.pdf
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/03/04/503496.html
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كما أنه من األنشطة اللمنهجية األيام املفتوحة، الذي بدأت في تنفيذها كلية الحقوق في جامعة األزهر، منذ   

الجامعي   قانونية  2016-2015العام  فعاليات  إلى  باإلضافة  الثقافية  الفعاليات  بعض  تنفيذ  فيه  يتم  والذي  ؛ 

القا واملسرح  التيكاملحكمة صورية  األنشطة  من  النشاط  هذا  ويعتبر  ترسيخ    نوني،  في  تساعد  أنها  الطلبة  يرى 

املعلومة بالشكل الكبير، بل وبشكٍل يكاد يكون أوضح مما عليه الحال في قاعات الدراسة. كذلك فإن مشاركة  

نية وتطوير بعضهم ضمن النشاط املذكور عزز لديهم الثقة بالنفس والقدرة على تحليل النصوص واملواد القانو 

 .1القانونية   بعض مهاراتهم

ورغم أهمية األنشطة اللمنهجية كوسيلة في تطوير التعليم القانوني وتنمية املهارات القانونية لدى طلبة كليات   

الطلبة،   التطبيق، وال تشمل مختلف  العدد، ونادرة  تبقى قليلة  األنشطة  الدراسة، إال أن هذه  الحقوق محل 

 منهاحيث أنه  
ً
، وُيعزى ذلك  2وبسؤال عدد كبير من الطلبة عن بعض هذه النشاطات، تبين أنهم لم يكونوا جزءا

إلى عدة عوامل، أهمها: إن مثل تلك النشاطات تحتاج إلى تكاليف مالية ليس بمقدور الجامعات تغطيتها في ظل  

 عن أن النشاط إن وجد املال لتغطيته  األزمات املالية التي تمر بها الجامعات الفلسطينية منذ وقٍت طويل، ف
ً
ضل

 محددة من الطلبة وفق معايير تحددها الكلّية 
ً
 أعدادا

ّ
، كما يلحظ أن هذه األنشطة لم  3فإنه لن يستوعب إال

 .4تشمل تنمية مهارات البحث العلمي القانوني

 

 

: األنشطة الالمنهجية املشتركة 
ً
 ثانيا

األنشطة اللمنهجية في كليات القانون بقطاع غزة، من خلل التعاون مع بعض  بدأت عملية االشتراك في تنفيذ   

النشاطات التي كانت تتم في صورة لقاءات   املؤسسات الحقوقية ومؤسسات املجتمع املدني، وقد تركزت هذه 

االحتلل ض وجرائم  ورصدها،  واالنتهاكات  اإلنسان،  بحقوق  املرتبطة  القضايا  حول  وتدريبات،  عمل  د  وورش 

 
المفتوح، على األسئلة الواردة في االستبيان المعد ألغراض    هذه التعليقات مبينة على إجابة الطلبة، المشاركين ضمن فعاليات اليوم  -1

 كتابة هذا المبحث على وجه الخصوص. 
 مقابلة مع عدد من طلبة كلية الحقوق بجامعة األزهر وفلسطين.   -2
 . سواسية – UNDPهبة مرتجي، من برنامج مرجع سابق، أ.ة. الوليد،  رد. ساهمقابلة مع  -3
 يين القانونيين والمحامين من خريجي الكليات محل الدراسة. مقابلة مع بعض االكاديم -4
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بعض   بحقوق  املرتبطة  القضايا  وبعض  واملناصرة،  الدعم  تصميم حملت  إلى  باإلضافة  الفلسطيني،  الشعب 

 ما كانت تنفذ هذه األنشطة مع املركز الفلسطيني لحقوق  
ً
الفئات في املجتمع الفلسطيني كاملرأة والطفل، وغالبا

 .1سان اإلنسان ومركز امليزان لحقوق اإلنسان ومؤسسة الضمير لحقوق اإلن

مسابقة املحكمة الجنائية الدولية الصورية التي  كما شملت األنشطة اللمنهجية املشتركة املحكمة الصورية، ك 

 بأن كلية الحقوق في  20133،و عام  20122نفذت بالشراكة مع املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عام  
ً
، علما

باللغة اإلنجليزية، املنعقدة في الهاي   –لجنائية الدولية جامعة األزهر تمكنت من االشتراك في مسابقة املحكمة ا

 . 7، بتمويٍل من مؤسسة لطفية رباني 20156و  20145و  20134بهولندا على مدار األعوام الثلث  

 مع املؤسسات أو الهيئات   
ً
  الدولية، لكن فيما بعد أصبح تنفيذ األنشطة اللمنهجية املشتركة يتم بالتعاون أيضا

