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تقدمي

يقّدم مركز الزيتونة للقّراء كتابه التا�سع من �سل�سلة “اأول�ست اإن�سانًا”، التي 
ي�سلط ال�سوء من خاللها على اجلوانب املختلفة ملعاناة ال�سعب الفل�سطيني.  
الحتالل  حتت  الفل�سطيني  الطالب  “معاناة  الكتاب  هذا  يتناول 
الإ�رسائيلي”، حيث ي�ستعر�ص اأبرز الت�رسيعات الدولية اخلا�سة بحق التعليم 
اإلى جتهيل  ال�ساعية  الإ�رسائيلية  ال�سيا�سات  وتاأثري  ال�سلم واحلرب،  زمن  يف 
الفل�سطينيني، وتاأثري العتداءات اليومية واحل�سار وجدار الف�سل العن�رسي، 

على الطالب الفل�سطيني.
ويعدُّ قطاع الرتبية والتعليم الفل�سطيني من اأبرز القطاعات التي �سملتها 
القطاع  هذا  لعبه  الذي  املوؤثر  للدور  نظراً  القمعية،  الإ�رسائيلية  املمار�سات 
يف تاريخ ال�سعب الفل�سطيني، وكذلك ملا له من دور يف حتقيق طموحات 

ال�سعب الفل�سطيني يف ال�ستقالل واإقامة دولته على تراب وطنه.
فينقل  اإن�سانًا”،  “اأول�ست  �سل�سلة  كتب  نهج  على  الكتاب  هذا  وي�سري 
موّثق،  منهجّي  علمّي  اإطار  يف  والقلب  العقل  يخاطب  باأ�سلوب  املعاناة 
م�ستعينًا بالعديد من الق�س�ص وال�سور، لتقّرب اإلى القارئ ب�سكل اأو�سح، 

ما يعانيه ال�سعب الفل�سطيني حتت الحتالل الإ�رسائيلي. 
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مقدمة

قطاع  على  قب�ستها  اإحكام  على  الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلطات  عملت 
التعليم عن طريق ال�سيطرة على العملية التعليمية مبفهومها ال�سامل وعنا�رسها 
الكلية، التي ت�سمل املنهاج واملوؤ�س�سة التعليمية واملعلم والطالب، من اأجل 
اإعطاء خمرجات تتما�سى مع برامج الحتالل امل�ستقبلية يف الأرا�سي املحتلة.
انت�سار احلواجز على طريقهم  املعلمون، من  الطالب، وكذلك  ويعاين 
اإلى  الو�سول  من  واحلرمان  املذل  للتفتي�ص  يخ�سعون  حيث  للمدر�سة، 
العتداءات  من  واملعلمون  الطالب  وكذلك  املدار�ص  ت�سلم  ومل  املدر�سة. 
املبا�رسة من ق�سف وقتل واعتقال، اإلى جانب ال�رسب واحلرمان من تقدمي 
كبرياً  �سجنًا  التعليم  من  ليجعل  اأ�سكاله  بكافة  احل�سار  وياأتي  المتحانات. 

دون اأي ف�سحة للتنف�ص.
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اأما يف القد�ص فغريت “اإ�رسائيل” املناهج العربية مبا يتالءم ومتطلبات الحتالل، 
واأدخلت �سهادة “البجروت” Bagrut عو�سًا عن �سهادة الثانوية العامة “التوجيهي” 
وو�سعت  املدر�سية،  الأبنية  بناء  العربية. وجمدت  اجلامعات  بها يف  املعرتف  غري 
ال�سكانية  الزيادة  تراِع  فلـم  املـدار�ص،  بناء  رخ�ص  ل�ست�سدار  املختلفة  العراقيل 

الطبيعية، مما ت�سبب يف ن�سبة اكتظاظ عالية يف الغرف ال�سفية.
والتعليم  الرتبية  وزارة  ت�سلُّم  منذ  كبرية  قفزة  الفل�سطيني  التعليم  حقق  ولقد 
املطرد يف معدلت  الرتفاع  التطور يف  1994. ويربز هذا  �سنة  التعليم  م�سوؤولية 
التحاق الطلبة يف �سن التعليم وخ�سو�سًا يف مرحلة التعليم الإلزامي )الأ�سا�سي(. 
وقد مّت توفري التعليم لالأفواج اجلديدة من الطلبة �سواء الناجتة عن الزيادة الطبيعية اأو 
الناجتة عن عودة الآلف من الفل�سطينيني من ال�ستات جراء العملية ال�سلمية. وقد 
تبنت الوزارة �سعار “التعليم للجميع” فوفرت فر�ص اللتحاق جلميع ال�سكان يف 
�سن التعليم. وعملت على تقليل معدلت الت�رسب من املدار�ص اإلى اأدنى امل�ستويات 

وخ�سو�سًا يف التعليم الأ�سا�سي.
ونتيجة مل�ساعي وزارة الرتبية والتعليم واإ�رسار ال�سعب الفل�سطيني على امل�سي 
اإحدى  الفل�سطيني  التعليم  �سكل  الإ�رسائيلية،  التجهيل  لعملية  الت�سدي  يف  قدمًا 
الإ�رساقات التي ُتعرّب عن الإمكانات املذخورة الهائلة لل�سعب الفل�سطيني، وحر�سه 
ل اأحد اأكرث احلالت تقّدمًا يف العامل العربي والإ�سالمي،  على التمّيز، بحيث �سكَّ

بالرغم من معاناته حتت الحتالل.
الذي  ليلى احلاج على اجلهد  بال�سكر اجلزيل لالأخت  الكتاب  يتقدم معد هذا 

بذلته يف امل�ساعدة يف جتميع مواد هذا الكتاب.
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يف خطوة رمزية تعبرياً عن غ�سبهم لنتهاك حقوقهم من قبل اآلة احلرب الإ�رسائيلية، 
اأحرق الع�رسات من الطالب الفل�سطينيني يف اعت�سام اأمام مدر�سة الفاخورة لالجئني يف 
خميم جباليا ن�سخًا من كتاب “حقوق الإن�سان” املدر�سي، اأمام جموع الطلبة والأهايل 
اإن حقوق  وال�سحفيني. وتاأتي هذه اخلطوة يف ر�سالة من طالب قطاع غزة، تقول 
الإن�سان ومواثيقه العاملية، �ساعت بني دوي الر�سا�ص ووقع القنابل الإ�رسائيلية، التي 

دمرت حتى املراكز وامل�ساجد، وبوؤر التنمية الب�رسية املختلفة.

× �سحيفة الد�صتور، عّمان، 2009/1/27.
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اأوالً: الطالب يف املجتمع الفل�سطيني

احلالت  اأكرث  اأحد  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينيون  ميثل 
تقدمًا يف العامل العربي من حيث ن�سبة املتعلمني وحمو الأمية، حيث بلغت 
ن�سبة الأمية 4.1% و3.7% يف �سنتي 2012 و2013 على التوايل، وبلغت 
الأعلى  وامل�ستويات  والكتابة  القراءة  ي�ستطيعون  ممن  املتعلمني  ن�سبة 
95.9% و96.3% يف الفرتة نف�سها. ول يناف�ص احلالة الفل�سطينية يف هذه 
لالأفراد  بالتعليم  اإل قطر1. ويبلغ معدل اللتحاق  العربي  العامل  الن�سبة يف 

6-11 عامًا من كال اجلن�سني 98.9% وفق �سنة 22013.

1. التعليم االأ�صا�صي والثانوي:

التعليم،  �سن  الطلبة يف  ا�ستيعاب  الإ�رساف على  �سلطات  تتقا�سم ثالث 
ويف خمتلف املراحل، وهي املدار�ص احلكومية واملدار�ص التابعة لوكالة الأمم 
املتحدة لإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رسق الأدنى )الأونروا( 
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 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in
the Near East (UNRWA) ومدار�ص القطاع اخلا�ص. ويتفاوت حجم ا�ستيعابها 
الن�سبة  ي�ستوعب  احلكومي  القطاع  اأن  حيث  امل�رسفة،  ال�سلطة  باختالف  للطلبة 

الأكرب من الطلبة تليها املدار�ص التابعة للوكالة ومن ثم مدار�ص القطاع اخلا�ص. 
والإعدادي(  )البتدائي  الأ�سا�سي  التعليم  تغطي  التي  املدار�ص  جمموع  وبلغ 
والثانوي 2,784 مدر�سة، وموزعة على 2,094 مدر�سة يف ال�سفة الغربية، و690 
من   %75.2 نحو  اأن  اأي  2014/2013؛  الدرا�سي  للعام  غزة،  قطاع  يف  مدر�سة 
القطاع. ومن املالحظ  ال�سفة، و24.8% موجودة يف  املدار�ص موجودة يف  هذه 
اأن معظم املدار�ص احلكومية موجودة يف ال�سفة الغربية مبا جمموعه 1,668 مدر�سة 
مدر�سة   395 عددها  بلغ  فقد  القطاع  يف  احلكومية  املدار�ص  اأما   .%80.9 بن�سبة 
بن�سبة 19.1% فقط. ويعو�ص نق�ص املدار�ص يف القطاع اإلى حّد ما وجود مدار�ص 
وكالة الأونروا التي يبلغ عددها 245 مدر�سة، يف مقابل 97 مدر�سة لهذه الوكالة 
يف ال�سفة الغربية. واإذا ما و�سعنا يف اعتبارنا اأن عدد مواطني ال�سفة الغربية يبلغ 
61.4% يف  )اأي  ن�سمة يف قطاع غزة  1.731 مليون  ن�سمة مقابل  2.755 مليون 
ال�سفة مقابل 38.6% يف القطاع(، ندرك اأن عدد املدار�ص يف ال�سفة مقارنة بعدد 
توزع  اإلى  منه  جانب  يف  يعود  ذلك  ولعل  القطاع.  يف  مثيله  من  اأعلى  املواطنني 
اأهل ال�سفة على م�ساحات اأو�سع من الأر�ص والقرى واملدن، مما ي�ستدعي وجود 
القطاع  الأونروا يف  اأعلى لوكالة  ن�سبة مدار�ص  اأكرث؛ كما تعك�ص وجود  مدار�ص 

حالة الفقر والعوز التي ُتعانيها ن�سب اأعلى من مواطني القطاع3.
الدرا�سي  للعام  والثانوي  الأ�سا�سي  التعليم  مدار�ص  يف  الطلبة  عدد  ويبلغ 
2014/2013 نحو 1.152 مليون طالب موزعني على 571,908 طالب من الذكور، 
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و579,794 طالبة من الإناث. اأما عدد املعلمني يف هذه املدار�ص فقد بلغ 63,017 
معلمًا يف العام الدرا�سي 2014/2013؛ من بينهم 25,756 معلمًا و37,261 معلمة. 
عب الدرا�سية فيبدو اأنه متقارب جداً بني �ُسعب الذكور والإناث، حيث  اأما عدد ال�سُ
بلغ نحو 15 األف �ُسعبة لكل منهم يف العام الدرا�سي 2014/2013، بينما بلغ عدد 

عب املختلطة للعام الدرا�سي نف�سه 7,756 �ُسعبة )انظر جدول رقم )1((. ال�سُ
جدول رقم )1(: اأعداد املدار�ص والطلبة واملعلمني وال�ُصعب يف ال�صلطة الفل�صطينية 

ح�صب اجلن�ص 42014/2013

عدد ال�ُصعبعدد املعلمني*عدد الطلبةعدد املدار�صالبيان

992571,90825,75615,053ذكور

933579,79437,26115,355اإناث

7,756––859خمتلطة**

2,7841,151,70263,01738,164املجموع

* املعلمون: جميع العاملني يف املدر�سة ما عدا امل�ستخدمني والأذنة.
** اأعداد الطلبة واملعلمني يف املدار�ص املختلطة موزعة على بندي الذكور والإناث.
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2. التعليم اجلامعي:

تعليمًا  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  من  العديد  توفر 
جامعيًا تقليديًا لطلبتها. وتعد جامعة النجاح الوطنية يف نابل�ص اأكرب هذه اجلامعات، 
طالبًا،   21,327 بلغ  قد  طلبتها  اأن عدد   2013/2012 الدرا�سي  العام  ُيظهر  حيث 
قطاع  يف  الأق�سى  جامعة  ثم  طالبًا،   19,938 بـ  غزة  يف  الإ�سالمية  اجلامعة  تليها 
نف�سه يف  الدرا�سي  للعام  اجلامعيني  الطالب  ويبلغ جمموع  طالبًا.   17,094 بـ  غزة 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة 123,484 طالبًا موزعني على 68,548 طالبًا يف ال�سفة؛ 
نحو  تبلغ  القطاع  اجلامعيني يف  الطلبة  ن�سبة  اأن  اأي  القطاع؛  طالبًا يف  و54,936 
هي  القطاع  مواطني  ن�سبة  اأن  العلم  مع  والقطاع،  ال�سفة  يف  الطلبة  من   %44.5

38.6% من جمموع ال�سكان يف ال�سفة والقطاع.

يفوق عدد  اجلامعات  الإناث يف  الطالبات  اأن عدد  يظهر  اأخرى،  ناحية  ومن 
التي تقدم تعليمًا  الطالبات الإناث يف اجلامعات  اإذ بلغ جمموع  الذكور،  الطالب 
الدرا�سي  العام  يف  الذكور  الطلبة  من   51,575 مقابل  طالبات،   71,909 تقليديًا 
2013/2012؛ اأي اأن ن�سبة الطالبات بلغت 58.2%، مقابل 41.8% من الطالب 

العربي،  تعد م�ستغربة يف عاملنا  )انظر جدول رقم )2((. وهي ظاهرة مل  الذكور 
وت�سري يف جانب منها اإلى جناح الفتاة واملراأة الفل�سطينية يف اأخذ موقعها التعليمي 
املميز اإلى جانب اأخيها الرجل، واإلى توفر ظروف ن�سبية اأف�سل لها ل�ستكمال تعليمها 
اجلامعي، مقارنة بال�سباب الفل�سطيني الذي ي�سطر يف العديد من الأحيان ملغادرة 
مقاعد الدرا�سة اإلى العمل مل�ساعدة اأهله يف مواجهة تكاليف احلياة وم�ساعبها، كما 
اأن هناك العديد من الطالب الذكور يحظون بفر�ص درا�سية بن�سبة اأعلى يف اخلارج.
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جدول رقم )2(: اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف ال�صلطة الفل�صطينية 

ح�صب اجلن�ص 52013/2012

ا�صم اجلامعة

الطلبة امل�صجلون

املجموعاالإناثالذكور

9,11612,21121,327النجاح الوطنية

5,9726,10412,076القد�ص

3,6186,3239,941بريزيت

1,8315,2877,118اخلليل

3,2853,1026,387العربية االأمريكية

2,2392,1804,419فل�صطني التقنية - خ�صوري/ طولكرم

1,8971,5673,464بوليتكنيك/ فل�صطني

7662,3643,130بيت حلم

546140686اال�صتقالل

7,77412,16419,938االإ�صالمية/ غزة

4,96612,12817,094االأق�صى/ غزة

7,0897,47314,562االأزهر/ غزة

2,2005432,743فل�صطني/ غزة

276323599غزة

51,57571,909123,484املجموع
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اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف ال�صلطة الفل�صطينية 2013/2012 

طالبًا   61,592 لـ  مفتوحًا  جامعيًا  تعليمًا  املفتوحة  القد�ص  جامعة  وتوفر 
الإناث  من  الذكور، و39,781  من   21,811 بينهم   2013/2012 الدرا�سي  للعام 
ال�سفة  يف  مركزاً   17 بني  اجلامعة  هذه  مراكز  وتتوزع   .))3( رقم  جدول  )انظر 

الغربية و5 مراكز يف قطاع غزة6.
جدول رقم )3(: اأعداد الطلبة يف التعليم اجلامعي املفتوح يف ال�صلطة الفل�صطينية

ح�صب اجلن�ص 72013/2012

اجلامعة

الطلبة امل�صجلون

املجموعاالإناثالذكور

21,81139,78161,592القد�ص املفتوحة
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3. الكليات اجلامعية واملتو�صطة:

يوجد يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 38 كلية جامعية ومتو�سطة )18 كلية جامعية 
و20 كلية متو�سطة(. وبح�سب الأرقام املتوفرة لدى وزارة الرتبية والتعليم العايل، 
فاإن هناك 34 كلية جامعية ومتو�سطة تقدم التعليم لـ 28,505 طالب للعام الدرا�سي 
2013/2012؛ من بينها 15 كلية جامعية يدر�ص فيها 16,232 طالبًا ومتنح طلبتها 
درجة البكالوريو�ص، و19 كلية متو�سطة يدر�ص فيها 12,273 طالبًا، ومتنح طلبتها 

�سهادة الدبلوم املتو�سط )انظر جدول رقم )4((8.
جدول رقم )4(: اأعداد الطلبة يف الكليات اجلامعية واملتو�صطة يف ال�صلطة الفل�صطينية

ح�صب اجلن�ص 92013/2012

عدد الكلياتالكليات

الطلبة امل�صجلون

املجموعاالإناثالذكور

157,6668,56616,232اجلامعية

196,3915,88212,273املتو�صطة

3414,05714,44828,505املجموع
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4. الت�رشب من املدار�ص:

ب�سكل  الفل�سطيني  واملجتمع  عام  ب�سكل  املجتمعات  تقلق  ظاهرة  الت�رسب 
واقع  ملواجهة  الوحيد  الفل�سطيني  �سالح  هو  يكون  اأن  العلم  يكاد  حيث  خا�ص، 
الحتالل الذي يقبع حتته منذ اأكرث من �ستة عقود. ناهيك عن اأن الت�رسب هو اإهدار 
�سوق  اإلى  الفل�سطيني  بال�سباب  ويرمي  البطالة،  حجم  يف  بزيادة  يت�سبب  تربوي، 
العمل الإ�رسائيلي، ويدفع بهم باجتاه الرذيلة والف�ساد. والت�رسب ظاهرة منت�رسة يف 
الجتماعية  الطبقات  كافة  اأو�ساط  وبني  متفاوتة،  ب�سورة  التعليمية  املراحل  كافة 

والقت�سادية10.

