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 دراسات

  نديم روحانا

  املصاحلة يف النزاعات القومية املستمرة:

  الفلسطينية -القوة والهوية يف احلالة اإلسرائيلية 
أخذ األدب اخملتص بحل النزاعات يقبل بالتمييز بين تسوية النزاعات واملصاحلة، 
 بــاعتبــارهمــا عمليتين تختلفــان يف طبيعتهمــا وتقودان إىل حتقيق أهــداف متعــددة يف
املفاوضــــــــــــات بين أطراف إثنية وقومية موجودة يف صـــــــــــراع فيما بينها. املصــــــــــــاحلة 
مصطلح جديد نسبياً شائع يف اخلطاب السياسي، بدأ يصبح موضوع اهتمام من جانب 

ساً بفعل التطورات قوية األثر يف الساحة الباحثين. وقد جاء اتساع دائرة استعماله أسا
الدولية، التي أدرجت قضـــــــــايا العدل وحماســـــــــبة النفس تاريخياً يف قلب جدول األعمال 
االجتماعي يف بالد كثيرة، ورفعت مستوى اإلدراك الدويل ألهمية حل النزاعات اإلثنية. 

ت وطأة أنظمة هذا ما حدث مثالً يف الدول التي خاضـــــــــــت عملية االنتقال من العيش حت
مركزيـــة، انتهكـــت بفظـــاظـــة حقوق اإلنســــــــــــــان ملواطنيهـــا، إىل أنظمـــة ديمقراطيـــة تخطو 

 "عدل املراحل االنتقالية"خطواتها األوىل، وفيها أصـــــــبحت قضـــــــايا متعلقة بما يســـــــمى 
)transitional justice ،قضــــايا مركزية (مثالً يف إلســــلفادور، واألرجنتين، وتشــــيلي (

وبا الشـــــــــــرقية). وعلى هذا املنوال بدأ عدد من الدول الديمقراطية وغواتيماال، ودول أور
بفحص املظامل والشــــــرور التي ارتكبت يف املاضــــــي، كإبادة الشــــــعوب األصــــــلية، والرق، 
وجرائم احلرب (مثل الواليات املتحدة وأســـــــــــتراليا واليابان)، يف حين بدأت دول أُخرى 

حمتلين ومضـــطهِدين، أو بفحص بفحص أســـباب تعاون شـــرائح ســـكانية من أبنائها مع 
أســـباب عدم احتجاج شـــرائح ســـكانية على ســـياســـات إبادة شـــعب ما. فبعد ســـقوط ســـور 
برلين، مثالً، اعتذر عدد من رؤســــــاء دول أوروبا الشــــــرقية للشــــــعب اليهودي عن تعاونهم 
مع مشـــــــــــروع اإلبادة النازي، أو عن عدم حماوالتهم منع تنفيذه. وأصـــــــــــبحت املطالبة 

زءاً مقبوالً من احلوار بين الشـــــــعوب واجلماعات التي مرت بنزاعات، وعانت باالعتذار ج
فريقيا من نظام التفرقة أانتهاكات حلقوق اإلنســـــان. كما أن التحول الدرامي يف جنوب 

احلقيقــــة "العنصـــــــــــريــــة (األبــــارتهــــايــــد) إىل نظــــام ديمقراطي، والــــدور الــــذي أدتــــه جلنــــة 
لتحول هذه، شـــكال حالة خاصـــة ذات مقياس فريقيا يف عملية اأيف جنوب  "واملصـــاحلة

مميز لها، ورفعا بالتايل مســـتوى اإلدراك الدويل لدور عملية املصـــاحلة يف تغيير وجهة 

                                                            
)(  .أستاذ علم االجتماع وعلم النفس يف جامعة تل أبيب 
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جلنة مشــــابهة أُســــســــت يف أنحاء العامل كافة،  20النزاعات اإلثنية. صــــحيح أن أكثر من 
ى ة النفس علفريقيا تبرز يف الوعي الدويل باعتبارها حالة حملاســــــــــبألكن حالة جنوب 

املظامل التي ارتكبت يف املاضي، وحالة أدت املصاحلة فيها دوراً مركزياً يف االنتقال، 
بطرق سلمية، من االضطهاد الشديد إىل التحرير الشامل، ويف التغيرات التي طرأت على 

  العالقات بين اجلماعات املتنازعة فيما مضى.
ديد الكامن يف اســـــــتخدامه يف إن االســـــــتخدام الشـــــــائع ملصـــــــطلح املصـــــــاحلة، والتج

اخلطابين األكاديمي والســــياســــي، والعالقة بينه وبين مصــــطلحات أُخرى، مثل االعتذار 
)، تشــحنه كلها بمعان كثيرة، ومع ذلك تســاهم يف مغايرته forgiveness( واملســاحمة

يف معانيه الدقيقة. لكن املصـــــــــــاحلة التي كانت هدفاً مركزياً من وراء تأســـــــــــيس جلان 
قة واملصـــــــاحلة، والتي ظهرت أســـــــاســـــــاً يف اجملتمعات غير الغربية، أصـــــــبحت اآلن احلقي

عرضـــــــــــــة خلطر بنـــاء مفهوم غربي جـــديـــد لهـــا عبر اســـــــــــتعمـــال خمتلف املعـــاين الـــدينيـــة 
واالدعاءات الثقافية األُخرى. فتحت تأثير الثيولوجيا (علم الالهوت) املســـــــــــيحية، مثالً، 

ينية العميقة، بمصـــطلح املصـــاحلة. فاملســـاحمة ارتبط مفهوم املســـاحمة، ذو املعاين الد
وفقاً للثيولوجيا املســـــــــيحية التقليدية هي اخلطوة األوىل يف عملية املصـــــــــاحلة. كما أن 
فرض النموذج العالجي الذي تؤســــســــه مصــــطلحات، مثل عالج وتراوما والشــــفاء، يهدد 

ة الواضـــــــحبتقليص نطاق عملية هائلة القوة بين جمموعات خمتلفة لها اســـــــتحقاقاتها 
يف إعادة البناء الســـــــــــياســـــــــــي واالجتماعي، إىل عملية ســـــــــــيكولوجية داخلية تركز على 
العالقـــات بين األفراد. ومثـــل هـــذا النموذج يتجـــاهـــل مركزيـــة الهويـــات اجلمـــاعيـــة التي 
تبلورت على امتــداد أجيــال من النزاع بفعــل موازين القوى، والســـــــــــيطرة، واالضـــــــــــطهــاد، 

هذا النموذج عند خطأ النقل حملور التحليل من أنماط  واالســـــــــــتغالل اجلماعي. وال يقف
العالقــات بين اجملموعــات التي هي نفســـــــــــهــا نتيجــة بنى القوة التي تؤيــدهــا الــدولــة إىل 
أنماط التجارب الفردية التي تفرزها هذه العالقات، وإنما يقوم بطمس املنطق الســــــببي 

اد بصـــــــــــورة جتر انعكاســـــــــــات يف عملية تأثير العالقات بين اجملموعات يف جتربة األفر
نظرية وخلقية خطرة. زد على ذلك أن مصـــطلح املصـــاحلة بعد إعطائه صـــبغته الغربية، 

 منذ -		وأحياناً كثيرة -		األميركية يف األســــاس، يُفرض بقوة على أناس هم، كمجموعة
  عدة أجيال، الضحايا ومنفذو االنتهاكات اخلطرة حلقوق اإلنسان.

