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 مقدمة
" نساء القانونشبكة "  الذي تم إعداده ضمن مشروع ،يل التدريبييسرنا أن نضع بين أيدي آل مهتم هذا الدل

)WILpower ينفذ من قبل وهو مشروع )  AED MEPI بتمويل من  1 حقوق الطالبات  بهدف تنمية قدرات 2
.  في منطقة الشرق األوسط وشمالي أفريقياالممارسات للمهنة والمحاميات الشابات  

آما يأمل .  من قبل آل مهتمو سهلة التطبيق مفيدًا اداة  يكونيأمل فريق العمل الذي قام بإعداد هذا الدليل، بأن
. ذات صلة بناءة و  أخرى اضافات  ابراز و ادراج إلى إلى وتطبيقه أن يؤدي استخدامه  

 وحدات الدليل
: ، بحيث تشتمل آل وحدة على وحداتاربعيتضمن هذا الدليل   

 .شرح ألهداف الوحدة وللقواعد القانونية التي تتناولها -

 .لوحدةها هذه اتتطبيقات عملية لألسس والقواعد القانونية التي تناول -

:ويتكون الدليل من الوحدات التالية  
القيادة: الوحدة األولى  
  القانوني البحث: الوحدة الثانية

  الكتابة القانونية: لثالثةالوحدة ا
لرابعةالوحدة ا   المرافعات القانونية:

 طريقة اإلستخدام
:إتباع الخطوات التاليةت قع من الجهة المنظمة أو المتدرباعند تنظيم ورشة عمل أو حلقة تدريبية ما، يتو  

. تحديد فئة المشارآين بشكل يتناسب وطبيعة المواضيع التي يتناولها الدليل-  
. تحديد األولويات التدريبية-  
 باختيار المواضيع المناسبة وتخصيص الوقت المناسب لكل منها، واتخاذ القرار ، القيام على ضوء ما سبق-

 آل من هذه  ومدى التعمق المطلوب في تناوللتطرق اليها التي سوف يتم اصيلابشأن مستوى التف
.المواضيع  

ومضمونها   وافية لمواضيعهان المطلوب هو دراسةإوبما أن الدورة التدريبية  تعتبر وحدة متكاملة، ف
.  الوحدة المنوي تقديمهاتوازنو التأآد من تناسق و بدقة ومحتوياتها  

 المادة التدريبية، تحديد و تقديمألساسي الذي يلعبه المدرب في إن معدي هذا التدريب يؤآدون على الدور ا
ن معدي هذا الدليل يحثون المدرب على القيام ببحث إوبالتالي ف. وأنه ليس مجرد ناقل لمادة تدريبية جاهزة

ما  هذا الدليل فيها، آخدام است سيتممتعلقة بالبلدان التيال  الالزمة ومعلوماتالمواد والشخصي للحصول على 
. للتتناسب مع احتياجات و اهتمامات المشارآينأنهم يشجعونه على تكييف األمثلة والتمارين   

، على المدرب أن يكون مرنًا وأن يتفاعل مع وجهات نظر المشارآين وأن ال يعطي حكما اخرى من جهة و 
لمدرب يقتصر على عرض ن دور اإأما في المسائل التي تحمل أآثر من اجتهاد، ف. نهائيا في أية مسألة تطرح

 ختياراإل  تفكيرهم و قدراتهم على ودفع المشارآين إلى المزيد من التفكير النقدي والى تطويروجهات النظر،
.و تحديد مواقفهم  

 المعايير لكيفية اختيار المشترآات 

                                                 
 .  هي  منظمة غير حكومية تعمل على المستوى  الدولي، وتعنى برفع المستوى العليمي، الصحي، واالقتصادي لشعوب العالم- 1
 . الشرق أوسطية في وزارة الخارجية األميريكية هي مبادرة الشراآة األمريكية- 2



  ة  وتتحدد الفئات بطالبات القانون سن35 – 22يجب أن تكون المشارآات من الفئة العمرية ما بين
 .أو محاميات مزاوالت\أو محاميات متدربات و\ثالثة و رابعة و

 يجب ضمان التزام المشارآات. 

 يجب التفرغ لوقت الدورات. 

  مع مراعاة أيام االمتحانات( اختيار الوقت المناسب لعمل الدورات (... 

 الحياد و الموضوعية في اختيار المشترآات. 

 مراعاة تنوع المناطق عند االختيار. 

 اة اختالف التخصصاتمراع. 

 
 



 القيادة: األولى الوحدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممارسة القانون في التدريب وفي القيادةأهمية 
 :تعريف القيادة

 فهي إذن مسؤولية وجيه سلوآهم لتحقيق أهداف مشترآة؛هي القدرة على التأثير على اآلخرين وت :القيادة
.ودة للوصول إلى األهداف المرسومةتجاه المجموعة المق  

ذآائه العاطفي ليؤثر على سلوك وتوجهات األفراد من حوله هو الشخص الذي يستخدم نفوذه وقوته و :القائد
.إلنجاز أهداف محددة  

     :أهمية القيادة 

  أمرالنبي صلى اهللا عليه وسلم، حتى أن البد للمجتمعات البشرية من قيادة تنظم شؤونها وتقيم العدل بينها
إذا خرج ثالثة في سفر فليأمروا : " حين قال عليه الصالة والسالمبتعيين القائد في أقل التجمعات البشرية 

.رواه أبو داوود " أحدهم   
 أفضل من جيش من أسود يقوده ،جيش من األرانب يقوده أسد: "يون وألهمية القيادة قال القائد الفرنسي نابل

" . أرنب  
:وعليه فأهمية القيادة تكمن في  

 تنظيم شؤون المؤسسة و إدارتها  

 حلقة الوصل بين العاملين و خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية برتعت .  

  تدعيم القوى االيجابية في المؤسسة وتقليص الجوانب السلبية قدر اإلمكان.  

  تنمية وتدريب  .السيطرة على مشكالت العمل وحلها ، وحسم الخالفات والترجيح بين اآلراء 
 .ؤسسة ، آما أن األفراد يتخذون من القائد قدوة لهمورعاية األفراد باعتبارهم أهم مورد للم

 مواآبة االختالفات المحيطة وتوظيفها لخدمة المؤسسة.  

 تسهيل عمل المؤسسة لتحقيق األهداف المرسومة. 

 :متطلبات القيادة وعناصرها  

 :متطلبات القيادة هي  •
 .ما أو إيجاد قناعة ماالقدرة على إحداث تغيير : التأثير)  أ
 .القدرة على إحداث أمر أو منعه، وهو مرتبط بالقدرات الذاتية وليس بالمرآز الوظيفي: النفوذ)  ب
األوامر  ويجب أن وهي الحق المعطى للقائد في أن يتصرف ويطاع من خالل إصدار :  السلطة القانونية)جـ

 .تكون هذه األوامر واضحة، آاملة، موجزة و دقيقة
 :عليه فعناصر القيادة هيو •
 .وجود مجموعة من األفراد  )1
 .االتفاق على أهداف للمجموعة تسعى للوصول إليها )2



 :واجبات القيادة
  .  إلى نتائج وإنجازاتتحويل أهداف المجموعة )1

   . تحفيز األفراد ودفعهم لتحقيق أهداف المؤسسة وأهدافهم الشخصية-
ابلية أو القدرة على  التعامل مع المتغيرات والمؤثرات ذات المساس المباشر وغير المباشر بالمؤسسة الق) 2

  .واألفراد
 )وضع خطط مستقبلية( . المستقبل والتخطيط له فيما يتعلق بالمؤسسةترقب  -      

 :أنماط القيادة

.  العاملين إلنجاز أعمالهم بصورة جيدة مهما آانت المهام الموآلة لهمالقيادة تتضمن قيام القادة بحث وتشجيع
آما يجب أن تكون شاملة لجميع العوامل المؤثرة في الموقف، ومن . والقيام بذلك بكفاءة تضمن جودة العمل

 .ثم اختيار نمط القيادة المناسب لهذا الموقف

ي يستخدمها القائد في التصرف بالصالحيات المتاحة عندما نتحدث عن أنماط القيادة، فنحن نعني الطريقة الت
 . لقيادة اآلخرين او الموآلةله

 :وانماط القيادة هي

القائد يأخذ بآراء المجموعة التي منحته السلطة ولكن في وفيها يكون : القيادة الديمقراطية )1
 .النهاية يرجح الرأي األصوب وهذا هو الدور القيادي الصحيح

يكون القيادي ممارس لسلطاته دون االخذ برأي المجموعة التي منحته  :القيادة الدآتاتورية )2
  .القيادة

يكون القائد متهاون جدًا، مما يؤدي الى تهميشه من قبل : )المهمشة(القيادة المتساهلة )3
  .المجموعة، ويكون ضعيف في اخذ الموقف الصحيح

األسلوب الديمقراطي في القيادة هو أآثر هذه ومن خالل التجارب وإتباع أساليب القيادة المختلفة يتبين بان 
األساليب فعالية ، ألنه يؤدي إلى توليد أفكار جديدة وإحداث تغييرات إيجابية وترسيخ الشعور بالمسؤولية 

 . الجماعية

 :صفات القائد

سية  يجب أن يتوافر في القائد بعض الصفات الرئيسية ليكون قادرا على إنجاح        المجموعة وتحقيق أهدافها الرئي
ا الختالف المواقف              ،   ادة وتبع ا الختالف شخصية الق شيء تبع قد تختلف الصفات المطلوبة في القادة بعض ال

:وخاصة المواقف الصعبة و اهم هذه الصفات  

 القدرة على مواجهة الحقائق القاسية والحاالت الصعبة بشجاعة وإقدام:الشخصية القوية  . 

  من خالل المكافأة سواء مادية أو معنوية( على أداء العملو التشجيع الحماس.( 

 ولكن ال ينبغي أن تكون الثقة زائدة عن (اإليمان بأنفسهم بصورة يمكن أن يشعر بها اآلخرون : الثقة
 ).و هذا هو الفرق ما بين الثقه بالذات و اإليمان في الذاتفقد تقود إلى الغطرسة , الحد



 المرونة في ( راء اآلخرينآفي مواجهة األزمات و المشكالت، آذلك المرونة بتقبل ة المرونة أو الشد
 ).آيفية التعامل مع المتذمر

 ال تكن متكبرًا أو متغطرسًا, الرغبة في االستماع لآلخرين وتحمل اللوم: التواضع . 

