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  :مقدمة
حيث ترتبط به مجموعة الحقوق االخرى، ويشكل الحق في التعليم  ،يعتبر الحق في التعليم أحد أهم الحقوق للفرد

لعظمى من العاطلين في المجتمع الفلسطيني حالة خاصة في ظل ارتباطه الوثيق بالحق في العمل، اذ أن األغلبية ا

، وهم ممن كان يعملون داخل الخط األخضر قبل منعهم من العمل منذ ياًكاف اًعن العمل هم من الذين لم يتلقوا تعليم

األمور في المجتمع الفلسطيني يتجهون باصرار على اكمال أبنائهم لتعليمهم بدء انتفاضة األقصى، لذلك فان أولياء 

ل على فرصة عمل مناسبة في ظل ضعف موارد القطاع االقتصادية واالنتاجية، كي يتمكنوا مستقبال من الحصو

وافتقاره الى الموارد األولية وعدم وجود صناعات ضخمة تستوعب أيدي العمل العادية أو المهنية كباقي دول 

هو ما يفسر لذلك فان فرص العمل في قطاع غزة تكاد تكون محصورة فقط على الفئة المتعلمة والمؤهلة، و ،العالم

  1%.0.7حوالي 2007في جزء منه انخفاض نسبة التسرب المدرسي في قطاع غزة، حيث بلغت عام 

هذا كله يدفع باتجاه التخوف الذي ينتاب سكان القطاع من التضرر الذي أصاب العملية التعليمية في غزة نتيجة 

  . على القطاع 27/12/2008العدوان االسرائيلي والحرب التي شنها في 

 132أساسية، و 498مدرسة منها 621 يبلغ عدد المدارس في جميع محافظات قطاع غزةجدير بالذكر أن 

   2.معلم 16924طالب، وعدد المعلمين  406981ثانوية، كما يبلغ عدد الطالب 
تقليدية وجامعة مفتوحة لها عدة فروع في  جامعات أربع فيبلغ خمس جامعات منها عدد الجامعات في غزةأما 

ع غزة، وهناك كليات جامعية ووكليات مجتمع تمنح شهادات الدبلوم، يبلغ عدد الطالب في مجمل هذه قطا

  3.ألف طالب 65الجامعات حوالي 

أقدمت قوات االحتالل االسرائيلي وفي عملية حربية كبيرة في قطاع غزة على استهداف المدنيين واألعيان المدنية 

حيث قصفت تلك القوات المقار األمنية والشرطية، والوزارات والمؤسسات  دون مراعاة لمبدأي التناسب والتمييز،

وهي جميعا أمكن محمية وفقا التفاقيات  ودور العبادة ومساكن المواطنين وممتلكاتهم، ، والمستشفياتالتعليمية

مقر الوكالة وكذلك استهدفت قوات االحتالل مباني وكالة الغوث الدولية ومؤسساتها ومدارسها، فقد قصفت  جنيف،

الرئيس في مدينة غزة وعدد من المدارس التابعة لها، ومستودعات المواد الغذائية واألدوية، على الرغم من أنها 

  4.ترفع أعالم وشارات األمم المتحدة

، حيث تعرضت العملية التعليمية في قطاع غزةعلى  المباشرالعنيف األثر ا العدوان االسرائيلي هذكل وقد كان ل

ز والمؤسسات التعليمية إلى اعتداءات عديدة من قوات االحتالل اإلسرائيلي وعملت آلة الحرب اإلسرائيلية المراك

على شل العملية التعليمية بشكل كامل فلم يتمكن كافة تالميذ رياض األطفال والمدارس وطالب الجامعات من 

والمدارس والجامعات بالقصف المباشر  التوجه إلى مقاعد الدراسة، ناهيك عن استهداف عدد من رياض األطفال

وتضرر أعداد أخرى منها نتيجة قصف مواقع أو منازل قريبة منها، ونتيجة نزوح المواطنين من منازلهم فقد 

أقدمت وكالة الغوث على افتتاح بعض المدارس التابعة لها إلى مراكز إيواء لهؤالء المواطنين، ومن ناحية أخرى 