كاملسابقة الخاصة بالقانون الدولي اإلنساني التي تم تنفيذيها بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب األحمر عام  

تطوير  20168 بهدف  اإلنساني  الدولي  للقانون  الصيفية  واملدرسة  غزة،  قطاع  في  الحقوق  كليات  وبمشاركة   ،

ذا القانون، والتي تنم تنفيذها من قبل كلية القانون بجامعة  املعارف القانونية لطلبة كليات الحقوق في مجاالت ه

 بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب األحمر وكليات الحقوق في قطاع غزة. 2018غزة عام 

 علمًيا مع اللجنة الدولية للصليب األحمر حول   
ً
كما نفذت كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسلمية مؤتمرا

، كما نفذت كلية الشريعة والقانون إلى جانب كلية الحقوق بجامعة األزهر  20189الدولي اإلنساني عام  القانون  

االمم   برنامج  مع  بالشراكة  العلمية  املؤتمرات  بعض  فلسطين  جامعة  في  القضائية  واملمارسة  القانون  وكلية 

 
 األغا، مرجع سابق.   دهللا الفرا، ود. أحم دمقابلة مع د. عب -1

 ، على الرابط  7/2012/ 15وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، انظر الخبر المنشور بتاريخ   2-

https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=tOFQxwa604596334485atOFQxw ،  :2020/ 10/  3تاريخ الزيارة . 
 :، على الرابط 9/9/2013دنيا الوطن، انظر الخبر المنشور بتاريخ  -3

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/09/09/433506.html  :2020/ 10/ 3، تاريخ الزيارة . 

 :، على الرابط 2013/ 22/4 دنيا الوطن، انظر الخبر المنشور بتاريخ -4
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/04/22/385262.html  :2020/ 10/ 3، تاريخ الزيارة . 

األزهر،    5- لجامعة  اإللكتروني  تاريخ  http://www.alazhar.edu.ps/arabic/newsdetails.asp?id_no=8013الموقع   ،

 . 2020/ 10/ 3الزيارة:  

 .2020/ 10/  3، تاريخ الزيارة: /https://hadfnews.psبوابة الهدف اإلخبارية،  -6
 ./https://rabbanifoundation.orgالعربي، -بالحوار األوروبي مؤسسة لطفية رباني هي مؤسسة غير ربحية مهتمة -7
 ، على الرابط  29/11/2015دنيا الوطن، انظر الخبر المنشور بتاريخ  -8

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/29/822433.html  :2020/ 10/ 3، تاريخ الزيارة  . 

 مقابلة مع د. عفيف كلوب، مرجع سابق.  -9

https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=tOFQxwa604596334485atOFQxw
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/09/09/433506.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/04/22/385262.html
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/newsdetails.asp?id_no=8013
https://hadfnews.ps/
https://hadfnews.ps/
https://hadfnews.ps/
https://rabbanifoundation.org/
https://rabbanifoundation.org/
https://rabbanifoundation.org/
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/29/822433.html
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، 1نوني وقضايا قانونية وحقوقية ، حول موضوعات ذات علقة بتطوير التعليم القا(UNDP)املتحدة اإلنمائي  

 .2باإلضافة إلى تنفيذ بعض ورش العمل املشتركة 

 على اتفاقيات   
ً
 بمناسبة مرور سبعين عاما

ً
 مفتوحا

ً
هذا باإلضافة إلى تنظيم كلية الحقوق بجامعة األزهر يوما

األحمر   الهلل  ومشاركة  الدولي  األحمر  الصليب  مع  بالشراكة  املراكز  جنيف،  من  عدد  وحضور  الفلسطيني 

. حيث تضمن هذا اليوم تنفيذ لنشاطات المنهجية كثيرة من بينها: املحكمة الصورية، األوراق  3الحقوقية بالقطاع 

واملعرض   واملناصرة،  الضغط  حملت  القانوني،  املسرحي  االسكتش  الثقافية،  املسابقة  القانونية،  البحثية 

 القانوني.

