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كلمة أولى 
يسّلط هذا التقرير الضوء على محاكم الطاعة في جامعة حيفا حتديًدا، يضعها 

في سياق تشكّلها القانونّي، وماهية دورها السياسّي- األمنّي، ويرصد ويوثّق محاكم 

الطاعة التي تعرّض لها طلبة فلسطينّيون في اجلامعة على خلفّية نشاطهم 

السياسّي خالل السنوات اخلمس األخيرة.

تضييق
قّدمت جامعة حيفا، في شهر آذار في السنة املنصرمة 2012، عشرة طالب عرب 

فلسطينّيني، من التجمع الطالبّي الدميقراطّي، للجنة الطاعة بتهمة التظاهر 

واإلخالل بالنظام العاّم، بعد اشتراكهم وتنظيمهم العتصام طالبّي طالبوا فيها إدارة 

اجلامعة وشركة«العفيفي« للنقل واملواصالت بتنظيم وتوفير منالّية عالية ومريحة 

للمواصالت، من وإلى القرى واملدن العربّية، لتسهيل الوصول والسفر إلى اجلامعة.

قامت الّلجنة بتبرئة 6 من الطاّلب وإنذار 3 منهم واما منظم التظاهرة فقد مت تغرميه 

بخمسة مائة شيكل. إال أنّه وبرغم إسقاط التهم وعدم انتهاء محاكمة منّظم 

التظاهرة، قام عميد الطلبة 

مبحاسبة التجّمع الطالبّي ومنعه 

من إقامة معرض الكتاب العربّي 

ومنعه من العمل اجلماهيرّي ملّدة 

أسبوع.

في املقابل، اعتبر الناشطون هذه 

احملاكمة جزًءا من التضييق عليهم 

ومن العنصريّة والتمييز ضّدهم 

وحرمانهم من حقوقهم ومّس بحرياتهم، فقد صرّح الطالب إيلّيا شّقور، من التجّمع 

الطالبّي: »سنستمرّ في الدفاع عن الطالب العرب أمام محاوالت اجلامعة معاقبتهم 

والتضييق على نشاطهم في احلرم اجلامعّي، حيث أنّنا نّتهم إدارة جامعة حيفا 

بالعنصريّة والتمييز ضّد الطالب العرب، وخرق األسس الدميقراطّية في حقّ الطالب 

الشرعّي بالتظاهر والتعبير عن رأيهم« 1.

www.alarab.net/Article/438780 :1تقرير موقع العرب  
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لجان الطاعة ودستور النشاط الجماهيرّي
ال يحتوي قانون الطاعة2 على أّي تعريف واضح ألهداف اللجنة أو سبب إقامتها، إال أّن 
التعريف العاّم لّلجنة يولي أهمّية قصوى للحفاظ على تصرّفات «مقبولة« ويشّدد 

على أن يتصرّف الطالب بوالء وإخالص جتاه واجباتهم.
تندرج جلنة «الطاعة« أو »التأديب« ضمن إطار مكتب رئيس اجلامعة3 ، وميكن تقسيم 

القضايا التي تعاجلها جلنة الطاعة لنوعني؛ األوّل، قضايا أكادميّية تتعلق بسلوك الطاّلب 
األكادميّي، أما الثاني، قضايا تتعلق باحلّيز العاّم للطالب اجلامعّي واالنصياع لدستور 

النشاط اجلماهيرّي.
أّما دستور النشاط اجلماهيرّي فهو وثيقة قانونّية تقّيد وحتّدد األنشطة الطالبّية 

املُنّظمة خارج إطار نقابة الطالب العاّمة، على مستوى املكان والزمان واملضمون وهويّة 
املشاركني، وهي تشكّل أداة للتضييق على الكتل الطالبّية العربّية، التي إّما تتمثّل 

مبندوبني قالئل جّدا في النقابة، أو أنّها خارجها كلّيا، والتي تتعارض مضامني أنشطتها 
السياسّية والثّقافّية واالجتماعّية مع أجندة النقابة التي تتمّتع قانونّيا ورسمّيا بأكثر 

حرّيّة وأقّل رقابة كجسم متثيلّي معترف به بعكس جلان الطالب العرب املنتخبة التي 
ترفض اجلامعة االعتراف الرسمّي بها. 

