ورقة عمل مقدمة للمؤتمر التربوي الخامس

"التداعيات التربوية والنفسية للعدوان على غزة"
المنعقد في الجامعة اإلسالمية بغزة في الفترة  13-12مايو 2015
بعنوان

تجربة وزارة التربية والتعليم

في مواجهة تداعيات حرب الفرقان على غـزة
(دراسة توثيقية)

إعـداد

أ.د .محمد عسقـول

أستاذ تكنولوجيا التعليم

كلية التربية -الجامعة اإلسالمية بغـزة

أبريل 2015
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تجربة وزارة التربية والتعليم في مواجهة تداعيات حرب الفرقان على غـزة
(دراسة توثيقية)
أ.د .محمد عسقـول

•

ملخص الدراسة:

ته ـ ـ ــدف ورق ـ ـ ــة العم ـ ـ ــل ال ـ ـ ــي حص ـ ـ ــر تجرب ـ ـ ــة و ازرة التربي ـ ـ ــة والتعل ـ ـ ــيم ف ـ ـ ــي مواجه ـ ـ ــة

ت ـ ــداعيات ح ـ ــرب الفرق ـ ــان ع ـ ــام  2008عل ـ ــى المسـ ـ ــيرة التعليمي ـ ــة ف ـ ــي غـ ـ ـزة وه ـ ــي الحــ ــرب
األيثـ ـ ــر تـ ـ ــأثي ار مـ ـ ــن وجهـ ـ ــه نظـ ـ ــر الباحـ ـ ــث باعتبـ ـ ــار زمـ ـ ــن وقوعهـ ـ ــا وطـ ـ ــول فترتهـ ـ ــا وتشـ ـ ــير
الورق ــة إل ــى آث ــار ح ــرب الفرق ــان م ــن ناحي ــة والقـ ـ اررات الت ــي اتخ ــذتها قي ــادة ال ــو ازرة ف ــي فتـ ـرة
الح ـ ـ ــرب وم ـ ـ ــا بع ـ ـ ــدها واإلجـ ـ ـ ـ ارءات المترتب ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ والمتمثل ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــف الد ارس ـ ـ ــة
والتنسـ ــيق مـ ــع وكالـ ــة الغـ ــوث وا جتمـ ــاع األول بعـ ــد الحـ ــرب مباش ـ ـرة واتخـ ــذ فيـ ــه مـــن ق ـ ـ اررات
متعلق ـ ـ ــة بحس ـ ـ ــر األضـ ـ ـ ـرار والغ ـ ـ ــاء ا متحان ـ ـ ــات وب ـ ـ ــدء الد ارس ـ ـ ــة وكيفي ـ ـ ــة معالج ـ ـ ــة نق ـ ـ ــص
المبـ ـ ـ ــاني واج ـ ـ ـ ـراءات الـ ـ ـ ــدعم النفسـ ـ ـ ــي والتنسـ ـ ـ ــيق مـ ـ ـ ــع و ازرة التربيـ ـ ـ ــة والتعلـ ـ ـ ــيم فـ ـ ـ ــي رام هللا

ومخرجات هذا العام األيثر صعوبة على التعليم في غزة.
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مقدمة:

يتعـ ــرض الشـ ــعب الفلسـ ــطيني ومنـ ــذ عش ـ ـرينيات القـ ــرن الماضـ ــي الـ ــى كـ ــل جوانـ ــب القهـ ــر

وا ستئصــال مــن قبــل ا حــتالل ا س ـرائيلي الــذي يعــد أخطــر ان ـواع ا حــتالل علــى ا طــالق بســبب
ادعائــه فلســطين وطنــه القــومي فهــو لــيس كــا حتالل الفرنســي او ا يطــالي يحتــل ألهــداف مؤقتــة ثــم
يعــود لــبالدي .ممــا عقــد المســالة علــى الشــعب الفلســطيني وكلفــه ثمــا باهظــا عبــر ســنوات مقاومتــه لهــذا
ا حتالل.

