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إسرائيل/فلسطين
في الضفة الغربية ،أضّرت العمليات العسكرية لقوات اﻷمن اﻹسرائيلية وهجمات المستوطنين اﻹسرائيليين بالطﻼب الفلسطينيين والعاملين
بالتعليم والمدارس والجامعات .وفي غزة ،أدت الغارات الجوية وقذائف الهاون إلى اﻹضرار بمئات المدارس والمؤسسات الجامعية
الفلسطينية وتدمير بعضها ،وأغلب تلك اﻷحداث وقعت في عام  .2014كما تضررت العديد من المدارس وحافﻼت المدارس اﻹسرائيلية.
واستخدم عدد من اﻷطراف عشرات المدارس والجامعات كقواعد وفي تخزين اﻷسلحة وفي التدريبات العسكرية ،في كل من الضفة الغربية
وقطاع غزة.

السياق
تباينت حدة النزاع في إسرائيل/فلسطين بحسب المنطقة في الفترة من  2013إلى  .2017وكانت التوترات بالضفة الغربية متصلة في اﻷغلب بالمستوطنات اﻹسرائيلية
وبالسياسات اﻹدارية .تمارس السلطاتًاﻹسرائيلية وﻻية قضائية حصرية على الشؤون المدنية واﻷمنية في المنطقة ج ،وتشمل نحو  60بالمئة من أراضي الضفة الغربية ،ولها
وﻻية كاملة على القدس الشرقية .ونادرا ما أصدرت السلطات اﻹسرائيلية تصاريح بناء للفلسطينيين في المنطقة ج ،ولجأت في حاﻻت كثيرة إلى هدم ممتلكات لفلسطينيين،
ومنها مدارس 1.كما أنه وبحسب منظمة يش دين الحقوقية ،كانت المحاسبة على الجرائم أيديولوجية الدوافع بحق الفلسطينيين مقتصرة ،ومنها أعمال العنف البدني واﻹضرار
بالممتلكات واﻻستيﻼء على أراضي .وفي ام  2016توصلت يش دين إلى أن  85بالمئة من التحقيقات في هذا النوع من الجرائم يتم حفظها بسبب قصور تحريات الشرطة 2.كما
3
ظهرت حاﻻت عنف وتوترات في مناطق قريبة من المستوطنات اﻹسرائيلية بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية ،ولدى الحواجز اﻷمنية التي تديرها قوات اﻷمن اﻹسرائيلية.
واشتد العنف في الضفة الغربية في يونيو/حزيران  ،2014بعد اختطاف ومقتل طفلين إسرائيليين وشاب إسرائيلي 4.وفي المقابل قام متطرفون إسرائيليون باختطاف وإحراق
طفل فلسطيني حتى الموت 5.وبدأ الجيش اﻹسرائيلي عملية “بروزر كيبر” أثناء البحث عن  3إسرائيليين مختطفين ،فنفذ عمليات تمشيط عمت أنحاء الضفة الغربية ،بما يشمل
ُ
مدارس وجامعات .وقتل  4فلسطينيين على اﻷقل وأعتقل أكثر من  470آخرين بين  12و 24يونيو/حزيران  2014.6وأدانت إسرائيل رجﻼ فلسطينيا بتهمة اﻻرتباط بحماس ،على
صلة بمقتل اﻷشخاص الثﻼثة ،لكن لم تظهر أدلة على تورط قيادة حماس .واستمرت التوترات في التصاعد في الضفة الغربية والقدس الشرقية على امتداد ما تبقى من الفترة
7
التي يغطيها التقرير.
ّ
وقد أدى إغﻼق إسرائيل للمعابر الحدودية الخاصة بغزة وحدها من المﻼحة البحرية والجوية ،بدعم من مصر ،إلى التضييق على حركة السلع واﻷشخاص إلى غزة ومنها ،وساهم
ً
هذا في تشكيل النزاع في القطاع ،الذي تسيطر عليه فعليا حركة حماس 8.وأثناء فترة التقرير ،مرت فترات من القتال المكثف بين الجيش اﻹسرائيلي والجماعات المسلحة
الفلسطينية ،بما اشتمل على هجمات صاروخية شنتها جماعات فلسطينية على إسرائيل وغارات جوية وتوغﻼت برية إسرائيلية في قطاع غزة 9.ووقع أبلغ الضرر في غزة أثناء
القتال بين الجيش اﻹسرائيلي وسلطات حماس في يوليو/تموز وأغسطس/آب  ،2014وهذا خﻼل العملية اﻹسرائيلية العسكرية المعروفة بمسمى “عملية الجرف الصامد” ،التي
أضرت بالعديد من المدارس ودمرت بعضها 10.كما أضر اشتداد النزاع على الحدود بين غزة وإسرائيل بالتعليم في جنوب إسرائيل ،حيث مكث اﻷطفال في البيوت ولم يرتادوا
11
المدارس طيلة فترات الهجمات الصاروخية.
وأفادت اﻷمم المتحدة بأن اﻷساليب التي لجأ إليها اﻻحتﻼل في الضفة الغربية ،بما يشمل حوادث شهدتها نقاط التفتيش ،وإغﻼق الطرق والمداهمات ،والحصار على غزة ،قد
12
أعاقت من حصول الفتيات والنساء على التعليم.
وتعكس الهجمات على التعليم هذا اﻻشتداد في كثافة النزاع ،وقد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير جميع أشكاله بشكل أكثف من الفترة المشمولة في تقرير “التعليم تحت
الهجوم  .”2014وقد وقعت  1147حالة على اﻷقل متصلة بالتعليم السابق على التعليم العالي في الضفة الغربية والقطاع وإسرائيل ،بين  2013و ،2017وقد أضرت هذه الوقائع
13
بعشرات اﻵﻻف من الطﻼب.
صدقت فلسطين على إعﻼن المدارس اﻵمنة في مايو/أيار .2015

