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نقش آموزش و دانشگاه ها در صلح سازی و مدیریت 
منازعات منطقه ای: مطالعه موردی خاورمیانه

مرتضی نورمحمدی *1

چکیده
دانشگاه ها به طور سنتی به دنبال ارائه آموزش های تخصصی و مهارت های مرتبط 
با توانمندسازی افراد به منظور ایفای نقشی مفید در تحوالت اجتماعی و کسب 
کارویژه  به  عمدتا  و  دانشجویان هستند  برای  آبرومندانه  با شغلی  مرفه  زندگی 
اجتماع  در  موثر  حضور  برای  افراد  آماده سازی  و  آموزشی  منظر  از  دانشگاه ها 
پرداخته می شود. در این میان نقش آموزشی دانشگاه ها در مناطق و جوامع درگیر 
منازعه و ظرفیت بالقوه آن در صلح سازی پایدار و ترویج ارزش ها و فرهنگ صلح 
در جوامع و مناطق منازعه خیز کمتر مورد توجه قرار می گیرد. این مهم به ویژه در 
منطقه خاورمیانه که آبستن منازعات مختلف است، از اهمیتی مضاعف برخوردار 
و  مشترک  هنجارهای  به  پای بند  که  نخبگانی  و  رهبران  وجود  که  چرا  است؛ 
مسالمت آمیز برای حل و فصل اختالفات باشند و از شیوه های مسالمت آمیز برای 
مدیریت تنش ها بهره ببرند، امکان بروز و تشدید منازعات منطقه ای را تخفیف 
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فراهم  را  باثبات  و  پایدار  برای صلح سازی  الزم  بسترهای  و  زمینه ها  و  می دهد 
می کند. بر همین اساس، سوال پژوهش این است که کارکرد آموزشی دانشگاه ها 
چگونه می تواند در مدیریت منازعات منطقه ای و صلح سازی نقش آفرینی کند. 
عدالت،  هنجارسازی)صلح،  طریق  از  دانشگاه ها  که  است  این  پژوهش  فرضیۀ 
می تواند  اجتماعی  ظرفیت سازی  و  مشترک  ظرفیت های  تقویت  بشر(،  حقوق 
موجب گسترش فرهنگ صلح و کاهش شدت و میزان منازعات منطقه ای شود. 
واژههایکلیدی: آموزش، صلح سازی، دانشگاه، منازعات منطقه ای، هنجارسازی.
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مقدمه
با  مرتبط  مهارت های  و  تخصصی  آموزش های  ارائه  دانشگاه ها  سنتی  کارویژه 
توانمندسازی افراد به منظور ایفای نقشی مفید در تحوالت اجتماعی و کسب زندگی مرفه 
با شغلی آبرومندانه برای دانشجویان است و عمدتا دانشگاه ها به امور آموزشی و آماده سازی 
افراد برای حضور موثر در اجتماع می پردازند. در این میان نقش دانشگاه ها در صلح سازی و 
گسترش فرهنگ صلح و بسترسازی برای مدیریت مسالمت آمیز منازعات منطقه ای کمتر 
مورد توجه قرار می گیرد. این نقش دانشگاه ها به ویژه در مناطق و جوامع درگیر منازعه و 
ظرفیت بالقوه دانشگاه در صلح سازی پایدار و ترویج ارزش ها و فرهنگ صلح در جوامع و 

مناطق منازعه خیز کمتر مورد توجه قرار می گیرد. 
این مهم به ویژه در منطقه خاورمیانه که آبستن منازعات مختلف است، از اهمیتی 
مضاعف برخوردار است؛ چرا که این منطقه از فردای فروپاشی امپراطوری عثمانی و ظهور 
دولتهای جدید، همواره تنش ها، منازعات و بحران های مختلفی را با ماهیت قومی، مذهبی 
و سرزمینی تجربه می  کند و عمدتا این منازعات منجر به رویارویی مستقیم و کاربرد 
خشونت در میان دولتها شده است. به عبارت دیگر، وجود رهبران و نخبگانی که پای بند به 
هنجارهای مشترک برای حل و فصل اختالفات باشند و از تدابیر و شیوه های مسالمت آمیز 
برای مدیریت تنش ها بهره ببرند، امکان و ظرفیت بروز و تشدید منازعات منطقه ای را 
باثبات را فراهم  پایدار و  تخفیف می دهد و زمینه ها و بسترهای الزم برای صلح سازی 
می کند. بر همین اساس، سوال پژوهش این است که کارکرد آموزشی دانشگاه ها چگونه 
می تواند در مدیریت منازعات منطقه ای و صلح سازی نقش آفرینی کند. فرضیۀ پژوهش این 
است که دانشگاه ها از طریق هنجارسازی)صلح، عدالت، حقوق بشر(، تقویت ظرفیت های 
مشترک و ظرفیت سازی اجتماعی می توانند موجب گسترش فرهنگ صلح و کاهش شدت 
و میزان منازعات منطقه ای شود. برای بررسی فرضیه پژوهش، ابتدا چهارچوب مفهومی 
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تحقیق ارائه خواهد شد، سپس نتایج، آثار و ابتکارعمل های دانشگاه ها در راستای گسترش 
فرهنگ صلح و کاهش منازعات منطقه ای با تاکید بر منازعه فلسطین و اسرائیل واکاوی 

می شود.  

1.چهارچوبمفهومی:آموزشومنازعه
آموزش طیف متنوعی از ابزارهای آموزشی و تعلیمی را دربرمی گیرد که فرهنگ 
صلحی را به رسمیت می شناسد که »الزمه آن فرآیند مشارکتی مثبت و پویا است که در 
آن گفتگو ترغیب و منازعات در قالب روح همکاری و درک متقابل حل و فصل می شود« 
(UN, 1999: 1) . بنیان معرفت شناختی مطالعات صلح و منازعه بر این پایه استوار است 

 .(Galtung, 1996: 9) »که »برای شناخت صلح می بایست نخست خشونت را بشناسیم
به عبارت ساده تر، مراکز مطالعات صلح و منازعه مایلند نقش و جایگاه منازعه میان افراد، 
گروه ها و مردم را درک کنند و به روش های مختلفی به تحقیق و پژوهش می پردازند تا 
منازعه را حل و فصل کنند(Galtung, 1996: 9) . به عالوه این مراکز باورمند به ارزش هایی 
هستند که مقرر می داد حقوق بشر و امنیت انسانی حقوقی جهان شمول هستند و بخش 
عمده از تاریخ بشری مسالمت آمیز و غیرخشونت آمیز بوده است. گالتونگ صلح را مثبت 
یا منفی می انگاشت؛ صلح منفی »عدم وجود خشونت مستقیم« و صلح مثبت »وجود 
همزیستی و عدالت در روابط انسانی« است(Galtung, 1996:14). به عالوه او بر این باور 
بود که برای تشریح فرهنگ صلح می بایست متضاد آن، یعنی فرهنگ خشونت را درک 
کرد. به عالوه، هدف درک خشونت، درک سیر تحول آن از مجرای فرآیندهای حل منازعه، 
حفظ صلح، ایجاد صلح، صلح سازی و آموزش صلح است. آموزش صلح در طول 60 سال 
گذشته به عنوان سکویی برای دستیابی به اهداف مقرر در منشور سازمان ملل برای ایجاد 
فرهنگ جهانی صلح پدیدار شده است. فرهنگ های صلح درصدد ترویج احترام به زندگی و 
شیوه های مسالمت آمیز حل منازعه با بهره گیری از آموزش های مرتبط با ارزش های سازش 
و حقوق بشر است. در میان هشت حوزه اقدام تعیین شده از سوی شورای آموزشی، علمی 
و فرهنگی سازمان ملل متحد)یونسکو(، به عنوان اقدامات ضروری برای ترویج فرهنگ 
صلح، آموزش صلح حائز رتبه اول است. آموزش صلح شامل ترویج آموزش جهانی، آموزش 
روش های پیشگیری و حل منازعه و پاسداری از ارزش های جهان شمول از جمله احترام 
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به زندگی، آزادی، عدالت، همبستگی، مصالحه، حقوق بشر و برابری میان زنان و مردان 
.(Boulding, 1988:23) می شود