تعد المؤسسة التعليمية من المؤسسات ا يثر تضر ار في اليوارث والحروب بسـبب انتشـارها

الواسع في المناطق المختلفة وارتفاع اعداد المنتمين لها من عاملين وطلبة وتعد الحـروب هـي ا يثـر
تــأثي ار علــى قطــاع التعلــيم بحســب نتــائج د ارســات اجريــت فــي الو يــات المتحــدة ا مريكيــة وتخلــف اثــا ار
تتطلب جهودا ضخمة إلجراء المعالجات ا نية وا ستراتيجية.
ان الحــروب الثالثــة التــي تعرضــت له ـا محافظــات غ ـزة منــذ عــام  2008وحتــى ا ن اثــرت

على قطاع التعليم بدرجة بالغة ووقعت في اوقات مختلفة من العام الدراسي فوقعت حرب الفرقان فـي
بداية اختبارات نهاية الفصل ا ول واستمرت نحو ثالثة اسابيع وحرب السجيل في قلب الفصل ا ول
مـن العـام 2012واسـتمرت ثمانيـة ايـام امـا معركـة العصـف المـأيول فقـد تمـت خـالل ا جـازة الصـيفية
وامتدت حتى بداية العام الدراسي.

ان التيلفــة العاليــة التــي دفعتهــا المســيرة التعليميــة فــي غـزة نتيجــة هــذي الحــروب مــن جوانــب

ماديــة واخــرى بش ـرية ســاهمت فــي اربــا خططهــا واضــطراب خطواتهــا ســيما اذا اضــيف الــى هــذي

الحــروب جولــة ا ضــرابات التــي ســبقت حــرب الفرقــان مباشـ ـرة والت ــي ادت ال ــى اســتنكاف %60مــن
الع ــاملين ف ــي التعل ــيم والحص ــار المطب ــق عل ــى غـ ـزة وم ــن قبله ــا ا نتفاض ــات المتتالي ــة والت ــي انش ــات
مستويات تعليمية لطالما كانت بحاجة الى كثير من ا ستدرايات والمعالجات

بقـدر مـا تـؤثر هــذي ا حـداث سـلبا علـى المســيرة التعليميـة فـي غـزة فإنهــا تقـدم فرصـا مميـزة لتــدريب

طواقم العمل فيها على ادارة ا زمات وتجاوز ا ثار السلبية ان عام  2009 2008هو عام ا زمتين

ازمة ا ضراب الذي بدأ من اليوم ا ول من العام الدراسي وكاد ان يودي بمصلحة ربع مليون طالـب

وطالبة في التعليم ا لعام وفي ذات العام بل وفي نهاية الفصل ذاته فوجئت المسيرة التعليمية في اليـوم
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الثاني من اختبارات نهاية الفصل ا ول بقصف طيران المحتل اإلسرائيلي الذي طال كـل شـيء حتـى
ا طف ــال العائ ــدين م ــن مدارس ــهم وم ــن هن ــا ت ــأتي ه ــذي الورق ــة لتف ــتح اف ــاق ام ــام الجه ــات التخطيطي ــة
والتنفيذية لتصقل التجربة وتحسن ا داء وتوجه التصرف في الظروف ا ستثنائية

السؤال الرئيس

ما الجوانب المتضررة في التعليم أثر حـرب الفرقـان علـى غـزة ومـا القـ اررات وا جـراءات التـي اتخـذتها
الو ازرة لمواجهة اثار الحرب؟

اهداف الورقة

-

تحديد الجوانب ا يثر تضر ار في المؤسسة التعليمية نتيجة الحرب على غزة
حصر ق اررات واجراءات الو ازرة خالل وبعد الحرب

االهمية الدراسة

تش ــكل الد ارس ــة اهمي ــة ق ــد تفي ــد قي ــادات العم ــل ف ــي ال ــو ازرات وا دارات والطـ ـواقم العامل ــة ف ــي مي ــدان

التخطيط وكذل الطواقم التنفيذية بدراسة التجربة وتحليلها وا ستفادة منها في ادارة ا زمات
النتائج :الجوانب المتضررة في قطاع التعليم بسبب الحرب على غزة

-

استشــهاد عش ـرات الطلبــة والعــاملين ومئــات الجرحــى وارتفــاع نســب االعاقــة فــي وس ـ طلبــة
التعليم العام

هأدى العـ ــدوان ا س ـ ـرائيلي علـ ــى قطـ ــاع غ ـ ـزة إلـ ــى استشـ ــهاد  )164طالبـ ــا وطالبـ ــة مـ ــن المـ ــدارس
متنوعة ومتفاوتـة ومعظمهـا تعرضـت لبتـر
الحكومية واصابة  )454طالبا وطالبة بجروح واصابات ه
اليدين أو القدمين أو تشوهات في الوجه والجسد عموما وفقـدت األسـرة التربويـة  )12معلمـا ومعلمـة

قضوا شهداء وأصيب  )5معلمين بجروح مختلفة.

