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على الرغم من خمالفتها لكل األعراف املتبعة يف حل الصراعات بني األطراف املتناحرة، ما زالت منهجية 
 يف أعني املفاوض التطرق للتفاصيل قبل حبث الشؤون اجلوهرية املتعلقة بأصل الصراع، هي املنهجية املثلى

وعلى الرغم من كل التعثر الذي . اإلسرائيلي والراعي األمريكي والشركاء الفلسطينيني يف العملية السلمية
تشهده العملية السلمية حالياً، فقد كان ملؤسسة الواليات املتحدة للسالم، وجهة نظرها اخلاصة فيما يتعلق 

رورات جناح العملية السلمية، تتساوى برأي املؤسسة يف بأمر تفصيلي، رأت يف التطرق إليه ضرورة من ض
أمهيتها مع مجيع الشؤون األمنية واالقتصادية وما يتعلق باالستيطان واحلدود والدولة ومستقبل الفلسطينيني 

هذا األمر هو اجلانب التربوي التعليمي، الذي رأت املؤسسة أنه جيب أن يفرد له مسار خاص . بشكل عام
لسلمية جنباً إىل جنب مع بقية األمور على اعتبار أن التربية والثقافة ميهدان الطريق أمام تطبيق يف العملية ا

وعلى الرغم . التسوية السلمية على األرض وحيضران األجيال الصاعدة للتغري السياسي واالجتماعي املوعود
، إال أا فشلت يف اإلجابة عن من أن الدراسة تتطرق إىل تفاصيل عملية من أجل الدفع قدماً ذا املوضوع

كثري من األسئلة اجلوهرية وأمهها، إذا كانت إسرائيل من جانبها، مل تف بالتزاماا األكثر أمهية فيما يتعلق 
بالعملية السلمية، فما الذي يضمن أن يكون تطبيق االلتزامات فيما يتعلق باملسار التربوي التعليمي مقتصراً 

لطرف الفلسطيين؟ وما الذي يضمن أن يقتصر املسار التربوي التعليمي يف على طرف واحد فقط هو ا
كما هو الواقع (أهدافه على حماولة تلميع صورة إسرائيل يف أعني الفلسطينيني، مع استمرارها يف عدواا، 

كيف ؛ ويف ترسيخ أساطريها يف عقول طالا؟ و)حالياً رغم وجود اتفاقات خمتلفة تلزم بالكثري من األمور
ميكن للطرف الفلسطيين أن يفي بالتزامات التطبيع التربوي مع إسرائيل وأن يفرض ذلك على الطالب 
الفلسطينيني من خالل املناهج التربوية ويقنعهم به، فيما يعيش معظم هؤالء الطالب يف الشتات يف ظروف 

لية، وعلى رأسها حق العودة إىل إنسانية صعبة حمرومني من أبسط احلقوق اإلنسانية املكفولة بالشرائع الدو
وطنهم؟ هذه بعض األسئلة اليت أغفلت الدراسة التطرق إليها ملتزمة بالعموميات يف احلديث عن عملية 

    . شائكة، ال تقل صعوبة عن جممل اجلوانب األخرى يف العملية السلمية
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  خلفية الموضوع 

. استثني جانب التربية والتعليم بشكل ملفت من كل الجهود السابقة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

ولذلك، فإن هذا التقرير يشرح كيف يمكن للطرفين المعنيين ومعهما الوسطاء الدوليون إيجاد مسار 

 يمكن أن يخلق فرصاً لوجود وساطة أكثر فاعلية في مجال العملية تربوي تعليمي للعملية السلمية

وقد تم إعداد هذا التقرير من قبل مؤسسة الواليات . السلمية، ويزيد من إمكانات نجاحها بشكل عام

المتحدة للسالم بناء على معلومات ووجهات نظر مثقفين ومربين وناشطي سالم، باإلضافة إلى 

ويعد هذا التقرير . مات ثقافية وتعليمية غير حكومية محلية ودوليةمعلومات ووجهات نظر منظ

خالصة خبرات متضافرة، استمرت لعقود، في العمل مع المدرسين والطالب الفلسطينيين 

ومن . واإلسرائيليين، ومع الوزارات المعنية بهذا األمر عند الطرفين، ومع المجتمع بشكل عام

، باربرا زاسلوف من المركز الدولي للتربية المعاصرة المشاركين األساسيين في هذا الجهد

