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عن المشروع
الراصد األكاديمّي

انبثق مشروع »الراصد األكادميّي« عن برنامج »التمكني الشبايّب« 
القيادات  الذي يهدف إىل تعزيز قدرة  العربّية،  الّثقافة  يف مجعّية 
والتغيري  التأثري  على  الداخل  يف  الفلسطينّية  العربّية  الشبابّية 

املجتمعّي والسياسّي. 
واإلجراءات  السياسات  كشف  إىل  األكادميّي«  »الراصد  يسعى 
والتصرحيات العنصرّية والتمييزّية واملّس حبقوق وحرّيات الطالب 
العرب يف املؤّسسات األكادميّية اإلسرائيلّية، يف إلقاء الّضوء على 
العالقة بني األكادمييا اإلسرائيلّية وبني أجهزة األمن واالحتالل، من 
خالل رصد وتوثيق كّل مظاهر التمييز العنصرّي والعسكرة وكشفها 
املشروع  يشكل  هلا.  أجل وضع حّد  من  والضغط  ودولًيا،  حملًيا 
عّدة  سنوات  قبل  اجلمعّية  بدأته  الذي  الراصد  لنشاط  استمرار 
وأصدرت خالله تقارير هاّمة حول العنصرّية والعسكرة يف األكادمييا 

اإلسرائيلّية. 

الّطالب  من  جمموعة  بتنظيم  العربّية  الّثقافة  مجعّية  قامت 
اجلامعّيني العرب الفلسطينّيني من خمتلف اجلامعات والكلّيات، 
»الراصد  وفّعلوا صفحة  وأقاموا  وإعالمّي،  حقوقّي  بتدريب  مروا 
االجتماعّي  التواصل  موقع  على  تفاعلّية  كمساحة  األكادميّي« 
أهّم  حول  اخلاّصة  التقارير  من  جمموعة  وبإعداد  »فيسبوك«، 
قضايا التمييز ضّد الطالب العرب ستنشر خالل السنة الدراسّية 

 .2013 -2012
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توسيع  على  األكادميّي«  »الراصد  يف  الناشطني  شبكة  ستعمل 
الشبكة وضّم الّطالب املعنّيني بتغيري الواقع األكادميّي ووضع حّد 
لسياسات وظواهر التمييز والعنصرّية والقهر السياسّي والعسكرة، 
وحّث مجهور الطالب على التوثيق والرصد، ورفع الوعي الطاليّب 
للحقوق واحلّرّيات الطالبّية، وتعزيز قيم املساواة والعدالة والنضال 
ضد الظلم والعنصرّية، والضغط على صّناع القرار يف املؤّسسات 
العنصرّية  واملمارسات  والسياسات  االنتهاكات  لوقف  األكادميّية 

واملميِّزة.  
»الراصد  مشروع  ضمن  العربّية،  الّثقافة  مجعّية  وستقّدم  هذا، 
مرافقة  خالل  من  القانونّية  واالستشارة  املساندة  األكادميّي«، 

حقوقّيني مهنّيني. 
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مقّدمة
تقارير  سلسلة  يتصّدر  الذي  التقرير،  هذا  يف  نلّخص  أن  اخرتنا 
»الراصد األكادميّي« للسنة الدراسّية 2012- 2013، جممل جمريات 
األحداث واالنتهاكات واملّس باحلقوق وقمع احلّرّيات ضّد الطالب 
الفلسطينّيني العرب يف كّل اجلامعات والكلّيات اإلسرائيلّية، خالل 
السنة الدراسّية املاضية 2011- 2012، واليت غّطتها وسائل اإلعالم 
وكشفتها احلركات الطالبّية الناشطة، حيث أردنا يف هذا التقرير 
أن جنمع قطع »البازل« املتوّفرة ونوّثقها مبنهج ذي إطار زمايّن 
وحىت  اإلمكان،  قدر  ومرّتبة  كاملة  الصورة  لنرى  واضح  ومكايّن 
حنّفز الطلبة على رصد وتوثيق وكشف االنتهاكات من خالل تقارير 

وصفحة »الراصد األكادميّي«. 

شهدت   2012  -2011 اجلامعّية  الدراسّية  السنة  أّن  التقرير  يظِهر 
األنشطة  وتنظيم  الرأي  التعبري عن  تصعيًدا يف جمال قمع حّرّية 
الثقافّية والسياسّية، وحتديًدا يف فرتة إحياء ذكرى النكبة أواسط 
النقابات  أو  اجلامعات  إدارات  خالهلا  منعت  حيث  أّيار،  شهر 
الطالبّية الرمسّية أنشطة سياسّية وثقافّية عربّية، من منع دخول 
خارج  أنشطة  وإقصاء  وجمتمعّية،  سياسّية  قيادات  استضافة  أو 

احلرم اجلامعّي، حىت منع إقامة مهرجان فّنّي أو تراثّي.
كما يظهر التقرير أّن حركة »إم ترتسو« الطالبّية اليمينّية العنصرّية 
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السياسّي يف  العرب وحّرّية نشاطهم  الّطلبة  تهديًدا على  شّكلت 
اجلامعات وعملت كأداة قمعّية، حيث نشطت هذه احلركة يف كّل 
اجلامعات يف إطار التحريض ضّد الّطلبة العرب عموًما، والناشطني 
منهم خصوًصا، عند أّي مبادرة أو حتّرك طاليّب عريّب، خصوًصا 
يف قضية إحياء ذكرى النكبة وقضية األسرى واستضافة شخصّيات 

قيادّية.

كما يسّلط التقرير الضوء على عدة ظواهر وأحداث برزت خالل 
ضّد  املتفاقمة  العنصرّية  ظاهرة  أهّمها  الفائت،  الدراسّي  العام 
العرب يف كلّية صفد بكّل أشكاهلا، باإلضافة إىل ظاهرة  الطلبة 

العسكرة اليت تهيمن على املؤّسسات األكادميّية.

ستتبع هذا التقرير جمموعة من التقارير املتخّصصة حول قضايا 
والكلّيات  اجلامعات  يف  والعسكرة  العرب  الّطلبة  ضّد  التمييز 
األكادميّي« على  »الراصد  تفعلينا لصفحة  موازاة  اإلسرائيلّية، يف 
موقع »فيسبوك« ولشبكات الناشطني امليدانّيني، اليت نسعى ألّن 
تصّب مجيعها يف اجلهود من أجل كشف وفضح العنصرّية والتمييز 

والقمع السياسّي ضد الطلبة العرب كأهّم اخلطى إلنهائها. 
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مستجدات العسكرة
التقرير  هذا  يف  املوثقة  واالنتهاكات  األحداث  جممل  تشكل 
األكادميّية  املؤّسسات  يف  العربية  الطالبية  والكتل  الطالب  ضد 
املؤّسسات،  هلذه  املستمرة  للعسكرة  ونتيجة  جزًءا  اإلسرائيلّية 
حيث يتجّسد الطابع العسكرّي هلذه األجسام بعدة أوجه، إليكم 

بعض التطورات يف السنة األخرية:

أغلب أعضاء السلك األكادميّي واهليئات اإلدارّية يف اجلامعات   •
والكليات اإلسرائيلّية هم من جنود االحتياط ودوائر اجليش واألمن 

العام »الشاباك«. 
تعيني اجلنرال  مّت  املنصرم  العام  2011، من  الثاين  كانون  يف شهر 
عامي أيالون ملنصب رئيس اهليئة اإلدارّية جلامعة حيفا، يف عام 
حيث  البحرّية  اإلسرائيلّي  اجليش  قوات  قيادة  أيالون  توىل   1992
جهاز  لريأس  انتقل   1996 عام  ويف  عقيد،   رتبة  إىل  ترقيته  متت 

الّشاباك، األمن العام. 

