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 סכסוך -פרק ראשון 

 מהו סכסוך?

צורות שונות. כאשר אנו ב להתבטאהסכמה בין אנשים, היכול -סכסוך יכול להיות מזוהה בפשטות ע"י אי

אין זה קשה כל כך להיווכח שסכסוך קיים בכל מקום. אנו רואים זאת בחיי היומיום  נותנים אבחנה זו,

שלנו, החל בויכוחים שיתכן ויהיו לנו עם חברנו ובני משפחתנו וכלה באלימות הנצפית בעולם הפשע 

ג שלך לבין סכסוך בין שתי ן הזונגד ב ובמלחמה. סולם הדרגות של הסכסוך יכול לנוע בין ויכוח מילולי

כוחנית ויכולה לנוע בין מלחמת כדורים ופגזים לבין  צורת הסכסוך יכולה להיות פחות או יותרמדינות. 

 ההסכמה תמיד קיים.-אבל מרכיב אי  מלחמה מילולית,

וען, כאשר אנו לומדים את הנושא חשוב לזכור שסכסוך איננו בהכרח דבר רע. התיאולוג דויד אוגסברגר ט

שבלתי נמנע לבערו והוא בלתי נמנע בחיים האנושיים'. בכל סכסוך קיים פוטנציאל 'סכסוך הינו דבר חיוני, 

הבחירה בין השניים תלויה בשאלה כיצד ננהג בסכסוך. ראשית  עצום לאסון, אך בה במידה גם לשינוי חיובי.

ובעיקר  ,קבוצותנתבונן ונבין כיצד מתפתח סכסוך וכיצד הוא יכול להשתנות מסכסוך בין אנשים לסכסוך בין 

ד כך נדון בקצרה בשאלה כיצ-יתי. אחרקבוצתי יכול להתפתח לסכסוך מתמשך, או בעי-כיצד סכסוך בין

 יכול סכסוך להשתנות לדבר חיובי.

סכסוך הינו חלק בלתי נמנע בחיינו, אין ביכולתנו לברוח מכך. סכסוך קורה בכל מקום שיש בו פעולת 

וכיח את האמור. יש שתי סיבות עיקריות לשאלה מדוע קורים גומלין בין אנשים. לכולנו ניסיון חיים המ

ייחסנו לאנשים אחרים. חוקרים ם קורים באופן בלתי נמנע כתוצאה  של סכסוכים בין אנשים. ראשית, סכסוכי

כאשר אנו נתקלים באנשים אחרים, הנבדלים מאתנו, זה  זיהו את התבנית המובילה לכל סכסוך באשר הוא.

ם שאיננו חשים בנוח עם היותם שונים. זה יכול לכלול צבע עור שונה, אמונה דתית מוביל לסכסוך, משו

שונה, או עמדה פוליטית אחרת משלנו. מאחר וכולנו שונים ומיוחדים, אין פלא שיש הבדלים בינינו. כאשר 

ו מגיעים אנו פוגשים באנשים, אנו נמשכים באופן טבעי לאנשים הדומים לנו, ומתעלמים מהיתר. כמו כן, אנחנ

 לעימות עם האחרים משום שבשלב מסוים כולנו מתחרים על אותן הזכויות ואותם המשאבים.

, שייכל אדם מסתכל על העולם באופן א שנית, סכסוך קורה משום האישיות השונה של כל אחד מאתנו.

סבורים שאם כל אדם על פי השקפתו, מנקודת המבט שלו. משום כך, כולנו חושבים שאנחנו צודקים, וכולנו 

ר ו שעבומישהו איננו מסכים עמנו הוא טועה. סכסוכים עולים מהתנגשות זו של 'אמיתות' או דעות. משה

בחזקת שקר מוחלט בעיני מישהו אחר. זה נהיה , יכול להיות אמת ועובדה אישית הוא בחזקת אחד מישהו

כך ננסה בהתאמה  ,שאנו צודקים יתר תוקףבעייתי אף יותר, משום שלרוע המזל, לגבי רובנו ככל שנאמין ב

לגבי ובאותה המידה גם לכפות את דעתנו על האחרים, שאינם מסכימים אתנו. זה נכון לגבי אנשים פרטיים, 

 1חברות.

 

 סכסוך בין קבוצתי

פוגשים בסכסוכים בין אנשים לעתים קרובות, פשוט כמחלוקת בין שני  רמות. רובנוסכסוכים קורים בכל מיני 

זה של סכסוך הינו חלק מחיינו היומיומיים, וכולל חוסר הסכמה עם חברים או בני משפחה,  סוגאנשים. 

