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تصعيٌد في القمع
تروّج إسرائيل لكون جامعاتها وكلّياتها مؤّسسات قائمة على قيم ولغة وأهداف 

أكادميّية، األمر الذي ال يتماشى مع مشاريع هذه املؤّسسات العسكريّة وفحوى مضامني 

التعليم املكرّسة لتعزيز املشروع الصهيونّي، وكونها في الواقع أشبه مبراكز أبحاث 

داعمة للدولة في مختلف اجملاالت، واألنكى من ذلك، هو كون املؤّسسات األكادميّية 

اإلسرائيلّية تتباهى بعالقاتها مع املؤّسسة العّسكرية وتتسابق فيما بينها على 

توطيدها، ويبرز هذا الدعم خاّصة خالل فترات عدوان إسرائيل على غزّة ومناطق أخرى 

مع االحتجاج السلمّي للطالب العرب والذي ال يتعّدى شروط املؤّسسات األكادميّية 

وأنظمتها. في هذه النماذج تنعكس حقيقة حرّيّات اجلامعات والكلّيات املقتصرة على 

شريحة الطالب الصهاينة فحسب.

 

سيتناول التقرير التالي مناذج من تعامل اجلامعات والشرطة مع تظاهرات الطالب 

العرب خالل العدوان األخير على غزّة- تشرين الثّاني 2012 )العملّية العسكريّة 

»عمود الّسحاب«(، إذ أظهرت املؤّسسات األكادميّية اإلسرائيلّية دعمها الالمتناهي 

جليش االحتالل اإلسرائيلّي وقد بلغ دعمها للجيش اإلسرائيلّي واضطهادها للّطلبة 

الفلسطينّيني املناهضني للحرب مستويات غير معهودة. سنعرض في هذا التقرير 

أبرز احلوادث التي حصلت خالل فترة عملّية »عمود الّسحاب« في مختلف اجلامعات 

والكّلّيات، مسّلطني الضوء بشكٍل خاّص على جامعة حيفا واجلامعة العبريّة في 

القدس.

العدوان على غزّة 2012- عمود السحاب: 
عملّية عسكريّة نّفذها جيش االحتالل اإلسرائيلّي في قطاع غزّة وأطلق عليها اسم 

»عمود الّسحاب«: جرى العدوان على غزّة بني الرابع عشر والواحد والعشرين من 

شهر تشرين الثّاني 2012. بدأ العدوان باغتيال أحمد اجلعبري، رئيس اجلناح العسكرّي 

حلركة حماس. ووفق معطيات مؤّسسة الّضمير حلقوق اإلنسان قُتل خالل العدوان 

155 شخًصا1، من ضمنهم اثنا عشر فردًا ينتمون جميعهم إلى نفس العائلة - 

عائلة الّدلو - بينهم خمسة أطفال، وذلك في الثّامن عشر من تشرين الثاني. عالوة 

على ذلك، فقد سقط مئات اجلرحى، ومتّ هدم مئات املنازل واملدارس واملؤّسسات، 

وتدمير البنى التحتّية في قصف متواصل للقطاع.

www.arabicweb.aldameer.org/?p=4045 1   قائمة بأسماء الضحايا جراء العدوان االسرائيلّي على قطاع | مؤسسة 

الضمير حلقوق االنسان
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جامعة حيفا

تظاهر الّطلبة الفلسطينّيون يوم اخلميس، اخلامس عشر من تشرين الثّاني، ووقفوا 

دقيقة حداد تضامنًا مع غزّة وشهدائها. وقد أعقب هذا الفعل ترهيب من طاّلب 

اجلامعة، وموجة من اإلدانات والتحريض الترهيبّي.

رئيس بلديّة حيفا: امنعوا الدعاية الشّريرة!
شملت رسالة استنكار أرسلها رئيس بلديّة حيفا، يونا ياهاف، إلى رئيس اجلامعة، 

عاموس شابيرا، ما يلي:

»إنّه ألمر جّيد أن تسمح املؤّسسات الّتعليمّية بالّدميقراطّية وبحريّة الّتعبير 

عن مختلف اآلراء الّسياسّية 

واالجتماعّية. مع ذلك، فإّن إساءة 

استعمال هذا احلقّ الّطبيعّي 

بشكل ساخر، وبهدف تعزيز 

أيديولوجّية املنّظمات اإلرهابّية 

التي ترّحب مبقتل األطفال واملدنّيني 

األبرياء تتعّدى جميع أطياف القيم 

اإلنسانّية والّلياقة... أتوقّع من 

إدارة اجلامعة أن تستنكر هذه 

الّسلوكّيات استنكارًا حازًما، وأن 

تّتخذ جميع اخلطوات الاّلزمة ملنع 

العناصر املتطرّفة والّسلبّية من 

نثر دعايتها الّشرّيرة في احلرم 

اجلامعّي«.

