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 أوراق تحلیل#ة

 اوتداع#اته اجامعة بیرز7ت: انع2اساتهأزمة 

 تقى فارس

 مقدمة

داخل أسوار عودة انتظام الدراسة زمة و عن انتهاء األوممثلو الحر9ة الطالب5ة  جامعة بیرز,تإدارة  تأعلن

مع إدارة الجامعة  اعد توق5ع الحر9ة الطالب5ة اتفاقً J ،2022الجامعة في مساء الثاني عشر من شJاI/ فبرایر 

 الخطیب ، وغسانالقائم Jأعمال شؤون الطلJةعنان األتیرة تنحي  نتضمّ  ؛األساتذة والموظفینوUرعا5ة نقاJة 

اس وعدم المس ،الحفاe على إرث الجامعة الوطنيومنصبیهما، ئ5س الجامعة للتنم5ة واالتصال عن نائب ر 

في الراJع من 9انون الثاني/ ینایر بدأت اعتصاًما طالب5ًا الحر9ة الطالب5ة  ، و9انت51ةبنشاطات األطر الطالب

لذراع امنسi الكتلة اإلسالم5ة  يسماعیل البرغوثإخصوًصا Jعد تحو,ل  ،رفًضا لس5اسات إدارة الجامعة 2022

 خاروف، وأحمد الالذراع الطالبي للجبهة الشعب5ة منسi القطب الطالبيمحمد فقهاء و  الطالبي لحر9ة حماس،

ي ف ي إلى لجنة نظام خاصة بإشراف رئ5س الجامعة Jش9ل مJاشرللقطب الطالبللجنة التحضیر,ة س9رتیر ا

 .2021الثامن عشر من 9انون األول/ د5مسبر 

ل قادة األطر معتبرة قرار تحو, عن المشار9ة في هذا االعتصام الذراع الطالبي لحر9ة فتحالشبیJة امتنعت حر9ة 

سر 9أعتاب اتخاذ قرار منفرد Jو9انت على طًرا طالب5ًة، أا 5مس أفراًدا ال إجراء قانون5ً  الطالب5ة للجنة نظام

ت قواادثة مالحقة واعتقال Jعد ح نضمام إلى االعتصامسارعت Jاالإال أنها ، الدواماالعتصام وٕاعالن عودة 

 )ي قدمهف(أصیب Jع5ار نارr  سماعیل البرغوثيإموعة من الطلJة وهم: خاصة تاJعة لمخابرات االحتالل لمج

ل من أمام بواJة الجامعة الشرق5ة، في ظهر العاشر االعتقا قد حدثو ، 2آخر,ن طیب، وثالثة طالبومحمد الخ

عة 9انت إدارة الجامعة قد منعت الطلJة من االعتصام داخل أسوار الجام، و 2022من 9انون الثاني/ ینایر 

 مطلوب لقوات االحتالل. على الرغم من معرفتها Jأن Jعضهم مطارد و 

																																																													
 Jعد استقالة األتیرة.. اتفاق 5قضي بإنهاء األزمة في جامعة بیرز,ت، ش9Jة قدس االخJار,ة.حول بنود االتفاق، انظر: 1 

https://bit.ly/3tcr6rb  
 محدث| االحتالل 5عتقل ممثلي 9تل طالب5ة في جامعة بیرز,ت.2	

https://bit.ly/33Soiaa  
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 أسلوب نضالي عرC7 ..الطالب#ة عتصاماتاال

 امعةضغ� على إدارة الجلل طالب5ةالحر9ة التعد االعتصامات الطالب5ة أحد أبرز األسالیب التي تستخدمها 

ثالثة اعتصامات سJقت االعتصام الحالي خالل أعوام  األخیرة العشر سنواتلشهدت ا، وقد 3هامطالبلتلب5ة 

) وعلى الرغم من اختالف حیث5اتها إال أنها اشتر9ت في مطالبها النقاب5ة Jالدرجة 2019، 2016، 2013(

 والتسجیل.األقساI  مسائل مثل األولى،

یi على ، إال أنَّها Jادرت للتضیالوطنيالطاJع  ذات ات الطالب5ة Jما فیهاعلى سیر النشاطالجامعة ورغم إJقاء  

الذr یدفع الحر9ة الطالب5ة إلغالق أبواب الجامعة  لكنها لم تتطور للحدّ  ات ذات الطاJع الوطنيالنشاط

إعاقة 9انت شرارته  2019اإلضراب الذr قام Jه مجلس الطلJة والحر9ات الطالب5ة عام  وٕان 9ان، واالعتصام

