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العيادة القانونية ودورها يف تطوير التعليم القانوني
أ. د. محمد بنطلحة

أستاذ القانون العام   
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
جامعة القاضي عياض، مراكش، اململكة املغربية

امللخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالعيادة القانونية ودورها في تطوير التعليم القانوني 
في الكليات واجلامعات، كونها تشكل ترجمة للمفهوم العصري الذي يعتبر أن التعليم لم 
يعد مقتصراً على نقل املعرفة، إمنا متكني الطالب من التفاعل احلر مع البرامج التعليمية 
وامتالك التفكير النقدي. وإن كانت العيادة القانونية قد انطلقت في بداية القرن املاضي 
األمريكية،  املاضي في اجلامعات  القرن  الستينات من  انتشاراً خالل  وتوسعت وزادت 
الوقت  الدراسي، وفي  املنهاج  من  العالم لتصبح جزءاً  إلى معظم دول  لتنتقل من هناك 
ذاته شهد أسلوب تطبيقها تطورات عديدة من أبرزها عدم االكتفاء بتنفيذها داخل احلرم 
حياتهم  في  إليها  سيحتاجون  التي  القانونية  املهارات  القانون  طلبة  لتعليم  اجلامعي 
العملية، إمنا االنتقال إلى املجتمع واالحتكاك – خصوصاً – مع الفئات املهمشة لتعريفها 

بحقوقها القانونية ومساعدتها على حتصيل هذه احلقوق بالطرق القانونية.
واإلدارات  والطلبة  األساتذة  من  للمعنيني  قدمت  أنها  في  الدراسة  هذه  أهمية  وتبرز 
تطبيقها  وأساليب  القانونية،  العيادات  اعتماد  من  الهدف  عن  شاملة  حملة  اجلامعية 
وأنواعها وتخصصاتها، بحيث حتاكي مختلف اجلوانب التي تشملها عمليات التقاضي 
حتى ميتلك الطالب الثقافة العلمية والعملية التي تؤهله للنجاح املهني، وكذلك تعويده على 

االنخراط في العمل التطوعي خلدمة املجتمع.
العربية  الدول  في  القانونية  العيادة  تطبيق  متابعة  خالل  من  الدراسة  إشكالية  وتكمن 
العقبات  العديد من  التجربة  إال منذ حوالي عشرين عاماً، حيث تواجه هذه  تبدأ  لم  التي 
لتجارب  احلرفي  التطبيق  محاولة  بسبب  الرؤية  وضوح  عدم  بينها  من  واملعوقات، 
إلى  إضافة  العربية،  املجتمعات  واقع  مع  لتكييفها  جهد  بذل  دون  األمريكية  اجلامعات 
محدودية انتشار الثقافة القانونية في هذه املجتمعات، وكذلك ضعف اإلمكانيات املادية 
ستة  إلى  الدراسة  تقسيم  مت  وقد  أهدافها.  لتحقق  التجربة  هذه  إجناح  في  تسهم  التي 
مطالب تضمنت نشأة العيادة القانونية وتطورها وبرامجها والفئات املستهدفة وأنواعها 
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والتجربة األمريكية والتجارب العربية، وخلصت إلى استنتاجات منها ضرورة تطوير 
التعليم  إلى  واالنتقال  احلديثة،  القانوني  التعليم  لغة  ليواكبوا  القانون  أساتذة  قدرات 

املستقبلي الذي يقوم على الفهم وتعلم مهارات احلياة بدالً من التلقني.
كلمات دالة: التعليم املستقبلي، العلوم القانونية، الدفاع والترافع، احلق في التقاضي، 

الفئات املستهدفة، العدالة. 
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املقدمة
شهد العالم في السنوات األخيرة تقدماً كبيراً في تطور املعارف والعلوم، مما كان له األثر 
الكبير في دفع الكثير من املجتمعات إلى إدخال تغييرات جذرية ملموسة في سياساتها، 

واقتصاداتها، ومخططات تعليمها.
وقد أدرك املختصون في اجلامعات الغربية، أن التعليم لم يكن في أي عصر من العصور، 
مبنأى عن التغييرات املتالحقة التي حترك املجتمعات، بحيث جند أن كبريات اجلامعات 

العاملية تتوفر على رؤية واضحة للتعليم املستقبلي)1(.
التعليم  نظريات  مجال  في  العاملية،  اجلامعات  كبريات  عرفتها  التي  التغييرات  ومن 
والتعلم، تطوير دور العملية التعليمية، حيث لم تعد مقتصرة على نقل املعرفة للطلبة، بل 
التعليمية، وتزويد  البرامج  التفاعل احلر مع  الطالب من  تنظيم ومتكني  أصبح ضرورياً 
الطلبة باملعرفة واملهارات العلمية التي متكنهم من االبتكار واملنافسة واملشاركة الفعالة 

في إيجاد حلول جذرية لكل مشكالت املجتمع احمليط باجلامعة)2(.
وملا كان التعليم القانوني هو أحد أهم العلوم التي تقوم اجلامعات بتدريسها للطالب، جند 
أن كبريات اجلامعات العاملية اهتمت في تدريسها للقانون مبجموعة من العلوم القانونية 
يطلق عليها العلوم القانونية املساعدة؛ مثل علم املنطق القانوني، علم اللغة القانونية، علم 
النفس القضائي، علم االجتماع القانوني، علم املرافعة القانونية، علم الصياغة القانونية...

إلخ، يتلقى الطالب قدراً منها في الدراسة القانونية طوال فترات الدراسة، كي تساعده في 
الوصول إلى مستوى علمي قانوني متميز يجمع بني اكتساب مجموعة معارف قانونية 
القانونية  والبالغة  املرافعة  كمهارة  عامة،  ومهارات  عملية  قانونية  مهارات  ومجموعة 
القانونية  القانوني والكتابة  القانوني والتسبيب  القانوني واالستدالل  التحقيق  ومهارة 

الصحيحة والصياغة القانونية.
جزءاً  تشكل  وأصبحت  القانونية،  العيادة  برامج  فكرة  ظهرت  التوجه،  هذا  خالل  ومن 

هاماً من برامج الدراسات القانونية في الكثير من اجلامعات الغربية.