סכסוכים מעין אלו חשובים מאוד לאנשים המעורבים   סכסוך בחיי הנישואין, או סכסוך עם חבר לעבודה.

                                                             
 ,Conflict Mediation Across Cultures, Pathways and Patterns (Louisville: David W. Augsburgerשתי הסיבות הנ"ל נידונו בהרחבה ב:  1 

Westminster/John Knox Press, 1992), 16–18. 

 

http://www.musalaha.org/


 
 

 
 

  www.musalaha.orgפרק זה הוא חלק מספר לימודים שנכתב בנושא הריצוי. 

  2015 כל הזכויות שמורים למוסלחה ©
 

שתי קבוצות בהם, אבל משמעותיים הרבה פחות לאנשים אחרים. מכל מקום, ויכוח בין קבוצתי, סכסוך בין 

פים הבחינו כי . משקיאנשים מועד הרבה יותר לפורענות, משום שכמות גדולה יותר של אנשים מעורבת

העוצמה והרמה של ההרס בסכסוך תלויה בעובדה כמה אנשים מעורבים, ובדרך כלל עולה ככל שהסכסוך 

 אישי.-נעשה יותר קהילתי ופחות בין

   

ם יותר כאשר אני מעורבים בהם, והם יכולים, ברמה נמוכה, להיות אישיים נעשים בהחלט עזי-סכסוכים בין

הרסניים ביותר. מכל מקום, הדינמיקה בעבודה על סכסוכים בין אישיים מוצגת גם בסכסוכים בין קבוצות, 

 גדולה. רבה יותרהאם כי, בדרך כלל בעוצמה 

מהשכיחות שבהן. ראשית, אנו  ים ייש הרבה סיבות לכך שסכסוך בין קבוצות מתפתח, אבל אנו נתרכז בשת

מוצאים שהסכסוך נעשה קהילתי בשל הגישה של 'אנחנו לעומת הם'. אנשים לבדם הם חסרי ישע וחלשים 

ח כשמספרם גדל. אנשים באופן טבעי מחפשים הגנה וקבלה כקבוצה, זהות בדת למשל, ואבל הם מקבלים כ

ת 'הדומה לעומת האחר' מתחילה ובו דינמיק זה המקום או שייכות אתנית, שבטית או גיאוגרפית משותפת.

לשחק, אבל במערכות קהילתיות. במקום להביט בעוינות על מישהו השונה ממני, היא מסתכלת על  'ההם 

לעומת אנחנו'. התופעה הזו כונתה 'מקרר הפוך'. המקרר מצנן כל מה שבתוכו וכתוצאה מפיץ חם מסביבו, 

צרת חום פנימי לכל אחד מחבריה ובה בשעה מפיצה קור של לעומת זאת הזדהות עם קבוצה מסוימת מיי

'אנחנו לעומת הם', תחילה כקבוצה בה  שלילה לכל מי שנמצא מחוץ לקבוצה. כך מתפתחת הגישה של

מתפתחת האהבה )'אנחנו נפלאים'( ובהמשך לתחרות ולהשוואה )'אנחנו טובים יותר'(, ובאופן טבעי לשנאת 

את  טובים ביותר'. זה הופך להיות קל לראות בצורה סטריאוטיפית, טיפוסיתמחוץ לקבוצה 'אנחנו הש כל מי

 .2הם'ל מה שאנו עושים 'ל'ההם', המאפשרים לנו להצדיק כ

ים חייבים של בינם לבין רצונות. יש דברים שאניבדהן כקבוצה. יש לשנית, לאנשים יש צרכים הן כפרטים וה

יאים. רבים מהצרכים הללו קשורים לזהות, ויש להם קשר לחיים רגילים, מסודרים כהלכה ובר כדי  להגיע

סטוריה ולרוחניות שלנו כקבוצה. כאשר אנו חשים שחלק מהצרכים האישיים, ילאמונה, לערכים, לתרבות, לה

או הקבוצתיים שלנו זוכה להתעלמות, אנו נלחמים עבורם. זוהי תגובה אנושית בסיסית וזה מוביל לעימותים 

 כון במיוחד לגבי אנשים מדוכאים.בין קבוצתיים. זה נ

                                                             
-ידי ג'ון פול לדרך במאמרו 'לבנות שלום', ריצוי מתמשך בחברות שסועות' )וושינגטון די. סח. בית הדפוס לשלום של ארצות-הדינמיקה הזו כתובה היטב על 2

. כמו כן מרילין ב. ברוור: 'זהויות בתוך קבוצה וסכסוך בין קבוצתי. מתי אהבה בתוך הקבוצה הופכת לשנאה מחוץ לקבוצה? 'בזהות 13(,1997רית הב