وقد أثبتت هذه الرسالة ومن ثّم جواب اجلامعة، عدم استقاللّية اجلامعة ليس من 

الدوائر العسكريّة فحسب، بل أيًضا من الدوائر السياسّية. كما كشفت موقف 

رئيس مدينة »التعايش« من أبسط احلرّيّات، حرّيّة التعبير، خاّصة حينما تتمحور حول 

أهداف ضّد القتل وضّد احلرب.

إدارة الجامعة: ندعم الجيش ونمنع االستفزازات في الحرم
بالّتزامن مع هذه الرّسالة، أصدرت إدارة اجلامعة بيانًا يدعم اجليش اإلسرائيلّي، جاء في 

نّصه: »تدعم جامعة حيفا جنود جيش الّدفاع اإلسرائيلّي الذين يحمون الّدولة وترسل 

الّتعازي إلى العائالت املنكوبة في كريات مالخي. لقد اتّخذت اجلامعة جميع الّتدابير 

القضائّية كي متنع حدوث أّي استفزازات في احلرم اجلامعّي«.

النقابة: سلوك الطلبة العرب استفزازّي، وندعم الجيش 
كما أصدرت نقابة الّطالب في جامعة حيفا بيانًا مماثاًل يدعم اجليش اإلسرائيلّي، وصفت 

النقابة فيه سلوك الّطالب الفلسطينّيني بأنّه: »استفزازّي، وحتريضّي ومؤذٍ«، وقالت إنّها 

تستنكر ذلك الّسلوك وتدعو اجلامعة إلى الّتخطيط ألمسية لدعم اجليش اإلسرائيلّي.

عميد الطلبة يحظر الفعاليات لمدة أسبوعين
قام مكتب عميد الّطلبة، يوم األحد املوافق 18 تشرين الثّاني، بإصدار أمر يحظر جميع 

الفعاليات العاّمة في حرم اجلامعة ملّدة أسبوعني. وقد عّقبت جمعّية حقوق املواطن 

في إسرائيل2 على األمر قائلة إنّه يشكّل خرقًا حلريّة الّتعبير. جتدر اإلشارة إلى أّن »أمر 

حظر الفعاليات« حتول إلى منهجّية متارسها اجلامعة كّلما توتّرت األوضاع السياسّية 

في املنطقة. إاّل أّن هذا احلظر ساري املفعول على الكتل الطالبّية العربّية فحسب، أّما 

النشاطات الداعمة للجيش فتمارس من خالل إطار النقابة العاّمة والتي تعمل وفق 

دستور خاّص بها.

 www.acri.org.il/he/?p=24506 2 االلتماس الذي تقّدمت به جمعّية حقوق املواطن في إسرائيل
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ردّا على هذا املنع، نّظمت جلنة الّطالب العرب مظاهرة خارج احلرم اجلامعّي يوم الّتاسع 

عشر من تشرين الثّاني، شارك فيها أكثر من 500 طالب، مطالبني إسرائيل بوقف 

عدوانها على قطاع غزّة. كما انضّم إلى املظاهرة كّل من النّائبني البرملانّيني حنني زعبي 

ومحّمد بركة.

مظاهرة دعم للجيش رغم الحظر ورئيس الجامعة أبرز 
المشاركين

رغم قرار حظر الفعاليات العاّمة، نّظم بعض الّطلبة واحملاضرين تظاهرة دعٍم لعدوان 

اجليش اإلسرائيلّي على قطاع غزّة في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار، أي في 18 تشرين 

الثّاني، وقد تخّللت املظاهرة هتافات وشعارات عنصريّة، منها: »املوت للعرب«3. وقد 

حضر إلى املظاهرة رئيس جامعة حيفا بنفسه، عاموس شابيرا، الذي قال مفّسرًا:4 

»أنا موجود هنا إلنّني إسرائيلّي، 

ورئيس جامعة إسرائيلّية، وأنتمي 

إلى اجليل الّسادس في هذه البالد، 

وألنّني جندّي سابق، وألّن أشخاًصا 

من عائلتي مجنّدون اليوم... إنّني، 

وبالّطبع، أتعاطف مع سكّان 

جنوب إسرائيل ومع جنود جيش 

الّدفاع اإلسرائيلّي - فهذا العلم 

هو علمي«.

