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 المقدمة

باإلضافة إىل تقدمي وجيز ألهم مراحل موضوع هذه املقالة الرئيسي هو البحث القانوين، مناهجه، ومزاياه وعناصره )الفصل األول( 

البحث القانوين واليت تشمل حتديد إشكالية البحث، البحث يف مصادر القانون وتطبيق قواعد القانون على الوقائع وحل اإلشكالية 

املعلومات املتوفرة يف كتب ومقاالت خمتلفة يقدم جمموعة من البحث الطابع الوصفي كونه هذا على  يطغىان وإن ك)الفصل الثاين(. 

بشكل املعلومات أواًل هذه يف تنظيم الرئيسية هي خلرباء يف البحث القانوين والبحث العلمي بشكل عام إال أن مسامهة هذه املقالة 

وهو ما املختلفة ملناهج البحث، ملفاهيم يف ال  أساسها اخلآراء مضللة املصادر من  بعض وتفنيد بعض ما ورد يفمنطقي ومتسلسل 

  . السليم قانوينالعملية البحث ال حمالة العلمي ويعيق لفهم الصحيح آلليات البحث ايعيق عملية 

 الفصل األول: مناهج البحث القانوني وعناصره الرئيسية

رام اهلل: "كيف أصل إىل مدينة أرحيا؟" فأجابه: "أرحيا مدينة مجيلة وسياحية وفيها  سأل سائق سيارة شرطي مرور يف وس  مدينة

أماكن أثرية رائعة وقدمية و...". "نعم ولكن هل لك بأن تدلين على الطريق املؤدية إليها؟" فأجاب الشرطي: "أرحيا من أقدم مدن 

ئق للمرة الثانية وقال: "لكن... هل لك أن تدلين على األقل كيف العامل ومن أكثرها اخنفاضًا حتت مستوى البحر...". فقاطعه السا

أخرج من وس  املدينة؟" قال ذلك بعصبية شديدة قبل أن يرتكه دون أن حيصل منه على جواب مفيد. ذهب السائق بعد ذلك إىل 

  1املكتبة، وإشرتى خارطة حتتوي على الطرق اليت تصل بني املدن الفلسطينية.

                                                 

)دون مكان النشر: زهران للنشر، ، منهجية البحث العلمي يف علم السياسة حممد سليمان الدجاين ومنذر سليمان الدجاين: القصة مستوحاة من 1
 . 15(، ص. 1116
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قد تكون املعلومات اليت قدمها شرطي املرور للسائق عن مدينة أرحيا قيمة وصحيحة )وقد ال تكون، ال يهم( ولكنها يف كل األحوال 

ال جتيب على سؤال السائق. فأجوبة الشرطي، وإن دلت على سعة معرفته، إال أهنا دلت أيضًا على قلة نباهته، وإن أغنت معلومات 

إال أهنا أهدرت وقته. ما حيتاجه السائق، بكل بساطة، هو أن يستدل على الطريق املؤدية إىل مدينة أرحيا، ال السائق عن مدينة أرحيا 

 أكثر وال أقل. 

واليت رتاكمية للمعرفة، العملية حث أي من خالل تلك الالبتاج إىل املنهج للوصول إىل هدفه من خالل املنهج هو الطريق. والباحث حي

اآللية لضب  عملية الوصل بني نقطة اإلنطالق ونقطة  يهف البحثمنهجية أما ة، نظرية أو عملية، وحىت حلها. تبدأ من بروز إشكالي

جمموع الضواب  والتوجيهات اليت متكن الباحث من حتديد مادة البحث ومعاجلتها، واملوجهات اليت متكنه من معرفة كيف  االوصول. إهن

من جيهل الطريق أو خيطأ هبا، ال يصل إىل غايته. بدون منهج، أو باألحرى، بدون  2يفتش، كيف حيلل، كيف يعرض، وكيف يناقش.

 منهج مناسب، ال يصل البحث إىل أي مكان بل يهدر الوقت وخييب األمل. 

أشياء كثرية وجيهل أشياء أكثر. يكتسب  ي مرتبطة بطبيعة اإلنسان الذي يعرفليست مشكلة يف حد ذاهتا، فه إال أن قلة املعرفة

اإلنسان الكثري من املعرفة بالفطرة أو باخلربة، لكنها حتتاج إىل وقت وعمل وجهد دؤوب، وهي مرتبطة باخلربات الفردية من جهة 

واإلطار اجملتمعي من جهة أخرى. يتميز اإلنسان عن غريه من الكائنات احلية بقدرته على التعلم. إذ يكتسب الباحث املعرفة الضرورية 

ريته التعليمية، من خالل "علم املنهج"، أي ذلك العلم الذي يُعىن بدراسة الطرق واألساليب العلمية التقنية لعلم باملناهج، خالل مس

الطرق واألساليب العلمية دراسة القانونية هي البحث يف علم القانون أو املنهجية ومنهجية  4املنهجية هي علم املنهج.و  3من العلوم.

  5.الفصل األولهذا ؛ وهو موضوع والتقنية لعلم القانون

                                                 

 . 7(، ص. 1118)بريوت: منشورات احلليب احلقوقية، املنهجية القانونية عكاشة حممد عبد العال وسامي بديع منصور،  2

 . 6نفس املرجع، ص.  3

 :يف األدبيات املختصة، نذكر منها (methodology)وردت تعريفات خمتلفة للمنهجية  4

ون هذه الدراسة انتقادية هتدف إىل حتديد املنهجية "تعين علم املنهج أي دراسة الطرق واألساليب العلمية التقنية لعلم من العلوم/ على أن تك -
 .نفس املرجعاملصدر املنطقي، واألمهية واألبعاد." 
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 األول: مناهج البحث  المبحث

هو الطريق الذي يصل بني نقطة البداية كما مت تقدميه يف املقدمة بشكل مبس ، املنهج و . (method) املناهج مجع كلمة منهج

)املبحث  وآلياته )املبحث األول( البحثوهي يف الوقت ذاته تشري لطرق  6)حتديد اإلشكالية القانونية( ونقطة النهاية )حل القضية(.

  .الثاين(

 األول: طرق البحث المطلب

بالعودة إىل قصة السائق التائه الذي يرغب بالوصول إىل مدينة أرحيا، يبدو جليًا بأن حلقة الوصل بني مدينيت رام اهلل )نقطة إنطالق 

أرحيا مرورًا بقلنديا والرام. هذا يعين بأن املنهج يشري باألساس إىل  –السائق( ومدينة أرحيا )غاية وهدف السائق( هي طريق رام اهلل 

، وصفياً  إستنباطياً،حتيليًا أو  ،إستقرائياً تأصيليًا أو الطريق الذي يسلكه الباحث للوصول إىل غايته. واملنهج هبذا املعىن قد يكون 

  7أو مقارناً. ،تارخيياً 

                                                                                                                                                             

ملنطق تطبيق املنظور العلمي يف دراسة اجملتمع البشري وظواهرة وتعىن تطبيق املنطق العلمي يف دراسة الظواهر واحلوادث وهي  [املنهجية]"تشري  -
م ترتب  بفلسفة العلم وتشري يف بعض جوانبها لتحليل طرق البحث وتقوميها وخي تأيت يف قمة البناء املنهجى وهي قاسم مشرتك بني مجيع النظ

مناهج البحث مسعد عبد الرمحن زيدان، تقيم صلة وثيقة بني أى من النظم العلمية واملبادئ األساسية للمنظور العلمى العام."  العلمية ألهنا
 .71(، ص. 1117احملله الكربى: دار الكتب القانونيه،  -)مصر  العلمى يف العلوم القانونيه

)عمان: مجعية عمال منهج البحث يف الدراسات القانونية اجع التالية: أمحد سعيد املومين، املر الفصل األول من هذا البحث على تطوير اإلعتماد يف مت  5
-03ص. (، 1113)دون مكان نشر: دون ناشر، الطبعة الثانية،  املنهجية يف القانونحلمي حممد احلجار، ؛ 88-19ص. (، 0991املطابع التعاونية، 

قواعد ؛ عبد القادر الشيخلي، 55-00ص. (، 1115)عمان: دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، مناهج البحث اإلجتماعي إحسان حممد احلسن، ؛ 10
؛ عبد العال 30-05ص.، ، منهجية البحث العلميالدجاين والدجاين؛ 01-8ص.(، 1115)عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، البحث القانوين 

 .03-5ص. ، املنهجية القانونيةومنصور، 

 . 6ص.، املنهجية القانونيةعبد العال ومنصور، "إن كلمة منهج تعين طريقة، أسلوب، نظام."  6

عمان: دار وائل للنشر، الطبعة ) علم اإلجتماع القانوينإحسان حممد احلسن، للمزيد حول مناهج البحث هبذا املعىن، ميكن مراجعة املصادر التالية:  7
قواعد الشيخلي، ؛ 59-15ص.(، 1113)القاهرة: دار النهضة العربية، أساسيات البحث القانوين أمين سعد سليم، ؛ 51-09ص.(، 1118األوىل، 
 . 97-70ص.، منهجية البحث، الدجاين والدجاين؛ 07-03، ص.البحث
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كما هو احلال بالنسبة و  إشكالية البحث.ل حل –ويف الوقت نفسه  –أهنا ال تصلح دوماً  لكنها، وإن كانت مجيعها مناهج حبثية، إال

 للسائق الذي ال حيتاج إىل أي طريق يسلكه بل حيتاج إىل تلك الطريق اليت تالئم هدفه وتوصله إىل أرحيا. 