 24-30,( 2001חברתית, סכסוך בין קבוצתי , והפחתת סכסוך, אד. ריצ'רד ד. אשמור את אל )אוקספורד, בית הדפוס של אוניברסיטת אוקספורד, 
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עקרון חברתי נקרא החוק של סימלס והוא מבוסס על הממצא של ג'ורג' סמל שטוען  אנושית בזהות הצורך

 3ח של לחץ חיצוני'ו'התלכדות פנימית של קבוצה תלויה בכ

מהם, ומאחר וכל צורך מהווה חלק מהותי מהיותנו מי שאנחנו,  או מתעלםצרכינו  את ה מאתגרזהלחץ ה

הם מוכחשים, או אינם זוכים לתשומת לב, אנו מגיבים הן כפרטים והן כקבוצה. חלק מהצרכים הללו  ראשכ

 הם:

ל עקרונות בסיסיים כמו צדק, אמת וערכים. העולם. השקפתנו והבנתנו בנויים עכך אנו מבינים את  -משמעות

נו מבינים את העולם הסובב אותנו, זוהי התבנית )הפרדיגמה( שלנו. לכל אחד היא הדרך בה אהמשמעות 

מאתנו חשוב לאמת את תבנית המחשבה שלו, וזה קורה כאשר אנחנו נפגשים באנשים שלהם אותה התבנית. 

ים נית חשיבה אחרת, אנו מרגישנה שונה על החיים, תבכאשר אנו נפגשים באנשים שלהם הב מכל מקום,

שצורות משמעות המתחרות בשלנו,  מכך . זה יכול לגרום לנו לכעס. הכעס הזה נובעידיהם-ימים עלמאו

-בהקשר של הסכסוך הישראלי קוראות על שלנו תגר ומטילות בה ספק. )מעמידות את זו שלנו בסימן שאלה(.

לוגית ודתית והיא המקור פוליטית, אידיאולויה וברורה והיא מובעת בחלוקה י, ההתנגשות הזו מאד גינשתפל

 לכעס בשני הצדדים.

י תחושת הקהילה שלנו. זוהי תחושת השייכות שלנו, המובעת דרך שפה, שבט, אמונה וכולי. זוה -ותרהתחב

להיות עם "האנשים שלנו", שמבינים אותנו ודוברים בשפתנו. גורם אחר  ,לשייכות שאיפותה לכולנו אותן

ת עות הפיזית והסמלית אותה הוא נושא. כאשר אנו מתעלמים מתחושהוא החיבור לחבל ארץ מסוים והמשמ

עצבות. אנו חשים לא מחוברים וקרועים מעל תרבותנו  לוניכור ומעל הכהחיבור הזו, אנו חשים בדידות, 

ים יש תחושה חזקה של שייכות ושל הזדהות לאומית. שניהם מחזיקים ראלים וגם לפלשתינשעמנו. גם לי-ובני

                                                             
3 Thomas Hylland Eriksen, “Ethnic Identity, National Identity, and Intergroup Conflict, The Significance of Personal 

Experiences,” in Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction, 63. 

 Vern Neufeld Redekop, From Violence to Blessing, How an Understanding of Deep-Rooted Conflict Can Open Paths מקור:

to Reconciliation (Toronto: Novallis, 2002), 31. 
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 ,יינשתהישראלי והן בפל נרטיבשהן ב זאת הסיבה הארץ. זהו הגורם העיקרי לסכסוך. לאותה בקשר חזק מאד

 אדמתו'.'מ הנושאים של גולה ופליטים הם כל כך מובהקים. אף עם אינו רוצה להיות מבודד או נפרד

ן רגשי ובה במידה ערבות לזכויות אנושיות בסיסיות הכוללות בטחו ,טחון הפיזי שלנויהכוונה לב -טחוןיב

ב באופן יוצא דופן שאפילו החשש שהוא יענה בהתעלמות כוא ,רוחני וכלכלי. הצורך הזה הוא כה חשוב

תנו אוד גם לתחושת השייכות, מאחר והתחברוקשורה מ בהלה או לאלימות. תחושת הביטחוןויכול לגרום ל

או כוח מספרי.  ,של ביטחון לנו תחושה נו, תרבותנו ואמונתנו, נותנתסיוניעם אנשים החולקים את שפתנו, נ

 כאשר תחושת הביטחון שלנו  זוכה להתעלמות או איום, אנו חשים מפוחדים ולכך מתלוות השפעות רגשיות

ומונעת מאנשים לחיות את  ,קבוצות. תחושת הפחד משתקת לעאנשים כיחידים ו לעת טווח וארוכ ופיזיות

