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ملخص :يستقصي هذا التقرير التجارب والتطبيق العملي لتعليم السالم ،ويطرح استعراضا للطريقة اليت تطور هبا تعليم السالم
مع مرور الوقت وكيف تتم معاجلته أكادمييًا .وهو مستمد بشكل رئيسي من أمثلة أوربية ملموسة ،مع األخذ بعني االعتبار
الدروس املستفادة من التجارب الناجحة إلسرائيل/فلسطني .يف القسم الثاين ،يتم استعراض املفاهيم األساسية اليت هلا أمهية
رئيسية يف التعامل مع تعليم السالم ،وهي مفهوم “تعليم السالم" ،مفهوم "الصراع" ،ومفهوم "السالم" ،ابإلضافة إىل مفهومي
السالم بتفاصيله ،وهو مقسم إىل ثالثة
"بناء السالم (احمللي)" و"جمتمعات (ما بعد) الصراع"ّ .أما القسم الثالث فينظر إىل تعليم ّ
السالم يف يومنا هذا يف الواثئق السياسة الرئيسية ،ومعظمها
أقسام فرعية .القسم األول يتيح لنا إلقاء نظرة عامة على تعريف ّ
على املستوى الدويل حيث أصبح هذا املفهوم معمماً .أ ّما القسم الثاني فهو يعطي لمحة عامة عن تاريخ تطبيق تعليم السالم ،
وهو اتريخ يعود اىل القرن التاسع عشر ومحاوالته في تلك الفترة إلحداث اإلصالحات التربوية من جهة ،وإقامة عالقات السالم
السياسة بين الدول من جهة أخرى .في حين ّ
أن القسم الثالث ،ومن خالل النظر في الخبرات العملية المعاصرة في أوربا بشكل
خاص يناقش إنجازات تعليم السّالم كما يناقش أيضا َ مطبات تعليم السّالم .كما أ ّنه سيولي اهتماما ً خاصا ً هنا حلاالت إيرلندا الشمالية
والبوسنة واهلرسك وكذلك عملية التكامل األورويب حتت مظلة االحتاد األورويب .ينظر القسم الرابع يف اثنني من السياقات املتداخلة
احملددة ذات الصلة لتعليم السالم .من انحية ،يتم معاجلة دور الديناميكية اليومية والتجربة احلياتية وامللموسة لألفراد يف حاالت
الصراع ودورهم بتعزيز أو عرقلة تعليم السّالم بتعزيز أو عرقلة تعليم السالم .من انحية أخرى ،يعاجل أتثري التعرض للعنف على
أيضا
تعليم السالم .يتم التأكيد هنا على الدور املركزي للعنف يف جعل انعدام الثقة املتبادل قاعدة العالقات االجتماعية ،ولكن ً
االستخدام االستاتيجي ألعمال العنف الذي يقوض تعليم السالم .يف القسمني الثالث والرابع يشار إىل حالة إسرائيل/فلسطني
من أجل تسليط الضوء على أوجه التشابه واالختالف مع اخلربات األوروبية .يف هناية التقرير ملخص لألمثلة الناجحة يف أورواب
وتوصيات بشأن السياسات يف إسرائيل وفلسطني.

كلمات مفتاحية :تعليم السالم؛ أصول تربية؛ صراع؛ عنف؛ أورواب؛ إسرائيل/فلسطني
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 .1مقدمة
تعليم السالم  -باالرتكاز على فكرته اإلساسية  ،املنصوص عليها يف دستور اليونسكو 1حول هذا املوضوع " ،ملا كانت احلروب تتولد
يف عقول البشر ،ففي عقوهلم جيب أن تبىن حصون السالم" 2هو استجابة ٍ
لتحد كبري يواجه البشر 3.وهذا التحدي هو انتشار الصراعات
واحلروب والعنف واإلابدة اجلماعية يف التاريخ البشري .كل هذا واضح للغاية من منظور عاملنا احلديث املتابط عامليًا .عاملنا ،بشكل
عام ،والساحة الفلسطينية-اإلسرائيلية ،بشكل خاص  -يتناقض هذا العامل مع سرد احلداثة األساسي للشمولية والتقدم والعقالنية –
ليُبىن إىل حد كبري ابحلرب ،والعنف ،والصدمات النفسية والصراعات املطولة (عازر  .)2002ابلنظر إىل الوقت الذي مضى منذ
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر  -وهي الفتة اليت يركز فيها العديد من األكادمييني عند دراسة كيفية ظهور اجملتمعات
أيضا خالله نظامنا الدويل املعاصر  -منذ ذلك احلني ،شهدت السياسة الدولية أمثلة
احلديثة يف أحناء العامل ،والوقت الذي تش ّكل ً
عدي دة للصراعات (غري املتكافئة) ،وفرض اهليمنة ،والتنافس بني القوى العظمى ،واأليديولوجيات السياسية العنصرية ،والتوسع
االستعماري ،ومعارضة االستعمار ،واحلروب اإلقليمية والعاملية ،واإلابدة اجلماعية ،وعدد ال حيصى من "احلروب اجلديدة والقدمية"
(كالدور  )1999متفاوتة ا لشدة والعديد منها بسبب االنقسامات العرقية/الدينية/القومية .مجيع هذه التوترات والصراعات تؤدي وكما
جيدا إىل االغتاب واملعاانة البشرية واالستغالل والقهر والتمييز والقوالب النمطية بني أطراف الصراع.
يعلم اإلسرائيليون والفلسطينيون ً
أيضا ،كما خيربان املربني،
كما ترسخ مثل هذه التوترات "ثقافات الصراع" األوسع واملعرضة للعنف يف مناطق الصراع "الساخنة" ،ولكن ً
جتد طريقها إىل املدارس واألسر واملواقف اليومية (ابر-اتل .)2013
أيضا نتاج زمننا املعاصر  -ويهدف إىل التصدي للتحدايت املذكورة أعاله،
ويف هذا العامل املضطرب والعنيف يعترب تعليم السالم هو ً
املؤدية للعنف .ينتمي تعليم السالم إىل جمموعة أوسع من
النامجة ،من بني مجلة أمور ،عن االغتاب اجلمعي وثقافات الصراع ّ
األساليب الطموحة واملنتشرة من وقت آلخر خالل القرنني املاضيني .يهدف تعليم السالم إىل الوسطية ،أو احلد ،أو حىت التغلب
على ديناميكية الصراع عميقة اجلذور والتنافس وصور العداء وهذا من شأنه أن يكمل إجراءات بناء السالم األخرى كالدبلوماسية
الدولية والقانون الدويل وغري ذلك من أشكال التعاون الدويل .وهبذا يعد تعليم السالم أحد األساليب املتعددة داخل وخارج
املؤسسات التعليمية اليت هتدف إىل تعزيز التعاون والتكامل ،وبناء التوافق والسالم بني احلضارات واألمم واجملتمعات واجلماعات
واألفراد (أنظر نودينغز  .)2012وحيدث ذلك من خالل أدوات تتاوح بني املستوى احمللي والدويل .عند النظر يف دور تعليم السالم
جيدا ،حىت من الزمن املاضي لعملية السالم
يف الصراعات طويلة األمد ،فإن احلقيقة هي  -كما يعلم االسرائيليون والفلسطينيون ً
السابقة  -أنه يف العديد من اجملاالت السياسية ،يتواجد "الصراع" و"السالم" جنباً إىل جنب .ميكن مالحظة ذلك يف أمثلة متتد من
إسرائيل/فلسطني إىل كولومبيا وكشمري ،ومن الكونغو إىل شرق أوكرانيا وإيرلندا الشمالية .يف كثري من األحيان ،ما ميكن مالحظته هو
توسع مواز لديناميكية الصراع ،من جهة ،وأشكال متعددة األوجه للتدخل والوساطة اخلارجية والداخلية اليت هتدف اىل منع التصعيد،
من جهة أخرى .وتعليم السالم هو احدى هذه التدخالت  -إىل جانب أدوات أخرى مثل الدبلوماسية .مؤسسيًا ،يُنظّم تعليم
السالم يف كثري من األحيان من خالل أنشطة املنظمات الدولية ،اليت تقودها ،منذ هناية احلرب العاملية الثانية ،األمم املتحدة والعديد
 1منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
http://portal.unesco.org/en/ev.php -URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html2

 3هذا التقرير هو نتيجة تعاون ملهم مع الدكتور خليل الشقاقي (المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية) والدكتور روبي ناثانسون (مركز ماكرو
لالقتصاد السياسي) في إطار مشروعهما حول "تحديد مصادر عدم الثقة المتبادلة في العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية" الممول من قبل االتحاد األوروبي
تحت مظلة مبادرة االتحاد األوروبي لبناء السالم .أنا ممتن لخليل وروبي ،وكذلك حمادة جبر من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

إلعطائي الفرصة ألكون جزًءا من هذا المشروع المهم وتكلفت ي بكتابة هذا التقرير .تلقى التقرير الكثير من التعليقات القيمة في مؤتمر دولي حيث تم
تقديمه في كانون الثاني  .2021وأود أن أعرب عن امتناني بشكل خاص للدكتورة سارة كالرك-حبيبي وكذلك البروفيسور دانيال بار-تال والبروفيسور
أيضا لجميع المشاركين اآلخرين في المؤتمر ومدخالتهم القيمة.
سامي عدوان الذين ناقشوا ورقتي بشكل ممتاز في المؤتمرً .ا
شكر جز ً
يال ً
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أيضا أنشطة املنظمات اإلقليمية ،مثل
من وكاالهتا املتخصصة ،ال سيما وكالتها املتخصصة يف التعليم :اليونسكو .لكنه يضم ً
منظمة األمن والتعاون يف أورواب ( )OSCEوعدد من الدول العديد من املنظمات غري احلكومية اخلارجية واحمللية.
يتكز انتباه الرأي العام الذي حتصده جهود صنع السالم يف مناطق الصراع غالبًا على دبلوماسية "املسار األول" ،أي دور القادة
السياسيني أو عمل الدبلوماسيني وقوات حفظ السالم والبريوقراطيني .ومع ذلك ،فإن هذا املستوى الرمسي هو واحد فقط ،وكما
تسلط األدبيات الضوء ،فهو مصدر ٍ
كاف ،إىل حد كبري ،لبناء السالم .ما يشار إليه بدبلوماسية املسار الثاين أو املستوى الثاين،
دورا حمورًاي يف حتويل االتفاقات اليت تنهي العنف
والذي اكتسب اليوم اعتافًا أبنه "بناء سالم" حملي (دي كونينغ  )2013حيتل ً
أيضا ً
املفتوح واألعمال العدائية إىل حالة دائمة للسالم .وهذه مهمة صعبة ،ابلنظر إىل أن أكثر من نصف اتفاقات السالم تتعثر يف
كثريا ما تعود اجملتمعات أو تبقي على مستوايت عنف عالية .إن زوال عملية السالم
السنوات اخلمس األوىل بعد عقدها ،و ً
حتديدا ،على مستوى
اإلسرائيلية-الفلسطينية يف التسعينيات هو مثال جيد على هذه الديناميكيات املتدهورة .وهذا السياق ً
املمارسني وكذلك على مستوى البحث العلمي يف تعليم السالم ،عُّرف أبنه عامالً رئيسيًا يف العمل من أجل استدامة السالم .جتدر
اإلشارة إىل أن تعليم السالم يف اجملال األكادميي هو مسعى متعدد التخصصات جيمع بني الفلسفة واألخالق وعلم التبية وعلم
النفس والعلوم السياسية والعالقات الدولية ودراسات السالم والصراع والعديد من اجملاالت األخرى .لقد مت فعال إحراز تقدم ،لكن ال
يزال النقاش األكادميي يدور حول كيفية دمج ختصصات علمية متلفة.
تقييما لتطبيق تعليم السالم من خالل حتليل دقيق لإلجراءات رئيسية ،ال سيما يف أورواب .وهو يقوم بذلك يف أربع
يعرض هذا التقرير ً
خطوات .يبدأ التقرير يف القسم الثاين يف مناقشة املفاهيم اجلوهرية اليت تشكل السياقات السياسية واجملتمعية األوسع لتعليم السالم:
وهي مفاهيم "تعليم السالم" ،و"الصراع" ،و"السالم" ،وكذلك املفاهيم ذات الصلة" :تعليم السالم (احمللي)" وما يسمى بـ "جمتمعات
(ما بعد) الصراع" .وبعد تبيان هذا ،يعرض القسم الثالث وبشكل تفصيلي تطبيق وجتارب عملية لتعليم السالم ،ويسلط الضوء هنا
أيضا على كيفية ارتباط كل ذلك ابلوضع يف إسرائيل وفلسطني .ينقسم القسم الثالث إىل ثالثة أقسام فرعية :أوالً،
ويف بقية الورقة ً
يقدم حملة متصرة حول تعريف تعليم السالم يف واثئق السياسة الدولية الرئيسية .اثنيًا ،يقدم التقرير حملة عن اتريخ ممارسات تعليم
السالم ،وهو اتريخ يعود اىل القرن التاسع عشر وجهود تلك الفتة إلحداث اإلصالحات التبوية ،من جهة ،وبناء العالقات
السياسية السلمية بني الدول ،من جهة أخرى .بعد أن ترسخت جذوره يف أحناء العامل خالل القرن التاسع عشر ،ازداد إضفاء الطابع
املؤسسي الدويل على تعليم السالم بعد احلرب العاملية الثانية.
كثريا ما يُفهم بشكل خاطئ على أنه
هذا املنظور التارخيي مهم لفهم أفضل للتاريخ الطويل هلذا البعد العاملي لتعليم السالم ،والذي ً
شيء حديث ،أو جديد ،أو غريب .اثلثًا ،يقدم التقرير بيا ًان ختاميًا لتعليم السالم املعاصر من خالل مناقشة اإلجنازات ولكن أيضا
حصرا من أورواب .وسيويل اهتمام خاص
من خالل مناقشة العثرات يف تعليم السالم ،ابلنظر إىل أمثلة جتريبية ملموسة ،ابلذات وليس ً
يف القسمني الثالث والرابع خلربات تعليم السالم يف إيرلندا الشمالية ،والبوسنة واهلرسك ،وكذلك قربص ،وهي ثالثة مواقع من أمثلة
كثريا من قبل العاملني واألكادمييني إىل جانب إسرائيل/فلسطني .كما أن التقرير يسلط الضوء على أمثلة
الصراع املطول اليت تُناقش ً
أخرى كذلك ،أوال وقبل كل شيء عالقة تعليم السالم والتكامل األوروب .يتم يف القسم الرابع تناول عاملني أساسيني متداخلني
أيضا.
غالبًا ما يدعمان تعليم السالم املستدام ،ولكنهما ميكن أن يعوقاه بشدة ً
يدرس التقرير أوالً األمهية الكبرية لديناميكية احلياة اليومية والتجربة احلياتية امللموسة لألفراد يف حاالت الصراع يف تعليم السالم ،سواء
أيضا كساحة يتم فيها التكيز على هوايت الصراع ومقاومة تعليم السالم .ابلتايل،
يف جعل تعليم السالم هدفًا سياسيًا
مشروعا ولكن ً
ً
هذا حتذير ضد "رومانسية تعليم السالم" اليت تنظر إىل مشاركة وإدماج اجملتمعات احمللية على أهنا دواء سحري حلل الصراعات اليت
حتركها النخبة ظاهرًاي .اثنيًا ،يعرض التقرير أتثري التعرض للعنف املستدام وواسع النطاق ،يف حاالت الصراع ،على تعليم السالم .ومن
األمور احملورية يف هذا السياق مناقشة كيف يولد العنف ثقافة عدم الثقة ،من انحية ،وكيف يُستخدم العنف غالبًا يف حاالت الصراع
كمورد استاتيجي من قبل أطراف الصراع من أجل تقويض السالم بدالً من تعزيزه ،من انحية أخرى .ينتهي التقرير مبلخص عن
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أيضا إمكانية تطبيقها يف إسرائيل
األمثلة الناجحة يف أورواب وتوصيات السياسات املتعلقة بتعليم السالم املستدام اليت تعكس ً
وفلسطني.

 .2السياقات األساسية

 2.1تعليم السالم

تعليم السالم هو ،وف ًقا لتعريف عام طرحته مؤسسة بريغوف ،ومقرها يف توبينغني ،وهي منظمة غري حكومية رائدة عامليًا يف هذا املوضوع:
"عملية اكتساب القيم واملعارف وتطوير املواقف واملهارات والسلوك ليعيش املرء يف وائم مع نفسه ،واآلخرين ،والبيئة الطبيعية" 4.أما
التعريف األكثر دقّةً  ،املرتبط ابلصراعات (العنيفة) بني اجلماعات ،فيتعلق بدور تعليم السالم هبدف "احلد من العنف ،ودعم حتويل
الصراعات ،وتعزيز قدرات السالم لألفراد واجلماعات واجملتمعات واملؤسسات" 5.يهدف تعليم السالم إىل معاجلة العنف بنهج متعدد
األبعاد (راجع مسيث ،داتزبرغر وماكايل  .)27 :2016لذا ،مت تعريفه أبنه معاجل للعنف املباشر (مثل الصراعات العنيفة ،وانتهاكات
حقوق اإلنسان ،والعقاب البدين ،واالعتداء اجلنسي ،وكيف يؤثر مجيعهم على اجملاالت التعليمية) ،العنف غري املباشر (كاألمية ،وعدم
املساواة يف احلصول على فرص التعليم ،وضعف البنية التحتية) ،وكذلك العنف القمعي (كغياب الدميقراطية وفرص املشاركة يف املدارس
للتالميذ وغريهم) والعنف املن ّفر (كاملناهج املتحيزة ثقافيًا أو متجيد احلرب والعنف).