أرحيا هي الطريق اليت يبحث عنها فما حيتاجه هو  /قلنديا ومن مث قلنديا  /علم السائق بأن طريق رام اهلل على سبيل املثال، يف حال 

بريزيت، حىت ولو كانت أقرب وأسهل بالنسبة للسائق، إال  /سلوك تلك الطريق. هذا يعين بأن أي طريق أخرى، مثل طريق رام اهلل 

مغلقة  أرحيا / قلنديا / اهللأهنا الطريق اليت ستؤدي به إىل بريزيت وليس إىل أرحيا. لكن، لو فرضنا أنه ولسبب ما كانت طريق رام 

بسبب حادث سري أو حاجز عسكري، فهل هذا يعين بأن السائق لن يصل أبداً إىل أرحيا؟ بالطبع ال، فهناك طريق أخرى، وهي طريق 

جيوز االرجتال يف ال أواًل،  املعرجات، فهي أطول قلياًل وأكثر وعورة إال أهنا يف النهاية تؤدي إىل اهلدف ذاته. مما سبق يبدو جلياً بأنه:

اختيار منهج البحث املناسب. فلكل حبث منهجه الذي يناسبه دون غريه، وهو فق  ذلك املنهج الذي يوصل الباحث إىل غايته أو 

 لكنه يعينثانياً، بريزيت(.  –أرحيا وليس طريق رام اهلل  –قلنديا  –هدفه، أي حل القضية اليت أمامه )ما حيتاجه السائق هو طريق الرام 

أيضاً بأنه ميكن أن يعتمد الباحث على منهج أو منهجني يف الوقت نفسه )فالسائق احتاج أواًل للوصول إىل قلنديا ومن مث التوجه حنو 

ًً بأنه ال يوجد منهج ُمنزل يف حد ذاته؛ فغاية وهدف البحث مقرونة باإلمكانيات والظروف اليت يعمل  هذا. ثالثاً، أرحيا( يعين أخريًا

هبا الباحث، وهي اليت حتدد يف النهاية املنهج الذي يتخذه للوصول إىل هدفه )قد يضطر السائق أن يسلك طريق املعرجات بالرغم من 

 أرحيا(.  /قلنديا  /ام اهلل وعورهتا وذلك لتعسر استعمال طريق ر 

 الثاني: آليات البحث المطلب

إال أن الطريق وحدها ال تكفي للوصول إىل أرحيا. فالسائق حيتاج إىل أن يعرف كيف جيد الطريق املؤدية إىل أرحيا، وهو يستعمل لذلك 

أمله من األجوبة اليت حصل عليه من طريقة بسيطة: سؤال شرطي افرتض السائق بأنه يعرف الطريق اليت يبحث عنها. ولكن خيبة 

معلومات قد جتعله يبحث يف مصادر أخرى، كاخلارطة، واليت قد يكون فهمها أكثر تعقيداً، إال أهنا يف احملصلة قد توفر للسائق 

 املعلومات اليت يبحث عنها. هذا يعين بأن املنهج يشمل أيضاً طريقة البحث والتنقيب عن املصادر. 

على املعلومات الضرورية عن الطريق الواجب سلوكها، وحىت مع وجود طريق سالكة بني رام اهلل وأرحيا )سواء  لكن حصول السائق 

كانت تلك البسيطة، اليت ترب  بني املدينتني مرورًا بقلنديا، أو تلك الوعرة، طريق املعرجات( ال يعين بالضرورة بأن السائق قد وصل 
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املناسبة لسلوك هذه الطريق؛ فهو قد يصل إىل أرحيا عن طريق وسيلة نقل بدائية، كالعربة أو الدابة، إىل غايته. حيتاج السائق إىل اآللية 

ولكن ذلك سيستنزف منه الوقت الكثري واجلهد الكبري، وقد يستعمل املواصالت العامة وهو يعين اإلنتظار يف موقف سيارات األجرة، 

أرحيا /  قلنديا/  السيارة إذن هي الوسيلة األكثر مالئمة لسلوك طريق رام اهلل ولذلك فهو قد يفضل استعمال سيارته اخلاصة. تصبح

 وإيصال السائق إىل غايته، وإن مل تكن الوسيلة الوحيدة املمكنة. 

ث هذا يعين بأنه باإلضافة إىل معرفة طريقة البحث عن املعلومات يف مصادرها وطريقة جتميعها وتنظيمها والتعامل معها، حيتاج الباح

أيضًا لوسائل وآليات متكنه من الوصف والتحليل والنقد واملقارنة، وهذه اآلليات والوسائل متنوعة أيضًا وهي تشمل املراجعة املكتبية 

لألدبيات، أو البحث امليداين واملقابالت، أو عن طريق مراقبة الظواهر... بناء على ما سبق، ميكن اإلدعاء هنا بأن للمنهج معان 

ة بعد أن عجز الشرطي استعمال الطريقة املناسبة للحصول على املعلومات )استعمال اخلارطأواًل، يشمل يف الوقت ذاته:  خمتلفة، فهو

استعمال طريقة أرحيا أو املعرجات(. ثالثاً، -قلنديا-اهللسلوك الطريق املناسب الذي يصل بني رام اهلل وأرحيا )رام عن مساعدته(. ثانياً، 

 صول إىل مدينة أرحيا )استعمال السيارة بدل العربة أو الدابة(. النقل املناسبة للو 

 الثالث: المفاهيم المختلفة لمناهج البحث  المطلب

حول مفهوم مناهج البحث. فهم يقولون  –وبشكل خاص عند طالب القانون  –يتم اخلل  أحيانًا عند بعض القانونيني والباحثني 

منهج البحث مبعىن "طريقة البحث"، أي التقنية اليت يستعملها الباحث، عن طريق أواًل،  8منهج ويقصدون ثالث مفاهيم خمتلفة:

منهج البحث مبعىن "أسلوب ثانياً، حتديد عناصر اإلشكالية أواًل، إجراء البحث املتخصص، وتطبيق القواعد القانونية على الوقائع. 

عها، فهو يكون منهجًا إستقرائيًا أو إستنباطياً، وصفياً، حتليليًا أو البحث"، أي طريقة تعامل الباحث مع املعلومات اليت يتم جتمي

ومنهج البحث أخرياً مبعىن "آليات البحث" العملية، أي الوسائل اليت يسخرها الباحث، باإلنسجام مع ثالثاً، نقدياً، تارخيياً أو مقارناً. 

كتبية للمصادر ولألدبيات، حبث ميداين، مقابالت، مراقبة أسلوب البحث، خلدمة اهداف حبثه، وهي قد تكون عبارة عن مراجعة م

 ظواهر، أو غري ذلك. 
                                                 

( وهو جيمع هذه املفاهيم 00ص. ، مناهج البحث اإلجتماعي) أنظر على سبيل املثال التعريف الذي يعطيه األستاذ الدكتور إحسان حممد احلسن 8
للمنهج يف  املختلفة للمنهج يف تعريف واحد. كما ميكن مراجعة مناهج البحث يف علم السياسة حبسب الدجاين والدجاين، حبيث مت عرض املفاهيم الثالثة

 . 97-71ص.، ، منهجية البحث العلميالدجاين والدجاينفصل واحد: 
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جتدر اإلشارة أخرياً إىل وجود خل  عند بعض املؤلفني بني منهج البحث من جهة وأنواعه أو أوصافه وشكله اخلارجي الذي يظهر به 

املنهج النظري والعملي، ولكنهم يف الواقع يعنون أنواع  فبعضهم يتكلم عن 9إىل القراء وطريقة تنظيم عملية البحث والتخطي  هلا.

البحث أو أوصافه واليت تعتمد على طبيعة اإلشكالية أصاًل )نظرية حبتة أم واقعية، سواء كانت األخرية حقيقية أو مفرتضة( و/أو طريقة 

وغريهم يتكلم عن مناهج )أو منهجيات( . .(وأساليب وآليات التعامل معها )عن طريق مراجعة نظرية أم حبث ميداين ومراقبة ظواهر..

البحث اخلاصة مبعاجلة نص قانوين، والتعليق على قرار قضائي، حل قضية واقعية، حتضري مذكرة قانونية، طريقة حتضري الئحة الدعوى 

يف مفهوم  ء البحث وهو ما يدخلوالالئحة اجلوابية واملرافعة، طريقة حتضري قرار قضائي. ما سبق يشري أحياناً إىل الطريقة التقنية إلجرا

األشكال املختلفة للبحث القانوين. أخرياً، قد ُيشري بعضهم إىل ميكن تسميته ، ولكنه قد يدخل أيضًا ضمن ما املنهج باملعىن الواسع

وهو يشمل باألساس وضع خطة البحث، على شكل  10البحث ويعين طريقة تنظيم عملية البحث والتخطي  هلا،أو منهجية منهج 

فهرس أويل للمحتويات، مرفقة خبطة عمل زمنية حبسب املواضيع، وطريقة تعامل الباحث مع املصادر وطريقة اإلشارة إليها يف البحث 

 .  "بحثالتخطي  اجليد لل"تسميته ميكن والتعامل معها، وطريقة التنسيق مع مشرف البحث، وهي مجيعاً تدخل ضمن ما 

 وعناصره الرئيسيةالبحث القانوني مزايا الثاني:  المبحث

البحث القانوين حبث علمي مائة باملائة. إذا كان غري ذلك فهو ليس ببحث أصاًل. لكنه، بعكس غريه من األحباث، يتميز بأنه حبث 

مبعىن آخر، ال يشري  11فحات اجلريدة الرمسية.يف حقل القانون. والقانون هنا ال يعين نصًا تشريعيًا جنده على رفوف مكتبة أو يف ص

القانون هنا إىل قوالَب جاهزة تستوعب مجيع القضايا وتعاجل مجيع النزاعات القانونية املمكن قيامها، بل هو حبث دائم عن املعرفة 

                                                 

 . 97-71، ص.، منهجية البحث العلميالدجاين والدجاينأو ما ورد يف:  ؛07-03ص. قواعد البحث،الشيخلي، : أنظر على سبيل املثال ما ورد يف 9

ملنهج البحث على أنه "خطة منظمة حمددة يضعها الباحث للوصول إىل كشف حقيقة  الدجاين والدجاينأنظر على سبيل املثال التعريف الذي يعطيه  10
 . 001ص. ،، منهجية البحث العلميالدجاين والدجاينمعينة أو الربهنة عليها." 