حول  اإلسرائيلّي  واجليش  حيفا  جامعة  بني  التعاقد  مت جتديد   •
تأهيل جنود يف مسار تعليمّي لدرجة املاجستري يف السنوات اخلمس 
املقبلة. وقد عّبر الرئيس األكادميّي للجامعة )ركتور(، بني آرتسي، 
عن افتخار جامعة حيفا باستمرارها يف تشكيل »البيت األكادميّي 

لقوات األمن«. 
طويلة،  سنوات  ومنذ  توّفر،  حيفا  جامعة  أّن  بالذكر  اجلدير  من 
برامج خاصة لوحدات اجليش اإلسرائيلّي منها وحدة االستخبارات 

5



»حافاتسالوت«. حيث يقوم جنود هذه الوحدات بالتجّول يف الزّي 
العسكرّي، حاملني السالح داخل احلرم اجلامعّي، األمر الذي جيعل 
من عسكرة اجلامعات أمًرا مرئّيا ويضفي على شرعنته ليجعلها 

أمًرا عادّيا يف املؤسسات األكادميّية اإلسرائيلّية العليا.
 

• برامج »اهلسابارا« )اإلعالم(: فتحت جامعة حيفا يف السنة األخرية 
مساًقا جديًدا يف موضوع الشرح اإلعالمّي )مصطلح متعلق يف التمثيل 
والذي  اإلسرائيلّية(،  للمواقف  والدبلوماسّي  والسياسّي  اإلعالمّي 
يتناول مسألة كيفية حتسني العالقات العامة اإلسرائيلّية يف العامل. 
 Ambassador « كما توّفر جامعة تل أبيب برناجًما مشابًها حتت عنوان
اليمينّية  سة  الربنامج مدعوم من وزارة اخلارجّية واملؤسّّ  ،»Club
األمريكّية »Stand With US«. أما يف كلية أريئيل فهناك برنامج 
مشرتك مع وزارة »اإلعالم« والذي يوفر إمكانية التدريب التأهيلّي. 
»اهلاسبارا«،       برناجًما يف نطاق  الطالبّية  النقابات  احتاد  يوّفر  كما 
ملحاربة  يهدف  والذي 
الشرعّية  ونزع  »الالسامّية 
حيث  إسرائيل«،  دولة  عن 
على  مشارك  كل  حيصل 
نشر  مقابل  دوالر  ألفي 
مواقع  يف  ورسائل  تعليقات 
التواصل االجتماعّي خلمس 

ساعات أسبوعّيا.
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»أريئيل« من كلية أكاديميّة في مستوطنة إلى جامعة 
رسميّة

أقّرت احلكومة اإلسرائيلّية، خالل العام الدراسّي املاضي، االعرتاف 
بالكيلة األكادميّية يف مستوطنة »أريئيل«، يف األراضي املحتلة عام 

1967، كاجلامعة الثامنة يف إسرائيل.

بنيت  حيث   ،1978 عام  إىل  أريئيل  مستوطنة  إقامة  تاريخ  يعود 
وقد  شارون.  أرييل  حينه  يف  اإلسرائيلّي  الزراعة  وزير  بتوجيهات 
الضفة  سلفيت مشال  أراضي حمافظة  على  املستوطنة  أقيمت 
الغربية، وتشّكل اليوم رابع أكرب مستوطنة يف الضفة، إذ يبلغ اليوم 
عدد سكانها 17،849 نسمة. باإلضافة إىل سلب األراضي املستمر 
الفلسطينية  القرى  مواطنو  يعاين  املستوطنة،  توسع  بهدف 
والضرر  األمراض  يسبب  مما  واجلو  املياه  تلويث  من  املجاورة 

للنبات واملحصوالت الزراعية واحليوانات يف املنطقة.  

مستوطنة  يف  والسامرة”  ”يهودا  اجلامعي  املركز  كلية  تأسست 
أريئيل يف الضفة الغربية سنة 1982، برعاية جامعة بار إيالن، وتعترب 
أكرب كلية يف إسرائيل حيث يدرس فيها أكثر من 12 ألف طالب يف 
24 موضوًعا باإلضافة لعدد من مراكز األحباث، منها مركز تطوير 

.)Homeland security( التسّلح ضد اإلرهاب
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إىل  الكلية  مكانة  رفع  شارون  أرئيل  حكومة  قررت   2001 سنة  يف 
جامعة، وقد اعتمد هذا القرار على تفسريين: احلاجة لتقوية جهاز 
االستيطانّية  الكتل  دعم  يف  والرغبة  املنطقة،  يف  العايل  الّتعليم 
يف يهودا والسامرة” )أي الضّفة الغربّية املحتّلة( بواسطة حتويل 

مدينة أريئيل إىل مركز أكادميّي. 

عارض جملس التعليم العايل )هيئة مدنية مؤلفة من شخصيات 
هذا  أّن  إال  القرار،  هذا  بشّدة  املعارف(  وزير  ويرتأسها  أكادميّية 
االعرتاض بقي بدون صالحية، وذلك لكون الكلية موجودة يف األراضي 
املحتلة وخارج صالحيات جملس الّتعليم العايل اإلسرائيلّي، وهي 
األخري  وهذا  والسامرة«،  »يهودا  لـ  العايل  الّتعليم  ملجلس  تتبع 
هو هيئة أغلبية أعضائها من اجليش ومن قوات األمن، ويرتأسها 
جنرال قيادة منطقة املركز يف اجليش. إًذا، فإن القرار يف حتويل 
مكانة الكلية إىل مركز جامعّي مل يكن بدوافع أكادميّية، بل خدمة 
الحتياجات سياسّية لتمكني االحتالل ودعم املستوطنات، ذلك أن 
اهليئة اليت دعمت املبادرة وشجعتها هي جزء ال يتجزأ من جهاز 

األمن واالحتالل اإلسرائيلّي. 

الرتبية  وزير  اقرتاح   2012 أيلول  يف  اإلسرائيلّية  احلكومة  صدقت 
جدعون ساعار، برتقية كلية أريئيل األكادميّية القائمة يف مستوطنة 
رفض جملس  رغم  وذلك  جامعة،  ملرتبة  الغربية  بالضفة  أريئيل 
التعليم العايل وجلنة رؤساء اجلامعات هلذه اخلطوة، اليت أقّرتها 
إىل  »أريئيل«  اجلامعّي  املركز  وحتّول  األمر  نهاية  يف  احلكومة 

اجلامعة الثامنة. 
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شهدت السنة الدراسّية 2011- 2012 تصعيًدا خطرًيا على وضع 
الّطالب العرب يف كلّية صفد، ومزيًدا من االعتداءات العنصرّية 

العنيفة يف املدينة، ومن املّس حبقوقهم الطالبّية، خصوًصا يف 
جمال املشاركة السياسّية. 