ابلتايل ،يعمل تعليم السالم بشكل خاص يف السياقات التعليمية من روض األطفال إىل املدارس والتعليم العايل واألشكال املختلفة من
التعلم مدى احلياة .هدفه الرئيسي هو حتويل هوايت الصراع والسلوك اليومي يف مواقف الصراع (بني اجملموعات أو بني األفراد)
صحيح ا أن واضعي السياسات مييلون ملناقشة تعليم السالم فيما يتعلق ابلصراعات السياسية على
(انظر القسم الثالث) .ولئن كان
ً
مستوايت متلفة ،وكأداة تدخل مواتية للتغلب على العداوات والصور النمطية وعدم الثقة املتبادلة وصور العدو ،فإن طموح تعليم السالم
وأسسه الفكرية أوسع نطاقًا :فهو يناشد الطموح العام إىل السعي للتعليم السلمي والتسوية غري العنيفة للصراعات يف احلياة اليومية
أيضا ،خارج مناطق الصراع يف السياسة الدولية.
ً
أيضا يف اجملتمعات خارج مناطق
وهلذا السبب ،تُعترب أدوات تعليم السالم وقرارات السياسات بشأنه اليوم مسة أساسية لسياسات التعليم ً
مثال  ،يف معظم أحناء االحتاد األورويب .فعلى سبيل املثال حيظر القانون األملاين لعام  2000العنف يف تربية األطفال (استنادا
الصراعً ،
إىل اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل) أو مركز خدمة تعليم السالم للمدارس يف والية ابدن-فورمتربغ االحتادية األملانية الذي يوفر مواد
تعليم السالم الستخدامها من قبل املدارس يف تلك الوالية 6.كما الحظ فرينر فينتشتاينر ( )2003: 319وهو أكادميي رائد يف تعليم
عاما" :مقدار تعليم السالم الذي يتم تنفيذه [ ]...يعتمد إىل
السالم  -و ً
اضعا نظام التعليم النمساوي يف االعتبار ،ولكن واص ًفا منظوراً ً
حد ك بري على تعريفه .كلما مت تعريفه مبفهوم أوسع ،كلما وجد املرء أكثر" .إذا مشلنا "فقط" إصالحات املناهج امللموسة أو املدارس
املخصصة للتعليم املشتك يف مناطق الصراعات طويلة األمد ،رمبا كان أقل – وهناك استثناء متعلق ابلساحة الفلسطينية-اإلسرائيلية
أيضا ابلنظر إىل التأثري الفعلي ملثل هذه اإلجراءات يف
وهو املدرسة العربية-اليهودية للسالم نفيه شالوم/واحة السالم يف إسرائيل  -وأقل ً
أيضا اجملتمعات "املستقرة" ،ونظران إىل أمناط أوسع من
أيضا القسم الثالث) .ولكن إذا مشلنا ً
تغيري ديناميكيات الصراع الكلي (أنظر ً
التعليم يف املدارس والتبية املدنية بشكل عام وكيف يتم تدريس أدوات حل الصراع السلمية ،جند تعليما للسالم بشكل أوسع ،كما
 https://www.berghof-foundation.org/en/publications/glossary/educating -for-peace/. 4من أجل الحفاظ على الترابط فإن
االقتباسات الالحقة من المنظمات غير الحكومية هي من معهد بيرغوف  -ومع ذلك ،فإن التعريفات العامة ال تختلف جوهرًيا بين هذه وفاعلين أساسيين
آخرين غير حكوميين في تعليم السالم .هناك العديد من المنظمات غير الحكومية المهمة األخرى التي تعمل في تعليم السالم (يشير هذا التقرير إلى
بعضها في القسم .)3.1
 5المصدر نفسه.
( https://www.friedensbildung-bw.de/fuenf-jahre 6باأللمانية)
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توضح األمثلة أعاله املتعلقة أبملانيا .قبل النظر يف التاريخ واالستنتاج اخلتامي لتعليم السالم يف القسم التايل ،دعوان نتناول بسرعة السياق
األوسع الذي يتم فيه تعليم السالم .وهذا ضروري ألن مفهوم تعليم السالم مرتبط ارتباطًا وثي ًقا ابلطريقة اليت نفهم هبا الصراعات،
والسالم ،وبناء السالم ،وجمتمعات (ما بعد) الصراعات.

 2.2الصراعات
يتعلق السياق األول بفهمنا للصراعات .والصراعات تشري إىل أوضاع ملموسة لعالقات اجتماعية معينة  -سواء كانت بني األفراد ،يف
األسرة ،يف مكان العمل ،يف أمة أو بني اجلماعات العرقية-الوطنية .يهدف تعليم السالم إىل حتسني هذه العالقات .اهلدف هو التغلب
على الصور النمطية وصور العدو يف العالقات االجتماعية اليت حيددها الصراع  -أو كما الحظت كارين أغستام وفابيو كريستيانو وليزا
ستومبوم ( ،)2015بناءً على عمل شانتال موف ( ،)2013حتويل العالقات العدائية إىل عالقات متناغمة أو على األقل حيادية أو
"ال عنفية" (ابر-اتل  .)2002يف مثل هذه األوضاع الالعنفية ،حتافظ اجملموعات االجتماعية على اختالفاهتا ولكنها تواجه بعضها
البعض بوسائل غري عنيفة ودون أتطري اآلخر كعدو (أبدي).
وابلتايل ،فإن تعليم السالم ال يتعلق ابلضرورة ابلتغلب على الصراعات ،وإمنا بتحويل طبيعة الصراعات .وهذا يتناسب بشكل خاص مع
بصرية رئيسية يف دراسات الصراع .وابلتايل ،فإن السمة األساسية يف تصعيد الصراعات هي التمييز القاسي بشكل متزايد بني جانبني:
خصوما أو حىت أعداء (أنظر ابر-اتل 2013؛ شتيت
مع تقدم ديناميكية الصراع ،تعترب األطراف املتعارضة نفسها بشكل متزايد
ً
2014؛ ميسمر .)2003
ابختصار ،تؤدي الصراعات إىل رؤية للعامل يتم فيها النظر إىل إىل أجزاء أكثر وأكثر من احلياة االجتماعية من خالل منظور ثنائي ال
ميكن جتاوزه ،على ما يبدو ،بني الذات واآلخر ،والصراع اإلسرائيلي-الفلسطيين هو مثال على ذلك .ميكن رسم كل قضية يف متناول
اليد تقريبًا يف التقسيم الثنائي هلوايت الصراع .لكن ،من جهة أخرى ،وكما يؤكد األنصار الرئيسيون لتعليم السالم ،ال ميكن وال ينبغي
ببساطة جتاهل الصراعات أو قمعها .مثة وظيفة اجتماعية يف الصراعات اليت غالبًا ما تشري إىل مطالبات شرعية إبمساع الصوت والعدالة
واملساواة اليت جيب أن تعاجل (انظر كوروستيلينا  .)2012هذا هو احلال على سبيل املثال يف الصراعات الدولية حني تكون حقوق
اإلنسان األساسية مهددة بديناميكيات الصراع (غري املتكافئة) ،على سبيل املثال التأثري املدمر ،املوثق بشكل واسع ،لالحتالل اإلسرائيلي
أيضا التأكيد
على احلقوق السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية األساسية للسكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة .ومن املهم ً
مفهوما ولكنه وقبل كل شيء تطبيق عملي يتطلب أخالقيات عمل ملموسة  -ومعاجلة هذه املظامل
على أن تعليم السالم ليس فقط
ً
أيضا من قبل الطالب يف املدارس واملؤسسات التعليمية
من خالل عمل ملموس ابملستوى اليومي من قبل املعلمني والوسطاء ،ولكن ً
األخرى (انظر القسم الرابع) ،حيث يكون اهلدف التبوي املركزي هو حتويل العالقة االجتماعية بني الذات واآلخر.

 2.3السالم
السياق الثاين يتعلق بتعريف السالم .هنا ميكن أن النظر إىل تعليم السالم كمشروع مضاد ملا يشار إليه يف بعض األحيان ابلسالم السليب
أو البارد ،أي تعريف للسالم يتوقف على جمرد غياب احلرب والعنف البدين الواضح .هلذا ،يرتبط تعليم السالم يف كثري من األحيان
مبفهوم "السالم اإلجيايب" ،بصيغته الشهرية اليت أوجدها رمز حبوث السالم ،يوهان غالتونغ ( .)2011يتعلق السالم اإلجياب "بغياب
العنف البنيوي ،كالظلم االجتماعي والقهر والتمييز" (أكسفورد  .) 5 :2014كما أنه يتعلق ابلفلسفات العلمانية أو الدينية لكيفية
الوصول إىل "السالم (الداخلي) للفرد " (املصدر نفسه ،)6 :وهو ما يُعترب شرطًا مسب ًقا للقاءات السلمية مع اآلخرين ،مبا يف ذلك
السبل اإلجيابية لالخنراط يف الصراع .وهذا ابلتايل فهم أوسع للسالم الذي ،ابإلضافة إىل وضعه حداً للعنف ،يضع هدفه يف إنشاء عالقة
أيضا االستفادة من املعرفة احمللية حول السالم يف ثقافات معينة،
تناغما ومساواة ً
وعدال بني املتصارعني السابقني .يشمل هذا ً
أكثر ً
كالتقاليد الدينية .فعلى سبيل املثال مفهوم السالم يف املسيحية أو اليهودية أو اإلسالم .لقد طور ابحث سالم رئيسي آخر ،وهو ديت
6

ما الذي يعزز أو يعرقل التعليم املستدام للسالم؟

سينغاس ( ،)1982يف هذا السياق وبشأن الصراعات السياسية ،مفهوم "السداسي احلضاري" ذو الصلة الوثيقة بتعليم السالم (انظر
الشكل  .)1وهكذا فإن السالم الدائم ال يتطلب فقط إهناء العنف ،إّمنا أيضاً من خالل إهناء احتكار القوة وسيادة القانون والوسائل
األخرى .تلك هي جماالت اتفاقات السالم السياسية والدساتري .ويوجد أيضاً فضالً عن ذلك بُعد اجتماعي أوسع يف صميم تعليم
مثال ،تعليم السالم يتطلب مشاركة نشطة من الناس العاديني (كتنفيذ تغيريات املناهج من قبل املعلمني العاديني على أرض
السالمً :
آخرا،
الواقع) ،ولكن أ ً
يضا دخول وسائط جديدة "إلدارة بناءة للصراع" يف جمتمعات الصراع ،مبا يف ذلك املؤسسات التعليمية .وليس ً
يتوقف تعليم السالم على االعتاف "ابالعتماد املتبادل" من قبل املتصارعني واحلاجة "للسيطرة على التأثري" ،مبا يف ذلك حتول العالقات
أخريا ،يشمل معاجلة اهتمامات "العدالة االجتماعية واملساواة" اليت تدعم وتغذي العديد من الصراعات على املستوى
بني الذات/اآلخر .و ً
اليومي (أنظر سولومون وكرينز .)2010
الشكل البياين رقم ( :)1السداسي احلضاري (سينغاس )1982

جيدا مع جتارب احلياة اليومية لألشخاص يف مناطق الصراع،
يتداخل التكيز األخري على العدالة االجتماعية واملساواة كمؤشرات للسالم ً
حيث تعد املظامل االجتماعية واالقتصادية ،كما هي احلال يف قطاع غزة وكذلك يف الضفة الغربية ،عامالً رئيسياً يف دفع ديناميكية الصراع
أيضا القسم الرابع) .ركز ماكجينيت وريتشموند ( )2013على مؤشرات السالم هذه ورمسوا
يف الساحة اإلسرائيلية-الفلسطينية (أنظر ً
خريطة العوامل اليت يربطها الناس يف مناطق الصراع مبفهوم السالم .الالفت هنا هو أن األشخاص الذين يعيشون يف مناطق الصراع ال
يهتمون يف الغالب ابلتسوية السياسية فقط ،بل مييلون إىل تكريس الكثري من االهتمام لقضااي التنمية واألمن االجتماعي واالقتصادي
جدا يف الواقع ملا يسعى إليه تعليم
عند حتديد معىن السالم ابلنسبة هلم على أرض الواقع .هذا التكيز على فرص احلياة اليومية قريب ً
السالم  -قضااي مثل إدماج (الشباب) ،تعليم مدرسي ٍ
جمد ،األمن الغذائي ،اللوازم الطبية وحتسني فرص االزدهار االقتصادي (يف هذا
أنظر بنزينغ .)2020

 2.4بناء السالم (احمللي)
اهتماما لتجارب احلياة اليومية للناس الذين يعيشون يف مناطق الصراع ،وخاصة الحتياجاهتم
هذا الفهم األوسع للسالم الذي يويل
ً
االجتماعية واالقتصادية وتلك املتصلة ابلعدالة ،قد أثر بقوة على املناقشات األكادميية الرئيسية للسالم خالل العقدين املاضيني .كما أنه
يقود عمل العاملني يف هذا اجملال الذين حياولون الوصول إىل السكان احملليني والتفاعل معهم يف مناطق الصراع ،كالعمل الذي تقوم به
وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية املختلفة يف السياق اإلسرائيلي-الفلسطيين .غالبًا ما يشار إىل هذا النقاش ابسم أدبيات
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"بناء السالم" .والفكرة املركزية هنا ،مقدمة على سبيل املثال من روجر ماكجينيت وأوليفر ريتشموند ( ،)2013إنّنا نشهد يف مناطق
الصراع يف العامل هيمنة "بناء السالم الليربايل" .يرتبط بناء السالم الليربايل ابلربامج احملددة ووجهات النظر والسياسات اليت يتم استخدامها
بشكل متكرر يف مناطق الصراع من قبل مزيج من اجلهات الفاعلة من الداخل واخلارج :أطراف الصراع والدول اخلارجية واملنظمات
الدولية واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة اخلاصة .ويتوقف على مزيج من االستاتيجيات :عسكرية ،أمنية ،دستورية ،تنموية،
جيدا ابلنظر إىل بعثات
اقتصادية ،استاتيجيات تعليمية وغريها .يتضح أنه مبرور الوقت تغري مفهوم "السالم الليربايل" .وميكن دراسة ذلك ً
األمم املتحدة اليت يتم إنشاؤها بعد الصراعات العنيفة .يف حني كان لبعثات األمم املتحدة املبكرة صالحيات حمدودة للغاية تتعلق ابألمن،
(مثال يف اجلوالن أو قربص) ،أصبح لبعثات األمم املتحدة
تركزت بشكل أساسي على أتمني وقف إطالق النار أو فصل أطراف الصراع ً
بشكل متزايد صالحيات سياسية أوسع ،مرتبطة أبهداف سياسية أوسع ،مثل وضع برامج سياسية قيد التنفيذ ،واإلشراف على اجملالس
الدستورية وأتمني االنتخاابت وكذلك "احلكم الرشيد" والدميقراطية وحقوق اإلنسان – حىن أهنا مشلت ،يف أماكن مثل تيمور الشرقية
وكذلك يف البوسنة واهلرسك ،إنشاء إدارة دولية هلا سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية بعيدة املدى.
ويف السياق اإلسرائيلي/الفلسطيين ،هناك أمثلة متعددة ملثل هذا الوجود الدويل  -من اللجنة الرابعية حول الشرق األوسط إىل املبادرات
اخلاصة للمنظمات غري احلكومية – لكن ليس من املتوقع إنشاء مثل هذه اإلدارة الدولية يف الظروف الراهنة ،ابلرغم من أن مبادرة جنيف
غري احلكومية طرحت ذلك من خالل جمموعة حتقق دولية تتمتع ببعض الصالحيات ،هبدف اإلشراف على تنفيذ أحكام السالم النهائية
للبلدة القدمية يف القدس .حبسب سيفرين أوتيسري ( ،)2014ابلنظر إىل بعثة األمم املتحدة يف الكونغو ،وهي أكرب تفويض لألمم املتحدة
يف أي وقت مضى ،فإن هذا االخنراط السياسي الواسع إبمكانه ،إذا عُ ِمل عليه بشكل جيد ،حتقيق االستقرار إىل حد ما يف السياق
الكلي السياسي ،واملسامهة يف إهناء العنف املنهجي .ولكن مثل هذه التدخالت تُفشل بشكل مستمر يف حتويل ديناميكية الصراع
األساسية ،ألنه كما يبني أوتيسري ( ،)2014متيل اجلهات اخلارجية والنخب الوطنية يف كثري من األحيان إىل أتطري استمرار بعض أعمال
جدا يف السياق اإلسرائيلي-الفلسطيين حيث
العنف ما بعد الصراع أبهنا "عادية" بدال من معاجلة أسباهبا اجلذرية ،وهي ظاهرة حاضرة ً
تُطرح املزاعم يف أحيان كثرية ،سواء حمليا أو دوليًا ،أبن اإلسرائيليني و/أو الفلسطينيني يلجأون للعنف بسبب طبيعتهم الثقافية.
يهدف بناء السالم التحرري (ريتشموند  )2007إىل معاجلة هذه األسباب اجلذرية ،كالتفاوت االجتماعي واالقتصادي .ويتعلق جبهود
واسعة وتشاركية هتدف إىل معاجلة الفوارق االجتماعية واالقتصادية وضمان الوكالة احلقيقية وإدماج "املستوى احمللي" ،مبا يف ذلك
اجمل موعات املهملة يف كثري من األحيان كالنساء واألطفال أو الفئات املهمشة .بعبارة أخرى ،فإن مفهوم بناء السالم احمللي/التحرري
يتعلق على وجه التحديد بطريقة التفكري اليت تشكل مفهوم تعليم السالم.

