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في خطوة مفاجأة  أغلقت إدارة جامعة تل أبيب المصلى الوحيد داخل الحرم الجامعي،  ،  2019/ 20/1في  

حرم مئات الطالب من ممارسة حقهم التعبدي الديني داخل  بحجة إجراء ترميمات، ما    ،ودون سابق إنذار

من    ا بأن الطالب كانوا قد تمكنوا من افتتاح المصلى بعد جهود كبيرة قبل أكثر من سنة حرم الجماعة، علم  

   .غالقوقت اإل

 

 ة للمصلى في جامعة تل أبيب إغالق الطريق المؤدي

 

 هلقد فوجئنا بهذ "إغالق المصلى وقالت في بيان لإلعالم: استنكرت تل أبيب كتلة رؤية الطالبية في جامعة 

على  وشددت    ."الخطوة من قبل الجامعة ونستنكرها أشد االستنكار، ونؤكد أّن المصلى هو حق طبيعي لنا

ي البالد  وجود مصلى في الحرم الجامعي هو حق أساسي للطالب المسلمين في إحدى أكبر الجامعات ف"أن  

ا وتعقيد     ا من حيث عدد الطالب المسلمين، وال يعقل عدم وجود مكان عبادة خاص بهم، واألمر يزداد سوء 



لعدم سماح إدارة الجامعة للطالب الصالة في المكاتب والبنايات المسقوفة، األمر الذي يضطرهم إلى الصالة 

 ."في أماكن مكشوفة 

 

 عد اغالق المصلىساحات الجامعة بفي يؤدون الصالة في أماكن الطالب 

لمشروع المكفول، ال نطالب بأي امتياز عن غيرنا من الجامعات  وقالت أيضا: “نحن ال نطالب إال بحقنا ا

والكليات في البالد، إنما هو الوضع القائم في جميع المؤسسات التعليمية من توفير مكان مناسب للصالة  

 يحفظ لهذه العبادة قدرها وال ينتقص من حق الطالب والعمال في الجامعة”.

وأشارت الكتلة إلى أن المشكلة تكمن في عدم توفير بديل مؤقت، واتخاذ هذا القرار دون إعالم الطالب. 

أيضا:   أن  "وقالت  القرار، منذ  لفهم ماهية  الجامعة  إدارة  التواصل مع  المصلى حاولنا  بنيّة إغالق  علمنا 

ستتخذ خطوات مشروعة  أنها  ت وشدد   ."والحيلولة دون تنفيذه، ولكننا لم نتلق أي رد من قبل إدارة الجامعة

امعّي ولن تدّخر في سبيل ذلك إلعادة إتاحة المصلى للصالة أو توفير مصلى آخر مالئم داخل الحرم الج

 .اجهد  



اغالق أعقاب  أبيب،  في  تل  جامعة  يوم    مصلى  )الناصرة(  اإلنسان  لحقوق  ميزان  مؤسسة  بعثت 

برسالة عاجلة إلى إدارة جامعة تل أبيب، مطالبة بإعادة فتح المصلى الذي خصص إلقامه  ،  2019/ 1/ 22

 ا، أو توفير مكان آخر مالئم للصالة بشكل عاجل.صلوات الطالب المسلمين في الجامعة منذ عام تقريب  

لرئيس الجامعة البروفيسور    ايسيالمحامي عمر خم  ،مدير مؤسسة ميزانوجاء في الرسالة التي بعث بها  

جامعة تل أبيب يدرس فيها آالف الطالب من العرب غالبيتهم من المسلمين. وقد "، إن  "يوسف كالبتر "

توجه في السابق عدد من الطالب المسلمين إلدارة الجامعة بخصوص تخصيص مكان مناسب للصالة داخل  

ا مكان   (2018)  طالب، وفعال وفّرت الجامعة في شهر نيسان من العام الماضيحرم الجامعة، يلبي حاجة ال

غالقه بحجة أعمال ترميم في إغالق المصلى حاولت الجامعة إ ا إلقامة الصالة، لكن قبل شهر من مخصص  