نرى من املالئم أن نشير إلى رؤية جامعة هارفارد، وهي أن: »كلية هارفارد تضع نصب عينيها أن تصبح   )1(
املعيار لتعليم الفنون والعلوم في القرن الواحد والعشرين، نحن ملتزمون بخلق واستدامة الشروط التي 
حتوالت  عن  عبارة  هي  والتي  لها،  نظير  ال  تعليمية  رحلة  جتربة  من  هارفارد  كلية  طالب  جميع  متكن 

فكرية واجتماعية وشخصية«.
د. أحمد عبد الصبور الدجلاوي، العيادات القانونية بني النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة،   )2(

2012، ص 3.
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وتطورها،  ونشأتها  القانونية،  العيادة  تعريف  على  سأركز  املوضوع،  بهذا  ولإلملام 
القانونية،  العيادات  وأنواع  منها،  املستهدفة  والفئات  ووحداتها،  برنامجها  وأسس 
مستدالً بتجربة العيادة القانونية بالواليات املتحدة األمريكية، ومتطرقاً كذلك إلى جتربة 
والصعوبات  نشأتها  وظروف  أهمها  إبراز  محاوالً  العربية،  بالبالد  القانونية  العيادات 
التي تعترضها، ومقدماً بعض احللول من أجل األخذ بها في املستقبل، معتمداً في ذلك 

على املنهج الوصفي التحليلي.  
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املطلب األول
العيادة القانونية: نشأتها وتطورها

العيادة القانونية، هي إحدى وسائل تطوير التعليم القانوني في كليات احلقوق ومدارس 
القانون في مختلف دول العالم على اختالف أشكالها وأنظمتها القانونية، ويطلق عليها 
التعليم القانوني اإلكلينيكي )clinical legal Education(؛ وذلك ألنها متزج بني الدراسة 

القانونية في صورتها النظرية واملمارسة العملية لها في بيئتها الواقعية. 
وبالتالي فإن العيادة القانونية، هي حلقة وصل بني الدراسة القانونية النظرية والتطبيق 
بالقانون،  العملية  املعرفة  خالل  من  اجلامعي  الدرس  إثراء  إلى  تهدف  ألنها  العملي؛ 
احملاكم  أمام  والترافع  والدفاع  كاملقابلة  القانونية  املهارات  على  القانون  طلبة  وتدريب 
البحث  مناهج  ومعرفة  واملذكرات  املقررات  وصياغة  القانونية،  والكتابة  واحملاورة 
والتحليل، وهي تدريبات تعتمد على معايير عاملية ومناهج تطبيقية متقدمة لفائدة الطلبة، 

والتعليم القانوني اإلكلينيكي، يختلف عن األسلوب التقليدي للتعليم القانوني.
القانون في  بها  التي يطبق  الكيفية  الطلبة على رؤية  إن ذلك من شأنه بالشك مساعدة 
املستقبلية  املهنية  حلياتهم  األساس  تصنع  التي  باألدوات  ميدهم  كما  املعاش،  الواقع 
حيث  النظري،  احملتوى  على  التقليدي  القانوني  التعليم  يرتكز  بينما  مثالً...،  كمحامني 
يقوم األستاذ بإلقاء احملاضرات على طالبه، حول املبادئ القانونية، وتفسير النصوص 

تفسيراً نظرياً دون أي اهتمام بالتطبيق العملي لهذه الدراسة النظرية.
القانونية بكليات احلقوق، تعتبر منوذجاً قريب الشبه  العيادات  إلى أن  وجتدر اإلشارة 
القانونية  اخلدمات  بتقدمي  القانون  طلبة  يقوم  حيث  الطب،  بكليات  الطبية  العيادات  من 
إلى فئات فقيرة ومهمشة ال متلك تكاليف هذه اخلدمات، وذلك حتت إشراف أساتذتهم 
القانونية،  العيادات  القانون من  أو محامني متمرسني في مهنة احملاماة، فيكتسب طلبة 
املهارات واخلبرات العملية في العمل القانوني، كما أنهم يقدمون خدمة جليلة للمجتمع 
املهمشة  الفئات  إلى   – تطوعية  بصفة   – القانوني  الدعم  خالل  من  فيه  يعيشون  الذي 

اجتماعياً في البيئة احمليطة بكلية احلقوق)3(.
األمم  منظمة  لتوجيهات  تطبيقاً  يعتبر  القانونية  العيادة  إنشاء  أن  إلى  نشير  أن  والبد 
املتحدة، التي ينص التوجيه )12( من مبادئها بشأن احلصول على املساعدة القانونية في 
العدالة اجلنائية، على أن الدول مطالبة بتشجيع ودعم وإنشاء مراكز التدريب واخلدمات 

د. أحمد عبد الصبور الدجلاوي، املرجع السابق، ص 12.  )3(
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القانونية في أقسام القانون داخل اجلامعات، لذا جند أن الكثير من دول العالم، أصبحت 
تعتبر العيادة القانونية جزءاً من املنهج الدراسي بكليات احلقوق، وذلك بإشراك الطالب 
في معاجلة احلاالت واملشكالت القانونية، من خالل حلقات النقاش التي تتم قبل وأثناء 
معاجلة احلاالت واملشكالت، حيث يعمل الطلبة على حل هذه القضايا في إطار ما تسمح 
نشاط  يخضع  القانونية،  العيادات  أنواع  كل  وفي  القانون،  ملمارسة  احمللية  القواعد  به 
الطلبة إلشراف مباشر من قبل محامني متمرسني لهم حق ممارسة املهنة، أمام القضاء 
ملهنة  وممارسني  القانون  بكلية  أساتذة  املشرفون  هؤالء  يكون  أن  ويفضل  املختص، 
فصل  خالل  من  يكون  القانونية،  العيادة  داخل  القضايا  على  العمل  ألن  وذلك  احملاماة، 
التجريبية مثل احملاكاة، والقيام  التدريس بالوسائل  القانون حيث يتم  دراسي في كلية 

باألدوار التي تكسب الطلبة املهارات في ممارسة املهنة، وفق برنامج مسطر.



أ. د. محمد بنطلحة

171 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة 8 - ملحق خاص – العدد 4 – الجزء 2
جمادى األول/جمادى الثاني 1441 هـ - يناير 2020 

املطلب الثاني
 أسس برنامج العيادة القانونية ووحداتها

تتمثل هذه األسس فيما يلي)4( :
أن يكون البرنامج جزءاً من برامج كليات احلقوق، فال ميكن أن ينشأ مستقالً   -1

عن كليات احلقوق.
إلى  باإلضافة  املجتمع،  قضايا  من  عملية  قانونية  تدريبات  الطلبة  يأخذ  أن   -2
املهارات العامة للمحاماة، ومن أهمها املسؤولية املهنية للمحامي، وفلسفة دور 

احملاماة في املجتمع.
لدى  التطوعي  االجتماعي  والعمل  اجلماعي  العمل  روح  تنمية  على  التركيز   -3
التدريب  يتم  التي  النماذج  كثرة  خالل  من  املتنوعة  اخلبرات  واكتساب  الطلبة، 

عليها)5(.
لغير  القانونية  واملساعدة  التقاضي  في  احلق  كفالة  برامج  على  التركيز   -4

القادرين.
بالدراسات  التي تختص  الكليات  أحد مكونات برنامج  ُتعد  القانونية  العيادة  ونظراً ألن 
الدراسية  ال��وح��دات  متثل  حيث  القانونية،  للعيادة  دراس��ي��ة  وح��دات  فهناك  القانونية، 
للنظرية العامة، القاسم املشترك بني كل العيادات القانونية في العالم، أياً كانت صورها 

وأهدافها، وهذه الوحدات تتمثل كاآلتي:
احملاماة،  مهنة  وآداب  تقاليد  شرح  إلى  وتهدف  للمحامي،  املهنية  املسؤولية   -1

وواجب احملامني والعالقة بني احملامني والعمالء وبني احملامني والقضاة.
النظام  في  لها  الداخلي  والتنظيم  اإلنسان  حقوق  من  كحق  القانونية  املساعدة   -2
القانوني بالدولة التي توجد بها العيادة القانونية، وهي من أهم مكونات برنامج 

العيادة القانونية.