الهجمات على المدارس
اتخذت الهجمات على المدارس عدة أشكال في كل من الضفة والقدس الشرقية والقطاع وجنوبي إسرائيل .ففي جميع هذه المناطق تم التضييق على الوصول اﻵمن للتعليم.
في الضفة الغربية والقدس الشرقية ظهرت تقارير عن مهاجمة مستوطنين إسرائيليين للمدارس .وفي غزة ،دمرت الغارات الجوية والعمليات البرية اﻹسرائيلية وأضرت بمئات
ً
المدارس الفلسطينية .وأطلقت فصائل فلسطينية مسلحة الصواريخ وقذائف الهاون أضرت بمدارس في إسرائيل وفي القطاع أيضا .كما أضر التواجد المتكرر للقوات اﻹسرائيلية
قرب المدارس إلى التأثير على الفرص ًالتعليمية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ،حيث دخلت القوات اﻹسرائيلية إلى المدارس الفلسطينية وأفنيتها وقامت بأعمال تفتيش
وبإطﻼق الغاز المسيل للدموع .وأخيرا فإن أوامر الهدم وإيقاف العمل الموجهة للمدارس التي ليست لها تصاريح بناء ،قد أسهمت في نقص المنشآت التعليمية المناسبة وفي
ً
14
القصور الحاد للمدارس .وطبقا لهيئة إنقاذ الطفولة ،ففي نهاية عام  2017كانت هناك أوامر هدم لم تنفذ بعد على  46مدرسة ،في الضفة الغربية ،ما يضر بتعليم اﻷطفال.
وكان عدد الهجمات على التعليم المبلغ بها خﻼل فترة التقرير أعلى من بﻼغات الهجمات على التعليم في تقرير “التعليم تحت الهجوم  ،”2014والسبب في اﻷغلب يعود إلى
العملية العسكرية اﻹسرائيلية المسماة “الجرف الصامد” في غزة أثناء الفترة من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب  ،2014والتوترات المتصاعدة بين السكان اﻹسرائيليين
والفلسطينيين على امتداد فترة التقرير.
وشهدت الضفة الغربية في عام  2013هجمات من مستوطنين إسرائيليين ،أدت إلى التضييق على إتاحة المدارس بشكل آمن لﻸطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية .وضيق
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ً
على وصولهم للمدارس أيضا تواجد قوات إسرائيلية بمحيط المدارس .وقام مستوطنون إسرائيليون بتخريب المدارس ،وأطلقت القوات اﻹسرائيلية الغاز المسيل للدموع على
المدارس وبالقرب منها ،كما أطلقت قنابل صوتية ،وقد انفجرت مصحوبة بصخب رهيب القصد منه بث اﻻضطراب في اﻷفراد المستهدفين .وفي عام  2013وبحسب اﻷمم
المتحدة وقعت  41عملية إسرائيلية داخل المدارس وبالقرب منها ،حيث اقتحمت القوات المدارس عنوة وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المدارس ،وخربت
ً
مدارس في الضفة الغربية 15.وفي  15حالة ،أضرت قنابل الغاز والقنابل الصوتية بمدارس اﻷونروا ،وأحيانا أثناء ساعات الدراسة 16.ومن وقائع تخريب القوات المسلحة للمدارس
أو تعرضهم لها باﻷذى ما يلي:

•

أفادت اليونيسف بأن المستوطنين اﻹسرائيليين هاجموا مدارس بالضفة الغربية في  5وقائع أثناء عام  2013.17وقام مستوطنون إسرائيليون من مستوطنة يتزار
بالقرب من قرية عريف في نابلس ،ومستوطنون قرب قرية جالود ،في نابلس بدورها ،بمحاصرة واقتحام مدارس ورشقها بالحجارة في  3وقائع على اﻷقل خﻼل
18
النصف اﻷول من العام ،كما أوردت مصادر باﻷمم المتحدة.

•

في  24سبتمبر/أيلول  2013أطلقت القوات اﻹسرائيلية الغاز المسيل للدموع على مجموعة متظاهرين فلسطينيين ُيزعم رشقهم القوات بالحجارة ،بالقرب من مدرسة
ً 19
زيتا الثانوية في طولكرم .وتم إخﻼء المدرسة من طﻼبها البالغ عددهم  350طالبا.

وتضررت مدرستان في هجوم على غزة في  .2013ففي  25ديسمبر/كانون اﻷول  2013أطلقت القوات اﻹسرائيلية صواريخ على القطاع أضرت بنوافذ مدرسة دير البلح المهنية
20
ومدرسة عبد الله بن رواحة المختلطة.
وقد وقع هجوم واحد على اﻷقل أضر بمدرسة في إسرائيل في عام  .2013ففي  26يناير/كانون الثاني  2013نقلت التقارير قيام مجهولين باستهداف حضانة في توبة-زنجاريا ،وهي
21
قرية بدوية شمالي إسرائيل ،بجهاز متفجر يدوي الصنع .ولم يسفر الهجوم عن أية خسائر أو أضرار ،بحسب المصادر اﻹعﻼمية.
ً
وبلغ عدد الهجمات على المدارس الفلسطينية واﻹسرائيلية على السواء ذروته في عام  ،2014حيث زاد كثيرا عن عام  .2013وفي الضفة الغربية أسهمت عملية “برازر كيبر”
ً
اﻹسرائيلية العسكرية في زيادة تواجد القوات المسلحة حول المدارس .ويتحمل الجيش اﻹسرائيلي مسؤولية  117هجوما على مدارس بالضفة في  ،2014ومنها أثناء
المصادمات مع فلسطينيين دخلوا المدارس أو في سياق إ طﻼق الغاز المسيل والقنابل الصوتية على المدارس وأفنيتها ،بحسب اليونيسف .وقد أصابت هذه الهجمات الطﻼب
والمعلمين 22.كما أفادت اليونيسف بأن المستوطنين والمتطرفين اﻹسرائيليين هاجموا مدارس بالضفة في  12واقعة أثناء  2014.23ومن الهجمات التي شنها مستوطنون أو
تسبب فيها التواجد العسكري اﻹسرائيلي ،ما يلي:

•

في مطلع مارس/آذار  2014أطلق الجيش اﻹسرائيلي عبوات الغاز والقنابل الصوتية على مدرسة يعبد الثانوية في جنين ومدرسة السوية الثانوية في نابلس ،بعد قيام
24
الطﻼب – حسب المزاعم – برمي زجاجات مولوتوف على الجنود .وفي المدرسة الثانية ،اعتدت القوات اﻹسرائيلية على المعلمين واعتقلت أحد الطﻼب.

•

بحسب اﻷمم المتحدةُ ،يزعم أن مستوطنين إسرائيليين يعيشون بمستوطنة يزهار في الضفة الغربية هاجموا مدرسة عريف الثانوية للبنين قرب نابلس  4مرات في
 .2014وقام الجيش اﻹسرائيلي بحماية المستوطنين 25.وفي إحدى الوقائع ،في  18أبريل/نيسان  ،2014حمى الجيش اﻹسرائيلي المستوطنين أثناء هجومهم على
ً 26
مدرسة بالحجارة والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ،ما أدى إلى إصابة  12طالبا.

•

في  24سبتمبر/أيلول  2014أطلق الجيش اﻹسرائيلي الرصاص المطاطي على مدرسة دار اﻷيتام في البلدة القديمة بالقدس ،بعد مزاعم عن قيام طﻼب فلسطينيين
27
برمي الحجارة .أصاب الرصاص المطاطي  3أطفال.