خلفية

يف منتصف شهر تشرين األّول 2010، نّظم رايب صفد مشوئيل 
حنارب  إلياهو »اجتماًعا طارًئا« حتت عنوان »احلرب اهلادئة– 

االحنالل يف البلدة املقدَّسة صفد«. أقيم االجتماع يف هيكل 
الثقافة يف صفد، وشارك فيه حنو 400 شخص،  وقيل هناك إّن 
مصدر احنالل اليهود هو الكّلـّية يف البلدة اليت معظم طاّلبها 
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من العرب، وأّنهم يستأجرون البيوت يف البلدة. قبل االجتماع، 
ُنشرت رسالة بتوقيع 18 من رجال الدين اليهود، معظمهم من 

صفد، وعلى رأسهم الرايب إلياهو، تدعو السّكان إىل عدم تأجري 
البيوت لغري اليهود، ألّن »من يبع أو يؤّجر شّقة لغري اليهودّي، 

يتسّبب يف اخنفاض األسعار«. ويف نهاية الرسالة جاء أّنه »ينبغي 
على جريان ومعارف َمن يؤّجر لغري اليهود حتذيره ومن َثّم حيّق 

هلم نشر األمر علًنا، واالبتعاد عنه ومنع املتاجرة معه وإشراكه يف 
املناسبات الدينّية«. 

ويف مقابلة مع صحيفة معاريف، قال الرايب إلياهو: »سلوكهم 
ليس لطيًفا« )ويقصد العرب(. وقال إّنه لو تصّرف العريّب كضيف 

ما كانت مّثة مشكلة، لكن »عندما يتصّرف العريّب كأّنه صاحب 
البيت وحياول فرض أسلوب حياته، فمن الناحية الدينّية ُيمنع 
تأجريه بيًتا. إن كان هنالك أكثر من ثالثة عرب يف احلّي، فهذا 

يعين أّن اليهود ُيْخُلون هلم مركز البلدة. على اليهودّي عدم 
اهلرب من العرب، عليه دفع العرب إىل اهلرب«. 

يف أعقاب تصرحيات رجال الدين اليهود، يستصعب الطاّلب 
العرب احلصول على شّقة لإلجيار يف صفد، ويتعّرضون للمزيد 
من املضايقات العنصرّية، وقام العشرات من العنصريني اليهود 
املتدّينني يف مدينة صفد باالعتداء على مساكن الطلبة يف كلّية 

صفد الواقعة يف وسط املدينة، حيث قاموا ليلة 23.10.2011 بإلقاء 
احلجارة على مساكن الطالب العرب خمّلفني األضرار، كما مّت 

إحراق سّيارات لطالب عرب خالل شهر آذار 2011. كذلك ُوّجهت 
رين اليهود، وهذا ما حدث، على سبيل املثال،  تهديدات إىل املؤجِّ
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مع إيلي تسبيايل)89 عاًما( الذي أّجر طاّلًبا عرًبا شّقة، وُنشرت 
إعالنات تهديد ضّده وتهديد بإحراق بيته. 

30 أكتوبر 2011
طرد طالب عرب من شقتهم بسبب تهديد »حاخام«

قام صاحب شّقة سكنّية يف مدينة صفد بإخراج ستة طالب 
عرب من قرية بقعاثا يف اجلوالن السورّي املحتّل يدرسون يف 

كلية صفد، بالرغم من توقيع اتفاقّية استئجار للشّقة السكنّية، 
وذلك بعد أن قام أحد »احلاخامات« يف صفد بالضغط على 

صاحب الشّقة السكنّية إلخراج الطالب السّتة.

15 كانون األول 2011
اعتداء عنصرّي عنيف على ثالثة طالب عرب في صفد

قامت عصابة ميينّية متطّرفة باالعتداء على ثالثة طالب عرب 
يدرسون يف كلّية صفد، بالل ويوسف حماميد وعلي أبو اهليجاء، 

حيث رماهم العنصرّيون باحلجارة وأصابوهم بالرأس والظهر، 
وسّبوهم باأللفاظ البذيئة والشتائم العنصرّية. 

ويف شهادة الطالب حول االعتداء عليهم عن موقع »جمدنا« 
)15.12.2011( قال يوسف حماميد: »لقد مّت االعتداء علينا ألّننا 

عرب فقط ليس أكثر، كّنا نتجّول يف الشارع العاّم وبدون سابق 
إنذار قام 9 عنصرّيني باالعتداء علينا بوحشّية وقد أصبنا جبروح 

خمتلفة، فقد تلقيت حجرا كبريا يف ظهري، وزمالئي أيضا تلقوا 
حجارة؛ بالل يف رأسه، وعلّي يف وجهه، ال ميكن السكوت على ما 
جرى.. جئنا لنتعّلم ولن خييفونا باعتداءاتهم... سنواصل التعليم 

هنا وسنتخرج بالل حماميد: »صحيح أّن الوضع مقلق والعنصرّية 
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متفّشية، ولألسف الشرطة وإدارة الكلّية عاجزة عن محايتنا، وما 
نطلبه هو تدّخل سريع إلجياد حّل ملثل هذه االعتداءات، اليوم 

حجر وغدا سّكني وبعد غد رصاص« .
علي أبو اهليجاء: »نطلب من الشرطة العمل على توفري احلماية 

لنا، وهذا ما نطلبه أيًضا من إدارة الكلّية، إىل مىت سنبقى 
صامتني؟ حىت تقع جرمية! الوضع خطري للغاية، واليوم كّل 

طالب يف كلّية صفد يفّكر مّرتني قبل أن خيرج من مسكنه وهذا 
وضع ال يطاق«.

نيسان 2012
نقابة الطالب في صفد تعّدل الدستور وتشترط الترّشح 

لرئاستها بأداء الخدمة العسكريّة  أو المدنيّة 
صّدقت نقابة الطالب، نهاية نيسان، تعديال دستورّيا ينّص بشكل 

صريح: ال تستطيع الرتّشح النتخابات النقابة إن مل تكن جندّيا 
حمّرًرا! وقد انكشفت هذه القضّية رغم حماولة أعضاء النقابة 
التسّتر عليها، فقد صّدق أعضاء النقابة الستة عشر من قائمة 

»تاخليس« اليهودّية اقرتاح رئيس النقابة، آساف كوهني، لتعديل 
بند)35 ج( من الدستور اجلديد مبوجبه حيّتم على أّي مرّشح 

لرئاسة النقابة يف االنتخابات القادمة أن يكون قد أّدى اخلدمة 
العسكرّية أو اخلدمة املدنّية، ملدة ال تقّل عن 24 شهًرا، مبا 

يعين استثناء الطالب العرب من العمل السياسّي، وهم يشّكلون 
األكثرّية يف الكلّية، وحاولوا إبقاء التعديل طّي الكتمان.