وكانت النّائبة حنني زعبي قد 

احتّجت على هذه املظاهرة 

في اليوم الذي سبق عقدها، 

وطالبت في رسالة وّجهتها إلى 

رئيس اجلامعة بإلغاء الّتظاهرة         

الداعمة للجيش اإلسرائيلّي 

بسبب صبغتها الّتحريضّية ضد 

الّطالب اجلامعّيني العرب وتسميتهم بـ«الّطابور اخلامس«. عالوة على ذلك، فقد 

شّددت زعبي على أّن للّطالب الفلسطينّيني احلقّ في دعم شعبهم في مواجهة 

الّسياسات العنيفة ونادت باحترام وتطبيق حريّة الّتعبير.

في نهاية تلك املظاهرة، قام النّائبان احملسوبان على اليمني املتطرّف، أرييه إلداد 

وميخائيل بن آري، بزيارة احلرم اجلامعّي برفقة العنصرّي احملرّض املتطرّف إيتامار بن 

جفير وباروخ مارزل. 

جتدر اإلشارة إلى أّن جامعة حيفا قد قامت مرارًا مبنع القادة الّسياسّيني العرب 

والنّاشطني اليسارينّي اليهود من زيارة احلرم اجلامعّي، ومن ضمنهم النائبة حنني 

زعبي، والّشيخ رائد صالح والنّاشط اليسارّي ساعار سيكلي.

تحريض على الشبكة: عريضة لمعاقبة الطلبة العرب 
واستهداف شخصّي لناشطة 

انتشر جو التحريض اخلطير ليصل أيًضا إلى شبكات الّتواصل االجتماعّي. فقد 

متّ نشر الّتدوينات 

والعرائض العنصريّة 

بشكل مكثّف، 

محّصلة بهذا آالف 

الّتعليقات الكارهة 

واملعادية للعرب. أحد 

األمثلة على ذلك هو 

العريضة التي نادت 

مبعاقبة الطاّلب اجلامعّيني الفلسطينّيني الذين كانوا قد وقفوا دقيقة حداد في 

جامعة حيفا، والتي قام أكثر من 2397 شخًصا بالّتوقيع عليها5.

   www.electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/dancing-israeli-students-chant-death-arabs-rally-backing-gaza-slaughter 3 
طلبة جامعّيون إسرائيلّيون يهتفون »املوت للعرب« خالل تظاهرة تدعم املذبحة في غزّة | االنتفاضة االلكترونّية  11/19/2012

 Ynet | مظاهرة ضد “دقيقة الصمت جلعبري” بجامعة حيفا  www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4307666,00.html4

18\11\2012
www.atzuma.co.il/haifauniversity 5 عريضة تنادي مبعاقبة الطاّلب اجلامعّيني الفلسطينّيني الذين كانوا قد وقفوا دقيقة حداد 

في جامعة حيفا
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وفي حالة أخرى، متّ نشر تدوينة حول الطالبة الفلسطينّية ماريا زهران في جامعة 

حيفا. وقد نادت الّتعليقات بأن يقوم »الّطالب اليهود« بالّتبليغ عن معلوماتها 

الّشخصّية كي »يتّم الّتعامل معها بتلك الّطريقة املّتبعة عادة من العرب«. 

باإلضافة إلى ذلك، فقد طالبت الّتعليقات النّاَس بالّتبليغ عن صفحة ملّفها 

الّشخصّي في الفيسبوك كي يتّم إغالق حسابها. ردًّا على ذلك، قامت الّطالبة 

بتقدمي شكوى للشرطة ضد احملرّضني، ممّا أدّى إلى فتح دعوى قضائّية حتتوي على 

بندين: حتريض على القتل وحتريض أشخاص آخرين على القتل، وبند آخر حول محاولة 

جمع معلومات لهدف مسيء. 