)4( Peter A. Joy et Robert R. Kuetin, The Évolution of ABA Standards for Clinical 
Faculty, 2008 Tennessee Law Review Association, Inc, Tennessee Law review 
winter, 2008,75 Tenn.

)5( Richard A. Rosen, Clinical Legal Education 1995, North Carolina Law Review, 
January 1995, p. 749.
انظر: د. فايز محمد حسني محمد، العيادة القانونية وكفالة احلق في التقاضي وتطوير التعليم القانوني، مجلة 

احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، عدد خاص 2011 – 2012.
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التركيز على أسس  التقاضي كحق من حقوق اإلنسان، مع ضرورة  احلق في   -3
التنظيم القانوني  للحق في التقاضي.

في  محاضرات  القانونية  العيادة  لطلبة  ُتدرس  أن  يجب  إذ  القانونية،  الكتابة   -4
أساسيات الكتابة القانونية)6(.

القانونية،  العيادة  ن��وع  بحسب  املتخصصة،  النظرية  التدريسية  ال��وح��دات  وتختلف 
النظرية على  الدراسية  املتعلقة بحقوق األسرة، ترتكز وحداتها  القانونية مثالً  فالعيادة 
قانون األسرة املعمول به في النظام القانوني في الدولة التي توجد بها العيادة القانونية، 
مع العلم أن هذه احملاضرات تكون مجرد عرض وحتليل للخطوط العامة للموضوعات، 

حتى ال تطغى على اجلانب العملي، وهو اجلانب الرئيسي للعيادة القانونية.
وتقوم العيادات القانونية على أساس العمل التطوعي الذي ال يهدف إلى الربح، لذلك فهي 

تقدم خدمات قانونية مجانية ألناس يعانون من الهشاشة.
فما هي الفئات املستهدفة بخدمات العيادة القانونية؟

د. فايز محمد حسني محمد، املرجع السابق، ص 1396.  )6(
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املطلب الثالث
 الفئات املستهدفة من خدمات العيادة القانونية

تقدم اخلدمات ألولئك الذين ال ميكنهم الوصول إلى التمثيل القانوني، إما بسبب فقرهم 
أو تهميشهم، وإما بسبب الطبيعة الفريدة واملعقدة الدعاءاتهم، وهي فئات ال متلك تكاليف 
القانونية، وال متلك كذلك املصاريف القضائية املقررة  الذهاب إلى محام لطلب املشورة 

لرفع الدعاوى القضائية لدفع ظلم أو للمطالبة بحق)7(.
ومن أهم األمثلة على الفئات الهشة جند النساء واليافعني واألطفال والفقراء والعاطلني عن 
العمل وذوي االحتياجات اخلاصة... ألنهم الفئات التي ليست لديها القدرة على الوصول 
االجتماعية  املوانع  تخطي  على  قدرتها  عدم  أو  بحقوقها  الوعي  تدني  حيث  العدالة،  إلى 

التي تفرضها العادات والتقاليد.
وجتدر اإلشارة إلى أن العيادة القانونية ال يقتصر دورها على استقبال احلاالت والتعامل 
معها، سواء عند تقدمي اخلدمات القانونية، أو الدعم النفسي واالجتماعي، ولكن دورها 
يتعدى ذلك من خالل الترويج لفكرة حق وصول العدالة للجميع، وتقدمي التوعية القانونية 

وتكريس مبادئ العمل التطوعي في نفوس الطلبة.
إن استقبال طلبة العيادة القانونية حلاالت عملية من الواقع االجتماعي، يفرض على كل 
طالب مناقشة احلالة وكتابة جوهر املشكلة، ومن ثم يضع خطة للحل، بعد حتديد اإلطار 
مراعاة  بضرورة  الطلبة  ويلتزم  حالة،  لكل  املناسبة  اخلدمة  وتقدمي  للحالة،  القانوني 
املهني  القانوني  التعامل  أصول  مراعاة  إلى  باإلضافة  احلاالت،  ألسرار  التامة  السرية 

أثناء استقبال احلاالت.
للطلبة  تسمح  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  احملاماة  قوانني  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
التي  احلاالت  متابعة  رخصة  القانونية  العيادة  لطلبة  يكون  وهنا  احملاكم،  أمام  باملثول 
وردت إلى العيادة أمام احملاكم، ولكن هذا ال يتم السماح به في الدول العربية، والكثير 
الفرنسي، ففي املغرب مثالً ال يسمح قانون  القانوني  النظام  إلى  التي تنتمي  الدول  من 

احملاماة، أو القوانني املتعلقة بالسلطة القضائية بأن ميثل الطلبة أمام احملاكم.
وتتنوع صور املساعدة القانونية بتعدد صور اخلدمات التي يتم تقدميها، فقد تكون في 
صورة االستشارات القانونية املجانية، وقد تكون باملساعدة في إعداد مذكرات الدفاع، أو 
املساعدة في إجراءات رفع الدعوى، أو املساعدة في دفع الرسوم واملصاريف القضائية، 

د. أحمد عبد الصبور الدجلاوي، العيادات القانونية بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 16.  )7(



العيادة القانونية ودورها في تطوير التعليم القانوني

أبحاث المؤتمر السنوي الدولي السادس لكلية القانون الكويتية العالمية174
المستجدات القانونية المعاصرة: قضايا وتحديات – 1-2 مايو 2019

أو اإلعفاء أو التخفيض منها.
والصورة الغالبة من صور املساعدة القانونية هي املساعدة القضائية، وهي التي أفردت 
أو  املرافعات  قوانني  في  عليها  نص  اآلخر  وبعضها  خاصة،  قوانني  لها  الدول  بعض 
برسوم  املتعلقة  القوانني  في  وكذلك  احملاماة،  مهنة  ملمارسة  املنظمة  القوانني  في  جاءت 

ومصاريف الدعاوى وإجراءات التقاضي والتنفيذ)8(. 