على سبيل املثال، حسب دستور النشاط العاّم، بإمكان احلركات الطالبّية في جامعة 
حيفا أن تبادر ملظاهرات في مكان واحد فقط، وأن تقيم الندوات وتعرض األفالم في 
قاعة معّينة بعيدة عن مركز اجلامعة، بينما بإمكان نقابة الطالب العاّمة أن تقوم 

بفعالّياتها بأكثر األماكن املركزيّة واإلستراتيجّية في احلرم اجلامعّي )منطقة الديشي(. 
أّما بعد حتديد مكان الفعالّيات، فهناك شروط أخرى حول فحوى ومضمون النشاط 
واملشاركني. يتعامل مكتب عميد الطلبة مع الطلبات املقّدمة من الكتل الطالبّية 
العربّية لتنظيم األنشطة مبنهجّية غير ثابتة، إذ يرفض املكتب النشاط دون تبليغ 

 www.mishmat.haifa.ac.il/html/html_heb/takanon_mishmat.pdf  :2  القانون من موقع اجلامعة  
)Rector( 3 أي الركتور   

  www.adalah.org/Public/file/protestors%20report%20summary.pdf 4تقرير مركز عدالة: االحتجاج ممنوع 
www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-170618,1,2.html :5عن موقع بانيت  

  www.arabs48.com/?mod=articles&ID=59775 48 عن موقع عرب

أحيانًا، أو يقّدم الرفض عبر الهاتف دون جواب رسمّي مكتوب في أحياٍن أخرى. 
سنتناول في هذا التقرير مناذج للجان الطاعة في مجال النوع الثاني من السنوات 
اخلمس األخيرة، في جامعة حيفا، حيث يوجد أكبر نسبة طلبة عرب في اجلامعات 

اإلسرائيلّية. وقد اقتصرت معاجلة محاكم الطاعة للقضايا لهذا النوع على الطالب 
العرب واليسارينّي فقط، مما يطرح العديد من التساؤالت. 

نماذج للجان الطاعة  
   كانون الثاني 2009 اعتقال 13 طالبًا وتقديم خمسة منهم 

للجان الطاعة لمشاركتهم بتظاهرة ضّد الحرب على غزة
نّظمت احلركة الطالبّية العربّية في جامعة حيفا، بالتزامن مع إضراب أعلنه االحّتاد 

القطرّي للطالب اجلامعّيني، اعتصاًما ضّد العدوان على غزّة. وقام أمن اجلامعة 
باستدعاء قّوات من الشرطة واجليش وحرس احلدود لفّض االعتصام الذي لم يستمرّ 
ألكثر من نصف ساعة. كما قامت قّوات حرس احلدود باالعتداء على الطالب العرب، 

داخل احلرم اجلامعّي، ممّا سبب عددًا من اإلصابات 4، كما قاموا باعتقال 13 طالًبا 5 ، 
أفرجت عنهم الحًقا احملكمة املركزيّة في حيفا .6

رغم قرار احملكمة، ورغم عدم تقدمي أّي الئحة اتّهام بحق أّي من الطالب، أصرّت اجلامعة 
على تقدمي خمسة طالب لّلجنة 
الطاعة، حيث اتّهم أربعة منهم 

بتنظيم تظاهرة غير مرّخصة، 
وهم: فريد أبو صالح وعلي حاّج 
وخالد فاهوم ووئام بلعوم، بينما 

اتّهمت الطالب طارق خطيب 
باإلخالل بالنظام العاّم واملشاركة 
بفعالّية جماهيريّة غير مرخَّصة 
والتصرّف بطريقة عنيفة ال تليق 

