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 تقاریر
 أحداث جامعة النجاح.. القصة والمواقف

 فضل عرابي
 
 

من قمع أمن الجامعة  في "جامعة النجاح الوطنیة"یونیو  /حزیران 14یوم الثالثاء مشھد لم یكن 
ة جامعیة بتوفیر حیاللمطالبة  "الحراك الطالبي المستقل"نظمھا لوقفة طالبیة داخل الحرم الجامعي 

حدثًا عابًرا بالنسبة لجامعة النجاح عموًما، وفي ما یخص سلسلة  ..الدراسةن الطلبة من آمنة تمكّ 
 األحداث أخیًرا.

 
علیھم خالل الوقفة التي أمن الجامعة  اعتداءبجروح ورضوض نتیجة الطالب أصیب عدد من فقد 

اإلدارة، إثر اعتصام سابق  لبَ قِ  على فصل عدد من الطلبة من، احتجاًجا أقاموھا داخل الجامعة
، بحسب والشبیبة وأمن الجامعة األجھزة األمنیة كان تعرض المشاركون فیھ لالعتداء من 

 1 .المصادر اإلخباریة
	

أربعة طالب نقلوا إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس، بعد "وأفادت مصادر طالبیة أن 
یدیوھات تم تداولھا اعتداء األمن إصابتھم برضوض وجراح في رؤوسھم، في حین أظھرت ف

أظھرت الصور لحظة ركل رجل أمن لطالب في . والجامعي على الدكتور ناصر الدین الشاعر
وجھھ بعد ضربھ وتمزیق مالبسھ، كما أظھرت مشاھد أخرى إلقاء الطالب من بوابة الجامعة إلى 

 2 ."الشارع بینھم مصابون بجراح ودماؤھم تسیل من رؤوسھم

الدكتور الشاعر في تصریحات صحفیة أن یكون مقصودًا في االعتداء علیھ، مبینًا "أن ما ونفى 
 3 حدث في جامعة النجاح ھو امتداد لألحداث في األیام السابقة".

 حیاة جامعیة آمنة

أننا نظمنا وقفة احتجاجیة ضد "باسم الحراك الطالبي صھیب حمد: ما حدث ھو  المتحدثقال 
 ."ھم مطالبنا ھو حقنا في حریة التعبیر، فحریة التعبیر ھي حق للجمیعقرارات الجامعة، وأ

	
 ،إدارة الجامعة بتحدید وظیفة أمن الجامعة وقفة لمطالبةجاءت ال في تصریحات صحفیة: وأضاف

 علیھ فیھا من ىعتدال یوجد طالب یرید أن یعیش في جامعة یُ فوھي الحفاظ على أمن الجامعة، 
	.ل أمنھابَ قِ 

رؤوسھم وسالت دماؤھم نتیجة اعتداء شجت  ھم، وبعضإصابة أعداد كبیرة من الطالب إلى مشیًرا
	جامعة علیھم.الأمن 

عال ، وإن الجامعة بھذه األفاوطالبنا بحقوقنا، ولم نعتِد على أحد مطلقً "د أن الوقفة كانت سلمیة، وأكّ 
 4 ."وصلت إلى الھاویة وتسیر في ھذا الطریق

ة أمن الجامعة على الطلبة بصور اعتدى ة:یفي تصریحات صحف الطالب عبد هللا عبید قالفیما 
كات ثم قاموا باإلشارة لھم بحر، "وحشیة" خالل الوقفة االحتجاجیة التي طالبت بتوفیر بیئة آمنة
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إلى ثكنة عسكریة بعد االعتداء على تحولت أن الجامعة ا نً غیر الئقة من خلف أسوار الجامعة، مبیّ 
	الطلبة بالضرب المبرح.

ي ، في الوقت الذفیما كان ممثلو الطلبة في اجتماع مع اإلدارة ،الطلبة في الساحة كانوأضاف: 
أمن الجامعة إدخال بعض الطلبة إلى ساحة الجامعة بما في ذلك الطلبة الذین لدیھم  فیھ رفض

	محاضرات.