كما تعرضت للهجوم مدرسة إسرائيلية واحدة في القدس الشرقية في عام  .2014حيث قام عناصر من جماعة “ﻻهافا” اليمينية – والتي يعد هدفها اﻷساسي منع الزيجات بين
أتباع الطوائف الدينية المختلفة – بتخريب مدرسة عربية-إسرائيلية في القدس في نوفمبر/تشرين الثاني ،وكتبوا عبارات كراهية مثل “الموت للعرب” على جدران المدرسة
28
وأحرقوا الكتب .دفعت الواقعة الرئيس اﻹسرائيلي ريفلين إلى عقد اجتماع تضامني مع أطفال المدرسة بعد أيام قليلة.
وبلغ عدد الهجمات في غزة ذروته في  2014أثناء العملية اﻹسرائيلية “الجرف الصامد” .بحسب اﻷمم المتحدة ،تضررت وُدمرت  262مدرسة على اﻷقل إضافة إلى  274حضانة،
أثناء العملية ،بين  8يوليو/تموز و 26أغسطس/آب  2014.29وأفادت اﻷمم المتحدة بأنه أثناء العملية أضّرت المدفعية اﻹسرائيلية وقذائف الهاون والصواريخ اﻹسرائيلية بسبع
مدارس تديرها اﻷمم المتحدة 6 ،منها تستخدمها اﻷونروا كمﻼجئ مؤقتة .قتلت هذه الهجمات وأصابت مئات المدنيين ،وبينهم أطفال 30.تناقلت التقارير قيام القوات
اﻹسرائيلية بتنفيذ هذه الهجمات رغم تكرر اﻹخطارات بمواقع المدارس وبأنها مستخدمة كمﻼجئ ،من قبل اﻷمم المتحدة 31.توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن الهجمات في
ً
بيت حانون وجباليا لم تستهدف أعيانا عسكرية أو أنها “كانت عشوائية بشكل غير قانوني” .وتعتبر هيومن رايتس ووتش الهجوم الثالث في رفح غير متناسب وغير قانوني ،إن
ً 32
لم يكن عشوائيا.
ً 33
ومع استمرار عملية “الجرف الصامد” ،أصابت الصواريخ الُمطلقة من غزة مدرستين إسرائيليتين وحضانتين إسرائيليتين ،ما أدى ﻹصابة مدني في إحدى الحضانتين .طبقا
لليونيسف ومصادر إعﻼمية محلية ،فالمدارس المتضررة كانت كما يلي:

•

مدرسة للتعليم الخاص في ريشون صهيون جنوبي إسرائيل ،في  15يوليو/تموز 201434

•

حضانة في شعار هجانيف بمدينة سديروت ،في  21يوليو/تموز 201435

•

مدرسة في أشدود جنوبي إسرائيل ،في  21يوليو/تموز 201436

•

حضانة بمنطقة إشكول في  21أغسطس/آب  2014حيث أصيب الشخص البالغ المذكور أعﻼه.

37
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ولقد انحسر عدد الهجمات على المدارس في أغلب فترات  ،2015قبل أن تنتشر هذه الوقائع مرة أخرى قرب نهاية العام 38.وقد أدت العمليات العسكرية بالقرب من المدارس
بالضفة الغربية إلى أغلب الهجمات التي شهدتها مدارس في  .2015أفادت اﻷمم المتحدة بوقوع  96واقعة حيث تعرضت المدارس ﻹطﻼق النار أثناء العمليات العسكرية 39.وقد
ً
تضرر ما ﻻ يقل عن  4752طالبا في الهجمات على المدارس وفي سياق النشاط العسكري حول المدارس ،باﻷساس بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع 40.كما يتحمل
ً
المستوطنون اﻹسرائيليون مسؤولية الهجمات على  4مدارس ،وهذا خﻼل الربع اﻷول من  ،2015طبقا لليونيسف :مدرستان في الخليل وواحدة في نابلس واﻷخيرة في بيت
لحم 41.وصدر أمر هدم واحد ضد مدرسة في الضفة الغربية خﻼل عام  2015.42ومن أمثلة الهجمات المتصلة بالعمليات العسكرية وعنف المستوطنين وأوامر الهدم ما يلي:
43

•

أثناء الربع اﻷول من  2015رشق المستوطنون الطﻼب بالحجارة لدى مدرسة اﻹبراهيمية في البلدة القديمة بالخليل ،ثم خربوا بوابة المدرسة.
ً
44
وأثناء الربع اﻷول من  2015أيضا قامت مجموعة أخرى من المستوطنين اﻹسرائيليين بتخريب مدرسة عريف الثانوية للبنين وكتبوا على جدرانها “الموت للعرب”.

•

أثناء عمليات التفتيش ،كسرت الذخائر اﻹسرائيلية نوافذ مدرسة مخيم جاﻻ اﻻبتدائية للفتيات أثناء الربع اﻷول من عام 2015.45

•

• صدر أمر هدم ضد مدرسة شعب البطم ببلدة يطا أثناء الربع الثالث من عام 2015.46
ً
وفي  ،2015أضرت المصادمات المسلحة أيضا بمدرستين في غزة ،ما أدى إلى إخﻼئهما في  18أكتوبر/تشرين اﻷول  ،2015بحسب مكتب اﻷمم المتحدة لتنسيق الشؤون
47
اﻹنسانية.
ً
ً
وفي  2016استمرت الهجمات على المدارس في الضفة الغربية ،لكن كان عدد الحاﻻت المبلغ بها أقل نسبيا .ووثقت اﻷمم المتحدة  74هجوما على مدارس أو أفراد خاضعين
للحماية ومعنيين بالتعليم ،في الضفة الغربية على مدار  ،2016لكن لم يتم تقسيم هذه البيانات 48.وتشير المعلومات الصادرة عن اليونيسف إلى ما يناهز الـ  83واقعة على مدار
عام  2016.49وكما حدث في اﻷعوام السابقة ،فقد وقعت أغلب الهجمات في سياق العمليات العسكرية اﻹسرائيلية قرب المدارس الفلسطينية ،ما أسفر عن إطﻼق الغاز المسيل
للدموع والقنابل الصوتية ،وتفتيش الجيش اﻹسرائيلي لمقار المدارس .لكن وقعت حالة واحدة على اﻷقل هاجم فيها مستوطنون إسرائيليون مدرسة ،و 9حاﻻت ﻹصدار أوامر
ً
ً
هدم ضد مدارس أو عمليات هدم فعلية لبنايات مدرسية 50.وطبقا لوزارة التعليم الفلسطينية ،فقد وقع  162هجوما على مدارس بالضفة في  ،2016بما يشمل عمليات تفتيش
ً
قام بها الجيش اﻹسرائيلي ،واستخدم خﻼلها الذخيرة الحية والرصاص المطاطي ،فضﻼ عن الغاز والقنابل الصوتية 51.ولم يكن من الواضح إن كانت هذه البيانات متداخلة أو
مختلفة فيما بين مختلف المصادر التي قامت بالتوثيق ،وإن كانت قد استعانت مختلف المصادر بنفس التعاريف للهجمات على المدارس .وأمثلة الهجمات على المدارس التي
شملت تواجد عسكري وعمليات تخريب وهدم ،ما يلي:

•

في مارس/آذار  2016هدم الجيش اﻹسرائيلي مدرسة ابتدائية بمنطقة خربة طانا .وكان قد تم تشييد المدرسة في  2011بعد هدم الجيش اﻹسرائيلي للمدرسة
52
اﻷصلية .وقد أضر الهدم الثاني بتسعة أطفال ،بحسب مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية.