  واملصاحلةتسوية النزاعات، وحلّها، 
أحد ســـــبل املســـــاهمة يف توضـــــيح مصـــــطلح املصـــــاحلة كعملية بحد ذاتها، وكحالة 
مرجوة، يكون أوالً وقبل كل شــــــــيء بتمييزه من مصــــــــطلحين آخرين يتم تداولهما كثيراً: 
تســـــــــوية النزاعات، وحل النزاعات. وهذه العمليات الثالث تختلف يف طبيعتها بعضـــــــــها 

قيق الغاية نفســـــــــــها. إن تســـــــــــوية النزاعات وحّلها عن بعض، وبالتايل ال تهدف إىل حت



  62)، ص 2004(شتاء  57، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

3 
 

واملصــــــــــــاحلــة تختلف بعضـــــــــــهــا عن بعض من حيــث أهــداف االتفــاق، وأطرافــه، وطبيعــة 
العالقـــــات التي يتطلع كـــــل طرف إليهـــــا، ومن حيـــــث أهميـــــة القبول املتبـــــادل وأهميـــــة 

ــــــــــــ هاء نتسعى للتوصل إىل إ "تسوية النزاعات"		العالقات املستقبلية بين تلك األطراف. فـ
رســــمي للنزاع اســــتناداً إىل مصــــالح مشــــتركة، تتمثل يف التوصــــل إىل اتفاق بين أطراف 
. وال تعكس التســــوية بالضــــرورة احلاجات العادلة  متنازعة يعكس ميزان القوى ميدانياً
لألطراف، كما أنها ويف أحيان كثيرة ال تعكس املصــالح بعيدة املدى للطرف الضــعيف. 

النخب بوضـــــــــــع االتفاق بين األطراف. وال يتناول مثل هذا  ويف تســـــــــــوية النزاعات تقوم
االتفاق بالضـــــــــــرورة مســـــــــــألة العالقات بين اجملتمعات، كما أنه ال يتطرق إىل مســـــــــــألة 
االعتراف املتبادل والصــادق بين األطراف. وعليه يكون الســالم بين األطراف املتنازعة 

دامـــت هـــذه األطراف تتمتع بـــارداً، أو ملتهبـــاً، مـــا دام يعكس مصــــــــــــــالح كـــل منهـــا، ومـــا 
بشــــــــــــــأن نزاعهمـــا  1975بتعـــايش حمتمـــل. واالتفـــاق املوقع بين إيران والعراق ســـــــــــنـــة 

احلدودي يشكل مثاالً لتسوية نزاع. فقد عكس هذا االتفاق موازين القوى يف ذلك الوقت، 
  لكنه خُرق مُشعالً إحدى أكثر احلروب دماراً يف املنطقة.

زاعات حماولة للتوصــــــــــــل إىل اتفاق يســـــــــــتند إىل يف مقابل ذلك، جتري عند حل الن
عوامل النزاع؛ أي حماولة للتوصــــــــــــل إىل تســـــــــــوية تاريخية. وتتم بلورة االتفاق بهدف 
حتقيق حاجات إنســـــــــانية أســـــــــاســـــــــية لألطراف، من دون أي عالقة بماهية ميزان القوى 

ن بينها. وتتم معاجلة احلاجات األســــــــاســــــــية لألطراف باملســــــــتوى نفســــــــه، ال وفق موازي
القوى بينها، وإنما يف إطار بناء عالقات جديدة تعزز املســــــــــــاواة والعالقات املتبادلة. 
وعلى الرغم من أن النخـــب هي التي تتوصـــــــــــــل إىل هـــذا االتفـــاق، فـــإنـــه يهـــدف إىل بنـــاء 
عالقــات ســـــــــــلميــة بين اجملتمعــات، ويمثــل قبوالً متبــادالً لــدى األطراف. وهــذا االتفــاق ال 

ســــب، بل يســــعى أيضــــاً للتعاون املشــــترك الذي يمثل ســــالماً يســــعى لتحقيق التعايش فح
. وينهي هذا االتفاق حالة النزاع من دون أن يتمكن أحد األطراف من توجيه أي  ســـــاخناً
ادعاء ضـــــد الطرف اآلخر بعد ذلك. يف هذا الســـــياق ترى إســـــرائيل يف االتفاق املوقع مع 

لســـلمية مع الفلســـطينيين الحقًا حالً للنزاع، وإن كان فشـــل العملية ا 1995األردن ســـنة 
  أضعف التأييد الشعبي لهذا االتفاق، يف اجلانب األردين على األقل.

املصــــاحلة بطبيعتها عملية خمتلفة تهدف إىل إرســــاء عالقات تعتمد على الشــــرعية 
املتبادلة بين األطراف. وتصـــــــبح الشـــــــرعية املطلقة والعلنية على أســـــــاس اجتماعي هي 

تعرِّف العالقات بين األطراف، وحجر الزاوية لالعتراف املتبادل ذروة العملية، وصـــــــــفة 
واألمن احلقيقي. من هنا فإنه على الرغم من أن املصاحلة ال تنفي نشوء توتر، أو وقوع 
خالفات بين األطراف مســـتقبالً، فإنها تشـــكل درعاً يف مواجهة انقالب يف العالقات، أو 

ديد. بهذا املفهوم تضع املصاحلة حداً وضع تصبح فيه شرعية اآلخر موضع شك من ج
للنزاع الوجودي بين األطراف، ألن طــــابع العالقــــات بين اجملتمعــــات يتغير يف عمليــــة 
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ترافقها تغييرات ســـــــــــياســـــــــــية بنيوية واجتماعية وســـــــــــيكولوجية. وما زالت حالة جنوب 
  فريقيا تشكل مثاالً بيّناً لعملية مصاحلة ناجحة.أ

وتستند إىل ركائز ثابتة، يجب معاجلة أربع قضايا وكي تكون املصاحلة حقيقية، 
رئيســـية: العدل، واحلقيقة، واملســـؤولية التاريخية، وهيكلة جديدة للعالقات االجتماعية 

  والسياسية بين األطراف.
: املصـــــــطلح الذي يشـــــــكل املنظور األســـــــاســـــــي للمصـــــــاحلة هو العدل، وهو حمور  أوالً

من اخلطــاب التطبيقي أو النظري حلــل  مركزي يف املصــــــــــــاحلــة، وال يشـــــــــــكــل اليوم جزءاً
النزاعــات. ومع أن حلول النزاعــات الــدوليــة ال تفتقر إىل ضـــــــــــرائــب الكالم على العــدل يف 
سياق االتفاقات، لكن الواقع هو أن موازين القوى، وليس العدل، هي التي حتدد بصورة 

حل  عامة نتائج االتفاقات. وحتى أدبيات حلول النزاع نفســـــــــــها، وضـــــــــــمنها ورشــــــــــــات
النزاعات، تعاين النقص بالنســـــــــــبة إىل كل ما يتعلق بالعدل. وما عدا اســـــــــــتثناءات قليلة 

  جند جتاهالً شبه مطلق ملسألة العدل.
تعتبر املصــــــــــــاحلة مســــــــــــألة العدل إطاراً للعالقات اجلديدة بين األطراف. وإن كان 

كن حتقيقــه االدعــاء القــائــل بــأن العــدل أمر صـــــــــــعــب التعريف، ألنــه غير ممكن، أو ألنــه يم
بثمن غبن جديد ال يزال قائماً، إالّ إنه ال يمكن لهذا االدعاء أن يبرر جتاهل املوضـــــــــــوع. 
بل إن بعض األدبيات اجلديدة املهتمة باملصــــــــــــاحلة يدرس مكانة العدل يف العالقات 

) retributive justiceاجلــديــدة: هــل يمكن حتقيقــه، وكيف؟ ويقــارن عــدل التعويض (
)، العــدل املطلق يف مقــابــل العــدل املمكن، وهــل torative justiceresبعــدل التــأهيــل (

من العدل؟ إن حتقيق العدل أمر مركزي لعملية املصــــــــــاحلة،  "نوع آخر"يمكن اصــــــــــطالح 
  وللوضع املنشود من املصاحلة بين اجلماعات املتنازعة.