لذين استشهدوا أو أصيبوا هم من تالميذ المدارس،حيث أدى ذلك كله إلى تعطل العملية فان العديد من األطفال ا

  .التعليمية وتوقفها طوال فترة العدوان
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وللوقوف على حقيقة األوضاع التعليمية ومدى الضرر الذي لحق بالحق في التعليم، يستعرض التقرير  األضرار 

، والتعليم )المدرسي( ، والتعليم العام)رياض األطفال( المدرسي التي سببها العدوان على واقع التعليم ما قبل

، واآلثار الذي خلفه العدوان اإلسرائيلي في الحرب على قطاع غزة على العملية التعليمية )ما بعد المدرسي(العالي

  .في القطاع

  

  توقف العملية التعليمية
شر والنصف من ظهر يوم السبت الموافق انطلقت الطائرات الحربية االسرائيلية عند الساعة الحادية ع

لتضرب المقار االمنية والمؤسسات العامة على امتداد قطاع غزة وخالل خمس دقائق، حيث تزامن  27/12/2008

وقت تأدية طالب مدارس قطاع غزة امتحانات نهاية الفصل األول األمر الذي خلق حالة من الخوف  عذلك م

جوا الى سنوات هدوء كي يتمكنوا من نسيان ذلك، وكذلك ادى الى اعالن والهلع في صفوف التالميذ، قد يحتا

وكالة الغوث ووزارة التعليم الى تعليق االمتحانات ومن ثم اغالق المدارس واعتبار فترة الحرب االجازة الفصلية 

ت وزارة التربية التي تمنح للتالميذ في أعقاب انتهاءهم من امتحانات الفصل األول، وفي أعقاب وقف العدوان اتخذ

والتعليم ووكالة الغوث قرارا بإلغاء كافة االمتحانات لهذا العام واعتماد االمتحانات الشهرية للفترة الماضية فقط، 

  .وهو ما يمس بخطط الجهات المقدمة للتعليم في تقييم األداء التعليمي في قطاع غزة

  استهداف رياض األطفال
ة كبرى في تنشئة وتربية األطفال، حيث تعد سنوات العمر األولـى منـذ   تعتبر مرحلة رياض األطفال ذات أهمي

الوالدة وحتى سن السادسة ذات أثر واضح في تكوين شخصياتهم، من خالل محيطهم والرعاية واالهتمام المتوفر 

ة من أجل التقليدي وإنما هي مرحلة تربية متكامل عليه فإن مرحلة رياض األطفال ليست مرحلة تعليم بالمفهوم. لهم

وتُعرف رياض األطفال بأنها كل مؤسسـة تعليميـة    5.نمو متكامل جسمياً وعقلياً ولغوياً وحركياً وحسياً واجتماعياً

تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم األساسي بسنتين على األكثر، وتحصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة 

حيث تستقبل األطفال فيها عادةً فـي  ، مرحلة البستان: فال إلى مرحلتينوتقسم رياض األط. التربية والتعليم العالي

 6. سن الرابعة ومرحلة التمهيدي ويكون األطفال فيها عادةً في سن الخامسة

تعرضت العديد من رياض األطفال إلى القصف االسرائيلي المباشر وغير المباشر حيث بلغ عدد مؤسات رياض  

روضة تعرضت ألضرار  62دمرت كليا و 7روضة بينها  69ات االسرائيلية األطفال التي تعرضت لالعتداء

  7.جزئية
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  استهداف المدارس 
أقدمت قوات االحتالل االسرائيلي وبصورة غير مسبوقة على استهداف العديد من المدارس والجامعات في عدوان 

تعليمية بشكل مباشر حيث دمرت واحد، فقد تميز العدوان االسرائيلي خالل هذه الحرب باستهداف المؤسسات ال

 ،كما دمرت بشكل جزئي ثالث جامعات 8تدميرا كليا، 8مدرسة منها  226قوات االحتالل تدميرا كليا أو جزئيا 

  . رغم استهدافها بشكل مباشر إذ أن االستهداف كان لمباني محددة في تلك الجامعات

أن المدارس التي تم قصفها بشكل مباشر من قبل أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور يوسف إبراهيم 

أثار سلبية  االحتالل لم تعد صالحة الستقطاب طالب المدارس وممارسة الحياة التعليمة مما سيترتب على ذلك