برتتيب حمدد ضمن جيب التمييز بني القانون كمجموعة من القواعد القانونية اليت تنظم جانبًا معينًا من جوانب احلياة اإلجتماعية واردة بأرقام متسللة و  11
كمجموعة قواعد قانونية تنظم العالقات اإلجتماعية وحتكم سلوك األفراد يف   قانون صادر عن السلطة التشريعية )القانون باملعىن الشكلي( عن القانون

، املنهجية يف القانوناحلجار، اجملتمع، وحتتوي على قواعد سلوكية مقرونة جبزاء، وهي بالتايل ملزمة لألفراد واجلماعات )القانون باملعىن املادي أو املوضوعي(. 
النظرية العامة  –املدخل لدراسة العلوم القانونية. مبادئ القانون عبد القادر الفار، قانون، راجع على سبيل املثال: . للمزيد حول املعاين املختلفة لل05ص.
 . 00-01(، ص.1116)عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  للحق
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سيتم  12احللول اليت تتضمنها.وممارسة يومية يتعاطاها من يضع القاعدة القانونية، من يدرسها ويفسرها ويطبقها، ومن يبحث عن 

 الثاين(. املطلب األول( يليه تقدمي ملا مييز البحث القانوين ) املطلبتقدمي البحث العلمي أوالً )

 األول: البحث العلمي المطلب

تهلك يف البحث، لغوياً، هو التفتيش والتنقيب؛ وهو العنصر املادي للبحث، أي ذلك اجلهد اجلسدي أو الفكري أو الذهين الذي ُيس

والبحث هبذا املعىن ليس ِحكرًا على اإلنسان  13البحث عن شيء يليب حاجة ما، قد تكون معروفة أو مفرتضة، حقيقية أم خيالية.

 فق . فاحليوان يبحث عن غذائه ودافعه الغريزة، والنبتة تبحث عن مصدر الضوء. 

شمل مراحل ثالثة: أواًل، التفتيش والتنقيب. وهو البحث أما البحث باملعىن اإلصطالحي فهو حكر على اإلنسان العاقل. وهو ي

باملعىن اللغوي، سابق الذكر؛ ثانياً، التصنيف والتنظيم. وهو يفرتض احلصول على نتائج من البحث والتفتيش، حتتاج إىل تأطري وتراب  

ملعطيات اليت مت إجيادها أواًل وتصنيفها ثانياً. وتسلسل منطقي؛ ثالثاً، التحليل والتطبيق. وهي مرحلة اخلروج باستنتاجات انطالقًا من ا

واحلال هنا هو حال من ينقب عن الذهب. فبعد البحث والتنقيب عن اخلام، تبدأ مرحلة فصل الذهب عن املواد األخرى؛ تليها 

 مرحلة صقل الذهب. 

نقب أن يعرف أواًل أنه يبحث عن الذهب وليس عن أي معدن آخر وأ
ُ
ن هناك مؤشرات على إمكانية وجوده إلجياد الذهب، على امل

يف املكان الذي يبحث فيه. كما أن فصل الذهب عن اخلام والعناصر األخرى )كاملاء واحلصى( يفرتض متييز العناصر املختلفة عن 

هب بعضها ووضع كل جمموعة مع غريها اليت حتتوي على عناصر شبيهة. أخريًا هناك حاجة الستخدام الطريقة املناسبة لصقل الذ

والتعامل مع املادة اخلام جلعلها قابلة لإلستخدام. إن اتباع الطريقة الصحيحة يف التفتيش والتنقيب، والطريقة الصحيحة يف التنظيم 

                                                 

نظم قانونية يعرف الشيخلي البحث القانوين على أنه "سلسلة عمليات مرتابطة لدراسة نظم وأفكار قانونية بغية حتديد احلقائق القانونية والوصول إىل  12
مية املعرتف هبا." أكثر إكتماالً وفعالية وتشخيص شوائبها ومثالبها والسعي لتطوير مزاياها وعناصر القوة فيها وجيري كل ذلك وفق أحد املناهج العل

 . 5ص. قواعد البحث،الشيخلي، 

صول يعرف الشيخلي البحث العلمي على أنه: أداة لتحليل املعلومات واملعارف هبدف احلصول على حقائق معينة ويفيد البحث العلمي الباحث يف احل 13
ناك من قام بوضع تعاريف أمشل للبحث العلمي؛ راجع على سبيل ه .8ص. قواعد البحث،الشيخلي، على حقائق جديدة وتنمية معلوماته العلمية والفنية." 

 . 11-10ص.، ، منهجية البحث العلميالدجاين والدجايناملثال: 
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والتصنيف، والطريقة الصحيحة يف التحليل والتطبيق، هي ما جتعل البحث علمياً. والطريقة الصحيحة اليت نتكلم عنها هنا هي 

 سبب حيتاج الباحث للمنهجية يف حبثه لكي يكون حبثُه علمياً.املنهجية. هلذا ال

أما إذا استعمل الباحث منهجاً صحيحاً ولكنه ال يناسب البحث الذي يقوم به، فإن حبثه وإن كان علمياً إال أنه ال يوصل إىل النتائج 

املرجوة. حىت ولو توصل الباحث من خالل منهج غري مناسب إىل نتائج صحيحة وقيمة قد تغين املعرفة بشكل عام، إال أهنا ال حتتوي 

وبة ألسئلة البحث اليت يطرحها الباحث. أما إذا مل يعتمد الباحث على املنهجية يف عملية البحث، فإن حبثه باجململ بالضرورة على أج

لن يكون علمياً، كما أنه من غري املتوقع أن يصل إىل نتيجة علمية. أما إذا حصل أن توصل إىل نتيجة صحيحة، فإن وصوله إليها 

 تاج إىل البحث العلمي أصالً. سيكون نتيجة الصدفة. والصدفة ال حت

 : البحث القانونيالثاني المطلب

البحث القانوين، كغريه من األحباث، من مناهج البحث املختلفة، ويستفيد من املنطق وأساليب التصنيف والتحليل، والتفكري يستفيد 

والكتابة. إال أن للبحث القانوين حمددات يفرضها القانون نفسه؛ كأن يتم حتديد مصادر القانون وهرميتها فيما بينها، أو أن يُعطي 

والتحليل واإلجتهاد أو يقيدها، أو يسمح بإجراء القياس أو مينعه. كما أن البحث القانوين جييب على  القانون حرية يف التفسري

 . إشكالية البحث"إشكالية" قانونية هي 

ليست شيئاً سلبيًا جيب حتاشيه، بل قضية حتتاج لتدخل رجل القانون. كما أن رجل القانون يبحث عن القواعد  البحث إشكاليةإن 

يف مصادرها الرئيسية أواًل إال أنه قد يلجأ إىل مصادر ثانونية للمساعدة، وليس العكس. والبحث القانوين يعطي النتائج القانونية 

ويصقلها بشكل خارجي حمدد، قد يكون يدفع الباحث مثن التقصري به مثناً غالياً جداً، وذلك بسبب أمهية اإلجراءات يف القانون. هذا 

النظام القانوين للبلد بشكل عام؛  يتم يف إطار حمددات القانون نفسه، بل وضمنأواًل،  لقانوين هو كونه:يعين بأن ما مييز البحث ا

يعتمد على مصادر القانون بشكل رئيسي ليجيب على أسئلة ثالثاً،  حيتوي على إشكالية حبث قانونية حتتاج للقانوين حللها؛ثانياً، 

يتم صياغته بشكل خارجي يناسب احلاجة اليت رابعاً،  ية على إشكالية البحث؛البحث وذلك عن طريق تطبيق القواعد القانون

 استدعت تدخل رجل القانون أصاًل. 
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نشر يف جمالت قانونية حمكمة، أو أطروحة أو رسالة  ًُ والبحث القانوين كما باملعىن املذكور سابقًا ال يشمل فق  األحباث اليت ُت

من خيل  بينهما يكون كمن خيل  النوع بالصنف، اجلوهر بالشكل، الطبيعة بالصفة.  علمية لغايات احلصول على شهادات عليا.