دة من هذه األنشطة، يرى أعضاء الهيئات التدريسية بكلية الحقوق أن مثل هذه النشاطات  أما عن حجم اإلفا 

  ساهمت في
ً
 ما تكون محل

ً
ت عزيز التعليم والفكر القانوني، ومواكبة املستجدات القانونية املتلحقة والتي غالبا

ا أثرها في تطوير مهاراتهم القانونية  . كما يرى الطلبة أّن مثل هذه النشاطات، كان له4للتفاكر والنقاش القانوني 

التواصل االجتماعي   الدعم واملناصرة عبر مواقع  القانوني وإعداد حملت  التقاض ي والتمثيل  في مجال  خاصة 

حول قضايا وموضوعات حقوقية وقانونية، إال أنهم في املقابل يرون أن هذه األنشطة ال تغطي كافة ما يتطلبه  

كمهارات البحث العلمي القانوني، واملهارات اللزمة لللتحاق بسوق العمل القانوني،    تطوير مهاراتهم القانونية،

القانونية والخدمات  االستشارات  املؤسسات  ،  5كتقديم  مع  بالشراكة  تنفذ  التي  اللمنهجية  األنشطة  أن  كما 

 أكبر من الطلبة والباحثين، إال أنها أيض 
ً
 تبقى قليلة العدد؛ حيث  الحقوقية والدولية، وإن كانت تستوعب عددا

ً
ا

. كما ُيلحظ 6تعتمد باألساس على مدى توافر الدعم اللوجستي والتمويل الكافيين من قبل املؤسسات الداعمة 

 
"المواجهة التشريعية للتطور اإللكتروني". الرابط:  ة الحقوق في جامعة األزهر حول  المؤتمر العلمي الذي نفذته كليومن أمثلة ذلك:    1

والمؤتمر العلمي    . 2020/  10/  3، تاريخ الزيارة:  http://www.alazhar.edu.ps/law5/index.aspالموقع اإللكتروني للمؤتمر:  

نفذت في الذي  والقانون  الشريعة  كلية  حول  ه  اإلسالمية  الرابط:    الجامعة  العدالة"،  إلى  الوصول  من  تمكينهم  وسبل  األحداث  "حقوق 

http://sharea.iugaza.edu.ps/ 2020/ 10/  11، تاريخ الزيارة  . 

الحقوق بجامعة األزهر بالتعاون مع كليات الحقوق بالجامعات الفلسطينية في قطاع    من أمثلة ذلك ورشة العمل التي نظمتها كلية  -  2

 وبدعم من برنامج االمم المتحدة اإلنمائي حول " البحث العلمي القانوني"، الرابط:.  غزة
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/newsdetails.asp?id_no=16086  12/10/2020، تاريخ الزيارة . 

، تاريخ الزيارة:  http://alazhar.edu.ps/arabic/newsdetails.asp?id_no=70508الموقع اإللكتروني لجامعة األزهر،   3-

3 /10  /2020. 
األغا، مرجع    د، د. أحم2020  /4/10مقابلة مع د. عدلي نصار، أستاذ القانون الجنائي المساعد في الجامعات الفلسطينية، بتاريخ    4-

 سابق. 

 . الدراسةفي االستبيان المعد ألغراض  في الكليات محل الدراسة وخريجيها عدد من الطلبةآراء 5- 

 . 2020/ 11/10األغا، أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون والممارسة القضائية بجامعة فلسطين، بتاريخ    زمقابلة مع. د. معت  -6

http://www.alazhar.edu.ps/law5/index.asp
http://sharea.iugaza.edu.ps/
http://sharea.iugaza.edu.ps/
http://sharea.iugaza.edu.ps/
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/newsdetails.asp?id_no=16086
http://alazhar.edu.ps/arabic/newsdetails.asp?id_no=70508
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 بغيرها 
ً
، باإلضافة إلى عدم  1أّن بعض الجامعات تحظى بالقسط األكبر من هذا الدعم وتلك النشاطات مقارنة

،  مية وتطوير املهارات القانونية لطلبة كلية الحقوق وفق ما سبق بيانهتغطية هذه األنشطة لكافة متطلبات تن

واعتمادها بشكل أساس ي على مبادرات أعضاء الهيئة التدريسية مع مشاركة ضعيفة للطلبة في اختيار األنشطة  

 اللمنهجية.  

 

 القانونّية العيادات القانونية وحدود دورها في تطوير املهارات : املطلب الثاني

تعد تجربة العيادات القانونية في كليات الحقوق محل الدراسة في قطاع غزة، من التجارب الحديثة لهذه الكليات   

ونشأتها، ومساهمتها في تطوير املهارات    في مجال التعليم القانوني، لذلك سيتم التطرق إلى ماهية هذه العيادات

 ه تلك العيادات من أنشطة وبرامج تدريبية وورش عمل عديدة.القانونية لطلبة كلية الحقوق عبر ما تنفذ

 ماهية العيادات القانونية ونشأتها: الفرع األول 

ن طلبة القانون من توظيف املعلومات 
ّ
واملعارف القانونية النظرّية املجّردة    العيادة القانونية هي بيئة ووسيط يمك