لى حين انتهاء أعمال الترميم، إالبناية، عندها تم تقديم طلب إلدارة الجامعة بتوفير مكان آخر بديل ومالئم  

خير فوجئ الطالب لدى عودتهم من عطلة  إدارة الجامعة لم تتجاوب مع طلبهم، وفي صباح األحد األلكن  

 . "سبوع إلى الجامعة بأن المصلى قد أغلق وقد تم إفراغ كل ما كان فيهنهاية األ

بل إدارة الجامعة فيها ظلم وقرار غير عادل إن هذه الخطوة من ق  "وأضاف المحامي خمايسي في رسالته:  

ير منصف، خاصة وأن إدارة الجامعة واألمن يمنع من الطالب إقامة صلوات في المكاتب العامة أو  وغ 

الساحات الخارجية، وأنها بخطوتها هذه تكون الجامعة قد منعت من إقامة الصالة في حرم الجامعة، دون  

لرئيس الجامعة    إيجاد مكان بديل قبل إغالقها المصلى. ليس هذا فحسب، بل إن الطالب أنفسهم توجهوا

 . "معربين عن أسفهم من هذا القرار ولكن دون أي جدوى

وختمت الرسالة بمطالبة إدارة الجامعة بتخصيص مكان مالئم إلقامه الصلوات في الجامعة أو إعادة فتح  

 المكان الذي كان بأسرع وقت ممكن.



 

 رسالة مؤسسة ميزان لجامعة تل أبيب إلعادة فتح المصلى 



 

 رسالة مؤسسة ميزان لجامعة تل أبيب إلعادة فتح المصلى 

 

فإن   أبيب،    "رؤية "كتلة  كذلك  تل  جامعة  في  على  واصلت  الطالبية  االحتجاجية  الفعاليات  غالق  إتنظيم 

و توفير مكان آخر  أمام مبنى إدارة الجامعة للضغط في اتجاه فتح المصلى أ  الصلوات المصلى، وأقيمت  

 لصالة الطالب. 

رسالة جديدة تعاضدُ سابقاتها،  أنها "  مواصلة الفعاليات االحتجاجية حول    دت كتلة "رؤية" في بيان لهاوأكّ 

وتشاطرهن الفحوى والمضمون نُبرقها لكل  ذي ُسلطة وصاحب مسؤوليّة في إدارة الجامعة أننا مستمرون  

 . "ال يُثني َعزمنا مماطلة  ولن يحول بيننا وبين مطلبنا أي حائل



 

 للضغط في اتجاه فتح المصلى   جماعة تل أبيبالب الجامعة يؤدون الصلوات أمام مبنى ط

 

 

 طالب الجامعة يؤدون الصلوات أمام مبنى جماعة تل أبيب للضغط في اتجاه فتح المصلى 



 

 صالة حاشدة في المكتبة المركزية بجامعة تل أبيب ضمن الفعاليات االحتجاجية: 

 

يوم   الطلبة  ،  2019/ 29/5في  مئات  مبنى  أدّى  في  جماعة  العصر  اجتماع    اتزامن    "السينات "صالة  مع 

ا للنضال في انتزاع الحق بمصلى دائم    المجلس األعلى للجامعة الذي نوقش فيه موضوع المصلى، استمرار 

 للطالب العرب المسلمين.

بعد سلسلة من الخطوات النضالية المتزامنة مع الخطوات القانونية التي قامت بها مؤسسة ميزان لحقوق  و

على افتتاح مصلى دائم وثابت بحرم  عن موافقتها  2019/ 5/ 30اإلنسان، أعلنت إدارة جامعة تل أبيب يوم 

 ، بحجة إجراء ترميمات. 2019/ 20/1الجامعة، وذلك بعد أن أقدمت إدارة الجامعة على إغالقه في تاريخ 



 

 ( 29/5/2019) صالة العصر جماعة في مبنى “السينات” تزامنا  مع اجتماع المجلس األعلى للجامعة

 

 

 ( 29/5/2019مبنى “السينات” تزامناً مع اجتماع المجلس األعلى للجامعة ) وقفة احتجاجية للطالب أمام 