 . قجتدر اإلشارة أخرياً إىل أن هدف هذه املقالة هو التعريف بالبحث القانوين باملعىن الواسع وليس باملعىن الضي

 : عناصر البحث القانونيالثالث المطلب

يتميز البحث القانوين، أيًا كان شكله اخلارجي، بوجود إشكالية ذات طابع قانوين، حتتاج إىل تدخل الباحث القانوين، ملعرفة القانون 

الساري وبالتايل التوصل حلل اإلشكالية القانونية. هذا يعين بأن هناك ثالث عناصر جيب تواجدها للحديث عن حبث قانوين: الباحث 

 ية حبث قانونية، والبحث يف مصادر القانون. القانوين، إشكال

فقد يكون حماميًا متدربًا يكتب  14.يتميز البحث القانوين بأنه يتم من ِقبل باحث قانوين أو "رجل القانون"أواًل، الباحث القانوني: 

ائم مع زبون يطلب منه متثيله والدفاع عن مذكرة قانونية ليجيب على سؤال قانوين حمدد أو حمامياً مزاواًل ملهنة احملاماة يتعامل يف نزاع ق

بة مصاحله أو قاضياً يف حمكمة يريد البت يف قضية معروضة أمامه؛ أو مستشاراً قانونياً يف وزارة أو يف شركة أو بنك؛ أو موظفاً يف النيا

يكتب ورقة حبثية يف مساق ما، أو  العامة يهمهم حتقيق املصلحة العامة والعدالة بطريقة موضوعية. وقد يكون طالبًا يف كلية احلقوق

طالبًا دراسات عليا يكتب أطروحة أو رسالة لغايات التخرج، أو قد يكون أستاذاً جامعيًا يكتب مقالة أو كتاباً لغايات الرتقية. حيتاج 

انوين ويستخدمونه يف مجيع هؤالء، بالرغم من اختالفاهتم، واختالف مناهجهم وحاجاهتم البحثية ودوافعها وأهدافها، إىل البحث الق

عملهم. إال أن ما مييز الباحث القانوين ليس إهتمامه البحثي يف القانون. فالصحفي يهتم بالتشريعات اجلديدة الصادرة وينقب حول 

بة... كما أن الدوافع واملصاحل من ورائها، وعامِل السياسة يهتم بالقانون وبأثره على النظام السياسي ومبفاهيم أخرى كالدميقراطية واحملاس

هو هناك اهتمام متزايد بالقانون من قبل غري القانونيني، كعلماء اإلجتماع. ما مييز البحث القانوين باإلضافة إىل الباحث القانوين نفسه 

 توفر العنصرين التاليني. 

                                                 

أنه سيتم يف هذه املقالة يتم استعمال "رجل القانون" أو "الباحث القانوين" أو "الباحث" ليشري للشيء ذاته إال إذا اقتضى السياق غري ذلك. كما  14
 استعمال املصطلحات بصيغة املذكر على أهنا ختاطب يف الوقت ذاته املذكر واملؤنث دون متييز. 
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ة. واإلشكالية القانونية قد تكون يتميز البحث القانوين بأن إشكالية البحث فيه هي إشكالية قانونيثانياً، وجود إشكالية قانونية: 

، هدفها ختطي  األعمال مفترضة، أي مرتبطة بنزاع قائم أو حبدث يُعتقد بأنه قد يُغري يف املراكز القانونية لألفراد، وقد تكون واقعية

إىل معرفة حكم القانون أي هتدف  أبحاث تطبيقيةوجتنب خمالفة القانون الساري يف بلد ما. لكن، ويف كلتا احلالتني، ميكن اعتبارها 

يف قضايا حدثت، ستحدث أو قد حتدث. أما يف حال األحباث النظرية/األكادميية، فإن اإلشكالية القانونية قد تكون نظرية حبتة غري 

 مرتبطة بنزاع حمدد.

تلك اليت تقع على قمة اهلرم. إال حيتاج الباحث القانوين إىل العودة إىل مصادر القانون، ابتداءاً من ثالثًا، البحث في مصادر القانون: 

ى أن قمة اهلرم ختتلف باختالف األنظمة القانونية. فالسوابق القضائية وبالتايل قرارات احملاكم تعتلي قمة اهلرم القانوين وبالتايل أمس

الساري يف بريطانيا ( وهو النظام common lawمصادر القانون يف األنظمة القانونية األنكلوساكسونية، أي نظام قانون العموم )

 civil lawويف الواليات املتحدة )وإن وجدت بعض اإلختالفات بني النظامني القانونيني(. أما يف أنظمة القانون املدين )

systemالقاري، فإن التشريع حيتل املكانة األوىل يف مصادر القانون. -(، وهو ما يطلق عليه النظام األورويب 

 

 ث القانوني: مراحل البحالثانيالفصل 

عتمد للبحث، وبالرغم من التنوع يف األنظمة القانونية واليت تؤثر إختالف بالرغم من 
ُ
اإلشكالية القانونية، الباحث القانوين، واملنهج امل

راحل واليت تؤثر مجيعًا على نتائج البحث. إال أن البحث القانوين كغريه من األحباث العلمية، مير يف ثالث م –على مصادر القانون 

 رئيسية: أواًل، مرحلة التفتيش والتنقيب أو البحث املادي. ثانياً، مرحلة التصنيف والتنظيم. ثالثاً، مرحلة التحليل والتطبيق. 

يقوم هبا الباحث القانوين وهي: أواًل، تأطري البحث أي حتديد عناصره  15وهذه املراحل الثالث للبحث القانوين يقابلها ثالث خطوات

ليت ميكن تسميتها لغايات التبسي  "البحث األويل". يف هذه املرحلة حياول الباحث أن يعرف "ما هي اإلشكالية؟" ثانياً، الواقعية وا

                                                 

أو خطوات" )بدل "مرحلة" أو "مراحل"( عند اإلشارة ملا مير به الباحث أثناء عملية البحث ملا تعرب عنه من مفاهيم يف هذه املقالة مت إستخدام "خطوة"  15
جيري يف  تناسب ما مير به الباحث. ذلك ألن "خطوة" تعرب عن وجود إنتقال واع من مرحلة إىل أخرى؛ كما أن "خطوة" توحي بوجود تقدم، وهو فعالً ما

ال ري كلمة "خطوة" إىل تراتبية وتنقل تدرجيي من مرحلة ألخرى، دون قفز أو إمهال ملراحل إنتقالية. إال أن هذا ال يعين بأي حال من األحو البحث. أخرياً تش
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حتديد القواعد القانونية اليت جتيب على أسئلة البحث اليت مت حتديدها، واليت ميكن تسميتها لغايات التبسي  "البحث املتخصص". يف 

أن يعرف: "ما رأي القانون؟" ثالثاً، تطبيق القواعد القانونية على العناصر الواقعية واليت ميكن تسميتها  هذه املرحلة حياول الباحث

لغايات التبسيطة "البحث التطبيقي". يف هذه املرحلة حياول الباحث أن يعرف: "ما هو حل اإلشكالية على ضوء ما ورد يف 

   16القانون؟"

 المبحث األول: تحديد إشكالية البحث

يروى عن اسحق نيوتن أنه كان مستلقيًا يف ظل شجرة عندما سقطت على رأسه تفاحة من شجرة قريبة وهي ما نبهته إىل أن 

األجسام يف الكون تتأثر باجلاذبية. قام بعدها نيوتن بتحليل بعض البيانات املتعلقة حبركة القمر حول األرض، وتوصل إىل أن القوانني 

بنشر قانونه  0686قام اسحق نيوتن يف العام  ب األرض للتفاحة هي نفسها اليت تنظم حركة الكواكب.الرياضية اليت حتدد قوة جذ

يف اجلذب العام والذي ينص على ما يلي: "كل جسم يف الكون يؤثر بقوة جذب على جسم آخر، ومقدار هذه القوة يتناسب 

  17طردياً مع حاصل ضرب الكتلتني وعكسياً مع مربع املسافة بينهما."

                                                                                                                                                             

ة كّر وفّر، مليبأن هناك حد فاصل بني مراحل البحث الثالث؛ حٌد إذا مت جتاوزه، ال ميكن للباحث بعدها العودة إىل الوراء. بل على العكس، فالبحث هو ع
مل مع عناصر مد وجزر، فيه عودة إىل الوراء كما تقدم إىل األمام بالقدر الذي حيتاجه الباحث، وبقدر ما يتم تكوينه لديه من سالسة وسهولة يف التعا

 أو تضييق بعض ما جاء فيها، يُعترب البحث املتنوعة. هذا يعين بأن العودة إىل الوراء، أي إىل مرحلة سابقة، إلعادة النظر أو لتدعيم أو توضيح أو تفسري
احل البحث، أيضاً جزءاً ال يتجزء من عملية البحث، ألهنا تساعد الباحث على صقل حبثه بطريقة أفضل. وبالتايل، تتحول عودته إىل مرحلة سابقة من مر 

 خطوة ضرورية لتقدمه لألمام، حنو حتقيق أهداف البحث واإلجابة على أسئلته.

عملية التخطي  للبحث وإخراجه بشكله النهائي بالطريقة اليت تتالئم مع طبيعة البحث القانوين وأهدافه فهو موضوع آخر حيتاج إىل مقالة أما بالنسبة ل 16
)بريزيت: دليل الصياغة التشريعية معهد احلقوق، ؛ 91-63ص. ،أساسيات البحثسليم، إنطالقاً مما ورد يف املراجع التالية: الفصل الثاين مت تطوير أخرى. 