آموزش صلح امری چندفرهنگی، چندکانونی و چندرشته ای »برای نیل به فرهنگ 
صلح است؛ یک جامعه می بایست به شکل فعاالنه ای مشتاق به ارزش های مثبت باشند 
که به ملل و فرهنگ های مختلف امکان می دهد به شکلی هماهنگ همزیستی داشته 
از شهروندی جهانی درنظر گرفته می شود و به  باشند. آموزش صلح به عنوان شکلی 
شکلی آرام ارزش ها، ایستارها و باورهای الزم برای یک عضو مسئول جامعه جهانی بودن 
را القا می کند(UN, 1999) . طرف متضاد آموزش صلح، آموزش جنگ است؛ آموزشی 
که منازعه را از طریق بازتولید نابرابری و حذف از طریق دائمی کردن تقسیم بندی های 
گزینش،  طریق  از  خشونت آمیز،  غالب  مردانگی  پذیرش  طریق  از  مذهبی،  یا  قومی 
رقابت و ترس و از طریق تاکیدهای نادرست در برنامه ها بر حوزه محدود شناختی در 
قومی  منازعه  از  که  می دهد(UNESCO, 2009: 2).در کشورهایی  یادگیری شکل  امر 
طوالنی مدت رنج می برند، گذار از آموزش جنگ به آموزش صلح امری مهم و ضروری 
محسوب می شود و درک رابطه میان منازعه و آموزش گام قابل مالحظه ای به سوی 
تغییر و تحول است. با وجود آنکه تاکید و تمرکز اصلی آموزش صلح بر فرد است، پائولو 
فریره از مفهوم »وجدانی سازی1« دستیابی به آگاهی فردی و سپس آگاهی گروهی 
ـ سخن می گوید(Barash and Webel, 2009: 482). در حالی  که موضوع آموزش صلح 
ممکن است تحول شخصی باشد، ولی هدف آن تغییر اجتماعی است. فرضیه ارتباط بر 
این گزاره استوار است که عدم تساهل ممکن است محصول جدایی و تبعیض و عدم 
توانایی جوامع در تشریک فضا باشد. ارتباط میان گروه هایی که مورد تبعیض و جدایی 
واقع شده اند، می تواند به احساسات مثبت بیانجامد و اضطراب بین گروهی را کاهش 

.(Boulding,1988:32)دهد
و  ارزش ها  مهارت ها،  دانش،  ترویج  و  پیشبرد  فرآیند  به عنوان  صلح  آموزش 
به  که  است  تعریف شده  رفتاری  تغییرات  به  بخشیدن  تحقق  برای  الزم  ایستارهای 
و  آشکار  شکل  به  خشونت،  و  نزاع  از  می دهد  امکان  بزرگساالن  و  جوانان  کودکان، 
ساختاری، پیشگیری کنند، به شکل مسالمت آمیز منازعه را حل وفصل کنند و شرایط 

1. conscientization 
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یا  ملی  میان گروهی،  فردی،  میان  اینکه در سطح  از  فارغ  کنند؛  ایجاد  مستعد صلح 
بین المللی باشد (Fountain,  1999:1; UNESCO, 2002).آموزش دادن به افراد در ارتباط 
با جنبه های مختلف صلح و راهبردهای ایجاد صلح از جانب متخصصان به عنوان یکی 
از راه های اصلی برای بازسازی، تثبیت و دگرگون ساختن یک جامعه که درگیر نزاع 
ویران کننده بوده است، درنظر گرفته شده  است. آموزش مرتبط با صلح و نزاع نهایتا با 
هدف کمک به درک، واسازی و تحول بخشیدن به ساختار های ریشه دار تبعیض، تردید 
و دشمنی و نیز ایستارهایی که توسل به خشونت را امری مشروع می انگارند، صورت 

.(Brown, 2012:34)می گیرند
نقش آموزش در زمان درگیری موضوع مهمی برای پژوهش گرانی است که مایلند نقش 
منازعه، ملت سازی، سیاست هویت و به حاشیه رانده شدن و دستکاری گروه های جمعیتی 
را درک کنند. دانیل بارتال بر این باور است که یکی از دالیلی که موجب تطویل منازعات 
می شود، مرتبط با تحول فرهنگ منازعه ای است که به شکل جمعی تدوین، یکپارچه سازی، 
تکثیر و انتشار یافته است. عالوه بر مواد آموزشی، تعلیم دهندگان هم خود ابزارهای درک و 
فهم هستند. مطالعات نشان داده است که معلمان قدرت بیشتری نسبت به متون مکتوب 
.(Bar-On and Adwan, 2006:312)در شکل دهی به نظام های ارزش و درک و فهم دارند

آموزش رسمی ابزار جامعه پذیری و ملی گرایی است و در ایستارها و برداشت های افراد از 
گذشته و همین طور نیت ها و رفتارهای آنها در آینده نقش دارد. آموزش رسمی در منازعات 
هویتی می تواند آثار منفی هم چون آموزش به عنوان شکلی از سرکوب فرهنگی یا سیاسی، 
تخطئه عمدی تجارب زیسته به نفع نسخه مورد عالقه گروه هویتی غالب از تاریخ، و اعمال 
تبعیض میان افراد تحت آموزش برای ترغیب کلیشه سازی و ترویج ترس یا نفرت می شود 
(Bush and Saltarelli, 2000). هم چنین آموزش رسمی می تواند آثار مثبت مانند مخلوط 

شدن گروه های هویتی برای تقویت تفاهم و مصالحه، فرصتی برای رفع تبعیض از گروه های 
 (Bush and. پیش تر جدا افتاده و بازتعریف هویت اجتماعی و شهروندی به دنبال داشته باشد
(Saltarelli, 2000: 12آموزش یک برساخته سیاسی است و با ملت سازی همراه و هماهنگ 

است. »درک چنین مسئله ای به معنای درک این موضوع است که بخش محدودی از امر 
آموزش بی طرف و خنثی است« (Tawil and Harley, 2004:11). اندیشمندانی که به تحقیق 
درباره بهره گیری از کتب درسی و برنامه های مدارس در کشورهایی که درگیر منازعه سخت 
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بوده اند، پرداخته اند؛ به این نکته اشاره کرده اند که تبعیض های قومی هم زمان با اینکه 
کودکان از تفاوت های فرهنگی آگاه تر می شوند قدرت و استحکام بیشتری می یابند. در واقع، 
کودکان مورد تبعیض به احتمال زیاد اخالق گرا خواهند بود، جهان را دوگانه سازی خواهند 
کرد، و احتیاج زیادی به قاطع بودن دارند. برای مثال، این روند را می توان در بسیاری از 
اجتماعات مذهبی که جدایی و تبعیض سبب تقویت و ترغیب عدم تساهل قومی و مذهبی 

می شود و مرزهای خیالی میان افراد را تشدید می کند، مشاهده کرد.