ويف درا�سة اأجرتها الإدارة العامة للتعليم العام الفل�سطيني، بالتعاون مع الإدارة 
العامة للتخطيط الرتبوي، ومركز ال�سحة والإر�ساد الرتبوي، وبتمويل من منظمة 
كافة  من  وذكوراً(  )اإناثًا  املت�رسبني  الطلبة  جميع  على   ،UNICEF اليوني�سف 
الأونروا والقطاع اخلا�ص، كذلك  الرتبية والتعليم ووكالة  لوزارة  التابعة  املدار�ص 
على اأولياء اأمور املت�رسبني يف الفرتة التي �سبقت النتفا�سة بعام اأي العام الدرا�سي 
2000/1999 ولغاية العام الدرا�سي 2005/2004، تبني اأنه من اأ�سباب الت�رسب التي 

تعود لالأو�ساع الأمنية من وجهتي نظر املت�رسبني واأولياء اأمورهم11:

اأ. تغيب املعلمني ب�سبب احلواجز.
ب. خوف الأ�رسة من تعر�ص اجلي�ص وامل�ستوطنني لأبنائهم واإيذائهم.

ج. الإ�سابة من قبل اجلي�ص اأو امل�ستوطنني.
د. م�سايقات اجلي�ص وامل�ستوطنني للطلبة يف الطريق اإلى املدر�سة. 
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هـ. كرثة احلواجز الع�سكرية على الطرق.
و. التعر�ص لالعتقال.

ز. موقع املدر�سة يف مكان غري اآمن. 
ح. كرثة اقتحام املدر�سة من قبل اجلي�ص.
ط. كرثة اإغالق املدر�سة من قبل اجلي�ص.

بلغت ن�سبة الت�رسب يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف العام الدرا�سي 2011/2010 
ال�سفة  1.2% يف  1.3% للذكور )بواقع  1967 ما ن�سبته  يف فل�سطني املحتلة �سنة 
الغربية و1.4% يف قطاع غزة(، و0.6% لالإناث )بواقع 0.5% يف ال�سفة الغربية 
)بواقع  للذكور   %3.2 فكانت  الثانوية  املرحلة  يف  اأما  غزة(.  قطاع  يف  و%0.7 
3.6% يف ال�سفة الغربية و2.6% يف قطاع غزة(، و3.3% لالإناث )بواقع %3.4 

يف ال�سفة الغربية و3.1% يف قطاع غزة(12.
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ثـانـيـاً: ال�سـيـا�سـات العـامـة االإ�سـرائـيلـيـة لتجهـيـل 

      الفل�سطينيني

املواثيق  جميع  كفلتها  التي  الأ�سا�سية  احلقوق  من  التعليم  يف  احلق  ُيعدُّ 
ال�سلم  زمن  يف  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  والإقليمية  الدولية  واملعاهدات 
واحلرب13؛ وقد ورد احلق يف التعليم يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان14 
الذي �سدر عن   The Universal Declaration of Human Rights

 General Assembly of the United املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
Nations يف 1948/12/10 وذلك يف املادة 26 التي ن�ست على:

(1) لكل �سخ�ص احلق يف التعلم، ويجب اأن يكون التعليم يف   •

مراحله الأولى والأ�سا�سية على الأقل باملجان، واأن يكون التعليم 
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القبول  يي�رس  الفني واملهني، واأن  التعليم  اأن يعمم  اإلزاميًا وينبغي  الأويل 
للتعليم العايل على قدم امل�ساواة التامة للجميع وعلى اأ�سا�ص الكفاءة.

(2) يجب اأن تهدف الرتبية اإلى اإمناء �سخ�سية الإن�سان اإمناء كاماًل، واإلى   •

والت�سامح  التفاهم  وتنمية  الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان  احرتام  تعزيز 
واإلى  الدينية،  اأو  العن�رسية  واجلماعات  ال�سعوب  جميع  بني  وال�سداقة 

زيادة جمهود الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم.
(3) لالآباء احلق الأول يف اختيار نوع تربية اأولدهم.  •

كمـا ورد يف اتفاقيـة جنيـف الرابعـة Fourth Geneva Convention ب�سـاأن 
يف   ،151949/8/12 يف  املوؤرخـة  احلـرب  وقـت  يف  املدنيـني  الأ�سـخا�ص  حمايـة 
ل�سمـان  ال�رسوريـة  التدابـري  تتخـذ  اأن  النـزاع  اأطـراف  “علـى  اأنـه   24 املــادة 
اأو افرتقـوا  عـدم اإهمـال الأطفـال دون اخلام�سـة ع�ـرسة مـن العمـر الذيـن تيتمـوا 
اإعالتهـم وممار�سـة دينهـم وتعليمهـم يف  ب�سـبب احلـرب، وتي�سـري  عـن عائالتهـم 
اإلـى  ينتمـون  اأ�سـخا�ص  اإلـى  اأمكـن  اإذا  تعليمهـم  باأمـر  ويعهـد  الأحـوال.  جميـع 

ذاتهـا”. الثقافيـة  التقاليـد 

كذلك ورد يف املادة 50:

تكفل دولة الحتالل، بال�ستعانة بال�سلطات الوطنية واملحلية، ح�سن 
ت�سغيل املن�ساآت املخ�س�سة لرعاية الأطفال وتعليمهم.

اأن  الحتالل  املحلية عاجزة، وجب على دولة  املوؤ�س�سات  اإذا كانت 
افرتقوا عن  اأو  تيتموا  الذين  الأطفال  وتعليم  اإعالة  لتاأمني  اإجراءات  تتخذ 
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ي�ستطيع  �سديق  اأو  قريب  وجود  عدم  حالة  يف  احلرب  ب�سبب  والديهم 
رعايتهم، على اأن يكون ذلك كلما اأمكن بوا�سطة اأ�سخا�ص من جن�سيتهم 

ولغتهم ودينهم.

وورد يف املادة 94:
على الدولة احلاجزة ]التي تقوم بالعتقال[ اأن ت�سجع الأن�سطة الذهنية 
يف  لهم  احلرية  ترك  مع  للمعتقلني،  والريا�سية  والرتفيهية،  والتعليمية، 
ال�سرتاك اأو عدم ال�سرتاك فيها. وتتخذ جميع التدابري املمكنة التي تكفل 

ممار�ستها وتوفر لهم على الأخ�ص الأماكن املنا�سبة لذلك.
ومتنح للمعتقلني جميع الت�سهيالت املمكنة ملوا�سلة درا�ستهم اأو عمل 
النتظام  لهم  ويجوز  وال�سباب،  الأطفال  تعليم  ويكفل  جديدة.  درا�سة 

باملدار�ص، �سواء داخل اأماكن العتقال اأو خارجها.

وعلى الرغم من موافقة “اإ�رسائيل” على احلقوق املذكورة اآنفًا، اإل اأنها تتهرب 
من تطبيقها، موجدة الأعذار الواهية لذلك، و�سعت اإلى جتهيل الفل�سطينيني ون�رس 
الأمية يف الأجيال اجلديدة حتى تعجز عن الدفاع عن وطنها والت�سدي لالحتالل 
على النطاق العلمي والأكادميي؛ فقد عمدت �سلطات الحتالل اإلى اإحكام قب�ستها 
على قطاع التعليم عن طريق ال�سيطرة على العملية التعليمية واإفراغها من حمتواها. 

1. املمار�صات االإ�رشائيلية جتاه املناهج:

يف الأيام الأولى من الحتالل، حاولت �سلطات الحتالل مترير مناهج اإ�رسائيلية 
معدة من قبلها لعتمادها يف التدري�ص يف مدار�ص ال�سفة الغربية وقطاع غزة. وقد 
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على  ال�سلطات  اأجرب  مما  التوجه،  هذا  الفل�سطيني  وال�سعب  التعليمي  اجلهاز  قاوم 
القد�ص  عدا  الغربية  ال�سفة  يف  الأردين  املنهاج  من  الأكرب  اجلزء  ا�ستخدام  اإعادة 
78 كتابًا. اأما الكتب  59 كتابًا من اأ�سل  وقطاع غزة.  واأوقفت طباعة وتداول 
الق�سية  كتاب  اأحدهما  كتابني؛  اإلغاء  مع  فيها،  وتعديل  حذف  مّت  فقد  املتبقية، 
املنهاج  اإدخال  مّت  القد�ص  يف  احلكومية  املدار�ص  ويف  ثانوي.  للثالث  الفل�سطينية 
الإ�رسائيلي املطبق يف املدار�ص العربية يف “اإ�رسائيل”. ثم تراجعت عن فر�ص املنهاج 

الإ�رسائيلي لحقًا. 

�صفات العربي يف املناهج االإ�رشائيلية يف القد�ص

قذر

كاذب

جن�ص

مغت�سب

قاتل

قا�سي

متلّون

جمرم

خائن

مالحمه حقري
معكوف ب�سعة

الأنف

ل�ص

جبان

�سّفاح

اأ�سنانه 
�سفراء

×  دمية ال�سمان، التعليم يف القد�ص املحتلة حتد و�سمود: معركة املناهج الفل�سطينية.. معركة تاريخ وثقافة 

ني�سان/  القد�ص،  �سوؤون  العايل، وحدة  والتعليم  الرتبية  الفل�سطينية، وزارة  الوطنية  ال�سلطة  وتراث..، 

www.mohe.gov.ps :اأبريل 2012، انظر
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قام مندوبون اإ�رسائيليون بزيارة املدار�ص الفل�سطينية يف القد�ص لت�سويق فكرة 
ما ي�سمى بـ“القطار اخلفيف” Light Train الذي يهدف اإلى ربط امل�ستوطنات 
ببع�سها البع�ص وت�سـهيل حركة امل�ستوطنني فيها، لكنه يف املقابل يقطـع الأحيـاء 
من  اإيجابياته  عر�ص  خالل  من  وذلك  البع�ص،  بع�سها  عن  القد�ص  يف  العربية 

وجهة النظر الإ�رسائيلية.

×  دمية ال�سمان، التعليم يف القد�ص املحتلة.. حتد و�سمود: م�سكالت تعليم املواطنة يف القد�ص، 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وزارة الرتبية والتعليم العايل، وحدة �سوؤون القد�ص، كانون الثاين/ 

يناير 2012.
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الغربية وقطاع غزة،  ال�سفة  للفل�سطينيني يف  اأ�سبح  الت�ستت،  وبعد عقود من 
يعجب  مل  والذي  واملوحد،  اخلا�ص  التعليمي  منهاجهم  اجلديدة  الألفّية  مطلع 
ال�سالم  مبادئ  يت�سّمن  ل  واأنه  العنف،  على  يحر�ص  اأنه  راأت  لأنها  “اإ�رسائيل” 
وامل�ساحلة، ول ي�سري اإلى وجود “اإ�رسائيل” على اخلريطة. واأبقى القطاع على املناهج 
املوحدة مع ال�سفة الغربية، خ�سو�سًا واأن مدار�ص الأونروا تدر�ص املناهج املتبعة يف 
ال�سفة، ولأن ال�سهادات امل�سّدقة من ال�سفة الغربية حتظى بقبول اأكرث على ال�سعيد 
الدويل. وقد اّتخذت معظم احلكومات يف العامل العربي قراراً �سيا�سيًا بالن�سياع اإلى 

وزارة الرتبية يف رام اهلل عندما يتعّلق الأمر بقبول ال�سهادات والدرجات العلمية. 

غزة،  قطاع  على  “اإ�رسائيل”  تفر�سه  الذي  القا�سي  احل�سار  من  الرغم  وعلى 
 ،2013 �سنة  بداية  غزة  قطاع  يف  للحكومة  التابعة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأطلقت 
برنامج “الفتوة” بهدف تدريب طالب املدار�ص يف املرحلة الثانوية على “مهارات 
امليدان والتدريب على ال�سالح”. وقد اأثار تنفيذ الربنامج جدًل كبرياً، ب�ساأن ما قد 
يرتتب عليه من اآثار �سلبية يف “اإحداث موجة من العنف يف �سفوف الطالب، واأنه 
اأ�سبح مادة لال�ستغالل الإعالمي من قبل الحتالل الإ�رسائيلي الذي يحر�ص على 
حكم حما�ص ب�سكل دائم”. وقال م�سوؤول ملف التدريب امليداين لربنامج “الفتوة” 

العقيد يف جهاز الأمن الوطني حممد النخالة يف حديث ل�سحيفة القد�ص:
ال�سعب الفل�سطيني يعاين با�ستمرار من اإجراءات الحتالل واعتداءاته 
وبرنامج  فقط،  اأعوام   4 خالل  متتاليتني  حربني  غزة  وعانت  املتكررة، 
اجليل  وهذا  الطالب،  لدى  املوجودة  العنف  حالة  لتفريغ  يهدف  الفتوة 
ال�ساعد الذي يعي�ص با�ستمرار يف واقع موؤمل من خالل م�ساهدته جلرائم 
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وق�سوة الحتالل، الذي ينتهك املقد�سات ويغت�سب الأر�ص الفل�سطينية، 
ويرى الطالب يف ابن عمه �سهيداً، و�سقيقه اأ�سرياً، ما يولد عنده حالة من 

الحتقان ال�سديد، التي يكون بحاجة لتفريغ تلك الطاقة التي بداخله16.