-

اضطراب برنامج التعليم
تعــرض عش ـرات المــدارس للتــدمير اليلــي والجزئــي وتــأثر مبنــى الــو ازرة نتيجــة لتــدمير مبنــى و ازرة
العدل ثالثون الف طالب بال مدارس)
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تعرض ــت  158مدرس ــة للقص ــف
وف ــي محص ــلة تقري ــر و ازرة التربي ــة والتعل ــيم الفلس ــطينية فق ــد ه

والتدمير وا عتداء والتخريب.

وحســب تقــديرات الــو ازرة فقــد بلغــت التيلفــة التقديريــة لألض ـرار التــي لحقــت بمبــاني الم ــدارس
الحكومية في القطاع نحو  12مليون دو ر.

وتراوحــت األضـرار بــين انهيــار أســقف وجــدر وتصـ هـدع وخلــع أبـواب وشــبابي وتــدمير محتويــات
المدارس من مختبرات وأثاث وحواسيب وتجهيزات وساحات ومرافق.
وتعـ هـرض مبنــى الــو ازرة الرئيســي أيضــا للقصــف ممــا أدى إلــى تصـ هـدع الجــدران وخلــع األب ـواب
والشــبابي وتحطــيم األثــاث والتجهي ـزات المكتبيــة .وةقـ هـدرت الخســائر التــي لحقــت بــه بنحــو 150
ألف دو ر

-

تعرض الطلبة الى اثار نفسية سلبية قد تستمر لفترات متفاوتة
ابتعاد الطالب عن مدارسهم بعد الحرب بسبب نزوح ذويهم
انخفاض مستوى التحصيل العام

اوال  :مرحلة ما قبل الحرب

ابرز مالمح هذي المرحلة تعـرض التعلـيم العـام إلضـراب كـاد ان يضـيع عامـا كـامال علـى ق اربـة ربـع

مليــون طالــب وطالبــة اســتنكف بموجبــه ايثــر مــن  %60مــن العــاملين فــي و ازرة التربيــة والتعلــيم مــن
م ــدراء دوائ ــر ورؤس ــاء اقس ــام وم ــوجهين وم ــدراء م ــدارس ومعلم ــين وفني ــين وخ ــدمات وكان ــت كاف ــة
مستويات العمل في الو ازرة وروافدها منشـغلة فـي انقـاذ العـام الد ارسـي سـواء بـإجراءات تـوفير البـدائل

بالتعيين والنقل او اجراءات التنمية البشرية وتطوير األداء.

ثانيا :اثناء الحرب

-

تفويض وكيل الو ازرة والوكالء المساعدين بعمل ما يلزم كل حسب اختصاصه
ا عالن عن توقف العمل بجدول اختبارات نهاية الفصل
تجديد ا عالن عن توقف العمل في روافد الو ازرة بالتنسيق مع وكالة الغوث
العمل على نقل الوثائق وا وراق المهمة الى اماين أيثر امانا نسبيا
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ثالثا :مرحلة ما بعد الحرب

في اليوم التالي لوقف اطالق النار وبالتحديد الساعة العاشـرة صـباح يـوم ا ثنـين  2009 1 19تـم
عقد اجتماع في مديرية خانيونس برئاسة وزير التعليم وحضـور مسـتويات العمـل فـي و ازرة التعلـيم و
مــدراء التعلــيم فــي المنــاطق الســت قــدم فيــه تقريــر اولــي حــول حجــم ا ض ـرار الواقعــة فــي المبــاني

المدرسية واتخذت فيه عدة ق اررات اهمها

-

الغــاء امتحانــات نهايــة الفصــل ا ول وا يتفــاء بتقــويم الطلبــة بنــاء علــى نتــائج اختبــارات نصــف
الفصـل وا ختبـارات الشـهرية والتنسـيق مـع برنـامج التعلـيم فـي وكالـة الغـوث تخـاذ ذات ا جـراء

وتم ذل

-

بــدء الد ارســة للفصــل الثــاني صــباح ا ربعــاء  2009 1 21بعــد وقــف اطــالق النــار بثالثــة ايــام

-

البدء الفوري بعمل صيانة عاجلة للمدارس المتضررة جزئيـا بالـذات تغطيـة الشـبابي بسـبب البـرد

وقبل اسبوع من موعدي الرسمي على ان يكون هذا ا سبوع للدعم النفسي وبرامج التفريغ
الشديد

-

تشكيل خلية ازمة تنبثق عنها لجان ميدانية لتأدية المهام التالية



اعداد تقرير يشمل كافة ا ضرار التي تعرضت لها مؤسسات و ازرة التربية والتعليم



ا تصال بجهات داخلية وخارجية لتوفير دعم يعيد تأهيل المدارس المدمرة بشكل جزئي ومحاولة
توفير مبان جاهزة