 2.5جمتمعات "(ما بعد) الصراعات"
السياق النهائي هو مفهوم ما يسمى جمتمعات (ما بعد) الصراعات .واملصطلح ليس خاليًا من املشاكل ألنه يغرينا مبساواة تعليم السالم
ابألماكن املتأثرة بعنف ظاهر بني األحزاب السياسية واألمم واجلماعات الطائفية وغريها ،أي مبناطق الصراع مثل إسرائيل /فلسطني
سيفصل القسم التايل ،ليس سوى جزءًا مما يهدف تعليم
ويوغوسالفيا السابقة وكولومبيا وأفغانستان وما إىل ذلك .ولكن هذا ،كما
ّ
أساسا
السالم إىل معاجلته .املشكلة هنا هي أن التكيز على مناطق الصراع "الساخنة" يؤدي إىل االفتاض اخلاطئ أن تعليم السالم هو ً
شيء من الغرب ومصمم للمجتمعات غري الغربية.
أيضا خطأ إشكايل سياسي ألنه يزيد من عدم التوازن (النسيب) يف عالقات القوة
هذا ليس خطأ اترخييًا فقط (انظر القسم الثالث) ولكنه ً
املوجودة ابلفعل بني الغرب وبقية العامل .وابلتايل ،فإنه يعيد إنتاج صورة للعامل تُنسب فيها املشاكل األمنية ،كالصراعات وتداعياهتا ،إىل
هتديدا ،أو ربط ذلك مع حجة "أوتيسري" املذكورة
اجلنوب العاملي .ومن هنا ميكن بسهولة وصف جنوب العامل وسكانه كوهنما يشكالن ً
أعاله أبهنما أكثر ميالً ،إىل حد ما ،للعنف .ويف طريقة التفكري هذه ،أييت احلل بعد ذلك من الغرب املستقر ظاهرًاي.
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أوال :يتجاهل الدور الذي لعبته تدخالت الغرب العسكرية والسياسية يف خلق
ابلطبع ،هذا ميثل إشكالية يف العديد من اجلوانب إلنه؛ ً
الصراعات اليت تشكل أجزاءً من العامل غري الغريب اليوم ،مثل إسرائيل وفلسطني .اثنيًا :يستخف بكفاءات وموارد وقدرات اجملتمعات غري
أخريا ،جيعل الصراعات املستمرة يف اجملتمعات الغربية ختتفي بطريقة سحرية،
الغربية على الوصول إىل السالم مبفردها ،دون تدخل غريب .و ً
مبا يف ذلك تلك اليت هي يف الواقع يف بؤر تركيز تعليم السالم :من نظام العدالة اجلنائية الذي يعمل بشكل سيء يف الوالايت املتحدة
إىل التهديدات اليت تتعرض هلا اجملتمعات يف الغرب واليت تنبع من اجلماعات اليمينية املتطرفة.
أيضا يف الغرب ابلنسبة للعالقات بني الناس يف الدول متعددة اجلنسيات ،مثل كندا وسويسرا وبلجيكا ،ويف التوترات
فتعليم السالم مهم ً
يف مدن الغرب ،اليت تغذي بعضها سياسة التكامل الباهتة أو التمييز الصريح ضد املهاجرين و/أو أوجه القصور يف عملية االندماج من
جانب املهاجرين أنفسهم .مع عدم اإلنكار أن تعليم السالم يبدو متل ًفا يف أماكن متلفة  -جافريل سالومون وإد كرينز ()2009
يقتحان التمييز بني الصراعات العرقية-السياسية (مثل شرق أوكرانيا ،إسرائيل/فلسطني) ،والتوترات غري العنيفة بني اجملموعات (مثل
بلجيكا) واهلدوء النسيب (مثل العالقة بني اجملموعات االجتماعية يف الدمنارك؛ ملفهوم اهلدوء انظر هاكفوورت  – )2009فإن تعليم
دوما الصور النمطية ،صور العدو ،الصراعات وأبعاد متلفة من العنف
السالم كمفهوم يتخذ من مجيع هذه األوضاع أهدافًا له .هناك ً
الذي ميكن وجيب أن تتحول ،وف ًقا لتعليم السالم  -سواء كان ذلك يف ليبيا أو يف إحدى ضواحي مدينة ميونيخ .تعليم السالم لكل
جمتمع.
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 .3تعليم السالم :التاريخ واملمارسة

3.1

تعليم السالم يف املمارسة الدولية

أيضا كارتر 2010؛ ماكغلني
كما ذكران أعاله ،فإن مفهوم تعليم السالم يتطلب ،يف األساس ،التمييز بني فهم أضيق وفهم أوسع (أنظر ً
أوال وكيف ميكن له أن يؤثر على قرارات السياسات
وآخرون 2009؛ وبيكريمان/ماكغلني  .)2007لننظر بعمق أكثر إىل الفهم الضيق ً
الدولية والوطنية لتعليم السالم .يتعلق هذا بكيفية معاجلة اخلطوط الفاصلة اجملتمعية ،سواء يف البلدان املتضررة من الصراعات العنيفة أو
يف غريها ،يف السياق الواسع لنظام التعليم .كما يشري البنك الدويل ( ،2005اقتباس يف إمكيتش " ،)24 :2018يُستخدم تعليم
السالم لوصف جمموعة من األنشطة التعليمية الرمسية وغري الرمسية املبذولة لتعزيز السالم يف املدارس واجملتمعات احمللية ،من خالل غرس
املهارات واملواقف والقيم اليت تروج لنهج الالعنف يف إدارة الصراع وتعزز التسامح واحتام التنوع" .ومن هنا ،يعاجل تعليم السالم كيفية
أيضا أماكن التعلم مدى احلياة مثل ورش العمل والندوات
تغلب اهليئات التعليمية  -من روض األطفال إىل املدارس والتعليم العايل ولكن ً
والتعليم يف العمل  -على احلساسيات االجتماعية وخطوط االنقسام ،داخل وخارج املناطق اليت تتسم ابلصراع العنيف واحلرب واإلابدة
اجلماعية.
كما سبق وأشران ،ابلنسبة ملا تسمى مناطق ما بعد الصراعات ،فإن أتسيس شكل من أشكال تعليم السالم هو عمل شائع اليوم يف
اجلهود الدولية لبناء السالم ،وابلتايل تكمل األحكام السياسية املنصوص عليها يف معاهدات السالم .تعليم السالم هو ابلتايل شكل من
أشكال "التعلم العاملي" الذي يتم من خالله توطيد التثقيف الالعنفي والوقاية من العنف .من خالل العمل الفعلي يف "تطوير وتنفيذ
املناهج ]...[ ،توفري ورش عمل تدريبية للمدربني يف نظام التعليم الرمسي وغري الرمسي ]...[ ،تطوير ونشر وسائط التعلم ،و[ ]...خلق
7
مساحات للتفكري املشتك".
هنجا أحادي البعد ،وميكننا التمييز بني الطرق الرمسية للغاية (مثل إصالح املناهج الذي تقوده الدولة؛
وابلتايل ،فإن تعليم السالم ليس ً
وورش العمل اليت تنظمها املنظمات غري احلكومية لتعليم السالم) والطرق األقل رمسية لتنفيذ تعليم السالم (مثل مبادرات املعلم اخلاص
أو األهل؛ األنشطة الشعبية اليت يقوم هبا الشباب يف املدارس احمللية؛ وما إىل ذلك) .مث هناك فرق بني بناء السالم املباشر وغري املباشر
(ابر-اتل ،روسن ونتس-زنغوت  ،)2010أي معاجلة العداء والقوالب النمطية السلبية بني أطراف الصراع وجهاً لوجه ،أو العمل -
ابملعىن السداسي احلضاري لسينغاس – على "التأثري على التحكم" بشكل عام ،وهو شكل من أشكال السالم الداخلي (داخل األفراد
أو اجملموعات) الذي يؤدي بعد ذلك لردود فعل إجيابية على اللقاءات بني اجملموعات .وكما سبق ذكره ،يعاجل تعليم السالم فئات
مستهدفة وأصحاب مصال متلفة  :من األطفال يف رايض األطفال واملدارس ،إىل الطالب يف التعليم العايل والبالغني يف مسارات التعلم
مدى احلياة  -واجلمهور على نطاق أوسع من خالل انتشار تعليم السالم يف وسائل اإلعالم ،أي صحافة السالم (انظر إليس وورشيل
.)2009
إذأ ،فالنقطة املركزية للتحليل يف هذه الورقة هي أن تعليم السالم قد أصبح ،على مدى العقود املاضية ،جزءًا ال يتجزأ من التدخالت
الدولية يف مناطق الصراع ،مبا يف ذلك يف إسرائيل وفلسطني (أبو منر 2000؛ سالومون  .)2013تعليم السالم معمم ومؤسس يف
القرارات الدولية يف متلف أوضاع الصراع  -مبا يف ذلك يف أورواب مثل البوسنة واهلرسك ،وإيرلندا الشمالية ،وإقليم الباسك ،ودول البلطيق
وأماكن أخرى (انظر القسم الفرعي التايل) .يف كثري من األحيان ،تتم هذه اجلهود بتوجيه أو مشورة املنظمات الدولية ،ال سيما اليونسكو
أيضا العديد من املبادرات اخلاصة ،سواء من اجلهات العلمانية
أو منظمة األمن والتعاون يف أورواب يف السياق األورويب .لكن هناك ً
(خباصة املنظمات غري احلكومية) والفاعلني الدينيني ،وتسليط األخريين الضوء على الدور املركزي "للسالم الداخلي" كمبدأ أساسي يف
الدايانت العاملية كالبوذية واملسيحية واإلسالم واليهودية ،إضافة إىل أمناط الروحانية يف العصر اجلديد أو التقاليد الدينية األخرى (انظر
https://www.berghof-foundation.org/en/publications/glossary/educating-for-peace/.7
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داي/تشني  .)2017هنا نرى مرة أخرى الفهم األوسع لتعليم السالم الذي يعاجل الطريقة األساسية اليت يتم التعبري هبا عن اهلوية يف
اجملتمع.
تعود اجلهات الفاعلة يف تعليم السالم إىل تقليد طويل يف ُمثل تعليم السالم العاملية اليت ،بدورها ،تعود إىل األفكار التبوية اليت ،كما
سوف نعرض يف القسم الفرعي املقبل ،برزت خالل القرن التاسع عشر .تشمل اجلهات الفاعلة األساسية يف تعليم السالم اليوم "قارب
8
مثال معهد أحباث السالم يف أوسلو
أيضا مؤسسات فكر مهمة منخرطة يف بناء السالم على األرضً ،
السالم الياابين " ولكن ً
أيضا ،أو املنظمات غري احلكومية املشاركة يف تدريب تعليم السالم يف أورواب وخارجها مثل مؤسسة
( ،)PRIOالذي له فرع يف قربص ً
بريغوف املذكورة أعاله ومركز اننسن للسالم واحلوار يف ليلهامر.
هتدف برامج تعليم السالم يف هذه املؤسسات إىل التغلب على الصور النمطية للصراع يف العديد من األماكن ،مبا يف ذلك مناطق الصراع
"السا خنة" ،ولديها طموح تربوي واسع؛ وهو تعزيز "نبذ كل أشكال العقاب البدين والعنف والضغط النفسي كوسيلة لتقدمي التعليم"
من خالل مشاريع ملموسة تستهدف القطاع التعليمي يف مناطق الصراع وغريها (ويشمل هذا ممارسات التعلم التحويلية ،مبا يف ذلك
األساليب التبوية للتذكر ،وأساليب تربوية للشفاء واملصاحلة ،وغريها) .هنا ،ابلضبط ،نرى اندماج الفكرة الضيقة (املوجهة للتعليم)
والواسعة (املوجهة للمجتمع؛ هوايت اجلماعة وتصورات خارج اجلماعة) يف تعليم السالم .هذا هو املستوى الذي من املفتض أن تعزز
فيه التدابري التعليمية ،على حد تعبري بييت ريردون (" ،)2001ثقافة سالم" أوسع تتشكل من خالل القدرة على السالم ،وكفاءة السالم
والعمل السلمي يف الساحات االجتماعية املتنوعة .ال ينبغي رفع سقف التوقعات ،كما تظهر املناقشة حول تعليم السالم يف إسرائيل
(بسمان-مور  ،)2021بشكل كبري .التغيري االجتماعي والسياسي الكبري صعب للغاية يف ظروف الصراع ،ويف العديد من ساحات
حدودا للمدى
ضارا جبهود التويج لبناء السالم .يضع هذا
ً
الصراع  -مبا يف ذلك يف إسرائيل وفلسطني  -غالبًا ما يكون املناخ األوسع ً
العام لتعليم السالم ،ولكن جيب يف نفس الوقت "عدم االنتظار حىت تتغري الظروف االجتماعية والسياسية من أجل تنفيذ تعليم السالم"
(املصدر نفسه.)19 :
9

حتوال تدرجييًا حنو االعتاف بضرورة أن تدرج ،يف إطار اتفاقات السالم وبعثات بناء السالم الدولية ،قطاعات أوسع
ابلتايل ،فإن هناك ً
من اجملتمع يف مناطق الصراع وأن هتدف إىل حتول شامل يف اهلوايت  -أي "نفي صور العدو" (أدامس ،مقتبس يف سالومون وكرينز
 )2 :2009اليت تشكلت يف صراع ما .على هذه اخللفية ،ليس مفاجأً أن يصيح مفهوم تعليم السالم ،على مدى العقود املاضية،
10
مؤسسا بشكل رمسي يف القرارات السياساتية ذات الصلة ،على سبيل املثال يف قرار األمم املتحدة عام  1998بشأن ثقافة السالم.
ً
وهنا يتم تعريفه كسياسة شاملة تبدأ يف التعليم املدرسي  -لتحويل الفصل الدراسي الفردي إىل "ثقافة سالم صغرية" (أكسفورد :2014
 - )6ولكن بعد ذلك جيب أن يصل إىل اجملتمع ككل .يستند تعليم السالم ،وف ًقا لألمم املتحدة ،إىل “هنج متكامل ملنع العنف
والصراعات العنيفة ،وبديل لثقافة احلرب والعنف ،قائم على تعليم السالم وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة ،واحتام
حقوق اإلنسان ،واملساواة بني املرأة والرجل ،واملشاركة الدميقراطية ،والتسامح ،والتدفق احلر للمعلومات ونزع السالح" 11.حبسب سارة
كال
كالرك-حبييب (" ،)2 :2018قام اجملتمع الدويل بتعميم تعليم السالم يف برامج التدخل على مدى العقود الثالثة املاضية ،ما أاثر ً
من املديح والنقد" .يتعلق النقد بشكل خاص ابالفتقار املتصور للفعالية؛ يف حني أن حسن النية ألنشطة تعليم السالم واضح ،لكن
كثريا ،ابلرغم من استثناءات جزئية مثل إيرلندا الشمالية
النجاح الفعلي يف التغيري الكلي هلوايت الصراع عميقة اجلذور عادة ما يتخلف ً
أو أجزاء من منطقة البلقان وجنوب أفريقيا وأمريكا الالتينية.

/ https://peaceboat.org/english8
/ https://www.berghof-foundation.org/en/publications/glossary/educating -for-peace9
https://www.un.org/press/en/2019/ga12226.doc.htm.10
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000105029 11
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إن تقييم برامج تعليم السالم امللموسة يؤكد هذه املعضلة (انظر أيضا القسم الفرعي  .)3.3لذا ،جند يف العديد من مناطق الصراع أنشطة
تعليم السالم الفردية املتعددة يف املدارس وأماكن أخرى ،وكذلك احلكومات قد متتثل من خالل استعدادها إلصالح املناهج الدراسية،
على سبيل املثال يف تدريس التاريخ .ومع ذلك ،يبقى التأثري األوسع على اجملتمع ككل  -مبا يتماشى مع مفهوم جون بول ليديراخ ملنصة
التحول - 12غالبًا بعيد املنال.

إن اهلدف املتمثل يف تضمني تعليم السالم يف االنتشار اجملتمعي العام للتدريب يف بيئات تعليمية متلفة من "التبية املدنية ،والدميقراطية،
وحقوق اإلنسان ،واملهارات احلياتية" (كالرك-حبييب  )37 :2018يتطلب كما يبدو الكثري ،فعلى سبيل املثال املشاريع التبوية املشتكة
القليلة يف إسرائيل واليت تشمل كالً من التالميذ العرب واليهود اإلسرائيليني (كما هو مذكور أعاله) أو أنشطة املركز التبوي العريب-
اليهودي اإلسرائيلي ،جفعات حبيب،ا الذي حصد عام  2001جائزة اليونسكو لتعليم السالم .ابلرغم من كون هذه األنشطة ذات
أيضا،
صلةّ ،إال أ ّن أتثريها يف التغلب على التمييز يف نظام املدارس اإلسرائيلي أو اجملتمع اإلسرائيلي ككل ال يزال حىت اآلن
حمدوداً .
ً
ابلرغم من حصوهلا على سجل أفضل إىل حد ما ،فقد مت إبداء مالحظات مماثلة ابلنسبة الستمرار الفصل بني املدارس يف إيرلندا
الشمالية ،وبدرجة أقل ،يف البوسنة واهلرسك (أنظر أدانه).