 .2في حل اإلشكاليات القانونية العملية

ومدارس    كليات  من  كبير  عدد  في  املتبعة  القانوني  التعليم  تطوير  وسائل  إحدى  تشكل  القانونية  والعيادات 

القانون في العالم، وتقوم على أساس نقل الطالب من التعليم القانوني النظري املجرد إلى حيز التعليم القانوني 

 .3التطبيقي اإلكلينيكي 

ضائية في جامعة فلسطين، هي الكلية الوحيدة التي تضمنت العيادة القانونية  وتعتبر كلية القانون واملمارسة الق 

بدأت كغيرها من كليات القانون محل الدراسة في تبني    2011كمساق ضمن الخطة الدراسية، إال أنها ومنذ العام  

فيذ مجموعة من  (، يقوم على تنUNDPالعيادة القانونية كمشروع ممول من قبل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي )

 وتنفذ ضمن  
ً
األنشطة القانونية واملجتمعية الحقوقية بمشاركة طلبة الكليات، وهي أنشطة يتم تحديدها مسبقا

 
غزة النصيب األكبر في هذه الفعاليات الممولة؛ لكونها المؤسسة التعليمية الرائدة واألولى على مستوى   – حيث كان لجامعة األزهر  -1

 نوني. قطاع غزة في مجال التعليم القا
 للمزيد، انظر:  -2

“The Legal Clinic”, as a definition, is to teach law students how they can use their abstract and 
theoretical information while solving juridical disputes.". See: AlperUyumaz et al., The theory of legal 

clinic in education of law, Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 (2015), p. 2116.  

للدكتور   3- الرسمي  الموقع  مقالة منشور على  القانوني،  التعليم  القانونية ودورها في تطوير  العيادات  الدلجاوي،  الصبور  أحمد عبد 

 . 2020/ 10/ 4، تاريخ الزيارة: /http://www.abdelsabourweb.comالدلجاوي، رابط الموقع: 

http://www.abdelsabourweb.com/
http://www.abdelsabourweb.com/
http://www.abdelsabourweb.com/
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وفعالياتها   انشطتها  لتغطية  بها  الخاص  اإللكتروني  موقعها  العيادات  من  عيادة  لكٍل  أصبح  وقد  زمنية،  خطة 

 .1وتسهيل التواصل معها من قبل الطلبة والجمهور 

الجهة    املالي من  الدعم  توافر   بمدى 
ً
القانونية واستمراريتها ظل مرهونا العيادات  أن وجود  إلى  وتجدر اإلشارة 

حتى بداية العام  2018املمولة، لذلك فإن هذه العيادات قد توقفت عن تنفيذ غالبية أنشطتها منذ بداية العام 

2020 ( برنامج  من  التمويل  تراجع  ع UNDP، بسبب  مع  تقلص بصورة  (، وحتى  التمويل  فإن هذا  التمويل  ودة 

، وهو  2ملحوظة مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما أدى إلى تراجع في عدد األنشطة التي تنفذها العيادات القانونية

ما يتطلب البحث عن مصادر تمويل بديلة وتطوير التمويل الذاتي من قبل الجامعات في قطاع غزة للعيادات  

 القانونية.

 أنشطة العيادات القانونية ومدى مساهمتها في تنمية املهارات القانونية:  الفرع الثاني

عام    تشكيلها  في  البدء  منذ  القانونية  العيادات  من    2011تمكنت  العديد  تنفيذ  بقطاع،  الحقوق  كليات  في 

التدريسية   الهيئات  العلمية حول موضوعات قانونية وحقوقية بمشاركة أعضاء  الندوات  النشاطات، أهمها، 

انونية بكلية الحقوق في جامعة األزهر،  وطلبة الكليات ومؤسسات املجتمع املدني، كالندوة التي عقدتها العيادة الق

،  4، والندوة التي عقدتها العيادة القانونية بكلية الشريعة والقانون حول الصلح الجزائي3حول حقوق الصيادين

 .5والندوة التي عقدتها كلية القانون واملمارسة القضائية حول الحماية القانونية لبطاقات االئتمان البنكية 

ت العلمية الطلبية التي يقوم فيها الطلبة بإعداد أوراق بحثية حول موضوعات حقوقية وقانونية، كذلك املؤتمرا 

ويتم تقييمها من قبل أعضائها الهيئات التدريسية، ليتم عرضها ومناقشتها من قبل الطلبة كاملؤتمر الطلبي األول  

بعنوان: "طلب من أجل العدالة وسيادة القانون"،    األزهرالذي عقدته العيادة القانونية بكلية الحقوق في جامعة  