هذا، وتوّجه مركز »عدالة« يوم األربعاء 8 أيار 2012 إىل مسّجل 
اجلمعّيات بطلب عدم املصادقة على التعديل، إذ أّن هذا البند 
يقصي الطالب العرب ومينعهم من الرتشح لرئاسة النقابة فقط 
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بسبب انتمائهم القومّي، األمر الذي يعترب مّسا مرفوًضا حبّقهم 
باملساواة، ومتييًزا ضّدهم بسبب انتمائهم القومّي. وتشتّد حّدة 

املّس بالطالب العرب نظًرا لكونهم يشّكلون غالبّية مطلقة من 
بني الطالب يف الكلّية وتصل نسبتهم إىل 60%. كما أّن حرمان 
60% من الطالب من الرتّشح لرئاسة النقابة يف الكلّية هو مّس 

كبري حبّقهم بالرتّشح واالنتخاب وحّقهم حبرّية التعبري عن طريق 
ترشيح شخص ميّثلهم وميّثل آراءهم وتطّلعاتهم.

ويف أعقاب هذا التعديل، أصدرت احلركات الطالبّية يف بريطانيا، 
يف  العامة  الطالب  نقابة  قرار  ضد  استنكار  بيان  أيار،   9 بتاريخ 
كلية صفد، وقع عليه أكثر من مئة رئيس ورئيسة كتلة طالبّية يف 
الفرص  تقدمي  أهمية  مؤكدين  بريطانيا،  يف  األكادميّية  املؤسسات 
املتساوية للطالب الفلسطينيّين واليهود يف املؤسسات األكادميّية 

العليا يف اسرائيل.

ورّدا على استفسار النائبة حنني زعيب نفى مسّجل اجلمعّيات 
تنفيذ أي تعديل على النظام الداخلّي جلمعّية جلنة الطالب 

العاّمة يف كلّية صفد.

تموز 2012
منع الطالب من استئجار مساكن الطلبة خالل الفصل الصيفّي 

بحّجة استقبال وفد أجنبّي 
قّررت إدارة كلّية صفد منع الطالب من استئجار مساكن الطلبة 
خالل الفصل الصيفّي، حبجة استقبال الكلّية وفًدا أجنبّيا داخل 
على  اقرتحت  قد  الكلّية  وكانت  كما  الكلّية،  يف  الطلبة  مساكن 
الطالب املنتهية عقودهم نهاية الشهر احلايل اخلروج من املساكن 

يف اليوم العشرين لشهر متوز مقابل تعويضهم مببلغ مائيت شاقل.
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24 نيسان 2012 
تبليل المقاعد في كليّة الجليل الغربّي إلجبار الطالب العرب 

على الوقوف حداًدا لذكرى »شهداء« الجيش اإلسرائيلّي
اخلشبّية  املقاعد  بتبليل  الغريّب)عكا(  اجلليل  كلّية  إدارة  أمرت 
عليها  اجللوس  من  العرب  الطالب  ملنع  باملاء  الكلّية  ساحة  يف 
خالل صفارة ومراسم ذكرى قتلى اجليش اإلسرائيلّي، عشّية »يوم 
االستقالل«، كما مّت حبسب شهادات الطالب إغالق بّوابات الكلّية 
العرب  الطالب  قام بعض  وقد  املراسم.  الصفوف خالل  وأبواب 

باجللوس على األرض للتعبري عن احتجاجهم.
واعرتف عميد الطلبة د. يهودا بن سيمون يف تصرحيات إعالمية 
بأّن هذه اإلجراءات حدثت بإيعاز من اإلدارة بهدف خلق »منطقة 

14معّقمة« على حد تعبريه، مؤكًدا أّن األمر سيتكّرر العام القادم!



آذار 2012 
الجامعة العبريّة تمنع عرض فيلم »جنين جنين« وتقّدم طالبًا 

ناشطين عربًا للّجنة التأديبيّة 
من»اجلبهة  ناشطني  طالًبا  القدس  يف  العربّية  اجلامعة  قدمت 
احلرم  يف  ُأمسية  تنظيم  خلفّية  على  التأديبّية،  لّلجنة  الطالبّية« 
الفلسطييّن  للمخرج  فيلم»جنني جنني«  اجلامعّي، عرض خالهلا 
دفع  فرضها  خالل  من  الطالب  اللجنة  وعاقبت  بكري،  حممد 
جزء من تكلفة رجال األمن الذين كانوا متواجدين خالل األمسية 

وحتذيرهم من خرق نظام اجلامعة مّرة أخرى. 

وكانت اجلبهة الطالبّية يف اجلامعة العربّية، قد قامت بعرض فيلم 
داخل حرم  بكري،  الفيلم حممد  »جنني جنني«، مبشاركة خمرج 
اجلامعة، رغم أّن اجلامعة كانت قد منعتهم من ذلك، فما كان من 
رجال »األمن« باجلامعة إال أن بادروا لقطع التّيار الكهربائّي عن 
قاعة العرض قبل انتهائه. وقد بّرر املسؤولون يف اجلامعة قرارهم 
أقّرت  املحكمة  »إّن  بالقول:  القاعة  عن  الكهربائّي  التّيار  بقطع 
أّن الفيلم يعتمد على األكاذيب واالفرتاءات، وال تستطيع اجلامعة 
السماح ببّثه داخل حرمها، لكي ال تكون شريكة بنشر االفرتاءات«!

22 أيار 2012
الجامعة العبريّة تمنع إقامة مهرجان التراث الفلسطينّي 

الخامس
إدارة اجلامعة العربّية حركة »وطن« الطالبّية من تنظيم  منعت 
الفلسطييّن اخلامس داخل اجلامعة، والذي كان  الرتاث  مهرجان 
من امُلزمع إقامته يف الثالثني من شهر أّيار 2012 يف ساحة فرانك 
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سيناترا يف حرم جبل املشارف على غرار األربعة أعوام السابقة، 
وجاء املنع ُمعّلال بالكثري من احُلَجِج الواهية والطلبات التعجيزّية، 

واليت تتلّخص يف النقاط التالية:

الطالبية بعرض فكرة ومضمون  1( طالبت اجلامعة حركة وطن 
املهرجان على شرطة إسرائيل واحلصول على موافقِتها والرضوخ 

الحتمال تواجدها يف مكان إقامة املهرجان.

مل  بتصاريح  الطالبّية  وطن  حركة  العربّية  اجلامعة  طالبت   )2
ومؤسسات  أجسام  من  السابقة،  األعوام  يف  احلركة  من  ُتطلب 
خارجّية، مثل: شرطة إسرائيل، عّدة أقسام يف بلدية القدس، جنمة 
داوود احلمراء، اإلطفائّية، وزارة الصّحة، واستصدار بوليسة تأمني 
من  هائل  بكّم  طالبت  كما  املهرجان.  يف  املتواجدين  حياة  على 
تصاريح امُلتخّصصني يف املجاالت اهلندسّية وبتصاريح ُأخرى كثرية 
كتصريح قسم تصريح األعمال يف البلدّية، األمر الذي يتطّلب مبالغ 
هائلة وأشهًرا من السعي بني الدوائر احلكومّية ومكاتب السلطات 
املحلّية، األمر الذي مل تطلبه إدارة اجلامعة من أي جسم آخر )غري 
عريّب( مّمن أقاموا مهرجانات وجتّمعات كبرية داخل حرم اجلامعة 

منذ بداية العام.