الدول  جامعة  العامة،  األمانة  اإليضاحية،  ومذكرته  القضائية  للمساعدة  االسترشادي  العربي  القانون   )8(
العربية، إدارة الشؤون القانونية، مجلس وزراء العدل العرب، القرار 746 الصادر في 2008/11/27
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املطلب الرابع
أنواع العيادات القانونية

 تتنوع العيادات القانونية، وفقاً لفروع القانون الذي تتخصص فيه، فهناك عيادة القانون 
اجلنائي، وعيادة القانون املدني، وعيادة القانون اإلداري)9(، كما أنه يوجد أكثر من تقسيم 
للعيادات القانونية، على الرغم من أنها جميعها تهتم بتوفير اخلدمات القانونية للطبقات 
الستراتيجية  تبعاً  وذلك  القانونية،  للعيادات  مختلفة  أشكال  فهناك  واملهمشة،  الفقيرة 

العمل داخل كل عيادة قانونية، وهذه األنواع ميكن إجمالها كاآلتي:
العيادات القانونية داخل احلرم اجلامعي.  -

العيادات القانونية البعيدة عن احلرم اجلامعي.  -
العيادات القانونية النقالة )القوافل القانونية(.  -

العيادات القانونية املستضافة.  -
عيادات قانونية خلدمة املجتمع.  -

عيادات احلل البديل للخصومات.  -
عيادات احملاكاة.  -
قانون الشارع.  -

وفيما يلي سنتناول هذه األنواع بشيء من التفصيل: 
العيادات القانونية داخل احلرم اجلامعي   -1

العيادات القانونية داخل احلرم اجلامعي، توجد في كليات احلقوق وتعمل داخل 
احلرم اجلامعي، وهي قريبة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وعادة ما تكون 
من أفضل العيادات القانونية من حيث الوسائل، والعمل الذي تقوم به عيادات 
احلرم اجلامعي يتنوع ما بني استشارة قانونية أولية ومساعدة قضائية، وهي 
في  والظهور  والترافع  اإلشراف  في  احملترفني  أساتذتها  على  ذلك  في  تعتمد 
احملكمة، أما بالنسبة لدور الطلبة في املساعدة القضائية، فإن ذلك يتوقف على 

قانون تنظيم مهنة احملاماة في كل دولة.

د. أحمد عبد الصبور الدجلاوي، العيادة القانونية ودورها في تطوير التعليم القانوني، مقال منشور في   )9(
مجلة األمن، وزارة الداخلية البحرينية العدد 33 السنة التاسعة، أبريل 2016.
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العيادة القانونية البعيدة عن احلرم اجلامعي   -2

يوجد هذا النوع من العيادات في املناطق الهامشية املكتظة بالسكان وفي أطراف 
املدن، ويوجد فيها طلبة يقدمون املساعدة القانونية، وتؤدي تقريباً الدور نفسه 
التي  املجتمعات  في  تقع  أنها  وميزتها  اجلامعي،  احلرم  عيادات  به  تقوم  الذي 

تخدمها.
العيادات القانونية النقالة )القوافل القانونية(    -3

متكنها  متكررة،  جوالت  أساس  على  تعمل  قانونية،  عيادات  عن  عبارة  هي 
ولها  شهر،  كل  من  محدد  يوم  في  املدن  وأطراف  الهامشية  األحياء  زيارة  من 
تعلم  من  الطلبة  متكن  أنها  كما  نفسها،  السابقة  العيادات  عمل  استراتيجيات 
مهارات إدارة الوقت فيما يخص التوفيق ما بني أعمالهم األكادميية والتطبيقية.

العيادات القانونية املستضافة    -4

يقوم هذا النوع من العيادات على إثر اتفاق تعاون بني كليات القانون والهيئات 
اخلارجية مثل منظمات املجتمع املدني مثالً. ويتم تفويض اجلهة املضيفة إدارة 
العيادة، واملطلوب من الطلبة هو إجراء عدد معني من اجللسات مع املؤسسات 
املعنية، وذلك حتت إشراف إدارة املنظمة، ويتولى اإلشراف على الطلبة أشخاص 
مجال  في  خدماتها  املستضافة  القانونية  العيادة  وتقدم  املضيفة،  املنظمة  من 
عبء  العيادات  من  النوع  هذا  ويرفع  األحداث،  وإصالح  للعدالة  الوصول  دعم 

اإلشراف اليومي عن عاتق أساتذة العيادة القانونية. 
عيادات قانونية خلدمة املجتمع   -5

يعتمد هذا النوع على طلبة القانون أثناء اإلجازة أو العطلة األسبوعية، واملطلوب 
من الطلبة أن يسجلوا حلولهم وخبراتهم، كما يجب عليهم أن يتابعوا األحداث من 
خالل العيادة القانونية الرئيسية، أو من خالل أي طرف يلعب دوراً في املساعدة 
القانونية، ولقد جنح هذا النوع في الهند وبنغالديش والفلبني، حيث يطلب من 

الطلبة أن يعيشوا في مجتمعاتهم من أجل املساعدة في حل املشكالت.
عيادات احلل البديل للخصومات    -6

يقوم هذا النوع من العيادات بتدريب الطلبة على كيفية استخدام طرق ليست لها 
صلة بالقانون حلل اخلصومات، ولكي يتحقق ذلك ينبغي أن يتعلم الطلبة كيفية 
العيادات  في  العمالء  مع  التعامل  عند  والتوسط  التفاوض  مهارات  استخدام 



أ. د. محمد بنطلحة

177 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة 8 - ملحق خاص – العدد 4 – الجزء 2
جمادى األول/جمادى الثاني 1441 هـ - يناير 2020 

القانونية، ويتم العمل بهذا النوع في الهند، حيث يتم استخدام الطلبة في برنامج 
احلل البديل للخصومات، ويتم تصميم هذا البرنامج بصورة عالية)10( ويشترك 
طلبة القانون في »محاكم  الشعب«، حيث يسهمون في تشغيل هذه احملاكم في 
عطالت نهاية األسبوع، أو العطالت الصيفية، وتقوم »محاكم الشعب« بتسوية 
أو  التحكيم،  أو  بالتفاوض،  إليها من احملاكم من أجل حلها  اخلصومات احملالة 
الترضية، ويتولى طلبة القانون تنفيذ جميع األعمال التمهيدية اخلاصة مبقابلة 

األطراف بهدف الوصول إلى التسوية بالتفاوض.
وأخصائي  ومحام  املنطقة،  محكمة  قاضي  من  الشعب  محكمة  وتتكون 
اجتماعي، أي أن الدعاوى القضائية تدار بشكل غير رسمي، ويحضر األطراف 
عن  بعيد  حل  إلى  الوصول  أجل  من  الشعب«  »محكمة  هيئة  أمام  ومحاموهم 