 
 اإللكتروني الخاص بالعيادات القانونية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة:  الموقع 1

 . /http://legalclinic.alazhar.edu.psغزة:  -جامعة األزهر 
 ./http://sharea.iugaza.edu.psالجامعة اإلسالمية بغزة:

 ، وهو موقع غير فعّال حالياً. /https://legal.up.edu.psجامعة فلسطين: 

 . 2020/ 12/10مقابلة مع االستاذة آية المغربي منسقة مشروع العيادة القانونية بكلية الحقوق في جامعة األزهر، بتاريخ  -2
 مقابلة مع د. عبد هللا الفرا، مرجع سابق.  -3

 مقابلة مع د. عفيف كلوب، مرجع سابق. 4-

حول "االتجاهات الحديثة في التخصص    وكذلك نفذت العيادة القانونية بكلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين ندوة   -5

 القضائي، الخبر:  

http://law.up.edu.ps/post/ ،  :2020/ 10/ 4تاريخ الزيارة . 

http://legalclinic.alazhar.edu.ps/
http://legalclinic.alazhar.edu.ps/
http://legalclinic.alazhar.edu.ps/
http://sharea.iugaza.edu.ps/
http://sharea.iugaza.edu.ps/
http://sharea.iugaza.edu.ps/
https://legal.up.edu.ps/
https://legal.up.edu.ps/
https://legal.up.edu.ps/
http://law.up.edu.ps/post/
http://law.up.edu.ps/post/
http://law.up.edu.ps/post/
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، واملؤتمر  1والذي قدم فيه الطلب أوراق عمل قانونية تتعلق بالقانون الدولي العام والقانون الدولي اإلنساني

 .2أة الطلبي الذي نفذته العيادة القانونية بكلية الشريعة والقانوني في الجامعة اإلسلمية حول العنف ضد املر 

باإلضافة إلى األيام الدراسية والتي كان يتم فيها تقديم أوراق عمل قانونية من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ويتم   

مناقشتها بمشاركة أعضاء الهيئات التدريسية وطلبة الكليات ومؤسسات املجتمع املدني، كاليوم الدراس ي عقدته  

،واليوم 3القضائية حول تطوير أساليب التعليم القانوني التطبيقي العيادة القانونية بكلية القانون واملمارسة  

 .4الدراس ي الذي عقدته العيادة القانونية بكلية الشريعة والقانون في الجامعة اإلسلمية حول الحق في العودة

 على تنفيذ دورات تدريبية حول عدة موضوعات، مثل مهارات البحث العلمي القانوني، وإعداد امل 
ً
ذكرات  علوة

وقانون   الشخصية،  األحوال  وقانون  القانونية،  التقارير  وإعداد  واملرافعات،  التقاض ي  ومهارات  القانونية، 

 . 5التحكيم، وقانون العمل 

كما تم تنفيذ العديد من الزيارات امليدانية ملؤسسات قطاع العدالة واملؤسسات الحقوقية واملجتمعية كزيارة   

لح املستقلة  للهيئة  الرائدة  الطلبة  الصناعية  املنشئات  لبعض  الطلبة  وزيارة  املظالم(،  )ديوان  اإلنسان  قوق 

، كذلك زيارة  6بالقطاع للتعرف على التطبيق الفعلي لنصوص قانون العمل واللوائح الصادرة عن وزارة العمل 

 .7الطلبة )ألكثر من مرة( ملجمع املحاكم النظامية بمدينة غزة 

في   برنامج سواسية  لدى  يوجد  فإنه  القانونية  العيادات  أنشطة  بتصميم وتحديد  يتعلق  فيما  التنويه  ويجدر 

اإلنمائي   املتحدة  األمم  في    (UNDP)برنامج  الحقوق  كليات  وتقوية  لتعزيز  خطط  فيها  تندرج  سنوية  خطة 

لسطين، ويتم تصميم األنشطة  الجامعات الفلسطينية كهدف من شانه املساعدة في تحقيق سيادة القانون في ف

أّما عن ربط أنشطة  8بناء على مشاورات مع عمادة الكليات وبناء على مجموعات عمل مع الطلب والطالبات   ،

 
   .http://legalclinic.alazhar.edu.ps/NewsDetail.aspx?NewsID=60الخبر:  1-
 مقابلة مع د. عفيف كلوب، مرجع سابق.  2-

 . معتز األغا، مرجع سابق.مقابلة مع د  -3
 مقابلة مع د. عفيف كلوب، مرجع سابق.  -4
قائمة النشاطات المنفذة  ،  2020/  10/   4، تاريخ الزيارة:  /http://sharea.iugaza.edu.psموقع كلية الشريعة والقانون  راجع    -5