عضو البرلمان الليكودّي: لندفّع الطلبة الجاحدين الثمن 
أّما النّائب عن احلزب احلاكم - الّليكود ، أيّوب القرّا، فقد قام بحّصته في التحريض 

على شكل مقالة رأي نشرها يوم الثّاني والعشرين من تشرين الثّاني، في صحيفة 

معاريف.6مقترًحا أن يتّم الّتعامل مع طاّلب اجلامعة الفلسطينّيني الذين وقفوا 

دقيقة حداد على النّحو التالي:

»مبوجب القانون، ال ميكننا فعل الكثير. مع ذلك، فعلى أرض الواقع، على كّل واحد 

من هؤالء الّطلبة أن يدرك أنّه سوف يُعاقَب لكونه جاحًدا. لن يّتخذ العقاب شكاًل 
قانونيًّا، بل سيكون على هيئة الّطريقة التي سيتّم التعامل فيها مع هؤالء الّطالب، 

بدًءا بالّطالب اآلخرين من حوله وحّتى عميد الّطلبة. ففي املرّة املقبلة التي سيكون 

طالب كهذا بحاجة فيها إلى املعونة، أي عندما يطلب تصوير احملاضرة التي لم 

يستطع حضورها لكونه مريًضا، أو عندما يقّدم طلًبا للحصول على منحة ألّن 

لوالديه لم تعد القدرة على إعالته، أو عندما يطلب تأجيل املوعد األقصى احملّدد 

لتسليم مهّمة ما، أو عندما يطلب وقًتا إضافيًّا إلمتام كتابة االمتحان، أو عندما 

يقّدم طلًبا للحصول على شهادة الّدكتوراه أو عندما يطلب أمورًا مشابهة، على هذا 

الّطالب »احلادِد« أن يدرك أّن جلحوده ثمنًا. سوف يدرك أّن في هذا العالم يسري قانون 

العني بالعني...«

بالنسبة ل «الجحود« 
إن الوصف املتكرّر للطالب العرب الفلسطينّيني، الناشطني سياسًيا ضد 

احلرب واالحتالل وسياسات القمع، بأنّهم »جاحدون« يحكي الكثير عن 

مردّديه، فهذا الوصف يعتبر احلقوق واحلريات األساسّية »منّة« مشروطة 

بالوالء للصهيونّية وإجماعها وعَلِمها، وسخاًء من ذوي الكرم يستغله 

منكرو اجلميل قليلو اخلير، املعارضون »األشرار« للحروب والقتل، هؤالء 

املستفزون الذي يجب إسكاتهم وحظر فعالياتهم ومعاقبتهم على 

»صمتهم« االحتجاجّي املزعج وتظاهراتهم القانونّية املطالبة بحقوق 

اإلنسان!

حاول الّطالب الفلسطينّيون في اجلامعة العبريّة تنظيم مظاهرات 

يومّية على مدخل احلرم اجلامعّي، وقد جوبهت هذه الّتظاهرات الّسلمّية 

بحضور مكثّف ألفراد الّشرطة ومبظاهرات مضادّة نّظمها طلبة يهود، 

  22\11\2012  NRG| أيّوب القرّا ضد جامعة حيفا  www.nrg.co.il/online/54/ART2/417/552.html?hp=54&cat=872&loc=10 6  
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قمع ُشرطّي عنيف للتظاهرة الّطالبيّة واعتقال 4 طالب
في العشرين من تشرين الثّاني، قامت قّوات الّشرطة مبهاجمة الّطالب الفلسطينّيني 

املشاركني في املظاهرة بوحشّية واعتقلت ثالثة منهم: مجد حمدان، رشاد اشتّيه، وآدم 

أموراي.7 وقد أخلت احملكمة اإلسرائيلّية سبيل أولئك الّطالب في اليوم التالي. باملقابل، 

لم حترّك الّشرطة ساكنًا ضّد الّتظاهرة املضادّة املؤيّدة للعدوان على غزّة.

وقامت ميساء إرشيد، محامية في الّلجنة العاّمة ملناهضة الّتعذيب في إسرائيل 

)PCATI(، بنشر مقال حول سلوك الّشرطة مع املتظاهرين ضد احلرب.8 وأشارت إرشيد 

في مقالتها أنّها لم تكن املرّة األولى التي يتّم فيها قمع الّطالب في اجلامعات. مع هذا، 

فقد كانت تلك املرّة األولى التي يصل فيها العنف والوحشّية إلى تلك املستويات غير 

املعهودة. 