احملاكم الرسمية.
عيادات احملاكاة   -7

وهي عيادات قانونية يعمل الطلبة فيها على مناذج ملشكالت حقيقية من خالل 
موكلني غير حقيقيني، حيث يقوم أحد طلبة القانون بتمثيل دور موكل حقيقي 
أنه موكل حقيقي،  بالتعامل معه على  صاحب مشكلة حقيقية، ويقوم زمالؤه 

ويحاولون تقدمي العون له من خالل البحث عن حل للمشكلة التي يعرضها.
قانون الشارع   -8

قانون الشارع، هو عبارة عن برنامج قانوني مصمم لتمكني طلبة القانون من 
توعية الناس بحقوقهم القانونية، واألماكن التي يحصلون فيها على املساعدة 
القانونية، وميكِّن هذا النوع طلبة القانون من اخلروج إلى املجتمع لتعليم الناس 
القانون، كما يستطيع الطلبة التعرف على احلاجات القانونية وطموحات الناس 

العاديني.
وتبقى العيادات القانونية داخل احلرم اجلامعي اللصيقة بكليات احلقوق، أفضل أنواع 
أنها األكثر نفعاً لألساتذة والطلبة وأصحاب  الوسائل، كما  القانونية من حيث  العيادات 

املساعدة القضائية.
ولتسليط الضوء أكثر على جتارب عملية في مجال العيادة القانونية، أرى بأن الصورة 
النموذج  ألن  األمريكية،  اجلامعات  في  توجد  القانونية،  للعيادات  املتكاملة  النموذجية 

األمريكي، يعتبر األمثل في هذا املجال، ومنه انتقلت إلى معظم جامعات العالم.
د. أحمد عبد الصبور الدجلاوي، العيادات القانونية بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص59.  )10(
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املطلب اخلامس
 جتربة العيادة القانونية بالواليات املتحدة األمريكية

عدة  إلى  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  القانونية  العيادة  برنامج  ظهور  أسباب  ترجع 
عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، كما أنه ال ميكن جتاهل الدور اجلوهري لنقابة 
كليات احلقوق في  الشكاوى من ضعف تكوين خريجي  تزايد  بعد  األمريكية،  احملامني 
حقوق  مبادئ  تغلغل  ومدى  األمريكي،  السياسي  النظام  طبيعة  إلى  باإلضافة  أمريكا، 
اإلنسان والقيم املسيطرة على املجتمع األمريكي، والتركيز الكبير على سيادة القانون، 
برامج  وازدهار  لنمو  املناسبة  التربة  هيأت  األمور  هذه  كل  التقاضي،  في  احلق  وكفالة 

العيادة القانونية، إلى جانب املقررات القانونية األكادميية باجلامعات.
لنقابة  القانون، كان يشكل هاجساً  التكوين بالنسبة خلريجي كليات  الرفع من قيمة  إن 
قامت  لذا  التقاضي،  قيمة  من  والرفع  القضاء  الستقالل  انتصاراً  األمريكية،  احملامني 
الكثير من مدارس القانون بإدخال التدريبات العملية وتدريس املهارات للطلبة، باإلضافة 

إلى املقررات األكادميية، وهذا يعتبر أحد جوانب قوة التعليم القانوني األمريكي. 
األمريكي  القانوني  التعليم  أصبح  عشر،  التاسع  القرن  بداية  ومنذ  أنه  املعلوم  ومن 
أدخله  الذي  األكادميي  واملنهج   )casebook method( احلالة  على منهج دراسات  قائماً 
فكر  أيضاً  الفترة  هذه  في  ولكن  بأمريكا،  القانون  مدارس  برامج  في   )Langdell(
الواقع  من  حية  عملية  تدريبات  الطلبة  يتلقى  أن  األفضل  من  أنه  احملامني  من  مجموعة 
العملي، باإلضافة إلى برامج لتأهيل الطلبة للممارسة العملية، في سبيل حتقيق العدالة 
مبكاتب  لاللتحاق  الطلبة  توجيه  نحو  خطوات  اتخذت  حيث  املهنة،  ممارسة  وتطوير 
املساعدة القانونية (Legal Aid office) للتدريب القانوني، دون أن يدخل هذا التدريب 

في تقومي الطلبة. 
مجلس  اتفق  حيث  كبيرة،  بصورة  القانونية  العيادات  انتشرت  الستينات،  بداية  وفي 
للمساعدة  القومي  واملركز  فورد،  ومؤسسة  املهنية،  واملسؤولية  القانوني  التعليم 
إنشاء  دعم  على  األمريكي  القانون  مدارس  وجمعية  الدفاع،  ومؤسسة  القانونية 
الطلبة للتدريب في  القانون مباشرة، وليس إرسال  القانونية في كليات  العيادة  برامج 
مكاتب املساعدة القانونية، مع مالحظة أن برامج العيادة القانونية قد دخلت في برامج 
القانونية في الواليات املتحدة األمريكية دون أن حتدث خلالً في أساسيات  الدراسات 
وبني  بينها  التوفيق  مت  حيث  وحتسينه،  تطويره  على  ساعدت  بل  القانوني،  التعليم 

 .)case method( منهجية التدريس
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وتشكل اآلن العيادة القانونية مكوناً من املكونات األساسية لبرامج الدراسات القانونية 
ألخرى،  جامعة  من  القانونية  العيادات  أنواع  وتتعدد  األمريكية،  اجلامعات  جميع  في 
ولكنها تظل متحدة في األسس واملبادئ مع وحدة الهدف واإلطار العام، حيث يحتوي 
به  يتوافر  القانونية،  للعيادة  أكثر  أو  مقرر  على  قانون  مدرسة  لكل  الدراسي  البرنامج 
اللذان  اجلانبان  وهما  اخلدمي،  االجتماعي  اجلانب  وكذلك  العملي  التعليمي  اجلانب 
في  التعليم  شؤون  ينظم  ما  أهم  إن  الدقيق.  باملعنى  القانونية  العيادة  هيكلة  يشكالن 
تسعى  والتي  القانونية)11(،  العيادة  جمعية  األمريكية،  اجلامعات  في  القانونية  العيادات 

إلى حتقيق األهداف اآلتية: 
- توسيع وحتسني برنامج العيادة القانونية في أمريكا واخلارج.

- تشجيع وتعزيز وتدعيم األبحاث املتعلقة بالعيادة القانونية. 
- تعزيز مصالح األساتذة الذين يقومون بالتدريس في برامج العيادات القانونية.

ومن أجل حتقيق األهداف السابقة تقوم باملهام اآلتية)12(:
-  تعزيز تدريس مهارات قانونية عملية لطلبة العيادة القانونية.