International Center for Contemporary Education وأنيدا شابيرو التي تدير منظمة ،

  . إسرائيلية مشتركة-تربوية غير حكومية، فلسطينية 

  

  مقدمة

 األمريكي باراك  في جامعة القاهرة، قال الرئيس2009يونيو /  حزيران4في خطابه الذي ألقاه في 

يجب علينا جميعاً أن نعترف بأن الثقافة واإلبداع سوف يكونان عملة القرن الحادي : "أوباما

وقد ركز في خطابه كله على أهمية المبادرات الثقافية والتربوية وعلى الدور المركزي ". والعشرين

 بالتحديد على العملية السلمية وهذا الكالم ينطبق. الذي يمكن أن يلعباه في تحضير المجتمعات للتغيير

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين؛ إذ يمكن للثقافة وللتربية والتعليم أن يشكلوا المكونات األساسية في 
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عملية احتضان التغيير اإليجابي في القيم االجتماعية والسلوك والمهارات الضرورية لتجاوز آالم 

تماماً كما . واجه األطراف المعنية في العملية السلميةومحن الصراع وللتعامل مع المصاعب التي قد ت

يمكن لهم أن يسهموا في تقوية األساطير المنتجة للصراعات، وأن يعمقوا عملية التنميط، وأن يشكلوا 

ميدان معركة تغول فيه المجموعات االجتماعية، وتتنافس فيه المجتمعات المختلفة على التاريخ وعلى 

  . الرواية االجتماعية

  

لقد تمكنت الثقافة والتربية من تقديم إسهامات مهمة لعمليات المصالحة، وتجنب الصراعات، وإعادة 

البناء بعد حل الصراعات، وأيضاً في عملية إعادة بناء المجتمعات التي مزقتها الحروب بما في ذلك 

بولندا ودول البلطيق بعد إيرلندا، وجنوب أفريقيا، وحتى فرنسا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، و

وغالباً ما يكون الثقافة والتربية والتعليم إسهامات في تعزيز عملية حل . نهاية الحرب الباردة

الصراعات والتوصل إلى المصالحات على المستوى الميداني، وذلك من خالل المساعدة في بناء بيئة 

ومن المهم التركيز على . من حلول سلميةاجتماعية داعمة للحل السلمي أو لتطبيق ما تم التوصل إليه 

أنه في كل مكان لعبت فيه التربية والثقافة دوراً تحولياًَ، كان هناك اهتمام حكومي كبير بهذا األمر 

بحيث خصصت له موارد قيمة، اقتطع قسم كبير منها لتطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين، 

ى حد سواء بالمهارات العملية واألدوات التي تحفز لديهم باإلضافة إلى تزويد األساتذة والطالب عل

  . التفكير النقدي واالنفتاح العقلي والسلوكي على اآلخرين

  

وعلى الرغم من قدرته على تحقيق أو إفشال أي عملية سلمية، لم يتم التعامل مع الجانب التربوي 

. اع الفلسطيني اإلسرائيليكقضية جدية في أي مبادرة أو عملية سلمية تهدف إلى وضع حد للصر

وعلى خالف مجاالت االقتصاد واألمن والصحة والبيئة، فإن أياً من االتفاقات التي وقعت بين 

الطرفين عالجت بشكل مباشر احتياجات النظم التربوية والتعليمية والنقص والتقصير اللذين نتجا عن 

ون بين وزارتي التعليم اإلسرائيلية ولم تتطرق بنود االتفاقيات إلى وضع أسس للتعا. هذا الصراع

والحقيقة أنه على مدار السنين لم يسبق أن . والفلسطينية عند تطبيق أي من البنود المتعلقة بالموضوع

كما لم يطلب من . اجتمع وزيرا التعليم الفلسطيني واإلسرائيلي بشكل رسمي لمعالجة هذه األمور

ة في المناهج التعليمية والكتب والبرامج الموجهة النظام التعليمي أن يحضر للتغييرات الضروري

  . للطالب واألساتذة والمجتمع بشكل عام استعداداً للسالم

  

لقد حاولت المنظمات األهلية غير الحكومية مأل هذا الفراغ على نطاق ضيق من خالل إدارة مشاريع 

ة، وتوفير فرص التعلم وبرامج تتضمن موضوعات مثل تحليل المناهج التعليمية، ووضع مناهج جديد