كذلك قامت الوزارة يف القطاع بتطوير وحت�سني املناهج الدرا�سية، وخففت 
بع�ص مواد الثانوية العامة يف اإطار اإ�سالح نظام الثانوية العامة، واإدارة امتحانات 
الوطنية  للرتبية  مناهج  با�ستحداث  وقامت  اأعلى.  بحرفية  ال�سنوية  العامة  الثانوية 
يف مرحلة التعليم الأ�سا�سية، اأدخلت عليها م�سطلحات ووحدات درا�سية جديدة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  رف�سته  الذي  الأمر  فل�سطني”،  وحترير  “املقاومة  تناولت 
يف  والإعالم  العامة  العالقات  مدير  وقال  فردية17.  خطوة  وعّدته  اهلل،  رام  يف 
2013 يف ت�رسيح ملوقع  الثاين/ نوفمرب  امليناوي يف ت�رسين  حكومة غزة معت�سم 
اجلزيرة.نت: “نحن نعلم اأن �سغوطات جمة ميار�سها الحتالل الإ�رسائيلي على 
الأخوة بال�سفة يف تغيري وتعديل املناهج، بعك�ص غزة التي بها ف�سحة وحرية اأكرث 
الفل�سطينية  احلكومة  العايل يف  والتعليم  الرتبية  وزير  املجال”18. و�رسح  هذا  يف 
2013 للجزيرة.نت، اأن  يف قطاع غزة اأ�سامة املزيني، يف كانون الأول/ دي�سمرب 
منهاج  اعتماد  من  لل�سلطة  التابعة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأو�سلو حرمت  اتفاقات 

للرتبية الوطنية بعد ال�سف ال�سابع19.
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الطالب  يد  من  الفل�صطيني  والعلم  الفل�صطيني،  اجلندي  �صورة  حذف 

والطالبة يف مترين للتعبري ال�صفوي يف كتاب لل�صف الثالث اأ�صا�صي 

دمية ال�سمان، التعليم يف القد�ص املحتلة حتد و�سمود: معركة املناهج الفل�سطينية.. معركة تاريخ وثقافة   ×
وتراث..، ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وزارة الرتبية والتعليم العايل، وحدة �سوؤون القد�ص، ني�سان/ 

اأبريل 2012.
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حذف ن�صيد االنتفا�صة من الكتب الفل�صطينية

تاريخ  معركة  الفل�سطينية..  املناهج  معركة  و�سمود:  حتد  املحتلة  القد�ص  يف  التعليم  ال�سمان،  دمية   ×
وثقافة وتراث..، ني�سان/ اأبريل 2012.



30

وميكن تلخي�ص اأهم جمالت التعديالت واحلذف يف املناهج الرتبوية يف الأرا�سي 
الفل�سطينية كما يلي:

ي�سري  ما  لكل  الإ�سالمي  والتاريخ  الإ�سالمية  العقيدة  يف  والتعديل  احلذف  اأ. 
التي  الآيات والأحاديث  الإ�سالمية؛ فحذفت  الر�سالة  البعد اجلهادي يف  اإلى 

تتحدث عن اجلهاد.
حذف جميع البطولت العربية وجهاد ال�سعوب العربية من اأجل التحرر من  ب. 

ال�ستعمار.
بجغرافية  يتعلق  وما  وثقافته،  وقيمه  واآدابه  فل�سطني  ب�سعب  يتعلق  ما  حذف  ج. 
فل�سطني وتاريخ فل�سطني والق�سية الفل�سطينية. مّت و�سع كلمة “اإ�رسائيل” مكان 
كلمة فل�سطني، حتى على اخلرائط اجلغرافية وحذفت خريطة فل�سطني واأ�سماء 

املدن الفل�سطينية. 
حذف كل ما يتعر�ص للتاريخ اليهودي القدمي واحلديث واحلركة ال�سهيونية،  د. 
وحذف كل ما يتعلق بعالقة امل�سلمني باليهود زمن الر�سول عليه ال�سالم. ويف 
التاريخ احلديث حذف كل ما يتعلق باجلهود ال�سهيونية لل�سيطرة على فل�سطني 

واحتاللها واإقامة الدولة اليهودية.

لقد هدفت �سلطات الحتالل من حذف وتعديل املناهج يف الأرا�سي الفل�سطينية 
معامل  لطم�ص  حا�رسه،  عن  ما�سيه  وعزل  الفل�سطيني  الطالب  جتهيل  اإلى  املحتلة 
م�ستقبله وت�سويه التاريخ العربي والإ�سالمي، لإفقاد الطالب الثقة باأمته وتاريخها 

وح�سارتها.
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حذف �صعار ال�صلطة الفل�صطينية عن الكتب الفل�صطينية

وثقافة  تاريخ  معركة  الفل�سطينية..  املناهج  معركة  املحتلة حتد و�سمود:  القد�ص  التعليم يف  ال�سمان،  دمية   ×
وتراث..، ني�سان/ اأبريل 2012.

حذف الن�صيد الوطني الفل�صطيني من الكتب الفل�صطينية
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2. املمار�صات االإ�رشائيلية جتاه املدار�ص:

املدار�ص  على  الحتالل  �سلطات  �سيطرت   1967 يونيو  حزيران/  عدوان  بعد 
احلكومية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واأ�سبحت ُتدار ومُتول من قبلها مبا�رسة، اأما 
مدار�ص الوكالة واملدار�ص اخلا�سة فتخ�سع ملراقبة ال�سلطات الإ�رسائيلية غري املبا�رسة؛ 
تعطيل  �سيا�سة  اتبعت  وكذلك  اأ�سهر؛  اأو  اأيام  لعدة  املدار�ص  باإغالق  قامت  حيث 
املدار�ص اإجباريًا يف بع�ص املنا�سبات خوفًا من احتجاجات الطلبة، مثل يوم الأر�ص. 
�سنة  انتفا�سة  اندلع  خالل  طويلة  ولفرتات  املدار�ص  اإغالق  �سيا�سة  وت�ساعدت 
الغربية  ال�سفة  اإغالق جميع مدار�ص  مّت   1988/1987 الدرا�سي  العام  1987، ففي 

لل�سيطرة على  �سلطات الحتالل  الثاين، يف حماولة من  الدرا�سي  الف�سل  بداية  من 
ا�ستاأنفت  حيث  مراحل  على  املدار�ص  فتح  ومّت  النتفا�سة.  اندلع  بعد  الأو�ساع 
الدرا�سة يف املرحلة البتدائية بعد اإغالق ا�ستمر 107 اأيام، واملرحلة الإعدادية بعد 
اإغالق دام 118 يومًا، واملرحلة الثانوية بعد 121 يومًا. ومّت اإغالق املدار�ص يف قطاع 
غزة اأي�سًا. كذلك فر�ست “اإ�رسائيل” ح�ساراً م�سدداً على املدار�ص الفل�سطينية عند 
اإلى  وحولتها  املدار�ص  من  العديد  فاأغلقت   ،2000 �سنة  الأق�سى  انتفا�سة  اندلع 

ثكنات ع�سكرية واأنزلت العلم الفل�سطيني عنها، ورفعت العلم الإ�رسائيلي عليها.

3. املمار�صات االإ�رشائيلية جتاه املعلمني:

لقد ارتكزت �سيا�سة �سلطات الحتالل جتاه املعلمني الفل�سطينيني على مبداأ يقوم 
على اأ�سا�ص اأن كل معلم معادٍ لها، وا�ستخدمت �ستى ال�سبل لت�سيق اخلناق على املعلم 

من اأجل تعطيل فاعليته اإلى احلد الأدنى.  فقد تعر�ص املعلم لإجراءات قمعية مثل:
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الإحالة الق�رسية على التقاعد، دون وجه حّق ودون اإنذار م�سبق. اأ. 
الف�سل التع�سفي لأ�سباب خمتلفة وواهية. ب. 

عقابي  كاإجراء  الأ�سلوب  هذا  وا�ستخدم  اآخر،  اإلى  مكان  من  التع�سفي  النقل  ج. 
�سّد املعلمني الن�سيطني وطنيًا ولأ�سباب �سيا�سية.

جتميد الدرجات والعالوات. د. 
التعليمي  امل�ستوى  تدين  اإلى  اأدى  ما  الرتبوية،  والكفاءات  اخلربات  ا�ستبعاد  هـ. 

وتدين م�ستوى الأداء للمعلمني.
اجلربية،  والإقامة  املخابرات،  لدوائر  وال�ستدعاء  والعتقال،  ال�سجن،  و. 

والإبعاد، ومنع ال�سفر.
احلديث عن اال�صتقالل االإ�رشائيلي يف الكتب الفل�صطينية
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ثــالـثــاً: االعتـــداءات االإ�ســرائـيـليـة علــى الطـالـب 

         الفل�سطيني

اأن  الغربية  ال�سفة  يف  واملعلمون  الطالب  فيه  يجد  الذي  الوقت  يف 
اإ�رسائيلية،  تفتي�ص  600 حاجز ع�سكري ونقطة  اأكرث من  املرور عرب  عليهم 
اأماكن تعليمهم  اإلى  الو�سول  يعجز الطالب واملعلمون يف قطاع غزة عن 
وتدري�سهم لقلة الوقود وعدم توفر ميزانيات كافية للمدار�ص ب�سبب احل�سار 
اإلى ما �سببته احلروب من هدم وتدمري لعدد من املدار�ص  اجلائر، بالإ�سافة 

واملوؤ�س�سات التعليمية.
وذلك  الأق�سى،  انتفا�سة  خالل  كثرياً  الرتبوية  العملية  ت�رسرت  لقد 
الطلبة  من  فالعديد   .2000/9/28 منذ  املتبعة  الإ�رسائيلية  ال�سيا�سة  نتيجة 
كبري  عدد  وا�ست�سهد  والإهانة،  لالعتقال  تعّر�سوا  واملوظفني  واملدر�سني 
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جانب  اإلى  هذا  الحتالل.  جنود  بر�سا�ص  جرحوا  الذين  عن  ناهيك  منهم، 
امل�ساكل وال�سعوبات التي عانوا منها، يف اأثناء ذهابهم واإيابهم من واإلى مدار�سهم 
والقرى  املدن  تف�سل  التي  الع�سكرية  احلواجز  على  الحتالل  اإجراءات  �سّيما  ل 

الفل�سطينية يف خمتلف املحافظات20. 
جدول رقم )5(: اخل�صائر الب�رشية يف املدار�ص يف ال�صلطة الفل�صطينية 

يف الفرتة 2009/4/15-2000/9/28

املجموع  احلالة

37 معلمون

662�صهداء طلبة مدار�ص

8 موظفون

197 معلمون

828معتقلون طلبة مدار�ص

30 موظفون

55 معلمون

3,620جرحى طلبة مدار�ص

13 موظفون

اندلع  منذ  الدبابات  وقذائف  بال�سواريخ  مدر�سة   297 ق�سف  مّت  وقد 
تكن  مل  والكليات  اجلامعات  وحتى   ،2009/4/15 وحتى   2000 �سنة  انتفا�سة 
الحتالل  جنود  اقتحم  فقد  الإ�رسائيلي؛  العدوان  ووح�سية  بربرية  من  مباأمن 
امل�سيل  الغاز  قنابل  واألقوا  وحا�رسوها   2002/12/8 يف  حلم  بيت  جامعة  مثاًل 
للدموع على الطلبة، وعطلوا الدرا�سة فيها، واأتلفوا الأثاث والأبواب وال�سبابيك 
والكمبيوترات، اإ�سافة اإلى اإتالف 245 كتابًا. وظلوا يف اجلامعة ملدة خم�سة اأيام21.
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اأن دبابة فتحت  اأرهم طيلة العطلة ال�سيفية”. وروى �سهود عيان  اأ�سحاب يل مل  ينتظرين 
النار من ر�سا�ص ثقيل يف كافة الجتاهات و�سط املدينة، حيث كان يتجمع عدد من را�سقي 
15 عامًا بعيار ناري يف خلف الراأ�ص، جرى  احلجارة، واأ�سابت التلميذ البالغ من العمر 

اإخراجه بعملية جراحية. 

�سبكة الإنرتنت لالإعالم العربي )اأمني(، 2003/9/1، انظر:  ×
http://www.amin.org/news/mohammad_daraghmeh/2003/sept/sept01.html

التلميذ  قو�سيني،  �سالح  الطفل  وقف 
“مدر�سة  يف  البتدائي  ال�سابع  ال�سف  يف 
املركز  يف  بناية  مدخل  على  املعري”، 
التجاري و�سط نابل�ص الإثنني 2003/9/1، 
بانتظار ذهاب دبابة  يت�سبب عرقًا  وجبينه 
اأخذت  وقد  مدر�سته.  اإلى  الطريق  ت�سد 
الدبابات والآليات الع�سكرية بالتدفق اإلى 
�سوارع املدينة يف �ساعات ال�سباح الأولى 
مدار�سهم  اإلى  التالميذ  توجه  موعد  مع 
قال  الدرا�سي.  العام  من  الأول  اليوم  يف 
تغادر  اأن  اإلى  اأنتظر  “�ساأبقى  �سالح: 
فهناك  املدر�سة،  اإلى  لأذهب  الدبابة 
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الأّول من بني  1973 كان  �سنة  فاإقفال  اإقفالت متكّررة،  فل�سطني  واجهت جامعات 
اإقفاًل جلامعة بريزيت باأمر ع�سكري اإ�رسائيلي. وكانت بريزيت قد اأقفلت يف النتفا�سة   15

ويروي   .1992 اأبريل  ني�سان/  حتى   1988 يناير  الثاين/  كانون  من  �سهراً،   51 ملدة  الأولى 
الربوف�سور غابي برامكي الذي �سغل من�سب رئي�ص جامعة بريزيت يف الفرتة 1974–1993، 
كيف اأن اجلامعة ا�ستمّرت يف اأثناء مدة الإقفال الطويلة يف عقد ال�سفوف �رساً يف اأماكن مثل 
البلدة  منازل خا�سة وحقول ومكاتب �رسكات وجوامع وكنائ�ص، و“كان اجلنود مي�ّسطون 
يعتقلوا َمن لهم عالقة بها. كما كان اجلي�ص  اأن  ال�سفوف”، ويحاولون  بحثًا عن مثل هذه 
اأّنه عرث على “خاليا تعليمية غري �رسعية”. وغالبًا ما كان املوّظفون  الإ�رسائيلي غالبًا ما يعلن 

الأكادمييون والطالب يتعّر�سون لل�سجن.

�سحيفة احلياة، لندن، 2010/1/10.  ×
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ال�سم: حممد اإبراهيم حجاج.
تاريخ امليالد: 1986/8/5.

طالب يف ال�سف: الثالث الإعدادي.
مكان ال�سكن: قطاع غزة، ال�سجاعية.

تاريخ ال�ست�سهاد: 2000/11/1.
مكان ال�ست�سهاد: معرب املنطار.

موقع الإ�سابة: ر�سا�سة يف الراأ�ص.
“كان بالن�سبة يل تلميذاً مميزاً، لي�ص لكونه جمتهداً فوق العادة كما �سيظن البع�ص ولكن 
لظرفه الإن�ساين القا�سي جداً، فهو تربى يف ظروف �سعبة وحتمل م�سوؤولية ك�سب رزق 
ظروفه  ولكن  جداً  ذكي  اإنه  الأب،  لبطالة  نظراً  عمره  من  الثامنة  عمر  يف  وهو  لالأ�رسة 
القا�سية حالت دون اأن يكون من التالميذ الأوائل”. بهذه الكلمات اأجاب الأ�ستاذ حممود 

هنية، مدير مدر�سة الطفل ال�سهيد حممد حجاج، عندما �سئل عنه.
املدر�سة  الذي رافقه حلظة خروجه من  ال�سهيد حممد  الطالب حممود خلف، �سديق 
حتى ا�ست�سهاده، روى ظروف ا�ست�سهاده بالقرب من معرب املنطار، فقال: “كان ذلك يف 
الأول من نوفمرب، حيث �سهد ذلك اليوم تعليق الدوام يف املدر�سة، بهدف متكني الراغبني 

من امل�ساركة يف ت�سييع جثامني ال�سهداء الأربعة الذين كانوا قد �سقطوا بالأم�ص”.
ينهمر  الر�سا�ص  وكان  املعرب  و�سلنا  اأن  اإلى  ال�سري  “وا�سلنا  حديثه:  الطفل  ويتابع 
بغزارة يف كل اجتاه وقد حاول حممد اأن يختبئ خلف جدار اإ�سمنتي، اإل اأنه وعلى الرغم 
من ذلك اأ�سيب يف راأ�سه مبجرد اأن رفعه قلياًل لي�ستطلع ما يدور من وراء اجلدار، وعندها 

راأيت الدم يندفع من فمه، ثم �سقط اأر�سًا”.
فيها  ا�ست�سهد  التي  اللحظة  ر�سا�ص يف  �سوت  اأبداً  ي�سمع  مل  اأنه  اأكد  الطفل حممود 
كانوا  القتلة  اجلنود  اأن  يوؤكد  مما  هناك،  املتواجدين  ال�سبان  من  كبري  واأ�سيب عدد  حممد 

ي�ستخدمون �سالحًا كامتًا لل�سوت يف ا�ستهدافهم لأطفالنا و�سغارنا.