غلقت الجامعة على إثر حفل ذ9ر� انطالقة الجبهة الشعب5ة وحماس وأُ إح5اء مهرجاني حرس الجامعة إقامة 

 ، ولم تحقi منجزاتاالعتصام 9انت نقاب5ة Jالدرجة األولى هذا إح5اء ذ9ر� انطالقة األخیرة، إال أن مطالب

 الطاJع الوطني. اتحف� النشاI الطالبي ذ

 ما الذM تغّیر؟ 2022اعتصام 

النشاطات  مواقفها تجاهب ا مع تصلّ وًص خص، Jصورة سر,عةمهماتها الجدیدة  منذ تسلم اإلدارةتفاقمت األزمات 

داخل أسوار الجامعة، ومماطلتها في  4"العس9رة" مظاهرواتهامها الطلJة بنشر  الطالب5ة ذات الطاJع الوطني،

 صوالً مع الحر9ة الطالب5ة، و  لها الصارمتعامو  ،Jعدم جهوز,تهااالستجاJة لمطالب الحر9ة الطالب5ة، وتذرعها 

ن تشر,ن س مفي السادتهدید رئ5س الجامعة ق5ادات الحر9ة الطالب5ة Jالسجن Jعد إغالقهم مبنى الرئاسة  حدّ  إلى

ؤون القائم Jأعمال شة في تعامل الفجّ التي ُوِصفت Jة األزمة الطر,قة قد زاد من حدّ و  ،2022الثاني/ نوفمبر عام 

اج من احتجس9ات أr إالطالب5ة، وٕاقدامها على رفض إجازة النشاطات ، وتكرارها الطالب5ةمع الحر9ة الطلJة 

الطلJة  5هرأ� فمشهد منسقي األطر الطالب5ة، وتهم5شها للتراتب5ة الوظ5ف5ة داخل عمادة شؤون الطلJة، في 

لسطین لعقود الجامعة عن مث5التها في ف لتكر,س السطوة األمن5ة، ون5ة مبیَّتة لتجر,ف إرث بیرز,تي میز محاولة

																																																													
مه في فترات استخدار اتكر د5م5ة من جهة، و سیر العمل5ة األكاوجه الJعض انتقادات لالعتصامات، تتعلJ iما یترتب عل5ه من تعطیل ل 3

 	زمن5ة متقارUة.

األز,اء العس9ر,ة لJس للثام و  تحو5ه من وما الحر9ات الوطن5ة ذ9ر� انطالقةب احتفاالً األطر الطالب5ة  اتقوم بهالعروض التي  أنالجامعة  ر� ت4 
عن قناعاتهم  ان�5 ف اللفرجة، وتعبیرً  االطلJة عروًض  راها، في حین یرة یجب منعها داخل أسوار الجامعةمظاهر عس9الكرتون5ة مجسمات حمل للو 

 قد5م 5متد لعقود طو,لة. االوطن5ة ومواقفهم الس5اس5ة، وٕارثً 
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ائب نغسان الخطیب ا Jعد تصر,حات إلى خطاب رسمي للجامعة، خصوًص طو,لة، وقد بدا أن ذلك سیتحول 

 رأفراد من الكتلة اإلسالم5ة Jفتح Jاب قاعة 9مال ناص5س الجامعة للتنم5ة واالتصال التي شJَّه فیها ق5ام رئ

م Jاقتحام قوات االحتالل للحر  -قامة مهرجان إح5اء ذ9ر� انطالقة حماسًعا إلوالذr أغلقته الجامعة من- Jالقوة

 .5المهرجانات 9ان س5ستخدمها الطلJة في جسمالجامعي لمصادرة م

 هل#ة الحر2ة الطالب#ة واستنهاض المؤسسات األ

 الفلسطیني، و9ان لها نشاطها في رفد الشارع الفلسطیني ة دوًرا حیو5ًا في المجتمعاألهل5 المؤسسات لعبت

التجرUة العر5Uة ا واستنساخهالسلطة الفلسطین5ة تأس5س تراجع Jعد  دورهالوطن5ة والمجتمع5ة، لكن ا اتJالفعال5

إلى  مة، ولجأتمثل مؤسسة الرئاسة والح9و  سلطوr األولو5ة للمؤسسات ذات الطاJع ال منحت فقد، الشمول5ة

اسات وقد تأثرت الحر9ة الطالب5ة بهذه الس5 هل5ة، وتجر,ف الح5اة الس5اس5ة والنقاب5ة،مؤسسات األإضعاف ال