وعلى الرغم من أن الرفض الرسمي للتطرق إلى هذا المجال، وقلة . في الخارج للطالب واألساتذة

الموارد المالية قد حدا من تأثير مثل هذه البرامج، إال أنه يمكن القول إنه تم التوصل إلى نتائج واعدة، 

وقد دعت المنظمات غير . في المستقبليمكن أن تشكل أساساً لتطوير برامج أكثر استراتيجية 
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الحكومية العاملة في هذا المجال إلى ضرورة وجود طرف ثالث وسيط في أي عملية سلمية من أجل 

وضع حد لعملية إقصاء وزراء التربية والتعليم من العملية، حيث إنه بإمكان الوسطاء أن يوجدوا 

أجل مساعدتهم على تحديد االحتياجات فرصاً للنقاش بداية داخل الوزارات وبين الوزراء من 

وبدل أن . المطلوبة في مجتمعاتهم، ومن أجل المساعدة في تحقيق األهداف التي تسعى إليها االتفاقية

يسهم في تعقيد عملية معقدة من أساسها، فإن الجانب التربوي يمكنه أن يوفر فرصاً لوساطات أكثر 

  . فاعلية ويزيد من فرص نجاح العملية بشكل عام

  

وهذه الدراسة تقدم تبريراً ألهمية إضافة مسار تربوي ثقافي إلى المفاوضات وفي إطار أي اتفاقية يتم 

كما أنها تضع توصيات عملية فيما يتعلق بالطريقة التي يمكن فيها للطرف الثالث . التوصل إليها

  : جاالت التاليةالوسيط أن يساعد األطراف المعنية على إيجاد مسار تربوي ثقافي فعال في الم

  

إيجاد دور لوزراتي التعليم في معالجة هذا الصراع الطويل والعنيف، والتحديات التي قد   -

  . تواجه االنتقال نحو العالقات السلمية حين يتم إيجاد حل شامل للصراع

  

  . معالجة الموضوع التربوي في اتفاقية السالم نفسها من أجل إيجاد بنية لحل نهائي ودائم  -

  

تطوير آليات يمكن من خاللها مناقشة أي توترات قد تنجم عن تطبيق االتفاقية التي سيتم   -

  .التوصل إليها وتسهيل تطبيقها داخل المدارس

  

وخالل العملية السلمية سوف يكون من الضرورة بمكان أن يتعامل الوسطاء مع المسار الثقافي 

ا الطرفين، بل على أساس أنه جهد أساسي التربوي ليس على أساس أنه مجرد إشارة إلى حسن نواي

  . يستجيب لالحتياجات الضاغطة للنظامين التعليميين الفلسطيني واإلسرائيلي

  

  أهمية المسار التربوي الثقافي في حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

تمعات على الرغم من وجود اعتراف واسع بأن التربية والثقافة يلعبان دوراً مركزياً في إعداد المج

لصناعة السالم والحفاظ عليه، فإن الدبلوماسيين والوسطاء يميليون لرؤية هذه القضايا على أنها 

وبالتالي، كثيراً ما تفوتهم فرصة تحضير النظام التعليمي خالل المفاوضات . خارج نطاق اختصاصهم

ألمر من زاوية الفريق وإذا نظرنا إلى ا. وعند توقيع االتفاقية بطريقة تسهم بدعم أهدافهم السياسية

الثالث الوسيط، فإن هناك عدة أسباب تدفع إلى إدخال المسار الثقافي في العملية السلمية الفلسطينية 

  : اإلسرائيلية، ومن هذه األسباب
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  إيجاد الشرعية السياسية للتغيير  -

ص محددة إن جعل المسائل التربوية والتعليمية جزءاً رسمي من عملية المفاوضات وإدخال نصو

حول التربية والتعليم في االتفاقية النهائية سوف يساعد على توفير شرعية سياسية للتغييرات 

إذ من غير المرجح أن يقوم المعلمون . الضرورية الستمرارية السالم داخل النظم التعليمية

ويج هذه بشكل والمؤسسات التعليمية بالترويج ألوضاع جديدة إذا لم تكن حكوماتهم قد تبنت فكرة التر

فعلى سبيل المثال، يمكن أن ينظر إلى تقنيات معينة، ومهارات معينة مثل مهارات التفاوض، . رسمي