يف اجلانب األكثر إجيابية ،ميكن االستنتاج أن تعليم السالم هو اليوم جزء من اجلهود غري القانونية األوسع للتخفيف من ديناميكية
منتظما من عملية صنع القرار فيما يعرف ابلعدالة االنتقالية ( )TJيف البلدان واجملتمعات اليت حتاول التغلب
الصراع .فقد أصبح جزءًا ً
على انقسامات احلرب أو الصراع العنيف أو احلكم االستبدادي .ال يتعلق األمر ابجلهود القانونية لتعزيز العدالة من خالل معاقبة اجلناة؛
كما يف حماكمات نورمبريغ وطوكيو بعد احلرب العاملية الثانية ضد جمرمي احلرب األملان والياابنيني ،أو حماكم رواندا أو يوغوسالفيا أو يف
احملكمة اجلنائية الدولية اليت أتسست عام  .1998وليس متعل ًقا ابخلطوات اليت اختذت يف النظم القانونية الوطنية ملساءلة احلكام
والبريوقراطيني السلطويني ،كما حدث (بدرجات متفاوتة من النجاح) يف أمريكا الالتينية ،جنوب أورواب ،وكذلك يف أورواب الوسطى
والشرقية بعد هناية احلكم الشيوعي.
تعليم السالم هو عمود اثلث (خارج نطاق القانون) من أعمدة العدالة االنتقالية ،يهدف إىل تعزيز حس العدالة من خالل احلوارات
داخل وعرب اجملتمعات .على هذا النحو ميكن مقارنته ابلعمل الذي مت يف "جلان احلقيقة" يف جنوب إفريقيا أو بعثة التوضيح التارخيي يف
حمتمال لالنقسام ،إذ
عامال ً
غواتيماال .ولكن ،كما سريد أدانه ،فإن هذا جيعل تعليم السالم  -كما هي احلال ابلنسبة للنهج القانوين – ً
ميكنه إاثرة الصراعات الثقافية ،أو توليد املخاوف بشأن التعامل مع "العدو" ،وميكن أن ينظر إليه على أنه استفزاز ،وذلك من قبل
(أجزاء من) اجملتمع الذي خيشى فتح الصندوق املرتبط مباض عنيف ويشعر ابلتدد إزاء مواجهة مسؤوليته اخلاصة يف الصراع القائم.

 3.2اتريخ تعليم السالم
كما هو واضح حىت اآلن ،فإن تعليم السالم هو هنج سياسي معمم (منتدى الثقافات األورويب  )2014منتشر عامليًا داخل وخارج
مناطق الصراع "الساخنة" .وهو مرتبط ارتباطًا وثي ًقا ببناء السالم يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية وأنشطة املنظمات الدولية مثل
اليونسكو ومتلف املنظمات غري احلكومية ولكن أيضا اجلهات اخلاصة  -مثل برتراند راسل وألربت أينشتاين يف بيان علوم السالم لسنة
 131955الذي ربط التعليم ابحلرب ضد التسلح النووي ،بطريقة مشاهبة لتعليم السالم اليوم ،واملرتبط كذلك بشكل وثيق يف كثري من
األحيان أبهداف محاية البيئة أو حتقيق أهداف التنمية املستدامة ( )SDGلألمم املتحدة.

12

http://peacebuildingforlanguagelearners.pbworks.com/w/file/fetch/73426925/Lederach%20and%20Maie
se_Conflict%20Transformation.pdf
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/11/russell-einstein-peace-manifesto-archive-195513
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لكن ،بغية فهم التجارب األوروبية يف تعليم السالم بشكل أفضل ،فإنه من األمهية مبكان أن ننظر إىل تعليم السالم بوصفه تطبيق عملي
هلا اتريخ أطول بكثري مما هو مفتض يف العادة .هذا التاريخ يعيدان إىل القرن التاسع عشر .لسوء احلظ ،غالبًا ما يفلت هذا األساس
التارخيي العميق لتعليم السالم من انتباه األنصار األساسيني لتعليم السالم املعاصر .وابلتايل ،ميكن مساع االدعاء أبن "اخلطاب الدويل
14
دورا يف
حول هذا املوضوع ال يزال يف مهده"  ،وهو تصريح إشكايل إىل حد ما ابلنظر إىل مئيت عام تقريبًا لعب فيها تعليم السالم ً
املنتدايت العابرة للحدود واملناقشات التبوية املختلفة يف أورواب وخارجها .فقدان الذاكرة هذا خبصوص التاريخ الطويل لتعليم السالم قد
كثريا بشأن القوى املهيمنة اليت تقلل من أمهية تعليم السالم وعن فاعلية
يفيدان ابلقليل عن تعليم السالم نفسه ،ولكنه يفيدان ً
ديناميكيات الصراع اليت جتعل تعليم السالم يظهر ،غالبًا يف حماولة لنزع الشرعية عنه ،كمجرد موضة جديدة (وغربية) يُزعم أهنا غري جمدية
أيضا أحد أسباب عدم اعتبار تعليم السالم يف كثري من األحيان مركزًاي يف اتفاقات السالم ،بدءًا من
يف مناطق الصراع .قد يكون هذا ً
اتفاقات أوسلو املؤقتة وحىت اتفاقات بلفاست أو دايتون ،بينما مل يؤيت الضغط إلدراج تعليم السالم خالل حماداثت عباس وأوملرت عام
 ،2008الذي مت ذكره ،أي مثار يف النهاية.
مشوال تظهر أن ممارسة تعليم السالم قد تفاقمت يف
وعلى النقيض من هذا التصور لتعليم السالم كقادم جديد نسبيًا ،فإن نظرة أكثر ً
القرن التاسع عشر (أنظر هاريس  .)2009خالل هذا العصر تقدم املفكرون واملمارسون (ابلنسبة ألورواب ،غالبًا يف الدوائر املسيحية أو
العلمانية ،كالليربالية واال شتاكية) أبفكار احلقوق األممية والتقدم والتحديث .كان جزء من تلك العملية االعتقاد أبن الصراعات الدولية
ميكن التغلب عليها من خالل تعبئة الناس على األرض ومناشدة مصلحتهم العقالنية والعاطفية يف السالم ،واالستثمار يف تثقيفهم أكثر
بشأن ذلك .كان هذا هو طموح فلورنس انيتنجيل بعد حرب القرم يف منتصف القرن التاسع عشر ،أو فيكتور هوجو خالل مؤمتر ابريس
للسالم عام  ، 1849وليس من الصدفة أن كانت تلك ابلضبط الفتة الزمنية اليت فرض خالهلا التعليم اإللزامي يف أورواب وغريها .ترى
انيتنجيل وهوجو وأمثاهلما أنه جيب على العامل احلديث أن يرى التعليم يف املدارس على أنه "مكمل تربوي للجهود السياسية والدبلوماسية
لتحقيق السالم" (ونتشتاينر .)90 :2004
أيضا ابعتقاد الشخصيات األخرى املوجهة حنو السالم خالل تلك
هذا "املاضي املنسي لتعليم السالم" (ثيلني  )96 :1996متعلق ً
الفتة ،مثل هنري دواننت الذي أنشأ بعد معركة سولفريينو الصليب األمحر الدويل ،أو برياث فون ستنر اليت انشدت رجل األعمال الكبري،
ألفريد نوبل ،إبنشاء جائزة دولية للسالم ،الح ًقا جائزة نوبل للسالم (اليت حازت عليها ستنر يف هناية املطاف عام  .)1905هذه
الطريقة اجلديدة يف ربط التعليم املدرسي (اإللزامي) والتعليم (احلديث) ،اليت تتمحور حول اإلميان ابلسالم ،ظهرت بقوة بشكل
خاص يف الدول االسكندانفية .يف السويد ،أنشأت فريدريكا برمير عام  1861كلية لتدريب املعلمني مصصة لفكرة تعليم السالم (وإن
مل يكن حتت هذا املسمى) ،يف حني أن اجلمعية السويدية للسالم والتحكيم ( )SPASأتسست يف  ،1883وهي "أقدم مجعية للسالم
ال تزال قائمة يف العامل" (املصدر نفسه .)100 :كل هذا استشد من الفكرة اليت جندها اليوم يف واثئق اليونسكو وغريها ،أبنه "البد من
تطهري التبية من عناصر احلرب" (املصدر نفسه )101 :كما جادلت هبذا اخلصوص منظمة نسائية سويدية معروفة يف هذه الفتة –
مؤخرا يف دراسة ممتازة أجراها نودينغز ( )2013حول العوامل النفسية اليت "جتعلنا" نكره أو حنب احلرب .شكلت
وهي نقطة مت طرحها ً
أيضا تفكري كتّاب مثل سلمى الغريلوف احلائزة على جائزة نوبل لآلداب عام  ،1909أو كاتبة األطفال
املثل العليا لتعليم السالم ً
املشهورة عامليًا أستيد ليندغرين ( ،)2017اليت حصدت جائزة السالم املعروفة يف أملانيا عام  ،1978رافقها خطاب قبوهلا الشهري
أيضا إىل إصالح النظام املدرسي.
بعنوان "ال للعنف ً
أبدا!" تُرمجت هذه اجلهود على مر الزمن ً
كانت اخلطة املسماة "أندرفيزنينج"  Undervisningsplanللمدارس السويدية عبارة عن قرار خبصوص السياسات صدر عام
 1919حمذرا من النصوص املدرسية اليت متجد احلرب "ألن مثل هذه النصوص ميكن أن تتعارض مع املساعي إىل التعايش السلمي بني
األفراد والشعوب" (ثيلني  .)101 :1996تبني أمثلة أخرى ،مثل دوري املدارس للسالم يف الوالايت املتحدة األمريكية ،أن هذا مل يكن
https://www.berghof-foundation.org/en/publications/glossary/educating-for-peace/.14
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أيضا يف أعمال ماراي مونتيسوري ،وهي
احنرافًا
عاما إلصالح التعليم وصل إىل العديد من زوااي العامل .وهذا واضح ً
سويداي وإمنا ً
اجتاها ً
ً
ُمصلحة تربوية إيطالية رائدة يف النصف األول من القرن العشرين .جدير ابلذكر هنا أن اتريخ تعليم السالم تشكل من قبل العديد من
أيضا أحد األسباب اليت تؤدي إىل االجتاه املذكور ابلتقليل من شأن اترخيه الطويل ،يف
النساء أو املنظمات النسائية ،ورمبا يكون هذا ً
سياق عاملي واسع غالبًا ما ترتبط الصراعات فيه بفهم معني "للذكورية العضلية" (انظر نودينغز .)2013
كما يؤكد ونتشتاينر ( ،) 2004فإن مفهوم تعليم السالم جيب ابلتايل أال يدرس فقط بقرارات السياسات الدولية األساسية ،كالواثئق
الرئيسية لليونسكو عن هذا املوضوع منذ  1974و ،1995أو جائزة اليونسكو لتعليم السالم ،أو حىت اهلدف  4من أهداف التنمية
املستدامة لألمم املتحدة اليت أبرزت دور تعليم السالم يف حتقيق االستدامة .هناك تقليد أطول بكثري نشأ مع حركات اإلصالح التبوي
وقابال للتفكري به يف عامل من العداء
اليت ،كما يوضح سينغاس (مقتبس يف سالومون وكرينز  ،)51 :2009جعلت "تعليم السالم ممكنًا ً
املنظم" .ابلتايل ،رمبا ليس صدفة أن أهم أنصار تعليم السالم أتثروا بتجارب احلرب ،سواء يف القرن التاسع عشر أو العشرين ،مثل انيتنغيل
أيضا على احلرب العاملية الثانية ،سواء من طرف اجلناة  -كاجلندي األملاين السابق هريمان
ودوانن ومها من أوائل األمثلة هنا .ينطبق هذا ً
رورس الذي كتب ورقة مؤثرة حول تعليم السالم يف  ،1972أو يف اجلانب اآلخر من الطيف ،الطبيب النفسي الناجي من احملرقة فيكتور
فرانكل الذي ،من جتربة ابلغة السوء له كيهودي مسجون يف معسكر إابدة أملاين ،طور طريقة العالج ابملعىن ،أو البحث يف معىن احلياة،
أيضا مباراي مونتيسوري
املطبقة حاليًا يف مجيع أحناء العامل (هلذين املثالني أنظر سالومون وكرينز  2009وكذلك أكسفورد  .)2014ويتعلق ً
املذكورة أعاله  -مع وجود رايض أطفال ومدارس منتسوري اليوم يف مجيع قارات العامل ،مبا يف ذلك مدرسة فلسطني املونتيسورية يف رام
أيضا تعليم
هللا أو مدرسة حاريدي حيالوم مونتيسوري يف القدس .وهكذا" ،بعد أن عاشت حربني عامليتني ،أدخلت الدكتورة مونتيسوري ً
السالم يف مناهجها التعليمية ويرى الكثريون أهنا مؤسسة هذا النظام .دعت مونتيسوري إىل ممارسات تربوية أخالقية وعاطفية واجتماعية
مل تكن موجودة يف املدرسة العامة النموذجية" (مانويلوفيتش  .)9 :2018أكدت مونتيسوري على أن مثل هذه االعدادات التعليمية
"ختلق البيئة املناسبة لكل طفل لالستمتاع ابلتفاعالت املتناغمة اليت تغذي وحتب" (فينلي  )5 :2014واليت تساهم يف النهاية يف
السالم :يف األسرة ،يف مكان العمل ،داخل األمة  -وبني اخلصوم يف الصراعات العنيفة بني اجلماعات .واملهم هنا التأكيد على أن هذا
مل يكن مسعى أمريكيًا-أوروبيًا ،كما يسلط الضوء ،ضمن أمور أخرى ،املريب الربازيلي ابولو فريري املؤثر عامليًا يف عمله الرئيسي يف تربية
املضطهدين (أنظر مانويلوفيتش  )2018أو كتاابت املهامتا غاندي يف اهلند (االستعمارية) عن التعليم غري العنيف (ألني .)2007