تويل عملية املصـــــــــــاحلة أهمية خاصـــــــــــة للحقيقة التاريخية، وخصـــــــــــوصـــــــــــًا  ثانياً:
ة املتعلقة بإحلاق الغبن. ومع أن أدبيات حل النزاعات تتهرب عمداً من معاجلة للحقيق

القضـــــــــــــايــا املتعلقــة بــاحلقــائق التــاريخيــة، بــدعوى أنهــا موضـــــــــــع اختالف شـــــــــــــديــد بين 
األطراف، وعليـــه يجـــب االمتنـــاع من اخلوض فيهـــا، إالّ إن احلقيقـــة هي أمر مركزي يف 

ان اســــــــتمرار العملية. وفعالً تظهر كلمة املصــــــــاحلة، وعلى األطراف االعتراف بها لضــــــــم
غلت باملصـــــــاحلة. واالدعاء هنا أنه يجب  احلقيقة يف األســـــــماء الرســـــــمية للجان التي شـــــــُ
حتقيق ماهية احلقيقة ونشرها على املأل، وأن هناك طرقاً معقولة كثيرة تفي بالغرض. 

ســس تند إىل أويف هذا الســياق فإن القول إن للمجموعات اخملتلفة حقائق خمتلفة ال يســ
  قوية.

يص حقيقة التشخ"تميز األدبيات يف هذا اخلصوص بين ثالثة مستويات للحقيقة: 
 "احلقيقة العاطفية"املتعلقة بالوقائع الراســـــخة النتهاكات حقوق اإلنســـــان، و "اجلنائية

تطرق إىل التي ت "احلقيقة العامة"املتعلقة بالتأثيرات النفسية واجلسدية يف الضحايا، و
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التفســــــــيرات املمكنة وإىل الطرق الكثيرة املؤدية إىل الوصــــــــول إىل احلقيقة، حتى عندما 
تكون آراء اجملموعات اخملتلفة منقســمة على نفســها كما هي احلال يف اجلهد الطالئعي 
الذي تبذله جلنة املصــــــــاحلة واحلقيقة للبوســــــــنة والهرســــــــك. والهدف احلقيقي للجنة يف 

ة هو وضــع تقرير تاريخي فيما يتعلق بأعمال الغبن، عبر تأليف جلنة حقيقة هذه احلال
  تضم يف صفوفها أعضاء من جميع اجملموعات اإلثنية لوضع تاريخ متفق عليه.

: من الضـــــــــروري لعملية املصـــــــــاحلة أن تتفق األطراف على حتديد املســـــــــؤولية  ثالثاً
املتورط يف العنف اجلســــــــــــدي التاريخية عن املس بحقوق اإلنســــــــــــان. إذ إن على الطرف 

والثقايف على نطاق جماعي واســــع، مثل اســــتعمار، أو احتالل، أو إبادة شــــعب، أو تطهير 
عرقي، أو اضطهاد بمباركة الدولة، أن يواجه بصورة ال لبس فيها مسؤوليته التاريخية 
ودوره يف انتهاك حقوق اإلنســان. يجب االعتراف باالنتهاكات التي وقعت يف املاضــي 

مل مسؤوليتها. ويف كثير من األحيان تكون مهمة جلان احلقيقة منع النسيان (كما وحت
هي احلال يف إلســـــــلفادور وغواتيماال). فقد ركزت جلنة توضـــــــيح التاريخ يف غواتيماال، 
على ســــبيل املثال، عملها على مســــؤولية املؤســــســــة، وضــــمنها مســــؤولية الدولة واجليش 

فريقيــا نظــام أجلنــة احلقيقــة واملصـــــــــــــاحلــة يف جنوب والواليــات املتحــدة، بينمــا حمّلــت 
األبارتهايد املســـــــؤولية، إلخ. إذاً، وعلى الرغم من أن عملية فحص املســـــــؤولية اخلاصـــــــة 
يف كل عملية من عمليات انتهاك حقوق اإلنســـــــــان والتعامل معها يف الدول التي تعيش 

حتمل املســـــــــــؤولية كانا املرحلة االنتقالية اختلفت من حالة إىل أُخرى، فإن االعتراف و
  يف صلب عمليات املصاحلة يف جميع احلاالت.

تكتســــــــــــب احلقيقة واملســـــــــــؤولية التاريخية أهمية قصـــــــــــوى ال ألنهما فقط يعطيان 
صـــدقية لتجارب الضـــحايا، وإن كان هذا األمر ضـــرورياً لشـــحن الضـــحايا بقدرة تخطّي 

د اخلطوات املطلوبــة الســـــــــــيطرة والتنكيــل، بــل أيضــــــــــــاً ألن لهمــا دوراً حــاســـــــــــمــاً يف حتــديــ
مســتقبالً إلصــالح الغبن وتخطيط املســتقبل وطمأنة الضــحايا إىل أن الغبن الذي حلقهم 

  يف املاضي لن يتكرر.
: بعد حتديد املســـــــــــؤولية التاريخية بوضـــــــــــوح، تبقى عملية املصـــــــــــاحلة رهناً  رابعاً

يجة م نتبتغيير ســـياســـي وبنيوي يوجهه عدل ما (وليس موازين القوى، أو االتفاق املبر
املفاوضــــات يف املفهوم املتداول). وعليه فمن شــــأن التغييرات البنيوية والســــياســــية أن 
تكون دراميــة، حتــددهــا املقــاييس العــامليــة للمســـــــــــــاواة وكرامــة اإلنســـــــــــــان، عبر جتــاهــل 
النتـائج التي قـد تنجم عن عمليـة إعـادة البنـاء الهيكلي على االمتيـازات التي اكتســـــــــــبهـا 

الزمن، أو على امتيازات الهوية الســــــــــــائدة. ويف إطار عملية إعادة  منفذو الغبن على مر
البناء، وعند حتديد مؤســـــســـــات ســـــياســـــية واجتماعية جديدة، تُؤخذ يف احلســـــبان أعمال 
الغبن التي وقعت يف املاضي ونتائجها. ويتحول السلوك السياسي واملأسسة اجلديدة، 

يـــة بين األطراف، على أن يتم مع إعـــادة البنـــاء، ليصـــــــــــبحـــا حمور العالقـــات املســـــــــــتقبل
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تأسيسها على املساواة واحترام حقوق اإلنسان. تولّد عملية إعادة البناء األوضاع التي 
تُمكّن من حتقيق احلـــاجـــات اإلنســــــــــــــانيـــة، والتعـــايش بـــاحترام، والتعـــاون بين خمتلف 