ידי הפלשתינים -חייהם באופן שגרתי. הביטחון נחווה כמאוים באופן יומיומי הן על ידי הישראלים והן על

ופחד הופך להיות חלק מחיי היומיום בשני הצדדים. ישראלים חוששים מהתקפות טרור בבית ובחוץ, ופלשתינים 

 ה מטעם הרשויות הישראליות.חוששים מהתקפות הצבא הישראלי, וכמו כן מאפלי

אנו זקוקים לאפשרות 'לעשות' דברים,  זו תחושת היותנו בשליטה ו/ או באחריות על סביבתנו. -פעילות

והאמצעים כדי לפתח ולהגשים את הפוטנציאל הגלום בנו. זה כולל גם  ושיהיה לנו את הכוח, האוטונומיה

יהיו לנו אפשרויות שונות לבחירה. משמעות הדבר וש ,את האפשרות לבחור, להיות מסוגלים לבצע בחירות

ח, האוטונומיה והאמצעים ושיהיה חופש תנועה לאפשרויות חינוך ותעסוקה. כאשר אנו מנועים מלפעול, והכ

דיכאון וכניעה. אנשים מאבדים מוטיבציה בקלות, כאשר הם חשים שאין שלנו מוגבלים, אנו חווים תחושת 

שלהם מוגבלות )או נעשות עבורם(. דיכאון נצפה לעתים קרובות כתוצאה  להם שליטה על מצבם ושהבחירות

ידי -עם הפעילות שלי מוגבלת ונשלטת על חוסר מעש, אבל הוא גם יכול להיות הגורם לחוסר מעש. של

כוח חיצוני, מדוע שאמשיך ואנסה? לישראלים יש יותר שליטה על מעשיהם מאשר יש לפלשתינים, משום 

מכל מקום גם ישראלים מרגישים  יותר )צבא( ויכולים באופן נרחב לשלוט בפלשתינים.שהישראלים חזקים 

חרמות בינלאומיות, דעת הקהל בעולם והפחד הידי הגבלות בתנועה, -על מוגבלשהצורך שלהם לפעילות 

ים בלתי אוהדים שולטים על מעשיהם ועל האופן בו הם מפני התקפה. שני הצדדים חשים שכוחות חיצוני

 נים על עצמם.ים ומגפועל

וידיעה על מעשינו, כמו גם להערכה ולתחושה שאנו חשובים פשוט בהיותנו מי  אנו זקוקים להכרה –הכרה 

ו, הלגיטימציה הניתנת לנו וההערכה העצמית שלנו. בכדי לחוש בעלי הצורך הזה קשור לכבוד  שלנ שאנחנו.

יות, הדרך בה אנו רואים את עצמנו כיחידים עצמערך אנו תלויים באחרים. לכולנו יש תחושה מסוימת של 

או כקבוצה, וכאשר אנו מאותגרים בנקודת מבט שונה של עצמנו, או בטענה המתחרה על הכותרת שנתנו 

לעצמנו, יכול להתרחש סכסוך. אנו חשים מבוישים כאשר איננו זוכים להכרה וזה מביא חיש מהר לכעס 

הן הישראלים והן הפלשתינים רואים עצמם  זהו נושא מפתח.ואף לאלימות. לגבי ישראלים ופלשתינים 

ידי כך מתכחשים לסבל של הצד השני. שני הצדדים מכחישים -כקרבנות הבלעדיים של הסכסוך, ועל

היו  הם 1948אם הישראלים יקבלו את העובדה שבבעקביות את ההכרה בצד האחר. יש לכך סיבה טובה. 

מפשע וחסרי נשק וגרשו אותם מביתם, רגשות הבושה והאשמה  ים חפיםאשמים בתקיפת תושבים פלשתינ

ים. קשה מאד עבורם לזהות את הכאב והצער שהם גרמו לם. זה אותו הדבר לגבי פלשתיניכיהיו גדולים מלה

      בהתקפות הטרור. 

ויה בריאה ומתפתחת ווהכאשר כל הצרכים הללו זוכים למענה ולאישור, תוכל להיות לנו תחושת עצמיות 

הזוכים לידיעה, מאפשרים לנו הערכה עצמית ותחושת ערך , ביטחון, הכרה ויכולת פעולה כשורה. התחברות

תרון הסכסוך ושינוי. ל הבנת הסכסוך, הם גם הכרחיים לפעצמית. כפי שצרכים אלו חשובים בתהליך ש

ללכת לקראת כאשר אנו יודעים שנושאים אלו עומדים מאחורי הסכסוך, אנחנו יכולים גם לדעת כיצד 