- تكامل وتطوير مناهج العيادة القانونية في مدارس القانون.
وخبرة  كبيرة  دراية  وعلى  متميزين  طلبة  إعداد  طريق  عن  القانوني  التعليم  إصالح   -

عملية باجلانب القانوني العملي.
- تطوير لوائح التعليم القانوني املتعلقة بالعيادة القانونية على نحو يضمن استمراريتها 

وفعاليتها في البرامج التعليمية مبدارس القانون
القانونية واملسؤولية  القيم املتعلقة بالقانون كالعدالة والقيم األساسية للمهنة  - تعزيز 

املهنية.
أشارت  قد  احلقوق،  كليات  العتماد  األكادميية  املعايير  أن  إلى  اإلشارة  بالذكر  وجدير 
إلى ضرورة االهتمام بأن تكون التدريبات العملية املهنية، واكتساب املهارات القانونية 
املتحدة  بالواليات  القانون  مدارس  برامج  في  توفرها  الواجب  املخرجات  من  الالزمة، 

األمريكية كأحد معاير االعتماد)13(. 

وهي تعتبر من اجلمعيات األهلية املعترف بها مبقتضى القانون.  )11(
)12( American Bar Association, Standards and Rules of Procedures for Approval of Law 

Schools. 
)13( American Bar Association – section of Legal Education and Admissions to the Bar – 

2010 -2011 
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ومن نافلة القول، إن جامعة جورج تاون، احتلت املركز األول في الترتيب بني اجلامعات 
األمريكية على صعيد العيادات القانونية، وهي تتوفر على العديد من العيادات، أبرزها 
عيادة القانون العام املسماة: )Harrison institute for Public law policy clinic( حيث 
املجتمع  منظمات  دور  وحتليل  منوذجية،  تشريعات  صياغة  على  الطلبة  بتدريب  تقوم 
الواليات  تشريعات  مركز  ودراسة  الفيدرالي،  النظام  داخل  في  الواليات  ودور  املدني، 
جامعة  أن  كما  والتجارة،  والدميقراطية  الصحة  مجال  في  الدولية  للمنظمات  بالنسبة 
باالجتار  املتعلقة  القانونية  العيادة  وهي  متميزة،  قانونية  عيادة  على  تتوفر  ميتشغان 
القانونية  املساعدة  بتقدمي  الطلبة  يقوم  حيث   ،(Human trafficking clinic) بالبشر 
إلى  باإلضافة  املجال،  هذا  في  عملية  مهارات  يكتسبون  ولذا  بالبشر،  االجتار  لضحايا 
القيام بأبحاث متعلقة بتشريعات االجتار بالبشر. وتتعدد صور العيادات القانونية في 
اجلامعات األمريكية، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر: عيادة العنف املنزلي، عيادة 
الدفاع عن حقوق الطفل، عيادة ذوي االحتياجات اخلاصة، عيادة حماية املستهلك، عيادة 

حقوق املرأة، عيادة حقوق الطفل، عيادة التدريب على الصياغة القانونية .... إلخ.
هيكل  على  تتوفر  األمريكية،  اجلامعات  في  القانونية  العيادات  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
 )Clinical teachers( عليهم  يطلق  متخصصون  أساتذة  يوجد  حيث  ومتميز،  مستقل 
ومجموعة من احملامني املتطوعني )Pro bono lawyer( وإداريني، باإلضافة إلى الطلبة، 
يقوم  أكادميية،  مقررات  فهي  القانونية،  املنهجية  أو  العملية  القانونية  التدريبات  ولكن 

أساتذة أكادمييون كل حسب تخصصه بتلقينها. 
العملي  التدريب  القانون بالواليات املتحدة األمريكية توفر للطلبة  هكذا جند أن مدارس 
الواقع)14(، ومن ناحية أخرى تشجع األستاذ املشرف على  احلي لالستفادة من قضايا 
القانونية،  التأمل والتفكير والتركيز على اخلبرة ومسؤوليات املهنة  الطلبة نحو  توجيه 
والتركيز على املشاركة الطالبية في األنشطة املجانية، وأن يتم تشكيل وتكوين مجموعات 

بحثية مشتركة)15(.  
خاص ع��دد  اإلس��ك��ن��دري��ة،  جامعة  احل��ق��وق،  كلية  واالق��ت��ص��ادي��ة،  القانونية  للبحوث  احل��ق��وق  مجلة   )14( 

.2012-2011
جاء في الفصل الثاني من برنامج التعليم القانوني، املعيار 302: املقررات curriculum  ما يلي:  )15(

Standard 302. Curriculum: )A( A Law School shall require that each student receive 
substantial instruction in :
)1( The substantive Law generally as necessary to effective and responsible participa-

tion in the Legal profession.  
)2( Legal  analysis and reasoning legal research problem solving and communica-

tion.
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لسائر  بالنسبة  وملهمة  رائدة  القانونية،  العيادة  ميدان  في  األمريكية  التجربة  وتبقى 
التجارب العاملية، بحيث جند أن العيادة القانونية قد أسهمت في تطوير أسلوب الدرس 
القانوني باجلامعات األمريكية، حيث أصبح يتوفر على شقني، نظري وتطبيقي، فماذا 

عن بالدنا العربية؟ 
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املطلب السادس
 العيادات القانونية بالبالد العربية

القانوني، وأصبح  الدرس اجلامعي  العربية بدأت هي األخرى في تطوير  إن اجلامعات 
وسليم  أفضل  تكوين  أجل  من  واملسؤولني،  الباحثني  من  الكثير  باهتمام  ذلك  يحظى 
لألجيال الصاعدة)16(، وقد انطلقت أول جتربة في هذا املجال، بجامعة القاضي عياض، 
قام  افتراضية،  محاكمة  شكل  على   ،2002 سنة  مبراكش  احلقوق  كلية  في  وبالضبط 
القانونية اخلاصة  العيادة  2005 تأسست  الطلبة، وحظيت بتجاوب كبير، وفي عام  بها 
التابعة لنقابة احملامني األمريكية  القانون  بحقوق اإلنسان باملشاركة مع مبادرة سيادة 
على  أشرف  حيث  البيضاء،  بالدار  الثاني  احلسن  بجامعة  باحملمدية،  احلقوق  كلية  في 
العيادة القانونية في املغرب أساتذة قانون، ومت دمج برنامج القانون التطبيقي في املنهج 
والتفاوض،  والتخطيط،  والكتابة  البحث،  في  تدريبات  الطلبة  وتلقى  للكلية،  الدراسي 
العدالة،  إلى  الوصول  ودعم  العامة،  املصلحة  وخدمة  العمالء،  ومقابلة  والتوسط، 

واألخالق واملسؤولية املهنية.