بطالب جامعّي .7

6

7  www.pslf.info/news.php?Id=594 موقع جبهة العمل الطالبي التقدمية

هذه ليست أوّل حادثة من هذا النوع، بل هي جزء من سياسة حّولت محاكم الطاعة 

اجلامعّية إلى أداة سيطرة سياسّية- أمنّية وأحد أبرز الوسائل للمالحقات السياسّية 

للطالب، إذ يقّدم أمن اجلامعة سنويّا العديد من الطاّلب العرب من النشيطني في العمل 

السياسّي للمحاكمة أمام هذه اللجنة، وذلك بهدف ضبط النشاط الطالبّي العربّي في 

احلرم اجلامعّي، ممّا يؤدّي إلى قمع احلقوق واحلرّيّات الطالبّية في التنّظم والتعبير عن الرأي.
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موقف: حلقة في مسلسل المالحقة!
في بيان للحركة الطالبّية العربّية في اجلامعة، اعتبر الطالب االعتقال 

والتقدمي لّلجنة، حلقة أخرى من مسلسل املالحقة السياسّية والعنصريّة 
جتاه الطالب العرب في اجلامعة، إذ لم يعترض أمن اجلامعة املظاهرة املقابلة 
الّداعمة للحرب والتي نّظمتها نقابة الطالب العاّمة، ولم يتّم تقدمي أي من 

املشاركني فيها للطاعة !

حدود اللياقة !
توّجه اجلامعة بشكل عاّم العديَد من الّتهم للطالب العرب، لكن تبرز بشكل متكرّر 

تهمة 5.3 - «عدم التعامل بشكل يليق بالطالب« 8 وهو أمر جدير بالتأّمل، ما هو 
الّشكل الالئق الذي حتّب جامعة حيفا أن ترى الّطالب العرب فيه؟ يبدو أّن املظاهرات 

ومخالفة رأي األغلبّية، والسباحة بعكس تّيار الصهيونّية ال تالئم مبادئ جامعة 
حيفا ورؤيتها »للطالب الّصالح«، مبا يشابه رؤية املؤّسسة اإلسرائيلّية للعربّي 

الّصالح الذي يعلن الوالء للدولة وال يطالب بحقوقه كصاحب األرض وال يعارض رموز 

الدولة العبريّة بل ويغنّي نشيدها الوطنّي! 

أيلول 2007 لجنة الطاعة تدين الطالبين الفنّانين نضال بدارنة 
وحسن طه

حكمت جلنة الطاعة على الطالبني الفنّانني 
نضال بدارنة وحسن طه9 ، بغرامة وقدرها 
100 شيكل لكّل منهما، إضافًة للتوبيخ، 
وبتعّهد بعدم القيام بأي فعالية مشابهة 

خالل فترة تعليمهما، وذلك بدعوى قيامهما 
بعرض مسرحّي في حرم اجلامعة دون تصريح.

www.mishmat.haifa.ac.il/html/html_heb/takanon_mishmat.pdf :8 قانون الطاعة 
 http://www.farfesh.com/Display.asp?catID=118&mainCatID=117&sID=16957 :9 تقرير موقع فرفش 

http://mishmat.haifa.ac.il/html/html_heb/hachlatot/ndal_badarana.pdf :10محضر اجللسة

www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-81758,1,2 :11تقرير موقع بانيت

موقف: محاكمة المهّمشين
في تعقيب للراصد األكادميّي على القرار، صرّح بدارنة: »دستور جامعة حيفا 

يخّصص املساحات الرئيسّية في اجلامعة لنشاطات نقابة الطالب العاّمة 
فحسب، بينما يسمح لباقي الكتل أن تقوم بفعالّياتها بأماكن هامشّية 

بعيدة كقاعة »صفاديا«، وبأوقات وأيّام محّددة، وذلك إضافة إلى سيرورة طلب 
التصريح البيروقراطية الطويلة. أّما نقابة الطالب العاّمة فتنحصر فعالّياتها 

على جمهور الطالب اإلسرائيلّي واألجندة الصهيونّية. وبالتالي قرّرنا التعبير عن 
هذه العنصريّة والتضييق وكّم األفواه من خالل عمل مسرحّي. واملثير للسخرية 

أن حتاكم مؤّسسة أكادميّية طالبها بسبب إبداعهم وفنّهم«.