عنصر  100 حاصرنا نحولطلبة "ما تعرضنا لھ أشبھ بالمصیدة بعد محاولتنا إدخال اف وأرد
أمن، وبدأ في أعقابھا الضرب عبر االستفراد بالطلبة على شكل مجموعات، إلى جانب رش غاز 

	الفلفل عدا عن إصابات تعرض لھا الطلبة في الرأس".

إلى  ال األمن الجامعي في النجاح، مشیرً بَ وأكد أن الطالبات لم یسلمن من االعتداء والضرب من قِ 
 5 سلوب أشبھ بـأسلوب "العصابات".أن ھذا األ

 جذور المشكلة

قمعت األجھزة األمنیة الفلسطینیة، اعتصاًما نظمتھ الكتلة اإلسالمیة یونیو  \حزیران 8یوم األربعاء 
 ."ھالاالعتداء على ممثوتندیدًا واستنكاًرا لـ "تغول أمن الجامعة المستمر ضد طلبتھا، ، جامعةفي ال
	

اعتداء أمن الجامعة على ممثلھا، بأنھ "وحشي وغیر قانوني"، في بیان لھا،  الكتلة ووصفت
ومخالف ألبسط متطلبات الحیاة الجامعیة اآلمنة، وتعٍد صارخ على الجامعة وأسرتھا وإرثھا 

 ومكانتھا.

وأفادت مصادر إعالمیة، أن األجھزة األمنیة منعت تصویر الوقفة التي نظمتھا الكتلة أمام مقر 
	.الجدید، والحقت الصحفیین في المنطقة واعتدت على عدد من المشاركینالحرم 

الصحفي لیث جعار إن "عناصر األجھزة األمنیة ھاجمتھ أثناء عملھ واعتدت علیھ بالضرب  قالو
 6 والشتم وحطمت كامیراتھ بشكٍل كامل"، موضًحا أنھم منعوا الصحفیین والطالب من التصویر.

طالب من الكتلة اإلسالمیة،  5قررت إدارة الجامعة فصل یونیو  \حزیران 12وفي یوم األحد الحقًا 
 7موظفین من أمن الجامعة.  5من الشبیبة، و 5و

فیما رفضت الكتلة اإلسالمیة، والشبیبة الفتحاویة في بیانات منفصلة قرارات إدارة الجامعة فصل 
یھ الجامعة أّن ھذه القرارات اتخذت بناًء على عدد من كوادر الطرفین، في الوقت الذي أكدت ف

 8 توصیات لجنة التحقیق المنبثقة عن قرار عمداء الجامعة.

 موقف إدارة جامعة النجاح

 \حزیران 16و 15 الخمیسوصدر بیان عن الجامعة، جاء فیھ: "نعلمكم بأن الدوام یوم األربعاء، 
	9 ویشمل المختبرات والمساقات العلمیة األخرى". ا،، سیكون إلكترونیً یونیو الجاري
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وفي بیان آخر، أكدت جامعة النجاح أنھا تأسف لما حدث على بوابات الجامعة: "على الرغم من 
اتخاذ الجامعة خطوات حاسمة بھذا االتجاه لمنع تكرار المظاھر التي حدثت خارج أسوارھا، إال 

	".ال الجامعة أدى إلى حدوث ما حذرنا منھ مرارً أن إصرار بعض الجھات على تأجیج األزمة داخ

وأكدت الجامعة أن الكتلة اإلسالمیة، الذراع الطالبیة لحركة حماس، وتحت شعار "الحراك 
اعتصامھا دون أي مشكالت  الطالبي"، قامت بالعمل على الدعوة العتصام منذ یومین، ومرّ 

ظمة، واتخذت الجامعة بحق من خالف منھم تُذكر، إذ التزم أمن الجامعة بالضوابط اإلداریة النا
	أقسى العقوبات، وھي الفصل النھائي من الجامعة.