ومهارات استكشاف مدى قبول المجتمع المحيط للطرف اآلخر، على أنها من األمور الحساسة أو أن 

م هذه المهارات في غياب وبالتالي، فقد يتردد معلمو المدارس في تعلي. تداولها يهدف إلى تخريب ما

وإذا كان متوقعاً من النظام التعليمي أن يطبق التغيير، فإنه يجب . قيادة واضحة من قبل حكوماتهم

إيالء اإلصالحات في هذا القطاع األهمية الالزمة في ظل التزامات واضحة من الحكومات تجاه هذا 

  . الموضوع

  

  توسيع النقاش  -

كيانات المتعددة التي تدخل في العملية التعليمية يشكالن فرصة إلشراك إن مركزية التعليم، وطبيعة ال

أطراف طالما كانت مستبعدة من أي تفاعالت رسمية أخرى، كما أنه قد يؤدي إلى قبول أوسع للعملية 

في السابق، كانت المبادرات السلمية تنتقد بسبب فشلها في الحصول على تأييد الرأي العام، . السلمية

وألن األنظمة التعليمية عند الطرفين تتمتع باالستقاللية أو .  المدني أو القيادات الدينيةوالمجتمع

الالمركزية اإلدارية، فإن هناك فرصة فريدة لتحقيق مشاركة أوسع لقطاعات أكبر من المجتمعين، 

 من العملية فمن خالل جعل التربية والتعليم جزءاً رسمياً. عادة ما يجري تهميشها، في العملية السلمية

السلمية، يمكن دعوة قطاع واسع من المعلمين باإلضافة إلى المجتمعات التي ينتمون إليها للمشاركة 

وفي الوقت نفسه، فإن وجود آلية واضحة للتعامل . في تقديراتهم الخاصة حول كيفية اإلعداد للسالم

 تراثها القومي والخائفة من أن مع القضية الثقافية التعليمية، يمكنه يمنح المجموعات الخائفة على

  . تشمل التسوية السلمية مساومة على قيمها وثقافتها، مساحة للتعبير عن نفسها

  

  ضمان االلتزام المالي الضروري إلجراء عملية اإلصالح التعليمي  -

لنظام التعليمي لفترة تغيير سياسي سوف يترافق مع حالة ارتباك حسية ونفسية، وسوف إن تهيئة ا

فقد ينتج عن . يترتب عليه أعباء مالية يجب أن تحتسب جيداً من أجل ضمان دعم المجتمع الدولي لها

اإلخفاق في تقديم دراسة جيدة حول هذا الموضوع نقص في التمويل أو سوء توزيع المساعدات 

ولذلك، فإنه من خالل إيجاد مسار ثقافي تربوي في المفاوضات وذكر ما تم التوصل إليه في . الدولية

اتفاقية السالم فإن يمكن تحديد التزامات واضحة لكل طرف وللمجتمع الدولي من أجل تقديم الدعم 

قية سالم إن الهدف العام ألي اتفا. للخطوات العملية الالزمة للحفاظ على السالم من الجانب التربوي

هو توثيق التفاهم الشامل على كل األمور المهمة في تطبيق الوضعية الجديدة من العالقات بين 
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وبالتالي، فإن أي اتفاقية تكون بمثابة مخطط يصف الخطوات الالزمة لالنتقال من . األطراف المعنية

ما يتطلب أن تعالج وهذا . مرحلة الحرب إلى مرحلة السالم أو على األقل إلى مرحلة وقف العدوان

أي اتفاقية سالم كل المكونات الالزمة للوصول إلى تلك المرحلة ومن ذلك الثقافة والتربية والتعليم؛ 

ألن أي اتفاقية تعالج كل الحقول األساسية المهمة وتستثني والتربية والتعليم سوف تضعف دور 

  . صعوبة مهمتهم الصعبة أصالاألساتذة والمعلمين والمجتمعات في بناء سالم دائم، وتزيد من 

  

  الخطوات العملية الالزمة من أجل تطوير مسار ثقافي تربوي 

أن يساعدوا في ) وخصوصاً الوسيط األمريكي(عند أي انطالقة جديدة لعملية السالم يمكن للوسطاء 

إطار إيجاد دور محدد لوزارتي التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية في 

العملية السلمية، يكون مبنياً على إدراك الدور المهم للتربية والتعليم في تحضير كال الشعبين للسالم 