موقع املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، مل يرحموا طفولتهم، ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2001، انظر:   ×
http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/children.pdf

طالب قتلهم ر�صا�ص الغدر االإ�رشائيلي يف عمر الطفولة
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1. االعتداءات على قطاع التعليم يف قطاع غزة:

امل�صبوب  الر�صا�ص  عملية  خالل  غزة  قطاع  يف  التعليم  قطاع  على  االعتداءات  اأ. 

الفرتة  الفرقان” يف  “حرب  الفل�صطينية  املقاومة  اأطلقت عليها  اأو كما   Cast Lead
:2009/1/18-2008/12/27

يوم  ظهر  من   11:30 ال�ساعة  عند  الإ�رسائيلية  احلربية  الطائرات  انطلقت 
والتعليمية  العامة  واملوؤ�س�سات  الأمنية  املقار  لت�رسب   2008/12/27 يف  ال�سبت 
تاأدية طالب مدار�ص قطاع غزة  امتداد قطاع غزة، وتزامن ذلك مع وقت  على 
يف  والهلع  اخلوف  من  حالة  اأوجد  الذي  الأمر  الأول،  الف�سل  نهاية  امتحانات 
اإلى اإعالن وكالة الأونروا ووزارة التعليم تعليق  �سفوف التالميذ، وكذلك اأدى 
المتحانات، ومن ثم اإغالق املدار�ص واعتبار فرتة احلرب الإجازة الف�سلية التي 
اأعقاب  ويف  الأول.  الف�سل  امتحانات  من  انتهائهم  عقب  للتالميذ  عادًة  متنح 
باإلغاء كافة  قراراً  الأونروا  والتعليم ووكالة  الرتبية  اتخذت وزارة  العدوان  وقف 
اأّثر على  املا�سية فقط، وهو ما  ال�سهرية للفرتة  المتحانات واعتماد المتحانات 

تقييم الأداء التعليمي يف قطاع غزة22. 
تدمرياً   8 منها  جزئيًا،  اأو  كليًا  تدمرياً  مدر�سة   226 الحتالل  قوات  دمرت 
ملباين  ال�ستهداف  كان  حيث  جامعات،  ثالث  جزئي  ب�سكل  دمرت  كما  كليًا، 
تابعة  مدر�سة   45 لتحويل  الأونروا  وكالة  ا�سطرت  اجلامعات.  تلك  يف  حمددة 
للتجمعات  الإ�رسائيلية  الهجمات  ا�ستهداف  عنف  ب�سبب  اإيواء  مراكز  اإلى  لها 
ال�سكنية، اإ�سافة اإلى خم�ص مدار�ص حكومية، اإل اأن مراكز الإيواء هذه مل ت�سلم 
من ال�ستهداف الإ�رسائيلي. كذلك تعر�ست العديد من ريا�ص الأطفال للق�سف 
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التي  الأطفال  ريا�ص  موؤ�س�سات  عدد  بلغ  حيث  املبا�رس  وغري  املبا�رس  الإ�رسائيلي 
رو�سة  و62  كليًا  دمرت   7 بينها  رو�سة   69 الإ�رسائيلية  لالعتداءات  تعر�ست 
تلميذاً،   220 امل�سبوب  الر�سا�ص  ا�ست�سهد خالل  لقد  جزئية.  لأ�رسار  تعر�ست 

و�سبعة جامعيني و12 معلمًا23.

يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  اتخذت  مبا�رسة  الإ�رسائيلي  العدوان  انتهاء  بعد 
باإعادة افتتاح املدار�ص والدوام فيها وذلك يف  قطاع غزة ووكالة الأونروا قراراً 
2009/1/24 حيث توجه التالميذ اإلى مدار�سهم بعد اأن مّت اإخالء معظم املدار�ص 

التي حتولت اإلى مراكز اإيواء. وح�سب امل�ست�سار الإعالمي لوكالة الأونروا عدنان 
اأبو ح�سنة فاإن نحو 200 األف طالب يدر�سون يف نحو 221 مدر�سة تابعة للوكالة 
فرتة  اإليها خالل  اأووا  الذين  املدنيني  من  منها  الكثري  اإخالء  مّت  بعدما  اإليها  عادوا 
الق�سف والتوغل الإ�رسائيلي. واأكد اأن قرار ا�ستئناف العملية التعليمية كان “هامًا 
وزارة  الطلبة”. وح�سب  لدى  واجتماعية  نف�سية  م�ساكل  رغم وجود  و�رسوريًا 
األف طالب يف نحو   250 الفل�سطينية املقالة فاإن نحو  التعليم يف احلكومة  الرتبية 
العدوان  خلفها  التي  الأ�رسار  من  الرغم  على  درا�ستهم  ا�ستاأنفوا  مدر�سة   380

الإ�رسائيلي24.

ويف الفرتة من �سهر �سباط/ فرباير 2009 لنهاية �سهر ت�رسين الأول/ اأكتوبر 2011 
تعر�ص القطاع لـ 31 هجمة، اأثرت يف 72,391 طالبًا وطالبة �سواء عن طريق منع 
الو�سول ملكان التعليم اأو الإ�سابة، وقدرت اليوني�سيف عدد الذين يحتاجون لدعم 

نف�سي بعد الهجمات بني 14-18 األف طالب25.
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�سور حول اآثار العدوان الإ�رسائيلي على غزة بحق الأطفال واملدار�ص يف الفرتة من 2008/12/27–2009/1/18،   ×
وزارة الرتبية والتعليم العايل، رام اهلل، دائرة الإعالم الرتبوي، كانون الثاين/ يناير 2009.

�صور من مدار�ص قطاع غزة يف اأثناء عملية الر�صا�ص امل�صبوب
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 Pillar of ب. االعتداءات على قطاع التعليم يف قطاع غزة خالل عملية عمود ال�صحاب

يف  ال�صجيل”  حجارة  “حرب  الفل�صطينية  املقاومة  عليها  اأطلقت  كما  اأو   Defense
الفرتة 14–2012/11/21:

حول اخل�سائر الب�رسية واملادية يف القطاع التعليمي جراء العدوان على غزة يف 
الفرتة 14-2012/11/21، جاء يف بيان �سحفي �سادر عن وزارة الرتبية والتعليم 

العايل يف 2012/11/20 اأن:
قطاع التعليم من القطاعات التي تاأثرت تاأثراً مبا�رساً جراء هذا العدوان 
الهمجي �سواء يف الأرواح اأو على �سعيد اخل�سائر املادية. فقد خ�رس قطاع 
التعليم منذ العدوان ال�سهيوين على قطاع غزة خم�سة من موظفيه الأكفاء... 
 200 من  اأكرث  واإ�سابة  املدار�ص،  ا�ست�سهاد نحو ع�رسة من طلبة  ف�ساًل عن 
اآخرين، كما تعر�ست العديد من موؤ�س�سات التعليم من مدار�ص وجامعات 
مباين  يف  ومتو�سطة  بالغة  اأ�رسار  اإلى  غزة  قطاع  مناطق  �ستى  يف  وكليات 

املدار�ص والكليات.
وقد تنوعت تلك الأ�رسار ما بني هدم كلي وجزئي، خا�سة يف املناطق 
احلدودية مع الحتالل والتي كانت ن�سبة الأ�رسار فيها اأكرث منها يف املناطق 
الأقل �رسق مدينة غزة  املدن؛ حيث تعر�ست خم�ص مدار�ص على  و�سط 
وتك�سري  اجلدران  بع�ص  ت�سدع  يف  متثلت  والتي  مبانيها،  يف  اأ�رسار  اإلى 
لنوافذ الغرف ال�سفية، وكذلك تلف العديد من الأبواب ومقاعد الدرا�سة 
مدر�سة   ”18“ ع�رسة  ثماِن  تعر�ست  غزة  غرب  ويف  بالطلبة...  اخلا�سة 

لالأ�رسار كما مثيالتها يف �رسق غزة..... . 
كلية  من جدار  الحتالل  قذائف  نالت  فقد  الكليات  �سعيد  على  اأما 

العلوم التكنولوجيا بخانيون�ص، وحتطم جزء كبري من اأثاث الكلية26.
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الرابعة  جنيف  اتفاقية  ببنود  باللتزام  الإ�رسائيلي  الحتالل  الوزارة،  وطالبت 
بتحييد املوؤ�س�سات التعليمية من اأي عدوان، وطالبت كافة املنظمات الدولية العاملة 
يف جمال حقوق الإن�سان ب�رسورة اإدانة العدوان الإ�رسائيلي على املوؤ�س�سات التعليمية 

يف غزة وعدم اكرتاثه باأرواح الطلبة يف اأثناء عدوانه.
 Protective ج. االعتداءات على قطاع التعليم يف قطاع غزة خالل عملية اجلرف ال�صامد

الفرتة  املاأكول” يف  الع�صف  “حرب  الفل�صطينية  املقاومة  عليها  اأطلقت  اأو كما   Edge
:2014/8/26–2014/7/7

مناحي  كافة  غزة، طالت  قطاع  على  2014/7/7 حربًا  “اإ�رسائيل” يف  �سنت 
وغريها،  التحتية  والبنية  والبيئية،  وال�سحية،  والتعليمية،  القت�سادية،  احلياة 
وا�ستمرت لـ 51 يومًا، راح �سحيتها اأكرث من 2,100 �سهيد واأكرث من 11 األف جريح، 
من بينهم 22 �سهيداً وع�رسات اجلرحى من العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل، 

ومئات ال�سهداء واآلف اجلرحى من الأطفال وطلبة املدار�ص. 
التي  تقرير مف�سل عن الأ�رسار  العايل يف غزة يف  الرتبية والتعليم  وبينت وزارة 
حلقت بالتعليم نتيجة هذا العدوان، اأن تكلفة الأ�رسار التي حلقت بقطاع التعليم من 
اأطفال وموؤ�س�سات تعليم عالٍ حكومية  مدار�ص حكومية ووكالة وخا�سة وريا�ص 
وغري حكومية بلغت نحو 33.1 مليون دولر. واأو�سح التقرير اأن هناك 187 مدر�سة 
حكومية قد ت�رسرت بتكلفة ت�سل اإلى 14.4 مليون دولر، و91 مدر�سة تابعة لالأونروا 
قد ت�رسرت بتكلفة 3.9 مليون دولر، و49 مدر�سة خا�سة ت�رسرت بتكلفة 2.6 مليون 
دولر، و199 رو�سة اأطفال ت�رسرت بتكلفة 1.1 مليون دولر، وهناك اأ�رسار لثالث 
موؤ�س�سات تعليم عالٍ حكومية بتكلفة 5 اآلف دولر، كما اأن 9 موؤ�س�سات تعليم عالٍ 

غري حكومية ت�رسرت بتكلفة 10.6 ماليني دولر27.
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انظر: ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وزارة الرتبية والتعليم العايل، قطاع غزة، يف:  ×
http://www.mohe.ps/

�صور ملدار�ص دمرها االحتالل االإ�رشائيلي يف اأثناء عملية الع�صف املاأكول
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بعد دفنها... تعود للحياة من جديد

�سيء  اآخر  هذا  دام�ص...  لظالم  املكان  حّول  كثيف  غبار  ومرعب،  قوي  انفجار 
تذكرته اأ�سماء بن جرمي من ال�سف العا�رس الأ�سا�سي مبدر�سة امل�سمية برفح، التي اأُ�سيبت 
نتيجة العدوان ال�سهيوين على قطاع غزة 2014، قبل اأن ُيغمى عليها وُتدفن حتت الأنقا�ص 
والرمال ب�سكل كامل. والد اأ�سماء يقول: اأخرجناها وعملنا لها التنف�ص ال�سناعي اإلى اأن 
اأ�سماء  الظهر لكن احلمد اهلل هي بخري الآن.  اأ�سيبت بك�سور يف  و�سل ال�سعاف، لقد 

تاأمل اأن تتعافى ب�رسعة لتعود اإلى مدر�ستها وتتعلم وتتحدى الحتالل ال�سهيوين.

“اأ�سماء” خرجت من  العايل، قطاع غزة،  الرتبية والتعليم  الفل�سطينية، وزارة  الوطنية  ال�سلطة  انظر:   ×
حتت الركام و“هال” تروي كيف فقدت �سقيقها الوحيد “حممود”، 2014/9/28.

احلرب،  هذه  يف  التعليمي  القطاع  طال  الذي  الدمار  حجم  من  الرغم  وعلى 
قيا�سي،  وقت  طبيعي ويف  درا�سي  لعام  الإعداد  اإلى  غزة  التعليم يف  وزارة  �سعت 
بيان  يف  وجاء   .2014/9/14 يف   2015/2014 اجلديد  الدرا�سي  العام  بداأ  حيث 
�سحفي مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد يف مدار�ص قطاع غزة، على ل�سان وكيل 

وزارة الرتبية والتعليم العايل زياد حممد ثابت28:
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مليون  ن�سف  حوايل   2014 �سبتمرب   14 املوافق  الأحد  اليوم  يتوجه 
احلكومية  املدار�ص  يف  الدرا�سة  مقاعد  اإلى  غزة  قطاع  من  وطالبة  طالب 

واخلا�سة ومدار�ص الأونروا. 
ففي وقت قيا�سي قمنا بتقييم الواقع ونقل الطالب من املدار�ص املدمرة 
واملدار�ص التي ا�ستخدمت كمراكز لالإيواء اإلى مدار�ص مّت افتتاحها لتعمل 
يف الفرتات امل�سائية يف املباين التي كانت تعمل بنظام الفرتة الواحدة، ويف 
اإطار التن�سيق والتعاون مع وكالة الغوث مّت ا�ست�سافة 11 مدر�سة لالأونروا 
يف املباين املدر�سية احلكومية. وقد قمنا بالتعاون مع العديد من املوؤ�س�سات 
منها  الركام  واإزالة  وتعقيمها  املدر�سية  املباين  بتنظيف  واملحلية  الدولية 
والتاأكد من خلوها من خملفات احلرب والأج�سام غري املنفجرة وتهيئتها 
اإ�سالح  بعد  الأثاث  توزيع  باإعادة  قمنا  كما  والطلبة،  املعلمني  ل�ستقبال 
من  املدار�ص  احتياجات  من  توفريه  اأمكننا  ما  وتوفري  اإ�سالحه  اأمكن  ما 

قرطا�سية وغريها.
كذلك قامت وزارة الرتبية والتعليم العايل يف قطاع غزة بتدريب 11 األف معلم 
ومعلمة على الدعم النف�سي، والدعم الأكادميي للطلبة العاديني وامل�سابني، وذلك 
الع�سف  عملية  بعد  نف�سية  حالت  من  اأ�سابهم  مما  وتخلي�سهم  عنهم  للتخفيف 
املاأكول، من خالل اللعب، والريا�سة، واملو�سيقى، والر�سم احلر، والتعلم الن�سط، 
والتعلم التعاوين، والرحالت التعليمية وغريها. كما مّت تدريب الطواقم العاملة على 
اإثقال الطلبة بها. وقامت الوزارة بتخفيف بع�ص  تخفيف الواجبات البيتية وعدم 
املو�سوعات املوجودة يف املناهج التعليمية لعدة مراحل درا�سية وذلك لتتواءم مع 
الوقت املتاح للف�سل الدرا�سي، بعد التاأخري الذي ح�سل جراء العدوان ال�سهيوين 
املفاهيم  ت�سل�سل  عملية  على  توؤثر  ل  علمية  واأ�س�ص  معايري  �سمن  القطاع،  على 