-19ص. منهج البحث،(؛ املومين، 119-115و 31-07ص.، املنهجية القانونيةعبد العال ومنصور، ؛ 33-30ص.(، 1111جامعة بريزيت، 
 (. باإلضافة إىل املراجع التالية: 111-111ص. ، املنهجية يف القانون(؛ احلجار، 88

Edmund M.A. Kwaw, The Guide to Legal Analyses, Legal Methodology and Legal Writing 

(Toronto: Emond Montgomery Publications Limited, 1992), 140-156; Wayne C. Booth, Gregory 

G. Colomb and Joseph M. Williams, The Craft of Research (Chicago & London: The University 

of Chicago Press , 2008), 29-103.  

 مت نشر هذه القصة على الصفحة اإللكرتونية التالية:  17

http://www.schoolarabia.net/fezia/level4/almkanika_al3ama/kanoon_aljathb/al-jathb1.htm 
(accessed December 11, 2008) 

http://www.schoolarabia.net/fezia/level4/almkanika_al3ama/kanoon_aljathb/al-jathb1.htm
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من "شيء" ما. مهما كان هذا "الشيء" تافهًا وبسيطًا )كسقوط تفاحة عن شجرة( أو مهماً  –كان أي حبث   –ينطلق البحث 

ومعقداً )كدوران القمر حول األرض( إال أن هذا "الشيء" يدفع الباحث ألن يبدأ حبثه. هذا "الشيء" يثري اهتمام الباحث وفضوليته، 

قد يكون هذا "الشيء" حسياً ملموساً وقد يكون ذهنياً جمرداً، إال أنه يف احلالتني مرتب  باإلنسان العاقل بل قد يؤرقه ويشغل أفكاره. و 

أو ببساطة عن  املعرفة. كما وقد يكون هذا "الشيء" أساسه إهتمام ومصلحة أو قد يعكس جمرد  -الذي يبحث عن حلول عملية 

 فضول ذهين. 

القانون، غريب عن الباحث القانوين، إىل أن يقوم بتحويله إىل "إشكالية حبثية" أي أن يتم إال أن هذا "الشيء" يبقى خارج عامل 

حتويله إىل "شيء يستحق البحث". إن املهمة األساسية للباحث القانوين هي إذن حتويل إهتمام أو مصلحة أو فضول إىل "إشكالية 

ؤال يستحق اإلجابة ويثري اهتمام اآلخرين. وقد تكون إشكالية البحث: حبثية"؛ أي حتويله من سؤال يؤرق الباحث ويثري اهتمامه إىل س

( نظرية حبتة كما يف حال طالب دراسات عليا ينوي كتابة رسالة أو أطروحة للحصول على درجة علمية أو أستاذ جامعي ينوي  0)

بنزاع قائم كما يف حال احملامي الذي يتوىل  ( عملية أي مرتبطة1كتابة مقالة أكادميية للنشر يف جملة حمكمة أو كتاب؛ أو قد تكون )

الدفاع عن موكله يف قضية جزائية أو مدنية أو مفرتضة كما هو حال مستشار قانوين جييب على استفسارات حمددة من قبل زبائنه 

 الذين ينوون تنظيم شؤوهنم املستقبلية. 

 المطلب األول: تحديد اإلشكالية في األبحاث النظرية

( القانوين يف حال األحباث النظرية البحتة حتتاج إىل خربة أكرب يف جمال research problemإشكالية البحث )حتديد إن 

البحث العلمي منه يف حال وجود نزاع قائم أو مفرتض. وللقيام بذلك هناك أربع خطوات أولية تساعد الباحث على ذلك. على 

( 1إىل كمية معقولة من املعلومات خالل املدة الزمنية احملددة إلهناء البحث. )( جيد موضوعًا ميكِّنه من التوصل 0الباحث أن:  )

( حيدد أنواع اإلثباتات واحلجج اليت يعتقد بأن 3يطرح األسئلة حول هذا املوضوع حىت يتمكن من التوصل إىل إسئلة تثري إهتمامه. )
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( يقرر ما إذا كان باإلمكان توفري املعلومات اليت 1يطرحها. ) القراء يتوقعوهنا لتدعيم اإلجابات اليت سيقدمها على األسئلة اليت

  18حيتاجها.

قد يعتقد البعض بأن هناك حاجة ألن يكون يف املوضوع الذي خيتاره الباحث جدة وحداثة وابتكار وفائدة قانونية وإضافة للمعارف؛ 

ة يف البحث ككل وليس بالضرورة ملوضوع البحث أو إال أن اجلدة ال تكون يف موضوع البحث ومشكلته بالضرورة بل هي صفة أساسي

اإلشكالية اليت تطرح يف البحث. واجلدة هنا ال تعين بالضرورة اخرتاع أو اكتشاف جديد بل قد تعين يف الوقت نفسه: "شيء مل يسبق 

انيه، أو شيء متفرق اليه فيخرتعه، أو شيء ناقص يتممه، أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء طويل خيتصره دون أن خيل بشيء من مع

  19جيمعه، أو شيء خمتل  يرتبه، أو شيء أخطأ يف مصنفه فيصلحه."

 المطلب الثاني: تحديد اإلشكالية في حال وجود نزاع قائم أو مفترض

حتويل حيتاج الباحث أواًل إىل ما العمل حينها؟ يُعىن هذا اجلزء بتقدمي طريقة عمل رجل القانون يف حال وجود نزاع قائم أو مفرتض. 

"القضية" إىل إشكالية حبث. ولكنه لن يهتم بأي إشكالية، بل تلك اليت هتم عامل القانون، أي اإلشكالية القانونية، أي تلك 

اإلشكالية اليت تستوجب تدخله هو دون غريه. هذه هي مرحلة "البحث األويل" أي املرحلة اليت يقوم الباحث من خالهلا بتحديد 

 إشكالية البحث. 

ملية "البحث األويل" يقوم الباحث بثالث عمليات: أواًل، عملية الغربلة؛ إذ يبدأ الباحث بتعرية القضية من أي شوائب خالل ع

موجودة يف العادة يف أي حكاية إنسانية، ليحافظ فق  على تلك العناصر املهمة لعامل القانون؛ وهو ما يُطلق عليه فيما يلي: "حتديد 

عملية التخمني؛ أي التحديد األويل للحقل أو احلقول القانونية اليت تدخل هذه القضية ضمنها؛ وهو ما  عناصر اإلشكالية". ثانياً،

يُطلق عليه فيما يلي: "حتديد احلقل القانوين". ثالثاً، عملية التفتيت؛ أي طرح تساؤالت بسيطة لكن حمددة، يعتقد الباحث بأن جوابه 

 إلشكالية؛ وهو ما يُطلق عليه فيما يلي: "حتديد األسئلة القانونية". عليها سيساعده على إجياد احلل النهائي ل

                                                 

18
 See Booth, Colomb and Williams, The Craft, pp.51-67.  

 .80ص.  منهج البحث،املومين، حبسب القتوجي كما ورد يف  19
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 األول: تحديد العناصر المادية لإلشكالية البحثية الفرع

األسئلة هناك طرق خمتلفة لتحديد إشكالية البحث وهي ختتلف حبسب الباحث وطبيعة البحث. ومن بني هذه الطرق، اإلجابة على 

شياء، األفعال أو ألا 20:"اهلمزات األربعةقاعدة "وهي ما ميكن تسميتها  .للتحري عن قضية أمامهاليت يطرحها الصحفي عادة 

 للقيام بذلك، على الباحث أن يتحرى عن مجيع املعلومات الضرورية حول: و ماكن. ألشخاص واألحداث، األا

حتت هذا املفهوم يدخل اجلماد واحليوان والنبات ذات العالقة املباشرة بالنزاع أو القضية موضوع البحث؛  األشياء:  -

 كالسيارة ، البيت، واملال، واألرض، واحليوان... 

حادث سري، موت الزوجة أثناء عملية اإلجهاض، سرقة املنزل، إغالق شركة التأمني األفعال أو األحداث:  -

 مالئها، كتابة وصية، فصل عن العمل... لفرعها دون تعويض ع

: وهو يشمل األشخاص )الطبيعيني أو املعنوييني( ووضعهم القانوين من جهة وعالقتهم القانونية مع األشخاص -

 بعضهم من جهة أخرى. 

: هذا يشمل حتديد املكان من جهة وصفته من جهة أخرى؛ أي حتديد املكان الذي مت فيه احلدث وليس األماكن -

 .اء فق  باملكان اجلغرايف العام )البلد، املدينة...(االكتف

لك إال أن رجل القانون البارع ال يكتفي مبا يرويه "الزبون" يف أول مقابلة، إذ أن األخري ال مييز بالضرورة بني املعلومات املفيدة عن ت

عالقاهتا فما بينها، مبا خيدمه يف حتديد غري املفيدة. هلذا فهو يقوم بطرح أسئلة تساعده على حتديد صفات العناصر األربعة و 

اإلشكالية. يستطيع الزبون نفسه توضيح بعضها، بينما قد حيتاج رجل القانون للتحري حول بعض احلقائق واإلثباتات. لكن رجل 

يتخلص من مجيع القانون، من جهة أخرى، ال حيافظ يف ملفاته أو على األقل يف حبثه، على كل تفاصيل القصة اليت يرويها موكله بل 

 التفاصيل الزائدة اليت ال هتمه يف حبثه. 