•

في  5يونيو/حزيران  2016هدمت القوات اﻹسرائيلية حضانة بتمويل من جهة مانحة في منطقة سطح البحر بالضفة الغربية .وكان قد تم بناء الحضانة في مطلع
53
مايو/أيار بحسب مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية.
54

• في  31أغسطس/آب أفاد اليونيسف بأن مستوطنين إسرائيليين خربوا مدرسة في نابلس تلك الليلة ،حيث هاجموها ورشقوها بالحجارة والطين والزجاجات.
ً
55
• في أكتوبر/تشرين اﻷول  2016اقتحم الجيش اﻹسرائيلي مدرسة دار اﻷيتام ،حيث أوقف  14طالبا ومدير المدرسة ،بحسب مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية.
ُ
وفي إحدى الوقائع ،تم إطﻼق صاروخ من غزة أضر بمؤسسة تعليمية في إسرائيل .ففي  1يوليو/تموز  2016سقط صاروخ أطلق من غزة على مدرسة تمهيدية بمنطقة سديروت.
56
ولم يصب أحد جراء اﻻنفجار.
ً
وأثناء عام  2017تم اﻹبﻼغ بـ  95واقعة لهجمات على المدارس في الضفة الغربية ،وقد أضرت بـ  12،380طالبا 57.واشتملت هذه الوقائع على حاﻻت لنشاط عسكري داخل
ً
مدارس وحولها ،وإطﻼق قنابل صوتية وذخيرة حية في مدارس وبالقرب منها ،مع استهداف الطﻼب في طريقهم إلى المدرسة ومنها ،فضﻼ عن  24حالة ﻻقتحام الجيش
اﻹسرائيلي لمدارس وتفتيشها 58.كما وقعت عدة عمليات هدم وصدرت أوامر هدم ضد مدارس 59.ومن أمثلة هذه اﻷنواع المختلفة من الهجمات:

•

أفاد مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية بأن  9بنايات متصلة بمدارس في المنطقة ج قد صودرت على يد القوات اﻹسرائيلية في بداية العام الدراسي في أغسطس/آب
2017.60

•

بحسب هيئة إنقاذ الطفولة ،فإن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات اﻹسرائيلية على مدرسة شريكة بمدينة قلقيلية أسفر عن إصابة عدة طﻼب ومعلمين
61
باﻻختناق.

•

أفاد مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية بأنه في  9نوفمبر/تشرين الثاني  2017أطلقت القوات اﻹسرائيلية الغاز المسيل للدموع على فناء مدرسة بمدينة الخليل ،ما أدى
62
ﻹصابة  5أطفال .وبحسب مصادر إسرائيلية ،وقع هذا الحادث بعد إلقاء مجهولين لحجارة على سيارات مستوطنين إسرائيليين من داخل المدرسة.

ً
فضﻼ عن ذلك ،فقد تضررت  4مدارس على اﻷقل في غزة وحضانة واحدة في إسرائيل ،أثناء القتال بين القوات اﻹسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين في  .2017على سبيل المثال:

•

أضرت غارة جوية إسرائيلية في  9أغسطس/آب  2017بمدرستين شمال غربي مدينة غزة ،بحسب مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية.

63
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•

أفاد مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية أنه أثناء القتال في مطلع ديسمبر/كانون اﻷول  ،2017ضربت غارات جوية إسرائيلية مدرستين فتسببتا في أضرار خفيفة ،وأضرت
64
مقذوفة فلسطينية بمدرسة غازي الشوا العامة في بيت حانون بغزة ،حيث أخفقت في الوصول إلى إسرائيل.

•

كما أفاد مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية بإطﻼق صاروخ من غزة على إسرائيل أضر بحضانة في سديروت بإسرائيل ،في  10ديسمبر/كانون اﻷول 2017.65