3( حاولت اجلامعة أن تتدّخل بشكل ال تقبله مبادئ احلركة بتحديد 
عدد ونوعّية الطالب الذين ميكنهم حضور املهرجان، حيث توّقف 
عدد الطالب املسموح هلم بالدخول على 450-600 طالب شريطة 
الطالب  سيمنع  حبيث  العربّية  اجلامعة  طالب  فقط  يكونوا  أن 
العرب من الكلّيات اإلسرائيلّية من دخول حرم اجلامعة يف جبل 

املشارف يف يوم املهرجان فقط لكونهم عرًبا. 
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مصادر  على  بإطالعها  وطن  حركة  العربّية  اجلامعة  طالبت   )4
متويل املهرجان واستصدار تصارحيه كشرط أساس للموافقة على 
إقامة املهرجان معّللة ذلك بإمكانّية حصولنا على متويل من جهات 
غري مقبولة على إدارة اجلامعة، حيث اّتبعوا بهذا نربة تشكك بنا 

لكوننا طالًبا عرًبا.
يذكر أّن حركة وطن ذكرت يف بيانها أّن مسؤوال يف اجلامعة صّرح 
هلم خالل نقاشهم حول إقامة املهرجان: »أنا صاحب البيت وأنا 
الصالون،  يف  أم  املطبخ  يف  سيقام  تراثكم  يوم  كان  إن  يقّرر  من 

واعلموا َأنه لن ُيقام هذا العام داخل أسوار اجلامعة«.

24 نيسان 2012
حركة »إم ترتسو« تنشر صور الطالب العرب المتظاهرين وتعليقات 

تحريضيّة عنصريّة على صفحتها على موقع »فيسبوك«  
يتضامنون مع   حتت عنوان »العرب يف ذكرى االستقالل– 

املخربني« )يف إشارة إىل األسرى الفلسطينّيني( نشرت حركة«إم 
ترتسو« على صفحتها الرمسّية على موقع »فيسبوك« صوًرا 
للطالب املشاركني يف تظاهرة دعم إضراب األسرى، وتضمن 

النشر حتريًضا دموّيا ودعوات صرحية للمّس بالطالب العرب، 
الذين شاركوا يف التظاهرة، وطردهم من اجلامعة، حيث امتألت 

الصفحة مبئات التعقيبات العنصرّية على صور الطالب 
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املتظاهرين، مثل: »جيب حرقهم« و »املوت للعرب« و »اذهبوا 
إىل غّزة« و »إرهابيون« و »أبناء القتلة« و »هذه اجلامعة العربّية 

وليست العربّية.. فلتذهبوا إىل بري زيت« و »جيب إخراجهم 
من اجلامعة« و »حقريون« و »أبناء الزانيات« و »متلّونون« و 

»فليحرتقوا بنار جهّنم« و »جيب قتلهم« و »خمربون«...

)صورة من مظاهرة الطالب العرب ضد االنتهاكات العنصرّية وكّم 
األفواه(
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18 كانون الثاني 2012
إبعاد طالب عرب عن مدينة القدس بعد دعوتهم لمقاطعة محاضرة 

لبيرس
قّررت شرطة االحتالل يف مدينة القدس إبعاد ثالثة من الطالب 
القدس  للهندسة عن مدينة  األكادميّية  الكلّية  العرب يدرسون يف 
ملدة سبعة أيام بتهمة التحريض، حيث أعلمت الشرطة الطالب 
الكروم،  جمد  من  شعبان  رأفت  والطالب  جّت  من  غّرة  خليل 
النيابة  لطلب  املحكمة  رفض  بعد  عّرابة،  قرية  من  آخر  وطالًبا 

متديد اعتقاهلم، بقرار اإلبعاد عن مدينة القدس، حىت تاريخ

مع  التحّدث  من  ومنعهم  املنزيّل  للحبس  وحتويلهم   ،2012-1-25
خلفّية  العنصرّية!وتعود  على  التحريض  بتهمة  العرب،  الطالب 
القضّية إىل تداعيات دعوة رئيس الدولة اإلسرائيلّية مشعون برييس 
إىل الكلّية األكادميّية للهندسة يف مدينة القدس لتقدمي حماضرة، إذ 
قامت جمموعة من الطالب العرب بالكتابة على إحدى جمموعات 
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وأعربوا  يشاركوا،  لن  بأنهم  فيسبوك  االجتماعي–  التواصل  موقع 
عن رفضهم لفرض الكلّية احلضور اإللزامّي للمحاضرة، ودار نقاش 
بني الطالب مع ممّثلتهم)العربّية( أمام الكلّية حول املوضوع. ويف 
نهاية شهر آذار، قامت شرطة االحتالل باعتقال الطالب خليل غّرة 
خالل مظاهرة ملناسبة »يوم األرض« اخلالد الـ 36، يف منطقة باب 
العمود مبدينة القدس، وتظهر صور وتسجيالت للمظاهرة اعتداء 
واألسلوب  السلمّيني،  املتظاهرين  على  العنيف  االحتالل  قوات 
الشرس الذي اعتقلت فيه غّرة، وقال املحامي عالء حماجنة إّن 
»االعتقال سياسّي حبت، ويأيت بهدف ردع الشباب الفلسطينّيني 

20الناشطني وترهيبهم«. 



15 تشرين الثاني 2011
نقابة الطالب في جامعة حيفا تمنع توزيع صحيفة»فصل 

المقال« بتهمة التحريض!
منعت نقابة الطالب العاّمة يف جامعة حيفا توزيع صحيفة »فصل 
يف  اجلامعّية(  الدراسّية  السنة  بافتتاح  اخلاص  )وملحقها  املقال« 
أّنها قد حتتوي على مواد حتريضّية، وذلك  حرم اجلامعة حبجة 
رغم االّتفاق املسبق على نصب طاولة خاّصة لتوزيع الصحيفة على 
الطالب العرب، كما تقوم باقي الصحف العربية، حيث تراجعت 
عن االّتفاق يف اللحظة األخرية وتفاجأ املوّزعون مبنعهم، يف مقابل 
ذلك اّدعت النقابة أّن على عميد الطلبة املوافقة على التوزيع. 
إثر منع توزيعها، توّجهت صحيفة »فصل املقال« إىل عميد الطلبة 
أّنه اّدعى أّن ال علم له بالشأن وأّن  لالستفسار عن املوضوع إال 

القضّية ال ختّصه وتتعّلق مبوافقة نقابة الطالب.