2.نقشاجتماعیدانشگاه:هنجارسازیوهنجارگستری
به طور مختصر، سه سازه جامعه شناختی کارکردگرایی، نظریه منازعه و تعامل گرایی 
نمادین، تفاسیری با توجه به رویکردشان به آموزش دریافت می کنند. کارکردگرایان 
جامعه را به مثابه نظامی متشکل از اجزای برخوردار از روابط متقابل که برای آنکه 
»چرخ جامعه بچرخد« الزم است، می انگارند(Sadovnik, 2007:3) . مطابق با این تعریف، 
هرگاه یک بخش از جامعه مثل بخش آموزش دچار کژکارکردی شود، سامان اجتماعی 
با چالش مواجه شده و در نهایت عدم انتظام و درهم ریختگی اجتماعی پدیدار می شود. 
نظریه پردازان منازعه جامعه را پدیده ای می انگارند که به وسیله گونه هایی از قدرت که 
به »گروه های مسلط امکان می دهد که اراده خود را به گروه های تابع از طریق زور، 
پذیرفتن به عنوان همکار و دستکاری تحمیل کنند در کنار هم نگه داشته شده است 
امر  اظهار می کنند که »گسترش  . نظریه پردازان جدید منازعه   (Sadovnik, 2007:6)

آموزش در سراسر جهان نه به دلیل مقتضیات یا بایسته های کارکردی و نه به دلیل 
تقاضای بازار کار بلکه به دلیل فرآیند جهان گستر شهروندی و این باور دموکراتیک 
نظریه   .(Sadovnik, 2007:7) است«  مدنی  جامعه  لوازم  از  آموزش  توسعه  که  است 
جامعه شناختی سوم، نظریه تعامل گرایی نمادین است که بر این باور استوار است که 
مدارس و دانشگاه ها بخشی از مذاکره جاری ساختار اجتماعی است که نابرابری های 
اجتماعی موجود را مضاعف می سازد. »فعالیت های روزمره مدارس)از جمله تعامل میان 
برآیند های  اصلی  هسته  زبانشناختی  گفتمان  و  برچسب گذاری  معلم(،  و  دانش آموز 
قبیل  از  مقوالتی  بر  مبتنی  دانش آموزان  از  معلم  انتظارات  هستند...  نابرابر  آموزشی 
نژاد، طبقه، قومیت و جنسیت بر برداشت های دانش آموزان از خود و دستاوردهایشان 
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تاثیر می گذارد«(Sadovnik, 2007:9). در منازعات قومی مدارس از گروه قومی غالب 
یا اکثریت حمایت می کنند، ولی اگر کژکارکردی در آن مشاهده شود نشان از وجود 
شکاف اجتماعی در آن جامعه دارد. آنها در عین اینکه مایلند به ملی گرایی متوسل 
شوند دیدگاه های بدیل را به کنار می گذارند و به نحو سازگاری با چشم انداز نمادین 

جامعه برای ایجاد، حمایت یا به چالش کشیدن نابرابری مذاکره می کنند.
یک نقش اجتماعی »به الگویی از رفتارها و ایستارهای)طرز تلقی ها( مرتبط با یک 
کارویژه یا موقعیت معین که از سوی جامعه تعیین شده و انتظار می رود که بزرگساالن 
از آن تبعیت کنند« اشاره دارد (Witte and Galbraithe, 2006: 53) . نقش اجتماعی 
یک استاد در یک جامعه سنتی معموال با ارتباط گرفتن با ارزش ها و دانش مرسوم در 
راستای بازتولید فرهنگ است. نقش یا جایگاه اجتماعی او از طریق سازه های فرهنگی 
اطالعات  انتقال دهندگان  عنوان  به  اشخاصی  چنین  تعریف  و  تخصیص  امکان  که 
فرهنگی و درک صریح و بالواسطه این که افراد برای کار کردن در چارچوب و حدود 
نظام اجتماعی می بایست شیوه مردمان خود را بیاموزند فراهم آورده است، از اقتدار 
برخوردار گشته است. درک و فهمی که در چنین تبادلی انتقال می یابد به فرد ابزار 
الزم برای انطباق و سازگاری با هنجارهای فرهنگی غالب و مسلط را داده است و غالبا 
غیررسمی است (Morrow and Torres, 1998:56) . در دولت های مدرن، نقش اساتید، 
کسب  به  فرد  تمایل  و  دانش  کسب  یا  تحصیل  با  دانشجو  اجتماعی  طبقه  علی رغم 
 . (Depaepe, 2007:23)آینده مفصل بندی شده است در  احتمالی  اجتماعی  نقش های 
گذاشتن  به اشتراک  و  تحصیل  برای  افراد  استعداد  بر  نه تنها  که  است  فرآیندی  این 
ارزش های  »حافظان  به عنوان  معلمان  و  جامعه  میان  ضمنی  شراکت  بر  بلکه  دانش 
سنتی« متکی است و در عین حال دانشجویان را به سوی نوآوری و ابتکار که عرصه 
اجتماعی به سرعت درحال تغییری است هدایت می کند (Hoyle, 1969: 12). چالشی در 
ارتباط با قابلیت معلمان برای سازگاری با دو موقعیت مجزا وجود دارد: یکی، کارگزار 
یا عامل محافظه کار دولتی که ارزش های اجتماعی را انتقال می دهد و دیگری، نوآور 
یا مبتکر باانعطاف و باقابلیت که نه تنها دانشجوهای مختلفی را تعلیم دهد بلکه بتواند 
و  محبوبیت  نوآوری،  از  استفاده  با  مشارکت کنندگان  و  کارفرمایان  جذب  طریق  از 
مهارت ها که بیشتر بر امر تدریس متکی است تا محتوای آن، اقتدار خویش را حاصل 
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کند(Hallinan, 2000:13) . تفاوت میان این دو نوع از معلمان هم در تجسم ارزش های 
یا زن عاقل،  نهفته است. در  حالی  که یک مرد  انتظارات جامعه  اجتماعی و هم در 
باهوش یا مقدس، دانشجویانی که خواهان کسب دانش و علم قدسی هستند را جذب 
می کنند یک معلم مدرن سرگردان بر روی دریای احتمال آموزشی است که فرصت 
نامحدودی برای تنظیم برنامه درسی در حالی که هم زمان انتظار حمایت از ارزش های 
به  را  معلم  آموزش،  امر  کردن  دموکراتیزه  می آورد.  به وجود  را  می رود  دولت  سنتی 
انتشاردهنده تبدیل کرده است که هیچ اتفاق نظری در مورد رئوس اطالعات آن وجود 
ندارد و نتیجه این می شود که اغلب معلمان احساس می کنند به اندازه کافی نمی دانند 
(Britzman, 1986:43). برای یک معلم مدرن طیف مختلفی از انتظارات نقش اجتماعی 

وجود دارد: تعلیم، ارزیابی و اجتماعی کردن دانشجویان (Hallinan, 2000:20). در طول 
تعلیم، استاد دانش سازمان یافته ای را به دانشجویان انتقال می دهد و این فعالیت بخش 
عمده نقش استادی را تشکیل می دهد. اجتماعی شدن فرآیندی است که به فرد امکان 
انتظارات اجتماعی رفتار کند  با  را درونی کند و مطابق  ارزش های فرهنگی  می دهد 
(Durkheim, 2002:15). در طول فرآیند اجتماعی شدن، معموال از معلم انتظار می رود 