: "إن ما حدث ظھر أمس، عند بوابات الجامعة، بدأ بدعوة الكتلة اإلسالمیة ومن وأضاف البیان
خالل (الحراك الطالبي) لوقفة داخل الجامعة، ومرت بھدوء وسالم، ولم یعترض أي شخص من 

لمعتصمین، وفي تلك األثناء اجتمعت إدارة الجامعة مع مجموعة من الطالب، واستمعت الجامعة ا
إلى مطالبھم ووعدتھم بالنظر فیھا بجدیة وبحد أقصى بدایة األسبوع القادم، وفوجئت اإلدارة 

	ب باتصاالت ھاتفیة تتحدث عن مشكلة على بوابات الجامعة".الالمجتمعة مع مجموعة من الط

ستماع لشھادات میدانیة، فإن ما حصل ھو محاولة مجموعة خارجیة وطلبة ممن وتابع: "بعد اال
تم فصلھم اقتحام بوابات الجامعة، ما تسبب باندالع مشكلة عند البوابات بینھم وبین أمن الجامعة، 

 10 ما أسفر عن إصابة عدد من الطلبة وعناصر من األمن بجروح بسیطة".

	ة الجامعةالكتلة اإلسالمیة ترفض قرارات إدار

حق ب ل إدارة الجامعةبَ من قِ  كافة القرارات الصادرة، الكتلة اإلسالمیة في جامعة النجاح رفضت
 .اشخصً  15طلبة من الكتلة من إجمالي  5والتي قضت بفصل ، طلبتھا

یونیو  /حزیران 14مام بوابات الجامعة یوم الثالثاء أ تھخالل مؤتمر صحفي عقدالكتلة  وأكدت
	بكل الوسائل النقابیة والحقوقیة والقانونیة واإلعالمیة حتى إسقاطھ. قرار الفصل ضدناضل تسأنھا 

لتلبیة مطالبھا بإسقاط العقوبات  یونیو \حزیران 16 أمھلت الكتلة إدارة الجامعة حتى الخمیسو
بعید عن السطوة األمنیة والقمع  منة وعمل طالبي حرّ آعن كوادرھا، وتوفیر حیاة جامعیة 

	البولیسي.

إن إدارة الجامعة حاولت تصدیر ما جرى على أنھ خالف بین األطر الطالبیة أو وقالت الكتلة 
وأن االحتجاج  ،إطار طالبي ، مشددة على أنھ ال خالف مع أيّ اتمامً  ةوھو أمر مناٍف للحقیق، الطلبة

	ل أمن الجامعة على الحركة الطالبیة.سیاسات الجامعة وتغوّ  والتحرك كان ضدّ 

ل أمن الجامعة واعتداءاتھ على استمرار النضال النقابي والقانوني ضد تغوّ  الكتلة علىت وأكد
الطلبة، "لن نقبل أن تكون جامعة النجاح بإرثھا وتاریخھا ووزنھا ساحة لممارسات القمع 

	البولیسي".

"بأي حق یكرر األمن الجامعي استخدام العنف بحق الطلبة؟ وكیف یقرر رئیس  ت الكتلةوتساءل
ل على صالحیات ألمن الجامعي طرد الطلبة بالعنف والقوة من داخل الحرم الجامعي، ویتغوّ ا

	نشاط طالبي وتحدید تفاصیلھ؟". وتكون لھ الكلمة بمنع أيّ  ،عمادة شؤون الطلبة
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أن ھذه الممارسات ھي سبب األزمة، وما لم یتم وضع حد لھا فإن األزمة مستمرة  توأوضح
	ومرشحة للتصاعد.

 11 نشاطھا الطالبي ونضالھا الوطني والنقابي مھما كانت التضحیات.لكتلة استمرار ا توأكد

	ة تدعو رئیس الجامعي لتقدیم اعتذار رسميطالبی كتلثالث 

طالبت كل من جبھة العمل الطالبي، والقطب الطالبي، وكتلة االستقالل الطالبیة، رئیس جامعة 
إلى عموم الطلبة والھیئة التدریسیة وأبناء الشعب النجاح عبدالناصر زید، بتقدیم اعتذار رسمي 

وطالت العشرات من الطلبة على أیدي  الفلسطیني، عن االعتداءات التي حدثت في حرم الجامعة،
	أفراد األمن الجامعي.