ر فاألطراف املتنازعة. يجب االنتباه إىل أنه، وفق هذا التحليل، ليس هناك ضــــــــــرورة لتو
املســـــــــــــاحمــة والعالج كــأســـــــــــــاس لعمليــة املصـــــــــــــاحلــة. إذا كــان العــدل واحلقيقــة وحتمــل 
املســــــــؤولية التاريخية عن غبن املاضــــــــي، وإعادة الهيكلة الســــــــياســــــــية، أموراً ضــــــــرورية 
لعمليــة املصــــــــــــاحلــة يصـــــــــــبح اعتــذار املعتــدين جزءاً طبيعيــاً من العمليــة، من شــــــــــــأنــه أن 

ينطبق على مســـــــــــألة املســـــــــــاحمة، إذ إنه ليس على يســـــــــــرّعها ويعمّقها. لكن األمر ذاته ال 
املعتدي أن يتطلع إىل احلصـــــــــــول عليه، أو أن تقوم الضـــــــــــحية بعرضــــــــــــه. فهذا هو عامل 
شــخصــي يف عملية املصــاحلة، يحق ألفراد خمتلفين يف كل طرف التعامل معه كل وفق 
 اختياره من دون إكراه من تعليمات دينية ومراســـــــــــم اجتماعية. كذلك يصـــــــــــبح العالج
عملية اجتماعية وشخصية نتيجة التغيير البنيوي والثقايف، وليس بديالً منه. ويكتسب 
العالج معناه احلقيقي يف العالقات بين اجملموعات من تغييرات ســـــــــــياســـــــــــية كهذه. ال 
أنوي القول هنا إن العمل الفردي مع الضحايا التي مرت بتجارب هدامة ليس مهماً، بل 

اعي األوســـــــــــع للعالج يتحقق عبر إســـــــــــراء مفعول احلقيقة هو مهم. لكن الســـــــــــياق االجتم
اجلمــاعيــة وحتــديــد مســـــــــــؤوليــة املعتــدين، بينمــا العالج الفردي لألشـــــــــــخــاص يتحقق يف 
عيادات أصــــــــــحاب االختصــــــــــاص الذين تأهلوا للعمل مع أفراد معنيين بذلك. إن التركيز 

ع ليس إالّ على العالج الفردي من دون معاجلة الســــــياق االجتماعي والســــــياســــــي األوســــــ
إضـــــــاعة للهدف يصـــــــبح من نصـــــــيب أولئك الذين يســـــــمحون ألنفســـــــهم بالتنكر والتهرب 

  وجتاهل احلاجة إىل التغيير السياسي وأبعاده االجتماعية.
العدل، واحلقيقة، واملســـؤولية  -  أعاله تقود القضـــايا األربع التي أتينا إىل شـــرحها
األطراف إىل نوع من  -  والســــــــــياســــــــــيةالتاريخية، وهيكلة جديدة للعالقات االجتماعية 

العالقـــات، حـــاول حتقيقـــه رواد حـــل النزاعـــات الـــذين طوروا عملهم يف ســـــــــــيـــاق احلرب 
البــــاردة، حين ســــــــــــــادت النزاعــــات بين الــــدول. لكن هؤالء الرواد جتــــاهلوا احلــــاجــــة إىل 
القضـــــــايا األربع املذكورة أعاله حين ســـــــعوا للوصـــــــول إىل عالقات متبادلة بين أطراف 

ع تعتمـــد على االعتراف والثقـــة والشـــــــــــرعيـــة وحتقيق األمن الوجودي املرتكز على النزا
االعتراف بأن الوجود اجلماعي لألطراف ليس موضع شك من جديد. كذلك عندما يكون 
النزاع داخـــل الـــدولـــة نفســـــــــــهـــا، حيـــث تتحول منطقـــة جغرافيـــة معينـــة إىل حمور الهويـــة 

، متورطاً يف الغبن التاريخي، فإنه ال لألطراف املتنازعة ويكون كل طرف، أو جميعهم
  يمكن حتقيق مصاحلة صادقة قبل املرور بالعمليات املذكورة أعاله.

ليس صــــحيحاً أنه يتعين على األطراف يف كل نزاع حتقيق املصــــاحلة. فوفقاً لنوع 
النزاع ونوع العالقات املنشــــــودة يمكن لألطراف الســــــعي لتســــــوية النزاع: حل النزاع، أو 

. ومن شـــــأن تســـــوية النزاع ترســـــيخ نوع من عالقات العمل بين الدول التي ال املصـــــاحلة
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يكون النزاع بينهـــا اجتمـــاعيـــاً، وإنمـــا تكون جـــذوره يف جملـــة من اخلالفـــات يف الرأي، 
كاخلالفات بشأن احلدود أو مصادر املياه أو الشروط املناسبة التفاق جتاري. ويعطي 

ية نزاعات كهذه. إن حل النزاعات يالئم أكثر يف أدب الوساطة الدولية أمثلة كثيرة لتسو
احلاالت التي تكون فيها النزاعات بين اجملتمعات نفسها، كما يف النزاعات االجتماعية 
املســـــــــــتمرة أو مــا يســـــــــــمى أحيــانــاً نزاعــات الهويــة حيــث يجــب معــاجلــة حــاجــات الهويــة، 

غل أطرافها واالعتراف، واألمن لألطراف من أجل التوصـــل إىل حل. أمّا النزاعا ت التي شـــُ
 إنهاء"يف املاضــــــــي بإحلاق الضــــــــرر والغبن التاريخي، فمن املمكن أن تصــــــــل إىل نقطة 

بين اجملتمعات املتنازعة عبر عملية مصــــــــــــاحلة مرهونة بالقضــــــــــــايا املذكورة  "النزاع
  أعاله.

  العوامل املؤثرة
  يف انخراط األطراف يف املصاحلة

ملصاحلة بعدة عوامل حتدد مدى اهتمام كل يرتبط االستعداد لالنخراط يف عملية ا
طرف من األطراف بمحاولة املصـــاحلة. ولعل العامل األكثر أهمية هو ميزان القوى بين 
األطراف، ومدى عدم التكافؤ يف القوة. واملصــــــــــاحلة بالنســــــــــبة إىل كل طرف، وبحســــــــــب 

 دموقعــه يف شـــــــــــبكــة موازين القوى، حتوي يف داخلهــا خمــاطر متعــددة تتمثــل يف تهــديــ
الهوية القومية وحلمة الرواية القومية، ويف إعادة البناء الهيكلي ســياســياً، ويف خســارة 
ســـــــياســـــــية ثابتة. وتكون اخملاطر التي تهدد اجملموعة األقوى أكبر ألن تصـــــــحيح الغبن 
من حيث جمرد تعريفه رهن بزعزعة الوضــــــــــع القائم وإنهاء ســــــــــيطرة املعتدين. من هنا 

ية ليست متوازية هي األُخرى. لكن، وبصورة معكوسة، فإن فإن تكاليف مثل هذه العمل
اجملموعة متفوقة القوة تدفع ثمناً أكبر من اجملموعة ذات القوة األضـــــعف. لذلك حتاول 
اجملموعة األقوى االمتناع من خوض عملية كهذه، بينما تفتقر اجملموعة األضـــــــــــعف، 

املصــــــــــــاحلة. وثمة عامل حتى عندما تكون معنية بذلك، إىل الوســــــــــــائل الالزمة لفرض 
حاســـم آخر يف املصـــاحلة هو إمكان إصـــالح الغبن وماهية اآلثار املترتبة على ذلك يف 
الطرف املســـيطر. إذ ال يمكن إعادة رجل قتل إىل احلياة، لكن غبن ســـرقة بيت وهدم بيت 
قابل لإلصـــــــــالح عبر إعادة البيت املســـــــــروق إىل أصـــــــــحابه، وإعادة بناء البيت املهدوم. 