الحر,ة  امشه ومع ذلك استمر طلJة بیرز,ت بتحدr الواقع الذr فرضته السلطة، مستفیدین منJش9ل 9بیر، 

ز من حضور  التي توفره الجامعة،  ،منتخاJاتها ا JمتاJعةاهتمامً أكثر الفلسطیني المجتمع أصJح ، و هممما عزَّ

 .واالنتJاه إلى أr حدث 5مس العالقة بین الطلJة والجامعة

ت في واستمر تعدتها إلى خارجها،  الوطن5ة داخل أسوار الجامعة بل اتعالJ5الفالحر9ة الطالب5ة لم تكتف 

اسات ضد س5هرات مشار9ة في التظاللالدعوة الشعب5ة ضد االحتالل، و  اتمحاوالتها ضخ الروح في الحراك

 ،ا قرب مستوطنة " بیت أیل" وعلى مفرق عطارةخصوًص  المواجهات على خطوI التماستصعید و االحتالل 

لة األسیر ز,ارة عائاألسر� 9ما في لعائالت الشهداء و د المجتمعي بتنظ5م ز,ارات التعاضومحاولة تأكید حالة 

ر,ة ما 5قارب األرUعین من طلبتها على مدخل قعتقال منتصر الشلبي التي نظمتها الكتلة اإلسالم5ة وأدت إلى ا 

 .2021ترمسع5ا في الراJع عشر من تموز/ یولیو عام 

أفi الحل الس5اسي، والتحوالت التي أفرزتها حرUي عام تالشي إلى طر,i مسدود، و  مع وصول مشروع السلطةو 

لحر9ة ا على اوانع9س ذلك إیجاJً ، ارتفعت األصوات المعارضة داخل المجتمع الفلسطیني، 2021وعام  2014

 وقد لوح� االهتمام الكبیر Jاالعتصام األخیر خارج أسوار الجامعة، وتنافسا في بیرز,ت، الطالب5ة، خصوًص 

Jاإلضافة إلى دخول العدید من الوساطات التي 9انت على رأسها  وسائل اإلعالم المحل5ة في تغطیته عن 9ثب،

																																																													
بین عدو غاشم وصدیi غافل، اختل�  .. "بین حانا مانا ضاعت لحانا	علق غسان الخطیب على الحادثة عبر صفحتھ على الفیس بوك قائال:5

 الحابل Jالنابل".
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لشهداء، والمؤسسات Jاختالف توجهاتها الحقوق5ة ااألسر�، وعائالت شخص5ات Jارزة حز5Uة ومستقلة، ومن 

، ألهالي، و9ذلك من افلسطین5ة اعتJار,ة دعمت الطلJةًدا من شخص5ات یوالمجتمع5ة، 9ما القى االعتصام تأی

 .وحتى الوس� المجتمعي الذr أصJح یرقب تطورات األزمة و,تناقل حیث5اتها

 على الح#اة الطالب#ة والحزT#ة م الطالبي وانع2اساته االعتصا

ل نجاح االعتصام في تحقیi أهدافه على واقع  انقطة لصالح الحر9ة الطالب5ة، وهذا بدوره سینع9س إیجاJً  سجَّ

ل إضافة جدیدة على خر,طة  إلى جانب ذلك فإنالحر9ة الطالب5ة في الجامعات األخر�،  هذا االعتصام ش9َّ

 الیوم ابدقد و اإلسالم5ة والقطب الطالبي،  ین الكتلةبالتقارب  ه المز,د مندفع Jاتجا فقدالتحالفات الطالب5ة، 

هذا التقارب قد ال 5ش9ل تأثیًرا  .2020لقطب الطالبي في آب/ أغسطس اJعد حظر االحتالل ا أكثر وضوحً 

الجبهة و ب بین حر9ة حماس ف5ما Jات 5عرف Jالتقار ا إیجاب5ً على المستو5ات العال5ة لكنه 5م9ن أن یوظف 

 .الشعب5ة

ا بوجود هامش من االستقالل5ة لدیها عن الموقف لقد أعطى دخول حر9ة الشبیJة على خ� االعتصام، انطJاعً 

اعتقال لجامعة و ل االحتاللاقتحام  حادثةردة فعل الطلJة الغاضJة Jعد حتواء Jا الشبیJةالرسمي لحر9ة فتح، ورغJة 