 ادئ و القيمفي أداء العمل ، للمب(   ويكون للرؤساء والزمالء والمرؤوسين والمنظمة :اإلخالص( 

 التضحية بالنفس و الغير.  ( يضحي برغباته واحتياجاته الشخصية لتحقيق الصالح العام:التضحية( 

 القدرة على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وتشكيل فرق العمل وتقويم :القدرات اإلدارية 

 . الخ... األداء

    ا اإلنصات        :مهارات االتصال د   ) االصغاء (من أهمه دور       حيث يع ا ي م بم راد وإعالمه  اإلصغاء لألف

 .أفضل الطرق لفهم وجهة نظر األخرين و طريقة تفكيرهم وآما يجعلهم يشعرون باالنتماء و الوالء

  ين         : الذآاء االجتماعي ق ب ة التوفي ة، ومحاول راد المجموعة آاف ة الف القدرة على تفهم النظرة المجتمعي

 .ارائهم المختلفة

  ر على المشاعر  التأثي:الذآاء العاطفي. 

 .القائمة السابقة ليست قائمة شاملة لجميع الصفات، ولكنها نموذج لبعض أهم الصفات في القائد الجيد

 ما هي الصفات التي تعتبر نفسك قويًا بها وما هي الصفات التي تعتبر نفسك ضعيفًا بها؟ :سؤال

 هل القيادة موروثة أم مكتسبة؟

 )بالجينات،و تبين من الصغر( .قيادة بالوراثة من الطفولة المبكرةال) 1
 :القيادة المكتسبة من خالل) 2

 النجاح/الفشل(الخبرة العملية و التجربة.( 

 التعليم والتدريب الموجه. 

على   القيادة تعتمد على الثقافة السائدة للمنطقة، فيوجد ثقافة تشجع المواهب القيادية وثقافة ال تشجع-
.النظام الشيوعي:مثال.مية المواهب القياديةتن  

 :بعض الطرق التي تساهم في إعداد قائد

 .اعتماد برامج ودورات خاصة لتدريب القادة وتعليم القيادة  ) 1
 )مثال المهمات الرسمية(تشجيع النقاش والحوار من خالل مؤتمرات قيادية تعقد خصيصًا لهذا األمر ) 2
اً               إتاحة ا  ) 3 ا عملي شعور به ة وتحمل المسؤولية وال ع القيادي ال ( لفرصة  للمشارآة في المواق ة   :مث في حال

 ).عدم تواجد القائد آما لو آان في إجازة يحدد بديل مؤهل 



 االتصاالت

 االتصال الفعال

 .الفعالة او المؤثرةمحادثة للم ستخد هو احد النماذج الذي يالنموذج أدناه
 تخيل. 1

 فكر فيما تشعر وماذا تريد من المحادثة. 

 فكر الى ماذا يقودك تصرفك. 

 فكر في ما هي العواقب المستقبلية إذا حصلت على ما تريد. 
 

االفكار المذآورة اعاله والتي قمت بتطبيقها على نفسك خيل تكون قادرا على ت ومن المهم أيضا أن -- --
مشاعرهم ما هي ومعينة؟ الطريقة ال ون بهذهلماذا  تصرف : هالشخص الذي تتحدث معيلها على بتخ

 إليه ؟اههم نتبالشيء الذي لفت معك بهذه الطريقة؟ ما هوواعتقاداتهم التي دفعتهم للتصرف 
 
 التحضير . 2

 النقاش وتحديد المشكلة أو نقطة العبارة التي ستبدا بها جملتك االفتتاحية، تحضير. 

 في أمثلة محددة وحاالت محددةفكر ، هتغييرفي  شيء ترغب  هناكوإذا آان . 

 توضيح أهمية هذه المسألة أو نقطة. 

 في التغيير مساهمتكعرف ما هي . 

  نقطةال قم بمناقشة هذهفي حل المشكلة أو بين رغبتك. 

  لردباخر اآلشخص ل لاعطي فرصة. 
 

 تحدث واستمع . 3
 اهمةتشجيع الشخص اآلخر على المس. 

  غفل عن الهدفتكون مرنا ، ولكن ال لتكون على استعداد تأن. 

 اترك هذا النقاش ، احسست بان النقاش اصبح مجرد تمسك باالراء وتعنت بها ذاأ . 

 الهدف المشتركرآز دائما على . 

 طلب المزيد من المعلوماتا، هعندما تسمع شيئا ال تحب. 

  كون على استعداد للتعبير عن مشاعركتأن. 

 الشخص اآلخرتشعر به شعور قوي، فحاول معرفة ردة فعلقول شيئا  ت ندما تريد ان ع .  

 عندما تشعر بهدوء الطرف االخر، حاول دائما ان تعبر عن اهتمامك بالموضوعو. 

  االستماع الفعالوفي جميع االوقات قم بممارسة. 
 

 االستماع الفعال
 ومدرآًا لتحيزاتك،  واقعيأن تكون. 

  ًا ومتقبًال الراء االخرين، وقادرا على تقديرهم واحترامهم منفتحكونتأن.. 



 آن متعاطفًا، واجعل هدفك دائمًا فهم واستبعاب االخرين.  

  وفهم للقضيةحصول على توضيحات محددًا لوجهة نظرك، واسعى دائما للأن تكون. 

  ون في بالك التشويش الذي يكمثل عندك، ما قد يعوق االستماع الفعال في فكر دائما: ملحوظة
 .ويمكن ان يؤثر عليك ويقود الى  عدم االستماع الى الشخص الّذي امامك

 مراجعة. 4
 أداؤك مراجعة شخصيه حول مستوى. 

 غير منجز موضوع أو نقاشآان هناك اذ . 

  ات سابقة اذا لزم االمرلعودة إلى خطوا المرونة و القدرة على. 

 

  االستماع الفعال

  االستماع القائم على االنتباه بين الطرفين في المحادثة، بحيث يكون االهتمام متبادل في ذات القضية، هو
لن تكون ذات قيمة  حقيقية وفعالة اال عند وصول المعلومات و. وهذا هو اساس المحادثة البناءة والمثمرة

 .وجهة نظرك للطرف االخر

  ستمع عندما يتحدث اآلخرينالمستمع الجيد هو الشخص الذي يحب أن يو. 

  المتلقي لديه فرصة أفضل للحصول على معلومات تفصيلية عندما يظهرون االهتمام بلغة جسد وتعابير
 دون أن يدرك --تعبير الوجه السلبي ولغة الجسد المنفرة تدمر آثير من المناقشات  . وجه المتحدث

 .األطراف السبب واالثر

  لكنهم يجدون صعوبة في . الوقائع) ما يسمى( عن -- اإلآثار بالتحدث و–آثير من الناس يحبون التحدث
 . الجيد يعرف آيف يبرز المشاعر وراء الحقائقالمتحدثو. التعبير عن مشاعرهم بصراحة وصدق

 أحيانا نشعر بقلق ، وعدم الرضا ، أو غيرها من المشاعر الخفية وراء آل عبارة عن أفكار محدده .
 .اآلخر للتعبير عن مشاعره في هذه المسألة أيضا ر سيساعد  و يشجع الشخصالتعبير عن هذه المشاع

 
  :على سبيل المثال

 "قال المدير علينا أن نغير في روتين المؤسسة "
 )عبر عن قلقك مع االخرين وال تجعله شعورًا داخليًا فقط".(يراودك القلق حيال ذلك"
 "يفقدوا وظائفناأنت على حق ، أشعر بالقلق ، ولكن البعض منا قد "
 
 نتواصل .والنهاية انت لن تحصل على النتيجة والفائدة المرغوبة بدون التعبير عما يدور بداخلك بصراحة

حصل على نفإننا بهذا . رد على الوقائع والمشاعرونصغي بشكل فعال ونبشكل فعال عندما نستمع 
 .ولفريق العملالمجموعة للمؤسسة و ةمفيدوهذه الطريقة . الفرصة لتقديم الدعم والتأثير على اآلخرين

  السبب الرئيسي والشائع لغياب العالقات الجيدة بين الموظفينالمشاعر المخفية هي. 

 بعد محادثة مع اآلخرين دون االستماع هو مثل األآل دون حاسة الشم الخاصة بك! 



 
  :مثال من الحياة اليومية

ي تعمل بها، وعندما التقيت  بامل  في اجتماع سألتها حضرت أمل اجتماع عن آخر التغييرات في المؤسسة الت
فترد ". ليس هناك ما تحتاج معرفته في هذه المرحلة:"فردت عليك. عن األخبار المتعلقة بالقسم الذي تعمل به

ولكن ردت . ، مع العلم بان لدى امل اجوبة  لتخفيف قلقك بشأن المستقبل"ولكن نحن جميعا مهتمون:"عليها
 " ال تضيع وقتنا ، لدينا عمل ينبغي القيام به: " عليك أمل

 ماذا تفعل عندما تقابل أمل؟ ومتى آانت المرة األخيرة التي آنت أمل؟: سؤال
 

 التغذية الراجعة

 لماذا نستخدم اسلوب التغذية الراجعة .1

 لنجاحل مفتاح ي هاألشخاصطريقة إدارة وقيادة • 
 هي جزء من سلوك المدير الناجح  المالحظاتإعطاء• 
 الدافع  وةالذاتي المعرفة زيدت المالحظات• 
 الناجح تساعد الشخص على مواصلة السلوك إبداء المالحظات• 
 ينجح تساعد الشخص على التوقف عن السلوك الذي ال إبداء المالحظات •
 والترآيز عليه واعالمهم به يح الحظ الناس الذين يفعلون الشيء الصحعندما ت ييجابية هاإل المالحظات• 

 . باالستمراروالثناء عليهم
 المبادىء العطاء التغذية الراجعة .2

 هم وتعلمهم في تطوير المتلقينلمساعدةإبداء المالحظات • 

 .ناقصةعامة أو ت  وليس--دقيقة أن تكون المالحظات • 

رفتك للشخص لمعرفة ما يدفعهم و  استخدام مع-- تكييف مالحظاتك لتتناسب مع حالة المتلقين وشخصيتهم •
أهمية الحوار بين المجموعة والتواصل لمعرفة الشيء الذي يهم آل فرد فيها وتوزيع المهام (ما يشجعهم 

 )وتقييم العمل بناء على ذلك

 .الترآيز على مراقبة سلوك االخرين• 

 .استخدام تغذية راجعة إيجابية وتغذية راجعة تصحيحية• 

 . جعة على  أسس ومعايير يتقبلها المتلقيإعطي تغذيتك الرا• 

 .ال تعطي مالحظات لمجرد العقاب، اولمجرد اظهار تفوقك أو لتخفف مشاآلك • 

 مبادئ لتلقي المالحظات .3

 . استماع بذهن منفتح ومع إبداء االهتمام بالموضوع• 

 .آن مستعدا للسؤال لو آانت المالحظات من الصعب فهمها• 

 .  يقوم باعطائك التغذية الراجعة في االسس والمعايير الذي بنى عليها المناقشةتجنب مناقشة الشخص الذي