13 آذار 2012
تقديم 10 طالب في جامعة حيفا للجنة الطاعة بسبب 

مظاهرة
قّررت اهليئة اإلدارّية واألمن يف جامعة حيفا دعوة 10 طالب من 
الطاعة،  جلنة  أمام  للمثول  الدميقراطّي  الطاليّب  التجّمع  كوادر 
وتنظيمهم  اشرتاكهم  بعد  العاّم  بالنظام  واإلخالل  التظاهر  بتهمة 
العفيفي  وشركة  اجلامعة  إدارة  فيها  طالبوا  طالبّية  ملظاهرة 
للباصات بتنظيم وتوفري قابلية عالية ومرحية للمواصالت من وإىل 

القرى واملدن العربّية لتسهيل الوصول والسفر إىل اجلامعة.
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30 أيّار 2012
إدارة جامعة حيفا تمنع الشيخ رائد صالح من الدخول للحرم 

الجامعّي إلحياء ذكرى النكبة
رفضت إدارة جامعة حيفا طلب كتلة »اقرأ« الطالبّية دعوة للشيخ 
حماضرة  إللقاء  الشمالّية،  اإلسالمّية  احلركة  رئيس  صالح،  رائد 
أمام الطالب اجلامعّيني حول ذكرى النكبة الـ65. وعّللت إدارة 
الكتل  بني  العنيفة  باملواجهات  الكتلة  لطلب  رفضها  اجلامعة 
العربّية اليت واكبت زيارة الشيخ صالح  اليمينّية والكتل الطالبّية 
األخرية، كذلك عّللت إدارة اجلامعة رفضها بتصّرفات الشيخ رائد 

صالح معتربة تصّرفاته خمّلة بالنظام وخمالفة للقوانني.

16 أيّار 2012
إدارة جامعة حيفا تمنع النائبة حنين زعبي من المشاركة في 

فعالية طالبيّة ضّد العنصريّة في ذكرى النكبة 
الوطين  التجمع  عن  الكنيست  عضو  حيفا  جامعة  إدارة  منعت 
الدميقراطي حنني زعيب من تقدمي حماضرة بعنوان »ال للعنصرّية« 
الطالبّية  األنشطة  لكاّفة  منعها  ضمن  للنكبة،  ال65  الذكرى  يف 
باملشاركة  للنائبة زعيب  اإلدارة  الفرتة. ومسحت  العربّية يف هذه 
العنصرّية  املمارسات  ضّد   28.05.2012 يوم  طاليّب  مهرجان  يف 

املستفحلة حبّق الطالب العرب وحركاتهم الطالبّية.
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20 أيّار 2012
جامعة حيفا تحذف اللّغة العربيّة عن شعارها الرسمّي 

الّلغة  حيفا  جامعة  حذفت 
الرمسّي  شعارها  عن  العربّية 
الـ  الذكرى  يف  أطلقته  الذي 
وجوده  رغم  لتأسيسها،   40
للجامعة،  القدمي  الشعار  يف 
وأثارت هذه اخلطوة استنكار العديد من اجلهات؛ النّواب العرب 
العربّية، رئيس  الّلغة  العربّية، جممع  الّثقافة  الكنيست، مجعّية  يف 
قسم الّلغة العربّية يف اجلامعة، قسم اآلداب يف اجلامعة، وجهات 
أخرى عديدة، طالبوا مجيًعا بإعادة الّلغة العربّية إىل الشعار إال أّن 

اجلامعة رفضت ذلك واعتربت القضّية حمض افرتاء! 

جمعيّة الثّقافة العربيّة تطالب بإعادة اللغة العربيّة لشعار 
جامعة حيفا الرسمّي 

أرسلت مجعّية الّثقافة العربّية رسالة عاجلة إىل أ. د. أهارون بن 
زئيف، رئيس جامعة حيفا، يف تاريخ 24.05.2012، طالبته فيها بالتدخل 
املباشر والسريع إللغاء قرار إزالة اللغة العربّية عن الشعار الرمسّي 
للجامعة، الذي أطلق مبناسبة احتفاهلا بالسنة األربعني لتأسيسها 

ويشمل اللغتني العربّية واإلجنليزّية فقط. 
 

العربّية عن شعار  اللغة  إزالة  قرار  »إّن  وجاء يف رسالة اجلمعّية 
اجلامعة هو، دون أدىن شّك، مّس شديد حبّق الّطالب واملحاضرين 
جتاه  واملساواة  بالكرامة  اجلامعة  يف  الفلسطينّيني  واملوّظفني 
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ثقافتهم ولغتهم وحّقهم بالتعبري عن الرأي. ال ميكن ألحد جتاهل 
املعىن الرمزّي هلذا القرار الذي يتجاهل اإلرث الثقايّف والتارخيّي 

للغة العربّية ويلغي أهمّية استخدام هذه اللغة«. 

الطالب  عند  العربّية  اللغة  أهمّية  »تنبع  الرسالة  وأضافت 
يف  الفلسطينّيني  املواطنني  مكانة  من  اجلامعة  يف  الفلسطينّيني 
الدولة عموًما، كجماعة أصالنّية تسكن البالد من قبل قيام الدولة. 
إّن هذا القرار يعكس، لألسف، الواقع العاّم الذي تهيمن فيه العربّية 
حاجة  تتجاهل  السياسة  هذه  العربّية،  اللغة  وتهّمش  احلّيز  على 
األقلّية الفلسطينّية لالنتماء اجلمعّي الضرورّي لتحقيق الذات عند 

أفراد هذه اجلماعة ولتشّكل اهلوّية الفردّية«.

الشعار   العربّية عن  اللغة  إزالة  أّن  واعتربت اجلمعية يف رسالتها 
»احنراًفا واضًحا عن واجب املؤّسسات األكادميّية باحلفاظ على 
القيم األساسّية وحق التعبري عن الرأي وتعزيز قيم التسامح وحقوق 

اإلنسان«.

هذا، وأرفقت اجلمعّية لرسالتها عريضة يف هذا الشأن وّقع عليها 
مئات الطالب يف جامعة حيفا، الذين يشكلون عموًما 25 % تقريًبا 

من جمموع طالب اجلامعة.  
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22 كانون األول 2011
جامعة تل ابيب تطلب من المحاضرين التجّسس على طالبهم!  

من  أبيب  تل  جامعة  تطلب  »هآرتس«،  لصحيفة  تقرير  حبسب 
املحاضرين فيها التجّسس على طالبهم الذين يشاركون يف تظاهرات 
احتجاجّية وتزويد أمن اجلامعة مبعلومات عنهم، فيما التمس طالب 
من جامعة بن غوريون يف بئر السبع ضد قرار اجلامعة منع تنظيم 

تظاهرة ضد سياسة احلكومة اإلسرائيلّية.
األمن  وحدة  رئيس  بعثها  رسالة  عن  »هآرتس«  صحيفة  ونقلت 
تزويدنا  على  شاكرا  »سأكون  إىل حماضرين  أبيب  تل  جامعة  يف 
مبعطيات حول الطالب بأسرع وقت وأن تشمل املعطيات التالية: 

االسم الكامل ورقم اهلوية ورقم اهلاتف«.
ومّت إرسال هذه الرسالة إىل حماضرين يف أقسام التاريخ والفلسفة 
يظهر  اإللكرتويّن  »يوتيوب«  موقع  من  بشريط  وأرفقت  واألدب 
فيه طالب يف احلرم اجلامعّي وهم يدعون زمالءهم إىل االنضمام 
إىل االحتجاجات االجتماعّية اليت بادروا إليها يف اجلامعة. كذلك 
طلب رئيس وحدة األمن يف اجلامعة من املحاضرين وضع إشارات 
للتعّرف على الطالب الذين يظهرون يف الشريط املصور »ليتسّنى 