صـــــــــــعيـــد اجلمـــاعي فـــإن حمو جمموعـــة إثنيـــة أمر ال يمكن إصـــــــــــالحـــه، لكن الطرد على ال
والتطهير العرقي من خالل الطرد اجلماعي، يمكن إصالحهما. ويبدو أن تقبل املسؤولية 
عن احلاالت التي يمكن تصـــــــــــحيح الغبن فيها ولو جزئياً، كما يف حالة وجود جمموعة 

ي ال يمكن فيها إصـــالح الغبن الواقع، كما إثنية تطالب بالعودة، أصـــعب من احلاالت الت
يف حــاالت اجلمــاعــات اإلثنيــة التي أبيــدت أو كــادت تبــاد. وتكون املصــــــــــــاحلــة أصـــــــــــعــب 
بطبيعة احلال يف احلالة األوىل بســــبب االنعكاســــات املترتبة على إلقاء املســــؤولية على 
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هوم املعتدين. ومن شــــــــــأن هذه االنعكاســــــــــات على املعتدين أن تكون ســــــــــياســــــــــية (باملف
الواســــــــع، وضــــــــمن ذلك القضــــــــائي) وســــــــيكولوجية. ويف حاالت التطهير العرقي، كما يف 
يوغســــــــالفيا الســــــــابقة، قد تصــــــــل هذه االنعكاســــــــات إىل حد تقاســــــــم الســــــــلطة، وتغييرات 
ســـــــــــياســـــــــــية، وإعادة الجئين. وعادةً تؤطّر اجملموعة املعتدية هذه النتائج، يف حماولة 

ا يف احلــاالت التي لتفــاديهــا، يف مفــاهيم التهــديــد الوجو دي للهويــة واألمن القومي. أمــّ
تباد فيها جمموعة إثنية أو يتقلص عددها، كما يف حالة السكان األصليين يف أميركا، 

  فإن حتمل املسؤولية ليس رهناً بدفع ثمن مشابه.
. ففي  تعتبر االنعكاســــات الســــيكولوجية للغبن القابل لإلصــــالح أشــــد خطورة أيضــــاً

املعتدين إلصالح الغبن القابل لإلصالح، سيكون لالعتراف بالغبن  حالة عدم استعداد
آثار سيكولوجية واضحة يف الهوية القومية، ويف حلمة الرواية القومية، ويف األساطير 
التاريخية والتصــــور الذاتي. وعندما يكون الغبن، مثل إبادة شــــعب، غير قابل لإلصــــالح 

ملوا املســـــــؤولية التاريخية ما مل يُفرض ذلك فإن املعتدين لن يعترفوا باجلرم، ولن يتح
عاماً، تتنكر جمتمعًا  85عليهم. فما زالت تركيا حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من مرور 

  ودولة لقتل الشعب األرمني.
عــامــل آخر هو وضـــــــــــوح الغبن والقضـــــــــــــايــا األخالقيــة املتعلقــة بــالنزاع. إن أهميــة 

 العالقــات الــدوليــة، كبيرة إىل أبعــد حــد القضـــــــــــــايــا األخالقيــة، ولو تم التقليــل منهــا يف
بــالنســـــــــــبــة إىل الطرف الــذي وقع عليــه الغبن. فكي يتم دفع الطرف املعتــدي إىل دخول 
عملية املصـــــــــاحلة يجب أن يكون االدعاء األخالقي واضـــــــــحاً، ال للضـــــــــحية فحســـــــــب، بل 
. يقوم الطرف األقوى بتطوير جمموعة متماســــــــــكة من شــــــــــبكات  للمجتمع الدويل أيضــــــــــاً

ليات الدفاع النفســـــــــــية ضـــــــــــد احلجج األخالقية، ويكون أفراده آخر من يمكن إقناعهم وآ
بــادعــاءات ضـــــــــــحــايــاهم. فمن دون الــدعم الــدويل للحجــة األخالقيــة للطرف األدنى قوة، 
يفقد هذا الطرف إحدى الوســـــــــــائل القليلة املتوفرة لديه من أجل تصـــــــــــحيح ميزان القوى 

أقل على الوصـــــول إىل وســـــائل اإلعالم الدولية، اخملتل. ويرافق ضـــــعف القوة عادة قدرة 
وقلــة يف املوارد املــاديــة والبشـــــــــــريــة التي يمكن توظيفهــا يف العالقــات العــامــة. وعليــه 

ة . وتلجأ اجملموع"حقيقة ناجزة" يكون الطرف األقوى حراً يف التلويح بروايته للنزاع كـ
اج على الغبن أمام األضــــــــعف يف أحيان كثيرة إىل اإلرهاب، ســــــــالح الضــــــــعفاء، لالحتج

اجملتمع الدويل. لكن ذلك يؤدي وبصـــورة متناقضـــة إىل إســـدال ســـتار من الضـــباب على 
وضــــوح االدعاء األخالقي. فكم كان واضــــحاً مثالً االدعاء األخالقي للكونغرس الوطني 

فريقيـــا ضـــــــــــــد نظـــام التفرقـــة العنصـــــــــــريـــة (األبـــارتهـــايـــد) أ) يف جنوب ANCفريقي (األ
اء يف ســـــري النكا، أو ادع "التاميل"مقابل البلبلة التي ترافق ادعاء  للمجتمع الدويل، يف

الفلســـــــطينيين ضـــــــد املشـــــــروع الكولونيايل اإلســـــــرائيلي يف الضـــــــفة الغربية وقطاع غزة 
(ناهيك عن احلديث عن املشـــــــروع الكولونيايل األصـــــــلي). ففي إمكان املوقف األخالقي 
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اً على اجملموعة متفوقة القوة للمجتمع الدويل ضـــــــــــد الغبن أن يشـــــــــــكل ضـــــــــــغطاً جوهري
  لالنخراط يف املصاحلة.

أخيراً، يمكن لصـــــــــــعود جيل جديد، ناشـــــــــــئ يف اجملموعة احلاكمة، جيل مل يرتكب 
الغبن األصـــــــــــلي لكنــه يقطف ثمــاره، أن يزيــد يف اســـــــــــتعــداد اجملموعــة األقوى لــدفع ثمن 

. يحمله آباؤهم املصـــــاحلة، ربما ألن ذرية املعتدين ال حتمل العبء النفســـــي نفســـــه الذي
صحيح أن هذا العبء ال يختفي، إالّ إنه يكون أقل وطأة من عبء منفذي الغبن الفعليين. 
وكلما مر وقت أطول يصــبح أســهل على األجيال الناشــئة مواجهة املســؤولية التاريخية، 
إالّ إذا كان هذا الغبن مشـــروعاً متواصـــالً تشـــارك فيه األجيال الناشـــئة بصـــورة متجذرة، 

  انت غير مباشرة كاالستعمار املستمر.وإن ك
يمكن اإلجمــال والقول إن احتمــاالت انشـــــــــــغــال الطرف األقوى بعمليــة املصــــــــــــاحلــة 
وقبوله دفع الثمن الســياســي والنفســي تزداد كلما قلت االنعكاســات النفســية والســياســية 
إلصـــــــــــالح الغبن، وكلما كانت احلجة األخالقية للضـــــــــــحايا أكثر وضـــــــــــوحاً، وكلما كان 

ييد الدويل لهدفه أكبر، وأيضـــــاً كلما ازداد الفاصـــــل الزمني اتســـــاعاً عن تاريخ تنفيذ التأ
  الغبن.