ة، خالقیأ"منظومة األمن الجامعي"، وإعادة ھیكلتھا وفق أسس وضوابط وطنیة وإلى تغییر ودعت 
	حمایة الطلبة، وتوفیر بیئة تعلیمیة آمنة لھم، ووقف التجاوزات. وتحدید دور األمن في

كما دعت إلى محاسبة جمیع عناصر األمن المعتدین على الطلبة وفق القانون واللوائح المعمول 
بھا في الجامعة، ومحاسبة "الموظفین اإلداریین" الذین یثبت تورطھم في إعطاء التعلیمات لموظفي 

	لم یلتزم بالحیادیة.األمن بالقمع، وكل من 

وطالبت الكتل برفع القبضة البولیسیة المتمثلة بالتدخل المباشر من األجھزة األمنیة، باإلضافة إلى 
كبح جماح العقلیة البولیسیة التي تتعامل بھا إدارة الجامعة، والمتمثلة بمحاربة األطر الطالبیة 

واالنحیاز إلى طرف على حساب  وأنشطتھا والتعامل معھا كخصم، أو سیاسة الكیل بمكیالین
من ماضي وحاضر ومستقبل  أصیًال  اطر الطالبیة كونھا جزءً طرف آخر، متناسیة أھمیة األ

 12 الجامعة.

	دون حساب ر: ما حدث ال یجب أن ال یمرّ الشاع

دث على أن ما حنائب رئیس الوزراء األسبق واألكادیمي الفلسطیني ناصر الدین الشاعر،  دشدّ 
االعتبار لكل المعتدى  دون حساب وعقاب، بما یضمن ردّ  النجاح ال ینبغي أن یمرّ في جامعة 

 علیھم.

	وقال "إن ما حصل معي ال یكاد یذكر مقارنة بما واجھھ الطلبة األبریاء من وحشیة وعنف".

رت عن استنكارھا وغضبھا ووجھ الشاعر شكره لكل األصوات المھولة التي تضامنت معھ، أو عبّ 
 .لھ من سلوك معیب تظھره كامیرات التصویرض لما تعرّ 

"سنبقى الحراس األوفیاء لمؤسساتنا الوطنیة ولمستقبل أبنائنا في وجھ المتغولین  وأضاف: 
	13علیھم".
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 إدانات واسعة

أدانت مؤسسات حقوقیة، وفصائل فلسطینیة، اعتداء أمن جامعة النجاح على طلبة الجامعة، وقمع 
 منھا:، حراك للحركة الطالبیة

 الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان •

جراء األحداث التي وقعت في جامعة النجاح، مضیفة أنھ كان بإمكان أعربت الھیئة عن أسفھا 
لمفرطة ة امن الجامعة التعامل مع التجمع بطریقة مختلفة واستیعاب الوضع دون اللجوء الى القوّ أ

 والعنف ورش الغاز في مواجھة الطالب والطالبات.
 

ة الثانیة خالل أسبوع التي یعتدي فیھا أمن جامعة النجاح على ھذه ھي المرّ وأضافت في بیان: 
یة لمراجعة سلوك أمن الجامعة وعنف الطالب بالضرب، ما یستدعي قیام الجامعة بإجراءات جدّ 

بعض عناصره، واتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار ما حدث، وضبط سلوك أفراد أمن 
 .تدخلھم المباشر في النشاطات الطالبیة فّ الجامعة وك

	
جنة بتشكیل لمطالبة من واعتداءاتھ، الھیئة إدارة الجامعة المسؤولیة الكاملة عن سلوك األ وحملت 

تحقیق، وفق أنظمة الجامعة، ونشر نتائجھ لضمان شفافیة اإلجراءات، واتخاذ اإلجراءات القانونیة 
لطالب، مع تقدیم االعتذار لمن تم االعتداء علیھم، بحق من یثبت تورطھ في االعتداء على ا

 14وضمان حق جمیع الطالب في التعبیر والتنظیم والعمل النقابي بحریة.

	مركز "مساواة"  •

النجاح دعا المركز الفلسطیني الستقالل المحاماة والقضاء "مساواة"، لـحّل جھاز أمن جامعة 
، وإجراء تحقیق مستقل بأحداث العنف واالعتداء وإطالق الرصاص الذي أوقع مصابین، افورً 

ل الحرم الجامعي إلى مركز اعتقال واعتداء  من بینھم أستاذ جامعي، ومسَّ بكرامة الطالبات وحوَّ
ممنھج على حیاة وكرامة الناس على نحو لم یسبق لھ مثیل، ونشر نتائج التحقیق وإنفاذ قراراتھ، 

تلتزم إدارة الجامعة بصفتھا المسؤولة عن جھاز أمن الجامعة باالعتذار العلني وتعویض  وأن
	الضحایا. 