باإلضافة إلى ذلك، فقد أشارت إرشيد إلى الّطرق اخملتلفة التي تّتبعها الشرطة لقمع 

الطالب والّطالبات، إذ يتم قمع الّطالب الذّكور بواسطة التغّلب عليهم أواًّل عن طريق 

تقييد أيديهم بشّدة خلف ظهورهم، ودفعهم أرًضا بحيث تالمس وجوههم األرض، 

ومن ثّم اخلطو بجانب رؤوسهم بطريقة تعّبر عن تهديد وركل أجسادهم. أّما بالنّسبة 

للّطالبات، فيّتخذ القمع شكل شّدهّن بقّوة من شعرهّن.

في الّتاسع والعشرين من تشرين الثّاني، اعتقلت الّشرطة طالًبا كانت قد أخلت 

سبيله قبل 9 أيّام فحسب، مّدعية أنّه لم يحضر إلى جلسة حتقيق إضافّية، مع أنّه لم 

يُبّلغ بشكل رسمّي. عالوة على ذلك، لم تبرز الّشرطة للّطالب أمر االعتقال. وقد قامت 

حركة الّطلبة اجلامعّيني الفلسطينّيني في اجلامعة العبريّة بتوجيه رسالة إلى مكتب 

العميد جاء فيها أّن صمت موّظفي اجلامعة حول العنف الذي مُيارس في حرم اجلامعة 

مفاده أّن اجلامعة تتغاضى عن هذه األفعال.

الجامعة العبريّة

فيديو )5:45-14:20( 
فيه قّوات الّشرطة تهاجم الّطالب الفلسطينّيني املشاركني في املظاهرة

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T6e2v915Mrs# 7 

www.tinyurl.com/d5l9gt6 8 مقالة ميساء ارشيد حول سلوك الّشرطة مع الطالب املتظاهرين ضد احلرب.
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الجامعات والكلّيّات األخرى

معهد العلوم  في احلادي والعشرين من تشرين الثّاني، بادر طاّلب فلسطينّيون من 

الّتطبيقّية »الّتخنيون« في حيفا إلى مظاهرة للّتنديد باحلرب على غزّة. على الفور، 
قام طاّلب صهاينة بتنظيم مظاهرة مضادّة لدعم اجليش اإلسرائيلي.9

أّما النّهج الذي اتّبعته جامعة تل أبيب فقد كان حظر أيّة تظاهرات كان قد نّظمها 

الّطالب الفلسطينّيون، مّدعية »أسباب أمنّية«، رغًما عن أنّها كانت قد سمحت في 
الّسابق بعقد عّدة فعاليات مماثلة.10

وقد شكّل احّتاد الّطالب في كّلّية هرتسلّيا11 »مركز حرب« يهدف إلى نشر الرّسائل في 

شبكات التواصل االجتماعّي لدعم اجليش اإلسرائيلّي وعدوانه. وقد ُجنّد لهذا الغرض 

ما يزيد عن 70 طالًبا من خارج البالد »لتسويق« إسرائيل وحربها. وقد نّسق »مركز 

احلرب« هذا كّل فعالياته مع وزارة اإلعالم و«الهاسباراه« )الّدعاية( وتلّقى معلوماته من 

اجليش اإلسرائيلّي ومن مكتب رئيس الوزراء مباشرة. وقد كانت إحدى ُمنَتجات هذا املركز 
صفحة »إسرائيل في مرمى النّيران« على موقع الفيسبوك.12

ماكس  في يوم الثّامن عشر من تشرين الثّاني، نّظمت جلنة الّطالب العرب في كلّية 

شتيرن - عيمك يزراعيل مظاهرة ضّد احلرب على قطاع غزّة. لكن بعد أن تظاهر 
بعض الّطالب اليهود، قررت الّشرطة إنهاء املظاهرة الفلسطينّية.13

بعد بضعة أيّام أصدرت نقابة الّطالب العاّمة بيانًا جاء فيه أّن املظاهرة التي نّظمها 