  نماذج تاريخية يف املصاحلة
يمكن أن جند يف التجارب التاريخية القائمة للمصــــــاحلات أربعة نماذج أســــــاســــــية 

ن اً مقبل فيها املعتدون، أو أرغموا على مواجهة املســـــــؤولية عن الظلم التاريخي. لكن أي
هــذه احلــاالت، التي ســـــــــــنوردهــا بــاختصــــــــــــار فيمــا يلي، ال تنطبق على حــالــة يكون فيهــا 

  اختالل كبير يف موازين القوى ملصلحة الطرف املعتدي.
: تصـــــبح املصـــــاحلة ممكنة عندما تَهزم قوة خارجية أو داخلية جهاز املعتدي،  أوالً

ية الثانية، أو انهيار النظام يف وتقيم نظاماً ديمقراطياً (هزيمة أملانيا يف احلرب العامل
رومانيا يف عصــــر ما بعد الشــــيوعية). يجب اإلشــــارة هنا إىل أن إحلاق الهزيمة من دون 
تغيير النظـــــام القـــــائم ليس كـــــافيـــــاً (كمـــــا يف حـــــالـــــة يوغســـــــــــالفيـــــا املهزومـــــة بقيـــــادة 
ميلوســــــوفيتش، أو العراق املهزوم بقيادة صــــــدام حســــــين). كذلك األمر فإن انهيار نظام 

إبداله بنظام ديمقراطي ليســــــا كافيين، إذ يجب أن تهزم املؤســــــســــــة ألســــــباب تتضــــــمن و
.   موضوع غياب العدل أيضاً

: تصبح املصاحلة ممكنة عندما يستشعر نظام مضطهِد هزيمة حتمية مقبلة،  ثانياً
فريقيا على ســـــــــبيل املثال). ففي أعبر إجراء تغيير ســـــــــياســـــــــي واجتماعي جذري (جنوب 

لنظام اجلائر إىل اســـــــــــتنتاج أنه قد ينهار، وقد تتضـــــــــــرر مصـــــــــــالح هذه احلالة توصـــــــــــل ا
اجملموعة احلاكمة بشـــــــــــكل ال جمال إلصـــــــــــالحه، إذا مل جتر التغييرات اجلذرية املترتبة 

  على املصاحلة.



  62)، ص 2004(شتاء  57، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

10 
 

: تكون املصـــــاحلة ممكنة عندما يباد الطرف الضـــــعيف أو يُقلَّص إىل وضـــــع ال  ثالثاً
ام االجتماعي والســـــياســـــي القائم (كما يف يســـــتطيع فيه أن يهدد بصـــــورة ملموســـــة النظ

حالة الســـــــــــكان األصـــــــــــليين يف أميركا وكندا وأســـــــــــتراليا). ففي حالة كهذه يكون ثمن 
املصـــــــاحلة الذي تدفعه اجملموعة القوية منخفضـــــــاً جداً ألن التغييرات يف حلمة الرواية 

 ذ ال يُطلبالقومية ال تُلزم بالضــــرورة إعادة هيكلة البناء الســــياســــي بصــــورة ملموســــة، إ
من نخب اجملموعة القوية، التي تقود التغييرات وتضــــــــع املعايير، أن تتنازل عن شــــــــيء 
. وتقوم األجيال  من األرباح التي كسبتها على حساب أولئك الذين أبيدوا أو قُلّصوا عدداً
اجلــديــدة (وليس األجيــال التي أحلقــت الغبن) بتبني القيم واملعــايير اجلــديــدة يف مقــابــل 

  اتها نفسياً بثمن زهيد.تطهير ذ
تتطور ظروف املصــاحلة التاريخية بالتدريج يف نظام ديمقراطي أحلق غبناً  رابعاً:

بمجموعات عرقية أو إثنية، تعيش داخل نفوذ منطقة الســـــــــيادة التابعة له. وتتكون هذه 
الظروف عادة بفعل نضــــــــال الضــــــــحايا من أجل تمثيل متســــــــاو داخل اجلهاز نفســــــــه. إن 

يخي املتمثل يف العبودية داخل الديمقراطية الغربية األكبر مل يصــــــــل قط إىل الظلم التار
موضـــــــــع مصـــــــــاحلة مطلقة، ولو من منظور ذرية العبيد على األقل. فقد نضـــــــــجت ظروف 
املصـــــــــــاحلة بالتدريج من خالل عملية طويلة غيرت مالمح اجملتمع والدولة األميركية، 

. ومع ذلــك فــإن اجلــدل بشـــــــــــــأن االعتــذار األميركيــة فيهــا -  فريقيــةومكــان اجملموعــة األ
األميركيـــــة، والتعويض املنـــــاســــــــــــــــب عن اخلســــــــــــــــائر املـــــاديـــــة  -  فريقيـــــةللمجموعـــــة األ

عــامــاً على النهــايــة  150والســـــــــــيكولوجيــة التي تكبــدتهــا مل يبــدأ إالّ اآلن، أي بعــد مرور 
  الرسمية للعبودية. "السياسية"

الفلسـطينية على بعض اخلطوط املشـابهة للنموذجين  -تشـتمل احلالة اإلسـرائيلية 
 -  الثــــاين والرابع. على أي حــــال، هنــــالــــك فوارق هــــائلــــة تضـــــــــــع احلــــالــــة اإلســـــــــــرائيليــــة

الفلســــطينية خارج كل واحد من النماذج املذكورة أعاله، وتســــاهم يف إشــــكالية التحليل 
  والتحدي الكامن يف التفكير يف سبل الوصول إىل مصاحلة صادقة.