 . الذي يزودك بالتغذية الراجعةتجنب التشكيك في دوافع الشخص• 



 .الذي يزودك بالتغذية الراجعة الشخص تجنب مهاجمة • 

 .ال تخجل من سؤال االخرين حول مالحظاتهم اتجاهك• 

 .ن المالحظات، وآيفية اختيار األفضل والمناسب لكتعلم آيفية االستفادة م• 

 "شكرا"قل :ان نتعلم لغة الشكر لما فيها من فائدة لألطراف آافة•  

 )اعمل التمرين مع جميع المشارآين(: بعض التمارين 

 
 



 القانوني الموضوع: الثانية الوحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

:الهدف  
آذلك من الصعب  أن ينطلق . مجال إنتاج المعرفةب للعاملين فيإن منهجية البحث القانوني تشغل الحيز األهم 

التي تمكنه من ) ها قدرته على البحث القانونيومن(محام في حياته المهنية إذا لم يمتلك أدوات هذه المهنة 
. موجب وسيلةب الملقى عليه هو أصال وان آان الواجبالوصول بموآله إلى الغاية المرجوة،     

.حيث ان دور المحامي يتمثل ببذل العناية وليس تحقيق النتيجة  
. معين حول موضوع قانوني تهدف هذه الوحدة  إلى تمكين الفئة المستهدفة  من إآتساب منهجية إجراء بحث  

:اهم المعايير التي يجب اتباعها  

 تحديد موضوع البحث

يقصد بالبحث القانوني معالجة موضوع معين من خالل معطيات القانون الوضعي وعلم القانون وذلك من 
وبقدر ما . حليل وفي تنظيم األفكارأجل تقديم المعطيات المذآورة في تصميم متوازن يعتمد على براعة في الت

. أو يطرح إشكالية ما، يكون له الوقع المرتجى منهالموضوع يلبي حاجةيكون هذا   

 منهجية تحضير موضوع البحث

:يتم تحضير البحث القانوني على مراحل متتالية  

  العنوان تحليل

لذلك يتعين على الباحث أن يفكر . بس لعنوان البحث يؤدي حتماً  الى معالجته بصورة مغلوطةإن أي فهم ملت
آما يتعين عليه تحديد المدلول . مليًا في آل عبارة من عبارات العنوان وأن يحدد مدلولها القانوني بدقة آافية

نوني واللغوي يجر الباحث حتماً فااللتباس في فهم عنوان البحث على المستويين القا. اللغوي لبعض العبارات
.الى معلومات وأفكار بعيدة عن موضوعه  

 منه والفائدة البحث اشكالية استخراج

ان الفهم الصحيح للعنوان يتيح للباحث استخراج االشكالية الدقيقة التي يثيرها البحث، ذلك أن اشكالية البحث 
 مقاربة دقيقة للعنوان عبر التمعن بمفرداته أو عبر ابراز الغاية من طرحه أو ال يمكن أن تبرز اال من خالل

.مبررات هذا الطرح  
وبعد تحديد االشكالية وفق النمط الذي بيناه تظهر بوضوح الفوائد النظرية والعملية المترتبة على االحاطة 

.بالبحث موضوع المعالجة  

 واألفكار المعلومات جمع

بعد تحديد إشكالية البحث يجري التفتيش عن المعلومات واألفكار ذات الصلة، وال يبقى أمام الباحث سوى 
:ويستقي الباحث معلوماته من المصادر التالية. تدوين أفكاره ومعلوماته حول موضوع البحث  

 أوًال: التشريع
قانون، مرسوم (قانونية  بمعناها الواسع ويقصد به النصوص ال. ويحتل مكانة الصدارة بين مصادر القانون

...). اشتراعي، مرسوم، قرار  



 ثانيًا: العرف
هو اعتياد األفراد على انتهاج عادة أو سلوك معين فترة زمنية طويلة، بحيث يقوم في ضمير الجماعة شعور 

ول المصادر لقد آان العرف أ. قوي بأن هذا السلوك ملزم، فيصبح عندها قاعدة قانونية جرى بها العرف
.لكن العرف تخلى حاليُا عن مكان الصدارة لصالح التشريع. الرسمية للقانون ألنه يالزم المجتمع منذ نشأته  

 ثالثًا: االجتهاد
هو مجموعة القرارات التي تصدرها المحاآم حول مسألة قانونية خالفية، وهو يتكون أساسًا من االتجاه الذي 

وللقاضي ان يسترشد فقط بالسوابق االجتهادية دون أن يكون . انونية معينةترسيه محكمة التمييز حول مسألة ق
لكن من الناحية العملية فان لقضاء المحاآم وخاصة محكمة التمييز احترام آبير . هناك أي الزام قانوني بها

.مما يجعله شبه ملزم للمحاآم األخرى  
 رابعًا: الفقه

وهو مصطلح يستعمل . ن عن أشخاص مهمتهم دراسة القانون هو مجموعة اآلراء الصادرة في مجال القانو
من هنا فان مهمة الفقيه . في بعض األحيان للداللة عن رأي صادر عن شخص معين حول موضوع محدد

آذلك فان الفقه ينير السبيل أمام من يقومون بوضع . شرح أحكام القانون وتفسير ما غمض من نصوصه
.  الذين يطبقونهالقانون عند تعديله وأمام القضاة  

 خامسًا: الدين  (الشريعة االسالمية)
.  يعد مصدرًا من مصادر القانون وتتفاوت أهميته بتفاوت الدول  

  :وسائل الوصول إلى جمع المصادر والمراجع

:هذا مع التنويه بانه يمكن العثور على هذه المصادر في آل من  
 معهد "مكتبة مونتيسكو : ومنها في فلسطين( النقابات والجامعات وجودة فيالمكاتب القانونية الم

 ) الحقوق جامعة بيرزيت، مكتبة الهيئة المستقلة لحقوق االنسان، مكتبة الحق، مكتبة جامعة ابو ديس

 تهادات آالمقتفي وعدالةالبرامج المعلوماتية آالتي تتضمن مجموعة القوانين واالج. 

 أو االنترنت، وهي مصادر مفيدة لم يعد باالمكان تجاهلها ال سيما عندما تطرح لمواقع االلكترونية ا
أمام المحامي اشكاليات جديدة لم تعرض بعد أمام القضاء أو لم يكن يوجد من قانون يرعاها، فيكون 
البحث على االنترنت في هذه الحالة مدخًال للتعمق أآثر بالموضوع المثار عبر االطالع على ما هو 

  . مثل موقع قانون وتشريعات. من مقاالت أو آتابات أو مراجع ذات صلةمتاح
o com.qanoun.www  

 مجلة صامد االقتصادي، ومجلة نقابة المحامين -مجلة جامعة النجاح(ارية الت القانونية والتجالمج 
   Palestine Gazette “ " ، الوقائع الفلسطينيةاالردنيين، مجلة حقوق الكويت

في اللحظة التي يتم فيها العثور على مرجع ما من المفضل أن يقوم الباحث بتدوينه آامًال على بطاقة 
.ان مجموع هذه البطاقات يشكل الئحة المراجع التي سيعتمدها الباحث. خاصة يتم اعدادها لهذه الغاية  

 :آيفية جمع المصادر والمراجع

المصادر والمراجع هي األدوات الرئيسية للبحث القانوني وهي إما ان تكون عامة أو متخصصة، نظرية أو 
.عملية  

 المصادر والمراجع النظرية 



 هي المصدر األصلي، فالكتب تحوي األفكار والمبادىء والمعلومات وتفاعل اآلراء الكتب القانونية . أ
 .ألفكار وتجد فيها الباحثة جذور موضوع بحثهاوتأصل ا

 وهي التي تصدرها المعاهد العلمية أو األآاديميات أو مراآز المجالت الدورية القانونية المتخصصة . ب
البحث القانوني مثل التي تصدر عن نقابة المحامين في فلسطين أو معهد الحقوق في جامعة بيرزيت 

ع، وهي تحوي بحوث  ودراسات قام بها رجال قانون أو الصادرة عن ديوان الفتوى والتشري
متخصصون أو مقاالت أو تعليق على مقاالت أو على أحكام محاآم تتضمن مبادىء جديدة أو 

 .تفسيرات مبتكرة لبعض القواعد القانونية
 التي تتداولها نشرات داخلية في جهة القضاء أو في ملفات  غير المنشورة أحكام القضاء المميزة . ت

يا التي تحوي حلوًال أو مبادىء جديدة إبتكرها القضاء لسد النقص في التشريعات وتكون على القضا
شكل إصدرارت تحوي مجموعات المبادىء التي تضمنها قضاء المحاآم مصنفة مدنيًا،وإداريَا، 
وجزائيًا ولكنها قد ال تكون منشورة على الرغم من تميزها لكنها تساعد الباحث في فهم الدائرة 

 .قانونية والسياسية والتشريعية والقضائية والتوجهات والحلول التي تستخلصها المحاآمال
 

 مصادر ومراجع األبحاث العلمية 
:وهي أساليب علمية نستقي منها المعلومات وتعتبر مصدرًا لها مثل  

 اإلجتماعية التي تهدف إلى  واستمارات استطالعات الرأي واالتجاهاتاالستمارات االستقصائية . أ
 . تسهل عملية سن قانون جديد والتي معرفة الوقائع والمتغيرات اإلجتماعية

 مع أشخاص عاديين أو متخصصين في العلوم القانونية بهدف التعرف على المقابالت الشخصية . ب
 .المشكالت التي تثيرها النصوص القانونية المنظمة لمسألة معينة

 التي تتناول السياسة القانوينة وتحدد أوجه النقص في البيئة القانونية الوطنية عمليةاألبحاث الميدانية ال . ت
وفي هذا الصدد يستعان بآراء آبار فقهاء القانون أو آبار القضاة أو أصحاب المذاهب القانونية 

 .المتميزين
 

 المصادر والمراجع العامة 
:ي تعد أصول علم من العلوم القانونية وهي قسمين رئيسيينوتشمل الكتب والدراسات الت  

 . قانون دولي عام، دستوري، اإلداري والجنائي، والمالي والضريبي:القانون العام . أ
 وهي عدة فروع أيضًا أفرزتها ضرورات تطور العالقات اإلجتماعية وتشابك :القانون الخاص . ب

عد تحكم العالقات بين األفراد العاديين أو بينهم المعامالت بين أفراد المجتمع، وهي تحتوي على قوا
وبين الدولة آأحد أشخاص القانون الخاص وأهمها القانون المدني، التجاري، الدولي الخاص، 

 .الخ.....البحري، الجوي، وقانون المحاآمات المدنية والتجارية وقانون العمل
 

 المصادر والمراجع المتخصصة  
:وهي على درجتين  

 .مصادر أو مراجع متخصصة مباشرة ذات صلة وثيقة بموضوع البحث . أ
 مصادر أو مراجع متخصصة ذات صلة غير مباشرة بموضوع البحث . ب