آب 2007 األمن يقّدم 7 طالّب من جامعة حيفا للمثول أمام 
لجنة الّطاعة

قّدم أمن جامعة حيفا 
للجنة الطاعة 7 طالب11 ، 
من ناشطي كتلة اجلبهة 
الطالبّية، بتهمة تنظيم 

مظاهرة «دون ترخيص«، وذلك 
في أعقاب قيام ما يقارب 

خمسني طالًبا وطالبة من 
الطالب العرب واليسارينّي 
اليهود بالتظاهر بصمت 
في جامعة حيفا، بتاريخ 

4.7.2007، احتجاًجا على تصريحات عنصريّة أطلقها الناطق بلسان نقابة الطالب 
العاّمة، ساعر زيف، لصحيفة حيفاويّة محلّية، صرّح فيها أّن جلنة الطالب العرب 

عقدت جلنة الطاعة ثماني جلسات وأّجلت جلستني، ومتحورت النقاشات فيها 
حول قانونّية االعتصام الذي قام به الطالب حسب دستور النشاطات العاّمة. 

يُشار إلى أنّه، وبعد أن قام طاقم الدفاع بدحض االتّهامات، كّفت سكرتارية اللجنة 
عن عقد اجللسات ولم تقم بإيضاح السبب لذلك، ولم تبلغ أيّا من املّتهمني عن 

مصير الشكوى ضّدهم، وما زال امللف مفتوًحا.

وجاء في الئحة االتهام 10 أّن املمثّلني قاما بعرض مشهد عن التمييز الالحق بالطالب 
العرب في مساكن الطلبة. 

يُذكر أّن أمن اجلامعة كان قد أوقف العرض الذي حضره العديد من الطالب الذين 

جتمهروا بشكل تلقائّي، دون أي ترتيب أو تنظيم مسبق، بحّجة عدم الترخيص.  ,
,

,

, 56



موقف: قرار يؤكّد التضييق المنهجّي والتمييز
عّلقت الطالبة رمي حزان، إحدى املّتهمات: »إن قرار اللجنة يؤكّد ادّعاءاتنا ضّد إدارة 

اجلامعة التي يجب أن تتراجع عن سياستها القمعّية ضّدنا، اجلامعة ومن يقف 
على رأسها تعمل بشكل منهجّي على تضييق اخلناق ضّد النشاطات اجلماهيريّة 

في اجلامعة، حتديًدا تلك التي ينّظمها الطالب العرب واليساريّون اليهود«.
وأضاف الطالب إلعاد برداس: »القرار هو نصر«فنّي« حلريّة التعبير في هذه 

اجلامعة، أصبح تقدمي الطالب اليساريني والعرب إلى جلان الطاعة أمرا اعتياديّا، 
وأصبح التغاضي عن ممارسات نشيطي »نيتو« الذين يسيطرون على نقابة 

الطالب واعتداءاتهم املتكرّرة على املظاهرات املُرّخصة التي نقوم بها أمرا طبيعّيا 
من قبل اجلامعة. هذا متييز واضح، وآمل بأن يضع قرار جلنة الطاعة حّدا لهذه 

املمارسات .14 حملكمة الطاعة. أّما في عام 2010، فقد قامت حركة »إم- ترتسو« 
بتظاهرة غير مرّخصة أمام املظاهرة املرّخصة للطالب العرب في ذكرى النكبة .15

www.mishmat.haifa.ac.il/html/html_heb/hachlatot/hazan_rim.pdf :13محضر جلسة اللجنة

www.alarab.net/Article/21680 :14خبر موقع العرب حول قرار احملكمة

15الحظوا وقوف الطاّلب العرب في ما يسّمى “دوّار املظاهرات” مع وجود لقوات األمن وعدم وجوده   

   بجانب تظاهرة النقابة غير املرخصة والتي من املفروض أن تشكّل خطرا على املارّة بحسب أمن
http://www.youtube.com/watch?v=tXC2RMPipPs اجلامعة عندما يخص األمر الطالب العرب   