  الفلسطينية -احلة اإلسرائيلية املص
تطرق حتليلي حتى اآلن إىل املصــــــــــــــاحلـــة بـــاعتبـــارهـــا عمليـــة، وحـــالـــة منشـــــــــــودة. 
فــاملصـــــــــــــاحلــة، كعمليــة، رهن بــأن يعترف طرفــا النزاع الــذي تخللتــه انتهــاكــات خطرة 
حلقوق اإلنسان (مثل إبادة شعب، واملذابح، وأعمال القتل، والتطهير العرقي، ومصادرة 

الحتالل) بـــــاحلقـــــائق التـــــاريخيـــــة املتعلقـــــة بهـــــذه االنتهـــــاكـــــات، وبـــــأن يقرا األمالك، وا
بمســــــــــؤولية الطرف املعتدي. وترتبط هذه العملية بإعادة البناء اجتماعياً وســــــــــياســــــــــيًا، 
بحيث تؤدي إىل تســـــــــوية ســـــــــياســـــــــية يتحدد وفقها إطار جديد يهدف إىل إصـــــــــالح الغبن 

ن لكل اجملموعات واألفراد. أمّا الواقع يف املاضــــــي، ويضــــــمن املســــــاواة وحقوق اإلنســــــا
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املصــــــاحلة، كحالة منشــــــودة، فتعني توصــــــل الطرفين إىل اعتراف متبادل، وإىل اتفاقية 
ســـــــــــالم يعتبراهــا عــادلــة إىل حــد معقول، وإىل تعــامــل جــدي مع جــذور النزاع يؤدي إىل 
إنهائه. وعليه يوافق الطرفان على العمل للوصـــــــــــول إىل مســـــــــــتقبل ســـــــــــلمي عبر تعاون 

  ي.اجتماع
هناك صـــــــــــعوبات يف تطبيق هذا التحليل على النزاعات املســـــــــــتمرة يف حاالت من 

الفلســـــــــــطيني. وتنبع  -  اإلخالل الهـــائـــل يف موازين القوى كمـــا يف النزاع اإلســـــــــــرائيلي
الصعوبات من الفارق الهائل بين احلاالت التي جرت فيها حماوالت لتحقيق مصاحلة، 

قوى باســـــــتمرار حمفزات ســـــــلبية حتول دون وبين نزاعات مســـــــتمرة يجد فيها الطرف األ
االنخراط يف عمليـــة كهـــذه، بينمـــا ال يســـــــــــتطيع الطرف األضـــــــــــعف أن يفرض إطـــاراً من 

  املصاحلة على سبل النزاع، أو حتى على خطاب حتليل النزاع.
عندما تتألف جلان احلقيقة واملصـــاحلة لتتقصـــى األعمال التي ارتكبها أحد طريف 

ندما يقدّم أحدهما اعتذاراً، فإن املعنى الواضـــــــــــح جملرد هذه النزاع يف املاضـــــــــــي، أو ع
األعمــال أن الطرف الــذي كــان متورطــاً يف انتهــاك حقوق اإلنســــــــــــان تم وصـــــــــــمــه حمليــًا 
ودولياً باعتباره املســــــــؤول عن االنتهاكات. ويتم إلقاء مســــــــؤولية واضــــــــحة و/أو تقديم 

  و املعتدي والضحية، واضحة.االعتذار عندما تكون هوية كل من املضطهِد واملضطهَد، أ
يف املقابل، فإن الطرف األقوى يف النزاعات املســـــــــــتمرة طويالً، وضـــــــــــمنها النزاع 

الفلســـــــــــطيني، يتنكر لــدوره يف أعمــال الغبن التــاريخيــة، ولــدوره كمنفــذ  -  اإلســـــــــــرائيلي
انتهاكات حقوق اإلنســــان، كما يتنكر يف أحيان كثيرة جملرد عدم املســــاواة يف موازين 

بل إنه ينظر إىل هذه املوازين على أنها عكســـــــية. يف مثل هذه النزاعات، فإن من  القوى.
شــــــــــــأن دراســــــــــــة عمليــة املصــــــــــــاحلــة من دون أخــذ موازين القوى يف احلســـــــــــبــان، أو عبر 
االفتراض خطـــأً أن موازين القوى بين الطرفين متكـــافئـــة، أن تؤدي إىل اســـــــــــتنتـــاجـــات 

اء احليــاد، أو بســـــــــــبــب عــدم االنتبــاه مغلوط فيهــا. ويف أحيــان كثيرة، وســـــــــــواء حتــت غطــ
البســـــــــــيط لـــدور عـــدم التكـــافؤ يف موازين القوى، يتم حتليـــل نزاعـــات من دون األخـــذ يف 
احلســـــــــــبـــان عـــدم التكـــافؤ يف موازين القوى، أو الهويـــة اجلمـــاعيـــة لألطراف التي يتـــأثر 

  تبلورها إىل حد كبير بالسيطرة والقوة والعنف واملقاومة.
قوى القائمة نقطة انطالق لكل حتليل لعملية املصــــــاحلة، يجب أن تشــــــكل موازين ال

إذ تكمن فيها حقيقة الواقع للحاكم واحملكوم، وللمضــطهِد واملضــطهَد، وللمطهِّر العرقي 
. واخللل يف موازين القوى هو الذي يحدد التجربة اإلنســـــــــــانية ألعضـــــــــــاء  واملطهَّر عرقياً

بهم. وهو الذي يحدد أيضــاً ســياق اجملموعات يف النزاع، واألســاس الســيكولوجي لتجار
العنف املتبادل، وأســـــــــــســـــــــــه األخالقية، والعدل كما يراه كل طرف، ومعنى املصـــــــــــاحلة، 
واألهم من ذلك اســـــــــــتحقاقات املصـــــــــــاحلة احلقيقية بين األطراف. وحتى أكثر العمليات 
عمقــــاً يف تــــدرجهــــا، والتي تعتبر متوازيــــة يف النزاع، مثــــل التنكر املتبــــادل لآلخر، أو 
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لقوالب الســــلبية املتبادلة، تكون خمتلفة يف طبيعتها يف النزاعات غير املتكافئة. إذ إن ا
لــــدى كــــل طرف، من طريف نزاع غير متكــــافئ، معنى خمتلفــــاً ألمور مثــــل احلــــاجــــة إىل 
االعتراف باألمن وبالهوية وبغيرهما، ألنها ناجمة عن جتارب جماعية خمتلفة بشــــــكل 

تكافئة ينقض القضـــــايا األســـــاســـــية لعملية املصـــــاحلة حاد. إن حتليل احلالة بصـــــورة م
ذاتهــــا: حتقيق العــــدل؛ احلقيقــــة؛ املســـــــــــؤوليــــة التــــاريخيــــة؛ الهيكلــــة اجلــــديــــدة للعالقــــات 

  االجتماعية والسياسية.
الفلســـطينية، وســـأفحص  -  ســـأتناول فيما تبقى من هذا املقال احلالة اإلســـرائيلية

، يف ســــــــياق موازين قوى غير قضــــــــايا املصــــــــاحلة األســــــــاســــــــية التي شــــــــخّصــــــــتها أعاله
  متساوية، وسأقوم بتشخيص شروط املصاحلة، وأناقش فرصها.

 احلقيقة واملسؤولية التاريخية
  الفلسطينية -يف احلالة اإلسرائيلية 

جتاهل أســـــــــــلوب حل النزاعات اجلدل يف شــــــــــــأن احلقائق التاريخية واملســـــــــــؤولية 
الرأي بشأن هذه القضايا عن طريق التاريخية، بحجة أن التوصل إىل حل للخالفات يف 

النقاش غير معقول، وأن الطرفين حّساسان جداً جتاه هذه القضايا بدعوى أن ليس من 
شــــأن مثل هذه املناقشــــات ســــوى تعميق اإلحســــاس بأن النزاع غير قابل للحل. ويســــتند 

ه تهذا االدعاء إىل الفرضـــــــية القائلة بأن لكل طرف يف النزاع روايته اخلاصـــــــة به، ورؤي
اخلاصــــة للتاريخ، وإحســــاســــاً قوياً بأنه هو نفســــه الضــــحية. كذلك يقوم كل طرف بدمج 
احلقـــائق التـــاريخيـــة يف روايـــة النزاع املتوفرة لـــديـــه، وعليـــه فـــإن منـــاقشــــــــــــــة احلقـــائق 
التاريخية ســـــــــــتؤدي فقط إىل صــــــــــــدامات بين روايات خمتلفة ال يمكن حلها، بل العكس 