 األزهر من خالل الرابط اآلتي:  بواسطة العيادة القانونية لجامعة 

http://legalclinic.alazhar.edu.ps/ListofNews.aspx 

 ومن تلك المصانع: مصنع اليازجي للمشروبات الغازية ومصنع العودة للبسكويت.   6-

 ، مرجع سابق. انظر قائمة النشاطات المنفذة بواسطة العيادة القانونية لجامعة األزهر 7-

 . 8/10/2020بتاريخ سواسية،    – UNDPهبة مرتجي، من برنامج مقابلة مع األستاذة   8-

http://legalclinic.alazhar.edu.ps/NewsDetail.aspx?NewsID=60
http://sharea.iugaza.edu.ps/
http://sharea.iugaza.edu.ps/
http://sharea.iugaza.edu.ps/
http://legalclinic.alazhar.edu.ps/ListofNews.aspx
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خلل   "فقط  أنه  القول  فيمكن  الدراسية،  بالخطة  العملي    2020-2019العيادات  التدريب  ربط  اعتماد  تم 

على طالبات وطلب املستوى الثالث والرابع وربطها مع املحاكم  بمساقات من ضمن الخطة الدراسية وتم التركيز  

الفقيرة   الفئات  ووصول  القانون  سيادة  بتعزيز  تهتم  التي  املدني  املجتمع  ملؤسسات  وزيارات  جلسات  وحضور 

 1للعدالة كالعيادات القانونية."

د عدد كبير من الطلبة على أن  وعلى صعيد الفائدة العائدة على الطلبة من نشاطات العيادات القانونية، يؤك 

التعليم اإلكلينيكي الذي قدمته العيادة ساهم في بناء شخصيتهم بشكٍل كبير، كما أنه قّربهم من الواقع، وجعل  

القوانين   التي توجد في  منهم قادرين على الربط بين النظرية والتطبيق، وجعلهم قادرين على اكتشاف الثغرات 

ما ويقول الطلبة بأن النشاط البحثي الذي قامت العيادة بتنفيذه نّمى لديهم ملكة  . ك2املطبقة وتفهم مشكلتها 

 يتعلق بهذا الجانب.
ً
 وأن خطتهم الدراسية ال تتضمن مساقا

ً
 البحث التي كانت تنقصهم، خصوصا

تعمي   إلى  يؤدي  مميز  القانونية مشروع  العيادة  أّن  البعض  فيرى  التدريسية،  الهيئة  أعضاء  نظر  ق  ومن وجهة 

املعرفة القانونية ببعض املوضوعات التي تتجاوز اإلطار األكاديمي واملواد الدراسية املقررة إلى بعض املوضوعات  

 من  
ً
املتخصصة والعملية، لذلك يرتئي هؤالء أن يتم العمل على إدامة وتوسيع أنشطة العيادة بحيث تصبح جزءا

تساهم في تزويد    . كذلك فإن العيادة القانونية3منهجية هيكلية كليات الحقوق في سبيل ترسيخ فكرة األنشطة الل 

والقيم   باملعارف  الطلبة  تزويد  على  تعمل  حيث  العمل،  لسوق  الخروج  عند  يحتاجونها  التي  باملهارات  الطلبة 

عنى العيادة بتقديم 
ُ
  القانونية العملية، إلى جانب توعيتهم وتثقيفهم وإثرائهم باملعلومات التي يحتاجونها، كما وت

املهمشة والضعيفة، من أجل املساهمة في تعزيز األمن االجتماعي، وسيادة روح   االستشارات القانونية للفئات 

 .4العدالة والقانون 

لكن رغم أهمية عمل العيادات القانونية وما تقدمه من خدمات للطلبة واملدرسين واملجتمع، فإن هذه العيادات   

تطوير املهارات القانونية لطلبة كليات الحقوق، كعدم استيعابها لعدد تواجه بعض املشكلت في دورها كأداة ل

كبير من الطلبة في أنشطتها، حيث يكون اختيار الطلبة على أسس ومعايير محددة، منها املعدل التراكمي واملستوى  

 
 هبة مرتجي، المرجع السابق. مقابلة مع   1-

 . الدراسةتبيان المعد ألغراض في االس  في الكليات محل الدراسة وخريجيها  عدد من الطلبةآراء  2-
 األغا، مرجع سابق.   زهللا الفرا، د. معت د مرجع سابق، د. عبد. سامي غنيم،  مقابلة مع3-