  .كبيرة على مسيرة الحركة التعليمية في القطاع

  :ق بمدارسهم الى التاليويمكن تقسيم األضرار التي لحقت بالمدارس وحالت دون تمكن الطالب من االلتحا

مدارس ستة منها في محافظة شمال غزة وواحدة في محافظة غزة  8مدارس استهدفت بشكل كامل ويبلغ عددها  -

  .وهذه المدارس حكومية أما المدرسة الثامنة التي دمرت كليا فهي المدرسة األمريكية الخاصة في شمال غزة

         164مدرسة، وهي  218قريبة منها ويبلغ عددها مدارس تضررت بسبب استهداف منازل أو مواقع -

  .خاصة 10وكالة و  44حكومة و  

- مركز ايواء جميها تابع لوكالة الغوث باستثناء خمس  50مدارس تم تحويلها إلى مراكز ايواء ويبلغ عددها  -

ائيلية واستهدافها مدارس تابعة للحكومة، اضطرت الوكالة لتحويلها لمركز ايواء بسبب عنف الهجمات االسر

  .لتجمعات سكنية، مما زاد من أعداد النازحين تجاه مراكز االيواء

  تحويل المدارس إلى مراآز إيواء
والتهديد  ،نتيجة االستهداف االسرائيلي المكثف للمنازل السكنية وايقاع األعداد الكبيرة من القتلى والجرحى

وقيام القوات الخاصة االسرائيلية  ،سكان الخروج منهااالسرائيلي بقصف وتدمير المناطق التي يطلب من ال

فقد أدى ذلك كله الى أن يبحث السكان عن مناطق آمنة  ،باحتالل عدد من المنازل في المناطق التي تم اجتياحها

  .المدمرةلهم قد تحميهم من أسلحة االحتالل 

  

دتها كمراكز ايواء للسكان النازحين وبالرغم فالتجأوا الى المدارس السيما مدارس وكالة الغوث الدولية التيٍ حد 

من اعالن وكالة الغوث عن هذه المراكز وتحديدها لقوات االحتالل عبر التنسيق اال أن هذه المراكز لم تسلم من 

وجاء تصعيد قوات االحتالل بقصف مدرسة ذكور بيت الهيا ليقطع الشك، وليؤكد أن  ،االستهداف االسرائيلي

عند ) التي يعتقد أنها فسفورية حارقة(دخل في إطار التعمد حيث قصفت بقذائف المدفعية استهداف المدارس ي

، لتسقط غرب مدرسة ذكور بيت الهيا التي حولتها وكالة 17/1/2009صباح السبت الموافق  6:30الساعة 

وقد . ي بيت الهياالغوث الدولية إلى مركز إيواء لعدد من المواطنين الذين غادروا منازلهم في منطقة الغبون ف

أجبرت إدارة مركز اإليواء على البدء بإخالء الالجئين من داخل المدرسة، وأثناء عملية اإلخالء سقطت قذيفة من 

حيث سقطت على  –وفقاً إلفادة شهود العيان  - النوع نفسه داخل ساحة المدرسة وأعقبتها بقذيفة مدفعية عادية 

وحسب . ها الالجئين، ويقع في الطبقة الثانية من المبنى الغربي للمدرسةسطح أحد الفصول الدراسية التي يمكث في

معاينة باحثو مركز الميزان فقد اخترقت القذيفة السطح وتطايرت شظاياها داخل الفصول المدرسية وتسببت في 

أصيبت ، فيما )أعوام 4(وشقيقه محمد محمد شحدة األشقر، ) أعوام 5(قتل الطفلين بالل محمد شحدة األشقر، 
                                                 

 .األرقام من توثيق مرآز الميزان لحقوق االنسان 8



 

ثم عاودت قوات . إصابات بالغة تسببت في بتر ساعدها وساقها) عاماً 25(والدتهما نجود شعبان نصر األشقر، 

) 14(االحتالل قصفها المدفعي بقذيفة رابعة من النوع المشتعل سقطت داخل المدرسة نفسها وتسببت في إصابة 