 16كتاب مهند مصطفى: “احلركة الطالبية العربية في اجلامعات اإلسرائيلية” )2002(

,

,

ال تعكس قيم التعايش وبالتالي فهو يأسف ألّن جامعة حيفا تسمح للجنة 
بالعمل وتنظيم النشاطات، وأنّه سعى مرّات عديدة لنصب علم إسرائيل في طابق 

ال700 )الطابق الذي فتحت فيه طاوالت الكتل الطالبّية العربّية في سنته( حتى 
يكون واضًحا من هي األغلبية ! 12

وقام الطالب خالل التظاهرة االحتجاجّية الصامتة، التي نّظمتها اجلبهة الطالبّية، 
بالوقوف في حرم اجلامعة املفتوح أمام املبنى الرئيسّي، مشكّلني سلسلة بشريّة، 

وأفواههم ملصقة بأشرطة الصقة رافعني شعارات كتب عليها بالعبريّة والعربّية.
تضّمنت التهم املوّجهة للطالب: »اإلزعاج لسير التعليم«، »عدم االستجابة ألوامر 

سلطات اجلامعة«، »خرق قوانني اجلامعة« و«تصرّفات ال تليق بطالب« .13 
أما النقاش في جلسة محكمة الطاعة فقد دار حول ضبابّية مفهوم«تظاهرة« في 

دستور النشاطات العاّمة. خاّصة وأّن أحداثا احتجاجّية مشابهة في السابق من 
رت كتجمّهر ال يحتاج لتصريح  حيث العدد واملكان، من قبل طالب إسرائيلّيني ُفسِّ

وفًقا للدستور وليس مظاهرة غير مرّخصة. 
في حينه، قام قاضي احملكمة، خالد غنامي، بتبرئة الطاّلب من جميع التهم، إال أّن 

اجلامعة قّدمت استئناًفا ضّد هذا القرار.

 www.nrg.co.il/online/1/ART1/604/454.html :12اقتباس ساعر زيف

ثالث إشارات ال بّد منها
1. للعرب فقط

لم يقّدم في السنوات األخيرة أّي طالب يهودّي صهيونّي للجنة الّطاعة، وذلك برغم 
تنظيم نقابة الطالب العاّمة واليمني العديد من املظاهرات والفعالّيات غير املرّخصة.

على سبيل املثال ال احلصر: تظاهرة اليمني في كانون الثاني 2009 في نفس املكان 
والزمان العتصام الطالب العرب ضّد العدوان على غزة  والذي متّ فيه تقدمي خمسة طالب 

2.الدستور الضبابّي
في العديد من املرّات، تكشف احملاكم على ضبابّية املصطلحات املستخدمة في دستور 

النشاطات العاّمة، وذلك بهدف ترجمته بطرق مختلفة حسب احلادثة. على سبيل 
املثال ال احلصر، مالحظات القضاة، خالل محاكمة الطاعة في شهر آب 2007، راجع 

النموذج الرابع، حول عدم حتديد قانون اجلامعة ملاهّية مصطلح »النشاط اجلماهيري«، 
ما يولّد مطلب تغيير الدستور بشكل يحّدد مفهوم النشاط اجلماهيرّي. ويجب أن 
نتذكّر أّن اجلهة التي تقرّر تقدمي الطالب بالنهاية هي النيابة، وهي بهذه احلالة متثّل 

اجلامعة كجسم وليس األمن، حيث تنتهي وظيفة األمن عند تقدمي الشكوى.

3.الخانة األمنيّة 
إّن سعي قسم األمن إلجهاض أّي 

نشاط طالبي عربّي غير منّسق مسبًقا 
معه حتى لو تعارض هذا النشاط مع 
دستور اجلامعة16 ، والشكاوى املتكرّرة 

للناشطني من استعمال رجال أمن اجلامعة 
لألساليب اخملابراتّية، مثل التهديد والتخويف، 

يؤكّد وجود سياسة قمعّية تسعى إلخافة 
الطلبة من النشاط السياسّي وزّجه ضمن 

اخلانة األمنّية ما ميّس باحلرّيّة السياسّية 
وحقوق الطالب العرب.  
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كلمة أخيرة
تستخدم املؤّسسات األكادميّية محاكم الطاعة كهيئة سياسّية- أمنّية 