التعّرف عليهم يف منطقة احلرم اجلامعّي أيًضا«.
وقالت الصحيفة إّن دائرة أمن اجلامعة بعثت رسائل إىل الطالب 
هّددتهم فيها بأّنه يف حال عدم وقف نشاطهم فإّنهم سيتعّرضون 
بأن  الطالبات  األمن إلحدى  وحدة  رئيس  وقال  لعقوبات شديدة 
أمن اجلامعة يتعّقب الطالب املحتّجني يف صفحاتهم على الشبكة 

االجتماعّية »فيسبوك«.
وعقب رئيس قسم الفلسفة يف جامعة تل أبيب الربوفيسور إيلي 
فريدلندر على رسالة دائرة األمن بالقول »إنين أحتج بشّدة على 

رسالة دائرة األمن وال مكان لشرطة سّرّية يف احلرم اجلامعّي«.
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14 أيار 2012 
إقصاء إحياء ذكرى »النكبة« خارج الحرم الجامعّي ومحاصرة 

يمينيّة وشرطيّة للطالب المشاركين في الفعالية 

تل  جامعة  يف  اليسارّيون  واليهود  العرب  الطالب  مئات  اضطر 
إقامة  إىل  وفنانون،  وحماضرون  سياسية  قيادات  ومعهم  أبيب، 
فعالية إحياء ذكرى النكبة، اليت نّظمتها اجلبهة الطالبّية ومنظمة 
حماصرين  اجلامعّي  احلرم  خارج  »ترابط«،  وحركة  »زوخروت« 

باحلواجز الشرطّية ومبئات املتظاهرين اليمينّيني.
تل  جامعة  إدارة  وكانت 
أبيب قد أعطت يف البداية 
بإقامة  للمنّظمني  إذنا 
احلرم  داخل  املراسم 
اجلامعّي، وحتديدا يف مبىن 
العلوم  )كلية  »نفتايل« 
األمن  أّن  إال  االجتماعية(، 
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رئيس  لدى  الشروط  هذه  على  باالعرتاض  املنّظمون  قام  وقد 
اجلامعة، إال أّنه أبلغهم بعدم قدرته على التدّخل باإلجراءات اليت 
يفرضها األمن اجلامعّي. ويشار أيضا إىل أّن وزير الرتبية والتعليم، 
جدعون ساعر، وإثر الضّجة اإلعالمّية اليت أثارها تنظيم احلدث، 
قام باالّتصال برئيس جامعة تل أبيب، والطلب منه أن متنع اجلامعة 
النكبة«، وهو ما مل  »قانون  يتعارض مع  إقامة احلدث، ألن هذا 

يستجب له رئيس اجلامعة.

وتظاهر العشرات من حركة »إم ترتسو« الصهيونّية، ومن عناصر 
اليمني  من  كنيست  أعضاء  رأسهم  على  كان  املتطّرف،  اليمني 
اإلسرائيلّية،  الرايات  برفع  اليمني  عناصر  قام  وقد  املتطّرف، 
واليهود  العرب  للمشاركني  ووّجهوا  الفلسطييّن،  العلم  وأحرقوا 
الرحيل،  إىل  العرب  ودعوة  البذيئة،  واحلركات  القبيحة،  الشتائم 
»اخلونة«،  بـ  الفلسطينّية  للقضية  املناصرين  اليهود  ووصفوا 

واصفني النكبة بأنها »كذبة«.

قّرر أن ينقل احلدث إىل ساحة »أنطني« لدواٍع أمنّية، كما وصفها، 
واضعا شروطا صارمة على املنّظمني، من بينها منع رفع األعالم 
والشعارات، ومنع استخدام مكّبرات الصوت، ومنع أي هتاف، ومنع 
توزيع أي مواّد، واشرتط أن يقوم املنّظمون بتوفري األمن للحدث، 
حبّجة أّن األمن اجلامعّي ال ميكنه أن يوّفر احلماية للمظاهرة على 
حساب اجلامعة، ألّن ذلك يتعارض مع«قانون النكبة« الذي مينع 
أّي مؤسسة تتّلقى دعما مادّيا من الدولة املشاركة واملساهمة يف 

أي حدث يتعّلق بإحياء ذكرى النكبة.
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وقد تظاهر عناصر اليمني رغم عدم حصوهلم على إذن من األمن 
للتشويش  وصافرات  قوّية  صوت  مكّبرات  واستخدموا  اجلامعّي، 
على سري أحداث املراسم، دون أن يتدّخل األمن اجلامعّي ومينعهم 
من ذلك، وهو نفسه كان قد منع املنّظمني ملراسم إحياء ذكرى 

النكبة من استخدام املكّبرات الصوتّية الالزمة.
ووفقا لشهود عيان تواجدوا يف املوقع، فقد هاجم عناصر اليمني 
منّصة احلدث، وحاولوا متزيق الفتات رفعت خلفها، إال أّن الطالب 
على  باالعتداء  اليمني  عناصر  بعض  وقام  هلم،  تصّدوا  العرب 

الطالب رامي حيدر الذي اعتقلته الشرطة على الفور.

14 أيار 2012
جامعة تل أبيب تمنع مشاركة رئيس مؤّسسة يوسف الصّديق 

في فعاليات اقرأ ليوم النكبة
أبلغت إدارة جامعة تل أبيب مندوب كتلة اقرأ يف اجلامعة، مبنع 
استضافة الشيخ نضال أبو شيخة رئيس مؤّسسة »يوسف الصّديق«، 
ذكرى  إلحياء  الكتلة  فعالية  ضمن  مقّررة  مشاركته  كانت  الذي 
الشيخ  يقدم  أن  املفرتض  من  وكان  األسرى،  مع  وتضامًنا  النكبة 
نضال أبو شيخة كلمة حول األسرى يف السجون ويشرح معاناتهم 

ويدعو للتضامن معهم.

الطالب حممد عمر، مندوب كتلة اقرأ، قال: »يف كّل مّرة تعمل كتلة 
تواجه صعوبات  وطنّية،  مناسبات ختّص قضايا  إحياء  اقرأ على 
وحتديات من قبل اجلامعات اليت تّدعي احلفاظ على احلرّيات، 
لكّن هذه املحاوالت لن متحو من ذاكرتنا قضّية النكبة، ولن متنعنا 

من التعبري عن تضامننا مع أسرانا البواسل«.
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24 أيار 2012 
جامعة تل أبيب تمنع التجّمع الطالبّي من إقامة فعالية 

حول»النكبة« بحضور النائبة حنين زعبي
التصاريح  الطاليّب  التجّمع  حركة  منح  أبيب  تل  جامعة  رفضت 
الالزمة إلقامة فعالية إلحياء ذكرى النكبة، مبشاركة النائبة حنني 
»ها هي جامعة  الرفض:  بيان احلركة حول هذا  زعيب، وجاء يف 
التضييقات على اجلهات  أنواع  أبيب، بعدما مارست خمتلف  تل 
السياسّية العربّية الناشطة يف احلرم اجلامعّي، تضع أخرًيا العقبات 
النكبة بفعالية  إياه من إحياء ذكرى  التجّمع الطاليّب، مانعة  أمام 
كان من املفرتض أن تقام يف تاريخ 22- 05، وتتضّمن مداخلة للنائبة 
مؤمتر  مع  املطلوب  املوعد  توافق  حبجة  وذلك  زعيب،  حنني 
اجلهات املاحنة للجامعة، مع العلم أن احلرم اجلامعّي قد شهد يف 

األسبوع ذاته تنظيم العديد من الفعاليات«.
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2 كانون األول 2012
منع عرض فلم‹حبيبتي بلعين‹ في جامعة بئر السبع

فيلم»حبيبيت  عرض  السبع  بئر  جامعة  يف  الطالب  نقابة  منعت 
بلعني«، الذي أخرجه املخرج شاي كرملي بوالك، ويوّثق فيه نضال 
على  الفلم  وحصل  العنصرّي،  الفصل  جدار  ضّد  بلعني  أهايل 
»أكثر  سياسّي  الفلم  أّن  حبّجة  وثائقّي  فلم  كأفضل  جوائز  عّدة 
من اللزوم«، ونّدد عدد من أعضاء مجعّية املخرجني بقرار جلنة 

الطالب وطالبوا بعرض الفلم يف اجلامعة.