    9.أطفال) 6(شخصاً من الالجئين، من بينهم 

  . ى فان تحويل المدارس الى مراكز ايواء أدى الى تعطيل افتتاح المدارس السئناف الدراسة فيهامن ناحية أخر

فإن نحو خمسين مدرسة تحولت إلى مراكز لنحو خمسين ألف نازح خالل العدوان، وكالة الغوث الدولية  وحسب 

والحقا تم اخالء كافة المدارس 10.إلى ما يتراوح بين ستة آالف وسبعة آالف نازح بعد فترة الهدوء العدد ناقصت

  .من النازحين وتحويلهم إلى مؤسات أخرى تابعة لوكالة الغوث

كما تحولت خمس مدارس حكومية الى مراكز ايواء تحت ادارة وكالة الغوث الدولية وذلك ألن وكالة الغوث 

استخدمت كافة مدارسها في جباليا اليواء المواطنين النازحين واضطرت الى استخدام المدارس الحكومية وهذه 

  11.عمر ومدرسة أسامة بن زيد المدارس هي مدرسة شادية أبو غزالة ومدرسة الفالوجا ومدرسة حفصة بنت

  

   والمعلمين والجامعات عدد الشهداء من طالب المدارس
تسببت االعتداءات االسرائيلية في تدمير االف المنازل ونزوج االف السكان نتيجة استهداف أحياءهم بالقصف 

االجراء إال أن أعداد ورغم قيامهم بهذا والقذائف ما أدى الى نزوحهم باتجاه أماكن أقل عرضة للقصف والدمار، 

الشهداء كان مرتفعا بسبب قسوة االعتداءات االسرائيلية وعدم مراعاة قوات االحتالل لمبدأي التناسب والتمييز 

 مصاب منهم  5300شهيد والمصابين إلى  1300إلى ما يقرب من  األمر الذي أدى إلى رفع حصيلة الشهداء

 13، وطالب جامعيين 7كما استشهد  13.ء وجودهم في مدارسمنهم عدد من الشهداء قتلوا أثنا12.تلميذ 220

  14.معلم

  

إن هذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين من التالميذ يؤشر الى أن االستهداف االسرائيلي لم يميز بين أحد من 

ج والتأهيل ميذ زمالءهم فهم بحاجة ماسة الى العالاليخلق مشكلة جدية بالنسبة للت، كما أنه من جهة أخرى السكان

  .النفسي ليتمكنوا من استيعاب آثار العدوان عليهم وعلى مدارسهم

  

  العودة الى مقاعد الدراسة

بعد انتهاء العدوان االسرائيلي مباشرة اتخذت وزارة التربية والتعليم في غزة ووكالة الغوث قرارا باعادة افتتاح 

التالميذ الى مدارسهم بعد أن تم إخالء معظم حيث توجه  24/1/2009المدارس والدوام فيها وذلك بتاريخ 

                                                 
 .17/1/2009راجع بيان مرآز الميزان لحقوق االنسان بتاريخ  9

 .12/1/2009بتاريخ  ستشار االعالمي لوكالة الغوث السيد عدنان أبو حسنةالم جريدة الشرق األوسط اللندنية، مقابلة مع 10
  .المعلومات وفقا لوزارة التربية والتعليم بناء على طلب من مرآز الميزان لحقوق االنسان 11
 .وفقا للتوثيق  األولي  لمرآز الميزان لحقوق االنسان 12
 9،آما قتل في نفس اليوم 27/12/2008في تل الهوى أول أيام االعتداء يتاءيخ  قتلت طالبتين من مدرسة بلقيس أثناء قصف مقر الضريبة 13

 .من طالب معهد التدريب المهني التابع لوآالة الغوث وهم على مدخل معهدهم
  .العدد وفقا للتوثيق األولي لمرآز الميزان لحقوق االنسان 14



 

المدارس التي تحولت الى مراكز ايواء، وحسب المستشار اإلعالمي لوكالة األونروا عدنان أبو حسنة فإن نحو 

مدرسة تابعة للوكالة عادوا إليها بعدما تم إخالء الكثير منها من المدنيين  221مائتي ألف طالب يدرسون في نحو 

