برنامج قانون ولغات أخرى
ملجتمع عادل يف إرسائيل
دراسة ماجستري يف القانون
كريس إميل زوال لحقوق اإلنسان يف مدرسة شرتيكس لدراسة القانون يف كلية اإلدارة
بالتعاون مع
معهد فان لري يف القدس

دعوة لتقديم طلبات االلتحاق بالدراسة
كزميل/ـة يف الربنامج للسنة الدراسية 2022/2021
برنامج قانون ولغات أخرى :التص ّور العام

متخصص يف إعادة النظر يف دور القانون يف
برنامج قانون ولغات أخرى هو برنامج دراسة ماجستري يف الحقوق (( )LL.Mمن دون كتابة رسالة)،
ّ
املجتمع اإلرسائييل عىل ضوء أزمة الليربالية يف إرسائيل والعامل ،ويطرح إطا ًرا ممي ًزا الستحداث لغة قانونية وسياسية جديدة ومشرتكة للمجتمع
يف إرسائيل بكافة فئاته.
يستهدف الربنامج فئة صغرية تتم ّتع مبهارات مم ّيزة من بني خ ّريجي القانون واملحامني ،ينتمون إىل كافّة الفئات السكانية يف إرسائيل ،وملتزمون
بعمق يف عملهم بصورة واضحة يف استخدام أدوات قانونية من أجل رفاهية املجتمع يف إرسائيل ،ويطمحون لالنضامم إىل مجموعة دراسية تسعى
إىل تشكيل مستقبل مشرتك للمجتمع االرسائييل بكافة فئاته.
التعصب القومي والشعبوية،
تواجه الدميوقراطية الليربالية حال ًيا أزمة يف إرسائيل ،كام هو الحال يف أماكن عديدة أخرى يف العامل؛ ويق ّوض صعود
ّ
واملؤسسات الثقافية
واملؤسسات الليربالية ،ومن ضمنها أجهزة القضاء واإلعالم
وتعزيز الفجوات االقتصادية واالستقطاب االجتامعي ،قيم الليربالية
ّ
ّ
والتعليم العايل.
إ َّن القيم الليربالية يف املجتمع اإلرسائييل ،الذي يتّسم بتن ّوع ثقايف وق َيمي عميق ،ومن ضمنها النظرة العاملية ،واملساواة ،وتح ّرر الفرد من سلطة
التقاليد واملرجعيات العليا ومبدأ سيادة القانون ،هذه القيم تواجه صعوبة يف تشكيل قاعدة متّفق عليها لتأسيس حياة مشرتكة .إننا أمام مشهد
تبدو فيه الليربالية وكأنّها متوضع نفسها أمام مناهضيها – الدميقراطية ضد اليهودية؛ العلامنية ضد الدين؛ الفردانية ضد الحضور الجامعي؛ العوملة
املحل؛ والحرية ضد التقاليد.
التعصب ّ
ضد ّ
يرى الربنامج يف أزمة الليربالية فرصة إلعادة فحص القيم األساسية ،يكون من شأنها أن تتيح إمكانية الحياة املشرتكة ،إضافة إىل كونها فرصة إلعادة
فحص دور القانون يف املجتمع اإلرسائييل الذي يتّسم بتن ّوع عميق وتص ّورات مختلفة للعدل .تجري عملية إعادة الفحص هذه من دون إهامل قيم
الليربالية ،ولكنها تنطلق من إدراك مفاده أ َّن هذه القيم األساسية مل تعد تشكّل قاعدة مشرتكة للجميع.
ت ُجري اللغة القضائية السائدة حال ًيا متاثالً بني القانون وبني املنطلقات الليربالية ،وكأنَّه متاثل مفهو ًما ضمن ًيا ،ومتنح هذه اللغة سلطة عليا للمنظور
الليربايل تحدي ًدا الذي يؤكّد عىل قيم الفردانية وسيادة القانون والحرية .ينطلق الربنامج من قاعدة تفرتض أ َّن القانون مرتبط عضويًا بلغات وعوامل
مضامني أخرى وقريبة – كاللغات والعوامل االجتامعية واأليديولوجية واالقتصادية والعاطفية التي توجب رضورة التع ّمق فيها كرشط للتفكّر وإجراء
محادثة جديدة حول القانون واعتامدها يف العمل.
يقرتح الربنامج إطا ًرا مميّ ًزا الستحداث لغة قانونية وسياسية جديدة ومشرتكة لكافة فئات املجتمع يف إرسائيل ،بحيث يساهم هذا اإلطار يف
متخصص يف القانون ،يكون مبقدوره إعادة تأطري االختالفات االجتامعية العميقة بصورة ب ّناءة ،بدل استنساخ توتّرات
رعاية جيل شاب جديد
ّ
قامئة بصورة ه َّدامة.
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املضامني وهيئة التدريس