احّتاد الطلبة الفلسطينّيني »جتاوزت خطوًطا ُحمرًا« وأّن هدفها كان تعطيل »الّتعايش 

واجلّو املسالم الذي كان يغلب على الكلّية«. لذا، ودون تواٍن، نّظمت النّقابة مظاهرة 

لدعم اجلنوب ودعم اجليش اإلسرائيلي، كما نّظمت زيارات لقواعد اجليش. وقد قام رئيس 

االحّتاد العاّم، رامي روزين، بتقدمي الّشكر الّشخصي لكّل الّطالب الذين شاركوا في هذه 
الفعاليات، وطالب مبعاقبة املستفزّين.14

www.arabs48.com/?mod=articles&ID=9600 9  املظاهرات الطالبية متتد الى معهد التخنيون وكلية عيمك يزراعيل | عرب 48 21/11/2012

www.arabs48.com/?mod=articles&ID=96005 10 طالب اجلامعة العبرية مستمرون بنصرة غزة، وجامعة تل أبيب متنع نشاطا طالبيا | عرب 48  

21/11/2012
16/11/2012 Ynet | طالب من العالم يشرحون في الشبكة االلكترونية  www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4306545,00.html  16-11-2012 11

www.facebook.com/IsraelUnderFireLive?fref=ts 12  صفحة “إسرائيل في مرمى النّيران” على موقع الفيسبوك.

www.alarab.net/Article/498308 13 إلغاء حفل افتتاح السنة الدراسية بكلية عيمك يزراعل تضامنا مع ضحايا العدوان على غزة | العرب 

18\12\2012
www.alarab.net/Article/498849 14 الرابطة الطالبية عيمك يزراعيل:تضاهرة يوم أمس كسرت خطوطا حمراء وهددت السالم | العرب 

21\12\2012

من ذاكرة الحرب والقمع: العدوان على غزة 2009

شنّت إسرائيل في كانون األوّل من عام 2008 عدوانًا على سكّان قطاع غزّة 

مستخدمة املدفعّية والغزو البرّّي والقصف اجلوّي، تسّبب مبقتل مئات املدنّيني، 

من بينهم 400 طفل، وباإلضافة، تسّببت بأضرار وبهدم ما ال يقّل عن 14,000 

بيت في غزة، مخّلفة وراءها آالف املشرّدين 

الفلسطينّيني في القطاع. 

اختارت جامعة حيفا، على سبيل املثال، في 

حينه أن تعّبر عن دعمها الكامل للعدوان على 

غزّة، حيث أعلن رئيس اجلامعة أّن املؤّسسة 

»تسند جنود جيش الّدفاع اإلسرائيلّي«. 

إضافة إلى ذلك، قامت اجلامعة بإضاءة نوافذ 

املبنى الرّئيس في احلرم لتكّون شكل العلم 

اإلسرائيلّي بهدف إظهار دعمها للعدوان 

اإلسرائيلّي، ناهيك بفعاليات أخرى متّ اإلعالن 

عنها بفخر على صفحة خاّصة متّ إنشاؤها في 

اإلنترنت.

في احلرم اجلامعّي، متّ التعبير عن هذا الّدعم 

بواسطة كّم األفواه وكبت املظاهرات الّسلمّية 

ضد العدوان على غزّة. خالل إحدى تلك املظاهرات الّسلمّية، قامت اجلامعة 

باستدعاء عدد كبير من رجال الوحدات اخلاّصة في الّشرطة لقمع الّتظاهرة، وأصيب 

جرّاء ذلك الكثير من الّطلبة، ومتّ اعتقال بعض منهم وتقدميهم للمحاكمة دون أّي 

مبرّرات. 
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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.

كلمة أخيرة:

لقد أثبتت جتربة العدوان األخير على غزّة، من جديد، متاثل وتعاطف  املؤّسسات 

األكادميّية اإلسرائيلّية مع املؤّسسة العسكريّة وممارساتها العدوانّية، وقد أوضح هذا 

التقرير باألمثلة املفّصلة هذا الدعم اخلطير الذي قّدمته اجلامعات والكّلّيات والنّقابات 

الّطالبّية للعدوان، وأمثلة أخرى واضحة حول قمع الّطلبة العرب الفلسطينّيني 

والتحريض عليهم واملّس بحريتهم في التعبير عن رأيهم.
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