  .إليها خالل فترة القصف والتوغل اإلسرائيليالذين أووا 

وأشار أبو حسنة إلى أنه تم حل مشكلة هؤالء الالجئين بالتراضي عبر توفير مساعدات مالية الستئجار منازل 

  .وشقق سكنية مؤقتة، في حين نقل بعضهم إلى مراكز إيواء أخرى في مدينة غزة

هاما وضروريا رغم وجود مشاكل نفسية واجتماعية لدى "ان وأكد أن قرار استئناف العملية التعليمية اليوم ك

  15.سيتم العمل على معالجتها قدر اإلمكان من طرف الخبراء والمتخصصين ، مشيرا إلى أن هذه المشاكل"الطلبة

مدرسة  380ألف طالب في نحو  250التعليم في الحكومة الفلسطينية المقالة فإن نحو  زارة التربيةوحسب و

  16.استهم رغم األضرار التي ألحقها العدوان اإلسرائيلياستأنفوا در

تم نقل طلبة عدد من المدارس المدمرة أو اآليلة للسقوط إلى مدارس أخرى تعمل بنظام فترتين، إلى حين بناء  و

سعت وزارة  كما. وترميم تلك المدارس التي قصف الجيش اإلسرائيلي بعضها مثل مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا

لى اعادة التالميذ الى مقاعد الدراسة والتغلب على مشكلة وجود مدارس مدمرة كليا وال تصلح إة والتعليم التربي

لى تغيير التوقيت في مدارس أخلرى إنهائيا الستقبال تالميذ إلى نقل بعض المدارس والى دمج البعض االخر و

  17:وذلك على النحو التالي

إلى مدرسة خليفة بن زيد أ في الفترة الصباحية ، وتم تحويل ودمج  )أ(تم نقل طالب مدرسة معاوية  -

  .طالب مدرسة خليفة بن زيد بنين وبنات الى الفترة المسائية

إلى مدرسة زيد بن حارثة في الفترة الصباحية، وتم تحويل طالب  )ب(تم تقل طالب مدرسة معاوية  -

  .مدرسة زيد الى الفترة المسائية

 .زعتر إلى مدرسة حفصة بنت عمرتم تحويل مدرسة تل ال -

 .تم تحويل مدرسة حفصة بنت عمر إلى مدرسة النزلة -

 .تم تحويل مدرسة تل الزعتر إلى مدرسة الفالوجا في الفترة الصباحية -

 .إلى مدرسة تل الزعتر )ب(، )أ(تم تحويل  طالب مدرسة أبو جعفر المنصور  -

 .في الفترة الصباحية تم تحويل  طالب مدرسة أم الفحم إلى مدرسة تل الربيع -

 .تم نقل طالب مدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة سخنين إلى مدرسة أم الفحم -

ثم تم أعادة طالب مدرسة عمر بن الخطاب وطالب مدرسة سخنين إلى مدرسة عمر التي تم اصالح  -

 .بعض أجزائها

ة أم الفحم العليا ،  إلى مدرسة أم الفحم، وأصبحت مدرس)أ(تم اعادة طالب مدرسة أبو جعفر المنصور  -

الثانوية إلى الفترة المسائية في مدرسة تل الزعتر، وتم اعادة طالب مدرسة نل الزعتر إلى نفس المدرسة 

 . وكذلك طالب مدرسة حفصة بنت عمر تم اعادتها إلى نفس المدرسة

                                                 
  .24/1/2009اريخ مقابلة  مع االستاذ عدنان أبو حسنة، أجراها باحث المرآز بت 15
  .24/1/2009مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم محمد عسقول بتاريخ  16
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  استهداف مؤسسات التعليم العالي في غزة

االحتالل السرائيلي على استهداف مؤسسات التعليم العالي في اطار حربها الشاملة على قطاع غزة أقدمت قوات 

السيما الجامعات في غزة بشكل مباشر وغير مباشر ويمكن اجمال االعتداءات االسرائيلية على الجامعات في 

 :التالي

  :استهداف الجامعة االسالمية

لية على الجامعة اإلسالمية، ما أغارت الطائرات االسرائي، م 2008ديسمبر  28بعد منتصف ليل يوم األحد الموافق