 3.3ممارسة تعليم السالم :جتارب انجحة من أورواب وما بعدها
نظرا الستمرار العديد من الصراعات طويلة األمد ،فإن تعليم السالم وحده ال ميكن أن يؤدي إىل حتول شامل للهوايت
كما هو واضحً ،
يف جمتمعات الصراع .وينبغي أال يكون هذا مقياس التوقع الكبري لقياس جناح برامج تعليم السالم .تعليم السالم له أهداف طويلة املدى:
هناك غرض عملي يف توفري املنافذ ،ويف أفضل األحوال ،املسامهة يف التخفيف اجلزئي على األقل من حدة الصراع .وهذا ما حدث يف
عدة أماكن ،على سبيل املثال يف أورواب ،كما سوف يبني هذا القسم .ابلنظر إىل منطقتني أوروبيتني طويليت الصراع" ،على الرغم من أن
أمثلة صانعي السالم يف البلقان وإقليم الباسك ال تظهر بشكل ابرز يف الفضاء العام أو وسائل اإلعالم أو أنظمة التعليم ،إال أن أفكارهم
تقييدا" (املصدر نفسه.)137 :
حول العمل غري العنيف والسلمي كانت أمثلة لكيفية إدخال التغيري يف أكثر ظروف الصراعات ً
يف إسبانيا  ،على سبيل املثال ،أدت هناية ديكتاتورية اجلنرال فرانكو يف منتصف السبعينيات إىل حماوالت متلفة إلصالح نظام التعليم،
حيث كان للمؤسسة اإلسبانية لثقافة السالم دور مركزي .حبسب أجنولو وآخرين ( ،)171 :2016فإن عملية فحص الكتب املدرسية
املنصوص عليها يف تلك الفتة هدفت إىل حتقيق فهم أفضل لكيفية "عرض احلرب والسالم يف النظام التعليمي اإلسباين" .هنا لوحظ أن
احدى مشاكل تعليم السالم يف مرحلة ما بعد فرانكو يف إسبانيا كانت اللغة "الباردة ،دون عواطف ،والواقعية" (املصدر نفسه)178 :
لتعزيز تعليم السالم كشيء منطقي لكنه ابلكاد مفهوم ميكن أن مييل قلوب الناس اليت تصلبت بسبب الصراعات السابقة .ابلنظر إىل
أيضا عن طريق
أيضا أمة هلا اتريخ من املقاومة اليت سعت لتحقيق االستقالل الوطينً ،
إقليم الباسك ،وهو جزء من إسبانيا ،ولكنه ً
كثريا يف الوزارات
العنف ،الحظ أوراجنا أراكيستني ( )2003أن حماوالت إدخال تعليم السالم يف املناهج الدراسية متت مقاومتها ،ليس ً
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وبني مديري املدارس ،وإمنا على األرض .بدت "ثقافة املقاومة" يف السياقات اليومية (أنظر أيضا القسم الرابع)" ،وكان من الصعب جدا
التكلم عن تعليم السالم ألن معظم املربني ربطوا هذا التعبري مبا نسميه اآلن السالم السليب ،أي غياب العنف" (املصدر نفسه)293 :
لكنهم افتقدوا العنصر اإلجيايب والعاطفي فيه .هلذا السبب ،كان مركز الباسك للسالم الذي أتسس عام  ،1987املسمى "جرينيكا
غوغوراتوز" ،يشري إىل "حتويل الصراع" بدالً من مصطلح تعليم السالم الذي انتقده .مل يتغري هذا إال تدرجييًا ،وعند نقطة حامسة شعر
فيها العديد من سكان الباسك "إبرهاق من العنف الذي يؤثر على جمتمعنا" (املصدر نفسه .)293 :فقط يف ظل هذه الظروف ،أي
اإلرهاق الشامل والدائم من العنف ،كان من املمكن االرتقاء بثقافة السالم إىل وضع رمسي ،حيث أصبح تعليم السالم والسالم اإلجيايب
اليوم احدى أولوايت وزارة التعليم اإلسبانية يف تطوير املناهج .ديناميات مماثلة وردت يف البوسنة واهلرسك حيث جابه تعليم السالم
مقاومة حملية من خالل النظر إليه على أنه مفهوم أورويب غريب أجنيب ،اعتربه العديد من األطراف املعنية احملليني "ليس االستاتيجية
أيضا يف السياق اإلسرائيلي-الفلسطيين .غالبًا ما
األفضل للوصول إىل التعليم اجليد" (مانويلوفيتش  .)54 :2018هذه جتارب ظهرت ً
جماال ملنظور اجلانب اآلخر ،انهيك
يعتمد تدريس التاريخ يف كل من إسرائيل وفلسطني على وجهات النظر القومية الراسخة اليت ال تتك ً
عن إظهار التعاطف  -يف حني أن النظام املدرسي ،كما توضح احلالة اإلسرائيلية ،مفصول بشدة بني العرب/الفلسطينيني واليهود
اإلسرائيليني.
دورا حامسًا يف تغيري ديناميكية الصراع،
عند النظر إىل التعليم املدرسي نرى أن تعليم السالم ،وإن كان حتت مصطلحات متلفة ،لعب ً
وحتويل هوايت الصراع الكامنة لفتات أطول بكثري مما هو مفتض عادة ،عند النظر فقط يف جهود بناء السالم يف مناطق الصراع
"الساخنة" .كما أشار بول كينيدي ( ،1973مقتبس يف راثينو  )24 :1997بشكل شهري يف دراسته حول كيفية تدريس التاريخ
القومي يف املدارس األوروبية منذ عام  1900إىل  ،1970فإن "استقرار أورواب ما بعد احلرب يرجع جزئيًا إىل التاجع امللحوظ للدعاية
القومية ،خاصة يف املدارس األوروبية" (لبياانت أحدث ،راجع إملرسجو  .)2014مثال على ذلك أملانيا الغربية بعد احلرب العاملية الثانية
أثرا
وبرانمج إعادة التعليم الذي قادته الوالايت املتحدة معروف ً
جيدا يف هذا السياق ،لكن كينيدي يذكران أبن هذا كان ً
اجتاها أوسع ً
على املدا رس ليس فقط من جانب اجلاين السابق ولكن أيضا يف تلك البلدان ،مثل فرنسا وبريطانيا ودول البينيلوكس ،اليت إما كانت
حمتلة من قبل أملانيا أو قاومت اهلجوم النازي .ركزت صناعة القرارات فيما يتعلق بتدريس التاريخ على جتنب الدعاية القومية الصرحية يف
تدريسه ،مبا يف ذلك طريقة تصوير األعداء السابقني .يف (غرب) أملانيا ،على نفس املثال ،مت دمج العملية منذ البداية يف السياقات
الدولية ،ومها "منظمة األمم املتحدة للتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،ومؤسسة برونزويك الدولية للكتب املدرسية يف املانيا" (املصدر
نفسه .)42 :يف أملانيا وبلدان أخرى" ،أشرفت هذه املؤسسات على تبادل الكتب املدرسية هبدف إجبار املربني يف كل بلد على الرد
على الشكاوى األجنبية بشأن مناهجهم ،جلعل أورواب تتقارب يف نسخة واحدة مشتكة من التاريخ األورويب .تكللت جهودهم بنجاح
كبري ،حيث ختلصت أورواب الغربية إىل حد كبري من القومية املفرطة" (املصدر نفسه .)24 :احلاالت الراهنة يف هذا اجملال هي جلان
أيضا ،كما يوضح آالن ماكويل
الكتب الثنائية كتلك اليت بني أملانيا ،من جهة ،وبولندا ومجهورية التشيك وإسرائيل ،من جهة أخرى ،و ً
طموحا ال سيما يف
( )2009مشروع التاريخ يف جملس املدارس يف اململكة املتحدة خالل الستينات .يف أملانيا وفرنسا اختذ هذا اجتاه
ً
إطار مشروع التاريخ( Geschichte/أنظر مانويلوفيتش  ،)32 :2018وهو كتاب مدرسي مشتك ابلفرنسية واألملانية لفصول
التاريخ يف املدارس يف كال البلدين نشر عام " : 2007الدرس املستفاد من هذا املشروع التعاوين هو أنه إذا جنحت فرنسا وأملانيا يف
معا ،فهناك إمكانية لقيام بلدان أخرى بتنفيذ مشاريع مماثلة" (املصدر نفسه.)33 :
أتطري التاريخ ً
القرارات اليت اختذت يف أملانيا تسلط الضوء على األمهية العامة لتعليم السالم خارج مناطق الصراع "الساخنة" .حيتل تعليم السالم مكانة
ابرزة  -أحيا ًان حتت راية التبية من أجل حقوق اإلنسان واملواطنة العاملية والتنوع  -يف القانون الفيدرايل وقانون الوالايت ابإلضافة إىل
العديد من األنشطة يف املدارس يف أحناء هذا البلد .أحد األمثلة املبكرة هنا هو توصية عام  1980من قبل وزراء التعليم يف الوالايت
الفيدرالية األملانية (الحظ أن التعليم ليس مسؤولية وطنية بل مسؤولية األقاليم يف أملانيا) بشأن تعزيز تعليم حقوق اإلنسان يف املدارس
األملانية ،ومنذ عام  1947مادة قانون املدارس يف برلني الذي جيعل "التعليم من أجل السالم" هدفًا أساسيًا ألي عمل يف املدارس يف
والية برلني .يف اآلونة األخرية ،جيدر االهتمام بقرار جلنة اليونسكو األملانية لتنفيذ جدول أعمال األمم املتحدة للتعليم  2030يف
املؤسسات التعليمية األملانية ،الذي حيدد أهدافًا واسعة كالتعليم اإلدماجي أو الشامل والتغلب على أوجه عدم املساواة .هناك أمثلة ال
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حصر هلا من األنشطة الشعبية اليت يقوم هبا طالب املدارس يف مجيع أحناء أملانيا  -مع التكيز على الوساطة والتنوع الثقايف ومحاية البيئة
وغريها من املواضيع  -اليت جتسد مثل هذه القرارات السياسية على مستوى الوالية واملستوى الفيدرايل (راجع اندي اليونسكو يف برلني
.)2018
تشهد حاالت أخرى ،من إيرلندا الشمالية ،إىل إقليم الباسك املذكور أو دول يوغوسالفيا الالحقة يف جنوب شرق أورواب على أمهية
تعليم السالم وجناحه اجلزئي يف تلك احلاالت األوروبية اليت شكلتها الصراعات طويلة األمد ،العرقية والوطنية ،وليس صراعات الدول
كأملانيا/فرنسا .هذه حاالت أقرب إىل التجربة اإلسرائيلية-الفلسطينية .كما يف حالة وقف احلرب يف حالة احلروب بني الدول ،كانت
اتفاقات السالم شرطًا مسب ًقا ضرورًاي لتعليم السالم لوضعه يف هذا السياق :مثل بلفاست ،أوهريد ،أو اتفاقات دايتون يف إيرلندا الشمالية،
مشال مقدونيا والبوسنة واهلرسك على التوايل .كما يشري شربد جونسون ( )31 :2007يف هذا السياق ،فإن اترخيًا ساب ًقا لشكل ما
"مدعوما ابجلهود الدبلوماسية الرمسية حنو
مفيدا يف إيرلندا الشمالية .وهكذا،
على األقل من املشاركة النقدية مع املاضي اخلاص كان ً
ً
اتفاقية السالم يف اجملتمع ككل ،استطاع النظام التعليمي القيام ابلعديد من جهود تعليم السالم التاكمية اليت ساعدت على حتريك
جمتمعه حىت هذه املرحلة .رمبا يرجع بعض هذا إىل حقيقة أن جهود املصاحلة والعدالة التصاحلية هلا اتريخ أطول يف إيرلندا الشمالية ،كما
يتضح من التحقيقات العامة اليت مت إنشاؤها ،مثل حمكمة األحد الدامي اليت عقدت على مدار السنوات الست املاضية" (املصدر
نفسه) .وقد أدى هذا إىل برامج ،مثل إطار التعليم األيرلندي الشمايل للفهم املتبادل ( )EMUالذي أطلق تغيريات املناهج يف إيرلندا
واململكة املتحدة ،أو مطط املواطنة احمللية والعاملية ( )LGCالذي رفع التدريس يف تعليم املواطنة والتنوع يف مدارس مشال إيرلندا.
يف سياق إيرلندا الشمالية ،يُعزى اثنان من تدابري السياسات إىل قصص جناح نسبية .األوىل هي املبادرات اليت تشرك األطفال يف املدرسة
مع األشخاص الذين مت سجنهم بسبب نشاطاهتم املتشددة يف أوج الصراع يف إيرلندا الشمالية والذين نبذوا العنف منذ ذلك احلني .أحد
األمثلة هنا هي مبادرة "السالم مهم"  Peace Countsاليت يتحدث فيها املسلحون السابقون ،الذين ُحكم عليهم ابلسجن ،مع
أخريا كأداة سياسية (أنظر دافيس  .)13 :2017يسلط
أطفال املدارس حول سبب انضمامهم إىل الكفاح العنيف وملاذا رفضوا العنف ً
بيلي ( )2019الضوء على جتربة حمدودة ولكن إجيابية يف برامج التعليم املشتك ،وهي املدارس اليت يراتدها األطفال الكاثوليك
معا بدال من أن يتم فصلهم .يشمل هذا عدد قليل من املدارس "املتكاملة" وكذلك لقاءات مؤسسية بني الطالب الذين
والربوتستانت ً
عاما من إنشاء أول مدرسة مشتكة عام  ،1980يلتحق  6يف املائة فقط من
تعليما رمسيًا يف مدارس منفصلة .بعد عشرين ً
يتلقون ً
تالميذ إيرلندا الشمالية ابملدارس املشتكة (مسيث11 :2011؛ لتقييم املدارس املتكاملة أنظر وزارة التعليم .)2016
يبني حتليل برامج كهذه أن اللقاءات املنتظمة  -على األقل مرة يف األسبوع ملدة أكثر من عام  -تساعد يف ختفيف حدة التوتر والتعصب
ونظرا لعدم تنفيذ إصالح
بني اجلماعات بني العديد من املشاركني يف مشاريع اللقاءات بني املدارس (بيلي  .)17 :2019هلذا الغرضً ،
شامل للنظام املدرسي املنفصل يف إيرلندا الشمالية ،مت إطالق برانمج التعليم املشتك ( )SEPابعتباره "شبكة تعاونية بني املدارس
الكاثوليكية والربوتستانتية" (دافيس  )9 :2017من أجل ذلك اهلدف .يف املقابل ،أظهرت اللقاءات ملرة واحدة واملشاريع قصرية املدى
أتثريا أكثر سلبية ،وغالبًا ما أدت إىل تفاقم التحيزات واجلفاء القائمني بني الطالب من خلفيات متلفة (املصدر
يف إيرلندا الشمالية ً
أخريا ،بينما مل يتم إنشاء أي جلنة كالسيكية للحقيقة واملصاحلة يف إيرلندا الشمالية بعد اتفاقية بلفاست ،مت إنشاء جمموعة
نفسه)ً .
استشارية حول املاضي عام  ،2009واليت قدمت توصيات حول كيفية تدريس الصراع وحلوله غري العنيفة يف املدارس (مسيث :2011
 .)21على مدار السنوات ،تطورت م ططات التعليم املشتك يف إيرلندا الشمالية :يف ظل غياب املدارس "املتكاملة" أو املشتكة ،مت
إجراء جتارب إجيابية بنهج مرن وعملي .وابلتايل ،بدالً من دمج مدارس الكاثوليك والربوتستانت ،خيوض التعليم يف إيرلندا الشمالية
جتارب يف "إنشاء شبكات تعاونية للمدارس يف املناطق احمللية ،مع انتقال التالميذ واملعلمني بني املدارس لتلقي الدروس وتبادل اخلربات"
(غاالغري .)362 :2016
أما البيان اخلتامي يف جنوب شرق أورواب فهو متلط أكثر ،ولكن هناك قصص جناح حملية ،كما يؤكد ه .ب .دانش ()264 :2009
يف البوسنة واهلرسك ،مثل برانمج التعليم من أجل السالم ( )EFPعام  2000الذي حاز على تقييمات إجيابية للغاية (املصدر نفسه:
 ،) 264وقد قيل إن هذا الربانمج ساهم يف "ثقافة شفاء" أكرب يف البوسنة واهلرسك .كان هناك قلق ،بعد اتفاق دايتون ،من تنفيذ التعليم
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مفصوال رمسيًا ،فإن مفهوم "مدرستني حتت سقف واحد" (منظمة األمن والتعاون يف أورواب
املنفصل يف أحناء البالد .حىت لو مل يكن
ً
حادا من أشكال الفصل
 )2016والذي كان من املفتض "أن يشجع األطفال العائدين على االندماج ]...[ ،أصبح ميثل شكالً ً
أيضا مسيث  .)2011بدأ برانمج التعليم من أجل السالم عام " 2000كمشروع جترييب ضعيف
التعليمي" (ماكغيل 2010؛ أنظر ً
عاما ،مت اعتماده وتعميمه كجزء ال يتجزأ من النظام التعليمي يف البوسنة
التمويل يف ست مدارس ،ولكن يف فتة تزيد ً
قليال على ً 12
أيضا تضمني الربانمج يف مناهج تعليم
واهلرسك" ،وقد وصل إىل  1.5مليون طالب وأكثر من  100000مدرس وموظف مدرسي .مت ً
املعلمني يف جامعات البوسنة واهلرسك (تنكر .)39 :2016
مثال آخر هو برانمج إصالح التعليم يف املقاطعات يف بريتشكو ،وهي منطقة متلطة بوسنية-كرواتية-صربية ومقاطعة ذات حكم ذايت
يف البوسنة واهلرسك حيث حتققت بعض النتائج اإلجيابية (أمكيتش  .)2018يف بريتشكو ،مت حتويل املدارس املنفصلة إىل مدارس
متكاملة ،لكن هذا مل يعتمد فقط على الوضع القانوين املتميز هلذه املقاطعة داخل الوالية ،وإمنا أكثر على السلطات التنفيذية ملكتب
املمثل السامي ( ،)OHRأي اإلدارة الدولية يف البوسنة واهلرسك اليت ،نتيجة التفاقية دايتون" ،كانت لديها صالحيات كافية جلعل
أيضا سلطت
االندماج إلزاميًا" (ماكغيل  .)53 :2010وهكذا كانت التدخالت الدولية واإلكراه حموراين (املصدر نفسه ،)35 :لكنها ً
الضوء على هشاشة هذه األمثلة من تلك اإلصالحات التعليمية .كما يف إيرلندا الشمالية ،القت برامج التعليم املشتك يف البوسنة
واهلرسك  -مثل خطة التعليم ألجل جمتمع عادل اليت متوهلا الوالايت املتحدة  -بعض النجاح يف زايدة انفتاح الطالب على التواصل مع
أقراهنم يف أجزاء أخرى من البالد (تشانغ  .)29 :2016بتوجيه من منظمة األمن والتعاون يف أورواب وبدعم نشط من وزارات التعليم
يف الدولة الفيدرالية للبوسنة واهلرسك ،مت اقتاح تغيريات وتنفيذها جزئيًا يف بعض الكتب املدرسية على أساس املبادئ التوجيهية لكتابة
الكتب املدرسية وتقييم كتب التاريخ ،من بني أمور أخرى ،من قبل مؤسسة برونزويك للبحوث الدولية يف الكتب املدرسية املذكورة أعاله،
15
أخريا ،تبنت احلكومة املركزية وكذلك
أيضا اعتماد دليل املعلم حول تدريس التاريخ احلديث (أنظر دافيس .)10 :2017
بينما مت ً
ً
الكياانت الفيدرالية برانجمًا من أجل حتقيق هدف اليونسكو "التعليم للجميع" الذي يروج ألهداف (غري مرتبطة ابلصراع) ترتبط ارتباطًا
وثي ًقا بتعليم السالم ،مثل زايدة اإلدماج واملشاركة يف وسائل التعليم يف كافة نواحي نظام التعليم يف البالد (وزارة الشؤون املدنية .)2015
وصوال إىل منظمة األمن والتعاون يف أورواب،
بدعم مايل وإدماج من اجلهات الفاعلة الدولية ،املنظمات غري احلكومية لتعليم السالم ً
وجملس أورواب ،واملعونة األ مريكية ،مت تنفيذ جمموعة متنوعة من مشاريع اللقاءات عرب احلدود بني البوسنة واهلرسك والدول اجملاورة على
مدار العشرين سنة املاضية.
ظهرت التقييمات اإلجيابية خاصة للربامج يف جمال التعليم غري الرمسي اليت تركز على لقاءات احلوار ،واملشاريع اليت يشارك فيها الشباب
بنشاط ،بينما لوحظت يف جمال التعليم الرمسي خطوات جمزأة حنو حتسني تدريس التاريخ ،حيث مت تطوير الكثري من املواد – ومع ذلك،
فإن األطراف املعنية على األرض غالبًا ما تكون متددة يف استخدامه (كالرك-حبييب  .)102-101 :2019يشري هذا إىل عامل
رئيسي آخر جيب مراعاته :إن أوضاع الصراع اليت تتم فيها عملية تعليم السالم هي أوضاع دينامية ومتغرية .متت اإلشارة إىل مركزية
السمات املشتكة بني األجيال يف هذا السياق ابعتبارها مركزية لتعليم السالم ،وعلى وجه اخلصوص إشراك األجيال الشابة يف مططات
تعليم السالم يف السياقات اليت يكون فيها البالغون (خائبو األمل) (القادة واملعلمون واآلابء) مبثابة حواجز ،أحيا ًان ،أمام جتديد اجلهود
يف حتقيق السالم.
إن الصورة اليت تربز من هذا العرض للخربات األساسية يف جمتمعات الصراع هي أنه ،يف حني قد ال يغري تعليم السالم اهلوايت بني عشية
وضحاها ،لكنه يوفر الكثري من االمكاانت على أرض الواقع عند تناوله من قبل املعلمني والطالب وغريهم .وهلذا ،تؤكد فيدراان
سباجيتش-فريكاش ( ) 288 :2003أن "تعليم السالم كان له موقع جيد يف كرواتيا يف" أواخر التسعينيات ،حني اكتسب الوعي يف
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مرحلة ما بعد احلرب حول أمهية حقوق اإلنسان واملشاركة ومهارات الالعنف يف حل الصراعات و"السعي لتحقيق السالم يف احلياة
اليومية جملتمع متعدد الثقافات" (املصدر نفسه) زمخًا يف اجملتمع الكروايت ونظامه املدرسي.
حيصي جان جاساانبو وجيد ميت ( )2006قائمة من الربامج األخرى يف مجيع أحناء جنوب شرق أورواب يف هذا السياق ،على سبيل
املثال ترمجة الدليل الدويل "تعلم إلغاء احلرب" إىل اللغة األلبانية وانتشاره يف النظام املدرسي األلباين .كما هو مالحظ من منظور مقارن
التفاق الطائف اللبناين واتفاقية بلفاست إليرلندا الشمالية واتفاقية أوهريد يف مقدونيا الشمالية ،فإن مجيع اتفاقات السالم هذه ،ابإلضافة
أيضا إصالحات واسعة يف التعليم الرمسي" (فونتاان  .)1 :2017كل من هذه االتفاقات الثالث -
إىل أحكامها السياسية" ،رمست ً
بعكس ،على سبيل املثال ،اتفاقات أوسلو – "تقدم إصالح التعليم بوصفه أداة لبناء السالم على املدى الطويل ،من خالل إدخال
تعديالت على تعليم مناهج التاريخ واملدنيات (يف لبنان) ،وتغيريات يف لغات التعليم (يف إيرلندا الشمالية ومقدونيا) ،وتعزيز االتصال بني
األطفال من متلف اخللفيات يف املدارس (يف لبنان وإيرلندا الشمالية)" (املصدر نفسه.)12 :
من احملتمل أن يكون هذا أحد التحدايت األساسية يف تعليم السالم ،أي أنه يف املناطق اليت شكلها الصراع طويل األمد ،يكون النظام
املدرسي منفصالً للغاية (كما هو احلال يف السياق اإلسرائيلي-الفلسطيين ،مبا يف ذلك داخل إسرائيل ابلنسبة ملواطنيها
أيضا
الفلسطينيني/العرب ،انظر بيكرمان  .)2007يف مثل هذه النظم "التوافقية" ،اليت يقوم اجملتمع فيها على االستقالل النسيب ولكن ً
الفصل املؤسسي بني اجملموعات العرقية/الدينية/الوطنية ،تكون "وظيفة التعليم السياسية يف النظم التوافقية شبيهة بشكل ملحوظ ابلتعليم
خالل الصراعات :فهو يدمج األطفال يف هوايت مجاعية ووالءات سياسية متلفة من خالل املناهج الدراسية واملدارس املنفصلة" (فونتاان
عموما على أهنا قد حققت بعض اإلجنازات يف التغلب على هذه
 .)16 :2017حىت يف أماكن مثل إيرلندا الشمالية ،واليت يُنظر إليها ً
االنقسامات ،مييل النظام التعليمي ،عدا بعض االستثناءات ،إىل "إعادة إنتاج حدود اجملموعة وتوحيد الطوائف السياسية املختلفة كل
على حدة ،وابلتايل إضفاء الشرعية على احلكومة التوافقية وتسهيل عملها" (املصدر نفسه).
غالبًا ما يُهمل يف هذا السياق أن الدول متعددة اجلنسيات/العرقيات جيب أال تتبع ابلضرورة منط لبنان أو مقدونيا الشمالية أو إيرلندا
الشمالية  -ماكويل يعرض هذه النقطة من خالل النظر يف كيفية متكن الدول متعددة اجلنسيات مثل كندا وبلجيكا وسويسرا من دمج
يعرفها كمجتمعات تعلم .قد تُظهر النجاحات اهلشة ،ولكن
ُمثل أو قيم تعليم السالم يف مناهجها الوطنية وتنظيم مدارسها ،وهو ابلتايل ّ
أيضا يف طريقها لالنضمام إىل هذه الرتب كمجتمع تعلمي"
أخريا" ،قد تكون ً
ليس الضئيلة ،يف تعليم السالم يف إيرلندا الشمالية أهناً ،
(ماكويل .)72 :2009
كما تبني األفكار التبوية الشاملة عن التعليم السلمي يف الدول االسكندانفية ،وعمل مونتيسوري وغريها ،والتجربة املذكورة أعاله يف
تغيري املناهج يف أملانيا وإيرلندا الشمالية وعرب جنوب شرق أورواب ويف أماكن أخرى ،فإن أحد األغراض األساسية من هذه اجلهود التعليمية
كان التغلب على "العالقات الدولية املسمومة" (فان إيفريا  )23 :91-1990يف أورواب .مل يكن هذا يتعلق فقط بوضع قرارات سياسية
أيضا ما ميكن وصفه
قائمة على املثل التبوية للتعليم غري العنيف وتوسيع فضاء املشاركة (الدميقراطية) يف التعليم املدرسي ،بل استهدف ً
أبنه حتول مزدوج للهوايت :من جهة ،حتول اهلوايت الوطنية (أو العرقية ،الدينية ،اخل ).اليت تتميز ،من مجلة أمور ،برأي نقدي أكثر عن
بدال من االحتفال "بصناعة األسطورة الشوفينية واإلفراط الوطين" (املصدر نفسه).
اترخيها "اخلاص" ً
إن إحجام أطراف الصراع عن االعتاف  -يف ضوء اجلروح اخلطرية اليت سببها اآلخر  -مبشاركتها اخلاصة يف أعمال العنف (اليت تربر
كبريا لتنفيذ تعليم السالم ،كما تشري أمثلة من البوسنة واهلرسك وغريها .ولكن ،من جهة
أبهنا شرعية) وكوهنا يف دور اجلاين يشكل عائ ًقا ً
أيضا حتول اهلوايت من خالل زايدة الوعي ابهلوية (السياسية) األوروبية املشتكة ،وهي "شكل جديد من أشكال الدميقراطية
أخرى ،هو ً
العابرة لألوطان" (ونتشتاينر  .) 92 :2004تربز أمهية اهلوية (السياسية) املشتكة الناشئة بني األعداء السابقني أبكثر قوة ،ابلطبع ،يف
سياق مشروع التكامل األورويب ،وابلتحديد االحتاد األورويب .كما أوضح ونتشتاينر ،سباجيك وتويتش (" ،)16-15 :2003جيب
أيضا عملية التكامل األوروبية كإطار مرجعي هلا  -متجاوزة تعليم السالم
أن أتخذ أي مناقشة حول تعليم السالم يف أورواب يف احلسبان ً
"الوطين"  -وتطور تعليم سالم أورويب" (املصدر نفسه) .من الناحية املؤسسية ،ينعكس ذلك يف الربامج املتعددة للمفوضية األوروبية
وهيئات االحتاد األوروب األخرى اليت تدعم برامج الدراسة يف اخلارج ،مثل برانمج إيرامسوس للتبادل ،أو برانمج التعليم من أجل املواطنة
18
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الدميقراطية وحقوق اإلنسان للشباب ،واليت هتدف إىل "تعزيز التعلم العاملي والتطور للطالب وتنمية التعاطف الثقايف وزايدة فهم القضااي
والعالقات العاملية" (مانويلوفيتش .)13 :2018
أيضا عرب
من خالل مشاريع االحتاد األورويب ،متكن ماليني األشخاص يف أحناء أورواب  -ويف سياق سياسة اجلوار األوروبية (ً )ENP
مشال وجنوب البحر األبيض املتوسط  -من املشاركة يف برامج التبادل كهذه اليت تدعم الظهور التدرجيي للهوية السياسية األوروبية
املشتكة .كما أنه يتعلق مبشاريع التعاون التعليمية دون الوطنية عرب احلدود مثل قلعة السالم يف منطقة جبال األلب-البحر األدرايتيكي
يف النمسا-إيطاليا-سلوفينيا أو ابملشاريع التعليمية ثنائية القومية/متعددة اللغات يف املنطقة اإليطالية ،الناطقة غالبًا ابللغة األملانية ،وهي
16
أيضا ،يتعلق ابملبادرات اخلاصة اليت حتاكي جهود القرن التاسع عشر يف التعاون العابر للحدود
جنوب تريول (غوغنربغ .)2003
ً
وبناء اهلوية ،مثل منهج ( EUREDالتعليم من أجل أورواب كتعليم السالم) األورويب لتعليم السالم الذي لعب فيه ونتشتاينر (:2004
قياداي نشطًا ،على سبيل املثال يف سياق برانمج دراسة يركز على أورواب يف تعليم السالم وحقوق اإلنسان للممارسني والذي
دورا ً
ً )96
حتول اليوم إىل مركز أحباث السالم وتعليم السالم يف جامعة كالغنفورت 17.األمثلة األخرى هي الشبكات الكبرية بني املدارس يف أورواب
أيضا كما هو احلال يف حوار املدارس األوروبية-العربية  -اليت تشارك سوية يف مشاريع تعليم السالم ،مثل حتديد التاث
 وخارجها ًالثقايف املشتك أو تنظيم ورش عمل حول قضااي مثل التنوع واالستدامة  -أمثلة أخرى تتعلق بشبكة مكونة من حوايل  300مدرسة يف
منطقة البلطيق أو شبكة مدارس من عشرة بلدان على حدود هنر الدانوب (أنظر اندي اليونسكو يف برلني .)87 :2018
أيضا من خالل التحول
يشري هذا يف النهاية إىل املسامهة األكرب اليت يلعبها التكامل األوروب  -من خالل الربامج الرمسية والصناديق و ً
أيضا
الدقيق للهوايت الذي أييت من األنشطة الشعبية  -يف احلفاظ على تعليم السالم ،إن مل يكن ابالسم ،فبأهدافه املركزية .ويؤكد هذا ً
أثرا هيكليًا إجيابيًا للتكامل األورويب يف ختفيف
يف دراسة مقارنة لتوماس دييز ،ستيفان شتت وماتياس ألربت ()2006ـ حيث حددوا ً
أيضا أنظر القسم الرابع) .لكن
الصراعات وحتويل اهلوايت يف إيرلندا الشمالية ودول البلطيق ،وإىل حد أقل ،يف قربص (ابلنسبة لقربص ً
البلطيق ودول وسط أورواب تشري إىل ٍ
حتد آخر يف تعليم السالم ،وهو كيفية استخدام اهلوية األوروبية ألهداف إقصائية ،وحىت قومية.
كما تالحظ ديبورا مايكلز ودويل ستيفيك ( )2009ابلنسبة إلستونيا وسلوفاكيا ،فإن التحدايت بعد االستقالل أدت يف هذين
البلدين إىل إعادة أتكيد القومية اليت اندجمت يف النظام املدرسي مع فهم إقصائي للهوية األوروبية – "استمالك أورواب لتحقيق غاايت
إقصائية وقومية" ،اليت تؤثر سلبًا يف العالقات مع اآلخرين ،سواء كان ذلك مع الدول مثل روسيا أو مع املهاجرين يف السياقات احمللية.