الزمان،  يزيد على قرن من  ما  القانونية منذ  العيادات  العالم يعرف  أن  الرغم من  وعلى 
وعلى الرغم من انتشار العيادات القانونية في معظم دول القارة اإلفريقية منذ سبعينات 
القرن العشرين، إال أن كليات احلقوق في مصر لم تعرف العيادات القانونية إال في شهر 
فبراير عام 2010، عندما مت تأسيس أول عيادة قانونية بكليات احلقوق في مصر، وذلك 
هوبكنز   جون  بجامعة  احلماية  مشروع  مع  بالتعاون  باإلسكندرية  احلقوق  كلية  في 
Johns Hopkins في معهد الدراسات الدولية املتقدمة، ووزارة العدل املصرية، وبرنامج 

املساعدة األمريكية في القاهرة.

لعمالء  املجانية  القانونية  االستشارات  اإلسكندرية  بجامعة  القانونية  العيادة  وتقدم 
حقيقيني، كما أنها تقوم بتدريب الطلبة من خالل احملاكاة. وفي نهاية عام 2010، مت تأسيس 
العيادة القانونية الثانية في مصر في كلية احلقوق بجامعة أسيوط، وذلك بدعم مالي وفني 

 .Initiative Open Society Justice من مؤسسة املجتمع املنفتح ملبادرة العدالة

أما بالنسبة لدول اخلليج العربي، فتبقى التجربة القطرية مهمة في هذا املجال، والتي بدأت 
املجال محمد مطر، معتمدة على  العاملي في هذا  يد اخلبير  2016، على  فبراير  عملها في 

احلقوق،  بكلية  عياض  القاضي  جامعة  طلبة  بها  قام  العربية،  باملنطقة  القانونية  للعيادة  جتربة  أول   )16(
مراكش، في شكل محاكمة افتراضية، وذلك بتأطير من محمد بن طلحة الدكالي سنة 2002-2001.
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حيث  القانونية«،  »اخلدمة  بنموذج  العيادي،  عملها  مدشنة  األمريكي،  بالنموذج  االقتداء 
تقوم العيادة بتقدمي االستشارة القانونية ألفراد املجتمع، خاصة الفئات املستضعفة مبن 
في ذلك العمالة الوافدة، حيث سجلت أول حالة عرضت على طالبها تقدم بها عامل مهاجر 
وقع على تنازل عدم احلصول على مكافأة نهاية اخلدمة، حتى يحصل على نقل الكفالة من 
صاحب العمل، فأحالت العيادة احلالة إلى محاٍم متطوع، وذلك بعد أن ناقش الطلبة مدى 

مشروعية التنازل، والذي يقع باطالً ملخالفته للمادة  )4( من قانون العمل القطري. 
وتنتقل العيادة القانونية بجامعة قطر، كل فصل دراسي إلى مكتبة قطر الوطنية داعية 
كافة فئات املجتمع لعرض استفساراتهم وشكاويهم القانونية، وذلك بحضور مسؤولني 
من وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، وممثلني عن سفارات العمال، 
القانونية، تتبناه جامعة قطر، يسمى  ومحامني متطوعني، وهناك منوذج آخر للعيادات 
أولهما،  مشروعني:  على  باالشتغال  الطلبة  يقوم  حيث  القانوني«،  »املشروع  منوذج 
صياغة وثيقة حقوق حلماية العمالة املهاجرة بالتعاون مع طلبة جامعة مدريد بإسبانيا، 
والثاني، صياغة قانون منوذجي في املساعدة القانونية، كما يقوم طلبة العيادة القانونية 
بجمع وتبويب اخلطط الوطنية حلقوق اإلنسان الصادرة من 47 دولة وإرسالها إلى إدارة 
حقوق اإلنسان بوزارة اخلارجية حتى تستفيد اإلدارة من هذه النماذج املقارنة في وضع 

خطة قطر الوطنية حلقوق اإلنسان. 
نقل  وثانيهما،  املجتمع،  خدمة  أولهما،  أساسني:  هدفني  القانونية  للعيادة  فإن  ثم،  ومن 
بدأت  القانونية بجامعة قطر،  العيادة  أن  إلى  اإلشارة  للطلبة، وجتدر  القانونية  املهارات 
في العمل مبا يسمى قانون الشارع، حيث يقوم الطلبة بالتوعية القانونية، كانتقالهم إلى 
املدارس الثانوية وتوعية طالبها بحقوقهم الدستورية طبقاً للدستور القطري، وتوعيتهم 
أثناء  لقانون اجلامعة كالغش  التي متثل مخالفة  األفعال  األكادميية على  النزاهة  مبيثاق 

االمتحان أو اإلخالل بقواعد امللكية الفكرية. 
هكذا تسهم العيادة القانونية بجامعة قطر في إعمال احلق في التقاضي واحلق في الدفاع، 
وهما حقان وردا في الدستور القطري، الذي نص صراحة على أن احلق في التقاضي 
مكفول ومصون للكافة، كما نص على حق األفراد في احلصول على محاكمة عادلة مبا 
في ذلك حقهم في الدفاع. كما يجب التذكير أن جامعة قطر قد وافقت مؤخراً على اعتماد 
العيادة القانونية كمقرر دراسي مستقل بعد أن كان مينح ضمن مادة املواضيع اخلاصة 

  .)Special Topics(

القانوني،  التعليم  العربية، بدأت تسير في اجتاه تطوير  وجند اآلن أن معظم اجلامعات 
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حيث مت إنشاء العديد من العيادات القانونية، إال أننا جند أن العيادات القانونية باجلامعات 
العربية، تعرف مجموعة من املعوقات، لعل أبرزها:

األعداد الكبيرة من الطلبة، حيث حتول هذه األعداد دون تطبيق معايير اجلودة في   -1
العملية التعليمية على الرغم من أن الطلبة املعنيني، هم باألساس طلبة السنة النهائية، 
وطلبة املاجستير، زيادة على كل ذلك عدم توفير البنية التحتية الالزمة من أساتذة 
وقاعات تدريس مجهزة وسواها، مع استثناء دول مجلس التعاون اخلليجي في هذا 

املجال.
وجود فئة من املمانعني واحملافظني، حيث نالحظ عدم اقتناع بعض أعضاء هيئات   -2
القانونية،  العيادة  الدرس اجلامعي، مثل  الوسائل احلديثة في  التدريس باستخدام 
التي  املهنية  الكفايات  من  لعدد  امتالكهم  وعدم  استخدامها،  مبهارات  إملامهم  وعدم 
وجود  تتطلب  اآلن،  الضرورة  أن  العلم  مع  املختلفة،  أدوارهم  أداء  على  تساعدهم 
أساتذة مؤهلني وقادرين على متابعة املتغيرات والتطورات التي حتدث في التعليم، 
الرفع من  وضرورة توفير برامج ودورات تدريبية تلبي تلك االحتياجات من أجل 