لمھام  اوحصریً  ادقیقً  اد على أن "المدخل لحل األزمة وصون الرسالة األكادیمیة یتطلب تحدیدً وشدّ 
ھ عالقة شأن أكادیمي أو مھني ل أمن الجامعة، بحیث یحدد عدده ویحظر علیھ التدخل في أيّ 

 15 بالجامعة وطالبھا".

	مؤسسة الحق •

 ةرأت في بیان لھا أن االعتداء على الطلبة باستخدام القوة واألدوات الحادّ أما مؤسسة الحق فقد 
الغاز انتھاك جسیم لحیاة وسالمة الطلبة، مشیرة إلى أنھ "لیس االعتداء األول من نوعھ من  ورشّ 

 ل أمن الجامعة فيبَ المشھد باالعتداء على الطلبة من قِ  ل عناصر أمن الجامعة، حیث تكرر ھذابَ قِ 
ل مسؤولیة األحداث المؤسفة كون األمن یتبع إدارة مرات سابقة، بما یجعل إدارة الجامعة تتحمّ 
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 لتدخل أمن الجامعة ل إدارة الجامعة لوضع حدّ بَ الجامعة مباشرة، بما یتطلب التدخل الفوري من قِ 
	عن مھامھ المناطة بھ وفق أنظمة الجامعة".ا في الحیاة الطالبیة بعیدً 

ل إدارة الجامعة وإحالة كل من یثبت تورطھم بَ ومسؤول من قِ  "فتح تحقیق جادّ  وطالبت "الحق" بـ
للقضاء المختص، واتخاذ اإلجراءات والتدابیر الكفیلة بحمایة حق الطلبة في التعبیر وممارسة 

 16 عدم تكرار مثل تلك األحداث".العمل النقابي الطالبي داخل الجامعة، وضمان 

 مجموعة محامون من أجل العدالة •

"لألحداث الدمویة" التي وقعت داخل حرم متابعتھا  "محامون من أجل العدالة"أكدت مجموعة 
وما رافق ھذه األحداث من قیام العشرات من موظفي أمن الجامعة بقمع وضرب جامعة النجاح، 

ة كانت بحوزة عناصر األمن باإلضافة باستخدام أدوات حادّ یذاء البلیغ المقصود، وصل حد اإل
الستخدام غاز الفلفل في وجھ الطلبة، واالعتداء بالضرب على أحد المحاضرین في الجامعة أثناء 

 بین الطلبة. وجوده
	

وأبدت المجموعة، استھجانھا واستغرابھا مما آلت إلیھ األمور داخل الحرم الجامعي، وقالت إنھا 
تم تغذیتھ بمزید من العدوانیة والكراھیة داخل تر عن نھج عنیف ما حصل من سلوك یعبّ تنظر إلى 

النتھاكات حقوق اإلنسان  اصرح علمي كبیر مثل جامعة النجاح، حتى أصبحت الجامعة مكانً 
واالعتداء على الكرامة اإلنسانیة، وسط صمت مریب للمؤسسة الرسمیة وأجھزتھا التنفیذیة التي 

ن التدخل والوقوف على مسؤولیاتھا الوظیفیة رغم سیل الدماء في حرم الجامعة، نأت بنفسھا ع
	حتى وصل األمر لمطاردة الطلبة في الشوارع العامة وإطالق النار من األسلحة والبنادق. 