 مرجع سابق. د. عدلي نصار، مقابلة مع 4-
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يحرم الكثيرين من الفائدة التي تحققها نشاطات العيادة، باإلضافة إلى نقص اإلمكانيات   ؛ فهذا املعيار1الدراس ي 

تنفذها   التي  األنشطة  في  الطلبة  قدرات  لبناء  املؤهل  البشري  الكادر  كفاية  وعدم  عامة،  بصفة  اللوجستية 

و  القانونية،  موضو العيادات  تناول  وعدم  القانونية،  امليدانية  البحوث  إجراء  في  املوضوعات  الضعف  عات 

املرتبطة بالسياسة التشريعية، وتراجع عقد املؤتمرات العلمية، وضعف عملية التشبيك مع الهيئات الحكومية  

 .2والدولية واملحلية 

 

 

 

 

 

 الخاتمة 

 / النتائج: 
ً
 أوال

إن املشرع الفلسطيني وإن أقر بالحق في التعليم واهتم بتنظيمه مع النص على بعض الضمانات ذات  -

ومؤسساته   الجامعي  التعليم  بدعم  الدولة  التزام   
ً
صراحة يقرر  لم  أنه  إال  العالي،  بالتعليم  العلقة 

 وضمان التمتع به.

رغم التطور الذي شهده التعليم القانوني في قطاع غزة في السنوات اللحقة لقيام السلطة الوطنية،   -

القانو  التعليم  ميدان  في  العاملة  الكليات  من  العديد  فيها  كتأسيس  التعليمية  البرامج  وتعدد  ني، 

املثبت، وعدم  الدراسة تعاني من نقص الكادر  التي تمنحها، إال أن الكليات محل  والدرجات العلمية 

واملالية   الدولي  كالقانون  املساقات  ببعض  املرتبطة  املوضوعات  لتدريس  املتخصص  الكادر  توفر 

، باإلضافة إلى عدم توفر الرتب العلمية العليا لدى  والتشريع الضريبي وقانون البينات وقانون املرافعات

 
 مرجع سابق.  هبة مرتجي، حيث يتم التركيز على طلبة المستوى الرابعة كونهم األقرب للتخرج وااللتحاق بسوق العمل".   -1
 مقابلة مع بعض أعضاء الهيئة التدريسية وخريجي الكليات محل الدراسة.  -2
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 على غياب التخصصات الفرعية في برامج  
ً
أعضاء الهيئة التدريسية، خاصة االستاذ الدكتور، علوة

الدراسات العليا، مع وجود بعض البرامج التعليمية التي تصنف لدى وزارة التعليم العالي كبرامج فعالة  

 . دون التحاق الطلبة بها

دم اشتمال الخطط الدراسية لكليات القانون محل الدراسة على مجموعة من املساقات التأسيسية  ع -

 عن وجود مساقات تم حصرها في مساق واحد وتحتاج إلى تفريعها إلى أكثر من مساق.
ً
 املهمة، فضل

أتي لم تتضمن الخطط الدراسية لكليات القانون محل الدراسة على بعض املساقات التي يتعين أن ت -

 منسجمة مع التطورات السياسية واالجتماعية الحاصلة في فلسطين. 

الهيئة   - أعضاء  بعض  على  اقتصر  أنه  إال  النظري،  القانوني  التعليم  أساليب  في  النسبي  التطور  رغم 

التدريسية، ودون شيوع استخدام أساليب التكنولوجيا التفاعلية الحديثة في التعليم النظري، كما أن  

م التطبيقي ظلت مقتصرة على املساقات اإلجرائية مع عدم استحداث أساليب تطبيقية  أساليب التعلي

  جديدة.

إّن النشاط اللمنهجي وعلى أهميته في بناء القدرات القانونية لطلبة كليات الحقوق، لكنه ال يزال يواجه   -

قدرتها من  يحد  مما  الكليات  لدى  املتوفرة  املالية  اإلمكانيات  كضعف  العقبات،  تنفيذ    بعض  على 

واملساقات  املوضوعات  لبعض  اللمنهجية  النشاطات  تغطية  عدم  كذلك،  اللمنهجية،  األنشطة 

األنشطة   ضمن  القانوني  العلمي  بالبحث  االهتمام  ضعف  إلى  باإلضافة  األهمية،  ذات  الدراسية 

ال  أعضاء  من  مبادرات  على  اللمنهجية  األنشطة  وتنفيذ  اختيار  في  واالعتماد  هيئة  اللمنهجية، 

 التدريسية. 