هناك حتدايت مماثلة يف مجيع أحناء أورواب اليوم ،تتطلب استثمارات مستمرة يف أدوات تعليم السالم من أجل التعامل مع الصراعات
املعاصرة يف أورواب اليت أاثرها ،على سبيل املثال ،التطرف القومي اليميين املوجه من بني أمور أخرى إىل الالجئني واملهاجرين
(كيوتشوكوف ونيو )2016؛ أو يف ضوء الصراعات والتوترات االجتماعية املتعلقة ابملظامل االقتصادية يف األحياء ،واليت غالبًا ما تتسبب
هبا سياسات اهلجرة السيئة أو اإلدماج الفاشل؛ أو ملكافحة الصور النمطية السلبية داخل االحتاد األوروب سواء بني (أجزاء من) الناس
يف متلف املناطق أو بني (أجزاء من) املهاجرين و(أجزاء من) السكان األصليني (أنظر راثنو  1997عن التحيزات األملانية ضد األوروبيني
الشرقيني خالل التسعينيات)؛ م ثال مضاد جيد هنا هو مشروع "ملتقى" الذي يعمل فيه الالجئون كمرشدين يف متاحف برلني ،أنظر
اندي اليونسكو يف برلني ( .)83 :2018ابختصار ،بدالً من تعلم درس تعليم السالم مرة واحدة ،وإىل األبد ،تُظهر املشاكل والتحدايت
دائما.
املعاصرة يف أحناء االحتاد األورويب أن تعليم السالم هو مهمة دائمة ،حتتاج إىل التكيف مع العالقات االجتماعية اجلديدة ً

 ./ https://www.aspr.peacecastle.eu/peace-education/kooperationen/internationale -aktivitaeten16يتكلم سكان جنوب
تيرول بثالث لغات ،حيث يتم تمثيل األلمانية واإليطالية والالتينية في التشريعات اإلقليمية وخطط التعليم.
https://www.aau.at/erziehungswissenschaft-und-bildungsforschung/arbeitsbereiche/friedensforschung-17
und-friedensbildung/lehre/
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 .4التحدايت على أرض الواقع :رومانسية تعليم السالم والتعرض للعنف
 4.1املستوى احمللي وجتارب احلياة اليومية :جتنب رومانسية تعليم السالم

قدمنا يف اجلزء السابق جمموعة واسعة من األمثلة على التجارب العملية يف تعليم السالم يف أورواب ،وأبرزان يف هذا السياق الروابط القوية
بني تعليم السالم وجتارب احلياة اليومية .ومن الواضح أن سياقات احلياة "احمللية" واليومية هي ،عمليًا ،هدف رئيسي لتعليم السالم .لكن
مركزية احلياة اليومية ترتبط ابلفرص والتحدايت .تكمن الفرص يف حقيقة أن تعليم السالم ،كمفهوم ،ليس فقط نظري ،ولكنه مهمة
فعاال ،جيب أن يعمل تعليم السالم يف احلياة اليومية ،أي على مستوى املدارس أو يف
عملية بطبيعتها .إهنا للممارسني .كي يصبح ً
الفصول الدراسية وورش العمل .هذا ما تؤكده أندراي ويسلر ( )17 :2010عندما تبني ،ابلنسبة للبوسنة واهلرسك ،أن معرفة السالم
حتتم "وص ًفا دقي ًقا للتجربة العادية يف احلياة اليومية" ،يف حني يدرس دانش ( )2009أمكانية استخدام ثقافات احلوار احمللية
(ابرالدي/لريفيس  - )2010مفهوم "املوابط" يف البوسنة واهلرسك  -من أجل تعزيز ثقافات السالم احمللية.
لكن هذا ليس سوى جزء من االستنتاج .إن التجربة العملية يف تنفيذ تعليم السالم يف مناطق الصراع  -سواء كانت إحدى ضواحي
مدن أورواب الغربية أو بيئة "ما بعد الصراع" مثل إيرلندا الشمالية ،انهيك عن صراع "ساخن" ومستمر كالصراع بني إسرائيل وفلسطني -
تسلط الضوء على أن معارضة تعليم السالم ال تنبع فقط من قوى (قومية غالبًا) على املستوى الوطين أو من صانعي القرار ذوي التفكري
اجليوسياسي،إمنا بسبب حتديها للهوية وبسبب التجارب السلبية امللموسة مع الطرف اآلخر (العدو اخلارجي السابق) وبسبب الضغوط
القسرية ،يف العديد من املناطق ،للعيش جنبًا إىل جنب مع اجلناة واألعداء (السابقني) ،غالبًا ما تقاوم اجملتمعات احمللية تعليم السالم
(ابر-اتل ،روزين و نتس-زينجوت  .)2010هلذا ،يتم توثيق وأتكيد اهلوية الذاتية" ،جمموعة الداخل" يف كثري من األحيان ،أي أنه مثة
خوف أن يهدد تعليم السالم اهلوية اخلاصة ،كما يُظهر زمبيالس وبيكريمان ( )2018يف دراسة عن قربص .أ ّن أحد السكان احملليني
الذي شارك يف برانمج تعليم السالم يف قربص شعر أبنه "كالذاببة يف احلليب" (املصدر نفسه )156 :وتفاقم غضبه ألنه "خشي أن
تنطوي فكرة تعليم السالم على نوع من التسوية على حساب العدل واألخالقيات" (املصدر نفسه .)157 :يستخدم بيكريمان وزمبيالس
هذا املثال للتحذير من "رومانسية تعليم السالم" .هم "يتساءلون  -ابلنظر إىل التكيز احلايل الذي تضعه جمتمعات الصراع وما بعد
الصراع على اهلوية ،سواء كانت دينية أو ثقافية أو عرقية أو قومية أو غري ذلك ،و/أو الطرق اليت تغذي هبا الذكرايت – إن كانت هناك
تبني
أيضا مكغنيت  2011حول هذا النوع من املقاومة احمللية)ً .
أي إمكانية حقيقية لرعاية جهود املصاحلة" (املصدر نفسه؛ أنظر ً
أيضا ّ
خربة الناجني من احملرقة أنه "يف الواقع ،فإن أفكار وممارسات املصاحلة يف كثري من األحيان تفرض مطالب هائلة على اجملتمعات املصدومة
واليت تكون يف حالة حداد" (بيكريمان وزمبيالس  .)5 :2012اجملموعات اليت تعاجل تظلمات كال اجلانبني  -مثل منتدى العائالت
الثكلى الفلسطيين-االسرائيلي من أجل املصاحلة والسالم ،وهو مكون من األشخاص الذين فقدوا أفراد من أسرهم املباشرة بسبب الصراع
الدائر  -تبقى معزولة نسبيًا يف جمتمعاهتا ،ومتهمة يف بعض األحيان حىت ابلتواطؤ مع العدو.
كما أوضحت إليين كريستودولو ( )15-14 :2014يف الدراسة األكثر مشوالً حول هذه اآلاثر املضادة لتعليم السالم ،وابلتكيز على
قربص:
"لقد أاثر هدف تعليمي مستجد يدعو إىل "التعايش السلمي" (أدخلته حكومة يسارية عام  )2008نقاشات عامة وتربوية شديدة
داخل اجملتمع اليوانين القربصي .يف تعميم من قبل وزير التبية والتعليم ،يشدد اهلدف على "تطوير ثقافة التعايش السلمي واالحتام
املتبادل والتعاون بني القبارصة اليواننيني والقبارصة األتراك ،هبدف التخلص من االحتالل وإعادة توحيد بالدان وشعبنا" أاثرت هذه
أيضا بني أعضاء الربملان واحلكومة واجملتمع األوسع للقبارصة
كبريا ،ليس فقط بني املعلمني ومنظماهتم ،ولكن ً
التوصية جدالً وخالفًا ً
اليواننيني .لقد أاثر اجلدل واخلالف ،من بني أمور أخرى ،مسألة ما إذا كان للمدرسني وللنظام التعليمي أي حق يف تعزيز األفكار
التصاحلية من خالل التعليم ،بينما ال يزال جزء كبري من قربص حمتالً".
20