 ،واعتبرت المجموعة أن ما حصل من أحداث دمویة ھي جرائم واضحة بما فیھا الشروع بالقتل
ائب العام للقیام بمسؤولیاتھ القانونیة بفتح تحقیق جنائي وإصدار األوامر والتي تستوجب تدخل الن

	17من تورط في االعتداء على الطلبة لصون مكانة وھیبة الحق العام.  باعتقال كلّ 

	االئتالف الفلسطیني للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة "عدالة"  •

بمحاسبة  الجتماعیة "عدالة"طالب االئتالف الفلسطیني للحقوق االقتصادیة وامن جانبھ، 
المسؤولین عن مشاھد االعتداء المھین على طلبة جامعة النجاح خالل وقفة نظمھا الطلبة للمطالبة 

مجلس أمناء ا "جامعات آمنة" بعد حادثة اعتداء سابقة على الطالب األسبوع الماضي، مطالبً ـب
ي وفوري ینھي مسلسل امتھان كرامة الطالب والمعلمین وحل ما وإدارة الجامعة بأخذ موقف جدّ 

	یسمى جھاز أمن الجامعة ومحاسبتھ إلعادة االعتبار للمعتدى علیھم من طالب وأساتذة في الجامعة. 

وأكد االئتالف أن سیاسة القمع والترھیب في جامعة النجاح لیست بجدیدة، بل ھي ممتدة منذ 
ج الذي رسمتھ جامعة النجاح في االنتفاضة الثانیة حیث خّرجت سنوات في محاولة لكسر النموذ

 م األفواه وتكسرإلى أن تحویل الجامعة لثكنة أمنیة تكمّ  اعشرات الشھداء والمناضلین، مشیرً 
الرؤوس أمٌر مرفوض ومستنكر ویتحمل مسؤولیتھ مجلس أمناء الجامعة الذي سمح بإخراج بیان 

الطالب مسؤولیة ما حدث من اعتداء، رغم أن العمل الطالبي  صادر عن إدارة الجامعة یحّمل فیھ
	ا من أھم أعمدة النضال الفلسطیني. ا واحدً والوطني داخل الجامعات شّكل تاریخی� 
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وأشار االئتالف إلى أن ما یحدث في جامعة النجاح ھو امتداد لحالة تغّول القبضة األمنیة وحالة 
ضد أبناء شعبنا عند أي محاولة للتعبیر عن الرأي على  القمع واالعتداء والمالحقة التي تمارس

ا بأن ھذه السیاسة مؤشر خطیر یھدد السلم األھلي ویحرف البوصلة عّما اختالف القضایا، مؤكدً 
یمارسھ االحتالل اإلسرائیلي بشكل یومي من اعتداء على أبناء الشعب الفلسطیني وأسراه، وھدم 

	توطنات.البیوت ومصادرة األراضي وبناء المس

عتبار ا المتورطین باالعتداء لما فیھ ردّ  إجراء یستثني محاسبة كلّ  أيّ  وقال االئتالف في بیانھ أنّ 
للمعتدى علیھم من طالب وأساتذة، ھو بال تأثیر ولن ینھي األزمة وحالة التبریر غیر المنطقیة 

یة في سنوات وسیؤدي إلى تفاقم األزمة واستمرارھا واإلساءة لصرح علمي شكل حالة نضال
 18 سابقة.

	حركة حماس •

ذه أمن جامعة النجاح العتداء اإلجرامي الذي نفّ ما سّمتھ اأكدت حركة " حماس " رفضھا وإدانتھا ل
یتھ طجة تتحمل مسؤولبلب واصفة ذلكبحّق الطالب والطالبات خالل وقفتھم الطالبیة السلمیة، 

	.ضد القانون والعمل الطالبي الحرّ  امنحازً  اإدارة الجامعة التي أعلنت موقفً 

وطالبت الحركة بضرورة محاسبة المحّرضین والمتوّرطین في جریمة االعتداء على الطلبة، 
والّساعین إلى تنفیذ أجندة أمنیة توتیریة خارجة عن قیم شعبنا والبعیدة كّل البُعد عن المصالح 

	الطالبیة والوطنیة.

قوى شعبنا الحیّة إلى االضطالع بدورھا في ما وصفتھ بودعت الفصائل الوطنیة واإلسالمیة و
حمایة جامعة النجاح وكل المرافق التعلیمیة من العبث بھا أو التعدّي على استقرارھا، وحریة 

	الطالبي فیھا.والعمل النقابي 

 19 كما دعت مجلس أمناء الجامعة إلى تحّمل مسؤولیتھ في حمایة ھذا الصرح العلمي. 