الهجمات على الطﻼب والمعلمين والعاملين اﻵخرين بالتعليم
ظهرت تقارير عن أكثر من مئة هجوم على طﻼب ومعلمين وعاملين آخرين بالتعليم في الضفة الغربية .وأشارت التقارير إلى قيام الجيش اﻹسرائيلي باحتجاز ومضايقة الطﻼب
والمعلمين وهم في طريقهم إلى المدرسة ولدى نقاط التفتيش وفي مقار المدارس ،وأن المستوطنين اﻹسرائيليين هددوا الطﻼب والمعلمين وضايقوهم .وتركزت المصادمات
ً
التي أسفرت عن إصابة طﻼب في مناطق القدس ونابلس وجنين والخليل ،فضﻼ عن حاﻻت لتعرض المستوطنين بالترهيب بشكل خاص بمناطق في الخليل ،مثل التواني.
ووقعت هجمتان على حافﻼت مدارس إسرائيلية.
ً
وفي  2013أفادت اﻷمم المتحدة بوقوع  32هجوما على طﻼب ومعلمين ،وأغلبهم تعرضوا لﻼحتجاز والتوقيف والمضايقة في مصادمات مع قوات إسرائيلية في طريقهم إلى
المدرسة ومنها .كما أفادت اﻷمم المتحدة بـ  15حالة لعنف المستوطنين ،حيث استهدفوا طﻼب ومعلمين باﻻعتداءات العنيفة وبأشكال أخرى 66.من اﻷمثلة:
ً
• في  25أبريل/نيسان  2013أصيب  8طﻼب بين  6و 16عاما عندما استنشقوا الغاز المسيل للدموع وهم يخرجون من مدرستهم وسط مصادمات بين فلسطينيين وقوات
67
إسرائيلية أثناء عملية تفتيش في أبو ديس بالقدس ،بحسب مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية.
ً
68
• أفادت اليونيسف بأن مستوطنين إسرائيليين أصابوا  30طالبا و 6معلمين في  30أبريل/نيسان  ،2013عندما هاجموا حافلة مدرسية قرب مدينة نابلس.
ً
ُ
• في  9ديسمبر/كانون اﻷول  2013أصيب وجيه الرماحي الفلسطيني البالغ من العمر  15عاما بعيار ناري وقتل ،على يد القوات اﻹسرائيلية ،فيما كان يغادر مدرسة
اﻷونروا في مخيم جاﻻ لﻼجئين .وأفادت هيومن رايتس ووتش بتجمع مجموعة من الصبية والرجال وقيام بعضهم برشق الجنود بالحجارة ذلك اليوم .وليس من
69
الواضح إن كان الرماحي من رماة الحجارة ،وبحسب هيومن رايتس ووتش فليس هناك مبرر واضح ﻻستخدام الجنود للذخيرة الحية.
ً
طبقا لمصادر إعﻼمية ،ففي عام  2013قام مجهولون بشن هجومين على أطفال مدارس إسرائيليين يستقلون حافﻼت مدرسية أو ينتظروها ،ومنها حافلة مدرسية في الضفة
الغربية وأخرى قرب الحدود مع غزة:
ً
70
• قام مجهولون بحسب التقارير بإلقاء زجاجة مولوتوف على حافلة تقل طﻼبا إسرائيليين في  19نوفمبر/تشرين الثاني  2013بالضفة الغربية.
ً
71
• أطلق مجهولون صاروخا سقط على محطة حافﻼت مدرسية قرب عسقﻼن بالمنطقة الجنوبية في إسرائيل في  23ديسمبر/كانون اﻷول  .2013لم يتضرر أحد.
وقع عدد مماثل من الهجمات على طﻼب ومعلمين في  ،2014رغم تصعيد العنف .وكما في اﻷعوام السابقة ،تركزت تلك الهجمات في الضفة الغربية .أفادت اليونيسف بوقوع 36
ً
هجوما على طﻼب ومعلمين فلسطينيين من قبل القوات اﻹسرائيلية ،و 10هجمات شنها مستوطنون في  2014.72واشتملت أغلب هذه الهجمات على عمليات توقيف واحتجاز
ﻷفراد في طريقهم إلى المدارس ومنها .ومن الهجمات التي ذكرتها اﻷمم المتحدة ومصادر إعﻼمية ما يلي:
ً
• في  4يناير/كانون الثاني  2014هاجم مستوطنون إسرائيليون وأصابوا فتاة فلسطينية عمرها  12عاما ،في ظهرها وبطنها ،فيما كانت في طريقها إلى المدرسة في
73
سلوان بالقدس ،بحسب مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية.
ً
• وقع هجوم مماثل في  12أبريل/نيسان  2014عندما هاجم مستوطنون وأصابوا فتاتين ،عمرهما  12و 13عاما ،فيما كانتا في طريقهما إلى المدرسة في التواني
74
بالخليل.
ً
ً
ً
• احتجزت الشرطة اﻹسرائيلية صبيا عمره  11عاما أمام مدرسته في  24نوفمبر/تشرين الثاني  ،2014وكان صبي آخر عمره  11عاما يغادر مدرسته في  21ديسمبر/كانون
ً
ً
اﻷول  2014عندما أوقفه الجنود ،فضﻼ عن صبي عمره  12عاما كان ينتظر حافلة تقله للبيت من المدرسة ،في  8ديسمبر/كانون اﻷول  2014تم اعتقاله بدوره .وفي
جميع هذه الحاﻻت ،ادعت الشرطة أن الطﻼب الموقوفين رشقوا الشرطة بالحجارة .وتم احتجازهم واستجوابهم وإساءة معاملتهم ،مع حرمانهم من مقابلة عائﻼتهم
ً 75
وإهانتهم والصياح فيهم بالسباب واﻹهانات ،وحرمانهم من الطعام ،قبل إخﻼء سبيلهم أخيرا.
ً
ً
طبقا لﻸمم المتحدة ،استهدف عنف المستوطنين والقوات اﻹسرائيلية الطﻼب الفلسطينيين والعاملين بالمدارس بشكل أكثف نوعا في عام  ،2015واستمر في أشكال مماثلة
ً
ً
76
للسنوات السابقة .وثقت اﻷمم المتحدة  46هجوما وتهديدا بالعنف ضد طﻼب ومعلمين ،ويشمل هذا ما يلي:

•

أفاد مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية بأنه في أواسط أبريل/نيسان  2015وأثناء المصادمات مع فلسطينيين ،أطلقت القوات اﻹسرائيلية الرصاص المطاطي على فتاة
ً
77
عمرها  13عاما فأصابتها ،وكانت في طريقها إلى البيت من المدرسة بالقدس الشرقية.

•

أفادت اليونيسف بأنه أثناء الربع الثاني من  ،2015أصيب فتى عمره  10أعوام من مدرسة الرازي في الشعفات بالقدس الشرقية وهو في طريقه للبيت من المدرسة
78
برصاص مطاطي أطلقته قوات إسرائيلية ،ففقد اﻹبصار بعينه اليسرى.
79

•

قامت القوات اﻹسرائيلية بمطاردة صبية من مدرسة تقوع الثانوية في بيت لحم وأطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع عليهم ،بحسب اليونيسف.

•

أفادت اليونيسف بأنه في  3وقائع على اﻷقل ،في  7و 9و 17سبتمبر/أيلول  ،2015هددت القوات اﻹسرائيلية العاملين بمدارس وطﻼب في نابلس ﻻنتزاع معلومات
80
منهم عن أفراد قاموا برشق القوات بالحجارة.
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في أكتوبر/تشرين اﻷول  2015تناقلت التقارير تحرش المستوطنين اﻹسرائيليين بمتطوعين تمركزوا في مواقع حول الخليل ،بما يشمل بالقرب من مدارس ،لﻺبﻼغ
باﻻنتهاكات ضد السكان المدنيين .وفي  22أكتوبر/تشرين اﻷول  2015بمدينة الخليل القديمة ،قام مجهول بتعليق بوسترات وصور خاصة بالمتطوعين المعنيين
بالتعليم ،يطالب فيها المستوطنين والقوات اﻹسرائيلية بالتدخل ضدهم ،وورد في الملصقات“ :اﻷشخاص في هذه الصور يضرون باﻹسرائيليين ﻷنهم معادون
81
للسامية .تعاملوا معهم”.