ما الذي يعزز أو يعرقل التعليم املستدام للسالم؟

إن النقاشات يف فلسطني والعامل حول ما إذا كان جيب التعامل مع اإلسرائيليني يف ظل واقع االحتالل ،أو التصور السائد يف أجزاء كثرية
من اجملتمع اإلسرائيلي حول االفتقار املزعوم للشركاء يف اجلانب الفلسطيين ،مدفوعني مبخاوف مماثلة.
سا بسهولة ،وجيري وصفه كمشروع يساري/ليربايل/غريب/ساذج أو أبنه
وهكذا ،يف أماكن عديدة ،يصبح التعليم من أجل السالم مسيّ ً
غري حساس جتاه حقيقة إيقاع األمل من اجلانب اآلخر الذي يغذي انعدام الثقة املتوقع .لذا توحي كريستودولو (املصدر نفسه )16 :حبق
مثريا للجدل كونه جيرؤ على "اقتحام" مواضيع
أن تعليم السالم ال ينبغي أن ينظر إليه ابعتباره فكرة عاملية ،وإمنا بوصفه
ً
"موضوعا ً
أصبحت شبه منقوشة يف احلجر منذ عقود" ،مثل عالقات الذات/اآلخر السلبية ،وعدم الثقة املتبادلة ،ورواايت الصراع املهيمنة ،إخل.
جناحا يف إيرلندا الشمالية ،يشري غاالغر ( )24 :2009إىل قوة املقاومة الالمركزية يف "سياسات تعليم السالم"
ً
أيضا يف احلالة األكثر ً
اليت تنبع من املستوى احمللي .ابختصار ،مع االعتاف أبن تعليم السالم ميكن أن يساهم يف "بناء السالم املستدام [و]يتطلب تغيريات
يف املواقف والتصورات والسلوكيات ،فضالً عن عدم املساواة اهليكلية" (كريستودولو  ،)140 :2014جيب أن يكون مؤيديه أكثر وعياً
أيضا من الناس على األرض .ال يوجد حل سريع هلذه املعضلة" ،ولكن هناك منطق
ابملقاومة ليس فقط من الفاعلني السياسيني ولكن ً
يف اجلدل أبن معلمي السالم حيتاجون إىل مزيد من التعاطف من أجل حتقيق ذلك ،أي أن يضعوا أنفسهم يف مكان هؤالء الفاعلني
املهيمنني وحياولوا تقليص املسافة دون فرض الصور النمطية ،اليت لن تؤدي إال إىل تنفري هؤالء الناس أكثر" (املصدر نفسه.)327 :
هذا التعاطف مع املفسدين ،إن شئنا ،ضروري لزايدة الوصول اجملتمعي لتعليم السالم من خالل "إعادة إجياد أحداث احلياة يف عالج
األفراد الذين يعانون من اضطراابت التوتر التنموية واضطراابت ما بعد الصدمة" (كيوتشوكوف ونيو  ،)2 :2016أي جعل األفراد
منفتحني إلعادة تقييم هوايهتم.

 4.2التعرض للعنف :الظل الطويل للتمزق
كما يؤكد القسم الفرعي األخري ،ينبغي النظر إىل الصراعات العنيفة ،من منظور نفسي وسياسي ،على أهنا أحداث صادمة تؤدي إىل
اضطراابت التوتر لدى األفراد واجملموعات االجتماعية؛ كما أكدت البحوث حول كيفية أتثري جتارب العنف على اجملتمعني اإلسرائيلي
والفلسطيين ،ودورها يف معارضة املصاحلة يف كال اجملتمعني .كما هو احلال يف التجارب اليومية ،يلتقي تعليم السالم ابلفرص والتحدايت
هنا .كما يوضح دان ابر-أون ( ،)2009حىت يف ظل الظروف القصوى  -كاإلابدة اجلماعية يف رواندا  -فإن جهود املصاحلة ممكنة
أيضا ابلنسبة جلهود املصاحلة بني (أحفاد) الضحااي واجلناة يف احملرقة .إن االرتباطات عرب
يف ورش العمل املنظمة بعناية .وقد تبني هذا ً
األجيال أثبتت أهنا عظيمة األمهية هنا ،كما يناقش ابر-أون ابلنسبة ألحفاد الناجني من احملرقة ومرتكبيها .ومع ذلك ،فإن "طريقة سرد
القصص من خالل االلتقاء والتفاعل والتدخل" (املصدر نفسه )211 :اليت تعترب أساسية لتعليم السالم وهتدف إىل حتويل اهلوايت غالبًا
ما تلقى حدودها عند مواجهة التعرض السابق أو احلايل للعنف .مثل هذه التجارب تؤدي إىل صعوبة إدراك األفراد "إلمكاانت العنف
الكامنة" لدى طرفهم أو جمموعتهم ابعتبارها "شرطًا مسب ًقا للتعلم والعيش يف الظروف املقابلة ،أي ظروف السالم والالعنف والتسامح"،
كما يالحظ ويسلر (.)21 :2010
وبصرف النظر عن املقاومة اليت تثار على أساس هذه الصدمات ،هناك نوعان من العوامل االجتماعية األخرى اليت جيب أن تؤخذ بعني
كبريا يف تعليم السالم .أوالً ،هناك ثقافة عدم الثقة اليت تظهر يف املساحات
االعتبار عند دراسة كيف وملاذا يكون التعرض للعنف ً
حتداي ً
االجتماعية اليت تشكلها مستوايت عالية من العنف (الداخلي) ،سواء كان النظام التعليمي يف أملانيا يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل
القرن العشرين مع انتشار العقاب البدين والقيم العسكرية اليت كان يتم تدريسها يف املؤسسات التعليمية وضمن األسر ،أو ،كما درست
بيتينا بنزنغ ( )2020يف عمل حديث عن كولومبيا ،يف أماكن شكلتها احلرب األهلية.
دائما يف
كما تشري بنزنغ (املصدر نفسه) ،تتشكل أجزاء واسعة من اجملتمع الكولوميب من خالل توقع بنيوي أبن اندالع العنف ممكن ً
اللقاءات االجتماعية اليومية .وهي تالحظ نتيجة لذلك "عسكرة" للمساحات اليومية ودفاع الناس عن حميطهم املباشر ضد اآلخرين
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وضررهم احملتمل؛ هبدف جعل حياهتم اليومية أكثر أما ًان ،على األقل يف تصورهم .إن اآلاثر االجتماعية هلذه الديناميات هائلة وينتج
عنها ،ليس فقط يف حالة كولومبيا ،ما يسمى ابالستبعاد املتسلسل (أنظر شتيت  .)2008لذا يصبح الناس يف القطاعات الضعيفة من
اجملتمع مستبعدين أكثر من أي وقت مضى من املشاركة يف احلياة السياسية واالقتصادية العادية ،ويُستثنوا من العديد من خدمات الصحة
أو التعليم  .على سبيل املثال ،مت اإلبالغ يف إيرلندا الشمالية أن الفصل يف املدارس له أتثري سليب كبري على فرص العمل يف وقت الحق
(مسيث  .)6 :2011ميكن مقارنة هذا مع الوضع هنا بتأثري االحتالل اإلسرائيلي  -وخاصة القيود املفروضة على احلركة  -على احلياة
اليومية للفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة .كما يشري بنزنغ (املصدر نفسه )15 :فإن التعرض للعنف يولد تسويغًا له وإقصاءً يف
التفاعالت االجتماعية ،وما "يظهر هي أمناط التفاعل اليومية اليت تستند إىل عدم الثقة فيما يتعلق بنوااي وتصرفات اآلخرين" .ما يتم
مربرا أو غري
أتسيسه إذن هو آليات محاية تعمل "على حساب التنمية والسالم" .ابختصار" ،يتم إعادة إنتاج العنف كلما ُوجد شكً ،
مربر[شخصيًا] ،ابلقدرة على التفاعل بنجاح على أساس التواصل غري العنيف" (املصدر نفسه.)247 :

أيضا ،خبصوص االستخدام االستاتيجي للعنف لدى أطراف الصراع ،وهو موضوع معاجل من
أخريا ،ينبغي أن يكون هذا مبثابة توعيةً ،
ً
قبل ترييزا كولوما بيك وتوبياس ويرون ( )2018يف دراسة متعمقة .وهم يظهرون أن الصراعات  -والعنف  -ينبغي أال ينظر إليهما فقط
كشكل من أشكال العالقة (املتعثرة) بني ضحية وجاين  -واضعني يف االعتبار أنه ،يف الصراعات طويلة األمد ،عادة ما يرى كل طرف
نفسه على أنه الضحية ،واآلخر هو اجلاين  -وإسرائيل وفلسطني ليستا استثناء هنا .يف الواقع" ،تشتمل الديناميات االجتماعية للعنف
[ ]...بشكل أساسي على مركز أو طرف اثلث ،وهو (املراقب)" (كولوما بيك  .)347 :2011مث حيدد كولوما بيك وويرون ()2018
منافسة عاملية للفت االنتباه والشرعية من قبل األطراف املتورطة يف صراعات عنيفة (طويلة األمد) ،أي استخدام استاتيجي للعنف
 على سبيل املثال أتطري الذات على أهنا ضحية ،أو جذب االنتباه يف الساحات السياسية العاملية وجتاه احللفاء من خالل أعمال عنفأيضا الصراع اإلسرائيلي-
متارة أو ختلي عن العنف .تلك ممارسة منتشرة يف احملافل الدولية من قبل أطراف صراع ال تعد وال حتصى ،وهنا ً
الفلسطيين ليس استثناء .وبعبارة أخرى ،على النقيض من تعليم السالم ،الذي يعترب العنف مشكلة ال بد من التغلب عليها ،فإنه جيب
مفهوما أن دراسة الديناميات االجتماعية الفعلية للعنف تسلط الضوء على أن هناك عوامل اجتماعية وسياسية تضفي الشرعية
أن يكون
ً
حدودا على
على العنف وتربره كوسيلة ،من خالل مسابقات دولية جلذب االهتمام ،للتفوق على طرف الصراع اآلخر .هذا يفرض
ً
تعليم السالم ويبني أن اللجوء إىل العنف ليس جمرد عالمة من عالمات الضغط النفسي ولكنه استاتيجية أوسع بكثري يف مساحات
الصراع.
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 .5دروس من األمثلة والتوصيات الناجحة

شامال لتطبيق تعليم السالم .بعد حملة قصرية عن املفاهيم األساسية ،ألقى نظرة فاحصة على التعريف ،ابإلضافة
تقييما ً
قدم هذا التقرير ً
اىل إضفاء الطابع املؤسسي السياسي لتعليم السالم وتعميمه على مستوى قرارات السياسات الرئيسية ،ال سيما على املستوى الدويل.
اضا .وبناء
أيضا على درجة تعميم تعليم السالم اليوم يف ساحات الصراع ،وكذلك يف اجملتمعات "املستقرة" افت ً
كما سلط التقرير الضوء ً
أخريا ،انقش أتثري جتارب احلياة
على هذا ،انقش اتريخ ممارسة تعليم السالم والطرق اليت ينفذ هبا على أرض الواقع ،ال سيما يف أوروابً .
اليومية وكذلك التعرض للعنف على جدوى تعليم السالم .ابلنسبة لألمثلة (الناجحة) ركز التقرير على حاالت إيرلندا الشمالية وقربص
أيضا أشار إىل جتارب من أجزاء أخرى من أورواب ،مسلطًا الضوء على الدور املركزي لالحتاد األورويب
وكذلك البوسنة واهلرسك – ولكنه ً
والتكامل واهلوية األوروبية كإعدادات وسياقات انجحة لتعليم السالم.
االستنتاج العام الذي جيب استخالصه هو أن تعليم السالم يتطلب الصرب .ولكن الصرب مورد اندر ،ال سيما يف الصراعات اليت فيها
الكثري على احمل ك من الناحية السياسية ،وحيث يعاين الناس من الضيق احلقيقي .ومن أجل مواجهة خيبات األمل وسوء الفهم ،منذ
البداية ،جيب أن يبدأ تعليم السالم من االفتاض الواقعي أبنه ال ميكن أن حيل حمل العمليات السياسية األوسع اليت تنص على العدل
واألمن واملساواة بني أطراف الصراع واليت تساهم يف حتويل هوايت الصراع .هذه شروط ضرورية للسالم املستدام.
أيضا من أجل عدم
قواي لتعليم السالم من أجل جتنب اإلحباط ،ولكن ً
جيب أن تكون فلسفة التكيز على "املشاريع الصغرية" ً
توجيها ً
فقدان أرضية فلسفة "املستوى احمللي أوالً" لتعليم السالم .مع ظهور مفاهيم السالم التحرري  -مبا يف ذلك ،يف هذه األثناء ،إضفاء
الطابع املؤسسي الدويل الواسع على مططات تعليم السالم ،القائم على الوعي املتزايد بضرورة حتسني جتربة احلياة الواقعية لألشخاص يف
ضروراي لتحويل الصراعات.
مناطق الصراع  -فإن تعليم السالم ليس شرطًا كافيًا ولكنه
ً
كما هو مبني يف هذا التقرير ،فإن ممارسة تعليم السالم هلا اتريخ طويل يعود إىل القرن التاسع عشر؛ إنه عاملي يف نطاقه وال ينتمي إىل
أي أمة أو دين أو ثقافة معينة .جيب تسليط الضوء على هذا من أجل مواجهة تلك االعتاضات القائمة على وصف تعليم السالم
أيضا من معلمي السالم ،احملليني والدوليني ،أن يكونوا أكثر حساسية للتقاليد احمللية لتعزيز
أبنه شيء أجنب .ومع ذلك ،فمطلوب ً
احلوار والتفاهم والسالم الداخلي – وأن ينخرطوا مع الناس على األرض ابلتعاطف مع املعارضني املزعومني ،ومراعاة ماوفهم.
تعليم السالم ليس أمرا معقدا ،ولكن إذا كان هناك شيء واضح فهو أنه ال ميكن أن يكون هناك جمتمع سلمي بدون االستثمار يف
إصالح تعليمي وتربوي يستهدف غرس النظام التعليمي أبكمله  -من األطفال الصغار إىل كبار السن  -ابلقيم واألفكار اليت تغذي
تعليم السالم.
ابلنسبة ملناطق الصراعات طويلة األمد ،ينبغي إيالء اهتمام خاص إلضفاء الطابع املؤسسي املنهجي لتعليم السالم يف سياق اتفاقات
السالم وعمليات السالم ،مبا يف ذلك رصد تنفيذه .حماوالت التقليل من أمهية تعليم السالم ال تتوافق مع اترخيه الطويل وال مع نتائجه.
على وجه اخلصوص ،تؤكد التجارب الناجحة يف أورواب لفتة ما بعد احلرب العاملية الثانية ،كما أوردها هذا التقرير ،على انتشار تعليم
وتبني على أنه فعال يف مناطق الصراعات طويلة األمد -وهناك حاجة له يف كل جمتمع ويف كل وقت.
السالمّ ،
وعلى هذا األساس خيلص هذا التقرير إىل توصيات ودروس يف السياق اإلسرائيلي-الفلسطيين اليت تُستمد من األمثلة املتنوعة على النجاح
ملخصا ألمثلة انجحة
(النسيب) لربامج تعليم السالم يف أورواب اليت نوقشت أعاله .هلذا الغرض تقوم التوصيات التالية مبا يلي( :أ) تدرج
ً
لتعليم السالم يف أورواب عُرضت يف هذا التقرير( ،ب) تشري إىل مدى ارتباط هذه األمثلة ابألبعاد األساسية لتعليم السالم و(ج) تقتح
كيفية ربط هذا يف السياق اإلسرائيلي-الفلسطيين .بدالً من إهناء هذا التقرير بقائمة طويلة من التجارب الفردية ،سيتم جتميع األمثلة
املتعددة املعروضة يف القسم الثالث من هذا التقرير يف ثالثة جماالت عمل ،يتميز كل منها أبطرافه املعنية اخلاصة والقرارات ذات الصلة.
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جمال العمل  :1اتفاقات السالم ،عمليات السالم والعدالة االنتقالية
يتعلق جمال العمل األول مبستوى حتويل الصراع وكيف جيب أن يكون تعليم السالم (أ) جزءًا من اتفاقات السالم وعمليات السالم
و(ب) مسامهًا يف املساواة والعدالة جلميع أطراف الصراع املعنية .كما مت التوضيح من خالل األمثلة امللموسة ،فإن تضمني عناصر تعليم
السالم يف اتفاقات السالم وعمليات السالم  -كما هو احلال يف إيرلندا الشمالية والبوسنة واهلرسك وكذلك مقدونيا الشمالية  -كان
عنصرا حامسًا يف حتسني االنتشار والوصول اجملتمعي هلذه االتفاقات.
ً
عنصرا هامشيًا إىل حد ما يف اتفاقات
ومع ذلك ،هناك جمال للتحسني ،ألنه حىت ابلنسبة لالتفاقات املذكورة يف هذا التقرير ،كان التعليم ً
السالم هذه .ولكن يف اجلانب اإلجيايب ميكن مالحظة أن مجيع هذه االتفاقات مكنت من النظر يف تعليم السالم على وجه اخلصوص
يف النظام املدرسي يف وقت الحق .كما لوحظ أنه ،يف بعض األحيان ،كان يتعني فرض عناصر تعليم السالم من قبل اجلهات الفاعلة
مثال من قبل مكتب املمثل السامي يف البوسنة واهلرسك بعد احلرب ،بسلطاته التنفيذية اليت مسحت له بفرض إصالحات
الدوليةً ،
تعليمية.
أخريا ،كانت عملية التكامل األورويب منتشرة بشكل خاص – مبفهومها كعملية بني الدول والشعوب األوروبية املتناحرة ساب ًقا  -حيث
ً
مدعوما ابهلوية السياسية
ا،
أساسي
ا
ف
هد
اسخة،
ر
ال
القومية
على
التغلب
و
املدرسية
الكتب
إصالح
مستوى
على
خباصة
السالم،
تعليم
كان
ً
ً
ً
مهما ،وغالبًا ما يتم متويلها من قبل مفوضية االحتاد األورويب
األوروبية املشتكة .يف اآلونة األخرية ،تلعب مفاهيم تعليم املواطنة العاملية ً
دورا ً
(مثل برانمج التعليم من أجل املواطنة الدميقراطية).
مثال يف حمكمة األحد الدامي -
ابلنسبة للمساواة والعدالة ،والعدالة االنتقالية بشكل عام ،سلط التقرير الضوء على التجارب اإلجيابية ً
اليت تعترب مقدمة مهمة إلنشاء املدارس املتكاملة األوىل يف إيرلندا الشمالية ،وبعد اتفاقية بلفاست لعام  ،1999إلنشاء اجملموعة
االستشارية للماضي.
من املهم يف مجيع مططات العدالة االنتقالية هذه أن تواجه أطراف الصراع بعضها البعض  -كما هو احلال يف عمليات السالم القابلة
للحياة  -يف وضع متماثل ،حيث ال ميكن ألي من الطرفني االستفادة من مزااي القوة ،وأن يكن كال اجلانبني على استعداد ملواجهة
أيضا كمثال إجيايب آخر يف اخنراط املقاتلني اجلمهوريني أو الوحدويني السابقني يف إيرلندا
مسامهته اخلاصة يف الصراع .وقد برز هذا ً
الشمالية يف ورش عمل يف املدارس ،حيث يناقشون سبب جلوئهم إىل العنف يف املاضي ،وملاذا نبذوا العنف منذ ذلك احلني كوسيلة
حتقيق أهداف سياسية .االستنتاجات اليت ميكن استخالصها من هذا ابلنسبة إلسرائيل وفلسطني تشمل ما يلي:
• ينبغي أن تتضمن أي عملية سالم مستقبلية ،وابلذات أي اتفاق سالم ،أقسام موضوعية بشأن برامج تعليم السالم ،سواء يف إسرائيل أو
فلسطني وكذلك بني البلدين .كان هذا غائبًا يف اتفاقات أوسلو وعملية السالم السابقة.
• ينبغي أن يكون هناك وجود دويل قوي يف توفري ومراقبة تنفيذ تعليم السالم مع الوقت ،ال سيما من قبل املنظمات الدولية كاليونسكو.