 
 آيفية استخدام والمصادر والمراجع:

 الجريدة الرسمية الفلسطينية، ال بد من اللجوء إلى المصادر بدايًة، فالمصدر مثل القوانين التي تنشر في -1
مصدر، أما تفسير هذا القانون فهو مرجع ويجب التطرق يعتبر مثًال قانون المحاآمات المدنية والتجارية 

مصدر أي النظر إلى القانون مع آافة تطور للله بعد اإلطالع على المصدر، ويجب اإلنتباه على آخر 
 يجب النظر إليها من األحدث إلى األقدم ويجب أن تكون التعديالت الالحقة أما المراجع أو التفسيرات

حديثة بشكل عام حيث أنه إذا آان تاريخ الدراسة أو البحث في المرجع يعود إلى أآثر من عشرين سنة 
 .فهي تعتبر قديمة نسبيًا

لتوازن المصادر والمراجع قد تكون باللغة العربية أو بلغة أجنبية آاإلنجليزية والفرنسية ويجب اعتماد ا -2
مع مراعاة موضوع دقة الترجمة لنصوص المصادر والمراجع . في عدد المراجع العربية واألجنبية

األجنبية، لذلك البحث القانوني المتقن هو الذي يتقن صاحبه اللغة اإلجنبية التي لجأ إلى مصادرها 
لى مترجمين وء إومراجعها في أحسن األحوال، لكن في حالة عدم إتقان اللغة األجنبية يمكن اللج

 روح النص بسبب ة الحرفية والموضوعية حتى ال نفقد الجمع بين الترجميةمكانقانونيين، ومن المهم ا
 .الترجمة

يجب توثيق المعلومات المستخدمة في البحث بغض النظر عن مصدرها وهذا مراعاًة لألمانه العلمية  -3
 .وحقوق الملكية الفكرية

 :المصادر التوثيق

  قائمة األشكال التوثيق 
 آتب  .1
 فصل في آتاب .2
 بحوث في دوريات  .3
 أحكام المحالكم .4
 وقائع مؤتمرات  .5
 رسائل جامعية .6
 غير منشور أو تحت الطبع .7

 
 القراءة المنهجية

ومن بعد ذلك ات التي جمعتها قبل أن تبدأ الباحثة بالكتابة وفق الخطة التي اعتمدتها يجب عليها قراءة المعلوم
 ضمن خطوات تتضمن قراءة المعلومات والبيانات التي جمعتها قراءة منهجية أفقية وعمودية القيام بتبويبها

وهي ر في الجريدة الرسمية ثم المراجع؛ إبتداءًا بقراءة المصادر وهي مجموعات القوانين وتعديالتها التي تنش
. د القوانين، ويجب على الباحثة أن تبدأ بالمراجع الحديثة ومن ثم األقدمقير ونفس لشرح وتما تجده الباحثة

ويجب على الباحثة استيعاب فن الصياغة القانونية المستخدمة في هذه المصادر والمراجع والتي تتمثل بورود 
 بعض المصطلحات الخاصة ببعض القوانين أو الموضوعات القانونية، وتدقيق المعلومات والفرضيات على
ضوء السياسات التشريعية والقضائية والدراسات الفقهية، ويتمثل في قراءة اآلراء الفقهية وتفسيرها لألحكام 

والقواعد القانونية ومقارنتها بالتشريعات وتدقيقها آراء الفقهاء مع ضرورة التنبه إلى فئتين من الفقهاء، 
 والفقهاء العاديين الذين أنطلى أثر ، القانونيأصحاب المدارس الفقهيه الكبرى الذين يتميزون بعمق التحليل



فقهم على جيلهم فقط، إضافًة إلى تدقيق األحكام القضائية والوقوف على النظام القانوني والسياسة التشريعية 
التي يتبعها النظام القانوني، والتي تبين مسلك المشرع وتتضمن مبادئ تعبر عن وجهة نظر آلية يفترض فيها 

يتم تكرارها في ديباجة القوانين، أو ) مبادئ أساسية(نسجام، وهي إما أن تكون سياسات رئيسية الترابط واإل
فرعية تتعلق بشؤون اجتماعية وإقتصادية مختلفة، لكن يجب أن تكون منسجمة مع السياسة الكلية المبينة في 

قبة السياسة القضائية في الدستورللوصول إلى مبدأ الخاص يقيد العام، والتعرف على النظام القضائي ومرا
موضوع يخص بحثها ويجمع جل أو معظم األحكام القضائية المتعلقة بموضوع بحثها خالل فترة زمنية 

محددة وتصنفها مدنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو جنائيًا ثم تحللها، وتعرف اتجاه القضاء في آل منها فتجد أمامها 
جملها تشكل سياسة القضاء، وقد تجد أحكامًا منفردة ال تنسجم مع مبادىء موحدة اعتنقها القضاء، وهي في م

.السياسة الموحدة في نوع من القضاء  
وبشكل عام وبعد أن تجمع الباحثة المعلومات والبيانات من مصادرها المختلفة تتعرف عليها أآثر فأآثر 

قع تحت نظرها ألنها مرحلة البحث بمواصلة القراءة، ولكن تبدأ الباحثة بالقراءة العشوائية أي بقراءة ما ي
األولية التي تحاول فيها الباحثة حصر المصادر لكنها ال تستطيع حصر آل المصادر والمراجع وبالتالي تقوم 

 .الفحص والتدليل إلستخالص النتائج وتجهزها للقراءة والفهم والتدقيق و،الباحثة بتصنيفها شكليًا وموضوعيًا
مكنها من إعداد المعلومات للقراءة المنهجية وتمكنها من التعرف على موضوع وهذه الخطوة جوهرية ألنها ت

بحثها وتحلل العالقات القائمة فيه وتنتقد القواعد التي تحكمها تمهيدًا لوضع ما يسقط منها جانبًا وتستبدلها 
.بقواعد جديدة أآدتها أدلتها  

 
 والقراءة المنهجية الفاحصة التي يتم التحليل من خاللها تكون على مرحلتين:

 .القراءة األفقية .1
وتتمثل بقيام الباحثة بمطالعة الموضوعات التي جمتعها بقرائتها قراءة متأنية مستعرضًة مصادرها ومراجعها 
ه بالترتيب، وهذه القراءة تعطي الباحثة القدرة على معرفة ما يتصل بموضوعها إتصاًال مباشرًا وما يتعلق ب

بطريقة غير مباشرة أو ما ال صلة له بموضوع البحث فتضع آل في مكانه حسب النظام الذي إعتمدته لجمع 
.البيانات أو المعلومات المتجانسة أو المتعلقة بالفصل أو البند الواحد وتستبعد ما ليس متعلقًا بموضوع بحثها  

 .القراءة العمودية .2
تأتي بعد القراءة األفقية وتتميز بقيام الباحثة بقراءة آل جزئية تقرأها في المصدر أو المرجع وهذه القراءة 

منتقلًة مباشرًة إلى المصادر والمراجع األخرى دون أن تنتظر ليتم قراءة آل موضوعات مصادرها أو 
ًة ذلك الجانب من مراجعها بل تتتبع الجزئية في سائر المصادر فتنتقل الباحثة من آتاب إلى آخر متتبع

الموضوع في آل ما جمعته من مصادر أو مراجع وذلك إستيعاب وهضم سائر ما يتعلق بتلك الجزئية من 
جزئيات البحث وهي تعطي القارئ التدرج في استيعاب المبادئ العامة ثم األقل عمومية ثم المبادئ الفرعية 

.التي تشكل موضوع البحث المتخصص  
 

 المرحلة األخيرة، وهي عبارة عن ترتيب المعلومات التي تم تحليلها في إطار الكتابة القانونية وهي 
منهجي يسمى بهيكل البحث والتي يصدر فيها البحث بصورته النهائية، والتي سوف يتم معالجتها في 

 .المطلب الثاني المتعلق بالكتابة والصياغة القانونية

 تماسك ومتوازنوضع المعلومات واألفكار في تصميم م

 في هذه المرحلة على الباحث استنفاذ آامل قدراته على التحليل اذ يتوجب عليه تبني تصميم للبحث يعكس 
نظرته الخاصة لألمور، وبقدر ما يأتي التصميم فريدًا في مضمون عناوينه وفي تساوق هذه العناوين 

.جال القانونيوتماسكها، يثبت الباحث مؤهالته العلمية في الم  



ويقوم الباحث بتدوين على ورقة مستقلة اية فكرة يمكن أن تعبر في تفكيره، ليقوم بعد ذلك بجمع األفكار 
. المتجانسة في خانات عدة توصًال الى وضع تصميم أولي  

 مثل تطبيقي
  العقد   :الموضوع

: األفكار التي تم تدوينها  
 حسن النية آمصدر - ارادة الطرفين آمصدر للقوة التنفيذية للعقد- أثر عيوب االرادة- نظرية سلطان االرادة-

 للقوة التنفيذية للعقد
:التصميم األولي  

....) أثر عيوب االرادة-نظرية سلطان االرادة( حرية واستقالل االرادة التعاقدية  -  
...)وة التنفيذية للعقد حسن النية آمصدر للق-ارادة الطرفين آمصدر للقوة التنفيذية للعقد( الزامية العقد -  

 آتابة المقدمة
بعد االنتهاء من وضع التصميم ومعرفة األفكار األساسية التي يقوم عليها البحث يمكن صياغة المقدمة 
.باألسلوب الذي يتناسب مع األفكار المبسوطة في سياق التصميم  

 البحث أساليب

 موآلك موقف مع وبالتجا آيفية تعلم

ما تعلمته  في آلية الحقوق والتي تكون عبارة عن نماذج من الوقائع، فالحياة العملية مختلفة ألنك  على خالف
: من خالل هذه الحياة العملية تتعلم آيفية التعامل مع الزبون من خالل مصادر المعلومات المتنوعة وهي

.ت بينك وبين الزبون ، والوثائق ، وزيارة المواقعالمحادثة مع الزبون ، والمراسال  
ومن خالل هذه المصادر المتنوعة يجب أن تطور الملف الخاص بالزبون والبيانات الخاصة به بحيث تحتوي 

وهذه البيانات .معلومات سردية آاملة عن بيانات الزبون والحاالت الكاملة التي يمر بها خالل القضية
 الزبون ومخاوفه واألشياء التي تهمه والتي يرغب في أهداف والوقائعوالحاالت يجب أن تتضمن 

:ولكي تقوم بذلك يجب عليك القيام بما يلي.تحقيقها  
 .آتابة قائمة بالشخصيات الرئيسية وحدد الدور الذي يلعبه آل واحد منهم .1
 .حدد األوقات لألحداث الجوهرية والتي تعتبر مهمة ومحددة .2
 الشخصيات الرئيسية، وماذا سيكون موقف آل واحد منهم في هذه حدد دور آل واحد من هؤالء .3