که ارزش های اجتماعی مشترک در بیرون کالس و در جامعه بزرگ تر را بیان کند. 
چنین انتظاراتی ممکن است به »خشونت های نمادین« بیانجامد که قصد و هدف آن 
ایجاد وفاداری سیاسی یا عقیدتی و ضربه زدن به بخش اصلی هویت دانشجویان است 
(Van Ommering, 2011:544) . اجتماعی شدن یا جامعه پذیری ممکن است مهم ترین 

بخش نقش معلمی انگاشته شود، زیرا موجب پیدایش یک قرارداد میان یک شهروند و 
یک دولت  می شود که در آن مدارس و دانشگاه ها »حافظان اعلی« هویت ملی محسوب 
در  امری جاری  آموزش  و  ملی  هویت  میان  رابطه   .(Durkheim, 2002: 3-4)می شوند
جهان مدرن بوده است و با ظهور هویت های ملی سکوالر ـ شهروندی ـ شکل جدیدی 
از هویت فراتر از مذهب، جنسیت و قومیت را شامل می شود. شهروندی به مشارکت 
کماکان  شهروندی  از  ایده  این  درصورتی که  دارد؛  اشاره  استقالل  و  نفوذ  اجتماعی، 
شهروندان  به  را  خصوصیات  این  می بایست  دولتی  هر  متعاقبا  باشد  داشته  مصداق 
اخالقی  ارزشی  را  آموزش  دورکیم   . (Wesselingh, 1998: 40)انتقال دهد آینده خود 
پنداشته است، در  حالی  که دیگران چنین انگاشته اند که دولت مدرن نقش تعلیم را 
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در قالب بی طرفانه تری گنجانده است که در آن آموزش و تعلیم حامل واقعیت هایی 
به نحوی  با جهان  ارتباط  ارزش ها در  نه درباره  بدان نحوی که هست  درباره جهان 
باشند  می بایست  چه  چیزها  اینکه  درباره  که  گزاره هایی  است.  باشد،  می بایست  که 
یک  از  دانش  انتقال  ابزارهای  معلمان  دارند.  ارتباط  اخالق  با  و  هنجاری اند  هستند، 
سو و در عین حال از سوی دیگر از آنها انتظار می رود حافظان اجتماعی اکثریت جامعه 
باشند. در حالی که از یک منظر هدف آموزش می تواند به عنوان مجرا یا مسیری برای 
بهره وری اجتماعی درنظر گرفته شود از منظری دیگر برآیند مطلوب آموزش، فردی 
فرهنگ آموخته است؛ زیرا از دید اکثر افراد »اجتماعی شدن و نه خودبیانگری شخصی 
هدف امر آموزش است«(Cladis, 1998:20) . بنابراین یک طرح اجتماعی وجود دارد 
که در عرصه آموزش، در چهارراه میان امر آشنا و غریب، گذشته و حال، رخ می دهد؛ 
جایی که مدارس مسئول انتقال فهم مشترک جامعه به دانش آموزانـ  باورهای اساسی، 
اهداف و آداب و رسومـ  است. به عالوه مدارس و دانشگاه ها در راستای پرورش و تقویت 
امیال و خصوصیات دانش آموزان و دانشجویان برای تفکر انتقادی، سنجش و ارزیابی 
عملکردهای اخیر در پرتو توجه به بدیل های موجود در فرهنگ گذشته یا بیگانه است و 
در تحوالت جدید در درون جامعه معاصر یا آرمان های پایدار که می بایست به طور کامل 
در آداب اجتماعی محقق شوند، اتفاق می افتد. این دو هدف آموزش اخالقی ـ تعلیم 
راه های سنت و انتقاد در بستر تکثرگرایی ـ دست به دست هم حرکت می کنند، زیرا 
شهروندان آینده که مشارکت کنندگان فعال در یک جامعه دموکراتیک خواهند بود، 
الزم است همانطور که به آینده می نگرند با گذشته نیز مشورت کنند. از نظر دورکیم، 
از معلم انتظار می رود از نظر شخصی نماینده ارزش اصلی جامعه باشد ولی در جوامع 
چندفرهنگی و محل های نزاع که در آن تاریخ و هویت ستیزی روزانه دارند، مدارس 
ممکن است به ابزارهای سرکوب فرهنگی تبدیل شوند(Cladis, 1998:27). همان طور 
که کالدیس یادآوری می کند، مدارس و دانشگاه ها بی طرف نیستند. آنها به روایت ها 
یا مجموعه روایت های وسیع نه چندان بی شکل و صورتی تعلق دارند که جامعه درباره 
خود به خودش می گوید. بدین طریق هویت معلم نقش موثری در توانایی یا کامیابی او 
در تحقق چنین ارزش ها و تایید چنین روایت هایی دارد (Cladis,1998: 22). ایدئولوژی 
سیاسی او ممکن است با سیاست مسلط یا غالب قدرت سازگاری یابد یا نیاید و با وجود 
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هستند،  معلمان  اجتماعی  تکرار  عامالن  مدارس  که  هستند  آن  مدعی  برخی  اینکه 
آنها خود را از ارزش های سیاسی، دینی، فرهنگی و حرفه ای شان با وجود مقتضیات 
 .(Hallinan, 2000:76) و فشارهای اقتصادی برای انجام چنین کاری محروم نمی کنند

3.دانشگاههاوظرفیتسازیاجتماعی
یک نوع از تغییر »آموزش یا تعلیم احساسی« خوانده می شود و شامل افرادی 
را  بینافرهنگی  تا آگاهی  اجماع و آگاهی گروه گذاشته اند  از  بیرون  می شود که قدم 
محصول  یک  به عنوان  را  شخص  این  رورتی  بکاهند.  ظالمانه  رفتار  از  و  دهند  ارتقا 
فرهنگی می انگارد که به مراقبت از دیگران »نه از طریق کندوکاو عقالنی بلکه به واسطه 
غریب«  مردمان  انگاشتن  بیچاره  و  رنج دیده  قابلیت  می پردازند....  احساسی  تخیل 
(Ryan, 2007:131). آموزش احساسی، منازعه را با برابر ساختن یا انسانی کردن تمام 