• يف سياق الغياب احلايل لعملية السالم ،جيب على اجملتمع الدويل وكذلك األطراف املعنية من كال البلدين دعم مططات تعليم السالم
احلالية (بعضها مذكور يف هذا التقرير) وحتديد اجملاالت اليت ميكن فيها إطالق مشاريع تعليم السالم اجلديدة يف ظل الظروف احلالية ،يف
كل من إسرائيل وفلسطني وكذلك مشاريع إسرائيلية-فلسطينية مشتكة.
خاصا من منظور تعليم السالم .يف سياق االحتالل ،يتم تقويض
• يعترب عدم التناسق يف الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيين بُ ً
عدا إشكاليًا ً
املساواة الضرورية بني اجلانبني .تتطلب املصاحلة بشكل خاص ،وتعليم السالم بشكل عام ،ظروفًا تكون فيها املساواة بني مجيع األطراف
هي أساس مواجهاهتم.
• كجزء من تعليم السالم ،جيب أال يقتصر على الصيغ اليت تسمح ابملشاورات املشتكة حول املاضي (العنيف) ولكن أيضا صيغ يف
بدال من نسب اجلزء األكرب
إسرائيل وفلسطني تشارك خالهلا األطراف املعنية يف كال اجملتمعني بنقد ماضيها ودورها يف الصراع األكربً ،
من املسؤولية إىل اجلانب اآلخر .جيب إيالء اهتمام خاص هنا ابملشاريع اليت تعاجل ،بنجاح ،الناس وشرائح كال اجملتمعني اليت تشكك
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هبدف املصاحلة .عالوة على ذلك ،كما تظهر التجربة األوروبية بعد احلرب ،فإن البحث عن هوية مشتكة  -حىت بني األعداء (السابقني)
 هو عنصر أساسي لتعليم السالم القابل للحياة .يف السياق اإلسرائيلي والفلسطيين ،ينبغي تشجيع مثل هذه االستكشافات لسماتاهلوية املشتكة احملتملة.
جمال العمل  :2التشريعات وتنظيم اجملتمع املدين
يتعلق اجملال الثاين للعمل مبستوى أنشطة اهليئات احلكومية وكذلك املنظمات غري احلكومية .وهنا ،تُظهر التجربة األوروبية مركزية الفهم
األوسع لتعليم السالم ،هبدف تعزيز ثقافة السالم يف اجملتمع ككل .وهناك بُعد عملي هلذا على مستوى صنع القرار .تشمل األمثلة املشار
إليها يف هذا التقرير القانون االحتادي األملاين الذي حيظر العنف يف تعليم األطفال (بناءً على اتفاقية من األمم املتحدة) ،ودمج األهداف
املتعلقة ابلتعليم ،ضمن أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،يف التشريعات الوطنية .من األمثلة األخرى ذات الصلة برانمج اململكة
ا ملتحدة للمواطنة العاملية واحمللية ،أو التشريع يف كرواتيا الذي ترجم األهداف كتعليم التنوع وتعليم حقوق اإلنسان يف القانون الوطين.
أيضا ابألمثلة اليت تؤكد العمق التارخيي لتعليم السالم مثل اخلطة السويدية للمدارس لعام  1919وقانون املدارس يف برلني لعام
ويتعلق ً
.1947
ومع ذلك ،تُظهر التجربة األوروبية أن توفري أنظمة تعليم السالم املنبثقة عن اإلعالانت الدولية والتشريعات الوطنية وحدها ال يكفي.
لقد سلط التقرير الضوء على الدور املركزي جملموعة متنوعة من األطراف املعنية (القدمية واملعاصرة) يف تعليم السالم على مستوى اجملتمع
املدين واليت تعترب ذات أمهية قصوى للوصول اجملتمعي لتعليم السالم .األمثلة اليت وردت كانت اجلمعية السويدية للسالم والتحكيم ،ومركز
أيضا بشكل عام احلركات اإلصالحية التبوية ،مثل رايض
الباسك للسالم ،واحتاد السالم يف املدارس (يف الوالايت املتحدة) ولكن ً
األطفال ومدارس مونتيسوري .عالوة على ذلك ،سلط التقرير الضوء على أنه يف أحناء أورواب ،ظهرت جمموعة من املنظمات غري احلكومية
املكرسة بشكل خاص للتدريب والبحث يف جمال تعليم السالم ،حمليًا ودوليًا ،على مدار العقود املاضية ،مبا يف ذلك مؤسسة بريغوف،
معهد أحباث السالم يف أوسلو ،مركز اننسن ،مركز خدمة تعليم السالم ،قلعة السالم اإليطالية-النمساوية-السلوفينية يف جنوب شرق
جبال األلب ،برامج دراسية ملمارسي تعليم السالم يف اجلامعات األوروبية مثل جامعة كالغنفورت والعديد من اآلخرين .من بني
االستنتاجات املستخلصة من مثل هذه األمثلة الناجحة يف أورواب ابلنسبة للسياق اإلسرائيلي-الفلسطيين ميكن ذكر ما يلي:
• ينبغي ترمجة نصوص االتفاقات الدولية (اليونسكو ،إخل ).حول التبية السلمية والتبية على املواطنة العاملية بشكل شامل إىل قانون وطين
يف كل من إسرائيل وفلسطني.
• ينبغي أن يكون هناك دعم حملي ودويل واسع للجهات الفاعلة يف اجملتمع املدين ،وبرامج دراسية يف اجلامعات ووحدات تدريبية يف إسرائيل
وفلسطني مصصة لتعليم السالم .ينبغي تشجيع أتسيس املنظمات والربامج اجلديدة  -على سبيل املثال الربامج اجلامعية يف تعليم السالم،
واملنظمات اخلدماتية اليت تنتج كتيبات لتعليم السالم الستخدامها يف املدارس اإلسرائيلية والفلسطينية ،وما إىل ذلك  -بشكل نشط
أيضا تقدمي دعم خاص للمنظمات اإلسرائيلية-الفلسطينية املشتكة يف جمال املصاحلة وتعليم السالم ،وكذلك،
سياسيًا وماليًا .ينبغي ً
داخل إسرائيل ،للمنظمات املكرسة للتعاون (يف جمال التعليم وما بعده) بني املواطنني العرب/الفلسطينيني واليهود اإلسرائيليني .مت ذكر
أمثلة من األطراف املعنية واألنشطة التبوية يف إسرائيل وفلسطني يف هذا التقرير .يدرك كاتب هذا التقرير أن مثل هذه املنظمات تواجه
أيضا (إيرلندا الشمالية ،قربص ،البوسنة واهلرسك ،إقليم الباسك،
معارضة حملية ،كما هو احلال يف مناطق الصراعات طويلة األمد األخرى ً
إخل ).ومع ذلك ،تظهر التجارب يف هذه األماكن أنه ميكن استخدام منافذ تعليم السالم املتنازع عليها وحتسينها .رغم ذلك ،جيب
التعامل مع أتثري عدم التماثل يف الصراعات بشكل صريح يف سياق تعليم السالم الذي يُفهم على أنه مشروع حتويلي يقضي على
عالقات القوة غري املتكافئة.
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جمال العمل  :3املدارس والكتب املدرسية والطالب
يتناول جمال العمل الثالث العنصر "األساسي" لتعليم السالم :املؤسسات التعليمية (املدارس واجلامعات وما إىل ذلك) واألشخاص الذين يتم
تعليمهم أو الذين يقومون ابلتعليم فيها .وقد أوجز هذا التقرير جمموعة كبرية ومتنوعة من هذه األنشطة .حبسب التجربة األوروبية ،هناك ثالثة
عناصر عملية رئيسية مت اختاذ قرارات ملموسة بشأهنا .األول هو مستوى إصالح الكتب املدرسية هبدف التغلب على الطرق القومية لتدريس
أيضا إصالحات أوسع هتدف إىل ترسيخ التعليم السلمي ونبذ العنف واحلرب يف القراءات األساسية يف املدارس .وقد أظهر هذا
التاريخ ،ولكن ً
مكوان مركزًاي ،أوالً يف املانيا
التقرير كيف أن مثل هذه اإلصالحات يف كتب التاريخ الوطنية ،بدعم من اللجنة الدولية للكتاب املدرسي ،كانت ً
الغربية ،وبعد  1989و 1990يف أورواب ككل .وهناك مثال قوي بشكل خاص يف كتاب التاريخ الفرنسي-األملاين املشتك الذي يسمح بتعليم
التاريخ للطالب يف كال البلدين من منظور مشتك (مما يثري ماوف أخرى ،على الرغم من ذلك ،من منظور املبالغة يف التكيز على التجربة األوروبية).
أيضا يف
كما مت ذكر إصالحات الكتب املدرسية يف إسبانيا (املؤسسة اإلسبانية لثقافة السالم) ،ومشروع اتريخ جملس مدارس اململكة املتحدة و ً
سياق الصراعات طويلة األمد مثل التعليم يف إيرلندا الشمالية من أجل التفاهم املتبادل ،أو يف البوسنة واهلرسك ،دليل املبادئ التوجيهية لكتابة
وتقييم كتب التاريخ املدرسية ،أو دليل املعلم األلباين" :تعلم إلغاء احلرب" .ومع ذلك ،ال ينبغي االستهانة برد الفعل اجملتمعي املعارض ملثل هذه
اإلصالحات ،مثل االحتجاج على تدريس النكبة يف الكتب املدرسية اإلسرائيلية الذي حدث يف أوائل سنوات الـ.2000
أما املستوى الثاين فيتعلق ابإلصالحات املدرسية .يف هذا التقريرُ ،سلط الضوء بشكل خاص ،ابلنسبة ملناطق الصراع طويل األمد ،على بناء التعليم
املشتك الذي حياول التغلب على التعليم املنفصل الشائع ،أو موازنته .من األمثلة اإلجيابية هنا برانمج التعليم املشتك يف إيرلندا الشمالية وكذلك
أيضا برانمج إصالح التعليم يف احملافظات يف حمافظة بركو الثنائية الطائفية.
برانمج التعليم من أجل السالم يف البوسنة واهلرسك ،ويف هذا األخري ً
أيضا أنه إذا استمر التعليم املنفصل (كما هو احلال يف كثري من األحيان يف مثل
ابلنسبة حلاالت إيرلندا الشمالية وكذلك البوسنة واهلرسك ،تبني ً
مناطق الصراع هذه) ،فإن اخلطط التعليمية اليت تضمن التفاعل الدائم بني املعلمني والطالب يف املدارس املنفصلة بشكل منتظم إبمكاهنا أن ختفف
شعورا ابهلوية املشتكة .اثلثًا ،ابلنسبة جملاالت العمل املذكورة هنا ،يتطلب تعليم السالم مشاركة فعالة من األطراف املعنية على
من التحيز وختلق ً
أرض الواقع .األمثلة اإلجيابية بشكل خاص هنا هي أنشطة الطالب الشعبية يف أماكن متنوعة مثل اندي اليونسكو يف برلني ،وخطة التعليم من
أجل جمتمع مشتك يف البوسنة واهلرسك (وهي اليت متوهلا الوالايت املتحدة) وشبكات املدارس اليت تربط عشرات املدارس يف منطقة البلطيق أو عرب
هنر الدانوب .ابلنسبة للسياق اإلسرائيلي-الفلسطيين ،ميكن تقدمي التوصيات التالية:
• بدعم من هيئات دولية (مثل جلان الكتب املدرسية) ينبغي تقييم كتب التاريخ املدرسية  -وغريها من القراءات األساسية يف املؤسسات التعليمية -
استنادا إىل األطر املؤسسية
أيضا،
بشكل نقدي يف كل من إسرائيل وفلسطني من قبل املؤرخني واملربني والوزارات املسؤولة .ينبغي أن يشمل هذا ً
ً
القائمة على املساواة ،امتحاانت إسرائيلية-فلسطينية مشتكة ،كما حدث يف أورواب الغربية بعد احلرب العاملية الثانية.
• ينبغي دعم املشاريع القائمة اليت هتدف إىل التغلب على الفصل يف املدارس (وهذا يتعلق بشكل خاص ابلسياق اإلسرائيلي :عرب/فلسطينيون
ويهود إسرائيليون) وتقوية جماالت جديدة لتعزيز التعليم املتكامل .حىت يف ظل غياب اإلصالح املدرسي املتكامل ،ينبغي تعزيز املشاريع التعليمية
املبنية على حس قوي بثقافات السالم والتعليم غري العنيف ،يف األنظمة املدرسية املنفصلة يف كل من إسرائيل وفلسطني .ينبغي قدر اإلمكان تعميم
املبادئ األساسية للفهم األوسع لتعليم السالم يف كل من نظام التعليم اإلسرائيلي والفلسطيين وذلك كما ينبثق عن القرارات السياسية الدولية
الرئيسية (مثل تربية املواطنة العاملية ،والربط بني التعليم وأهداف التنمية املستدامة ،وتعليم التنوع ،وتعليم حقوق اإلنسان) .كما ينبغي إيالء اهتمام
خاص ابلطرق املرنة لتسهيل التعليم املشتك ،على سبيل املثال من خالل االستفادة من جتربة إيرلندا الشمالية للشبكات التعاونية للمدارس ،مع
لقاءات مؤقتة منتظمة .عالوة على ذلك ،ينبغي االهتمام ابلبعد الشعيب لتعليم السالم ،من خالل تشجيع ومتويل خطط األنشطة احمللية ودعمها،
ال سيما تلك اليت يقوم هبا الشباب.

• ينبغي تعزيز اللقاءات والشبكات املستدامة (ليست ملرة واحدة) بني املؤسسات التعليمية اإلسرائيلية والفلسطينية  -مبا يف ذلك مططات
أيضا إىل الشبكات العابرة للحدود مع البلدان األخرى ،اجملاورة والدولية
املصاحلة القائمة على قيم املساواة والعدالة .وينبغي أن ميتد هذا ً
على حد سواء.
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