واتبعت الهجمات على الطﻼب والعاملين بالتعليم نفس اﻷنماط في  .2016أفادت اليونيسف بوقوع  118حادث في  2016استوفت تعريف التحالف العالمي للهجمات على الطﻼب
ً
ً
ً
ً
ً
والعاملين بالتعليم 82.أفادت وزارة التعليم الفلسطينية بأن القوات اﻹسرائيلية قتلت  26طالبا ومعلما واحدا ،وأصابت  1810طﻼب و 101معلما ،واعتقلت  198طالبا وعامﻼ
بالتعليم 83.ومن اﻷمثلة:

•

بحسب مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية ،أصابت المصادمات بين فلسطينيين والقوات اﻹسرائيلية  10طﻼب فلسطينيين في الخليل في أواخر يناير/كانون الثاني .2016
ً
ً
وأصيبت  19طالبة فلسطينية بالخليل وبلدة جباع في جنين أواسط أبريل/نيسان  ،2016وأصيب  40طالبا فلسطينيا بمدرسة الخليل في الخليل ،بسبب استنشاق الغاز
84
المسيل للدموع.
85

•

في  16مارس/آذار  2016اعتدت مجموعة من المستوطنين على  6طﻼب عائدون من المدرسة في يطا بالضفة الغربية ،بحسب اليونيسف.

•

أفادت اليونيسف بأنه في  29أغسطس/آب  2016اعتدت القوات اﻹسرائيلية على  4طﻼب من مدرسة عريف الثانوية للبنين واحتجزتهم لفترة وجيزة ،وهم في طريقهم
86
من المدرسة إلى البيت.
ً
ً
87
في أواخر أكتوبر/تشرين اﻷول ،أصاب المستوطنون صبيا كان عائدا لبيته من المدرسة بالمنطقة المحتلة بمدينة الخليل.
ً
وفي الضفة الغربية أيضا أشارت تقارير إعﻼمية إلى مهاجمة مجهولين لحافلتين تقﻼن أطفال مدارس إسرائيلية في :2016

•

في  21مايو/أيار  2016قام مجهول بإطﻼق النار على حافلة مدرسية مليئة بأطفال إسرائيليين في سن المراهقة ،قرب غوش صهيون ،وهي مستوطنة في جنوب
88
القدس.

•
•

•

في  5يونيو/حزيران  2016اعتدى مجهول بمقذوفات معدنية على محطة انتظار حافﻼت مليئة بأطفال مدارس إسرائيليين قرب بلدة حوارة الفلسطينية.

89

ً
في  ،2017أفادت هيئة إنقاذ الطفولة بوقوع  8هجمات على طﻼب فلسطينيين وعاملين فلسطينيين بالتعليم ،و 39واقعة اعتقلت خﻼلها القوات اﻹسرائيلية واحتجزت طﻼبا
وعاملين بالتعليم من المدارس ،و 114واقعة لتعرض طﻼب ومعلمين للتأخير لدى نقاط التفتيش والحواجز اﻷمنية في الطريق إلى المدرسة أو بسبب التواجد العسكري قرب
المدارس 90.ومن أمثلة أنواع اﻻنتهاكات المختلفة:
91

•

في إحدى الوقائع بتاريخ غير محدد في  ،2017تناقلت التقارير اعتداء الجنود اﻹسرائيليين على طالب وتأخيره لساعة لدى نقطة تفتيش أبو الريش في الخليل.

•

في أواسط فبراير/شباط  2017وقعت مصادمتان قرب مدارس في مدينة قلقيلية وبلدة بزاريا بنابلس ،ما أدى ﻹصابة  5طﻼب بحسب هيئة تنسيق الشؤون
92
اﻹنسانية.
ً
ً
أفادت هيئة تنسيق الشؤون اﻹنسانية أيضا باعتداء مستوطنين على فتاة فلسطينية عمرها  14عاما وإصابتها ،وكانت في طريقها إلى المدرسة في الخليل ،في أواسط
ً
أبريل/نيسان  ،2017فضﻼ عن إصابة ناظر مدرسة قرطبة في الخليل أواسط مايو/أيار 2017.93

•

اﻻستخدام العسكري للمدارس والجامعات
قامت القوات اﻹسرائيلية وجماعات مسلحة مجهولة باستخدام أكثر من  24مدرسة كقواعد لها ،وكمخازن أسلحة وفي عدد من اﻻستخدامات اﻷخرى ،منها في بعض الحاﻻت
استخدامها كنقاط استراتيجية لحماية المستوطنات اﻹسرائيلية 94.مثل هذا نسبة كبيرة من الهجمات التي تم اﻹبﻼغ بوقوعها بين  2009وأواسط  ،2013عندما تم توثيق 6
حاﻻت لﻼستخدام العسكري .وأغلب حاﻻت اﻻستخدام العسكري للمدارس وقعت في الضفة الغربية خﻼل .2014
وفي  ،2013أفادت اليونيسف بوقوع  12حالة استخدام عسكري .ومن بينها ،اقتحم اﻷمن اﻹسرائيلية عنوة مدرسة الحاج معزوز المصري في نابلس شمالي الضفة الغربية 6
95
مرات ،بحسب التقارير لحماية المستوطنين اﻹسرائيليين أثناء زيارتهم لمزار ديني قريب .وقد أضروا ببنايات المدرسة في كل مرة ،وحطموا اﻷقفال واﻷبواب.
بحسب اﻷمم المتحدة وبموجب تقرير صادر عن “باحثين في خطر” ،وقعت  22حالة استخدام عسكري لمدارس وجامعات في الضفة الغربية خﻼل  ،2014واقتحمت القوات
اﻹسرائيلية  5مدارس لﻸونروا دون تصريح 96.أفادت اليونيسف بأن القوات اﻹسرائيلية في الضفة الغربية أعلنت إغﻼق بعض المدارس بصفتها مناطق عسكرية ،مع استخدامها
كمراكز احتجاز واستجواب ،وفي  15حالة كمواقع لحماية المستوطنين أثناء زيارتهم لمزارات دينية 97.وفي  3حاﻻت استخدمت جماعات فلسطينية مدارس لﻸونروا في غزة
كمواقع ﻹطﻼق الصواريخ ،واستخدمت القوات اﻹسرائيلية مدرسة حكومية في غزة ﻷغراض عسكرية ،بحسب اليونيسف 98.ومن أمثلة وقائع اﻻستخدام العسكري:
99

•

أثناء الربع اﻷول من العام ،استخدمت القوات اﻹسرائيلية مدرسة الطبقة اﻻبتدائية المشتركة في الخليل كمركز لﻼحتجاز الليلي.