9تلتي الوحدة الطالب5ة اإلطار الطالبي للجبهة الد5مقراط5ة  نبرز في االعتصام 9وادر م. 9ما Jعض الطلJة

، وقد اتخذت الكتلتان منذ البدا5ة موقًفا مؤ,ًدا للكتل الطالب5ة، عبالطلJة اإلطار الطالبي لحزب الش واتحاد

 .6وأعلنتا مخالفتهما لمواقف صدرت من أحزابهما الس5اس5ة تتعلJ iالجامعة وخارجها

W ومتانة في المواجهةتصاعد في التحد#ات عد االعتصام.. الحر2ة الطالب#ة ما 

 تواجه سلسلة من التحد5ات الحق5ق5ة، 5أتي في مقدمتها س5اسات االحتالل الذr 5حاولالحر9ة الطالب5ة ما زالت 

وات االحتالل قونذ9ر في هذا المقام أنَّ  ،ات والتهدیدات 9Jافة أش9الهاواالستدعاء تاالعتقاال، عبر هااستنزاف

� توعد و  االسالم5ة لمقابلة جهاز مخابراتها،Jاستدعاء عدد من الطلJة المعتصمین المنتمین للكتلة قامت Jضا

ر ثالطالبي، لكن هذا التحدr 9ان له أالجامعة Jأنه س95سر االعتصام  المخابرات اإلسرائیلي المسؤول عن

لتهدیدات التي إلى ا وال بد من اإلشارة حولها،ع9سي على الحر9ة الطالب5ة التي اكتسبت زخًما والتفاًفا طالب5ًا 

اإلدارة فاستدعى الرئ5س السابi عبد اللطیف أبو حجلة للمقابلة على  في السنوات األخیرة االحتاللمارسها 

																																																													
 رة لغسان الخطیب واعتبرت أنھردت كلتة اتحاد الطلبة في بیان لھا على تصریحات عضو المكتب السیاسي لحزب الشعب ولید العوض المناص6	

نعقد مموقف شخصي ال یمت لإلطار الطالبي بصلة، في حین رفضت كتلة الوحدة الطالبیة مشاركة الجبھة الدیمقراطیة في اجتماع اللجنة المركزیة ال
 .2022في كانون الثاني/ ینایر 
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، و9ذلك الضغوطات اإلعالم5ة من موظفي وأكاد5مي الجامعة في محاولة للضغ� على م9ونات الجامعة اوعددً 

 عة الحالي Jشارة دوماني حال تول5ه المنصب.التي طالت رئ5س الجام

Jس5اسات إدارة الجامعة تجاه الحر9ة الطالب5ة ونشاطاتها، والتي 9انت األزمة األخیرة  متمثلوهنالك تحٍد داخلي 

ألخیرة من ضغوطات خارج5ة من الممولین ان إدارة الجامعة عانت في الفترة أا، ونشیر هنا إلى افرازاته إحد�

نات التي یوٕارضاء النظام الس5اسي Jالتعیحج5م دور الحر9ة الطالب5ة الوطني، فعها لمحاولة تد السلطةومن 

رغم من عدم على الو لكن هذه العقJات واجهتها الحر9ة الطالب5ة Jمستو� من المسؤول5ة،  في مصلحته، تصب

 املًة،9 اإلضراJات الساJقة إال أن الحر9ة الطالب5ة تم9نت من تحقیi مطالبها فيوجود مجلس طلJة 9ما 

 .على تحقیi مطالب االعتصام امصممً  احق5ق5ً  اطالب5ً  اوشهدت فعال5اتها التفافً 

 خاتمة

لصمود أمام اق5ق5ًا لقدرة الحر9ة الطالب5ة على ل اعتصام الحر9ة الطالب5ة داخل جامعة بیرز,ت اختJاًرا حش9ّ 

i وJانتصار حق5قي وواضح للحر9ة الطالب5ة Jعد تحقی اختزال دورها، وقد تكون األزمة انتهتاولة تحج5مها و مح

وطات ظل استمرار الضغJطرق أخر� ال 5م9ن استJعادها في  تجدد األزمةهناك إم9ان5ة لمطالبها، لكن ما زالت 

سیجعل  اوقوة والتفافً  اتجدیدً االنتصار األخیر أكسب الحر9ة الطالب5ة ف ، وعلى أ5ة حالعلى م9ونات الجامعة

تعلقة JالنشاI الطالبي الوطني على وجه إدارة الجامعة ومجلس أمنائها أكثر حذًرا في اتخاذ الخطوات الم

 .الخصوص