ومع وجود الحساسيات حول إصالح البرامج التعليمية تحضيراً للسالم، فإنه من الواضح . المستقبلي

ة إلى األمام ما لم يكون أن وزراء التربية لن يخطوا، أو ربما ال يستطيعون أن يخطوا، خطوات مهم

ومن ناحية أخرى، يمكن . هناك أوامر بالقيام بهذه الخطوات من إسرائيل ومن السلطة الفلسطينية

للوسيط األمريكي أن يجعل المسار الثقافي التربوي أولوية في مقاربته للعملية السلمية؛ ضامناً بذلك 

ء التربية والتعليم والثقافة في العملية السلمية التزام القيادتين الفلسطينية واإلسرائيلية إشراك وزرا

ومع وجود هذا الغطاء السياسي الرفيع . لمعالجة األمور المتعلقة بالثقافة والتعليم داخل مجتمعهما

المستوى، يمكن للوسيط األمريكي أن يسهل تطوير تفاعل طبيعي بين الوزراتين يركز على تحديد 

كما يمكن للوسيط األمريكي ضمان أن تضم العملية . الخصوصومعالجة األهداف المتشركة في هذا 

السلمية ممثلين عن كل األجهزة الثقافية والتعليمية بما في ذلك المدارس التي تديرها وزارات التربية 

ويتوجب أن . والتعليم، واألونروا، بإالضافة إلى المدارس التي تديرها المرجعيات الدينية وغيرها

ية بعين االعتبار االنقسام الفلسطيني الحاصل بين فتح وحماس، وما ترتب عليه من تأخذ العملية السلم

  . انقسام في اإلدارة التعليمية الفلسطينية

  

ومن المهم اإلشارة إلى ضرورة أن يقتصر الدور الذي سيلعبه الوسيط األمريكي على ضمان نزاهة 

 وتعليمية أو إصالحات ثم فرضها على العملية، وال يتعدى ذلك إلى محاولة تطوير معايير ثقافية

فإذا أدى الوسيط األمريكي هذا الدور، فإن ما سيتم التوصل إليه على الصعيد . األطراف المعنية

الثقافي التربوي سيشكل وسيلة معقولة وممكنة التطبيق يمكن للقيادة السياسية أن تستجيب من خاللها 

ويمكن لهذه الطريقة . سن نواياها تجاه العملية السلميةلالحتياجات المطلوبة داخل مجتمعاتها وتظهر ح

  . أيضاً أن تساعد في بناء الثقة بين الطرفي
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ومن أجل أجل إيجاد ومتابعة مسار ثقافي تربوي في العملية السلمية يجب على الطرفين المعنيين، 

  :بمساعدة من الوسيط األمريكي، أن يقوما بالخطوات التالية

  

ورية بين وزيري التربية والتعليم من أجل مناقشة أوضاع وزارتيهما ومدى عقد اجتماعات د  -

  . استعداد نظاميهما التعليميين للسالم

  

فلسطينية وأخرى إسرائيلية مهمتهما تحديد التحديات " لجنة استشارية ثقافية تربوية"تشكيل   -

 قبل وبعد توقيع اتفاقية الداخلية المترتبة على تداعيات الصراع وتحضير األرضية لعالقات سلمية

وسوف يكون من مهام اللجنتين أيضاً مراجعة األداء السابق في كال النظامين التعلميين وتقييم . السالم

وتقدم كل لجنة تقريراً لوزارة التربية والتعليم من أجل ضمان تطابق . التطورات التي تم إنجازها

". اللجنة االستشارية الثقافية التربوية المشتركة"ا األداء التعليمي مع المعايير المشتركة التي ستضعه

  . ويطلع على هذه التقارير أيضاً الوسيط الدولي والوزير المعني في حكومة الطرف اآلخر

  

، تضم ممثلين عن اللجنتين االستشاريتين "لجنة استشارية ثقافية تربوية مشتركة"تشكيل   -

 دوليون من أجل تعريف التحديات المشتركة ووضع السابقتين، وينصح بأن يضم إليها أيضاً خبراء

وتقوم اللجنة المشتركة بتطوير معايير بناء على توصيات . الحلول لها، واستكشاف آفاق التعاون

اللجنتين السابقتين، بحيث تستخدم هذه المعايير في مراقبة الوضع وتطورات الجانب الثقافي التربوي 