شرکت کنندگان متحول نمی سازد، بلکه بیشتر از طریق به رسمیت شناختن اینکه هر 
انسانی و حیوانی درد و رنج را احساس می کند منازعه را متحول خواهد کرد. قابلیت 
برقراری پیوند عاطفی و تقویت همدلی به ما امکان می دهد همدیگر را به عنوان یک 
خانواده گسترش یافته بیانگاریم. بنابراین غیریت به عنوان یک تهدید انگاشته نمی شود 
می دهد  امکان  ما  به  همدلی  کرد.  ابراز  آزادانه  می توان  را  مهربانی  و  ترحم  و حس 
مشابهت های میان ما و دیگران را، نه از لحاظ طبیعت واقعی ما بلکه از نظر عواطف 
انسانی از قبیل احترام و عشق که در مورد خانواده هایمان احساس می کنیم و احساس 
غم و ناراحتی که زمان از دست دادن یکی از افراد نزدیک به خودمان داریم، مشاهده 
کنیم(Ryan, 2007: 137). ابزار و وسایلی که برای ایجاد چنین پیوند همدالنه ای به کار 
برنامه  مستند،  درام  روزنامه نگاری،  مردم شناسی،  قبیل  از  مواردی  می شود؛  گرفته 
تلویزیونی، فیلم، کتاب های کمیک و بیش از همه رمان(Ryan, 2007:139) . هر کدام 
از این گونه های تخیل از هنر برای گسترش ایده ها استفاده می کند و قابلیت ما برای 
همدلی کردن با رنج دیگران را بهبود می بخشد و اتحاد منافعی با دیگران ایجاد می کند. 
ادبیات و در معرض روایت های  از خواندن  از دید رورتی تحول و دگرگونی فرهنگی 
دیگران قرار گرفتن، که داستان ها می تواند زندگی شما را تغییر دهد و به شما امکان 
دهد خود را جای دیگران بگذارید؛ نه صرفا از روی مهر و محبت انسانی بلکه گویی که 
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زندگی دیگران پیوند نزدیک با زندگی شما دارد. با تقویت تواناییمان برای شناساندن 
خود به دیگران از طریق تخیل، می توانیم گستره حس ناعدالتی خود را افزایش دهیم و 
نوعی از اجتماع اخالقی دموکراتیک را تشکیل دهیم که در آن حس همدالنه به ضعفا 
ما را بر آن دارد که به احتمال زیاد از جانب سایرین متفاوت و غیرصمیمی تر کم شانس 
عمل کنیم(Voparil, 2009:100). بارتال و روزن، مدل آموزش صلح غیرمستقیم را در 
منازعات غیرقابل کنترل، ارائه کرده اند. آنها توصیه می کنند به جای آن منتظر بمانیم که 
منازعه پایان یابد و از مدل آموزش صلح مستقیم، گونه ای از آموزش که به طور مشخص 
منازعه، اهداف آن، سرگذشت و تصور از رقیب را مورد توجه قرار نمی دهد و به جای آن 
بیشتر با سایر جنبه های آموزش صلح از قبیل هویت، امنیت زیست محیطی، یکدلی قومی، 
حقوق بشر و مهارت های حل منازعه سروکار دارد (Bar-Tal and Rosen, 2009:563). بارتال 
و روزن پنج فرآیندی که می تواند در راستای آموزش غیرمستقیم صلح به  کار رود، ذکر 
می کنند. 1ـ تفکر بازاندیشانه: به توانایی و قابلیت مسلم و مفروض نیانگاشتن هیچ دانشی 
و بلکه مالحظه و بررسی دوباره بدیل های گوناگون برای رسیدن به استنباط ها، تصمیمات 
یا ارزیابی های معتبر اشاره دارد. به عالوه، بازاندیشی به کشف اطالعات بدیلی می انجامد که 

  .(Bar-Tal and Rosen, 2009: 564)درغیر این صورت احتماال مغفول می ماند
2ـ سازش: به رسمیت شناختن و پذیرش حقوق تمام افراد و گروه ها از نظر داشتن افکار، 
نظرات، ایستارها، خواسته ها و رفتارها. به عالوه این مسئله فرصتی برای مالحظه دیدگاه هایی 
که با باورهای اجتماعی غالب در منازعه تعارض دارند و توسعه دیدگاه های بدیل درباره 

.(Bar-Tal and Rosen, 2009:565) منازعه را تشویق می کنند، فراهم می کند
3ـ یکدلی قومی: توانایی یک شخص یا یک گروه برای تجربه آنچه گروه قومی دیگر احساس 
می کند یا می اندیشد و این قابلیت را ممکن می سازد اعضای سایر گروه ها را به عنوان آحاد 
بشری درنظر گرفت، که می توان به آنها اعتماد کرد و اهداف و نیازهای مشروعی دارند و 

.(Bar-Tal and Rosen, 2009:565)کسانی که با آن   ها می توان روابط صلح آمیز برقرار کرد
4ـ حقوق بشر: هدف اصلی آموزش برای حقوق بشر افزایش احترام به نسل جوان برای حقوق 
بشر است. حقوق بشر با کرامت اشخاص ارتباط دارد و حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی و توسعه ای را شامل می شود. 5ـ حل مناقشه: توانایی 
مذاکره، میانجی گری و حل مسائل در بستر منازعه با همکاری افراد دیگر و کمک گرفتن 
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از افراد در شکل دادن به رویکرد سازنده مسالمت آمیز. در این مدل، هنگامی که خشونت 
مستقیم کماکان اتفاق می افتد و هنگامی که اکثریت مردم هنوز هم از فرهنگ منازعه 
پشتیبانی می کنند، هدف »تغییر دادن باورها، ایستارها، ارزش ها و رفتارهای اجتماعی 

.(Bar-Tal & Rosen, 2009:566)»است
در کنفرانس جهانی آموزش برای همه در تایلند در 1990، اهمیت تعلیم مهارت هایی 
که به طور مشخص با زندگی جاری مرتبط است، مطرح شده بود. ده سال بعد در داکار، 
چارچوبی برای اقدام تصویب شد که چهار پایه یا ستون کلیدی که کیفیت آموزش از جمله 
یادگیری دانش، یادگیری انجام دادن، یادگیری بودن و یادگیری زندگی در کنار هم در 

بلندمدت را تضمین می کند، تعریف می کرد.
 یادگیری برای دانستن1: آموزش به دانش آموزان امکان می دهد ابزارهای پایه دانش 
از قبیل ابزارهای ضروری یادگیری ارتباطات و بیان شفاهی، سواد خواندن، سواد شمارش و 
حل مسئله را به دست آورند. این امر به آنها امکان می دهد دانش عمومی گسترده و دانش 
عمیقی از برخی حوزه های محدود، درک و فهمی از حقوق و مسئولیت هایشان و از همه 

مهم تر اینکه یاد بگیرند چگونه یادگیری را تداوم بخشند، به دست آورند.
یادگیری برای انجام دادن2: آموزش به دانش آموزان امکان می دهد مهارت های شغلی 
و توانمندی های اجتماعی که به آنها امکان می دهد تصمیمات آگاهانه درباره موقعیت های 
متنوع زندگی اتخاذ کنند، به دست آورند. این امر عمل کردن در روابط اجتماعی و کاری، 
شرکت در بازارهای محلی و جهانی و بهره گیری از ابزارهای فناورانه برای برآورده کردن 

نیازهای اساسی و ارتقای کیفیت زندگی آنها و زندگی دیگران را تسهیل می کند.
یادگیری برای بودن3: آموزش در شکل دهی و توسعه شخصیت برای ایجاد امکان 
اقدام با استقالل بیشتر، داوری، تفکر انتقادی و مسئولیت اجتماعی افزون تر نقش خواهد 
افراد از جمله حافظه، استدالل، حس زیباشناختی،  داشت. تمامی جنبه های پتانسیل 
ارزش های معنوی، ظرفیت های فیزیکی و مهارت های ارتباطی لحاظ می شود. این موارد 
در شکل دادن به یک سبک زندگی سالم، لذت بردن از ورزش و تفریح، درک فرهنگ 

1. Learning to know 
2. Learning to do 
3. Learning to be 
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خود، برخورداری از یک قانون اخالقی، قابلیت سخن گفتن برای افراد و دفاع از کسی و 
برخورداری از ایستار منعطف نقش خواهد داشت.