•

توصلت هيومن رايتس ووتش إلى استخدام القوات العسكرية لثﻼث مدارس في عمليات عسكرية أواسط يونيو/حزيران  ،2014بعد اختطاف فلسطيني وقتله لثﻼثة
100
مراهقين إسرائيليين .نام الجنود في المدارس وخلفوا ورائهم بعد خروجهم رصاصا حيا والكثير من القمامة بالمنشآت.
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•

بحسب شبكة “باحثون في خطر” ،فقد حولت القوات اﻹسرائيلية مباني أكاديمية بحرم جامعة برزيت في رام الله إلى ثكنات في الفترة من  19إلى  22يونيو/حزيران
101
 ،2014في سياق تفتيشها للجامعة ومصادرتها لممتلكات تخص الطﻼب.

•

أفاد مجلس اﻷمن بقيام أطراف مجهولة في غزة أثناء يوليو/تموز  2014باستخدام  3مدارس لﻸونروا في تخزين اﻷسلحة :مدرسة شاطئ غزة المشتركة “ب”
ومدرسة جباليا اﻻبتدائية “ج” ،ومدرسة اﻷيوبية للبنين (تعتبران مدرسة واحدة) ،ومدرسة النصيرات اﻹعدادية المشتركة “ب” 102.عثرت اﻷمم المتحدة على أسلحة
ً
103
بالمدارس الثﻼث ،فضﻼ عن خطط عسكرية مكتوبة على السبورات ،واستخدام المناضد كأسّرة في مدرسة النصيرات اﻹعدادية “ب”.

تراجعت أعداد تقارير اﻻستخدام العسكري للمدارس بعد  .2014وثقت اليونيسف  3حاﻻت استخدام عسكري لمدارس بالضفة الغربية في عامي  2015و ،2016مرة على يد
فلسطينيين مسلحين ،ومرتين على يد قوات إسرائيلية .ونقلت مصادر اﻹعﻼم استخدام الجيش اﻹسرائيلي لجامعة واحدة .وهذه الوقائع كانت كما يلي:
104

•

في  11مارس/آذار  2015اقتحم فلسطينيون مدرسة بﻼطة اﻷساسية للبنين في الضفة الغربية واستولوا عليها وطالبوا الطﻼب بإخﻼء المدرسة.

•

في جنين ،اقتحمت القوات اﻹسرائيلية مدرسة زبدة الثانوية للبنين واستخدمت سطحها لمراقبة نقطة تفتيش إسرائيلية قريبة من المدرسة ،خﻼل الربع اﻷول من
105
العام.

•

بحسب مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية ،استخدمت القوات اﻹسرائيلية سطح مدرسة قرية عورتا الثانوية لعدة ساعات لحماية المستوطنين أثناء زيارتهم لمزار ديني
106
أواخر يناير/كانون الثاني  .2016أضر هذا اﻻستخدام بأبواب المدرسة.

الهجمات على التعليم العالي
قامت القوات اﻹسرائيلية ومعتدون مجهولون وعناصر أمن السلطة الفلسطينية بدخول وتفتيش الجامعات ،وإصابة وقتل طﻼب جامعيين أثناء المصادمات ،وارتكاب أعمال
تهديد وتحرش ،واحتجاز طﻼب فلسطينيين ،في عشرات الوقائع التي أضرت بمئات الطﻼب .وقد زاد عدد هذه الهجمات التي تركزت في غزة والضفة الغربية خﻼل عام ،2014
ومن بعدها أضرت عشرات الوقائع المبلغ بها بالتعليم العالي في كل عام .وكان عدد الهجمات أكبر من المعدﻻت الواردة في تقرير “التعليم تحت الهجوم .”2014
في عام  2013وقع هجوم واحد على اﻷقل على التعليم العالي ،أثناء المصادمات بين طﻼب فلسطينيين والقوات اﻹسرائيلية .أفاد مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسًانية بأنه في 17
نوفمبر/تشرين الثاني  2013قامت مجموعة من الفلسطينيين ،بينهم طﻼب بجامعة القدس ،بإلقاء الحجارة على الجنود اﻹسرائيليين فيما كانوا يحرسون عماﻻ إسرائيليين يجرون
ً
أعمال صيانة على الجدار العازل قرب الجامعة .وأثناء المصادمات ،أطلقت القوات اﻹسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على الجامعة ،فأصابت  32شخصا وأضرت
107
بممتلكات الجامعة.
ً
زاد عدد الهجمات على التعليم العالي كثيرا في  2014عن اﻷعوام السابقة .أفادت اﻷمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني واﻹعﻼم بأربع حوادث حيث اقتحمت القوات اﻹسرائيلية
جامعات بالضفة الغربية في  ،2014وأضرت بـ  14جامعة ودمرتها في غزة ،أثناء عملية “الجرف الصامد” 108.كما تعرف التحالف العالمي على تقرير واحد بهجوم على أستاذ
بمؤسسة تعليم عالي ،وقد أطلق عليه مجهولون النار .ومن اﻷمثلة:

•

في يونيو/حزيران  2014بحسب شبكة “باحثون في خطر” ،اقتحمت القوات اﻹسرائيلية  4جامعات فلسطينية أثناء بحثها عن المراهقين اﻹسرائيليين المفقودين
الثﻼثة ،وأضرت ببنايات وممتلكات ،ودمرت مواد تعليمية ،وصادرت بيانات الطﻼب الشخصية 109.ومن تلك الجامعات:
ً
 oجامعة برزيت في رام الله ،في الفترة  19إلى  22يونيو/حزيران ،والمذكورة أعﻼه أيضا في القسم الخاص باﻻستخدام العسكري.

o
o
o

الجامعة العربية اﻷميركية في جنين ،في  20يونيو/حزيران .2014

الجامعة التقنية الفلسطينية في الخليل في  22يونيو/حزيران .2014
ً
جامعة القدس ،في  22يونيو/حزيران  2014أيضا.

•

بحسب مصادر إخبارية محلية ،قام مجهولون بإطﻼق النار على عبد الستار القاسم ،اﻷستاذ بجامعة النجاح الوطنية شمالي الضفة الغربية ،في أغسطس/آب  2014وهو
110
يغادر بيته .وتناقلت التقارير عدم تعرضه للضرر في تلك الواقعة.

•

ومن بين الجامعات المتضررة والمدمرة أثناء عملية “الجرف الصامد” ،ذكرت شبكة “باحثون في خطر” أن الجامعة اﻹسﻼمية تعرضت ﻷكبر الضرر ،في 2
ً
أغسطس/آب  ،2014عندما أطلقت القوات اﻹسرائيلية صاروخا على الجامعة .قال اﻹسرائيليون بأن حماس استخدمت الجامعة في أغراض عسكرية ،وإن كانت
ً
111
الجامعة قد أنكرت هذه المزاعم باﻻستخدام العسكري .أضر الهجوم كثيرا بالمنشآت.