	الجھاد اإلسالمي •

باسم حركة الجھاد اإلسالمي طارق عز الدین بشدة االعتداء  الرسمي أدان المتحدثمن جانبھ، 
العنیف الذي قام بھ عناصر أمن جامعة النجاح، من قمع للحراك الطالبي الداعي إلقامة حیاة 

	جامعیة آمنة.

 تاذ الدكتوربوقف حالة العربدة التي یمارسھا أمن الجامعة، والتي طالت األس وطالب عز الدین
ناصر الدین الشاعر وطرده من الجامعة، وإصابة عدد من الطلبة والطالبات بإصابات وجراح 

	مختلفة.

ودعا إدارة الجامعة بما لھا من تاریخ عریق وارث أكادیمي مشھود بالوقوف عند مسؤولیاتھا بحق 
	حالة الفلتان وعدم السماح بتحول الجامعة إلى مسرح للقمع والتنكیل.

وطالب عز الدین، كافة األطر الطالبیة، واالنتماءات بالوحدة والتكاتف والحرص على المسیرة 
 20 التعلیمیة، والتعاون على أرضیة الوعي وتفویت الفرصة على المتربصین.
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	الجبھة الشعبیة •

مھ عدد من ، اعتداء أمن جامعة النجاح الوطنیة على احتجاج سلمي نظّ ةالشعبیالجبھة 	أدانت
ھذا االعتداء "بالبلطجة"، التي جرى تشریعھا وتمھیدھا والتغطیة  ةواصفواألكادیمیین،  الطالب

	.ل إدارة الجامعةبَ علیھا من قِ 

أن ما جرى من أحداث في جامعة النجاح أمر ُمخجل تتحّمل إدارة الجامعة مسؤولیتھ، في  رأتو
	ضوء قراراتھا المجحفة بحق عدد من الطالب ومساواتھا الضحیة بالمعتدي.

توقف إدارة الجامعة عن سیاسة إلى أن تودعت لسرعة تطویق ھذه األحداث، ومحاسبة مرتكبیھا، و
 21إجراءات سریعة وعاجلة تعید الھدوء وحالة االنتظام إلى الحیاة الجامعیة.الكیل بمكیالین، وتبني 

	الجبھة الدیمقراطیة •

من جانبھا، قالت الجبھة الدیمقراطیة، إنھ قد آن األوان لوضع حد لھذه الممارسات القمعیة بحق 
	لحمراء.ت كل الخطوط االتصور وتعدّ  ل أمن الجامعة، و التي فاقت حدّ بَ الحركة الطالبیة من قِ 

الصفوف في مواجھة سیاسة الجامعة وأمنھا الذي ال  ودعت كافة الكتل الطالبیة للتوحد ورصّ 
	لحرمة الجامعة وال لحرمة الدم الفلسطیني. ایعیر احترامً 

وحملت إدارة الجامعة، كامل المسؤولیة بعدم استجابتھا لدعوة القوى والمؤسسات، مطالبة بتشكیل 
قوى والمؤسسات والجامعة والكتل الطالبیة، ومحاسبة كل المتورطین لجنة تحقیق محایدة من ال
 22 	في االعتداء على الطلبة.

	حركة المبادرة الوطنیة  •

أحداث العنف التي شھدتھا جامعة النجاح، معبرةً عن  الفلسطینیة" أدانت حركة "المبادرة الوطنیة
	استھجانھا إلقدام أجھزة أمن الجامعة على استخدام العنف ضد طالب في الجامعة.

و أكدت "المبادرة" على احترام حرمة الجامعات الفلسطینیة، و حریة الرأي والتعبیر دون قیود، 
ادیمیة وفي مقدمتھا حقھم في كافیة واألوعلى حق الطالب في ممارسة النشاطات الوطنیة والثق

	23 إجراء االنتخابات الدیمقراطیة الدوریة لمجالس الطلبة في مواعیدھا السنویة.

 جامعة النجاح تعید الطلبة المفصولین وتستأنف التعلیم الوجاھي

جامعة، عودة الطلبة المفصولین إلى مقاعد القررت إدارة یونیو  /حزیران 16في یوم الخمیس 
یونیو، جاء ذلك عقب اجتماع عقده  /حزیران 20الدراسة واستئناف الدوام الوجاھي یوم األحد 

 مجلس أمناء الجامعة مع اتحاد الطلبة والكتل الطالبیة.