یادگرفتن زندگی در کنار هم1: آموزش مهارت ها و توانایی های الزم برای پذیرش 
وابستگی متقابل با سایر افراد، مدیریت نزاع و کار و برنامه ریزی با دیگران برای اهداف 
و آینده مشترک را تقویت خواهد کرد. این امر احترام به تکثرگرایی و تنوع و مشارکت 
فعاالنه در حیات اجتماعی را ارتقا خواهد بخشید. دو بعد آخر، یادگیری برای بودن 
زندگی«  »مهارت های  به اصطالح  همان  یکدیگر،  کنار  در  زندگی  برای  یادگرفتن  و 
هستند، زیرا آنها با آن قابلیت های روانیـ  اجتماعی سروکار دارند که افراد برای زندگی 
هماهنگ با دیگران و برای تسلط و مدیریت صحیح بر زندگی خودشان بدان نیازمندند. 
بهره گیری  برای  قابلیت هایی  بلکه می بایست  ارائه کند،  اطالعات  نباید صرفا  آموزش 
از این اطالعات ایجاد کنند از جمله تقویت عاملیت انسانی و ایستارهایی معطوف به 
توسعه پایدار(UN, 2005)  . نظریه»آموزش کیفیت برای توسعه پایدار« که برای یونسکو 
عرضه شده بود، رویکردهای مهارت زندگی را در چشم اندازی وسیع تر می گنجاند. این 
دیدگاه درصدد آن است که به افراد امکان دهد فهم بهتری از جهانی که در آن زندگی 
می کنند داشته باشند و بدین طریق عملکرد بهتری در زمان مواجهه با مسائل از قبیل 
فقر، مصرف و تخریب زیست محیطی ، ایدز، منازعات و نقض حقوق بشر و غیره داشته 
باشند. بنابراین تمرکز بر روی مهارت های زندگی تمرکز بر قابلیت های ویژه ای است 
که امکان غلبه به موقعیت های بحرانی را می دهد و در ظرفیت انعطاف پذیری افراد و 

ایجاد یک آینده بهتر نقش دارد.
اجتماعی  ظرفیت سازی  و  افراد  زندگی  مهارت های  تقویت  راستای  در  دانشگاه ها 
نقش های  ایفای  دانشگاه جهت  همکاری جویانه  و  نهادی  توسعه ظرفیت های  به منظور 
کارکردی در منازعات و مداخله در آنها و گسترش دادن و تقویت مهارت های اشتغال پذیری 
و فرصت های دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس در حوزه های مطالعاتی هم سنخ، می توانند 

اقدامات زیر را انجام دهند:
ـ تقویت جریان های موجود در رشته های هم خانواده مثل علوم سیاسی، جامعه شناسی، 
تاریخ، روانشناسی و حقوق، برای تدریس واحدها و مباحث کاربردی در صلح، منازعه، 

1. Learning to live together 
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امنیت و حل منازعه. 
و  فوق لیسانس  و  لیسانس  دوره  در  مستقل  دروس  تعدادی  راه اندازی  و  ایجاد  ـ 
دکتری در رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای مانند جامعه شناسی 
صلح و منازعه در روابط بین الملل، شیوه های تحلیل منازعه، موضوعات صلح و امنیت در 
منطقه، رهبری و فرهنگ صلح، پیشگیری از منازعه، حفظ صلح و تثبیت صلح، مداخالت 

بشردوستانه و منازعات در منطقه، حل مناقشه و توسعه.
ـ راه اندازی کارگاه های آموزشی ویژه در ارتباط با ارزش های اصلی و شیوه تعلیمی 

آموزش صلح برای اساتید در حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی و حقوق. 

اسرائیل 4.تجربهخاورمیانه:نقشآموزشدرمنازعهفلسطینـ
در این بخش سه نوع از رایج ترین انواع آموزش صلح در اسرائیل مورد کندوکاو قرار 
می گیرد. آنچه در پی می آید نتایج کشف گروه های مواجهه1، آموزش همزیستی2 و کتابچه 

تاریخ مشترک موسسه تحقیقات صلح در خاورمیانه3)پرایم( است.
گروه های مواجهه از جمله گروه آشتی خاورمیانه4، بیت هاگافن5،دانه هایی برای 
دیدگاه ها،  بازسازی  برای  دو جانب درگیری  از هر  افراد  از  صلح6، شامل مجموعه ای 
چنین  آنکه  برای  می شود.  منازعه  از  معقوالنه  درک  یک  یافتن  و  تاریخ ها  هویت ها، 
متقابل  وابستگی  و  جایگاه  برابری  شرایط  تحت  می بایست  روابط  یابد،  تحقق  امری 
همکاری جویانه اتفاق بیافتد و در عین حال امکان برای هر دو طرف برای تعامل پایدار میان 
 . (Bekerman, 2002:410)مشارکت کنندگان و شکل گیری دوستی های بالقوه فراهم آورد
گروه های مواجهه همیشه با گروه های ارتباط سنتی که برای تداوم در یک دوره زمان 
شرکت کنندگان  میان  آشنایی  باالی  نسبتا  پتانسیل  و  شده اند  برنامه ریزی  طوالنی 
که  ـ  گروه  دو  هر  در  مشارکت کنندگان  نهایتا  و  گروه  اعضای  به  و  می آورند  فراهم 

1. Encounter groups 
2. Coexistence Education
3. Peace Research Institute in the Middle East (PRIME) Shared History Textbook 
4. Middle East Reconciliation Group 
5. Beit Hagafen
6. Seeds for Peace 
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توانایی های یکسان دارند و از نظر عددی مشابه هستند امکان تفرد می دهند، انطباق 
ندارند(Bekerman, 2002:413-414) . برخی از آن طول مدت کوتاهیـ  چند روز محدود 
ـ دارند و بر گزینش تصادفی متکی هستند. برخی دیگر دیداری میان افراد حرفه ای از 
یک صنف یکسان)مثال معلمان( هستند درحالی که برخی دیگر بر مردم، دانش آموزان 
که  می کند  اظهار  برکمن   .(Boaz Yablon, 2007:1006)هستند متکی  دانشجویان  یا 
برای  هیچ کاری  همزیستی،  و  سازش  تقویت  آرمان های  وجود  با  مواجهه  گروه های 
کاستن از ساده سازی مفهوم »یهود« یا »فلسطینی« نمی کنند و در دعوت و فراخوانی 
به آنچه مائوز آن را کالن واقعیت دولت اسرائیل به عنوان یک کنشگر جامعه شناختی 
می خواند توفیق حاصل نمی کنند. به عالوه، چنین برنامه هایی اغلب با مانع »ایستارها، 
به  زیادی  تا حد  و  می شود  مواجهه  منفی« شرکت کنندگان  احساسات  و  برداشت ها 
شیوه ای نامتقارن سازماندهی و بهره برداری می شوند و فلسطینیان را در موضع نامطلوب 
قرار می دهد(Abu-Nimer, 2004:410). این برنامه ها نتوانسته اند نیازهای متفاوت اعراب 
را در طول این رویارویی ها به رسمیت بشناسند و اغلب در آخر کار آنها را دلزده و 
باورند که شرکت کنندگان  این  بر  منتقدان  به عالوه،  وامی گذارند.  به حال خود  ناکام 
عرب در رویارویی های فرهنگی بیش  از همه گرایشات و تمایالت اکثریت یهودی را 
محقق می کنند که مایلند دولت اسرائیل را دولت لیبرال معرفی  کنند، وجدان خود 
را آسوده سازند، کلیشه های عربی را بیازمایند، روحیه سازش گرایانه خویش را اثبات 
کنند و وفاداری اعراب به دولت یهودی را بسنجند. با وجود چنین منتقدانی، طرفداران 
چنین برنامه هایی کمبود مجاری ایجاد سازش و ارزش های یک جامعه مسالمت آمیز 
بدون چنین تالش هایی برای امکان دادن به گروه های درگیر برای ایجاد روابط شخصی 
با یکدیگر و شکل دادن به روابط مثبت را مطرح می کنند. از دهه 1970 بیش از 50 
مداخله ارتباط بین گروهی وجود داشته است و در این گروه ها تالش هایی برای مقابله 
با عدم تقارن و نابرابری در جهان خارجی با استفاده از تسهیل گران مشترک فرهنگی و 
ایجاد فضای گفتگو برای هر شرکت کننده صورت می گیرد(Maoz, 2004:437). هنگامی 
مشترک  بازسازی  مشغول  می شوند،  مواجه  یکدیگر  با  فلسطینی ها  و  اسرائیلی ها  که 
از واقعیت اعضای گروه  رابطه شان می شوند و هر گروه به شکلی فعاالنه ای نسخه ای 
خود را می سازد (Maoz and Ellis, 2001:400). گروه های مواجهه مکالمه محور هستند 
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و محدودیت هایی از جمله زبان، از آن جایی این گروه ها اغلب به زبان انگلیسی یا عبری 
شکل می گیرند و شرکت کنندگان معدودی می توانند عربی صحبت کنند و این امر بر 
قابلیت یا توانایی شرکت کنندگان در درک معنای واژگان انتخاب شده، از لحاظ نمادین 
اثر می گذارد. صاحب نظران کارآیی چنین گروه هایی برای ایجاد هرگونه تحول سیاسی 
برای  »دانه هایی  از جمله  مواجهه  برنامه های  داده اند.  قرار  پرسش  مورد  را  معناداری 
صلح« میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها در حالی که در کوتاه مدت سطح سازش و درک 
را افزایش می دهد در بلندمدت نتایج چنین برنامه هایی نامشخص است. کوپرمینتز و 
سلومون مدعی هستند که دوستی  ها در زمانی که گروه های مواجهه در مقابل زمان 
است  و مشکالت ممکن  ایجاد شده اند  نیستند  پایدار  و رخدادهای سیاسی معکوس 
زمانی که شرکت کنندگان بار دیگر در دوایر اجتماعی خود ورود پیدا می کنند، بروز 
کنند. آموزش صلح که مواجهه با روایت های جمعی و حافظه های تاریخی و باورهای 
اجتماعی عمیقا ریشه دار را نادیده می گیرد، ممکن است نتایج کوتاه مدت طرح هایی با 
زمینه مشترک را از بین ببرد و عدم تقارن قدرت و جایگاه ممکن است تعامل موثر در 