في  2015دخلت قوات اﻷمن الفلسطينية والجيش اﻹسرائيلي جامعات فلسطينية في الضفة الغربية في عشرات الوقائع ،حيث قاموا بتهديد ومضايقة واحتجاز مئات الطﻼب
الجامعيين الفلسطينيين ،بحسب اﻷمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش وتقارير إعﻼمية 112.مثلت هذه التهديدات ووقائع المضايقة زيادة في أعداد الطﻼب واﻷساتذة المبلغ
ً
بتعرضهم لهجمات على التعليم العالي ،وكانت مثل تلك الحوادث في السابق تضر باﻷساس بالبنية التحتية .وجاءت اعتقاﻻت قوات اﻷمن الفلسطينية ردا على مشاركة الطﻼب في
ً
أنشطة حزبية وفي اﻻنتخابات الحزبية 113.كما أفادت وزارة الخارجية اﻷمريكية ومصادر أخرى بعدة حاﻻت حيث استهدفت القوات اﻹسرائيلية طﻼبا بالذخيرة الحية والرصاص
المطاطي والغاز المسيل للدموع ،واعتداءات أخرى .من اﻷمثلة:
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•

ً
اعتقلت قوات اﻷمن الفلسطينية  25طالبا من عدة جامعات ،بما يشمل جامعة برزيت برام الله ،بعد انتخابات طﻼبية انعقدت في  22أبريل/نيسان  2015.114ومن بين
المعتقلين جهاد سليم ،الممثل الطﻼبي المنتمي لحركة حماس بجامعة برزيت ،الذي تناقلت التقارير تعرض قوات اﻷمن له باﻻعتقال والضرب واﻻستجواب وحرمانه
من الضروريات اﻷساسية ،لمدة  24ساعة في  25أبريل/نيسان 2015.115

•

تناقلت التقارير دخول القوات اﻹسرائيلية وتفتيشها للجامعة التقنية خضوري في طولكرم عدة مرات في أكتوبر/تشرين اﻷول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون
ً
ً
اﻷول  ،2015فضﻼ عن احتﻼل الجامعة 116.على سبيل المثال ،تناقلت التقارير إصابة القوات اﻹسرائيلية لـ  87طالبا أثناء محاولة فض مظاهرات بالجامعة باستخدام
الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ،بين  16و 20ديسمبر/كانون اﻷول 2015.117
ً
أصابت القوات اﻹسرائيلية أيضا عشرات الطﻼب باستخدام الغاز والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية في جامعة القدس ،في  28أكتوبر/تشرين اﻷول و2
نوفمبر/تشرين الثاني 2015.118

•

كانت أعداد اقتحامات القوات اﻹسرائيلية لجامعات فلسطينية مماثلة خﻼل عام  ،2016حيث ظهرت تقارير عن أكثر من  12واقعة أضرت بنحو  100شخص .وعلى مدار العام وثقت
تقارير مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية والتقارير اﻹعﻼمية وقائع اقتحام القوات اﻹسرائيلية وتفتيشها لجامعة برزيت في رام الله ،والجامعة العربية اﻷميركية في جنين،
والجامعة الفلسطينية التقنية خضوري في طولكرم ،وجامعة القدس ،التي تم تفتيشها  4مرات على اﻷقل 119.تحملت قوات اﻷمن الفلسطينية مسؤولية اعتقال أستاذ فلسطيني
في إحدى الوقائع .على سبيل المثال:

•

في  17نوفمبر/تشرين الثاني  2016اقتحمت القوات اﻹسرائيلية وفتشت المدرسة الفلسطينية التقنية وكسرت أبواب مختبر الحاسب وأضرت بعدة حواسب ،وسرقت
120
تسجيﻼت من كاميرات اﻷمن الخاصة بالجامعة.

•

في  19نوفمبر/تشرين الثاني  2016أمضت القوات اﻹسرائيلية  3ساعات في حرم جامعة القدس ،وخﻼل العملية أضرت بجميع الكتب والمجﻼت واﻷدوات المكتبية
ُ
وسرقتها ،وكانت تباع في معرض كتاب مخفض للطﻼب 121.وأفاد مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية بوقوع حادث إضافي آخر واحد على اﻷقل بجامعة القدس ،في
نوفمبر/تشرين الثاني 2016.122
ً
ً
ً
ً
اعتقلت قوات اﻷمن الفلسطينية أستاذا جامعيا واحدا على اﻷقل ،وهو أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم ،ردا على تعليقات أدلى بها في لقاء متلفز حول حدود
المدد الرئاسية ،في فبراير/شباط 2016.123

•

واستمرت نفس أنماط العنف في  ،2017حيث وقعت عدة عمليات تفتيش من قبل القوات اﻹسرائيلية على جامعات فلسطينية ،واعتقال أستاذ فلسطيني واحد على
اﻷقل .ومن الوقائع ما يلي:
ً
أفادت وكالة معا لﻸنباء بأنه في  13أبريل/نيسان  2017فتش الجيش اﻹسرائيلي بلدة أبو ديس في القدس ،وتصادم مع طﻼب فلسطينيين بجامعة القدس .وتم
124
إطﻼق رصاصات معدنية مغلفة بالمطاط من قبل القوات اﻹسرائيلية أصابت  6طﻼب ،واستنشق  18فلسطينيا آخرين الغاز المسيل للدموع وأصيبوا باﻻختناق.

•

في  14مايو/أيار  2017بحسب العفو الدولية ،اعتقلت القوات اﻹسرائيلية أحمد قطامش ،أستاذ العلوم السياسية من بيته في رام الله .تم احتجازه دون اتهامات  3أشهر
125
إلى حين اﻹفراج عنه في  13أغسطس/آب.
ً
أفادت وكالة معا لﻸنباء بأن القوات اﻹسرائيلية اعتقلت طارق ربيع ،العضو السابق في الكتلة اﻹسﻼمية الطﻼبية المنتمية لحركة حماس .وأدى البحث عن ربيع
ً
ً
126
واعتقاله إلى مصادمات أمام جامعة برزيت ،وفتحت القوات اﻹسرائيلية النار فأصابت  11شابا فلسطينيا.

•

في  14ديسمبر/كانون اﻷول  2017اقتحمت القوات اﻹسرائيلية وفتشت جامعة برزيت في رام الله .قامت باحتجاز فرد من أمن الجامعة وحطمت بوابة مبنى المجلس
ً
الطﻼبي ،وصادرت حواسب ورايات وﻻفتات وميكروفونات وملصقات ومنشورات ،بحسب مصادر إعﻼمية 127.وأفادت وكالة معا بأن القوات اﻹسرائيلية سبق أن فتشت
حرم الجامعة في  11يناير/كانون الثاني 2016.128
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