لدكتور ا دار خالل االجتماع برئاسة نائب رئیس المجلس األستاذ: لھا أنھ وأوردت الجامعة في بیان
عنھا عدة قرارات تحفظ سالمة الطلبة وتساھم  ضرامي الحمد هللا "نقاشات جدیدة وصریحة تمخ

 في استقرار العملیة التعلیمیة".



	10	

مام شدید لمطالب الكتل الطالبیة وتنفیذ توأضاف البیان أن مجلس أمناء النجاح "سینظر باھ
 مناء بعد األحداث األخیرة".ل مجلس األبَ توصیات لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قِ 

لھم بَ في االستئنافات المقدمة من قِ  وأفاد أنھ "قرر عودة الطلبة المفصولین إلى الدوام لحین البتّ 
 على أن تقوم إدارة الجامعة بالنظر بروح األنظمة والتعلیمات في حقھم".

بة، وأن طاولة وأضاف: "جرى االتفاق على أن مرجعیة األنشطة الطالبیة ھي عمادة شؤون الطل
	24 األمثل ألیة إشكالیات ممكن أن تحدث". الحوار ھي الحلّ 

ون حیث توافق المجتمعا قالت الكتلة اإلسالمیة إن اللقاء الذي عقد مع اإلدارة كان إیجابیً إلى ذلك 
األزمة القائمة وإزالة جذورھا بما یضمن عدم تكرارھا  على ضرورة العمل بكل مسؤولیة لحلّ 

	في المستقبل.

وأضافت: "وافقنا على تعلیق مؤقت للخطوات التصعیدیة وعودة الدوام للجامعة لیوم واحد ھو 
"، مشددة على أنھ ال تراجع عن تحقیق مطالبھا ومطالب الطلبة العادلة 2022/6/19األحد الموافق 

	وعبّر عنھا بیان الرفاق في األطر الیساریة. االتي عبّرت عنھا سابقً 

واألطر الطالبیة في إعادة ھیكلة منظومة األمن في الجامعة على أسس  وتتمثل مطالب الكتلة
لموظفین ا والھیئة التدریسیة ومحاسبة كلّ  استخدام للعنف واالعتداء على الطلبة مھنیة وتجریم أي

	المتورطین باالعتداء على الطلبة وتوتیر األجواء الجامعیة.

، الكتل المشاركة ھي، مجلس اتحاد الطلبة النجاح إنّ من جانبھا، قالت الشبیبة الفتحاویة في جامعة 
حركة الشبیبة الطالبیة، والكتلة االسالمیة، جبھة العمل التقدمیة، والقطب الدیمقراطي، وكتلة 

	االستقالل، كتلة نضال الطلبة، كتلة اتحاد الطلبة التقدمیة.

مشیرة إلى عودة الدوام وشددت في بیانھا على أنھ: "ال توجد أي مسمیات أخرى تمثل الطلبة، 
 25 الوجاھي یوم األحد القادم".

1 - https://2u.pw/8qRNX 	
2 - https://2u.pw/UQ0mL  
3 - https://2u.pw/UQ0mL  
4 - https://2u.pw/8qRNX 	
5 - https://2u.pw/EOHnt 	
6 - https://2u.pw/G8QPB  
7 - https://2u.pw/t6YIz 	
8 - https://2u.pw/ZVqzC 	
9 - https://2u.pw/61kQp  

10 - https://2u.pw/Xa7ze 	
11 - https://2u.pw/CpWRj  
12 - https://2u.pw/GAt3y 	
13 - https://2u.pw/Dp7FZ 	
14 - https://2u.pw/az5zM 	
15 - https://2u.pw/TdJTR 	
16 - https://2u.pw/Xjzlf 	
17 - https://2u.pw/bvq31 	
18 - https://2u.pw/Glff6 	
19 - https://2u.pw/4c47h 	
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20 - https://2u.pw/r5P5o 	
21 - https://2u.pw/qIdvn 	
22 - https://2u.pw/sDeIm 	
23 - https://2u.pw/TQDMf  
24 - https://2u.pw/1xkvC 	
25 - https://2u.pw/F4Gqp 	