وضع برنامج للدعم النفسي والمعنوي في المدارس والتنسيق مع وكالة الغوث في ذل

اعــداد تقــارير اعالميــة تفضــح ممارســات ا حــتالل مــن قتــل وتــدمير وتحويــل العديــد مــن المــدارس

الى ثينات عسكرية


استقبال الوفود العربية وا سالمية وا جنبيـة التـي تـدفقت علـى الـو ازرة وتقـديم شـرح وعـرض حـول
اضرار مؤسسات ومرافق و ازرة التعليم ومرافقتهم في زياراتهم الميدانية



متابعة انتظام الدراسة في المستويات المختلفة
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االجراءات التي تمت للمعالجة
اضطراب برنامج التعليم

 اعداد خطط ذات طابع استثنائي يمكن اعداد خطة بسيناريوهات متعددة -تعرض المعلمين الى العديد من الدورات الخاصة

 حـذف الجوانـب ا قـل اهميـة مـن المنـاهج بالــذات لـدى طلبـة الثانويـة العامـة وتـم ذلـ بالتنســيقمع الو ازرة في الضفة

-

منح المديريات مساحة من ا جتهاد وتوسيع دائرة العمل الال مركزي
رفع مستوى المتابعة من قبل ا دارات كل حسب تخصصه

تعرض عشرات المدارس للتدمير الكلي والجزئي

-

اجراء اعمال صيانة سريعة للمدارس المتضررة جزئيا
التعاون بين الحكومة والوكالة لالستفادة من ا بنية
اللجوء الى ا بنية المتنقلة احضار مدرسة باليامل عبر المشروع الفرنسي)
ا ستفادة من المباني التي سلمت بعد الحرب.

تعرض الطلبة الى اثار نفسية سلبية قد تستمر لفترات متفاوتة

-

التركيز علي انهاء حضور حالة الحرب في نفسية المتعلم باإلسراع في بدء الدوام المدرسي
عقد برامج ترفيهية للدعم النفسي والمعنوي
عقد برامج خاصة طويلة المدى نسبيا للطالب الذين تبدو اثار الحرب ايثر عمقا واش ار ذويهم
منح الفرصة لمشاركة مؤسسات موثوقـة ومتخصصـة فـي بـرامج الـدعم النفسـي مـن داخـل وخـارن
البالد .
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زيادة نسب االعاقة في وس طلبة التعليم العام

تــم تفعيــل دور مؤسســات تعلــيم الفئــات الخاصــة علــى مســتوى الفصــول الد ارســية – ط ـواقم العمــل –
ا جه ـزة ووســائل التعلــيم – الظــروف المدرســية مــع م ارعــاة ا ســتفادة مــن ب ـرامج الــدمج والفصــل بمــا

يناسب ا هداف التعليمية والنفسية وا جتماعية

ابتعاد الطالب عن مدارسهم بعد الحرب بسبب نزو ذويهم

-

اتباع المرونة في تنقالت الطالب والمعلمين
اعادة النظر في التشكيالت المدرسية
توفير مواصالت عبر الجهات الداعمة ما أمكن

انخفاض مستوى التحصيل

-

تعزيز دور التعليم ا ضافي كبديل عن الدروس الخصوصية
التشخيص المستمر لمستويات الطلبة وتحديد جوانب الضفف كما ونوعا
وضع خطط موضوعية لعالن الضعف والبعد عن نسب النجاح غير الواقعية
اعادة النظر في الترفيع ا لي وتوظيفه توظيفا سليما
تدريب المعلم علي الجوانب المتعلقة بالتشخيص والتدريس والتقويم للطالب ضعاف التحصيل.

المخرجات:

-

شعور الطلبة و ذويهم با رتياح تجاي قرار الغاء اختبارات نهاىة الفصل
تحقيق استقرار نفسي نسبي يهيئ الطلبة لتلقي الدروس
اعادة تاهيل المدارس المدمرة خالل اسبوعين بعد الحرب
صيانة مبنى الو ازرة في ا سبوع ا ول وتاهيله للعمل
بدات الدراسة في موعدها الرسمي
عقد ا ختبارات الوطنية مع الضفة والموحدة مع الوكالة
ارتفاع نسبة التحصيل  %3في نهاية العام الدراسي
اعادة بناء معظم المدارس المدمرة خالل عامين بعد الحرب
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