كما ستشكل المعايير مرجعاً للخصائص التي يجب أن تتوفر . يةخالل المفاوضات وبعد توقيع االتفاق

في الكتب والمناهج التعليمية والبرامج المخصصة إلعداد الشباب والمعلمين والمجتمعات لتجاوز آثار 

  .الصراع الماضي وبناء عالقات سلمية

  

طالقة العلمية  وسوف تضمن هذه الخطوات أن يكون الجانب الثقافي التربوي حاضراً عند تجديد ان

وخالل تطبيق هذه الخطوات، سوف يستفيد الطرفان، كما الوسيط الدولي من الجهد المركّز . السلمية

المبذول في الجانب التربوي في كل مجتمع في دعم العملية العملية السلمية، وأيضاً في التوصل إلى 

  . حل شامل للصراع يكون قابالً لالستمرار

  

  تفاقية سالممكّون ثقافي تربوي في ا

إن إدخال الجوانب الثقافية التربوية في مرحلة المفاوضات سوف يحسن يسهم بشكل كبير في تحسين 

إال أنه سوف يكون من األهمية بمكان طرح مخطط . األجواء السياسية تمهيداً للتوصل إلى حل

 فالتطبيق الفعال ألي .للمناهج التعليمية في نص االتفاقية نفسها سواء كانت اتفاقية مؤقتة أو نهائية

ويجب أن تكون هذه المساعدة مذكورة . اتفاقية يتطلب مساعدة ودعم الجهاز التربوي عند كل طرف

في االتفاقية مثلها مثل أي جانب آخر من جوانب تطبيق االتفاقية مثل الجانب األمني أو ما يتعلق 
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ت المتعلقة بالثقافة والتربية والتعليم وهذا القسم من الدراسة يستكشف االعتبارا. باالتفاق على الحدود

  . ويحدد المعالم األساسية التي يجب التطرق إليها وإدخالها في االتفاقية

  

ويعد المضمون أو المكون الثقافي الذي يدعم التوصل إلى التغيرات المطلوبة من أي اتفاقية أمراً 

ذا المكون يجب أن يكون محدداً بأقل ضرورياً؛ إال أنه تجنباً إلضعاف استقاللية الطرفين فإن مثل ه

ففعلياً، قد يتطلع كل طرف إلى . قدر ممكن من المصطلحات لضمان أن يكون مقبوالً وقابالً للتفعيل

تحديد ما يمكن ألساتذة الطرف اآلخر أن يعلموه لألجيال الصاعدة، إال أن ذلك يتعارض مع استقاللية 

وبالتالي، فإن التحدي يكمن في وضع .  التوصل إليهاالطرفين وينتهك جوهر االتفاقية المرغوب في

مكون ثقافي تربوي يضع أسس السالم القابل لالستمرار، دون إلزام أي طرف بالموافقة على تدخل 

وعليه، فإن قمة نجاح المكون الثقافي تكون في . الطرف اآلخر بمحتويات المناهج في نظامه التعليمي

ملية السلمية يتم تطبيقها من قبل كل طرف دون أن تدخل في قدرته على وضع ترتيبات رسمية للع

فكل طرف يعرف ما هي الطريقة المثلى لالستجابة لمتطلبات االتفاقية . فرض مناهج تربوية محددة

  . فيما يتعلق بنظامه التعليمي

  

د وسوف تضم االتفاقية ما يشير إلى توافق الطرفين على معالجة بعض األمور األساسية، كما ستحد

العمليات والبنى الكفيلة بتسهيل الخطوات الالزمة للقيام بذلك، كما ستشمل آليات لمتابعة تطور األمور 

وهذه القضايا األساسية المحددة وتفاصيل العمليات والبنى التي ستكون مذكورة في . في هذا المجال

التربوية خالل عملية االتفاقية سيتم تحديدها من قبل األطراف المعنية من أجل معالجة القضايا 

  : وفيما يلي إضاءة على بعض القضايا والعمليات التي يجب أن تتطرق إليها االتفاقية. التفاوض

  

  القضايا األساسية

  : من القضايا األساسية التي يمكن لألطراف معالجتها من وجهة نظر تربوية

  . تعليميةإدخال معلومات حول االتفاقية وخلفياتها وتطوراتها في المناهج ال  -

إيجاد أدوات تساعد الطالب والمعلمين على تخطي التوترات التي يمكن ترافق االنتقال نحو   -

