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הפרופסורים מציינים שנה למאבק בשייח' ג'ראח
ליאה לוין
15:31 / 18.11.10

כבר שנה שלמה שמדי יום שישי מתייצבים  11מרצים בכירים מהאוניברסיטה
העברית להפגין בשייח' ג'ראח למען התושבים הערבים עכשיו הם מדברים על
חשיבות תפקידם ,על יידוי האבנים של הפלסטינים ועל החובה האזרחית

ביום שישי האחרון ציינו המפגינים בשייח' ג'ארח  12חודשים של פעילות .בין המפגינים ,גם
למעלה מעשרה פרופסורים בעלי שם עולמי מהאוניברסיטה העברית .ההצלחות בשטח
שנויות במחלוקת .מצד אחד ,בזירה המשפטית נוחל המאבק כישלון אחר כישלון ,ולאחרונה
קיבלו המשפחות הערביות המתגוררות במקום הודעה סופית שאיבדו את זכותם על
הבתים.
בה בעת ,מהבחינה הציבורית המאבק דווקא קוצר הצלחות וזכה להד תקשורתי אדיר
בארץ ובחו"ל .אין ספק שאחת הסיבות שבזכותן מאבקה של 'תנועת סולידריות שייח'
ג'ראח' היכה גלים היא ההתגייסות יוצאת הדופן והשנויה במחלוקת של אקדמאים בכירים.
"אני הולך לשייח' ג'ראח לא בתור מורה או חוקר אלא כאזרח ירושלמי וישראלי שעתיד
המדינה חשוב לו" ,אמר השבוע פרופ' יוסף זעירא ,איש המחלקה לכלכלה באוניברסיטה
העברית ומבכירי הכלכלנים בישראל" .במאבק הזה אני חייל פשוט ואין שום משמעות לכך
שאני איש אקדמיה .מה שקורה בשייח' ג'ראח מתרחש ממש לידנו וכשמעשי עוול נעשים
מול העיניים הם מכאיבים עוד יותר" ,הוא מסביר.
מתחת לאף
"במובן מסוים אני דוגמה טובה להכחשה שרבים מאיתנו נמצאים בה בנוגע לאלימות
הממוסדת והלא ממוסדת שמופעלת במסגרת הכיבוש" ,אומרת פרופ' אווה אילוז
מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה" .מה ששונה בשייח' ג'ראח הוא שזה ממש מתחת
לאף ולכן קשה יותר להתכחש למה קורה שם".
"אין ספק שיש חשיבות שדווקא אנשי אקדמיה יהיו מעורבים במאבקים פוליטיים" ,מסביר
פרופ' ירון אזרחי ,זוכה פרס מפעל חיים מהאגודה הישראלית למדע המדינה ומרצה
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במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית" .את המהפכה הצרפתית הובילו
אינטלקטואלים ,וכך גם את המהפכה האמריקאית .אמנם זו קבוצה קטנה ,אבל בעלת
השפעה גדולה מאוד .לכל אחד מאיתנו יש שם עולמי ,כולנו פרסמנו מאמרים שנקראו
בהמון מדינות ואנחנו לא אנונימיים .שייח' ג'ראח היא הגחלת שעוד תצית את המדורה של
השמאל במדינת ישראל ותגרום לשמאל להבין לאן הביאו אותנו שליטי המדינה".
מדעי ההתנהגות
המאבק בשייח ג'ראח לא היטיב עם שמם הטוב של חלק מהמשתתפים .לפני כמה שבועות
פורסמו ידיעות על ד"ר עמיאל ורדי ,ראש החוג ללימודים קלאסיים .נאמר בהן שוורדי
מעודד ילדים פלסטינים לידות אבנים ביהודים .ורדי ,הכחיש את הטענות מכל וכל.
גם שמו של פרופ' אלון הראל ,איש הפקולטה למשפטים בהר הצופים עלה השבוע
לכותרות .בסרטון שהועלה לאינטרנט וזכה לאלפי צפיות מצולם הראל בהפגנה בשייח'
ג'ראח מתעמת עם גבר חובש כיפה שחורה ואומר בתקיפות" :התנ"ך? התנ"ך בתחת שלי".
בדיעבד הוא מצטער על דבריו" .אני מצר על ההתבטאות הזאת שנאמרה בעידנא דרתחא
אחרי שמי שאמרתי לו את זה שלח אותי בחזרה לאושוויץ  -אבל את זה ,כמובן ,לא מראים
בסרטון" ,הסביר הראל .הדברים נאמרו בשיחת טלפון מבוסטון ,שם הוא שוהה מתחילת
הסמסטר" .עם זאת ,חשוב להבין שאם עושים שימוש בטקסט מכונן כמו התנ"ך כדי
להצדיק אפליה שיטתית וגירוש של אנשים מבתיהם מרחיקים את התנ"ך מציבור גדול".
עוול חוקי
למרות שבית המשפט פסק שבמקרה הזה הצדק עם המתנחלים ,לפרופסרורים קשה לקבל
זאת והם טוענים שמדובר בעוול.
פרופ' הראל" :אני לא מכיר את דקויות המקרה המשפטי אך יודע שבתי המשפט פועלים
בגבולות החוק .יש כאן חקיקה שגורמת לעוול וצריך לשנות אותה".
גם פרופ' שולמן שותף לדעתו" .בעשר השנים האחרונות ביליתי לילות רבים בבתי
התושבים הערבים והייתי עד לפינויים אלימים ,כך שקשה לי שלא להזדהות עם סבלם .אני
לא מערער על הפסיקה עצמה אלא על כוונת העירייה לשתול עוד התנחלות בלב השכונה
בכוונה ברורה לייהד את שייח' ג'ראח וליצור מכשול רציני ביותר למציאת פתרון בירושלים".
הסיפור המלא בגיליון סוף השבוע של "ידיעות ירושלים"
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