    .4פתרונו

                                                             
4 Redkop, From Violence to Blessing, 31–54. 
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 בין קבוצתי לסכסוך בעייתי, בלתי נשלט מסכסוך

כאשר סכסוך בין קבוצתי ממשיך זמן רב ונראה שבלתי אפשרי לפתרו הוא נהפך לבלתי נשלט. לכל הסכסוכים 

יש פוטנציאל להתפתח לקו מאד הרסני ומסוכן, וסכסוכים בעייתיים או מתמשכים הם בעלי התכונות המוזכרות 

כמה מאפיינים  ו לאלימים וקשים יותר לפתרון. ישנםלעיל. ככל שהסכסוכים יתארכו, רב הסיכוי שהם יהפכ

 על ידיהמשותפים, כנראה, לכל הסכסוכים הבלתי נשלטים, אם כי כל סכסוך הוא ייחודי ושונה מרעהו. 

 ים בלתי אפשרייםם נעשיותר מדוע סכסוכים בלתי נשלטיאנחנו יכולים להבין טוב  זיהוי המאפיינים הללו 

 להתעמת עם האתגרים הניצבים מולנו.  דרך ואמצלפתרון. ונוכל ל

אחת הסיבות הבסיסיות לכך שסכסוכים בין קבוצתיים קורים מונעת מתחרות על משאבים. זה קשור להתכחשות 

 לצרכים אנושיים. כאשר קבוצה אחרת מתכחשת למשהו שאנו כקבוצה זקוקים לו, משום שהם המתחרים

שלנו, סכסוך איתם הוא בלתי נמנע. בדרך כלל, ככל שהמשאבים בלתי ניתנים להשגה, כך יהיה הסכסוך 

או דברים פחות מוחשיים כזהות,  ,יותר עקשני ובלתי נשלט. צרכים בסיסיים יכולים להיות מים או מזון, ארץ

 היסטורי. נרטיבלגיטימציה, או 

י ההיבט הזה בהחלט בא לידי ביטוי. ברמה הבסיסית ביותר שלו, נגרם בהקשר של הסכסוך הישראלי פלשתינ

 או מים. מרכזי הסכסוך מסביב מערערים על התביעות השונותהסכסוך בשל משאבים מאד מוחשיים כארץ 

בארץ, למי תהיה כמות המים המוגבלת  יחיה מי בה,. מי ישלוט בארץ, מי יחזיק שאלות הבאות,ה ועונים על

גשמיים פחות, אבל לא פחות חשובים העזה הזו היא גם על משאבים אחרים ? התחרות המאפשרת חיים

סטוריה. ית של עם בהתבסס על ההזכות החוקיכתמיכת הקהילה הבינלאומית, זיהוי הזכות להגדרה עצמית, וה

שני הצדדים כל אחד מ ידי-עלאפס -משחק סכוםהוא התפתחות  עוד גורם שגורם לסכסוך להיות בלתי פתיר

. זוהי נקודת מבט המובילה אנשים לחשוב רק במונחים של שחור ולבן. אין מקום לאפור ביחס לשני המתחרים

, שהיא תוצאה טבעית של התחרות על המשאבים. "או לעמדת ביניים. יש נקודת ראות של  "או אנחנו או הם

לחמה לחיים ולמוות נאבק על המשאבים הללו ביתר שאת אם אנו משוכנעים באמת ובתמים כי המדובר במ

וכל הקיום שלנו תלוי בכך. או 'שאנחנו' ננצח, או 'שהם'. אין אפשרות אחרת משום שהמשאבים מוגבלים. 

 פלשתיני בלתי פתיר.-אם 'הם' מנצחים 'אנחנו' מפסידים. לגישה הזו חלק חשוב בהמשך הסכסוך הישראלי

 זו של הצד האחר.הלגיטימציה שלו כמבטלת את זהות וה כל אחד מהצדדים רואה את

זוהי דוגמה קלאסית  לגיטימציה של האחר.-ידי שלילה ודה-כל זהות זוכה בחלק מהכוח והחוקיות שלה על"

כחשת הזהות הלאומית והזכויות ידי ה-של 'או אנחנו או הם'. הם יכולים לרכוש זהות לאומית וזכויות, רק על

מהווה להכיר בקיומו של העם הפלשתיני והם חשים כי הודאה זו  אפילו קשה ישראלים רבים. בשביל 5שלנו

יחסת רק לאמונה ולא יי. רבים מהם טוענים כי  'יהודיות' מתשתינאיום עליהם. בהתאמה כך קורה בצד הפל

ידי הזהות של -לאנשים עם זיקה היסטורית לארץ. בשני המקרים ישראלים ופלשתינים מרגישים מאוימים על

שאם יש מקום לזהות של הצד האחר, אזי יהיה צורך לעסוק גם בדרישתם לארץ. בתוך האחר משום  הצד

 מנטליות האפס אין מקום לטענות מתחרות ואין מקום לשיתוף פעולה.