 .الحالة
مذآرة قصيرة ، حول ما يتوقعه الزبون منك ويرغب في أن يتحقق آنتيجة لثقته بك ) طور(اعمل .4

 .ووضعك آممثل له

وعندما تقوم بتطوير هذا الملف السردي الخاص بموقف زبونك، في هذه اللحظة ستكتشف بأنك لست على 
في اغلب األوقات لن تكون قادر بالحصول على إجابات لجميع .  بكل المعلومات التي ترغب في معرفتهاعلم

أحيانا، من الممكن ان تواجه تصادم أو تعارض في المعلومات في جزئيات معينة للموقف ويكون من .أسئلتك
.الصعب وأحيانا من المستحيل إيجاد حل لهذا التنازع في المعلومات  

ودائما استمر في البحث عن . متأآدا من اإلشارة إلى الوقائع التي ال تكون متأآدا منها أو ال تعرفهادائما آن 
.المعلومات المعروفة   
، والذي يعكس موقف موآلك ، حيث تكون في هذه المرحلة في موقف )المعلومات( وبعد تطوير هذا السرد

:ةالقاضي وليس آممثل للموآل، واسال نفسك االسئلة التالي  



 ماذا  سافكر في هذا الموقف؟ .1
 ما هي القاعدة التي ساستخدمها آوسيلة في هذا الموقف؟ .2
 ما هو الناتج العادل والمنصف والذي تتوقعه ويجب ان يكون؟ .3
 ؟)والتي تعطيه الهدف والمغزى في النهاية(ما هي الصفات الجوهرية التي ستعزز من موقف الزبون .4
، أو أي طرف اخر في )الخصم( موقف الطرف االخرما هي الصفات الجوهرية التي ستعزز  .5

 )مدعى عليه ثاني أو متدخل( القضية

وقم . واخيرًا، قم بعمل عصف فكري للحلول الممكنة والتي توصلك في النهاية الى اهداف موآلك
.باالشارة الى مخاوف موآلك أوالحلول التي قد تكون مقبولة من خصم موآلك  

 البحث وإشكالية البحث فاهيموم مصطلحات طور

 ء \قبل البد.وهي المفاهيم المستخدمة للتعبير عن الفكرة التي ترغب في البحث عنها: مصطلحات البحث
في البحث يجب عليك ان تبحث عن اهم المصطلحات المستخدمة في البحث الموجودة في القاموس 

 لهذه المصطلحات وبانها قابلة للتطبيق على المشكلة القانوني وذلك للتاآد بانك على درجة من الفهم
 .القانونية في هذه الحالة

 وهي عبارة عن الجمع ما بين هذه المفاهيم على شكل سؤال: إشكالية البحث. 

 فكر في:
 من هو المتورط في هذه اإلشكالية؟ .1

 ؟)القضية(ما هي االشياء المتعلقة باالشكالية .2

 )هذا الحدث"عواقب"ر ما هي نتائج فك(؟"الفاصل"متى وقع الحدث المهم .3

 هذا يمكن ان يساعدك في تحديد القانون واجب التطبيق على القضية. 

 )فكر في اهمية الموقع(اين وقع الحدث الفاصل؟ .4

 وهذا سيساعدك على تحديد االختصاص المكاني للقضية. 

قاموا بهذا حلل ما هي دوافعهم وما هو تفكيرهم عندما ( لماذا تصرف الخصوم بهذه الطريقة؟ .5
 )الفعل

:فكر في الحلول القانونية للقضية  
 ما هي النظرية القانونية التي ستطبق على هذه القضية؟ .6
ما هو الشيء الذي يطمح الطرف المتضرر بالوصول اليه من خالل النظام القانوني ويشعره  .7

 باالرتياح من خالل االعتماد عليه؟
 ة؟ الى أي درجة من درجات التقاضي وصلت في القضي .8

 
 



 



 قضية صورية

 
و آانت بحاجة الى بعض المال لشراء الكتب ، وقررت . السيدة علياء عوده آانت طالبة في جامعة بير زيت

وبعد بضعة أيام ، اتصل السيد . أن تبيع الستريو الخاص بها من خالل وضع اعالنا في متجر بقالة محلي
ادعى (بعد تبادل الحديث عن الحياة في الجامعة . ء وقال لها انه يود شراء الستيريوحامد حمودة بالسيدة عليا

، ووافقوا على الشروط التالية لبيع ستيريو) السيد حمودة انه آان طالب في جامعة القدس  
. دينار على الفور100السيد حمودة يدفع .   
. دينار قبل نهاية الفصل الدراسي200السيد حمودة سيدفع .   
.روط البيع  مكتوبة وموقعة من قبل الطرفينش  

 السيد حمودة حصل على الستيريو ولكن لم يدفع الديون المتبقية
عندما حاولت السيدة علياء االتصال بالسيد حمودة إلنفاذ العقد ، اتصلت برقم الهاتف التي أعطاها السيد 

ليس لدي أي معلومات عن الستيريو : " ياء حمودة و اذ بوالدة السيد حمودة ترد على الهاتف وقالت للسيدة عل
هيئة السيد ."  عاما فقط فليس لديه القدرة على الموافقة لهذا العقد15حامد هو إال صبي و عمره . أوعن العقد

حامد ليس طالبًا في الجامعة وشاهد اإلعالن عن الستيريو أثناء زيارته القاربه في . 15حمودة اآبر من  عامًا 
..البلدة  
سيد حمودة يكف عن إنكار صحة العقد على الرغم من حقيقة أنه قاصر ، ألنه آذب بشأن عمره؟هل ال  

 



 

 القانونية الكتابة :الثالثة الوحدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الهدف
تهدف هذه الوحدة الى المساهمة في رفع قدرات الفئة الشابة الي انطلقت حديثًا في مسيرتها المهنية، عبر 

 . أدوات الكتابة القانونيةخاللتمكينها من 
 :لتحقيق الهدف المنشود ينبغي

 تعريف المشارآين بمنطق التقاضي وتأثيره على الكتابة القانونية. 

 مكين المشارآين من اآتساب تقنية آتابة االستحضار و اللوائح الجوابيةت. 

 آيف تكتب بحث قانوني؟
قانوني ال بد من الوقوف على هيكل البحث القانوني للتمكن من ترتيب الكتابة البحث الآتابة  في للبدء 

ع البحث القانوني، الخاتمة، هوامش، قائمة المصادر القانونية ترتيبًا منطقيًا من مقدمة، تمهيد، موضو
: آما يلي و ذلك. والمراجع، وقائمة المحتويات بالنهاية  

 
 :المقدمة .1
النظرية العملية و   فحوى الموضوع من خالل عرض ماهية الموضوع ومفهومه وأهميته فهمقارئللتمهد  

الشخصي أي األشخاص الذين ينطبق عليهم البحث (ت الباحث الختياره، ونطاق البحث واألسباب التي دع
وصفي، (والمنهج المتبع )  او الدوليالقوانين المطبقة على موضوع البحث سواء الوطني أو المقارنو

  المراجع، شح، ومن ثم مشكالت البحث حيث قد تكون الباحثة قد واجهت مشكلة )إلخ.... تحليلي، مختلط،
وخطة البحث من خالل عرض طريقة تبويب البحث في نهاية المقدمة بأسلوب روائي مقنع ومشوق، توضح 
فيها معالم البحث من مقدمة ومتن موزع على بابين أو أآثر، وخاتمه تبين اإلستنتاجات واإلقتراحات، ويجب 

 أو القضايا األساسية أو يةراء الفقهاأل منأن تتراوح ما بين ثالث إلى خمس صفحات موجزة ودقيقة خالية 
أما خطة البحث فيجب أن تكون مترابطة منطقيًا تقود إلى . معلومات بحاجة إلى شرح أو تحتاج إلى توثيق

.النتائج  
 

 :التمهيد .2
اوله البحث ويحدد هو فصل تمهيدي ليس وجوبي إنما اختياري يعطي القارئ فكرة عامة عن النظام الذي يتن 

اإلصطالحات والمفاهيم المتعلقة في البحث، ويتناول موضوعات متفرقة ليس لها مكان في متن البحث مثل 
عرض الجانب التاريخي للموضوع، او عرض للنظام القانوني عرضًا عامًا، وهي من األمور التي ال بد من 

د معين من الصفحات لكن ال بد أن تكون عدد تناولها لتهيئة ذهن القارئ لصلب البحث، وال يخضع إلى عد
.صفحاته أقل من عدد صفحات األبواب الرئيسية للبحث  

 هي أن المقدمة قصيرة تصل إلى خمس صفحات، أما الفصل : الفرق بين المقدمة والتمهيد
التمهيدي فقد يصل إلى عشرين صفحة، المقدمة تشمل ماهية الموضوع وضرورته ونطاقه ومنهج 

ه، أما التمهيد فيشمل موضوعات ذات أهمية ويصعب تجاهلها، المقدمة تخلو من البحث وخطت



شرح مستفيض للموضوع وتخلو من الهوامش، أما التمهيد فيبرز اإلطار العام للبحث إليضاح 
 .الجزئيات من الكل وصوًال إلى إستكمال الموضوع

 
 :الموضوع .3

مي ويجب أن يكون بشكل متسلسل  ال يتطرق إلى موضوعات ليس لها عالقة  وهو عرض لمتن البحث العل
بالموضوع، دون إهمال الشكليات إي عرض المتن بإستخدام خطة البحث التي أعدتها الباحثة، أي باستخدام 

 مطالب، بحسب حجم البحث فقد يكون حجم البحث ال يحتمل أآثر من - مباحث- فروع- فصول-األبواب
. وهكذامباحث ومطالب  

 
 :الخاتمة .4

 وهي تعتبر نهاية البحث القانوني وتاتي بعد قيام الباحثة بقراءة البحث مرات عدة، حيث يجب أن تبرز أهم 
المسائل الجديدة، فال يجوز أن تكون الخاتمه تكرارًا لما ورد في البحث إال إذا آانت أفكار جديدة، والخاتمه 

يصًا للبحث إنما على شكل إستنتاجات وإقتراحات وفق ترقيم متسلسل تبين إرشادات للمشرع ليست إال تلخ
نحو السياسة األسلم وآذلك في توجيه القضاء توجيهًا سليمًا، لذلك يجب أن تكون اإلقتراحات واضحة ودقيقة 

د ثغرات أو توضيح وليست إقتراحات عامة، ويجب أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق والتنفيذ، وتعمل على س
.المساوئ المتعلقة بأي تشريع مثًال  

 
 :التوثيق في الهوامش .5

 ال بد من التوثيق لضرورات األمانة العلمية والمحافظة على أخالقيات البحث العلمي ، وعند اإلشارة إلى 
، عنوان الكتاب أو البحث القانوني، معلومة ألول مرة يجب توثيقها ويجب أن يكون بذآر إسم المؤلف آامًال

