
  تقرير حول إجازة التفرغ العلمي

 للدكتور عاصم خليل

 كلية الحقوق واإلدارة العامة  –أستاذ مشارك في القانون 
 

 مقدمة

ح من نظام الهيئة /25يقدم هذا التقرير إلى نائب الرئيس للشؤون األكاديمية من خالل عميد كلية الحقوق واإلدارة العامة بموجب المادة 

 . 2012من تعليمات إجازة التفرغ العلمي لسنة  6والمادة  1986األكاديمية لسنة 

في كلية القانون في جامعة نيويورك تحت  2016-2015ألكاديمي حيث تم قضاء إجازة التفرغ العلمي للدكتور عاصم خليل للعام ا

وبمسمى باحث  Global Hauser Program( وضمن برنامج Jeremy Waldronإشراف ومتابعة البروفسور جيريمي والدرون )

 . Fulbrightزمالة  منحةزائر. علماً بأنه تم الحصول أيضاً على 

 موضوع البحث
امعة نيويورك لالنضمام إليها كباحث زائر والحصول على منحة زمالة فولبرايت على مشروع بحث لقد تم الحصول على موافقة ج

 بعنوان: 

Arab Political Systems in Crisis: Alternative Approaches to a Better Understanding of the Dynamics of 

Arab Regimes.  

وع الباحثين الزائرين في جامعة نيويورك ضمن نفس البرنامج وذلك بتاريخ وقد تم تقديم عرض لموضوع البحث ونقاشه أمام مجم

وقد تم التعليق على الورقة المقدمة من قبل البروفسور جيريمي والدرون. كما تمت المتابعة من خالل زيارات شخصية  23/10/2015

العام المرتبطة باألزمات الدستورية التي تعاني منها النظم للبروفسور لمتابعة القضايا المتعلقة باألوراق البحثية التي نتجت عن الموضوع 

السياسية العربية. كما تم تقديم خالصة البحث )والمرتبطة بفلسطين( ضمن مساق قانون دستوري في لندن )جامعة آغا خان( مع د. 

 . 21/4/2016جانلوكا بارولين وذلك بتاريخ 

 : تفرغ العلمي )وبانتظار الردود على بعض منها(خالل فترة ال األوراق البحثية التي تم تطويرها 

 ‘Semi-Presidential’ Government in the Post Arab Spring’s Egypt: Insights from the Weimar 

Republic 

 Revising the Role and Place of Parliaments in the Post-Arab Spring Countries: Lessons from the 

Weimar Republic  

 Constitutionalism in Palestine: From the Textual to the Institutional, and Back  

 Governance and the Constitution in Palestine: From the Books to Action, and Back 

 From Revolution to Constitution: What Insight from the Palestinian Authority’s Failed 

Experience to the Post Arab Spring Countries?  

 The Fate of the Palestinian Authority as a Governing Structure of the West Bank and Gaza Strip 

  كحالة  2006دور الدساتير المكتوبة في تأجيج األزمات الدستورية: السلطة الفلسطينية بعد وصول حركة حماس للحكم عام

 دراسية

 "التعددية القانونية" كمدخل لفهم الظواهر القانونية في فلسطين: "القانون العشائري" كحالة دراسية 



 

 : الفرص التي أتاحتها فترة إجازة التفرغ العلمي

  هاوبدء إجراءات نشراألوراق البحثية بعض إنجاز العمل على . 

  الواسعة التي كان لي الحق باستخدامها. االطالع على مصادر معلومات واسعة من خالل المكتبة اإللكترونية 

  اللقاء بخبير في القانون الدستوري وفلسفة القانون )جيريمي والدرون( في أكثر من مناسبة واالستفادة من تعليقه على أوراقي

 البحثية وموضوع البحث بشكل عام ونقاشها معه. 

 ع على التوجهات البحثية في مجال القانون الدستوري، النظرية اللقاء مع باحثين من أنحاء العالم ونقاش أبحاثهم معهم واإلطال

 الدستورية والنظرية القانونية. 