                                                 

 ( يف اللغة اإلنكليزية واليت تشري إىل: TAPP rule)وهي اليت تقابل  20

T: Things )األشياء(; A: Actions )األفعال أو األحداث(; P: Persons )األشخاص(; P: Places األماكن(. See, Kwaw, 

The Guide, 141-142. 
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 الثاني: تحديد الحقل القانوني  الفرع

قبل اخلوض يف آليات حتديد النصوص التشريعية أو قرارات احملاكم أو غريها من مصادر القانون اليت جيب اإلطالع عليها )املصادر 

ن من املفيد أن يتم اإلطالع على مصادر ثانوية عن طريق دراسة موسوعات الرئيسية للقانون( يف مرحلة البحث املتخصص، قد يكو 

اليت ال أو كتب قانونية. فبعد حتديد اإلشكالية تأيت مرحلة حتديد احلقول القانونية اليت ميكن تصنيف القضية ضمنها، واستثناء احلقول 

القانون ينظم العالقة بني الزوج والزوجة فهو قانون العائلة أو قانون هناك حقول خمتلفة يف القانون. فإذا كان عالقة هلا هبذه القضية. 

األحوال الشخصية؛ وإذا كان يهدف إىل مكافحة اجلرائم فهو قانون جنائي؛ وإذا كان ينظم العقود فهو قانون العقود؛ وإذا كان خيص 

  21الوظيفة العامة فهو قانون إداري.

اليت تستلزم تدخل الباحث، تبدأ عملية القراءة األولية حول املوضوع يف املصادر الثانوية.  بعد أن مت حتديد احلقل القانوين للقضية

لذي واملقصود باملصادر الثانوية املعاجم وكتب القانون العامة واملقاالت القانونية العامة اليت تعاجل قضايا شبيهة ضمن احلقل القانوين ا

على مقاالت أكادميية منشورة إلكرتونياً أو حىت استعمال اإلنرتنت بشكل عام مع اإلنتباه حددته. يف هذه املرحلة ميكن اإلطالع أيضاً 

إىل مصادر املعلومات. هتدف هذه القراءة السريعة والسطحية للمعاجم والكتب واملقاالت العامة إىل إعطاء صورة أولية حول النقاط 

 يفيد أن يقرأ الباحث مجيع الكتب واملقاالت حول املوضوع بل أن يكتفي القانونية املهمة اليت ميكن أن تثريها القضية وبالتايل ال

 باإلطالع على اجلزئية اليت تتعرض لنقاط يعتقد بأهنا تثريها القضية املعروضة عليه. 

 الثالث: تحديد األسئلة القانونية  الفرع

ألولية حول املوضوع، يقوم الباحث يف هذه املرحلة بوضع أسئلة إنطالقًا من العناصر املادية لإلشكالية واحلقل القانوين العام والقراءة ا

قانونية بسيطة يساعد اجلواب عليها يف حل القضية ككل. هذه األسئلة هي "األسئلة القانونية"اليت حتدد إطار حبثه يف املرحلة الالحقة، 

 البحث املتخصص. 

                                                 

 .50-37، ص.املدخلالفار، للمزيد حول حقول القانون ومعايري التمييز، راجع:  21
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 المبحث الثاني: البحث المتخصص 

وجود إشكالية واقعية أو مفرتضة حتتاج إىل تدخل رجل القانون، يبدأ الباحث هذه املرحلة فق  بعد يف حال البحث التطبيقي، أي ب

( حدد اإلشكالية بعناصرها املختلفة وحصل على مجيع املعلومات عنها وتأكد من أن مجيع األحداث واألفعال قد متت فعاًل . 0أن: )

( 3ية ضمنها واإلطالع على بعض املراجع العامة ذات العالقة باإلشكالية. )( حدد احلقل أو احلقول القانونية اليت تدخل القض1)

 حدد األسئلة القانونية اليت حيتاج أن يقوم بالبحث املتخصص كي جييب عليها. 

أو أكثر، باإلضافة إىل  سؤال واحدأما يف حال األحباث النظرية، يستطيع الباحث أن يبدأ هذه املرحلة فق  يف حال كان لديه 

حتت الرقابة أو اإلختبار فكرة ( أو hypothesis) فرضيةوهو ما يسمى  -على األقل  جواب واحد واعد لكل منها

(probation( حينها حيتاج الباحث أن يبحث عن املعلومات أو املعطيات أو البيانات .)data وذلك لقياس الفرضية أو )

ن خالهلا بالبحث بطريقة منظمة عن تلك املصادر اليت توفر له املعطيات م يقومخطة اختبارها. للقيام بذلك، على الباحث أن يضع 

الضرورية لفحص فرضية البحث. إن اختبار الفرضية على ضوء املعطيات اليت جيدها الباحث ستؤدي إىل إحدى النتيجتني التاليتني: 

نتج صحة الفرضية اليت عرضها يف بداية البحث؛ وإما ( إما أن جيد الباحث يف تلك املعطيات ما يُدعم فرضيته ويثبتها وبالتايل يست0)

( أن يثبت عكس ذلك، أي عدم صحة فرضيته فيعمل على تعديلها على ضوء ما وجده من معطيات يف املصادر وبالتايل صقلها 1)

 وحتسينها أو حىت تركها والتخلي عنها. 

وهي ختتلف من حيث ون. هناك ثالث أنواع من املصادر، وللقيام بذلك، يقوم الباحث يف هذه املرحلة بالبحث يف مصادر القان

تلك أمهيتها بالنسبة للبحث. أواًل، املصادر األساسية: وهي املعطيات واملعلومات واملواد األولية اخلام. ثانياً، املصادر املساندة: وهي 

الثانوية: وهي تلك املصادر اليت تلخص وتقدم تقارير  األحباث والتقارير اليت تستعمل املواد األولية اخلام بشكل مباشر. ثالثاً، املصادر

عن املصادر األساسية واملساندة، وهي تصلح لالستعمال اليومي وللقارئ العادي ولكنها ال تكفي للبحث املتعمق واملتخصص. يف 

غرض خاصة إذا ما كان حال وجدت، يكون من األفضل العودة إىل املصادر األولية، لكن استعمال املصادر املساندة قد يفي بال

الوقت املخصص للبحث غري كايف إلجراء البحث عن املصادر األولية للمعلومات، وشريطة أن يتم اإلشارة إىل هذا الضعف أو النقص 

 يف بداية البحث. 
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يعات يف نظام القانون تشكل قرارات احملاكم املصدر األساسي للقانون يف نظام قانون العموم بينما تكون التشر ويف األحباث القانونية، 

 املدين أو القاري هي املصدر األساسي للقانون وتتحول قرارات احملاكم إىل مصدر مساند. أما قرارات احملاكم يف النظام القانوين القاري

عتبارها تشكل مصدرًا مساندًا للقانون، إذ أهنا تطبق املصادر األولية )التشريعات( على وقائع مشاهبة، وتكتسب أمهيتها فق  با

، واستعماهلا على ضوء ما يرد يف املصادر األولية للقانون، التشريعات. كما أن آراء فقهاء القانون تكون أحيانًا مبثابة املصدر املساند

وهي  شريطة أن تكون تطبيقاً مباشراً للمصادر الرئيسية حلل إشكالية مشاهبة. أخرياً املصادر الثانوية هي غري تلك األساسية واملساندة،

 تشمل الكتب واملقاالت العامة حول املوضوع واليت ال تقوم بدراسة وحتليل وتفسري املصادر األساسية. 

 األول: آلية البحث عن المصادر الرئيسية والمساندة المطلب

تاج إىل وقت وجهد  إن عملية البحث عن القواعد القانونية يف مصادرها املختلفة ليس بالشيء السهل كما يبدو للوهلة األوىل، فهو حي

هل هناك كبريين، باإلضافة إىل معرفة بعض القضايا التقنية والفنية. للقيام هبذا ميكن للباحث أن يسأل نفسه األسئلة التالية: 

 تشريعات تساعد يف اإلجابة على األسئلة القانونية؟ مىت دخلت هذه التشريعات حيز التنفيذ؟ هل يرتب  أو يتأثر هذا التشريع بتشريع

آخر؟ ما هي هرميته نسبة إىل غريه من التشريعات ذات العالقة؟ ما هي املواد املهمة للبحث؟ جتدر اإلشارة إىل أن "التشريعات" ال 

تشري فق  ملا صدر عن السلطة الفلسطينية بل مجيع الشرتيعات السارية يف الضفة الغربية وقطاع غزة عند قيام السلطة الفلسطينية واليت 

 لها أو إلغائها بشكل مباشر أو بشكل ضمين.مل يتم تعدي

ه إال أن القانون يرتب  بالكثري من النشاطات البشرية وهو بالتايل يتميز بديناميكيته وذلك للتأقلم مع واقع متغري. فالقانون يتم تغيري 

التشريعات )يف أنظمة القانون  وتعديله بشكل مستمر، بل أن بعض القواعد القانونية قد يتم تعديلها عن طريق إلغاء أو تعديل بعض

املدين أو القاري( أو عن طريق تغري يف السوابق القضائية عن طريق احملكمة نفسها أو من قبل حمكمة أعلى )نظام قانون العموم(. هذا 

أكد من على الباحث إذن أن يتيعين بأن الباحث املميز ال يبحث فق  عن القانون بل يبحث عن القانون وفق أحدث التعديالت. 