واملعارف للطلبة29.
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الرتفيه والدعم النف�صي لطالب العام الدرا�صي اجلديد 2015/2014 يف قطاع غزة

× انظر: ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وزارة الرتبية والتعليم العايل، قطاع غزة.
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2. االعتداءات على قطاع التعليم يف ال�صفة الغربية:

اأظهر تقرير اأ�سدرته وزارة الرتبية والتعليم يف ال�سفة الغربية، حول النتهاكات 
�ص  الإ�رسائيلية على مدار �سنة 2012 بحق امل�سرية التعليمية والرتبوية واأبنائها، تعرُّ
اأ�سفرت عن �سقوط  اإلى اعتداءات مبا�رسة،  300 من معلميها وطلبتها  ما يزيد عن 
اإلى  بالإ�سافة  لالعتقال.  منهم  الع�رسات  وتعر�ص  واجلرحى،  ال�سهداء  من  عدد 
تعر�ص اأكرث من 30 مدر�سة اإلى اأكرث من مئة اعتداء وانتهاك من قبل قوات الحتالل 

انظر: ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وزارة الرتبية والتعليم العايل، قطاع غزة.  ×
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تك�سري  من  مبا�رسة  لأ�رسار  التعليمية  املوؤ�س�سات  تعّر�ص  اإلى  اأدت  وم�ستوطنيه، 
واقتحامات، وغريها من الأ�رسار غري املادية، كالهدر التعليمي، التي اأثرت ب�سكل 
�سلبي على جمريات العملية التعليمية وحقوق اأبنائها يف التعليم. وبنّي التقرير اأن عدد 
املعتقلني  �سهداء، وبلغ عدد  اأربعة  بلغ   2012 �سنة  ال�سفة يف  ال�سهداء يف  الطالب 
احتجاز  مّت  اأنه  كما  طالبًا،  و154  ومعلمة  معلمني  ثمانية  بينهم  من  معتقاًل   162

56 طالبًا و25 معلمًا لعدة �ساعات من قبل جنود الحتالل. اأما بالن�سبة للجرحى 

تنوعت  حيث  طالبًا  و30  واآذن  معلمني   3 �سمنهم  من  جريحًا   34 عددهم  فبلغ 
اإلى  بالإ�سافة  املربح،  الإ�سابات بني ر�سا�ص حّي، ور�سا�ص مطاطي، وال�رسب 
امل�سرية  �سري  اإلى  بالن�سبة  اأما  للدموع.  امل�سيل  للغاز  الطلبة  من  الع�رسات  ا�ستن�ساق 
التعليمية فقد بلغ عدد املدار�ص التي تعطل فيها الدوام كليًا 27 مدر�سة، وبلغ جمموع 
اأيام التعطيل الكلي 32 يومًا تعليميًا. وُحرم 9,981 طالبًا وطالبة من الو�سول اإلى 
مدار�سهم، وكذلك منع 638 معلمًا ومعلمة من الو�سول اإلى مراكز عملهم ب�سبب 

قيام قوات الحتالل باقتحام تلك املدار�ص ومنع موا�سلة التعليم فيها30.

 اأ�سار تقرير نظام املراقبة والتقييم لل�سنتني 2011 و2012 يف وزارة الرتبية والتعليم 
اأن الأطفال يف مدار�ص منطقة ج يتعر�سون لو�سع نف�سي واجتماعي �سعب، اإذ 
يعاين ما يقارب 9% من الطلبة من م�ساكل نف�سية واجتماعية مرتبطة بوجودهم يف 
هذه املنطقة اجلغرافية الأمنية التي وجدت من قبل الحتالل الإ�رسائيلي. تقع %10 
عليها.  ال�سيطرة  الفل�سطينية  احلكومة  متلك  ل  التي  املنطقة  تلك  يف  املدار�ص  من 
ويعاين الأطفال يف تلك املناطق غالبًا من �سعوبة يف الو�سول اإلى اخلدمات ال�سحية 
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الإ�رسائيلي.  واجلي�ص  بامل�ستوطنني  مرتبط  عنف  ومن  والجتماعية،  والتعليمية 
وتدل نتائج تقرير املراقبة والتقييم اإلى ارتفاع ن�سبة الطلبة يف املدار�ص احلكومية يف 
 %69.2  ،2012 �سنة  يف  و�سلوكية  نف�سية  م�ساكل  من  يعانون  الذين  ج  منطقة 

مقارنة بـ 38% �سنة 312011.

3. الطالب االأ�رشى:

ما يزال الأطفال الفل�سطينيون “الأ�رسى” حمرومني من حقهم يف التعلم، حيث 
يتلقى بع�سهم التعليم من زمالئهم البالغني، دون توفر مناهج درا�سية فل�سطينية اأو 
حال  يف  هذا  بينهم،  الفردية  والفروقات  لل�سن  مراعاة  ودون  درا�سية،  كتب  اأّي 
جمعهم ال�سجن مع من هم اأكرب منهم، اأما الأطفال املعزولون يف �سجن “تلموند” 

الإ�رسائيلي اخلا�ص بالقا�رسين )10-14( عامًا فال يتلقون تعليمًا على الإطالق32. 

امل�ساعد للمحافظات  الوكيل  اأكد جهاد زكارنة  “اإيالف”  ويف حوار مع موقع 
ال�سمالية يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية يف ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2008 على اأن 
اإدارة ال�سجون الإ�رسائيلية تفر�ص الرقابة على نوعية اأ�سئلة الثانوية العامة “التوجيهي” 
دفاتر  من  عدداً  حتتجز  اأنها  اإلى  م�سرياً  �سجونها،  يف  املعتقلون  الطلبة  يقدمها  التي 
اإجابات الأ�سئلة لأ�سباب لي�ست مقبولة، م�سدداً على اأن هذه الإدارة متنع طلبة الفرع 
اأنها  تدعي  الريا�سيات بحجج  واأحيانًا  والكيمياء  الفيزياء  مادتي  تقدمي  من  العلمي 
“اأمنية”، مبينًا اأن هذه الإدارة اأي�سًا متار�ص عقوبات تاأديبية على طلبة التوجيهي ت�سل 
اإلى حرمانهم من تقدمي المتحان، اأو القيام بنقل هوؤلء املعتقلني قبل موعد المتحان 

بيوم اأو يومني بغية اإيجاد جّو من الفو�سى يف اأثناء تقدمي المتحانات33.
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رابعاً: التعليم يف القد�س

اجليل  �سلب  على  املقد�ص  بيت  الإ�رسائيلي يف  الحتالل  �سيا�سة  تعمل 
بن�صء  للخروج  اجلامعي،  التعليم  مرحلة  حتى  التعليم  يف  حقه  اجلديد 
وجذوره.  هويته  عن  تخليه  ي�سهل  وعلميًا،  ثقافيًا  وجاهل  متعلم  غري 
عربية  اأقلية  من  تتكون  دميوغرافية  تركيبة  اإلى  ال�سيا�سية  هذه  توؤدي  كما 
التعليم  قيد  يف  يبقى  من  ل�سطرار  ال�سن،  يف  ومتقدمة  متعلمة  غري 
درا�ستهم  ملوا�سلة  لالأبد،  ورمبا  القد�ص،  خارج  للهجرة  ال�سباب  من 

اجلامعية34.
ومتطلبات  يتالءم  مبا  العربية  املناهج  “اإ�رسائيل”  غريت  اأن  فكان 
الثانوية  �سهادة  عن  عو�سًا  “البجروت”  �سهادة  واأدخلت  الحتالل، 
العامة “التوجيهي” غري املعرتف بها يف اجلامعات العربية، ليتبع ذلك عدم 
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الذين  الفل�سطينيون  الطالب  وحتى  )العربية(.  القد�ص  جامعة  ب�سهادة  اعرتافها 
العربية، وي�سطرون  اإحدى اجلامعات  “البجروت” طموحًا يف دخول  يختارون 
تعبث  التي  الوثيقة  تلك  قلب،  ظهر  عن  الإ�رسائيلية  “ال�ستقالل”  وثيقة  حلفظ 
اجلامعات  يف  التخ�س�سات  بع�ص  درا�سة  ي�ستطيعون  ل  الفل�سطيني،  بالتاريخ 
درا�سة  من  منعهم  عن  ناهيك  مثاًل،  الطب  كلية  يف  اجلينات  كهند�سة  الإ�رسائيلية 

الطريان، فهذه تخ�س�سات “حمظورة”35.
اأقدمت �سلطات الحتالل منذ �سمها �سطري القد�ص �سنة 1967 على اإغالق 
�سلطات  وقامت  الرتبية.  مدير  واعتقلت  القد�ص  ملحافظة  والتعليم  الرتبية  مكتب 
الحتالل باإحلاق جميع املدار�ص احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم الأردنية 

بجهاز املعارف الإ�رسائيلية36.
وبالن�سبة للمدار�ص الأهلية يف مدينة القد�ص، وهي مدار�ص ذات ملكية فردية 
ي�سمح  قانونًا  الحتالل  حكومة  �َسنَّت  فقد  خريية،  جمعية  اأو  ملوؤ�س�سة  تابعة  اأو 
ل�سنة   564 رقم  حتت  القانون  هذا  �سدر  وقد  املدار�ص.  هذه  على  بالإ�رساف  لها 
باأجهزتها،  ومنهجيًا  اإداريًا  العربية  املدار�ص  “اإ�رسائيل”  اأحلقت  وقد   .1968

الأ�سا�سي  التعليم  واأتبع  القد�ص،  بلدية  املعارف يف  اإدارة  الثانوي  التعليم  واأُتبع 
الإ�رسائيلية.  املعارف  اأجهزة 
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عّممت بلدية القد�ص ر�سالة يف 2012/3/28، على مدار�ص القد�ص ال�رسيف، ب�رسورة 
تعبئة احتياجات كل مدر�سة من الكتب الدرا�سية، التي �ستقوم هي بدورها بتزويدها لتلك 
املدار�ص، وجاء يف الر�سالة ما ن�سه “نلفت انتباه ح�رستكم، باأنه عليكم ا�ستخدام الكتب 

ال�سادرة من قبل بالبلدية فقط، ول ي�سمح �رساء كتب من م�سادر اأخرى”.

× انظر: ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية، يف:
http://www.mohe.gov.ps/BrowseArticles.aspx?CatID=125
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ل  القد�ص  يف  العربية  املدار�ص  يف  ومعلمني  مديرين  بتعيني  “اإ�رسائيل”  وقامت 
منهم  فكثري  التعليم،  مهنة  ممار�سة  حّق  لهم  تتيح  وفنية  تربوية  موؤهالت  يحملون 
التعليم  بتطبيق  الحتالل  �سلطات  تقم  ومل  العامة.  الثانوية  �سهادات  يحملون 
ظاهرة  وتف�ست  اأبنائهم،  ت�سجيل  الطلبة  اأمور  اأولياء  على  تفر�ص  ومل  الإلزامي، 
الدرا�سي  العام  يف  القد�ص  يف  املت�رسبني  ن�سبة  وو�سـلت  املدار�ص37.  يف  الت�رسب 
2012/2011 اإلـى نحو 50% من طالب القد�ص، بهدف ا�ستيعابهم يف �سوق العمل 

الإ�رسائيلي كاأيادي عاملة رخي�سة38.
لقت الإجراءات الإ�رسائيلية يف ق�سايا التعليم مقاومة �سديدة من قبل ال�سكان 
“اإ�رسائيل”  وقامت  واملعلمني،  املدار�ص  مديري  من  تام  ورف�ص  التعليمي  واجلهاز 
التابعة  املدار�ص  العمل يف  املعلمني  غالبية  رف�ص  وقد  املدر�سني.  من  باعتقال عدد 
لوزارة املعارف، وتوجهوا اإلى املدار�ص اخلا�سة والأهلية التي ظلت تطبق املنهاج 
الأردين. وقد لعب املعلمون دوراً كبرياً يف ت�سجيع اأولياء اأمور الطلبة لنقل اأبنائهم 
اأم لالأديرة والكنائ�ص  الإ�سالمية  تابعًا لالأوقاف  الوطنية �سواء ما كان  املدار�ص  اإلى 

امل�سيحية واملدار�ص اململوكة من جمعيات اأم اأ�سخا�ص39.
وقد حذر رئي�ص اجلبهة الإ�سالمية امل�سيحية الدكتور ح�سن خاطر يف ت�رسيحاٍت 
له من الأخطار املهددة بانهيار قطاع التعليم والقطاعات الأخرى يف املدينة املحتلة. 
واأو�سح خاطر باأن الأو�ساع تتفاقم يومًا بعد يوم ب�سبب حرمان �سلطات الحتالل 
يف القد�ص لنحو ت�سعة اآلف طالب من موا�سلة تعليمهم، والتقدم اإلى مرحلة الثانوية 
اإلى  التعليم  وموؤ�س�سات  املدار�ص  وافتقار  لهم  درا�سية  مقاعد  توفر  وعدم  العامة، 
مرافق �سحية منا�سبة. واأكد باأن هذه امل�سكلة متثل “حاجًة وطنية ويجب الهتمام 
بها واإعطائها الأولوية يف ميزانية احلكومة”. ويو�سح خاطر باأنه بات من الطبيعي 
القد�ص  اأزقة  12 عامًا يت�سكعون يف  اأعمارهم  اأطفاًل مقد�سيني ل تتجاوز  اأن ترى 
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الأ�سالك  ينتزعون  اأو  النفايات  حاويات  من  الفارغة  القوارير  ويجمعون  القدمية، 
النحا�سية ويبيعونها لأ�سحاب اخلردة لك�سب املال بغية اإعانة ذويهم. ويف تو�سيف 
لهذه احلالة، راأى عامل الجتماع وع�سو املجل�ص الت�رسيعي عن القد�ص برنارد �سابيال 
اأن الفقر يف القد�ص “موجود لكنه يزداد نتيجة اجلدار العن�رسي العازل، واحل�سار 
على القد�ص املحتلة وعزلها عن حميطها وحرمان �سكان ال�سفة من الو�سول اإليها، 
بعد اأن كانت مركزاً جتاريًا واقت�ساديًا يعتمد على زواره الفل�سطينيني والأجانب”40. 
على �سعيد اآخر، جمد الحتالل بناء الأبنية املدر�سية، وو�سع العراقيل املختلفة 
اأمام ا�ست�سدار رخ�ص لبناء املـدار�ص، ولـم يراعِ الزيادة ال�سكانية الطبيعية، مما ت�سبب 
التعليمية ب�سكل  العملية  �سـلبًا علـى  توؤثر  ال�سفية،  الغرف  بن�سبة اكتظاظ عالية يف 
عام. مع العلم اأن تكاليف ال�ستئجار ال�سنوية ملدار�ص الأوقاف وحدها ي�سل اإلى 
القد�ص،  يف  الرتبية  مديرية  على  ماديًا  عبئًا  ي�سكل  مما  �سنويًا،  دولر  مليون  قرابة 
مـوؤجري  بعـ�ص  لبتـزاز  تتعر�ص  التي  للمدر�سة  ال�ستقرار  بعدم  �سعوراً  ويعطي 

املباين، الذين يهددون بالإخالء من وقت اإلى اآخر41.

القد�ص  يف  �سمويل  النبي  مدر�سة  اأقامت 
مرحا�سًا ب�سبب الفتقار اإلى مرافق �سحية مالئمة 
اأن  اإل  اإ�رسائيلية  يف املدر�سة، فما كان من حمكمة 

اأ�سدرت اأمراً بهدم املرحا�ص.