عدد طبعات الكتاب، وأسم المترجم إذا آان الكتاب مترجمًا، دار النشر، مكان النشر، سنة النشر، ورقم 
أما إذا إضطر الباحث إلى توثيق أآثر من مرجع في هامش واحد فيشار لها حسب الحروف . الصفحة

وثيق معلومة أخرى من مصدر تم عرض تفاصيله بالصفحات أما ت. األبجدية، وتتقدم الكتب على المجالت
السابقة فيتم اإلشارة للمرجع في  صورة موجزة تتضمن إسم الباحث، مرجع سابق، ورقم الصفحة، أما إذا 
استخدم الباحث أآثر من مرجع لنفس الكاتب وأورد توثيق الحق لمعلومة جديدة من نفس الكتاب الثاني، فيتم 

فأهم وظائف الهوامش هي توثيق المصادر والمراجع .  اسم الباحث واسم الكتاب والصفحةالتوثيق باستخدام 
العلمية التي استخدمها الباحث، أو ذآر فكرة ثانونية توضيحية، أو اإلشارة إلى مواضيع ليس لها عالقة 

أو معلومات مباشرة بالموضوع لكن ال بد من اإلشارة إليها، إستنتاجات أو اقتراحات أو حقائق قانونية 
.جوهرية  

 
 :قائمة المصادر والمراجع .6

 تأتي بعد الخاتمة مباشرًة وتدرج الباحثة فيها المصادر والمراجع التي استخدمتها في البحث، وتكون بقائمتين 
ب الترتيب من األولى للمصادر والمراجع العربية والثانية للمصادر والمراجع األجنبية وآل قائمة تكون حس

، الدوريات )الكتب المتخصصة والرسائل العلمية(، المصادر الخاصة )الكتب العامة(المراجع العامة 
والمجالت التي تحتوي البحوث والمقاالت والتعليقات على األحكام في المجالت القانونية المتخصصة ومن ثم 

لتمييز لتوثيق أحكام القضاء، ومن ثم تقارير ووثائق ومستندات مثل منشورات المكتب الفني لمحكمة ا
.صفحات اإلنترنت التي تم تصفحها وأخذ المعلومات منها  

 
 :قائمة المحتويات .7



 المحتويات أو فهرست الموضوعات وهي خارطة البحث، وتحتوي على مضمون البحث القانوني بحسب 
 بصورة متطابقة مع واقع البحث، ويجب التقييد بما هو وارد العناوين المستخدمة، لذلك يجب أن تكون مبنية

في البحث فقط، وتتمثل في إدراج األبواب والفصول بصورة تكشف محتويات آل باب إدراجًا مستقًال، ومن 
ثم الفروع، وعند الترتيب يجب أن يأتي الفصل بعيدًا قليًال عن أقصى اليمين إذا آان الباب قد وضع في 

:تى يظهر على أنه متفرع عن هذا الباب على الشكل التاليأقصى اليمين ح  
 

:الباب األول  
:      الفصل االول  

:             المبحث األول  
:                    المطلب األول  

:                          الفرع األول  
:       الفصل الثاني  

:            المبحث األول  
:طلب األول                    الم  

:                          الفرع األول  
:    الباب الثاني  

رقم الصفحة (ومن الجدير بالذآر أنه مقابل آل عنوان يجب توضيح الصفحات التي وقع عليها هذا العنوان 
 .وقد يكون فهرست الموضوعات إما في بداية البحث أو في نهايته).   مثًال10-7أو الصفحات من 

 

  :مراحل الكتابة االربعة

 
 . تحليل االشكاليات والمواد التي من الممكن استخدامها لحل هذه االشكاليات. 1
 ترتيب المواد و االشكاليات ، بحيث يمكن أن تكون قابلة للكتابة عنها  . 2
 عمل مسودة أولى  .  3
 النهائي ) المنتج( لورقة إعادة الكتابة عدة مرات إلى أن تحقق  ا. 4
 

 توقع آيف سيعالج القانون نزاع معين  : الكتابة التنبؤية
 ) بين المحامي و موآله( والمراسالت  مذآرات داخلية: أمثلة 

 
 : آيفية اختبار مدى إنتاجية آتابتك

  هل رآزت على حل المشكلة ، بدال من آتابة مقالة جامعية 
 

 ن أجل الوصول إلى اتخاذ قرار لمصلحة طرف واحد من طرفي النزاع دائمًا جادل م: الكتابة المقنعة
 .  الئحة دعوى، الئحة استئنافية، استدعاء: أمثلة 

 

 :دعوى الئحة مسودة لعمل المنطقي التفكير

 .التكييف .1



 .تقدير القيمة .2
 .معرفة أطراف الدعوى .3
 .معرفة االختصاص المكاني .4
 .الوقائع .5
 .الدعوىأسباب  .6
 .القوانين المتعلقة بالقضية .7
 .البينات التي يمكن الحصول عليها .8

  :، إلى فقرات)الئحة الدعوى: مثال(تقسيم الورقة القانونية، 

  
 :  يجب األخذ بعين االعتبار ثالثة أهداف عند آتابة الورقة القانونية

 بها تفكيك و تبسيط المواد لتسهيل استيعا. 1
 اعمل على تطوير آل فكرة من األفكار الرئيسيه . 2
 ارشد القارئ بالمنطق الذي تريد ايصاله له . 3

وصف األشياء التي رأيتها، . يلخص ما حدث خالل األسابيع األولى في آلية القانون : الفقرة الوصفية
 . سمعتها، قرأتها وآتبها

 .م اثبات أي فكرة قد تكون لديك : الفقرة الثبوتية
  :الشكل 

  ويعرض مشاآل أو قضايا أو األسلئة التي ستقوم الئحة الدعوى بحلها  --عرض اإلشكالية 1
  توضيح لألحداث والظروف التي يستند عليها ما تتوقع حدوثه  -- الوقائع 2
  اثبات االدعاء باستخدام القواعد القانونية  لكي تتوقع ما ستحكم به المحكمة -- المناقشة 3
  تلخيص االدعاء –تامة  الخ4



  :دعوى الئحة نموذج 

)__\__( الموقرة       رقم الدعوى_ مكان المحكمة_  الجزائية\الحقوقية_ )نوع المحكمة(_لدى محكمة   
__________عنوانه__ رام اهللا،\) ____(حامل هوية رقم _______ : المدعي  

.________ووآيله المحامي   
.عنوانه_____\________ )1: مدعى عليهمال  

._____________________: موضوع الدعوى  
 

:الئحة و أسباب الدعوى  
 _______________________________________قام المدعي ب .1
2. ________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 

4. ..... 
 

لطلبا  
يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة لما تراه من أسباب، 

، وتحميل المدعي ................................................................................................
عليه المسؤولية، ودفع آافة الفوائد المستحقة، مع تكبيده بكافة المصاريف و الرسوم و اتعاب 

.اماةمح  
 

 واقبلوا االحترام
 

                                                     وآيل المدعي\          \       \: تحريرا
:مرفقات  

 .وآالة المحامي .1
 .صورة عن االتفاقية .2
 ...........صورة عن  .3
 . للمدعي أي بينات خطية و شفوية ليست بحوزته، يحتفظ بإبرازها حال الحصول عليها .4



  مراجعة الكتابة

  خالل قيامك  بمراجعة عملك من أجل تحويله إلى النسخة النهائية،  يجب اخذ بعين االعتبار األسئلة التاليه:
 الترتيب
 هل قمت بذآر استنتاجاتك؟ 

 هل ذآرت القاعدة أو القواعد التي يستند عليها استنتاجك؟ 

 قه وافية؟هل قمت  باثبات القواعد بطري 

  ؟آافيةهل قمت بتطبيق القواعد على وقائع بطريقه 

  بإآمال قاعدة اإلثبات قبل البدء في تطبيق قاعدة ؟هل قمت 

  ؟  القارئبحيث يفهمها  المتعدد بطريقة مرتبة و منظمة  بعرض اإلشكاليات رتيبقمت بتهل 

  ؟قمت بإسناد حججك القانونية حول عناصر القانونهل  

 ايا حسب الترتيب الزمني ؟هل بترتيب القض 

 قمت بتجميع األفكار ضعيفة الترابط،؟لقد  
 

 األسلوب
 هل استخدمت الكلمات والعبارات االنتقالية الظهار الصلة بين االفكار؟

 هل قمت بتبسيط الجمل الطويلة دون داع؟
 هل قمت بتبسيط العبارات الطويلة دون داع ؟

 لقد آنت تستخدم المصطلحات القانونية ، حيثما آان ذلك مناسبا ؟
 هل قمت بحذف المصطلحات القانونية المستعمله بطريقة غير صحيحه او مناسبة ؟

 هل قمت بالتخلص من  لغة التخاطب؟
 



 الشفوية المرافعة :الرابعة الوحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

: الهدف  
تهدف هذه الوحدة الى تمكين المشارآين من إآتساب تقنية الخطابة القضائية باعتبارها أداة هامة القناع 
. القاضي والتأثير على وجدانه وبالتالي على النتيجة القانونية التي سيتوصل اليها لدى الفصل في النزاع  

 مرافعة الشفويةالتعريف 

 .هي المعرآه في ساحة القضاء  : تعريف المرافعه
 المحكمة من قبل محام وآيل أو مدعى عام لحجج واقعية وقانونية هيئةهي القاء شفهي ومنظم على  :تحديدها

في  الفصل  النظرووطلبات، وذلك بغرض التأثير على النتيجة التي سيتوصل اليها القاضي الذي يتولى
 .النزاع

  )في نظر المحامي(مفهوم المرافعة 
إن المرافعة في ساحة القضاء معرآة وإن شئت الدقة فقل هي مباراة تشرف عليها روح رياضية عالية 

وهذه المباراة يتولى إدارتها قاض، فإذا بدأت . يشترط فيها الصدق، واللجوء إلى سالح شريف ال زائف
 ن يبذلوا قصارى جهدهم ليقنعوا الحكم بحقهمالمباراة وجب على آل المتبارين أ

للمرافعة أثر آبيرعلى قرار المحكمة خصوصًا في القضايا الجزائية، اذ آثيرًا ما يتأثر القضاة : أهميتها
 .علبها قناعاتهمويبنون بمضمون المرافعة 

  اهمية المرافعات بالنسبة للمحامي
. تابية، فهي سالحه الذي يظهر مواهبه وتنشر جهودهأهمية المرافعة بالنسبة للمحامي شفوية آانت أم آ

فالمرافعة في المحكمة ليست معرآة بقدر ما هي  مباراة شريفة سالحها الوحيد قوة البيان والحجة 
 والتدليل المنطقي