-גוניות ודה-חדראיה  לכיוון  לנווט הנתיב שמוביל לסכסוך בלתי פתיר גורם בדרך כלל לשני הצדדים

ורטים את הסכסוך לתחרות על משאבים נדירים ומאמינים באמת של הצד האחר. כאשר אנו פ ציה יזהומנ

 אנשי שהקיום שלנו כקבוצה תלוי בהתגברות על הצד שכנגד זה קל להתחיל בהצהרות כלליות על ,ובתמים

הצד שכנגד וראיה סטריאוטיפית שלהם. אנו מתחילים להגיד לעצמנו: 'הם בוגדניים ואילו אנו אמינים; הם 

אנו רוצים שלום' ובאמת להאמין באמירות אלו. דרך התהליך הזה אנו מגיעים לעתים  חפצים במלחמה ואילו

                                                             
 .192קבוצתי וגדילת סכסוך, -פלשתינאי, סכסוך בין-סיונות מהקושי לפתור את הסכסוך הישראלייקלמן "תפקיד הזהות הלאומית בפתרון סכסוכים; נהרברט סי  5 
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של הצד האחר. וכך להגיד )או לחשוב( 'הם מפלצות', מה  של שלילת האנושיות למקום המסוכן קרובות

 גדם.ל פעולה אלימה נשמצדיק כמעט כ

-לישראלים ולפלשתינים שגרה של הסתכלות זה בזה מתוך חשדנות ותיעוב , דרך העדשה של ראיה חד

הומניזציה של האחר. לתהליך זה תוצאות כואבות, -צדדית והכללות, כשבמהלך הסכסוך מחזיק כל צד בדה

והצדיקו  ,לעשות הגדילוכאשר במהלך הסכסוך אנשים משני הצדדים לא רק הרגו אנשים מהצד שכנגד, אלא 

ושי. כאשר קו זה נחצה, 'התנהגות שנחשבת בלתי מקובלת, או את מעשיהם בכך שהצד השני איננו אנ

תה מכוונת כלפי 'כאלו שכמותנו' הופכת כעת להיות מותרת כלפי אלו שהם 'כה שונים'. ימזעזעת אם הי

 6צדיקה את אותה ההתנהגות בצד השני.מניעה ומ ,הרגישות המוסרית של צד אחד-אי

ס ד זו לזו. קל יותר לפתח שנאה וכעקורים בין שתי קבוצות הגרות קרוב מאו קשיםברוב המקרים סכסוכים 

קל יותר להצביע עליהם ולהראות כיצד מילולית הם  י קרוב מאשר כלפי אויב החי הרחק.כלפי אויב הח

לכך שקרבה היא לעתים זאת הסיבה  גונבים את עבודתנו, ארצנו, תרבותנו, וכל משאב אחר שנוי במחלוקת.

, משום שהיא מאפשרת מעגל של אלימות ונקמה שלא היה מתאפשר אם שני קשיםקרובות גורם בסכסוכים 

הצדדים היו גרים הרחק זה מזה. הדינמיקה הזו יכולה גם להעלות את הסבירות להסלמה באלימות, מאחר 

 .שכל מעשה אלימות הוא תגובה למעשה אלימות

פלשתיני, מאחר ולגבי שני הצדדים האויב מתגורר במרחק -ריע בסכסוך הישראליקרבה הייתה לגורם מכ

קילומטרים ספורים. ובמקרים רבים במרחק של כמה רחובות, או אפילו בבית הקרוב. בכל פעם שיש פעולה 

, וכל לשלום לבלתי אפשרי י, ההופכת כל משא ומתןאלימה, היא תמיד ממשיכה בפעולה אלימה מהעבר השנ

, כך שאפשר בקלות להתעלם מהן, או לשבור אותן. אנו רואים שבירותאש או אמנה חתומה מאוד -הפסקת

מכנים 'נסיבתיות הדדית' . "כאשר המכניזם של התגובה פועל בתוך מעגל  םטיקנישתאורבפעולה את מה  

כאשר קבוצות חוו איבה  הסכסוך, במיוחדהופך להיות הגורם להנצחה של  הוא הנגדהאלימות ואלימות 

 7הדדית למשך עשרות שנים, אם לא לדורות."