التعليم  على  اإ�رسائيلية  حرب  اأرناوؤوط،  الروؤوف  عبد   ×
ال�صفري، بريوت،  يف القد�ص، ملحق فل�سطني، �سحيفة 

كانون الأول/ دي�سمرب 2013، انظر:
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?
ArticleID=2713
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يف املقابل، اإذا ما متت املقارنة بني حجم املوازنة ملدار�ص الطلبة العرب يف القد�ص 
ومدار�ص الطلبة الإ�رسائيليني، جندها تزيد عدة اأ�سعاف، حيث يتوفر يف مدار�سهم، 
تكون  كي  عاملية،  ومعـايري  و�سـروط  مبوا�سـفات  املجهزة  التعليمية  املرافق  �ستى 
تعليمـه،  يف  امل�سـي  الطفل مبدر�سته وت�سجعه على  للطفل، حتبب  مدر�سة �سديقة 

مـن خـالل امل�ساريع والربامج املختلفة التي تدعم هذا التوجه42.
التعبري عن هويته  التمتع بحقه يف  الفل�سطيني من  الطالب  وقد حرم الحتالل 
املختلفة، ول  الحتفالت  اإقامـة  من  متنعه  عبادته، حيث  وممار�سة  وتراثه  وثقافته 
الدينية،  �سعائرهم  ملمار�سة  الأق�سى  للم�سجد  اجلماعي  بالتوجه  للطالب  ت�سمح 

بحجة عدم ا�ست�سدار ت�رسيح لذلك43.

معاناة  تظهر  �سورة 
الطالب على حاجز قلنديا 
يعانيها  يومية  معاناة  وهي 
ذهابهم  طريق  يف  الطلبة 

وعودتهم من املدر�سة.

الفل�سطينية،  والتعليم  الرتبية  الفل�سطينية، وزارة  الوطنية  ال�سلطة  انظر:   ×
http://www.mohe.gov.ps/ShowArticle.aspxID=696 :يف
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التعليم املهني يف القد�ص:

ي�ستحقه،  الذي  الكايف  الهتمام  يلقى  ل  القد�ص  يف  املهني  التعليم  نظام  اإن 
والإقبال على هذا النوع من التعليم �سعيف، وبقي م�ستوى التعليم املهني متدنيًا 
ول يلبي احتياجات �سوق العمل. ويف املقابل تعمل �سلطات الحتالل الإ�رسائيلي 
جلذب  املادي  والدعم  الت�سهيالت  لها  وتقدم  مهني  تعليم  مراكز  اإن�ساء  على 
بالو�سائل  الدعاية  اأ�ساليب  املراكز مبختلف  اإليها، وتقوم بالإعالن عن هذه  الطلبة 
الدرا�سية  املنح  املدينة، وتقدم  الأكادميية يف  املدار�ص  الإعالمية املختلفة يف داخل 
للملتحقني بها. وتتميز هذه املراكز باأنها تلبي احتياجات �سوق العمل الإ�رسائيلي 
لتحويل الطلبة من الدرا�سة الأكادميية اإلى عمال ماأجورين يف �سوق العمل. وتقبل 
مما  الإلزامية،  الدرا�سية  املرحلة  يف  الدرا�سة  يكملوا  مل  الذين  الطلبة  املهنية  املراكز 
بتدري�ص  املراكز  تقوم هذه  الأبجدية، حيث ل  الأمية  اإلى  بالرتداد  الطلبة  يتهدد 

اللغة العربية لهم45.

القد�ص  مدار�ص  من  مدر�سة  �سف يف 
داخل  الكتظاظ  حجم  يظهر  ال�رسيف 

ال�سف.

الرتبية  وزارة  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  انظر:   ×
والتعليم الفل�سطينية، يف:

http://www.mohe.gov.ps/ShowArticle.
aspxID=697
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خام�ساً: اأثر احل�سار على حت�سيل الطالب الفل�سطيني

مداخل  على  الع�سكرية  حواجزها  الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  زرعت 
املدن والقرى الفل�سطينية، الأمر الذي اأدى اإلى اإجبار الفل�سطينيني باملرور 
من خالل هذه احلواجز اأو ب�سلوك طريق وعر للو�سول اإلى املكان املق�سود. 
اإلى ذلك، قد تفر�ص قوات الحتالل منع التجوال على املواطنني يف معظم 
املدن والقرى الفل�سطينية ولعدة اأيام متتالية. وقد اأدت هذه الإجراءات اإلى 
يف  وال�سيا�سي  القت�سادي  واحل�سار  الغربية  ال�سفة  يف  اجلدار  بناء  جانب 

قطاع غزة اإلى خنق احلركة التعليمية يف كافة املدن الفل�سطينية.
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بني يديها ترجتف ورقة المتحان..... القلم بني اأناملها يكاد يقع..... والدموع تتزاحم 
يف عيونها، وغ�سة كبرية تخنق �سوتها..... اأمل، ابنة الـ 15 ربيعًا مل تكن تتاأمل من اأ�سئلة �سعبة 
اأو ن�سيان معلومة، بل كان منبع حزنها من ماٍء �سال على ورقتها البي�ساء واأخذ مي�سح احلروف 
ت�رسخ:  نف�سها  اأمل  وجدت  مقعدها  تلون  الأ�سود  احلرب  قطرات  بداأت  وعندما  والكلمات. 
“نريد حاًل.. ل ميكن اأن نبقى هكذا”. ثم ارتفعت �سيحات التذمر والتاأفف من جميع طالبات 
تفلح  ومل  املهرتئ.  ال�سقف  ثنايا  من  املنهمرة  املطر  مياه  اإلى  ت�سري  والأيادي جميعها  الف�سل، 
حماولت معلمة الف�سل لتهدئة طالباتها، وقررت اأمام دموع تهطل من العيون اإلغاء المتحان 
يف  املُعا�ص  التقليدي  الواقع  هو  مرارته  على  امل�سهد  هذا  اآخر.  يوم  يف  جديد  تاريخ  وحتديد 
“مدر�سة موا�سي رفح امل�سرتكة” الواقعة اإلى اجلنوب من قطاع غزة. وهي مدر�سة ل يت�سّور 
اأحد اأن يكون مثلها موجوداً على اأر�ص الواقع، فالف�سول عبارة عن كرفانات )بيوت متنقلة( 
م�سنوعة من احلديد الذي تاآكل وغمره ال�سداأ، يحرق حرها يف ال�سيف ويغرق اأهلها يف ال�ستاء.

http://www.al-aman.com/subpage.asp?cid=8086 :جملة االأمان، 2008/11/7، انظر ×
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يتجه  التعليم  قطاع  بداأ  الإ�رسائيلي،  والتو�سع  الف�سل  جدار  بناء  ا�ستكمال  بعد 
نحو كارثة حقيقية، حيث ُف�سل الراأ�ص عن اجل�سم الفل�سطيني، ومنع الفل�سطينيني 
من حملة هوية ال�سفة الغربية من دخول القد�ص والتعليم يف مدار�سها، مما اأدى اإلى 

نق�ص حاد يف اخلربات والتخ�س�سات لدى املعلمني45.

مبعدل  وزميل  زميالت  ثالث  جانب  اإلى  فل�سطني  يف  الأولى  ال�رسف  مرتبة  على 
99.3%. وجتيب الطالبة املتفوقة على �سوؤال ل�سحيفة “الأيام”، حول الإ�سكالت التي 

واجهتها خالل درا�ستها وتقدمي امتحاناتها، قائلة: �سدقًا جريت احل�سار وكيفته معي 
لدرجة اأنني اأ�سبحت اأهوى الدرا�سة على ال�سمعة واأ�سعر بالأمان يف �سوئها. وقالت 
تتمنى  اإنها  بال�سيق القت�سادي،  �سيئًا من الأمل واأوحت  التي عك�ست كلماتها  الفتاة 
هناك  باأن  وت�سعر  الأقل،  على  الآن  لها  ت�سمح  ل  ظروفها  لكن  اخلارج  يف  الدرا�سة 
هناك  اأن  تدرك  اأنها  من  وبالرغم  اأحالمها،  وتتبنى  واإجنازها  تفوقها  تقّدر  موؤ�س�سات 

منحًا للمتفوقني اإل اأن هاج�ص احل�سار وا�ستمراره يبدد اأحالمها.

× �سحيفة االأيام، رام اهلل، 2008/7/19.

كيف نبغ املتفوقون يف فل�صطني

قالت: اأمتنى اأن يت�ساءل العامل اأجمع كيف نبغ 
املتفوقون يف فل�سطني على الرغم مما يعي�سونه من 
احتالل وح�سار وظلم فاق التخيل، وفقر مطبق 
اإلى  والتعليم  الرتبية  وزارة  زفت  وقد  وانق�سام. 
حنان عرب موؤمترها ال�سحايف نباأ تفوقها وح�سولها 
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اإقامة  قبل  القد�ص  يعملون يف  كانوا  الذين  الغربية  ال�سفة  �سكان  من  فاملعلمون 
غالبية  يف  ترف�ص  الإ�رسائيلية  ال�سلطات  اأن  من  ي�ستكون  العن�رسي  الف�سل  جدار 
الأحيان اإ�سدار الت�ساريح التي متكنهم من عبور احلواجز الإ�رسائيلية للو�سول اإلى 
القد�ص. وحتى يف حال ح�سولهم على هذه الت�ساريح، فاإنهم ي�سطرون اإلى مغادرة 
منازلهم يف �ساعات مبكرة من ال�سباح، ليكون باإمكانهم اللتحاق مبدار�سهم بعد 
اجتياز احلواجز الإ�رسائيلية. ول تتوقف هذه املعاناة على املعلمني اإذ ي�سطر املئات 
من الطلبة من حملة الهويات املقد�سية الذين عزل جدار الف�سل العن�رسي اأحياءهم 

اجلدار= �صجن كبري

على  العن�رسي  والتو�سع  ال�سم  جدار  اأثر  الأحمد،   – طحاينة  رميا   ×
العملية التعليمية، ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وزارة الرتبية والتعليم 
الإعالم  دائرة  والعامة،  الدولية  للعالقات  العامة  الإدارة  العايل، 

الرتبوي، 2012، انظر:
http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/jedar%20all.pdf
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الإ�رسائيلية  الع�سكرية  احلواجز  لعبور  �سعفاط،  وخميم  عقب  كفر  مثل  املدينة،  عن 
يوميًا ذهابًا اإلى مدار�سهم واإيابًا للـــعودة اإلى منازلهم، قبل اأن يبداأوا يف اليوم التايل 

رحلتهم من جديد46.
العن�رسي يف  والتو�سع  ال�سم  ببناء جدار  الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلطات  بداأت 
حزيران/ يونيو 2002، والذي ُعدَّ م�رسوعًا ا�ستيطانيًا لتغيري احلقائق على الأر�ص 
جتمعات  داخل  وعزلهم  الفل�سطينيني  اأرا�سي  من  كبري  ق�سم  م�سادرة  خالل  من 
ال�سفة  اأرا�سي  متعرج، حيث يحيط مبعظم  مغلقة و�سبه مغلقة. مير اجلدار مب�سار 
الغربية، ويف اأماكن معينة ي�سكل “معازل”، مبعنى مدينة اأو جمموعة بلدات حماطة 
من كل اأطرافها تقريبًا باجلدار، لإعاقة حياة ال�سكان الفل�سطينيني اأو �سّم اأرا�صٍ 
53 جتمعًا.  املعزولة  التجمعات  عدد  بلغ  وقد  “اإ�رسائيل”،  اإلى  الغربية  ال�سفة  من 
ي�سل ارتفاع اجلدار اإلى ثمانية اأمتار47، وقد بلغ طول اجلزء املكتمل من اجلدار يف 
�سنة 2011 قرابة 437.5 كم وهو قرابة 62% من امل�سار املخطط له، وفقًا لتقرير 
ملنظمة بت�سيلم - مركز املعلومات الإ�رسائيلي حلقوق الإن�سان يف الأرا�سي املحتلة 
 B’Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in

.the Occupied Territories

املواثيق  بالتعليم  يخت�ص  فيما  “اإ�رسائيل”  و�سيا�سات  الإ�رسائيلي  اجلدار  يخرق 
والقوانني التالية48:

توفري  احلكومة  على  ُيوجب  والذي  نف�سه  الإ�رسائيلي  الإلزامي  التعليم  قانون   .1
التعليم الإلزامي املجاين لكل طفل يرتاوح عمره بني 5 و15 عامًا، ب�رسف النظر 
فيما اإذا كان لهذا الطفل َقْيد يف �سجل ال�سكان يف وزارة الداخلية اأو حتى فيما 

اإذا كان والداه مقيمني ب�سكل غري قانوين.
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قوة  ب�سفتها  “اإ�رسائيل”  تطالب  والتي  الرابعة  جنيف  معاهدة  من   50 الفقرة   .2
�ص جهودها للعناية بالأطفال  الحتالل باأن “ُت�سهل على املوؤ�س�سات، التي ُتكرِّ

وتعليمهم، القيام بعملها ب�سكل لئق”.
امليثاق املَُعد �سّد التمييز يف التعليم والذي مينع ب�سكل �رسيح “ح�رس التعليم ذي   .3

امل�ستوى املُتدين يف �سخ�ص اأو فئة من الأ�سخا�ص”... .
وهي: جنني،  اجلدار،  من  فيها  مدر�سة   48 تعاين  للرتبية  مديريات  �سبعة  هناك 

وطولكرم، وقلقيلية، و�سلفيت، و�سواحي القد�ص، والقد�ص، وبيت حلم49.
جدول رقم )6(: املدار�ص املت�رشرة من اجلدار يف مديريات الرتبية يف ال�صفة الغربية، 

من حيث عدد املدار�ص والطالب

عدد الطالبعدد املدار�ص املت�رشرة من اجلداراملديريات

4896طولكرم

2639�صلفيت

3802قلقيلية

112,855�صواحي القد�ص

41,073بيت حلم

206,648القد�ص

4653جنني

4813,566املجموع



67

تقرير �سادر عن مديرية  قبها بح�سب  الأ�سا�سية جالل جرب  الفاروق  ي�سف مدير مدر�سة 
الرتبية يف جنني 2010، جزءاً من معاناته اليومية على املعابر التفتي�سية من خالل الق�سة الآتية: 
“يف اأحد الأيام اأثناء دخويل غرفة التفتي�ص �سباحًا وخالل هطول الأمطار، اأ�سدر جهاز التفتي�ص 
الإلكرتوين رنينًا عند تفح�سي، وتوجد يف غرفة التفتي�ص جمندتان، وقد �رسخت اإحداهما يف 
ذلك  اأن  اإل  و�رساخها  لطلبها  امتثايل  من  الرغم  وعلى  املعطف،  واخلع  ارجع  قائلة:  وجهي 
اجلهاز ا�ستمر يف اإ�سدار ذلك الرنني، بالرغم من عدم احتفاظي باأي �سيء معدين، وقد ا�ستدعت 
التاأكد، كما يدعون، فرف�ست وقلت  املالب�ص بهدف  اآخر لإجباري على خلع  املجندة جمنداً 
لهم بلغتهم العربية: “اأنا مدير مدر�سة ولي�ص بحوزتي اأي �سيء”، وبداأ ذلك اجلندي بال�رساخ: 
“اخلع ... اخلع”، فرف�ست اأن اأخلع �سوى املعطف، وتلفظوا باألفاظ نابية وقبيحة وحجزوين 
بالغرفة اأكرث من �ساعتني، وبعد مرور �ساعتني ح�رس �سابط ع�سكري م�سوؤول و�ساألني عما حدث 
فاأخربته، واأ�رس هو الآخر على التفتي�ص، لكنه اكتفى اأن ارفع مالب�سي عن و�سطي اأمام اجلموع، 
ف�سحكت املجندتان ا�ستهزاًء، ويف ذلك اليوم و�سلت املدر�سة ال�ساعة العا�رسة �سباحًا، واأنا يف 

حالة نف�سية �سيئة، الأمر الذي انعك�ص �سلبًا على عملي وتعاملي مع الطلبة واملعلمني”.