:لمحة تاريخية عن المرافعة  

  المرافعةب آان قدماء المصريين يقيدون المرافعة بأن تكون مكتوبة خوفًا من أن تتأثر المحكمة 
 .الشفوية

  ال يمثلون أرباب القضايا فيتولون اإلدعاء أو الدفاع - في العصور القديمة-آان المحامون في اليونان 
نيابة عنهم، بل آان صاحب القضية يترافع بنفسه وآان الذين يعجزون عن المرافعة، يلجأون الى 

.                        تعليمهم واشتهر بذلك السفسطائيونالخطباء ليعدوا لهم الخطب، فكثر المحترفون باعداد الخطب و

 عاطفةوتنبه اليونانيون الى اثر المرافعة، فسنوا القوانين لمنع الخطباء من استخدام الوسائل المثيرة لل ،
 .ه اذا رآه يحاول إثارة العاطفةوبالغوا في ذلك حتى عينوا رجًال يقاطع المحامي ويسكت

 فقد ترآوا الدفاع حرًا يقول ما يشاء، ثقة بالقضاء واعتمادًا على صراحة القانون أما الرومان 
 .ووضوحه، وهذه هو النظام المتبع في العالم اليوم

 
 إثبات الحضور

الطلبات تأسيس السيطرة و اإللمام الكامل  بالقضية بفهم الوقائع  و نصوص القانون التي تنطبق في •
 .ذ الوقت الكافي للتحضيرخالدعوى و أموضوع 

 مواد و نصوص قانونيهدعم الدعاء او الدفاع ب العمل على 
 



  :فن المرافعه
  واسلوبهأجل معرفة طبيعتهمن  و ذلك  الذي ينظرفي القضية السؤال عن القاضي•
 تسمعآيفية جذب المنصه و التعامل مع  المنصه و آأنها •
إثارة نقاط قوية تثير الجدل إلنتباة القاضي لك و ترآيزه معك بحيث إبعاد القاضي عن أي جزئيه تثير تساؤل  •
 . صالح الموآل في يستل
 القاضي تضجر . عدم اإلطالة و التكرار و عدم التطرق باحداث لن تجدي نفعا ما هي إال هدرا للوقت•

  بالملل حتى يطلب منك السكوتوتشعره 
النظر بعين القاضي و مراقبة تعابير وجهه و عدم فقد الثقة و اإلرتباك و تشتيت المراد قوله و إثباته أثناء •

 .تشاوره مع المستشارين الجالسين بجانبة 
 التحكم بدرجة نبرة الصوت و التشدشد باأللفاظ•
 اإلستعداد لألسئله الموجه من قبل القاضي•
 ةاطعمقعند ال عن الكالم التوقف •
 .ذ إشاراتخ الإللتفاف ألعدم محاولة.  السؤال بحدود ابةجاال بإنتباة إلى األسئله المطروحة و اعستمالإ. •
  طاب التوضيححال عدم فهم السؤالفي •
  فخابم ا أو أنهةسئلة القاضي  معارضأأن بعدم اإلعتقاد •
 .ال تدعي قاض معارض يوقفك عن التقدم في المرافعة•
 ..وقت لجمع األفكار ل يعتبر عالمة ضعفإتحاذ ال•
 عدم إغراق المحكمة بالوقائع•
 آيفية التصرف في حال إثارت نقطه ال علم لك فيها ؟؟•
 .اإللمام من بعيد آقواعد عامه و هذا يتطلب المواآبة بالقراءه المستمره في القانون •
جل التأ على أن يثبت طلب  الردامي أجلا للمحامي حق الرد فهنا غالبا ما يحدث أن يطلب المحيقانون•

 .بمحضر الجلسه وذلك لتفادي صدور الحكم أن تستطيع الطعن بما هو ثابت بمحضر الجلسة
 

 فن الرد 
 معرفة المحامي الحصم•

 اإلستماع جيدا إلى الخصم•
 الترآيز على بداية الكالم و هو الذي يكون عادةا األهم•

• .لترآيز على نقاط الضعف فورا للفت إنتباه المحكمة على أي خطأ ا  
• .ذآر الحاالت المعاآسه و آتابته على مدونة صغيرة   

 
 فن اإلقناع

 تسليط الضوؤ على ظروف القضيه •
 إثارة العواطف•

 اإلقناع بالمنطق و إستعمال آافة الحجج و األحكام التخفيفة•

 :األشخاص الذين يتولون المرافعة

المحامين ) 1  
. يناط بالمحامي تبرئة متهم مظلوم أو تخفيف العقاب عن الجاني بما يتناسب وما اقترفه من فعل اجرامي  



هنية واطالعه الواسع له بالغ األثر في والمحامي يستمد مرافعته من آل علم، من هنا فان خلفيته الثقافية والم
ولعل النجاح يقاس أيضًا بسرعة البديهة التي يتمع بها المحامي وجرأته التي ال تتأثر اذا . الوهج الخطابي

.حصل أن هوجم  
 

  أية مسألة قانونية تتطلب بشكل عملي الخطوات الثالث التالية :
  . شرح القانون .1
  .تطبيق القانون .2
  .نتاجوالتوصل إلى است .3

 هذه هي الخطوات التي يتوقعها القارئ القانوني، وبالتالي هذه هي الخطوات التي يقدمها الكاتب القانوني 
  .الجيد

  دور المحامي قبل المرافعة

دراسة المستندات: أوًال   
 . قراءة المستندات واستخالص الحجج -1
 التى تثار بشأنها بحث االعتراضات -2
 . ابة المستندات واإليضاحات التى يجب طلبها من الموآلآت -3
 .تدوين المالحظات أول بأول -4

 
مناقشة الموآل: ثانيًا    

. موضوع الدعوى )السرقة آمثال(  
  . دفاعه النقطة الهامة فى

  النقطة الضعيفة التي يدخل من ثغرتها خصمه
 

اإللمام بموضوع الدعوى ومن ثم إعداد المرافعة: ثالثًا    
داد المرافعةاع   

 
 اعداد المرافعة: وهو يستلزم

. جمع آامل العناصر الواقعية العائدة للقضية موضوع المرافعة-  
  ترتيبها بشكل تسلسلي -
  اعطاؤها التكييف القانوني المناسب-
 

:ويتعين على المحامي بعدها  
 ان يتمثل بحجج خصمه وردوده حتى يستعد لدحضها،  -
تميل القاضي ويقنعه بعدالة مطلبه، ويدخر بعض األدلة القوية ليراوح بينها وبين وأن يبدأ باقوى األدلة ليس -

األدلة األقل قوة ليضمن توازن الدفاع وانتباه القاضي ومن الخطأ تتابع األدلة القوية ثم توالي األدلة 
  .لحجةالضعيفة ألن ذلك يضعف ختام المرافعة، وخير للمترافع أن يكون ختام المرافعة قويًا ناصع ا

 
 المدعين العامين )2



 تحديدها:
في خالل جلسة المحاآمة، قبل مرافعة محامي ) أو المدعي العام(هي المرافعة الشفهية التي يلقيها النائب العام 

.اإلدعاء وقبل مرافعة محامي المتهم أو المدعى عليه، فيدون ملخصها في محضر المحاآمة  
 مشتمالتها:

قائع القضية و-  
  األدلة-
  الطلب-

 ميزاتها:
 على النائب العام في مطالعته:

. أن يذآر األدلة خالية مما يهيج العاطفة ضد المتهم-  
. أن يصور الجريمة تصويرًا واقعيًا حقيقيًا ال خيال فيه وال تزّيد، حتى تنكشف الحقيقة أمام القاضي-  
.فيها وال عدوان وال سباب، ألن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أن تكون عباراته عن المتهم مهذبة ال تهجم -  

أن يختارالعبارات السهلة المنسجمة المرسلة الواضحة المعنى، وأال يتكلف المحسنات البديعية واألساليب 
.البيانية حتى ال تلتبس الحقائق بالخيال  

  آلية صياغة المرافعة القانونية

آلية صياغة المرافعة القانونية إلى حد ما على نوع السلطة القانونية التي يتم االعتماد عليها لوضع تعتمد 
:ومع ذلك، تتطلب أية مرافعة قانونية وجود بعض المكونات. المرافعة  

 يجب أن تكون المرافعة معتمدة على سلطة قانونية. 

 يجب تفسير آيفية تطبيق القانون على قضية الموآل. 

 قع أقوى المرافعات التي تتعارض مع موقفك والعمل على دحضهايجب تو. 

 يجب انهاء المرافعة بإستنتاج واضح، يبين للقارئ ما هي النتيجة السليمة وما يجب على القارئ القيام به.  

  الشروط الهامة للمرافعة

 وحدة الموضوع. 

 أ أوال بالفكرة البسيطة ثم يتدرج حتى يصل إلى قمة ما يريدهترتيب الكالم وترتيب األفكار بحيث يبد. 

  إذا انتقل المترافع من الفكرة األساسية إلى األدلة التي يريد االستناد إليها يجب أن تكون أدلته واضحة
 قريبة متصلة بما عرضه في موضوعه

  مبادئ المرافعة

لبالغة في المرافعة من خالل رباطة الجأش وتخير اللفظ فال يتم الحديث مع تكون ا: البالغة في المرافعة .1
 .القاضي بلغة الشارع مثًال 

انسنة الموضوع وإضفاء الروح اإلنسانية عليه، فوراء آل قضية قصة : العاطفة في لغة المرافعات .2
عاطفة صادقة فتصبح له إنسانية يجب إبرازها، فكالم المحامي يبقى مجرد آالم ال طائل تحته حتى تغشاه 

 . السحر
:قالوا قديما   

     أن القول ينفذ إلى القلب إذا صدر من القلب.



يجب أال  يغيب   عن الذهن أن المترافع ملتمس، فلغته يجب أن تكون لغة : االلتماس في المرافعة .3
 .يحوطها االحترام

مرافعته بحيث ال يرمي زميله يجب أن يكون المحامي المترافع معتدال في : االعتدال في المرافعات .4
 .بشيء

 .لغة المرافعة لغة حديث ال آتابة .5
 

 :المرافعة وشهادة الشهود •
.      يجب على المحامي معالجة أقوال الشهود معالجة سليمة ألنه قد يعتمد في مرافعته على تنفيذ أقوالهم  

  :عناصر المرافعة

.تاح المرافعة بمقدمة مثيرة وبشيء يأسر االنتباه في الحاليجب افت: افتتاح المرافعة   
يجب أن يكون المترافع سيد موضوعه ومن ثم فإن النجاح ال يكون إال عن طريق العمل : موضوع المرافعة

  .الشاق والتخطيط الصائب والعمل على التحضير الجيد
 ويجب أال يبحث المترافع عن الكلمات وإنما عن الحقيقة. والعناصر األساسية للمرافعة الناجحة:

 ضرورة المثابرة. 