في تزويد الطلبة باملهارات التي يحتاجونها لسوق العمل، وتنمية  إن العيادة القانونية ورغم دورها الفّعال   -

أنها   إال  العملية،  القانونية  بالقيم  وتزويدهم  املعرفية  كتخصيص  قدراتهم  التحديات،  بعض  تواجه 

راسية، كذلك نقص الكادر البشري املؤهل  النشاطات لفئات ومستويات معينة دون باقي املستويات الد 

واإلمكانيات اللوجستية، وعدم تغطية كافة املوضوعات ذات العلقة بتطوير املهارات القانونية لدى  

 طلبة كليات الحقوق، وارتباطها بالتمويل من الجهات املانحة.

 / التوصيات: 
ً
 ثانيا
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ا - الوثائق  في  سواء   
ً
صراحة بالنص  الفلسطيني  املشرع  ذات قيام  والتشريعات  القوانين  أو  لدستورية 

 العلقة على التزام الدولة بدعم التعليم العالي ومؤسساته وضمان التمتع به. 

زيادة عدد أعضاء الهيئة التدريسية املثبتين في كليات الحقوق، لضمان استقرار الكادر التعليمي فيها   -

 ومراكمة الخبرات واملعارف في مجال التعليم القانوني.

التي  تفع - التخصصات  في  املاجستير  من حملة  التدريسية  الهيئة  الجامعي ألعضاء  االبتعاث  نظام  يل 

تعاني من عدم توفر الكادر البشري، أو العمل على استقطاب هذا الكادر من خارج الكلية، لتحسين  

 جودة التعليم القانوني في تلك التخصصات.

الدراسات القانونية املتخصصة لتطوير معارفهم  تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على عمل البحوث و  -

وتسهيل   التعلمية  القدرات  تنمية  في  يساهم  الذي  األمر  العلمية،  الرتب  على  والحصول  القانونية، 

الهيئة   أعضاء  في  العليا  العلمية  الرتب  توافر  تشترط  التي  الدكتوراه،  برامج  اعتماد  على  الحصول 

 التدريسية. 

كليات   - قبل  من  النظر  تخصصية  اعادة  برامج  تبني  على  والعمل  العليا  الدراسات  برامج  في  الحقوق 

 على تطوير املهارات والقدرات  
ً
ملراكمة املعارف القانونية في مجاالت قانونية محددة، بما ينعكس إيجابا

 العلمية القانونية في هذه املجاالت. 

التعليم القانوني على أساس االحتياجات تفعيل الدور االشرافي والرقابي لوزارة التعليم العالي على برامج   -

 الفعلية وسوق العمل القانوني.

تضمين الخطط الدراسية لكليات القانون محل الدراسة على املساقات التأسيسية الجوهرية كمساق   -

تنمية   على  القانون  طالب  تساعد  مساقات  كونها  القانون،  فلسفة  ومساق  القانوني،  االجتماع  علم 

 القانوني وتساهم في صقل مهاراته القانونية.وتعميق فكره 

إلى اشتمالها على مساقات تساهم في االستجابة للتطورات   - الدراسية على نحو يؤدي  تعديل الخطط 

 والتحوالت االجتماعية والسياسية وما نتج عنها من تحديات قانونية وعملية.

الهيئة التدريسية، وتعزيز االستخدام األمثل  العمل على تطوير أساليب التدريس النظري لدى أعضاء   -

 لوسائل التكنلوجيا الحديثة. 
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زيادة عدد الساعات املتعلقة بالتعليم التطبيقي، وعدم اقتصارها على املساقات ذات الطابع اإلجرائي،   -

 مع استحداث أساليب تطبيقية جديدة تؤهل الخريجين للنخراط الفاعل في سوق العمل. 

اعتماد - نطاق  القانونية   توسيع  املهارات  لتطوير  كوسيلة  للمنهجية  االنشطة  على  الحقوق  كليات 

لطلبتها، والعمل على تغطية مختلف املوضوعات واملساقات ذات الجانب التطبيقي، مع إشراك الطلبة 

 في اختيار وتنفيذ األنشطة اللمنهجية.

مص   - عن  الجّدي  البحث  خلل  من  وذلك  القانونية  العيادات  عمل  وتطوير تطوير  بديلة  تمويل  ادر 

الطلبة  مختلف  إشراك  على  والعمل  غزة،  قطاع  في  الحقوق  كليات  من  الذاتي  التمويل  مصادر 

واملستويات الدراسية في أنشطتها، مع العمل تأهيل الكوادر البشرية لتغطية كافة املوضوعات القانونية 

 التي تساهم في تطوير وتنمية القدرات القانونية لدى الطلبة.
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