 و ،حسب تقديرات الجامعة االسالمية’ دوالر13,236,800ر وخسائر تصل كلفتها إلى أدى إلى إحداث دمار كبي

مباني الجامعة ومرافقها ومختبراتها وأجهزتها العلمية ، حيث تسبب هذا العدوان بإحداث أضرار بالغة  الدمار طال

  18:في التالي

مختبرات العلمية بشكل كامل، وقد أتى القصف بتدميره للمبنى على المختبرات العلمية التي تخدم تدمير مبنى ال-

المساقات األكاديمية النظرية لطلبة البكالوريوس والباحثين من طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم بالجامعة، 

  .وفحص المياه والتربة والتحاليل الطبيةتخدم الدراسات البيئية والريفية، التي  فضالً عن تدميره المختبرات

تدمير مبنى األمير تركي بن عبد العزيز للهندسة وتكنولوجيا المعلومات بشكل كامل، وقد أتى القصف على -

المختبرات الدراسية للكهرباء واالتصاالت والحاسوب والهندسة الصناعية ومراسم لكلية الهندسة : المبنى الذي يضم

  .لعمارة التراث الفلسطيني، ومركز األبحاث الدراسية التي تخدم المساقات النظرية المعمارية، ومركزاً

ألحق القصف أضراراً فادحة أدت إلى سقوط أجزاء من مبنى اللحيدان للقاعات الدراسية، ومبنى طيبة للقاعات -

  .الدراسية، ومبنى مملكة البحرين لإلدارة وأعضاء هيئة التدريس ومبنى األنشطة الطالبية

  . تهشم وتطاير الجزء األعظم من زجاج مباني ومرافق الجامعة-

 .تحطيم عدد كبير من األجهزة الطبية والعلمية وأجهزة الحاسوب-

 :استهداف الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والمهنية
لي على القطاع حيث تعرضت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والمهنية بغزة الضرار فادحة جراء العدوان االسرائي

طال الدمار مباني ومرافق الكلية بالصواريخ والقذائف التي أحدثت أضرارا جسيمة في عدد من المباني والعديد 

  .من المختبرات وملعب الطالب الرئيسي وغيرها من المكاتب والمرافق االدارية

  

ة المرافق والمباني الرئيسية للكلية بل فان العدوان والدمار اصاب كاف:"وحسب الدكتور يحيى السراج عميد الكلية

                                                 
  .عن نوع وحجم األضرار التي لحقت بها التفاصيل وردت في رد على رسالة وجهها المرآز الى دائرة العالقات العامة في الجامعة 18



 

  ".ان طوابق كاملة تم تدميرها وهي بحاجة لجهد كبير وتكلفة عالية العادتها الى طبيعتها

  

واشار السراج الى ان الدور الخامس في مبنى اإلدارة اصابته عدة قذائف مدفعية احرقت عدة مكاتب ادارية، 

و الرسوم المتحركة والذي أنشئ حديثا بدعم من البنك الدولي واالتحاد مضيفا بان قاعة مختبر الوسائط المتعددة 

األوروبي ويعتبر األول من نوعه في قطاع غزة، التهمته نيران قذائف الدبابات، مؤكدا ان الدمار طال عدة قاعات 

  .شبه كاملومختبرات، إضافة لقاعات دراسية وملعب الطالب وكذلك مبنى الطالبات الذي دمر فيه طابقين بشكل 

  

واكد أن الكلية تحمل قوات االحتالل كافة المسؤولية عما لحق بها من خسائر ، مشددا على أن الكلية هي مؤسسة 

مدنية أكاديمية ال عالقة لها بأي أعمال عسكرية ورغم ذلك تم استهدافها دون أي تقدير لرسالتها التعليمية 

  . واألكاديمية

  

ألف  650التي لحقت بالكلية اشار السراج الى أن حجم الخسائر يصل الى  وحول التقديرات االولية لالضرار

دوالر، لكن ورغم كبر حجم هذه الخسائر وتوسعها لتطال مختلف مناحي الحياة في الكلية اال ان االصرار على 

  .االستمرار واستئناف الحياة في الكلية بدا واضحا لدى ادارة الكلية

  