 قرار النجاح. 
 

إن الخاتمة في الحقيقة هي أآثر النقاط إستراتيجية في فن المرافعة فما يقوله االنسان في : ختام المرافعة
.النهاية هو ما يبقى يرن باآلذان وعالقا بالذهن  

:يجب أن تكون الخاتمة  واضحة ومن أهم شروطها لذا   
 . تكون بعيدة عن الموضوعأال .1
 .أن تكون قوية في تعبيرها وأيضا في إلقاءها .2
 .أن تكون قصيرة وحاسمة ومشوقة .3

  المناقشــــة

  . الرد على دفاع الخصم .1
 . مناقشة أقوال الشهود .2
 . مناقشة تقارير الخبراء .3
  . إستخالص األدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القانون .4
 . تقديم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور .5

 
  الخطوات قبل البدء في مناقشة الشاهد

 تالوة إسم الشاهد .  

 تاريخ اإلدالء بالشهادة. 

 عرض خافية عن الشاهد وعالقته بأطراف الدعوى .  

 عرض مضمون شهادته . 



 
  أقوال الشهود

هود إقامة الدليل على وجود تعارض فى أقوال الش-1  . 
 .  التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحد-2
 .  تجريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده-3
إبراز التعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه -4  
إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيقات والمستندات -5  

 
  النقاش القانوني

  .  إستخالص النقطة القانونية الصحيحة التى تنطبق على واقعة النزاع-1
   ذآر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره آلما أمكن ذلك-2
  ذآر خالصة أحكام القضاء التى يستند عليها وتنطبق على -3

  . واقعة النزاع
  .  الرجوع إلى أقوال الفقهاء إن أمكن ذلك-4

 
  خاتمة المرافعة

  . سريع للنقاط الهامة فى الدعوى  تلخيص-1
  .  إبراز األدلة الحاسمة-2

  . المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم  توجيه نظر-3
 .  الطلبــــات-4

 
  الخطوات النهائية ما قبل االلقاء

 مراجعة المرافعة 
.على تساؤالت القاضي في القضية الهدف من المراجعة أنها تعطيك الفرصة لتوضيح موقفك واإلجابة    

 
 ولعل هذا على المحامي أن يسأل نفسه أسأله مختلفة: 

 .ماذا .1
 .متى .2
 . لماذا .3
 . من .4
 . آيف .5
  . أين .6

  :المرافعة تقنيات
 .قم بإعداد فكرة مقنعة و ادعمها بحجة قوية .1
 .قم بتضمين بكل من األفكار المشجعة وبحجج المبررة .2
 . حججك بحيث تكون منطقية وآذلك أن تكون فرصتها قوية بإقناع المحكمةأحصر .3
 .رتب األفكار من حيث األآثر إقناعا .4



 . اجعل ترتيبك لهذه األفكار بشكل جلي وواضح .5
 .زود المحكمة بالقواعد القانونية التي تستند عليها القضية .6
ذلك على آمية آافية ومناسبة لشرح  اعتمد على قواعد قانونية مناسبة ومتخصصة من مصادر القانون وآ .7

 .هذه القواعد
 .وضح بالتفصيل آيفية حكم القانون لهذه الوقائع .8
( وضح للقاضي ماذا سيحصل في الحياة الواقعية في حال قام بالحكم لمصلحة موآلك أو لمصلحة الخصم .9

 ).وهذا هو النموذج المنصف للمرافعة
 .قم بتعزيز فكرتك باستخدام عبارات مختارة بحذر .10
 واجه بانفتاح نقاط ضعفك و نقاط قوة خصمك .11
عزز مصداقيتك عن طريق تحرير آتابتك بشكل دقيق وآذلك األخذ بعين االعتبار الشكلية الواجبة  .12

 .اإلتباع
 .فالنقاط المذآورة أعاله تسهل على القاضي الحكم لمصلحة موآلك .13

  :اإللقاء و األسلوب

 .آن محترمًا .1
 ).eye contact. ( ر دائمًا بالنظر باتجاه القاضي، وخالل المرافعة ال تغفل التواصل البصريتذآ .2
 . أوقف باستقامة وال تشتت المحكمة باضطراب حراآاتك .3
 .تحدث بصوت مرتفع وواضح بشكل يشعر القاضي بارتياح وهو يصغي إليك .4
 .قوله  تعلم آيفية التحكم بنبرة صوتك بشكل مناسبة للتأآيد على ما ت .5
 . آن مقنعًا دون أن تكون هجوميًا .6
 . تجنب التفاصيل خالل مناقشة القواعد القانونية التي تحكم القضية .7
 . آن مدرآًا لسجل القضية بشكل متمكن وال تناقش وقائع تخرج عن هذا السجل .8

 
 األسلوب اللغوي للمرافعة:

ى اذا أحس أن النفوس مهيأة لسماعه يجب على المترافع أن يمهد لمرافعته بعبارات مثيرة لالهتمام، حت .9
 .شرع يفصل موضوعه

 .يجب أن يتوخى سهولة العبارات ووضوحها ودقتها .10
  لغة الكتابة، لغة آأنها مرتجلةإن لغة المرافعة لغة حديث ال آتابة لذلك من المستحسن آتابتها بلغة غير .11
 .وخير طريقه الى ذلك أن يتخيل المترافع، محكمة يترافع فيها .12
 .يعتمد المترافع أسلوب االقناع ألنه قلما وجد حق غير ملتبس ببعض الباطليجب أن  .13

  القاء المرافعة: 
 .المرافعة هي الخامة وااللقاء هو صورتها، خطوطها وألوانها. اإللقاء عماد المرافعة، به تنجح وبه تحبط .14
 قبل حلول اليوم من هنا يتعين عليه. من الخطأ أن يلقي المترافع استنادًا الى نص مكتوب أمامه .15

اذ ان هذه الدراسة الدقيقة والوافية تخوله يوم المرافعة . المخصص للمرافعة أن يمعن في دراسة القضية
أن يرتجلها ال أن يقرأها، وتفسح له المجال أن يستطلع بنظراته ما حوله من اعراض واقبال، وأن 



وال بد . يع أن يشير ويتحرك ويالحظينصرف في دفاعه حسب الظروف، ال جامدًا مقيدًا بما آتب، يستط
 .له من تغيير نبرات الصوت ليصدر عاطفته، وليجدد نشاط القاضي

يجب أن يستخدم المترافع آافة وسائل اإللقاء أثناء مدافعته من حرآة وإشارة ونبرات وشخصية وسرعة  .16
 .بديهة

 النبرة أن تتوافق وتنوع فعلى. ينبغي على المترافع أن يتجنب الرتابة المتولدة من تماثل النبرات .17
ولكن يشترط أال تصل النغمية إلى حد الصيحات المسرحية التي تجعل القاضي . االنفعاالت التي تعتريه

 .يرتاب في صدق المحامي الشخصي
يجب على المترافع أن يفرق بين المقاطع اللفظية وأن يعطي القوي والضعيف منها قيمته، وأن يشعر  .18

 .ي التلفظ، ويراعي الحرآات وعالمات الوقف بين الجملالسامع بحروف العلة الت
 .النطق المبين، النغمية، الوقار، تلك هي اهم عناصر اإللقاء السليم .19

  :المحكمة قاعة داخل الجاري والعرف الرسمية

 .تقيد باللباس الرسمي للمحكمة الحترام هيبة القضاة .1
 .حة وال تستخدم اللغة العاميةاستخدم اللغة العربية الفص .2
 .ال تبالغ بمشاعرك واعرف آيف و متى تستخدم هذه المشاعر لتوصيل النقاط المهمة .3
 .اصغي لخصمك بشكل فعال، وانتبه لتعابير وجهك .4

 :المضاضة والحجج القانونية النقاط مع التعامل آيفية

فإذا قمت بإهمال النقاط القانونية . قاط القانونية المضاضة، وعدم إهمالهايجب أن تتعلم آيفية اإلجابة على الن
قمت بإهمال النقاط القانونية المضاضة ستضيع  وأيضا إذا. المضاضة ستظهر يشكل غير مقنع أمام للقاضي

. الفرصة بإعطاء القاضي سبب لعدم إتباع القانون  
انوني يتوجب عليك إظهار أن الغاية والقصد من هذا إذا آانت النقاط القانونية المضاضة عبارة عن نص ق .1

 . القانون ال تطبق على هذه الحالة
وإذا آانت النقاط القانونية المضاضة عبارة عن قرار محكمة سابقة رآز على أهمية الفرق بين هذه  .2

 .القرار السابقة وبين قضيتك
 . المضاضة بشكل يخدم مصلحتكاعرف آيفية االستفادة من المبادئ الكامنة في القواعد القانونية .3
واجه النقاط القانونية المضاضة من خالل التشكيك بصالحيتها على أساس أن هذه النقاط القانونية  .4

 . أصبحت غير صالحة لالستعمال نظرًا للتغيرفي المجتمع أو في السياسية العامة
 

  : 20 نصيحة البد أن تأخذيها فى اعتبارك عندما تريدي أن تكوني متحدثة آفؤة
  . توقفي قليًال وانظري إلى محدثك قبل أن تتكلمي .1
  .إجعلي حديثك مرتبًا ومنسقًا .2
  .تحدثي على مهل .3
  .تحري الصدق عند التحدث عن نفسك .4
  .تحدثي بطريقة رسمية وتجنبي احتقار اآلخرين .5
  . االستماع الجيد هو المدخل الصحيح للتحدث الفعال .6



  .ن المزاح الثقيلإبتعدي ع .7
  . تجنبي األلفاظ المسيئة وسمي األشياء بأسمائها .8
  .تجنبي األلفاظ المبهمة .9

  .آوني واثقة في نفسك .10
  . حددي ما تريدين التوصل إليه مع اآلخرين قبل الشروع في إقناعهم .11
  .تأآدي من أن مصداقيتك عالية .12
  .يرتبي آافة الحجج واألسانيد التي تؤيد ما تريدي بشكل منطق .13
  ابدأي بطرح أقوى الحجج أوال ثم األقل وهكذا .14
  . توقعي الردود وضمنها الرد عليها فى حججك وأسانيدك .15
  . ال تهملي تحريك مشاعر من تحاولي إقناعه إذا آان الموقف يسمح بذلك .16
  .إطرحي طلباتك أو ما تريدين إثباته بشكل إيجابي وبنبرات ولكن بدون عدوانية .17
  . يدين إقناعه مهما آان الفرق بينكماال تتعالي على من تر .18
  .ال تهملي ردود فعل من تحاولي إقناعه وعدلي طلباتك طبقًا لذلك .19
 . إستخدامي حرآات جسمك وتعابير وجهك بشكل معقول لتأآيد وجهة نظرك .20

 
 
 
 