.(Kupermintz and Salomon, 2005:293)آینده را متوقف کند
همزیستی یک وضعیت ذهنی مشترک میان اعضای جامعه است که حقوق گروه 
دیگر برای زیست مسالمت آمیز به عنوان یک شریک مشروع و برابر با کسی که اختالفات 
با او می بایست به طرق مسالمت آمیز حل وفصل شود را به رسمیت می شناسد. بار تال 
می بایست  آموزش  1ـ  می کند:  مطرح  را  همزیستی  آموزش  در  ضروری  وجه  چهار 
می بایست  2ـ  شود؛  مسالمت آمیز  ابزارهای  طریق  از  منازعه  حل  تقویت  زمینه ساز 
خواهان به رسمیت شناختن این امر باشد که هر دو گروه حقوق یکسان و دغدغه های 
مشروع یکسانی دارند؛ 3ـ هر عضوی بیشتر یک انسان انگاشته می شود تا یک عضو 
گروه دیگر؛ 4ـ آموزش برای همزیستی نیازمند شراکت برابر در تمام اشکال ارتباطی 
است(Bar-Tal, 2004:255). فارغ از این موارد، بار تال آموزش همزیستی را به عنوان یک 
رابطه درون گروهی مثبت حداقلی در اسرائیل می پندارد، زیرا مناقشه میان اسرائیلی ها 
هویت  که  است  کسانی  میان  درون گروهی  منازعه  دهه ها  محصول  فلسطینی ها  و 
مشترک اسرائیلی دارند )20 درصد جمعیت اسرائیلی ها، فلسطینی هستند(. این امر 
یک چالش انگاشته می شود، زیرا آموزش برای همزیستی پس از منازعه طوالنی میان 
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دو جامعه که در دو نظام سیاسی مجزا زندگی می کنند یا خواهد کرد، امکان پذیرتر از 
آموزش همزیستی برای گروه هایی است که انتظار می رود در یک نظام سیاسی زندگی 
کنند (Bar-Tal, 2004:265). یک برنامه در آکر1، پروژه اقدام ـ پژوهش بلندمدتی که 
فلسطینی/یهودی تشکیل  و مدیران مدارس  والدین  معلمان،  از  ترکیبی  کارویژه های 
می دهد به ایجاد »یک حس مشترک توانمندی و انسجام منجر شده است که پیشتر 
تجربه نشده بود« و »در سطح شخصی در دیدارها و دوستی های دوجانبه و در سطح 
حرفه ای با همکاری با یکدیگر در کمیته های مختلف برای سالیان و توسعه پروژه های 
. مرکز پژوهش و اطالعات اسرائیل   (Hertz, 2004:369)بین مدارس« پدیدار شده بود
فلسطین2 به دانش آموزان دبیرستانی یهودی با استفاده از درگیری های ایرلند شمالی 
متوقف  برنامه  این  آن که  از  را چطور درک کنند. پس  نزاع  روایت های  بود  آموخته 
شد دانش آموزان نه تنها قادر بودند با دیدگاه و نظرگاه های هر دو طرف درگیری در 
منازعات ایرلند شمالی ارتباط برقرار کنند، بلکه می توانستند شرایط فعلی خود را از 
ترتیب مرکز آموزش فلسطینی یهودی3 از  به همین   دید فلسطینی ها توصیف کنند. 
ساخت مدارس دوزبانه ـ عبری و عربی ـ حمایت و شروع به استخدام کارکنان آموزشی 
فلسطینی و اسرائیلی کردند(Bekerman and Maoz, 2005). این اقدام برای تقویت آموزش 
برابری خواهانه همکاری جویانه از طریق توسعه دوزبانگی با مانع موضوعات هویتی مواجه 
شده بود: آموزش دهندگان کسانی انگاشته می شدند که بیشتر هویت گروهی خود را 
ترغیب و تثبیت می کردند تا اینکه فرهنگ و زبان »دیگری« را در معرض دیدگان افراد 

شرکت کننده قرار دهند. 
یهودی4، در سال  ـ  عربی  و همکاری های  توانمندسازی  برابری،  مرکز  هم چنین، 
فعال  توسعه  به منظور  توسعه5  و  استراتژی های صلح  توسط مؤسسه نقب برای   1999
مختلف  زمینه های  در  عرب  و  یهودی  شهروندان  میان  برابری  به  دستیابی  و  ارزشها 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و آموزشی در جامعه اسرائیل تاسیس شده است. در این 

1. Acre 
2. Israel/Palestine Center for Research and Information(IPCRI)

3. Centre for Jewish-Palestinian Education(CAJE)
4. The Arab - Jewish Center for Equality Empowerment and Cooperation
5. Negev Institute for Strategies of  Peace and Development (NISPED)
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راستا، اقداماتی هم چون برگزاری دوره های آموزشی برای گروه های مختلف عربی و یهودی 
زمینه موضوعاتی  دانشگاه در  اساتید  و  روزنامه نگاران  از جمله جوانان، سیاستمداران، 
چون صلح، توسعه سیاسی، جلوگیری از وقوع مناقشات، مدیریت بحران و حقوق بشر؛ 
جنوب  در  منطقه نقب  یهودی  دبیرستانهای  در  عربی  زبان  آموزش  کالسهای  برپایی 
اسرائیل و سازماندهی تورهای تابستانی و زمستانی برای دانش آموزان و دانشجویان عرب 
بدوی نقب با همکاری دانشگاه های اسرائیلی به منظور دست یابی و گسترش ارزش های 
.(nisped.org.il)مشترک و تقویت فرهنگ صلح در میان اعراب و اسرائیلی انجام می شود