  . مرحلة جديدة حددتها االتفاقية

بلورة مناهج تعليمية محايدة تثقف الطالب عن الطرف اآلخر، بما في ذلك الممارسات   -

  . الثقافية المختلفة

  . على لغة الطرف اآلخرزيادة فرص تعرف المعلمين والطالب  -

تحديد األدوات الثقافية والتعليمية الالزمة من أجل بناء وتقوية الهوية الوطنية في الوقت الذي   -

  . يتم فيه تعليم كل طرف كيفية احترام الهوية الوطنية للطرف اآلخر
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  البنى والعمليات

سية، وتبادل البرامج وتقييم وألن هذه القضايا قد تتطلب تدريب العاملين، ومراجعة الكتب المدر

وعلى عكس ما هو عليه الحال . االحتياجات، سوف يكون ضرورياً وجود عمليات إلدارة هذه األمور

في التعريفات الدولية الواسعة للبنى واالحتياجات، فإن على اتفاقية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية أن 

لى الرغم من أن هذه الدراسة ال تهدف إلى وضع وع. تكون محددة جداً في تعريفها للبنى والعمليات

  : آليات محددة إلى أنها تقترح بأن تضم أي آلية في هذا المبادئ التالية

  

وسوف تسمح الشفافية .  يعد بناء الثقة جزءاً مهماً من االتفاقية السلمية:تبادل المعلومات  -

ت أو مع عامة الناس لكل طرف أن وتبادل المعلومات حول اإلصالحات التربوية، سواء بين الحكوما

كما أن ذلك قد يشكل أرضية للتعلم، وتقديم االقتراحات حول . يرى الجهود التي يبذلها الطرف اآلخر

كما يجب أن تأخذ اآلليات بعين االعتبار أيضاً االقتراحات التي يتقدم بها العامة . عملية اإلصالح

  . لتطبيق ما تم االتفاق عليهحول االحتياجات التربوية والثقافية المطلوبة 

  

 ومن المكونات المهمة التي يجب أن تدرج في االتفاقية السلمية ضمان قيام المجتمع :التمويل  -

  . الدولي والحكومات المحلية بتوفير الدعم المالي الالزم لتطبيق الجانب التربوية من االتفاقية

  

إال . ة، على النوايا الطيبة عند كل طرف تعتمد أي اتفاقية، إلى درجة معين:معايير التطبيق  -

أنه يستحيل من الناحية العملية وضع وصفة لتجنب الفشل تحول دون قيام القيادات المعنية باالنقالب 

وبالتالي، فإن إشراك االختصاصيين التربويين اإلسرائيليين . على االتفاقية إذا ما أرادوا ذلك

رات االتفاقية، قد يسهم في تعزيز التطبيق المسؤول لالتفاقية والفلسطينيين والدوليين العارفين في تطو

  . التي يتم التوصل إليها

  

  خالصة

إن إيالء الجانب التربوي التعليمي اهتماماً جدياً قبل وبعد توقيع أي اتفاقية من شأنه أن يمكّن المعلمين 

الفلسطيني واإلسرائيلي والمناهج التربوية من لعب دور حيوي في تخفيف التوترات ومساعدة الشباب 

كما أن . على فهم التطورات التي تحدث من حولهم وإيجاد أماكن ألنفسهم في هذه البيئة الجديدة

إعطاء المدارس الضوء األخضر للعمل على تغيير السلوكيات وتعليم مهارات جديدة، سوف يجعل لها 

وجود تشجيع من طرف ثالث وسيط، ومع . دوراً استثنائياً في التواصل مع كل المستويات االجتماعية

يمكن للحكومتين الفلسطينية واإلسرائيلية أن تلعبا دوراًً إيجابياً جداً في دعم تغيير الواقع من خالل 

ومن ناحية أخرى، فإن التغيير الثقافي والتربوي المخطط له جيداً يمكن أن يخفف . المناهج التعليمية

ويمكن لوزارتي التعليم الفلسطينية . ات االجتماعيةمن التوترات واالرتباك المرتبط بالتغير
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واإلسرائيلية بكوادرهما التعليمية أن تشرعا في عملية إصالح تسمح للمدارس والمديرين والمعلمين 

  .واإلداريين بأن يمكنوا الشباب من فهم واقعهم والتعامل معه بنجاح

  
 

   

  
  