15 أيّار 2012
عميد الطلبة بجامعة بئر السبع يرفض احتفال«الفن العربّي«!

طلب  أفيك،  يعقوب  السبع،  بئر  جامعة  يف  الطلبة  عميد  رفض 
منتدى الطالب العرب جبامعة بئر السبع »مجعتنا« إقامة مهرجان 
نقابة  تقيمه  الذي  الطالب«  احتفال»يوم  ثقايّف عريّب مبوازاة  فيّن 
الّطالب العاّمة. ومل جتِد مطالبة الطالب العرب لرئيسة اجلامعة، 
أ. د. ريفكا كارمي، بإلغاء هذا الرفض، رغم أّنهم أوضحوا أّن فعاليات 
للطالب  الّثقافّية  اخلصوصّية  تناسب  ال  الطالب«  مهرجان»يوم 
العرب يف النقب، وختلو من الفّن العريّب، وأّن رفض العميد يشكل 
معيًقا أساسًيا بعد استجابة نقابة الطالب لفكرة املهرجان العريّب، 

ويأيت بعد أّن استكمل منتدى»مجعتنا« التخطيط والرتتيبات. 
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وكانت رئيسة اجلامعة قد وعدت الطالب العرب خالل العامني 
املاضيني بأن تعمل جهودها بغية ازدياد الفعالية جلمهور الطالب 
العرب وذلك إيقاًنا منها النعدام مثل هذه الفعاليات باجلامعة، إال 
أّن واقع التمييز الذي يصطدم به الطالب العرب يستمّر، بل يزداد 

صعوبة عاما بعد عام.

عشرات من الطالب املستائني من هذا الوضع أبدوا غضبهم على 
هذا التصّرف من عميد الطلبة، مبشاركاتهم عرب شبكة التواصل 
الفيسبوك وبالتوّجه إىل وسائل اإلعالم املختلفة على أمل إصالح 
هذه احلال لطالب بئر السبع وكاّفة الطالب العرب يف اجلامعات 

والكلّيات بتعّرضهم للممارسات واملضايقات العنصرّية. 31



آذار 2012
إقصاء النائبة حنين زعبي من إلقاء محاضرة في مؤتمر نسوّي

احتّجت ناشطات ومنّظمات يسارّية نسوّية على اإلقصاء العنصرّي 
نظر  وجهات  موجودة؟«  أنا  »أين  مؤمتر  من  زعيب  للنائبة حنني 
جندرّية حول سياسة احلّيز- املؤمتر السنوّي إلحياء ذكرى د. فيكي 
19.03.2012 يف  االثنني  يوم  الذي عقد  بيت بريل،  شريان« يف كلية 
الكلّية، من خالل رسالة احتجاج وّجهت إىل رئيسة الكلية ورئيس 
اليسارّيات  الناشطات  بني  انتشرت  وعريضة  اإلدارّية  هيئتها 
النسوّيات، باملقابل قّرر العديد من الناشطات النسوّيات، من بينهم 
مديرة منظمة »أحويت«، شوال كيشت، ومديرة مجعّية نساء ضد 
النائبة  إقصاء  بسبب  املؤمتر  من  االنسحاب  توما،  عايدة  العنف، 

زعيب ألسباب سياسّية.

واعتربت رسالة احتجاج الناشطات النسوّيات »منع مشاركة النائبة 
حنني زعيب كمتحّدثة شرعّية- وكأّن جمّرد منحها فرصة للحديث 
ُيحّتم دعوة متحّدث من اليمني امُلتطّرف- خطوة خطرية ومؤسفة 
تندرج يف موجة التوّجهات املعادية للدميقراطّية امُلتمّثلة يف إسكات 
مجهور املواطنني الفلسطينّيني يف إسرائيل واملمارسات العنصرّية 
ضّدهم«. ويف نهاية الرسالة طالبت الرسالة كلّية بيت بريل »بنشر 

اعتذار عليّن للنائبة حنني زعيب وللجمهور العاّم«.
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ما العمل ؟
منذ إقامتها، ترّوج اجلامعات والكليات اإلسرائيلّية لنفسها على أنها 
قائمة على احلريات والقيم األكادميية، كما تفتخر بعض اجلامعات، 
كجامعة حيفا، على أّنها توّفر أجواء التعايش داخل احلرم اجلامعّي، 
بينما يف الواقع تقوم هذه املؤّسسات األكادميّية بقمع حرية التعبري 
اجليش  ملشاريع  أحباث  كمراكز  وتعمل  العربّية،  والكتل  للطالب 

اإلسرائيلّي. 

من البديهي أّن هذه املؤّسسات مل ولن تعرتف بسياساتها القامعة، 
وبالتايل علينا كطالب عرب، نعيش هذا الواقع يف حياتنا اليومية، 
أّن نوثق االنتهاكات بهدف تكوين صورة شاملة تفضح حقيقة هذه 

املؤسسات األكادميّية يف إسرائيل.

حنن نسعى من خالل توثيق االنتهاكات العنصرّية والقمعّية ومشاريع 
العسكرة يف اجلامعات والكليات اإلسرائيلّية، ومن مث نشرها بالعربّية 
واإلنكليزّية، وإيصاهلا إىل املؤّسسات احلقوقّية واألكادميّية يف العامل،  
لفضح حقيقة هذه اجلامعات والكليات، وتغيري الرأي العام األكادميّي 
العاملّي حوهلا، لتشكيل ضغط على إدارات اجلامعات والكليات 

لتغيري الواقع والسياسات القائمة.
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   أساس نجاح مشروع »الراصد األكاديمّي« متعلّق 
   بمشاركتكم/نَّ: 

    
• ارصدوا تصاريح عنصرّية ملحاضري اجلامعات والكليات.

• ارصدوا أي انتهاك للحقوق واحلريات الطالبّية يف احلرم    
   األكادميّي، ضد األفراد واملجموعات، من قبل اجلامعة
   أو حركات ونقابات طالبّية.                             

• ارصدوا املشاريع واملنح التعليمّية املشروطة باخلدمة املدنية 
   والعسكرّية.

• ارصدوا ظواهر ومشاريع العسكرة. 

   * ارصدوا وراسلونا بالحقائق:

 www.facebook.com/alrased.academic    

aca1998@gmail.com

www.alrasedproject.wordpress.com
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