  استهداف جامعة فلسطين
هداف جامعة فلسطين بالقذائف الصاروخية مما أدى الى تحطيم مبنى ادارة الجامعة بشكل كامل ويشمل تم است

وتم تحطيم كذلك القاعات الجامعية   مكتب رئاسة الجامعة والشئون اإلدارية واألكاديمية ومكتب مجلس االدارة

وبلغ حجم  .ى مباني الجامعةالكبرى وقاعة المحكمة الصورية وغيرها من األضرار العامة جراء القصف عل

  19.مائتين وخمسون ألف دوالر حواليألضرار المادية من خالل التقديرات األولية ا

شكلت غرفة عمليات من أجل وفي محاولة الجامعة السيطرة على العملية التعليمية فيها وتجاوز األضرار فقد 

وانتظام العمل بالجامعة، ويساعد الطلبة على معالجة آثار العدوان على الجامعة وطلبتها بما يضمن استمرارية 

  20.االنتظام في امتحاناتهم ودراستهم

  

  استهداف جامعة القدس المفتوحة
تعرضت غالبية منشات جامعة القدس المفتوحة بقطاع غزة من قاعات دراسية ومختبرات علمية وغرف إدارة  

  21:لتعليم و التعلم ، و أهم هذه المراكزألضرار كبيرة و متفاوتة بحيث أصبحت ال تصلح لممارسة عملية ا

تهشم أثاث و نوافذ وأبواب كل من منطقتي شمال غزة التعليمية و خانيونس التعليمية بالكامل نتيجة قصف     -

 .الطيران الحربي اإلسرائيلي ألهداف معينة مالصقة لمبانيها 

طيران الحربي اإلسرائيلي لمبني أحد الفضائيات تهشم أثاث و نوافذ وأبواب غزة التعليمية جزئيا نتيجة قصف ال   -

  .القريبة من مباني الجامعة 

                                                 
  .2/2/2009خبر صحفي صادر عن جامعة فلسطين بتاريخ 19
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تهشم نوافذ و أبواب و رفوف وحاويات كتب المكتبة المركزية لجامعة القدس المفتوحة بقطـاع غـزة و ذلـك        -

ة أمتـار عـن   عندما قصفت طائرات الفانتوم اإلسرائيلية لمقر مؤسسة الجريح الفلسطيني سابقا و الذي يبعد عـد 

 .المكتبة المذكورة

تضرر جزئي لمكاتب إدارة الجامعة بقطاع غزة و مقتل مواطنين اثنين جـراء قصـف الطـائرات الحربيـة         -

 .اإلسرائيلية لهم أثناء مرورهم قبالة بوابة إدارة الجامعة المركزية
  

ألف دارس طوال مدة أيام  12كثر من تعطيل العملية التعليمية ألهذه االعتداءات وما سببتها من أضرار أدت إلى 

  .العدوان، حيث أن كافة الطرق المؤدية إلى المناطق التعليمية معرضة للقصف من الطيران الحربي اإلسرائيلي

اضطرت الجامعة إلى تأجيل االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول و التي كان من المقرر االبتداء فيها     كذلك

م و ذلك لعدم استطاعة الطاقم األكاديمي االنتهاء من إعطاء الطلبة متطلبات التدريب العملي 2009\1\3يوم السبت 

  .للكثير من المقررات، وكذلك عدم استطاعة الدارسين الوصول للجامعة 

  استهداف مباني ومكاتب مؤسسات التعليم
طائرات االسرائيلية مبنى مجمع لم يستثني العدوان االسرائيلي مباني ومكاتب مؤسسات التعليم فقد قصفت ال

، كما تعرض لألضرار 29/12/2008الوزارات الذي يضم مبنى مكاتب وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 

مبنى وزارة التربية والتعليم في محافظة غزة ومحافظة شمال غزة، حيث تضم هذه المباني المكاتب االدارية 

الي، مما خلق صعوبات اضافية لمواصلة العملية التعليمية وفق متابعة ادارية والفنية لوزارة التربية والتعليم الع

  .طبيعية

 

 االعتداءات االسرائيليةاآلثار النفسية واالجتماعية على الطالب نتيجة 

كان للعدوان العنيف على قطاع غزة واستهداف األطفال والمنازل والمدارس بالهجمات الجوية واألرضية والبحرية 