تتك ّون الدراسة من ما ّدتني وهام:
واملؤسساتية ألزمة الليربالية ،مع
• دراسة مع ّمقة لألوجه الجوهرية
ّ
الرتكيز عىل نظام الحكم والقانون؛
واملؤسسات
• وضع معجم اصطالحي جديد بشأن القيم األساسية
ّ
التي يفرتض تأمني اعتامدها واستبطانها والخطاب الذي يع ّزز
االعتقاد بإمكانية العيش املشرتك.
تثري الدراسة ضمن الربنامج نقاشات حول أسئلة عىل سبيل« :أين
نحن؟» ،و»ماذا نعرف؟» ،و»كيف نحيا؟» (ماذا نريد وماذا مبقدورنا
أن نفعل) ،و»مباذا نؤمن؟» (روايات ورسديات).

من بني جملة األمور ،تضم املساقات املقرتحة
املواضيع التالية:

•
•
•
•
•
•

•

أزمة الدميقراطية الليربالية ومبدأ سيادة القانون؛
القانون عىل مفرتق طرق الخالفات القيمية؛
العلمنة والدين؛
الحيّز والقانون؛
حقائق وروايات :الحقيقة ،والبدعة ،والقانون؛
آداب منوذجية (ما هي املعايري العتبار عمل معني
كـ»منوذجي»»/معياري» ،كيف يتم وضعها ومن يضعها)
دميقراطيات مصابة :الوباء بوصفه مجازًا ودعوة لتفكري اجتامعي-
قانوين متج ّدد

هيئة التدريس

من ضمن األساتذة ،تشمل هيئة التدريس األسامء التالية:
الربوفيسور اورنا بن نفتايل والربوفيسور شاي اليف (رئيسا الربنامج)
أ.د تسفي طريغر
أ.د إيفا إيلوز
د .أفينوعم كوهن
أ.د يفعات بيطون
أ.د مناحم (ميني) ماوطرن
أ.د يشاي بلينك
أ.د نيسيم مزراحي
د .ميخال بن نفتايل
د .يوخي فيرش
د .يعكوف بن شيمش
د .رائف زريق
د .يويف تريوش

مدة الدراسة ونطاقها
زمن الدراسةّ :

تبدأ السنة الدراسية يف ترشين األول/أكتوبر  2021وتستمر عىل مدار
سنة دراسية واحدة.
يجري التدريس يف الفصلني األول والثاين أيام الثالثاء ،بني الساعتني
 ،21:30 -16:00وأيام الجمعة بني الساعتني  .13:30 -8:00كام ويعقد
سمينار صيفي مكثّف يستمر ألسبوعني خارج البالد.
نطاق الربنامج التعليمي 36 :نقطة دراسية.

زمالء برنامج قانون ولغات أخرى:
من أنتم ،وكيفية التسجيل للربنامج؟

مساقات برنامج قانون ولغات أخرى مع ّدة لتدريس  12خ ّريج/
ـة قانون من الجيل الشاب ،ينتمون إىل مختلف الفئات السكانية
يف املجتمع اإلرسائييل ،ويتمتّعون مبهارات دراسية عميقة وتفكري
إبداعي ،وإرادة قوية للمشاركة يف استحداث مجموعة دراسية
يعكس املنتمون لها تن ّوع املجتمع اإلرسائييل ،ويدركون رضورة الحياة
املشرتكة ويطمحون ألن يكونوا وكالء للتغيري.
يحصل جميع زمالء الربنامج عىل منحة دراسية كاملة.

عملية التسجيل للربنامج

القبول اىل الربنامج تتطلب االستيفاء برشوط القبول األساسية،
ومقابلة شخصية للمتقدمني املالمئني.

رشوط القبول األساسية

•
•
•

•

بكالوريوس يف القانون مبعدل  85فام فوق؛
استعداد وقدرة عىل قراءة نصوص مركّبة بالعربية واإلنجليزية؛
التزام عميق وواضح للعمل عىل تعزيز املجتمع يف إرسائيل ،بفئاته
السكانية املختلفة ،من خالل استخدام أدوات من مجال القانون؛
استعداد الستخدام أدوات من مجال القانون ومن مجاالت أخرى
الستحداث إمكانيات العيش املشرتك مستقبالً يف إرسائيل.

للتسجيل ،يجب إرسال املواد التالية:

.١
.٢
.٣
.٤

رسالة تعريف مبق ّدم/ـة الطلب تركّز عىل مالءمته/ا للربنامج
املقرتح؛
سرية ذاتية؛
قامئة بالعالمات؛
رسالة توصية

يجب إرسال مواد التسجيل تحمل العنوان التايل :מוש"א  +االسم الشخيص واسم العائلة
عرب الربيد اإللكرتوين التايل emilezola.chair@colman.ac.il :حتى يوم األول من أيار/مايو 2021
تعقد املقابلة الشخصية مع املتق ّدمني املالمئني حتى يوم  25أيار/مايو 2021
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