 היסטוריים ו'אמת מקודשת' בשני הצדדים. נרטיביםרואה את ההתפתחות של  קשהכל סכסוך ובעיקר סכסוך 

ת בכל הקבוצות, מאחר והניסיון הקיבוצי שלהם כקבוצה הוא חלק ממה זהו חלק מהתפתחות טבעית שקור

 , שני הצדדים מחזיקים בקשים. הבעיה היא כזו: במצבי סכסוך ובמיוחד בסכסוכים שקושר אותם יחדיו

היסטוריים שונים , שהם מהותיים לזהותם ולזכותם החוקית להתקיים הדרכים בהן אנו מבינים  נרטיבים

וממסגרים את עברנו אומרת הרבה על הכרתנו העצמית ותדמיתנו העצמית כקבוצה. בסכסוך, כל אחד 

אותו אנו מספרים לעצמנו  נרטיבכרגיל, מצייר עצמו כקורבן תמים, ואת הצד השני כצד התוקף. ה מהצדדים,

נעשה מקודש, כמעט מיתולוגי במשמעותו לגבי הלגיטימציה שלנו. כל פיתוי לשאול, או לאתגר אותם עלול 

יכולה להוות היסטורי מתחרה  נרטיבלהיות מאוד כואב ויתקל בדרך כלל בהתנגדות עיקשת. התופעה של 

 נרטיבמכשול ממשי לריצוי בסכסוכים מתמשכים, משום שבדרך כלל ככל שהסכסוך מתארך, כך מעמיק ה

 ההיסטורי את שורשיו. 

פלשתיני, קשה שלא להדגיש את נושא הסכסוך בין הסיפורים ההיסטוריים. -כאשר דנים בסכסוך הישראלי

ת, המתעלמת מהשואה, וכך בהתאמה, קשה לדמיין בלתי אפשרי לדמיין צורה של זהות ולגיטימציה ישראלי

או לחשוב על זהות פלשתינית ללא יום הנקבה. לשני הצדדים , הדמיית עצמם כקרבן הבלעדי בסכסוך, 

מובילה לדרך שמצדיקה את האלימות בה הם נוקטים כלפי הצד השני. ניסיון עצמי אישי זוכה להתעלמות, 

ההיסטורי  נרטיבם עם ה'אחר' , משום שאין לו יכולת לבצר את הבמיוחד אם יש להם יחסי גומלין חיוביי

פלשתיני אנו רואים זאת בבירור; ישראלים אומרים: -הקבוצתי הנוטל את משפט הבכורה. בהקשר הישראלי

                                                             
 .51, תרבויות החוצה מקומי סכסוך, אוגסבורגר 6 
 
 .15, בונים שלום ،לדראך 7 
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" בנוסף מהגרים 1948-ידי הרומאים"  והפלשתינים אומרים: "הושלכנו החוצה ב-"אנו הושלכנו החוצה על

או הילידים. זה מאוד רלוונטי לגבי הסכסוך  המקומיים ים וכמתנגדים לתושביםחדשים נתפשים כפולש

פלשתיני מאחר וכל אחד מהצדדים רואה את בני עמו כילידים, או מקומיים ואילו את האחרים -הישראלי

 8כפולשים.

רכז פלשתיני מהווה דוגמה טובה מאוד לסכסוך מתמשך, מאחר והוא מת-כפי שאנו רואים, הסכסוך הישראלי

, התנועה הלאומית הפלשתינית והתנועה הלאומית היהודית בשטח שנוי במחלוקת בין שתי תנועות לאומיות

 ובהם: עיקש  הוא מציג רבים מהמאפיינים של סכסוך )ציונות(.

 אורך זמן )נמשך למעלה ממאה שנה(מתמשך ל.1

 לאלפי נפגעים בשני הצדדים( ורם)ג .אלים2

 הציבורי()על סדר היום .מרכזי3

 )ריכוז במטרות בסיסיות כזהות או טריטוריה(. .מוחלט4

 ידי המפלגות כדי לשתף פעולה ולנצח בסכסוך(-תובעני )כולל השקעות חומריות ופסיכולוגיות על.5

 תרו.נקודת ראות אפס, שבלתי אפשרי לפ א נתפס כסכסוך בעל   

הזאת, ולכן על שתיהן היה לאמץ  מהב. שתי החברות מוכרחות לחיות עם המציאות הקשה והאלי   

 למצב המתמשך. כדי להסתגל פסיכולוגיה

 9.דת )אמונות מתחרות בעלות השקפת עולם וזהות(6

 

 שינוי בסכסוך

בדיסציפלינה של השלום ולימודי הסכסוך, התיאוריה של השתנות בתוך סכסוך עשתה רושם ראוי לציון, 

ההנחות השליליות הכלליות לגבי טבעו של הסכסוך. אחרי הכול, תיקנים להעריך מחדש את  וגרמה לתיאור

אנרגיה זו להיות רתומה, מתועלת ומודרכת למטרה  וכלצר )והיצרן( של המון אנרגיה. אם תסכסוך הוא התו

 מועילה במקום למטרה הרסנית, התוצאות תוכלנה להיות חיוביות מאד.