سيئ على األطفال السيما تهديم المنازل والمدارس، وعقب افتتاح المدارس ونظرا لوجود مدارس مدمرة األثر ال

  22:كليا ونقل الطالب الى أماكن دراسية أخرى فانه يمكن إجمال التأثيرات في االتي

يؤثر تغيير المكان ونقل الطالب الى مدارس أخرى سلبا على تلقي التدريس، حيث اختالف األجواء  -

  .دراسية وزمالء الطالبال

  .بعض الطالب لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس التي نقلوا اليها بسبب البعد الجغرافي عن منازلهم -

 .أدى تدمير بعض منازل الطالب إلى فقدانهم ألدواتهم المدرسية، ونتيجة ذلك لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة -

هم الطالب ئاضطرار األهالي إلى االعتماد على أبنا تعطل التحاق بعض التالميذ بمقاعد الدراسة بسبب -

 .المنزلية والمساعدة في القيام باصالح منازلهم المتضررة خاصة في المناطق المنكوبةاألعمال في 

وجود العدد الكبير من الشهداء الطالب أثر سلبا على زمالئهم وخلق حالة من الخوف وأثر على تلقيهم  -

 .التعليم في أجواء صحية
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بعض التالميذ إلى مدارس مختلفة كما هو حاصل في مدرسة خليل النوباني الدنيا، حيث تم نقل  تشتت -

طالبها إلى مدرسة النيل ونظرا لبعد هذه المدرسة عن منازل التالميذ فقد امتنع أولياء األمور عن ارسال 

تعليم ألولياء األمور أبنائهم إلى المدرسة خوفا عليهم من المواصالت، ومن ثم سمحت وزارة التربية وال

األمر الذي   ،بنقل أبناءهم إلى مدرسة قريبة من منازلهم مما يعني تشتت المدرسة في عدة مدارس

 .ينعكس سلبا على تلقي التالميذ لدروسهم واستيعايها

تم نقل بعض طالب مدارس ابتدائية إلى مدارس ثانوية والعكس وهذا يؤثر سلبا، حيث أن تأهيل  -

 .ائية يختلف عن المدارس الثانويةالمدارس االبتد

 نتائج
أدى العدوان االسرائيلي الى تعطيل العملية التعليمية مدة شهر كامل اضافة الى قيام كافة المدارس بتأهيل نفسي 

  .للتالميذ مدة أسبوعين اخرين

  . مدرسة تدمير جزئي 218تدمير كلي و  8مدرسة منها   226تدمير  -

  .       كز ايواءمدرسة الى مرا  50تحويل  -

  .الغاء كافة امتحانات التالميذ في مدارس وكالة الغوث والمدارس الحكومية والخاصة -

  .معلم 12جامعيين و 7و تلميذ  220 استشهاد -

  .الغاء الخطط التعليمية والتطويرية التي كان مقرر تنفيذها في المدارس -
  
  

  :التوصيات
  .النتهاكها قواعد القانون الدولي االنسانياسرائيل بات على فرض عقوبمع الدولي تضرورة  تدخل المج -

  .العمل على الزام قوات االحتالل بالتعويض وتحميلها نفقات اعادة اعمار المؤسسات التعليمية التي دمرتها -

تي العمل على تأهيل التالميذ نفسيا عبر أطقم مختصة نفسيا لتمكين التالميذ من الخروج من الحالة النفسية ال-

  .عاشوها خالل الحرب

 .تقديم المساعدات العينية للتالميذ السيما من تضررت منازلهم وفقدوا أدواتهم المدرسية-

العمل بسرعة من أجل اعادة التالميذ الى مدارسهم االصلية فور تأيهتها الستيعابهم، وذلك نظرا لألثار السلبية -

 .بديلةالتي تنعكس على التالميذ الذين ينقلون الى مدارس 

القيام باألنشطة الترفيهية للتالميذ، وذلك في إطار السعي إلى خفض مستويات معدل اضطرابات الضغط النفسي -

 .لما بعد الصدمة لدى األطفال في المدارس

 .تضررت جزئيا أو اعادة بناء المدارس التي هدمت كليا-
 