  .االستفادة الثقافية من خالل زيارة المتاحف المختلفة الموجودة في مدينة نيويورك ومعالمها التاريخية والسياحية المختلفة 

  )طفلي دخول أتاح لوهو ما قضاء وقت مع العائلة )خالل الفصل األولPreK  في إحدى المدارس الخاصة واالستفادة من حيث

 وهو ما ترك أثرا إيجابيا عليه.  (أشهر 3)خالل فترة وجودهم معي لمدة تعلم اللغة اإلنكليزية 

 الصعوبات 
الفايمر األلمانية كنقطة انطالق لفهم جمهورية بخصوص البحث، ما زالت هناك صعوبة في إيجاد المدخل المناسب الستخدام خبرة 

األزمات الدستورية في النظم السياسية العربية حيث أن هناك تحفظات من قبل بعض المجالت الدستورية المتخصصة على استخدام هذه 

بحاث التي أعددتها . وهو ما يزيد صعوبة نشر االمن خالل النهج المقارن فهم الظواهر الدستورية الحديثةلالخبرة الدستورية الخاصة 

والتي أستخدم فيها النقاشات الدستورية التي تمت في ألمانيا بين الحرب العالمية األولى والثانية )وخاصة بين هانس كلسن وكارل شميت( 

فهناك  لمحاولة اقتراح مدخل لفهم الظواهر الدستورية في الدول العربية بعد الربيع العربي. أما بخصوص األبحاث المرتبطة بفلسطين

. وهو ما 2007اهمال واضح للقضية الفلسطينية بشكل عام وعدم اهتمام بالجوانب الدستورية في فلسطين خاصة نتيجة الوضع القائم بعد 

يعني أن بعض المجالت ال تهتم بالقضية الفلسطينية بشكل عام وبالجوانب القانونية والدستورية بشكل خاص. يعزز هذا التهميش الواضح 

 وبالتالي ال تصلح للمقارنة مع دول أخرى.  -فريدة من نوعها لفلسطينية اعتبارها خبرة للقضية ا

لم يكن هناك مساعدة لوجستية في إيجاد سكن من خالل الجامعة المضيفة أو فولبرايت الصعوبات اللوجستية لم تكن بالسهلة أيضاً. حيث 

سب وهذا معناه قضاء فترة طويلة في فندق خالل الفترة األولى )حوالي أو جامعة بيرزيت. وعليه كانت لدي صعوبة في إيجاد بيت منا

وبشكل معروفة بغالء المعيشة مدينة نيويورك كما أن يوم( حتى تم إيجاد بيت مناسب. وهو ما زاد التكاليف بطريقة غير متوقعة.  20

الفترة األولى وشقة أصغر في الفترة الثانية مناسبة  أساسي السكن حيث كانت تكلفة السكن وحده )شقة مناسبة لعائلة من ثالث أشخاص في

كان من المفيد جداً أنه تم إدماجي )وعائلتي( ضمن نظام التأمين أما بخصوص التأمين الصحي فقد ألف دوالر.  25لشخص واحد( حوالي 

ن اإللزامي من قبل فولبرايت في ظل أن التأمي – الصحي في جامعة نيويورك )مثل أي موظف غير مدفوع األجر في جامعة نيويورك(

أالف  3. إال أن تكلفة التأمين الصحي بشكل عام بقيت كبيرة نسبياً )حوالي ليس بالمستوى المناسب كما علمت كما أنه ال يغطي العائلة

 دوالر(. 

 الخاتمة
لقد استفاد الباحث من إجازة التفرغ العلمي ضمن الخطة المعدة لذلك. وسيتم تكريس الفترة القادمة لغايات االنتهاء من بعض األوراق 

المصادر اإللكترونية االستفادة من الموافقة على استمرار  تتمعلما بأنه  –البحثية التي تم بدء العمل عليها والعمل على نشر ما تم انجازه 

. وسيتم موافاة مكتب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية باإلنجازات 2016وذلك حتى نهاية شهر آب احة للباحثين في جامعة نيويورك المت

 البحثية خالل السنوات الثالث القادمة )بموجب ما ورد في األنظمة والتعليمات الخاصة بإجازات التفرغ العلمي(. 

 عاصم خليل

 18/6/2016بيرزيت 