للقيام هبذا ميكن للباحث أن يسأل نفسه األسئلة التالية: عدم وجود تعديالت وتغريات على التشريعات والقرارات اليت مت جتميعها. 

هل هذا التشريع ما زال سارياً )مل يتم إلغاؤه بطريقة مباشرة أو ضمنية(؟ هل هذا التشريع هو وفق أحدث التعديالت؟ هل هناك حالياً 

 ت أو مشاريع قوانني لتعديل القانون الساري؟ اقرتاحا
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ولإلستفادة من املصادر املساندة، يسأل الباحث نفسه: هل هناك قضية قد مت البت فيها أمام احملاكم مطبقة هذا التشريع أو بعض 

مواده؟ هل قرارات احملاكم اليت يتم اإلشارة إليها هي هنائية، يف أي درجة من التقاضي؟ ومن مث حول املصادر املساعدة، يسأل الباحث 

ب أو مقاالت فقهية ميكنها أن تساعد يف فهم القواعد القانونية املنظمة لقضية البحث؟ هل ما ورد فيها من آراء نفسه: هل هناك كت

 يعرب عن أحدث ما ورد من آراء للفقيه القانوين؟ 

 الثاني: البحث في المصادر الثانوية المطلب

لثانوية، أي تلك اليت تتعرض ملوضوع البحث دون أن تكون تشكل املكتبة، الورقية أو اآللية، املكان الرئيسي للبحث عن املصادر ا

تطبيقًا مباشراً للمصادر الرئيسية )كما هو حال املصادر املساندة(. يف الوقت نفسه، يشكل اإلنرتنت مساحة رئيسية لتحرك الباحث 

املكتبة واإلنرتنت وطريقة التعامل مع ما جنده يف عصر العوملة، وبالتايل حيتاج الباحث القانوين أن يتقن إستعماله أيضاً. طريقة استعمال 

  22من معطيات يف املصادر الثانوية هو موضوع هذا اجلزء.

 تحديد المراجع في المكتبة ( أ

يف هذه املرحلة حيتاج الباحث للتحرك من مكان حبثه الطبيعي )مكتبه الشخصي( ليذهب إىل املكتبة. لإلستفادة من املصادر اليت 

يع الباحث: االستفسار من العاملني يف املكتبة؛ اإلستفسار من اخلرباء يف املوضوع؛ مراجعة النشرات العامة توفرها املكتبة يستط

واملتخصصة اليت تقدم موجزا ألهم وأحدث ما نشر يف املوضوع؛ مراجعة فهرس املكتبات املتخصصة؛ مراجعة أعداد اجملالت املتوفرة 

 يف الزاوية اليت تُعىن مبوضوع البحث.  (؛ التفتيش يف رفوف املكتبةonlineآلياً )

نظريًا وال ممكن عمليًا اإلطالع على مجيع املراجع اليت تتعرض ملوضوع البحث أو تعاجل  جتدر اإلشارة هنا أنه ليس من الضروري

  23إشكالية شبيهة. املطلوب من الباحث إذن التعامل مع املراجع بذكاء:

                                                 

22 See See, Booth, Colomb and Williams, The Craft, pp.69-82.  

 . 31-18ص. ، املنهجية القانونيةعبد العال ومنصور، للمزيد حول هذا املوضوع، راجع:  23
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، خاصة املوسوعات والقواميس والوسي  والوجيز(أواًل على املراجع العامة )على الباحث أن يضطلع فمن حيث التخصص:  -

بدل أن يضيع يف قراءة مراجع إذا كان يف مرحلة البداية ويريد أن يأخذ رؤية أولية حول املوضوع املعاجل، أي قبل حتديد اإلشكالية 

كن تعديلها فيما بعد( باإلضافة إىل ارشاد الباحث إىل متخصصة. كذلك األمر تفيد املراجع العامة يف إعداد خطة أولية )واليت مي

مصادر أساسية ومساندة ومراجع أخرى ذات عالقة مبوضوعه مباشرة مبوضوع حبثه. بعد أن يقوم الباحث بتحديد اإلشكالية 

يسمح به الوقت وصياغة أسئلة البحث، من املفضل أن يركز يف قراءاته ومراجعاته الدقيقة على تلك املراجع املتخصصة، مبا 

 املخصص للبحث. 

على الباحث أن يعتمد باألساس على أحدث املراجع دون أن يعين ذلك عدم العودة للمراجع من حيث التحديث:  -

األقدم. أما إذا صدر الكتاب أو املقالة بأكثر من طبعة، على الباحث أن يعتمد على أحدث النسخ، لكن اإلطالع على النسخ 

 أحياناً ملعرفة التطور الذي قد يطرأ فعلى فكر الكاتب نفسه.  القدمية قد يكون مهماً 

بعدها يضطلع الباحث على  على الباحث أن جيري تقييمًا أولياً للمراجع اليت جيدها من حيث األمهية.من حيث األهمية:  -

 تلك األكثر أمهية مروراً إىل تلك األقل أمهية، وحبسب ما يسمح به الوقت املخصص للبحث. 

 المراجع في اإلنترنت تحديد ( ب

نصح حنن يف عصر العوملة. ال ميكن للباحث إذن أن يتجاهل اإلنرتنت أثناء عملية البحث كمصدر رئيسي للمعلومات. هلذا يُ 

لكن حبكمة وحذر. عند إستخدام اإلنرتنت كمصدر من مصادر البحث، على الباحث أن يُراعي ما يلي: يف  ؛باستعمال اإلنرتنت

حال كان موضوع البحث هو اإلنرتنت أصاًل يصبح املصدر األويل للمعلومات وميكن إستعماله هلذه الغاية بتوسع. أما يف غري تلك 

 ديرة بالثقة، وأن خيتار من بينها تلك األكثر أمهية. احلالة، فعلى الباحث أن يستعمل فق  تلك املصادر اجل

ها عند قيام الباحث جبرد أويل ملا توفر من مراجع، عليه أن يقوم بتقييم أويل هلا من حيث األمهية واملصداقية. ولتقييم املصادر اليت جيد

الباحث من خالل اإلنرتنت من حيث املصداقية، يتسائل الباحث: هل مصدر املعلومات منشور مع دار نشر معروفة أم أنه منشور 

ل الكتاب أو املقالة هي نشرة حُمكَّمة؟ وهل الكاتب معروف من حيث كونه متخصصًا يف هذا اجملال؟ إذا كان على اإلنرتنت؟ وه
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منشوراً على اإلنرتنت، فهل هو منشور على جملة أو جردية معروفة وميكن الثقة هبا؟ هل هو منشور على الصفحة الرمسية جلهة حكومية 

ات حديثة أم أهنا قدمية وغري حمدثة؟ هل يوجد توثيق وحواشي والئحة مراجع يف الكتاب أو مؤسسة غري حكومية معروفة؟ هل املعلوم

هل أو املقالة؟ هل تغطي املقالة أو الكتاب املوضوع املعين من جوانبه املختلفة؟ هل متت املراجعة اللغوية والنحوية للكتاب أو املقالة؟ 

  يشري الباحثون اآلخرون إىل ذلك املصدر يف كتاباهتم؟

 24الجيد للمصادر اإلستخدام ( ت

يبدأ الباحث يف هذه املرحلة مبراجعة املصادر اليت وجدها. ولكنه جيب أن يعرف أواًل نوعية اإلثباتات أو الرباهني أو احلجج اليت 

 ه.  حيتاجها، وهو قد يستفيد مما جيده يف املصادر الثانوية لإلجابة على سؤال البحث الذي يطرحه أو لتدعيم أو ضحد فرضيت

، (claims( اليت جيدها يف املراجع الثانوية بل يُعىن أيضًا مبا جيده من: إدعاءات )dataإال أن الباحث ال يهتم فق  باملعطيات )

باإلضافة إىل اإلجابات اليت جيدها يف املصادر األخرى على (، analyses( أو حتاليل )arguments)حجج وبراهني ونقاشات 

كإثباتات تدعم احلجج اليت يأيت هبا لتدعيم وقد يستعمل الباحث ما جيده يف املصادر الثانوية  األسئلة نفسها اليت يطرحها الباحث. 

 على ما وجده من معطيات يف املصادر الثانوية؛فرضيته أو على األقل إلعادة تعريف اإلشكالية اليت طرحها الباحث يف بداية حبثه بناء 

 ما أنه قد يستعملها كحجج أو آراء حيتاج الباحث أن جييب عليها من خالل حبثه. 