× رميا طحاينة - الأحمد، اأثر جدار ال�سم والتو�سع العن�رسي على العملية التعليمية.
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ومن مناذج املعاناة؛ مدر�سة ال�سبعة را�ص طرية الثانوية وهي مدر�سة خمتلطة من 
الكهربائي  التيار  فيها  ويتوفر   ،217 الثاين ع�رس، عدد طالبها  الأول حتى  ال�سف 
فقط من ال�ساعة 9-12 يوميًا، من خالل موتور يف القرية، ويتم ا�ستخدام بطارية 

�سيارة لت�سغيل الإذاعة املدر�سية �سباحًا. ويعاين املعلمون من50:
ال�سطفاف عرب طابور لعدد من ال�ساعات قبل ال�سماح لهم باملرور عرب بوابات  	·

اجلدار.
ال�ستم باللغة العربية، وكذلك ال�رسب والإهانة يف اأثناء ال�سطفاف بالطابور. 	·

اأرجلهن  عن  والك�سف  احلجاب  اأزرار  فّك  املتحجبات  املعلمات  من  الطلب  	·
واأيديهن وكذلك الك�سف عن منطقة الرقبة واأي�سًا منطقة البطن، وبعد النتهاء 

من التفتي�ص تقوم املجندات برمي البطاقات ال�سخ�سية على الأر�ص.
اأو املعلمة  التفتي�ص الإلكرتوين واجل�سدي وخروج املعلم  بعد جتاوز كل مراحل  	·
من داخل غرف الفح�ص وال�رسوع يف التوجه اإلى املدر�سة، تاأتي مرحلة اأخرى 
املراقبة  برج  داخل  املوجود  اجلندي  منهم  يطلب  حيث  والإهانة،  العذاب  من 

التوقف ملدة معينة من الزمن اأو الرجوع وال�سطفاف يف الطابور من جديد.
التا�سعة  ال�ساعة  تبداأ احل�سة الأولى يف متام  ال�سباحي يوميًا حيث كانت  التاأخري  	·

�سباحًا بدًل من ال�ساعة الثامنة.
اإغالق احلاجز بحجة اأن اجلندي قد غ�سب من ا�سطفاف الطابور. 	·

انتهاء  قبل  تنتهي  كانت  ولكنها  مرور  ت�ساريح  املعلمني  اإعطاء  يتم  اأحيانًا  	·
العام الدرا�سي باأ�سبوع اأو اأ�سبوعني فيتم حرمان املعلم من الو�سول اإلى املدر�سة 

يف فرتة تقدمي المتحانات واإعداد ال�سهادات وك�سوف العالمات.
نقل اللوازم والأثاث اإلى املدار�ص يعدُّ م�سكلة كبرية بحاجة اإلى تن�سيق واإعدادات  	·
�سعبة قبل ال�سماح لها بالدخول، وهو اأي�سًا مكلف ماديًا ويحدد له يوم معني يف 

الأ�سبوع.
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حاول اأ�رسف اأن ير�سل ب�رسه خلف اجلدار الفا�سل املحاذي ل�رسفة منزل اأ�رسته لينظر 
اإلى مدر�سته الواقعة على اجلانب الأخر، هناك كان يتلقى درو�سه حتى العام الفائت، لكنه 
اليوم ل ي�ستطيع الو�سول للمدر�سة بعد اأن حا�رسه اجلدار مع الع�رسات من اأبناء قريته “نزلة 
عي�سى”، وحرمهم من الذهاب للمدر�سة الثانوية الوحيدة يف املنطقة. ويقول اأ�رسف الذي 
ال�سري  �سوى  اأمامهم  يكن  القرية مل  اأبناء  من  واأقارنه  اأنه  العمر،  من   16 الـ  بعد  يتجاوز  مل 
مل�سافة طويلة عرب طريق التفايف خماطرين باملرور بجانب اإحدى امل�ستوطنات للو�سول اإلى 
العبور  خاللها  من  ميكن  التي  الوحيدة  احلديدية  البوابة  تفتح  حتى  النتظار  اأو  املدر�سة، 
من  الأقل، ويف كثري  الدرا�سي على  الدوام  بن�سف  والت�سحية  اجلدار  من  الآخر  للجانب 
الأحيان كان اجلنود ي�رسبونهم اأو يلقون عليهم قنابل الغاز، لذلك فاإن والده قرر اأن يوقفه 
عن الدرا�سة ليتفرغ مل�ساعدته يف فالحة اجلزء املتبقي من اأر�سه التي �سادر جي�ص الحتالل 

الإ�رسائيلي اأغلبها.

مركز الإعالم واملعلومات، 2004/1/29، انظر:   ×
http://www.mic-pal.info/reportdetails.asp?id=261



70

ال�سف  من  خمتلطة  مدر�سة  وهي  الثانوية  اأمني  بيت  عزون  ذكور  مدر�سة  اأما 
الأول حتى الثاين ع�رس، فيبلغ عدد طالبها 270، وتقع مبحاذاة م�ستعمرة �سعاري 
اأب�سع  من  تعاين  وهي  اأمني،  بيت  اأر�ص  على  املقامة   Shaarei Tikvah تكفا 
اإلى  بتحويلها  املدر�سية  البيئة  تلويث  حيث  من  الإ�رسائيلية  النتهاكات  اأ�سكال 
بفتح  امل�ستعمرة  وتقوم  الطلبة.  بني  تنت�رس  التي  بالأمرا�ص  مليئة  �سحية  مكرهة 
مياه املجاري على املدر�سة مرة كل �سهر فت�ستقر املياه داخل اأر�ص املدر�سة، من 10-7 
اأيام، عالوة على ذلك الآثار النف�سية على الطلبة من م�ساهدة املياه العادمة يوميًا 
يف �ساحات املدر�سة خ�سو�سًا واأن منهل املجاري للم�ستعمرة يقع داخل املدر�سة 

امللعب.  بجانب 

جدار  اأثر  الأحمد،   – طحاينة  رميا   ×
العملية  على  العن�رسي  والتو�سع  ال�سم 

التعليمية.

املياه العادمة يف مدر�صة ذكور عزون بيت اأمني الثانوية
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من  برطعة  قرية  مدخل  على  حاجز  وجود  من  الطلبة  يعاين  اآخر،  مثال  ويف 
اإغالق احلاجز. ويف  قبل  املدر�سية ب�سبب �رسورة عودتهم  الرحالت  احلرمان من 
حال م�ساركة الطالب يف رحلة مدر�سية يجب على الطلبة الأطفال حمل اأوراق 
ثبوتية ك�سهادة امليالد و�سورة عن هوية الأب، و�سورة عن هوية الأم، حتى يت�سنى 

لهم امل�ساركة يف هذه الرحالت.

الريا�سية  املديرية  ن�ساطات  يف  امل�ساركة  من  املدار�ص  حرمان  من  يعانون  كما 
والثقافية والعلمية وذلك ب�سبب �سعوبة الدخول واخلروج، وكذلك ارتفاع تكلفة 

ال�سفر ب�سبب احلاجز.

الغالب ي�سكنون يف  الطلبة يف  بالن�سبة لطلبة اجلامعات والكليات، فهوؤلء  اأما 
اجلدار  بوابات  عبور  اإلى  اأغلبهم  ي�سطر  ل  وبالتايل  اجلامعات،  من  قريبة  بيوت 

للو�سول اإلى هذه اجلامعات.

1. اأثر اجلدار الفا�صل على قطاع التعليم يف القد�ص:

اأدى جدار الف�سل والتو�سع، اإلى عزل القد�ص عن باقي مدن الوطن، وبالتايل اإلى 
ا�سطرار ن�سبة من الطلبـة ل تقل عن 20% للمرور عرب حواجز مفرو�سة يف حميط 
املدينة، )ثابتة اأو طيارة(، حيث يت�سبب يف تـاأخريهم عـن ح�س�سهم الدرا�سية، اأو 
)دون وجود  اجلندي  مزاجية  وفق  كليًا،  القد�ص  اإلى  الدخول  من  البع�ص  مينع  قد 
اأي ا�ستثناءات لطلبة الثانوية العامة يف اأثناء تاأديتهم امتحاناتهم(. وقد يتم تعطيلهم 

وحجـزهم يف بع�ص الأحيان، مما ي�سيع عليهم عامهم الدرا�سي51.
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جدول رقم )7(: االعتداءات التي يتعر�ص لها الطلبة خالل مرورهم عب بوابات 

اجلدار اأو احلواجز االحتاللية يف مديرية القد�ص خالل العام 532010/2009

ا�صم املدر�صة

االأ�رشار النف�صية واملادية

اإعاقة الدخول
تفتي�ص 

اجل�صد

تفتي�ص 

احلقائب

اعتداءات ج�صمية 

ولفظية

يوميًايوميًايوميًايوميًاذكور ريا�ص االأق�صى
يوميًايوميًايوميًايوميًاريا�ص االأق�صى املختلطة
اأ�سبوعيًابنات اأبو بكر ال�صديق

يوميًايوميًايوميًاذكور ال�صيخ �صعد الثانوية
�سهريًايوميًايوميًايوميًاالفتاة االأ�صا�صية/ اأ
يوميًايوميًايوميًايوميًاالنه�صة االإ�صالمية

اأ�سبوعيًايوميًايوميًايوميًااالأمة الثانوية
�سهريًايوميًايوميًايوميًاذكور البريوين االأ�صا�صية

يوميًايوميًايوميًايوميًاجمعية ال�صابات امل�صلمات الثانوية
اأ�سبوعيًايوميًايوميًايوميًاح�صني االأ�صهب االأ�صا�صية

يوميًايوميًايوميًايوميًاالفتاة الالجئة االأ�صا�صية
اأ�سبوعيًايوميًايوميًايوميًاالفتاة )د(

اأ�سبوعيًايوميًايوميًايوميًاالثانوية النظامية
اأ�سبوعيًايوميًايوميًايوميًادار االأيتام االإ�صالمية االأ�صا�صية )ب(

يوميًايوميًايوميًايوميًاالدوحة االأ�صا�صية
�سهريًا�سهريًا�سهريًا�سهريًاالرو�صة احلديثة االإ�صالمية

يوميًايوميًاالنه�صة االإ�صالمية )اأ(
يوميًايوميًايوميًايوميًااالأيتام االأ�صا�صية )اأ(

اأ�سبوعيًايوميًايوميًايوميًاالفتاة الثانوية ال�صاملة
يوميًايوميًايوميًايوميًاالنه�صة االأ�صا�صية )ب(
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ورلو طالب من خم�ص اأيام �سارب  م�سّ
يعتقلوا  بالو  على  بيجي  اليوم  حجر، 
معارك  واهلل  احل�سة.  ن�ص  من  باخدو 
جابولنا  الكالب،  جابولنا  بت�سري، 
قوات على اخليول على باب املدر�سة، 
ر�سا�سات املي... م�سل�ص اإل طيارات 
وين  الطالب؟  اأمن  وين  الهيلوكبرت. 
قاعدلو  الطفل؟ وهو اجلندي  ا�ستقرار 

التي  اليومية يف مدر�سته  املعاناة  العامية  باللهجة  ي�سف مدير مدر�سة ذكور عناتا 
تقع خلف اجلدار:

ب�سريوا  بال�سماعات  ما يكون، مرات  اأعلى  فاحتني مو�سيقى على  حرا�ص اجلدار 
ي�سبوا على الطالب ويحكوا حكي ي�ستفزهم، بهادا اجلو ما يف تدري�ص مخ الطالب 
اأو  والأ�ستاذ بظلوا م�سو�سني. �سو بدك ملا جندي يهجم على املدر�سة ويعتقل طالب 
يبقى  ال�سف ومن احل�سة!! وال�سبب داميًا برجموا علينا حجار. اجلندي  مدر�ص من 

على �سباك ال�سف ول على باب احلمام. يف املدر�سة 50% من طالب املدر�سة اإذا م�ص 
اأكرث اعتقلوا واختطفوا ل�ساعات �سو بدك اأكرت من هيك؟. املراحي�ص للطالب حطوا 
ال�سغري والكبري بكون  الولد  ثانية  عليها جدار و�سكروها وحولوا مدخلها من جهة 
يف احلمام ما ب�سوف اإل اجلندي قدامو. يعني الأولد ال�سغار اإيل يف املدر�سة الواحد 
م�ستعد يبول على حالو ول يو�سل احلمام، اأكرت من مرة يكون يف احلمام ويرتعب ملا 

ي�سوف اجلي�ص.

 ،StopTheWall.org موقع  العن�رسي،  الف�سل  جدار  ملقاومة  ال�سعبية  احلملة  النا�ص،  �سوت   ×
2006/3/30، انظر:

http://www.stopthewall.org/arabic/cgi-bin/arabic/publish/printer_69.shtml
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2. اأثر احل�صار على التعليم العايل يف قطاع غزة:

اأوجه عدة  والكليات يف قطاع غزة من  اجلامعات  �سلبًا على  انعك�ص احل�سار 
اأهمها:

وتطوير  للجامعات  العمراين  التطور  اإعاقة  احل�سار يف  اأ�سهم  املباين واملختبات: 

البنية التحتية ب�سبب عدم توفر املواد الإن�سائية الالزمة لذلك، والتي منعت �سلطات 
الحتالل الإ�رسائيلي دخولها لقطاع غزة. وقد اأدى عدم توفر مواد البناء اإلى اكتفاء 

اجلامعات مببانيها احلالية بالرغم من حالة الكتظاظ التي تعانيها. 
التعليم  الداعمة ملوؤ�س�سات  املوؤ�س�سات  اأ�سهم احل�سار يف توقف  التمويل:  تراجع 

امل�ساريع  تنفيذ  �سعوبة  ب�سبب  والإن�ساءات  التحتية  البنية  م�ساريع  دعم  عن  العايل 
على اأر�ص الواقع، ما اأدى اإلى تراجع كبري يف تطوير البنية التحتية واملباين يف هذه 

اجلامعات. 
املكتبات: اأ�سهم احل�سار يف تراجع تزويد مكتبات اجلامعات باملراجع والكتب 

توفري  الثقافية واملعرفية، من خالل  احلياة  اإثراء  ت�سهم يف  التي  والدوريات احلديثة 
واملواد  والر�سومات  والدوريات  املطبوعة  الكتب  من  للمعرفة  املختلفة  امل�سادر 

املرئية وامل�سموعة. 
عرقلة ا�صتكمال الدرا�صات العليا والن�صاط البحثي: واجهت موؤ�س�سات التعليم العايل 

ب�سبب احل�سار �سعوبة يف ابتعاث اأع�سائها ل�ستكمال درا�ساتهم العليا يف اخلارج، 
ما اأ�سهم يف تراجع تطوير الكادر الب�رسي للجامعات، و�سعوبة توفري كادر ب�رسي 
منا�سب يف تخ�س�سات عديدة. واأدى احل�سار املفرو�ص على قطاع غزة اإلى اإعاقة 
التخ�س�سات  يف  خ�سو�سًا  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  يف  العلمي  البحثي  الن�ساط 

العلمية التي يلزمها مواد خمربية، حيث �سحت هذه املواد يف اأثناء احل�سار.
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 رمبا عربت الدمعة التي تدحرجت على خّد الطالبة زين القا�سم يف حفل تخرجها عن فرحتها 
الناق�سة اأو عن �سوقها الذي طال �سنوات الدرا�سة لأهلها يف قطاع غزة. وقالت زين التي احتفلت 
اأبدو �سعيدة كبقية زمالئي  اأن  “تعلمت  اآخر طلبة قطاع غزة يف جامعة بريزيت  وحيدة وهي 
وزميالتي، لكن يحت�رسين حزن يف داخلي ل اأقدر على حتمله يف بع�ص الأحيان، واأتذكر دومًا 
اأنني موجودة هنا لهدف حمدد وقد متكنت من حتقيقه وهو احل�سول على درجة البكالوريو�ص يف 
ال�سحافة والإعالم، وهذا كان دومًا يخفف من اأحزاين ومتاعبي وهمومي”. واأ�سارت اإلى اأنها 
تقدمت بطلب احل�سول على ت�رسيح للدرا�سة يف بريزيت لكن �سلطات الحتالل رف�ست منحها 
هذا الت�رسيح، فتقدمت بطلب للح�سول على ت�رسيح للعالج يف ال�سفة؛ وقالت اأنها متكنت من 
احل�سول على ت�رسيح ليوم واحد فقط وكان ذلك يف 2001/8/17، وح�رست للجامعة، ومنذ 