وأداة تخويف لقمع وتقييد وحتديد نشاط احلركات الطالبّية العربّية، من خالل 
استغالل ضبابّية دستور النشاط اجلماهيرّي، لكّن تقدمي الّطالب الناشطني 

العرب للجان الطاعة ليس الطريقة الوحيدة للتضييق على نشاطهم 
السياسّي، فهو جزء من صورة تشمل إلغاء فعالّيات، وحظر القيام بنشاطات، 

واعتقاالت، وتهديد، وإرهاب، ومنع االحتفاء باللغة والثقافة اخلاّصة بالعرب، 
ولكنّه يشكّل وجًها آخر للعنصريّة املؤّسساتّية اإلسرائيلّية، ويعكس الطريقة 
التي تخضع فيه األكادمييا اإلسرائيلّية للتوّجه األمنّي والسياسّي 17 والذي وّجه 
سياسة اجلامعات وتعاملها مع الطالب العرب واحلركة الطالبية الفلسطينّية  

منذ بداية تبلورها في اجلامعات اإلسرائيلّية. 

17 تقرير جامعة حيفا وسياسة التمييز العنصري جتاه الطالب الفلسطينيني | أيار 2010

أساس نجاح مشروع »الراصد األكاديمّي« متعلّق 
 : بمشاركتكم/نَّ

    
• ارصدوا تصاريح عنصريّة حملاضري اجلامعات والكليات.

• ارصدوا أي انتهاك للحقوق واحلريات الطالبّية في احلرم األكادميّي، ضد األفراد

 واجملموعات، من قبل اجلامعةأو حركات ونقابات طالبّية. 

                            

• ارصدوا املشاريع واملنح التعليمّية املشروطة باخلدمة املدنية والعسكريّة.

• ارصدوا ظواهر ومشاريع العسكرة. 

ما العمل ؟

عن المشروع

منذ إقامتها، تروّج اجلامعات والكليات اإلسرائيلّية لنفسها على أنها قائمة على 
احلريات والقيم األكادميية، كما تفتخر بعض اجلامعات، كجامعة حيفا، على أنّها 

توّفر أجواء التعايش داخل احلرم اجلامعّي، بينما في الواقع تقوم هذه املؤّسسات 
األكادميّية بقمع حرية التعبير للطالب والكتل العربّية، وتعمل كمراكز أبحاث 

ملشاريع اجليش اإلسرائيلّي. 

من البديهي أّن هذه املؤّسسات لم ولن تعترف بسياساتها القامعة، وبالتالي 
علينا كطالب عرب، نعيش هذا الواقع في حياتنا اليومية، أّن نوثق االنتهاكات 

بهدف تكوين صورة شاملة تفضح حقيقة هذه املؤسسات األكادميّية في 
إسرائيل.

انبثق مشروع »الراصد األكادميّي« عن برنامج »التمكني الشبابّي« في جمعّية 

الثّقافة العربّية، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة القيادات الشبابّية العربّية 

الفلسطينّية في الداخل على التأثير والتغيير اجملتمعّي والسياسّي.

 

يسعى«الراصد األكادميّي« إلى كشف السياسات واإلجراءات والتصريحات 

العنصريّة والتمييزيّة واملّس بحقوق وحريّات الّطالب العرب في املؤّسسات األكادميّية 

اإلسرائيلّية، وفي إلقاء الّضوء على العالقة بني األكادمييا اإلسرائيلّية وبني أجهزة 

األمن واالحتالل، من خالل رصد وتوثيق كّل مظاهر التمييز العنصرّي والعسكرة 

وكشفها محلًيا ودولًيا، والضغط من أجل وضع حّد لها. يعمل املشروع كمساحة 

تفاعلّية للطالب والناشطني على مواقع التواصل االجتماعّي االفتراضّي، ويضم 

تدريبات حقوقّية واعالمّية وإصدار تقارير خاّصة، بالعربّية واإلجنليزيّة، حول أهّم 

قضايا العنصريّة والعسكرة في األكادمييا اإلسرائيلّية.
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