هذا يتطلب من الباحث أن يقرأ املراجع اليت وجدها حبذر لينقل بدقة ما جيده من أفكار ومعلومات وحجج. وأول شرط لتحقيق ذلك 

دها يف املراجع، وذلك بوضع مجيع املعلومات الضرورية حول مصدر املعلومات. إال أن هناك بعض الشروط هو توثيق املعطيات اليت جي

األخرى اليت جيب توفرها: على الباحث أخذ مالحظات كاملة وليست مبتورة أو غري مفهومة؛ على الباحث أيضًا أن يعرف مىت 

على الباحث أخرياً أن يضع النص الذي يستعمله يف إطاره، حيث  خصه؛يقتبس ومىت يعيد صياغة ما ورد يف النص األصلي، ومىت يل

تؤخذ أسلوب البالغة يف طرح املوضوع يف املصدر األصلي؛ على الباحث أن مييز ما بني رأي الكاتب نفسه عن آراء وحجج يطرحها 

 ري إليهم، ومعرفة أسباب ذلك. الكاتب نقاًل عن كتاب آخرين، ومعرفة ما إذا كان الكاتب يوافق أو خيتلف مع طرح من يش

                                                 

24 See, Booth, Colomb and Williams, The Craft, pp.84-100. 
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إال أن الباحث ليس أسرياً ملا جيده من معطيات يف املراجع حىت لو كان مصدرها مرجع وخبري متخصص وأهل للثقة يف احلقل العلمي 

ألولية، مهما  املعين، بل عليه أن يتأكد من صحة املعلومات اليت ترد يف املصدر قدر اإلمكان عن طريق مقارنتها مبا يرد يف املصادر ا

كان كاتبها أهاًل للثقة. مع ذلك، ال جيب أن يؤدي هذا بالباحث مبخالفة الرأي الذي جيده يف املصادر بطريقة متهورة ومتسرعة، بل 

 عليه أن يقرأ ما يرد فيه من حجج وبراهني تدعم رأي الكاتب، وهذا أيضاً من باب األمانة العلمية. 

نة يف نقل ما ورد يف أحباث اآلخرين أن يرافقه باإلبداع الشخصي واملسامهة األكادميية عن طريق حيتاج الباحث باإلضافة إىل األما

إتفاق أو خالف إبداعي وليس سليب وتقليدي، وذلك عن طريق التحلي بروح النقد البناء. فإن إتفق مع آراء جيدها يف املصادر، 

مدعمة، أو أن يطبق إدعاء بطريقة مشولية أكرب. أما إذا اختلف فيمكنه ميكنها أن يدعمها حبجج جديدة، أو يؤكد على إدعاءات غري 

أن يعرتض على ما جيده من معلومات حبجة أهنا ليست كذلك، أو أن اإلعرتاض ليس على الشيء ذاته، بل على تراب  أقسامه 

 يت ترب  بني أجزائه. وأجزائه الداخلية، أو حىت يف املصدر أو التطور التارخيي له، أو يف العالقات السببية ال

 

 المبحث الثالث: تطبيق القانون على الوقائع

إن مهمة الباحث ليست فق  إعطاء اجلواب النهائي للقضية اليت أمامه، بل عليه باألساس أن يعرف كيف يتعامل مع النصوص 

يطبقها على احلالة اليت يُعىن هبا. بكلمات أخرى، القانونية، فيستنب  القاعدة أو القواعد القانونية ذات العالقة، ويفسرها أواًل وحيللها و 

 تكتسب طريقة احلل أمهية أكرب من احلل نفسه. 

مبا أن الباحث قد قام يف مرحلة سابقة )مرحلة البحث األويل( بتحديد العناصر املادية للبحث، مطبقًا قاعدة اهلمزات األربعة، وقام 

طراف القضية؛ وحيث أنه قام أيضًا بتحديد التشريعات ذات العالقة مستعينًا ببعض بتحديد نوع العالقة القانونية اليت ترب  بني أ

ي قرارات احملاكم أو اآلراء الفقهية، واليت طبقت التشريعات ذات العالقة على قضية مشاهبة؛ فإنه اآلن مير إىل املرحلة الثالثة، أال وه

  25يف هذه املرحلة أن: مرحلة تطبيق القانون على الوقائع وحل القضية. على الباحث

                                                 

25 Kwaw, The Guide, 144-151.  
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يفصل القاعدة القانونية إىل أجزائها الفرعية أي أن حيدد عناصر القاعدة القانونية بعد أن مييزها عن بعضها إن كانت أكثر  -

 من قاعدة. هلذه العملية هلا أساسات وقواعد )وهو موضوع هذا الفصل(، والذي حيتاج إىل خربة كبرية وإىل تدريب. 

تطبيق القانون على الواقعة موضوع الدراسة. والغاية بسيطة إذ أن البحث عن القانون ودراسته وحتليله وتفسريه يأيت هبدف  -

تطبيق القانون على الواقعة موضوع الدراسة. ومبا أن تطبيق القانون قد يكون موضوع نزاع، فإن مجيع اإلحتماالت واردة للتفسري 

االت ممكنة. هذا يعين بأن على الباحث أن يضع أواًل مجيع االحتماالت ومن مث يربر اخليار الذي والتحليل، أي أن مجيع االحتم

 يتبناه. 

حل القضية بالطريقة املطلوبة. وإن بدى هذا بديهياً إال أنه ليس بالضرورة كذلك. فبسبب العمل على حتليل القانون وتطبيقه قد  -

ينتهي الباحث بأن جييب على اسئلة كثرية ال عالقة هلا بالطلب األساسي املرتب  باحلالة املعروضة أمامه. وللقيام بذلك، على الباحث 

 عد التفسري املختلفة واليت ختوله بنطق القانون على النزاع القائم. أن يستفيد من قوا

 

 الخاتمة

امعياً. إن املنهجية القانونية مبثابة العمود الفقري لرجل القانون، سواء كان قاضيًا أم حمامياً، مستشارًا أو باحثًا قانونيًا أم أستاذًا ج

أو من حله للنزاع القائم أمامه، من إستشارته القانونية أو حبثه األكادميي،  فاملنهجية هي اليت جتعل من دفاعه عن وجهة نظر موكله

عماًل منطقيًا وعلمياً. من هنا تكتسب دراسة املنهجية القانونية يف كليات احلقوق أمهيتها. هبذا املعىن فإن معرفة أصول املنهجية 

، وال حكرًا على أحد فروع القانون يعفي بعض أساتذة القانون القانونية ليست بذخًا علميًا حيتاجه بعض طالب القانون دون غريهم

من تدعيم أساسياته لدى طالهبم. أما ختصيص مساق خاص لتدريس املنهجية القانونية، كمادة مستقلة عن املساقات النظرية 

  فهذه ظاهرة حديثة يف كليات القانون يف فلسطني بل ويف العامل أيضاً. 26والتطبيقات العملية،
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 جتدر اإلشارة إىل وجود وجهان يف كل نوع من أنواع املعرفة؛ تلك املبنية على املبادئ وأخرى على التطبيقات. فاملبادئ تنتمي إىل العلم

فالقانون احملض هو القانون املثايل الذي  27.أما التطبيقات فتجسد الفن بوضع هذا العلم موضع التطبيق. كذلك األمر بالنسبة للقانون

ى ثوابت الطبيعة البشرية ومقومات احلياة اإلجتماعية، والذي ينصب موضوعه على التمييز بني العدالة والظلم باملطلق أي يرتكز عل

بصرف النظر عن حدود الزمان واملكان، وهذا هو علم القانون. أما القانون يف وجهه التطبيقي فهو يهتم حبل املشاكل ضمن حدود 

نون مبظهر القانون الوضعي واملكتوب، القانون الذي يتناسب مع الغايات اليت حتمت وجوده، القانون الزمان واملكان، وهنا يظهر القا

ايل املفَسر واملطبق طبقاً لنصه وروحه، القانون الذي يعطي احللول للمشاكل املعقدة واملتنوعة املنبثقة من حياة اإلنسان ضمن اجملتمع وتو 

 وجهها العملية يف وجهه التطبيقي. األحداث اليومية يف هذا اجملتمع بكل أ

يتميز مساق املنهجية القانونية بعدم وجود مضمون نظامي له وبارتباطه بعلم القانون مبختلف فروعه وأشكاله. ما يتعلمه طالب القانون 

دم طالب خالل هذا املساق من آليات وتقنيات، تقسيمات وتطبيقات، خطوات ونصائح، ال هتدف إىل بناء قوالب جاهزة بل خت

القانون بقدر ما ختدم اخلارطُة السائح. فهو ال حيتاج إىل حفظ معامل اخلارطة عن ظهر قلب ولكنه مع ذلك حيتاجها دائماً معه، ويعود 

إليها كلما اقتضت احلاجة أو كلما أضاع الطريق. وبالعكس، كلما زادت معرفته وخربته وحنكته نتيجة الوقت واملمارسة، كلما قلت 

 تباع طرق ووسائل حمددة مسبقاً وخطوات وآليات قد تبدو معقدة ومكلفة بل وحىت مصطنعة وغري ضرورية. حاجته ال

على املراجع الفقهية واألدبيات املتوفرة يف املكتبة العربية مت االعتماد بشكل رئيسي لتحضري هذه املقالة أخرياً، جتدر اإلشارة إىل أنه و 

لية، باإلضافة طبعاً إىل اإلجتهادات الشخصية واخلربة يف جمال البحث العلمي/القانوين. كما وقد مت واألجنبية، سواء تلك الورقية أو اآل

اإلستعانة باخلربة املرتاكمة نتيجة تدريس مساق املنهجية القانونية لطالب القانون يف كلية احلقوق واإلدارة العامة وهي مادة مت 

هلا مقابل يف اجلامعات الفلسطينية أو العربية بل واألجنبية، إال ما ندر. هلذا، تشكل  إستحداثها مؤخرًا يف جامعة بريزيت وال يوجد

 هذه املقالة دعوة إىل تعميم تدريس هذا املساق يف كليات احلقوق والرتكيز على تعليم الطالب املعرفة العملية يف البحث القانوين واليت

  اضي، باحث أو أستاذ قانون. ختدمه يف مجيع مواد القانون بل ويف عمله كمحامي، ق
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