ذلك احلني “مل اأَر والدي واأقاربي”.
 × �سحيفة احلياة اجلديدة، رام اهلل، 2005/7/2. 
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�ساد�ساً: انعكا�س االأو�ساع االقت�سادية على حت�سيل الطالب 

       الفل�سطيني

عملت “اإ�رسائيل” منذ احتاللها لفل�سطني على خنق القت�ساد الفل�سطيني وفر�ص 
العديد من ال�سيا�سات والقيود التي جتعل الفل�سطينيني تابعني اقت�ساديًا لها، واأدت 
ال�سفة  املدقع يف  الفقر  اإلى فر�ص حالة من  “اإ�رسائيل”  اتبعتها  التي  �سيا�سة احل�سار 
الغربية وقطاع غزة، ما دفع بالكثري من الأطفال وال�سباب للت�رسب من مدار�سهم 
واللتحاق مبيدان العمل، حتى لو مل يوفر لهم احلياة الكرمية اأو حتى قوت يومهم، 
وحرمتهم من التعليم الذي يبني م�ستقبلهم، و�سغلتهم باإطعام عائالتهم، كل ذلك 

يف ظّل اإجراءات اإ�رسائيلية تع�سفية وغياب حقيقي لفر�ص العمل.
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2012 والتي ت�سدر عن اجلهاز  العاملة ل�سنة  القوى  بيانات م�سح  اأ�سارت  فقد 
باملدر�سة  امللتحقني  الأطفال  من   %2.2 اأن  اإلى  الفل�سطيني،  لالإح�ساء  املركزي 
يعملون؛ 3.4% يف ال�سفة الغربية و0.3% يف قطاع غزة )4% من الذكور و%0.5 
من الإناث(، واأن 28.5% من الأطفال غري امللتحقني باملدر�سة يعملون؛ %34.3 
من  و%2.8  الذكور  من   %38.5( غزة  قطاع  يف  و%18.2  الغربية  ال�سفة  يف 
مبقاعد  امللتحقني  غري  الأطفال  حياة  يف  املادي  التح�سيل  فر�ص  وتبقى  الإناث(. 
اإلى دائرة مفرغة قد ي�سطر هوؤلء الأطفال  الدرا�سة متدنية، فيدوم الفقر ويتحول 
عندما يكربون اإلى العمل اأي�سًا. ويف بع�ص احلالت قد ي�سرتك الأهل والأطفال يف 
اعتبار التعليم م�سيعة للوقت، اأو قد ي�سطر الوالدان اأحيانًا اإلى “الت�سحية” بواحد 
اأو اثنني من اأولدهم وتركهم دون تعليم واإر�سالهم اإلى العمل للم�ساعدة يف نفقات 

تعليم اإخوتهم53.

خالل  ال�سبابي،  �سارك  ومنتدى  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  واأعلن 
املوؤمتر ال�سحفي اخلا�ص باليوم العاملي لل�سباب يف رام اهلل يف 2013/8/12، اأن ن�سبة 
اإجمايل  من   %30 بلغت   1967 �سنة  املحتلة  فل�سطني  �سنة يف   )29-15( ال�سباب 
ال�سكان اأي 1.3 مليون �ساب، واأن 43% منهم ملتحقون بالتعليم، واأن 0.7% من 
ال�سباب فقط هم اأميون، وبلغ معدل البطالة بني اخلريجني 53% خالل الربع الأول 

ل�سنة 2013.  

ويعاين طالب اجلامعات الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة من م�سكلة 
الو�سع  تردي  ظل  يف  �سيما  ول  كاهلهم،  يرهق  هاج�سًا  ت�سكل  باتت  متجددة، 
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اجلامعية،  الر�سوم  وهي  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  الفقر  حالة  وازدياد  القت�سادي 
حيث اأ�سبحت عقبة رئي�سية حتول دون اإكمال الكثري من الطالب درا�ستهم اجلامعية 
اأو البدء بها. فما اأن يبداأ الت�سجيل للف�سل الدرا�سي حتى تبداأ املعاناة، ولهذا فقد 

باتت الغالبية العظمى من الطالب غري قادرة على ت�سديد هذه الر�سوم.

ال�سفة،  19% يف  بلغت  ال�سفة وقطاع غزة، حيث  بني  البطالة  تتفاوت حالة 
العمرية  الفئات  بني  ب�سدة  فروقها  ات�سعت  كما   .2012 �سنة  القطاع  يف  و%31 
والنوعية، فهي عالية جداً بني ال�سباب وخ�سو�سًا اخلريجني، واأكرث ارتفاعًا لدى 
الإناث؛ وتعاين ن�ساء قطاع غزة تهمي�سًا متزايداً يف �سوق العمل. فتت�رسر ال�سابات 

اأكرث من غريهن بالرغم من ارتفاع م�ستوياتهن التعليمية55. 

الطلبة والأهايل  اأو�ساط  ت�سود  التي  الفرح  بالرغم من م�ساعر  اأنه  وهكذا، جند 
خالل حفل تخرج اأبنائهم، اإل اأن الهم الأكرب يبقى يف قدرتهم على احل�سول على 
وظيفة، حيث يعكر هذا الهم على الطلبة فرحة التخرج، ويدخلهم يف حالة قلق 

وتخوف من امل�ستقبل.
يف  اليوني�سف  ذكرت  الطفل،  حقوق  لتفاقية  الع�رسين  ال�سنوية  الذكرى  يف 

اإحدى مقالتها يف 2009/7/22:
يت�ساعد �سوت اخلراط يف اخللف فيما يتحدث ابن الثانية ع�رسة نائل ح�سن 
الفتى عمله  هذا  يبداأ  مل  ال�سيارات.  هياكل  لإ�سالح  ور�سة  اللداأ عن عمله يف 
اأ�سقاء  �سبعة  من  واملكونة  باأكملها  اأ�رسته  يعيل  ولكنه  ال�سيف،  هذا  �سوى  هنا 
و�سقيقات. وعلى الرغم من �ساعات العمل الطويلة واملخاطر املرتبطة بالعمل يف 
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جوار ماكينات ثقيلة، اإل اأن نائل ُيعترب حمظوظًا يف ظروف قطاع غزة الذي يبتليه 
الفقر. فاإذا اأح�سن ابن ال�سف ال�سابع تعلم هذه احلرفة، �سيكون من املرجح اأن 
يرتك املدر�سة لكي يتفرغ للعمل من اأجل اإعالة اأ�رسته. “اأريد اأن اأ�ساعد والدي”، 
عمل  اإن  ال�سجيج.  و�سط  القليلة  كلماته  ت�سيع  تكاد  فيما  الفتى  قاله  ما  هذا 
الأطفال اآخذ يف الرتفاع يف غزة ويف �سائر الأر�ص الفل�سطينية املحتلة، مع اأن 
2004 يق�سي بحظر عمل الأطفال  اأقر يف �سنة  الفل�سطيني الذي  قانون الطفل 
الذين مل يتموا اخلام�سة ع�رسة من العمر. اإل اأن اجلوع والفقر يجربان الأ�رس على 

ال�سماح لأطفالهم بالتخلي عن درا�ستهم55. 

ويتمنى  الدينية،  الرتبية  يحب ح�س�ص  واأنه  املدر�سة،  اأنه جيد يف  نائل  ي�سيف 
اأن تتاح له فر�سة الدرا�سة يف جامعة الأزهر. اإنه ل يخاف من املاكينات الثقيلة يف 
مكان عمله، ولكنه يوا�سل قائاًل: “اأمتنى اأن يتوفر يل املال حتى اأمتكن من البقاء يف 

املدر�سة”56.

ور�سة  يف  عمله  خالل  اللداأ  نائل 
لإ�سالح هياكل ال�سيارات. 
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واجهات  يف  املدر�سية  احلقائب  قبالة  عامًا(،   15( نا�رس  يت�سّمر  يوميًا 
املحالت التجارية، و�سط رام اهلل، يحدق بها لدقائق، يحلم، ثم يعاود العمل 
كبائع متجول، يروج لـ“امل�سكة”، وهي املهنة التي ميار�سها منذ بداية العطلة 
ال�سيفية مل�ساعدة عائلته التي تعاين من ظروف اقت�سادية �سعبة. نا�رس، الذي 
اأنه لن  الفل�سطينيني، يف رام اهلل، يدرك جيداً  ولد يف خميم الأمعري لالجئني 
يتمكن من �رساء اأّي حقيبة اأعجبته، ب�سبب ارتفاع ثمنها، ولقناعته باأهمية توفري 

“لقمة” لأ�رسته، على حقيبته التي يحلم بها.
× �سحيفة الغد، عّمان، 2005/9/7.
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هجرة العقول الفل�صطينية:

وقد  جديداً،  مو�سوعًا  لي�ص  للخارج  الفل�سطينية  والأدمغة  العقول  هجرة  اإن 
�سكانها  من  الأر�ص  لإفراغ  وذلك  للخارج  فل�سطيني  اأي  هجرة  ال�سهاينة  �سجع 
الهجرة  ظاهرة  بداأت   2000 �سنة  يف  الأق�سى  انتفا�سة  اندلع  فمنذ  وتهويدها، 
اإلى اخلارج بالتفاقم يف �رسائح خمتلفة من املواطنني، وخ�سو�سًا �رسيحة الأكادمييني 
وذوي ال�سهادات العليا، بع�سهم �سعيًا للبحث عن عمل وبع�سهم هروبًا من الو�سع 
املاأ�ساوي الذي �سببه الحتالل الإ�رسائيلي. وعند ال�ستق�ساء عن الأ�سباب الرئي�سية 
للرغبة بالهجرة للخارج كانت الأ�سباب املتعلقة بتح�سني الظروف املعي�سية، وعدم 
اأكرث  1967، والتعليم والدرا�سة هي  �سنة  املنا�سب يف فل�سطني املحتلة  العمل  توفر 
الأ�سباب التي تدفع الفل�سطينيني للهجرة، بواقع 39.3% لتح�سني م�ستوى املعي�سة، 
وذلك  والدرا�سة،  للتعليم  و%18.7  منا�سب،  عمل  فر�ص  توفر  لعدم  و%15.2 

بح�سب اأرقام �سادرة عن اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني ل�سنة 572010.
فقد اأ�سارت تقارير اإلى اأن متو�سط عدد املهاجرين الفل�سطينيني، قد بلغ يف العقد 
ويف  �سنويًا.  اآلف  الع�رسة  قرابة   ،2000 �سنة  الأق�سى  انتفا�سة  بدء  ومنذ  الأخري، 
موؤ�رس خطري بينت هذه التقارير اأن اأغلبية هوؤلء املهاجرين هم من املثقفني وحملة 
�سهادات املاج�ستري والدكتوراه واأ�سحاب روؤو�ص الأموال، حيث تبدي ال�سفارات 
واحت�سانها.  الأموال  وروؤو�ص  الكفاءات  هذه  ل�ستقبال  ا�ستعدادها  الأجنبية 
طلب  األف   45 بـ  التقدم  مّت  فقد  الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  معطيات  وح�سب 
�سنة  بداية  2006 وحتى  �سنة  اأوا�سط  الأجنبية من  الدبلوما�سية  للممثليات  للهجرة 
582007. وقال رئي�ص حكومة الطوارئ يف رام اهلل �سالم فيا�ص يف 2008/5/20، 
اأن نحو 50 األف فل�سطيني هاجروا من الأرا�سي الفل�سطينية من اأوا�سط �سنة 2006 

وحتى بداية �سنة 592008.
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هجرة  اأن  “بيتا”  املعلومات  اأنظمة  �رسكات  احتاد  رئي�ص  �ساهر  جميل  ويوؤكد 
تكنولوجيا  قطاع  م�ستقبل  على  حقيقيًا  خطراً  ت�سكل  للخارج  الب�رسية  الكوادر 
عليها  املعلومات  تكنولوجيا  تخ�س�سات  “اأن  ويقول  فل�سطني.  يف  املعلومات 
للخارج  بالهجرة  بداأت  املجال  هذا  يف  الفل�سطينية  والعقول  كبري،  عاملي  طلب 
ال�سفة  وكانت  الفل�سطينية”.  الأرا�سي  به  متر  التي  امل�سبوق  غري  التدهور  ظل  يف 
الغربية وقطاع غزة قد �سهدت بعد اتفاقية اأو�سلو يف �سنة 1993 وما جنم عنها من 
اإقامة ال�سلطة الوطنية، عودة الكثري من العقول الفل�سطينية للوطن، مع وجود اأفق 
�سيا�سي متخ�ص عنه اإقامة �رسكات وموؤ�س�سات اقت�سادية كبرية. ويقول �ساهر “عودة 
نقلة  اأحدثت  التي  الأ�سباب  اأهم  الفرتة كانت  تلك  للوطن يف  الفل�سطينية  العقول 
نوعية لقطاع تكنولوجيا املعلومات”. ويرى د. �سمري عبد اهلل مدير معهد اأبحاث 
ال�سيا�سات القت�سادية “ما�ص”، اأن هجرة العقول تهدد م�ستقبل القطاع القت�سادي 

مبجمله، ولي�ص فقط قطاع تكنولوجيا املعلومات60.
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خامتة

من  فحذفت  الفل�سطيني،  ال�سعب  لتجهيل  �سيا�سات  “اإ�رسائيل”  اتبعت  لقد 
الطالب  الحتاللية، وعزلت  اأهدافها  مع  يتنا�سب  مبا  الفل�سطينية وعدلت  املناهج 

عن ما�سيهم البطويل و�سوهت تاريخهم.
اأبوابها، واأرهبت الطالب واملعلمني،  وعطلت املدار�ص ون�رست دباباتها على 
حيث  اأعداوؤها  اأنهم  على  املعلمني  مع  وتعاملت  لها.  ال�سهل  ال�سيد  كانوا  حيث 
اعتقلتهم وحرمتهم من الرواتب التي ت�سمن لهم العي�ص الكرمي، ما اأدى اإلى تدين 
هزت  غزة،  قطاع  على  احلروب  من  عدداً  “اإ�رسائيل”  و�سنت  التعليم.  م�ستويات 
على  �رسبته  الذي  احل�سار  ي�سببه  الذي  اخلنق  جانب  اإلى  التعليمية،  العملية  كيان 
القطاع منذ 2007، حيث منعت دخول م�ستلزمات الدرا�سة وحرمت الطالب من 

الو�سول اإلى مدار�سهم وجامعاتهم.
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وزرعت اجلدار العن�رسي يف ال�سفة الغربية فزاد من معاناة الطالب التي تنوعت 
الطالب  و�سول  واإعاقة  ولفظية،  ج�سمية  واعتداءات  ج�سدي،  تفتي�ص  بني  ما 
واملعلمني اإلى مدار�سهم وجامعاتهم واإعاقة و�سول م�ستلزمات الدرا�سة. وحرمت 
الطالب الأ�رسى من حقهم يف التعليم املنتظم ومن تقدميهم لمتحانات التوجيهي 
الرابعة  اتفاقية جنيف  الدولية وخ�سو�سًا  املواثيق  تخالف كل  مزاجية  ب�رسوط  اإل 

التي حتمي حقوق تعليم الأ�رسى يف زمن الحتالل.
للعمل  الطلبة  من  الكثري  ا�سطرار  اإلى  واأدت  القت�سادية،  الأو�ساع  و�ساءت 
اإلى خارج  الفل�سطينية  الأدمغة  واإلى هجرة  والت�رسب من مدار�سهم وجامعاتهم، 
حدود الوطن، بحثًا عن لقمة العي�ص اأو عن درا�سة اخت�سا�ص َمَنَع تدري�سه الحتالل 

الإ�رسائيلي للفل�سطيني.
التعليمية  الفل�سطينيني عن موا�سلة م�سريتهم  الطلبة  ال�سيا�سات  تردع هذه  ومل 
والق�ساء على الأمية، واإخراج جيل وطني مقاوم، يحقق اإجنازات علمية متقدمة، 

وي�سارك يف البناء والتنمية والتحرير.
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