از  که  خاورمیانه  در  صلح  تحقیقات  موسسه  مشترک  تاریخ  کتابچه  تهیه  در   
اسرائیلی  تداوم داشت، مورخان و جغرافیدانان مختلف  تا 5 سال  و  آغاز شد   2001
و فلسطینی شروع به همکاری با یکدیگر برای تهیه متون آموزشی کردند که هم به 
با گذشت چند  از مناقشه احترام بگذارد.  به روایت فلسطینی  روایت اسرائیلی و هم 
اسرائیلی  مدرسه  هفت  و  فلسطینی  مدرسه  هفت  در  و  شد  تهیه  کتابچه  سه  سال، 
توزیع شد که هر کدام با دوره متفاوتی و مورد نزاعی در تاریخ ارتباط داشت تا هر دو 
فرهنگ را به شیوه ای در معرض نمایش بگذارد که »دیگری« گذشته را درک می کند 
و بدین طریق گذشته را خلع سالح کند(Bar-On and Adwan, 2006:310) .  در حالی 
زمان  که  بودند  معتقد  برجسته  اساتید  می گذاشت،  وخامت  به  رو  بیرونی  نزاع  که 
برای اتخاذ طرحی گسترده برای مقابله با خصوصیات نفوذناپذیر مناقشه فلسطین و 
تاریخ مشترک به عنوان یک منبع آموزشی  اسرائیل مناسب نیست، ولی کتابچه های 
میانی  مرحله  یک  وجه مشخصه  است  ممکن  اسرائیلی ها  و  فلسطینی ها  بر  مشترک 
ضروری در فرآیند یادگیری درباره دیگری و مشروعیت بخشیدن به استدالل معتبر 
دیگری باشد. تا قبل از این پروژه مشترک، کتابچه های فلسطینی و اسرائیلی کوته بینانه 
انگاشته می شدند و تاریخی ارائه می کردند که در بهترین حالت »دیگری« را به حاشیه 
می راند و در برخی مواقع به کلی آنها را حذف می کرد. برای مثال جنگ 1948 در 
متون اسرائیلی »جنگ استقالل« نامیده می شود در حالی که متون فلسطینی آن را » 
به فلسطین  اولین مهاجران یهودی  اسرائیلی  النکبه «  می خوانند. در حالی که متون 
را »پیشروان«  می دانند متون فلسطینی  آن را »دسته های تبهکار« یا »تروریست ها« 

می دانند. قهرمان یکی از طرفین هیوال طرف دیگر مناقشه است.
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و  شیوه ها  از  بهره گیری  منطقه ای،  ثبات  و  در صلح  موضوعات  مهم ترین  از  یکی 
روش های مسالمت آمیز برای مدیریت منازعات منطقه ای است. این که نخبگان و مقامات 
تصمیم گیر یک منطقه تا چه میزان از مذاکره و گفت و گو برای حل وفصل اختالفات و 
مدیریت تنش ها بهره می برند، از مسائل کلیدی در مطالعه منازعات منطقه ای  و پیش بینی 
روندهای آتی در پیشروی یک منطقه به سمت بحران و جنگ محسوب می شود. در این 
میان، آموزش صلح به عنوان فرآیند پیشبرد و ترویج دانش، مهارت ها، ارزش ها و ایستارهای 
الزم برای تحقق تغییرات رفتاری در میان کودکان، جوانان و بزرگساالن امکان پیشگیری 
از نزاع و خشونت و حل وفصل مسالمت آمیز منازعه را فراهم می کند. در همین راستا، 
دانشگاه، به عنوان یک نهاد راهبردي در پرورش و آموزش سرمایۀ اجتماعي، هدایتگري 
مجموعۀ معینی از هنجارها یا ارزش هاي غیررسمي را در جهت تحقق و پایداري امنیت 
اجتماعي و تربیت افرادی پای بند به فرهنگ صلح را بر عهده دارد. در واقع، دانشگاه ها 
می توانند از طریق هنجار سازی و هنجارگستری و ظرفیت سازی اجتماعی در گسترش 
فرهنگ صلح و کاهش شدت و میزان منازعات منطقه ای نقش آفرینی کنند. برهمین 

اساس، اقدامات دانشگاه ها را می توان در سه دسته زیر تقسیم بندی کرد:
ـ اقدامات پیشگیرانه: این اقدامات متمایل به پیشگیری از منازعه و موقعیت های 
به عنوان  کنفرانس ها  و  محافل  سمینارها،  در  اطالعات  انتشار  طریق  از  خشونت آمیز 
مکان هایی برای بحث و تامل درباره فرهنگ صلح، حقوق بشر و وضعیت های احتمالی 
برای دوران پساصلح است. در این گروه ممکن است فعالیت هایی ذیل برنامه درسی 
یافت شود که با هدف درک بهتر از چهارچوب ارجاع سیاسی و قضایی توافق های صلح، 
بستر یا زمینه سیاسی منازعات مسلحانه و تجارب مهم و قابل مالحظه در حوزه ایجاد 
صلح در کنار سایر مسائل مرتبط انجام  گیرند. در ارتباط با این گروه معین از اقدامات 
از  تحلیل  و  تفکر  برای  مرتبطی  ابتکارهای  دانشگاهی،  و  تحقیقاتی  مراکز  پیشگیرانه 
منظری آکادمیک در زمینه خاستگاه ها و دالیل ساختاری منازعات و راه های احتمالی 

غلبه بر آنها انجام می دهند.
ـ اقدامات تعدیل کننده: این اقدامات متمایل به مدیریت یا اداره منازعه از طریق 
کاوش مسیرهای احتمالی دستیابی به صلح ساختاری هستند. در این گروه از اقدامات 
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دانشگاه ها می توان اقداماتی اشاره  کرد که معطوف به کنار هم آوردن عناصر منازعه از 
طریق میانجی گری است یا در مواردی دیگر دانشگاه  خود را »کارگزار صلح« یا »فضای 
خنثی یا بی طرف« در منازعات اعالم می کند. می توان در این گروه از اقدامات تاسیس 

دانشگاه سزار را به عنوان ثمره مشورت عمومی برای صلح قرار داد.
ـ اقدامات درمان گرانه: این طرح ها با هدف عمده تاثیرگذاری برای درمان هتاکی ها، 
مبنای  بر  اجتماعی  پیوندهای  بازسازی  کالن تر  معنای  در  و  منازعات  عواقب  و  زخم 
همبستگی، همکاری و آشتی میان عناصر مختلف درگیر و میان قربانیان و خاطیان در 
منازعه انجام می گیرد. برخی از اقدامات و طرح های معین معطوف به بازگرداندن مناسب 

ستیزه جویان سابق به زندگی عادی است.
بدیهی است که اقدامات فوق، به طور تدریجی و بر اساس قاعده تسری موجب تخفیف 
منازعات و تقویت ابتکارات مرتبط با اجرا و تقویت صلح در منازعات منطقه ای خواهد شد. 
در همین راستا، برای مطالعه نقش آموزش و دانشگاه ها در منازعات منطقه ای، منازعه 
فلسطین و اسرائیل و ابتکارعمل های مختلف در راستای ایجاد فهم مشترک و تقویت 

ارزش های مشترک مورد بررسی قرار گرفت. *
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