مستوى أداء األستاذ مهنياً.
يوجد  ال  حيث  العربية،  القانونية  النظم  في  القانونية  املساعدة  برامج  وضوح  عدم   -3
تنظيم قانوني محدد املعالم للمساعدة القانونية، إذ إن مفهوم املساعدة القانونية غير 

كامل، وكذلك أدوات تقدميها)17( .
القيود القانونية التي متنع مثول الطلبة أمام احملاكم في الكثير من قوانني احملاماة،   -4
مع   - األمريكي  للنموذج  طبقاً  القانونية-  العيادة  برنامج  عناصر  تتوافق  ال  حيث 

شروط ممارسة احملاماة في العديد من البالد العربية)18(. 
قصور آليات نشر ثقافة حقوق اإلنسان وعدم االهتمام بتعزيزها في املجتمع.  -5

غالبية املناهج الدراسية العربية ال تواكب التطورات العملية والتكنولوجية املتسارعة،   -6
قرن  نصف  منذ  سائدة  كانت  مناهج  تستخدم  العربية  اجلامعات  بعض  فمازالت 

تقريباً، مع تعديالت طفيفة وتغييرات شكلية.
صعوبات مالية، حيث إن برامج العيادات القانونية في العالم حتتاج إلى دعم مالي   -7

مهم.

د. فايز محمد حسني محمد، مرجع سابق، ص 1418.   )17(
)18( P. Maisel, Op. Cit., p. 623, R. Wilson, Training For justice …, Op. Cit. p. 22 Penn, St. 

Int. L, Rev, 421.
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القوانني  في  أو  احملاماة،  قوانني  من  الكثير  في  املتطوعني،  احملامني  انتشار  عدم   -8
اخلاصة املتعلقة باملساعدة القانونية)19(.

به  ونعني  اجلامعات،  بعض  طرف  من  القانونية  العيادة  برنامج  تشييء  ظاهرة   -9
التسليع التربوي، والهدف من ذلك، إظهار بعض اجلامعات، وكأنها مهتمة باالنفتاح 
العيادات  برامج  تبقى  ولكن  جديد،  هو  ما  لكل  مواكبة  وأنها  العاملية،  التجارب  على 

القانونية فيها فارغة احملتوى.
معظم املناهج الدراسية العربية هي في األصل مستوردة من الغرب، وعلى الرغم   -10
أنها  مما بذل ويبذل من جهود من أجل تكييفها واستنباتها في أرض املجتمع، إال 

مازالت في كثير من األحيان، مغتربة ومنعزلة إلى حد ما عن واقع احلياة. 
إن التحول إلى تدريس حديث، ونخص بالذكر هنا العيادة القانونية، ال يأتي هكذا من دون 
مقدمات، أو ملجرد الرغبة في ذلك، بل يجب أن تكون لنا برنامج عمل، ورؤية استشرافية 
إلى  دراسية  بعثات  إرسال  الصدد،  هذا  في  به  نقوم  أن  ميكن  شيء  وأول  للمستقبل، 
الواليات املتحدة األمريكية  لدراسة هذا النوع من البرامج، ونقل اخلبرة، وتكوين جيل 
التدريس املتخصصني، واالستعانة بكبار احملامني املتخصصني  جديد من أعضاء هيئة 
للتدريس بالعيادات القانونية، وإحداث تعديل باللوائح األكادميية لكليات احلقوق، حيث 
يتم التركيز على ضرورة إدراج مقررات تعتمد على اجلانب العملي، وكذلك إدراج مقرر 
التغلب  وضرورة  املاجستير،  لطلبة  بالنسبة  خاصة  إجباري،  كمقرر  القانونية  العيادة 
على الصعوبات املالية من خالل عقد اتفاقات شراكة مع اجلامعات األجنبية، ويجب كذلك 
نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وتدعيم اآلليات التي تكفل ممارسة غير القادرين حلق 

التقاضي)20(. 
الكفاءة  رفع  وفي  القانوني،  التعليم  تطوير  في  تسهم  أن  القانونية  العيادة  شأن  من  إن 
النظري والتطبيقي، ومن شأن ذلك  الشقني  للطلبة، من خالل مزاوجتهم بني  القانونية 
عنصر  السليم  التكوين  ألن  واستقالليته؛  التقاضي  قيمة  من  الرفع  في  يسهم  أن  أيضاً 
أساسي في هذا املجال، كما أن كليات احلقوق في بالدنا مدعوة إلى األخذ بنظام تعليمي 
جديد يساير زمن العوملة، وأن تكون هناك سياسة تعليمية واضحة من طرف احلكومات 

واملسؤولني للتعامل مع املستقبل.

د. فايز محمد حسني محمد- مرجع سابق، ص 1418.  )19(
د. فايز محمد حسني محمد – املرجع السابق نفسه.  )20(
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اخلامتة
رؤية  على  نتوفر  أن  علينا  وجب  لذا  متاماً؛  جديدة  لغة  يستخدم  أصبح  اليوم  عالم  إن 
إطار  في  القانوني،  اجلامعي  الدرس  أن  جيداً  نعي  أن  يجب  كما  للتعليم،  استشرافية 
العيادة القانونية، ال يلغي دور األستاذ، بل يصبح دوره أكثر أهمية وأكثر صعوبة، فهو 
شخص مبدع ذو كفاءة عالية يدير العملية التعليمية باقتدار، وهو مزيج من القائد ومدير 
املشروع البحثي والناقد واملوجه، وهو جوهر العملية ألن العيادة القانونية من شأنها أن 
تنمي مكونات التفكير النقدي، وتكوين العقل املبدع، وهي تتجه نحو تعليم التفكير ألنها 

تضع مهارات التفكير ضمن أولوياتها الرئيسية. 
املعلومات، وجعله  توليد  الطالب من  أهدافها على متكني  ترتكز في  القانونية  العيادة  إن 
قادراً على التخيل والتصور والتحليل املنطقي واالستنباط واالستقراء)21(، كما تهدف إلى 
الفهم  الذي يقوم على  التعليم  إلى  املعلومات  إعطاء  الذي يعتمد على  التعليم  التحول من 

ومهارات احلياة.

.National Gird For Learninginuk-www.rgFI.govuk .الشبكة القومية للتعليم في بريطانيا  )21(
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د. أحمد عبد الصبور الدجلاوي،  -
القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  والتطبيق،  النظرية  بني  القانونية  العيادات  	•

.2021

العيادة القانونية ودورها في تطوير التعليم القانوني، مقال منشور في مجلة  	•
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