מנוהל בכך שהוא מחפש, לא רק לכונן או לפתור  סכסוך העובר השתנות שונה מסכסוך מוחלט, או סכסוך

דים את הסכסוך, אלא לשנות את כולו באופן מהפכני. המטרה איננה הסכם פוליטי, בו יצאו שני הצד

הגדרה מחודשת  ושיקום של מערכת מטרה הגבוהה יותר של ריצוי שהוא "מסופקים על ידי התוצאה, אלא 

של השתנות לקרות עלינו לשנות את השקפת העולם שלנו לגבי כדי להביא לסוג כזה  .10יחסים שהתפרקה "

סכסוך. התחלה טובה יכולה להיות הבנה שסכסוך הוא בלתי נמנע ועל ידי ניסיון לראות את התועלת שיכולה 

 לצמוח מכך.

                                                             
 לשלום חינוך אודות מהמחקר ללמוד שיש שיעורים, "סלומן וגבריאל קופרמינץ חגי; לברכה מאלימות, רדקופ: ובהם מקורות של מגוון מספר מציירת זו רשימה 8 

 אשמור. סכסוך להפחתת וחינוך קבוצתי-בין סכסוך, חברתית זהות; תרבותי-בין בסכסוך גישור,אוגסברגק(; 4) 44, למעשה מהלכה," ממושך סכסוך של בהקשר
 .שלום בונים,לאדרך. ואל

 

טל, " הסכסוך העיקש הישראלי פלשתינאי ודרך אפשרית לשלום "מעבר -הזאת נלקחה פחות או יותר ממאמרם של רפי נץ זנגוט ודניאל ברהרשימה  9 

 .3-4(, 2007לפגזים ולתותחים, שרשי צמיחה של בנית שלום בין ישראל ופלשתין, אד ג'ודי קוריאנסקי  )הוצאת ווסטפורט פראגר 
 

  .57,לאדרך 10 
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קיים,  בכל מקום בו יש יחסים בין בני אדם. עצם העובדה שהסכסוך מתרחשים, סכסוכים כפי שכבר ראינו

כלל אותות מצוקה שקיימת -ם של היחסים, משום שסכסוכים מהווים בדרךשהו חשוב לגבי טבעמעידה מ

בעיה שיש לטפל בה. כאשר שני ילדים רבים זה קורה בדרך כלל משום שמישהו מהם עשה משהו כדי 

לגרות את הילד השני, והורה טוב ינסה לחקור ולמצוא מה גרם לסכסוך. ברוב המקרים צעצוע צריך להיות 

ועל היחסים להשתקם.  ,להיות נכוןוצריך לחזור תנת התנצלות. מה שנעשה לא כראוי יוחזר לבעליו, או שנמ

הבנה. אותו העיקרון נכון  -בדרך כלל יש סיבה לריב בין ילדים בין שנוגעת לאיזשהו חוסר צדק או אי

אותה, או שהסכסוך לא עלינו לחפור ולגלות את שורש הבעיה, ולנסות לפתור  לסכסוכים רציניים יותר.

 11לא יוביל לפתרון ארוך וממושך. ם לוהגור ודיכוי השורש  יעלם. ניהול פשוט של הסכסוך

על ידי מיקוד תשומת לבנו בשורש הגורם לסכסוך והדרכה של האנרגיה שלנו  לעברם, אנו יכולים להתחיל 

ו צודקים ולהתחפר בעמדתנו ולשנות את הסכסוך. במקום להשתמש בכל האנרגיה שלנו כדי "להוכיח" שאנ

עוד יותר כנגד הצד השני, אנו יכולים לנתב את האנרגיה הזאת לשיקום היחסים ההרוסים. במקום מעגל של 

ל הסכסוך בראשנו, נתעמת מוכעס ואלימות אנחנו יכולים ליצור מעגל של שלום והתפתחות. זה יקרה רק אם 

 12הסכסוך, לא התעלמות ממנו"משום ששלום הוא תוצאה של  התעמתות והתגברות על 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .3(, 2001, ריינר ךין בולדרף הוצאת) שדה מדריך", שלום בנית, "פפנולץ וטניה רייכלר סלו 11 
 

12 Johann Christoph Arnold, Seeking Peace, Notes and Conversations Along the Way, Preface by Thich Nhat Hanh (Farmington: 

The Plough Publishing House, 1998), 21. 
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