  لطرفين حمبطين.ستزيد يف اإلحساس بالفوارق وتبقي ا
هــذا ادعــاء لــه قيمتــه. مع ذلــك فــإن حقيقــة احتفــاظ طريف النزاع بروايــة خــاصـــــــــــــة، 
واحتفاظ كل منهما بإحســــــــاس قوي بأنه الضــــــــحية، ليس من شــــــــأنها أن تبرر القول إن 
الروايتين صاحلتان بالدرجة نفسها، أو شرعيتان بالدرجة نفسها. يجب فحص هاتين 

س بالضــــــــحية يف ســــــــياق موازين القوى غير املتكافئة. الروايتين، بما يف ذلك اإلحســــــــا
فريقيا روايتهم اخلاصـــــــة بهم، وشـــــــعروا بأنهم هم أيضـــــــاً أفمثالً كان للبيض يف جنوب 

ضــــــحايا، وذلك يف الوقت الذي واصــــــلوا فيه انتهاج أحد أكثر النظم الســــــياســــــية إجحافاً 
مهوريون يف إيرلندا وقهراً يف التاريخ احلديث. وعلى غرار ذلك يشـــــــعر املســـــــتوطنون اجل

الشــمالية، والصــرب يف البوســنة، الذين انتهكوا حقوق اإلنســان بفظاعة، بأنهم مهددون 
وضـــــــحايا، وهم يقومون ببناء رواية تبرر ســـــــلوكهم. صـــــــحيح أن رواية كل من الطرفين 
حقيقية يف نظر أصحابها، لكن رواية الضحية ورواية املعتدي ال يمكن أن تأخذا الوزن 

فســـــــــــــه. فقــد تكون هــذه الروايــة، مبــدئيــاً، مبنيــة على التشـــــــــــويــه واألســـــــــــــاطير األخالقي ن
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واإلنكار. وجلميع هذه املوضـــوعات شـــرعية الدراســـة واملناقشـــة، وخصـــوصـــاً يف ســـياق 
االحتالل والسيطرة واالستغالل. أنا أدّعي أن الفشل املدوي خلطوات السالم يف الصراع 

ف بحقـائق أســــــــــــاســـــــــــيـة، وبـاملســـــــــــؤوليـة اإلســـــــــــرائيلي يكمن يف غيـاب االعترا -  العربي
التاريخية. وإىل أن يقف الطرفان يف مواجهة هذه احلقيقة فإن الغياب احلايل للتوازن 
بين قوى الطرفين لن يمكّن من إجراء مصــاحلة، ألن رواية الصــراع لدى كل طرف، التي 
 توجه ســــــلوكه، ال تمكّن من اتخاذ خطوات ســــــياســــــية يف اجتاه الوصــــــول إىل حلول. لكن
بســـــبب كون موازين القوى غير متكافئة، ســـــيكون على كل طرف مواجهة عبء تاريخي، 

  يختلف يف الكم والنوع، وسيكون العبء األكبر هو العبء اإلسرائيلي.
تتطلب املصـــاحلة من اإلســـرائيليين االعتراف أوالً بحقيقة تاريخية بســـيطة: عندما 

 رن التاســــع عشــــر، كانت فلســــطينبدأ املشــــروع الصــــهيوين يف املرحلة املفصــــلية يف الق
وفيها شعب يعيش (أو جمموعة يف طريق تكوّنها إىل شعب كمعظم جمموعات املنطقة). 
وباعتبار هذا الشـــــعب اجملموعة األصـــــلية فقد كانت فلســـــطين وطنه بحق. إذا كان األمر 
كذلك، فقد ســعت الصــهيونية إلقامة دولة لليهود فقط يف فلســطين بينما كانت جمموعة 

ى من النــاس تعيش فيهــا. وحتقيق هــذا الهــدف مل يكن ممكنــاً إالّ بــالقوة، ألن بنــاء أُخر
دولة يهودية يف فلســـــــــــطين كان رهناً باقتالع الســـــــــــكان األصـــــــــــليين. وإالّ كيف كان يف 
إمكان مهاجرين وصــــــــــلوا من مناطق بعيدة وغريبة من شــــــــــتى أنحاء العامل إقامة دولة 

ذلك، كيف كان يمكن إقامة دولة يهودية  خاصـــــــــة بهم يف وطن شـــــــــعب آخر. زيادة على
خـــالصــــــــــــــة يف فلســـــــــــطين من دون اقتالع الفلســـــــــــطينيين من مكـــانهم، أي حتويلهم إىل 
الجئين؟ اقتُلع الفلســــطينيون، ســــواء العتبارهم حمتلين يف أرضــــهم وأجانب وغرباء، أو 

م حق ســــألنه تم اعتبارهم مواطنين غير قانونيين يف الدولة اليهودية املســــتقبلية، أو با
أسمى يف البلد أعطي للشعب اليهودي من الله. هذا اإلدراك مل يالئم املشروع الصهيوين 
فحســـب، بل كان أيضـــاً شـــرطاً أولياً لتحقيقه. ومســـؤولية إســـرائيل عن قضـــية الالجئين، 
ه، هي املســـــــــــؤوليـــة التي يتعين على  التي يمكن تتبع جـــذورهـــا إىل ذلـــك اإلدراك املُوجـــّ

  إسرائيل حتملها.
برنا الرواية اإلســرائيلية املركزية أن الدول العربية باشــرت احلرب ضــد إســرائيل تخ

، وأن الالجئين فروا بمحض إرادتهم. بهذه الطريقة ترفض إســــــرائيل حتمل 1948ســــــنة 
املسؤولية األخالقية عن مشكلة الالجئين (ولذلك مل تقطع املفاوضات يف كامب ديفيد 

لالجئون بمحض إرادتهم، ملــــاذا مل يُســـــــــــمح لهم شـــــــــــوطــــاً بعيــــداً). لكن حتى لو غــــادر ا
بــــالعودة؟ مــــا هو األســــــــــــــاس األخالقي الــــذي يمنع عودتهم إىل وطنهم، على الرغم من 
قرارات األمم املتحدة املتكررة املؤيدة لعودتهم؟ صـــحيح أن هناك مؤرخين إســـرائيليين 

أهمية  نيصــــفون طرد الفلســــطينيين باعتباره مشــــروع تطهير عرقي، لكن وعلى الرغم م
اجلدل الدائر يف إسرائيل بشأن عدد الفلسطينيين الذين طردوا، وعدد الفلسطينيين الذين 
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غادروا من هول احلرب، فإنه يجب أالّ يؤثر يف حقهم األســــــــاســــــــي يف العودة إىل وطنهم 
وال يف مســــــــؤولية إســــــــرائيل عن ضــــــــائقتهم. الســــــــؤال مهم فقط من حيث عالقته بطبيعة 

  سرائيل حتملها، وليس بسبب عالقته بحقهم األساسي يف العودة.املسؤولية التي على إ
ملواجهة هذه القضــايا انعكاســات أخالقية وقضــائية وســياســية مهمة بالنســبة إىل 
إســـــــــــرائيل، وإىل جوهر الهوية اإلســـــــــــرائيلية. وكي تتفادى إســـــــــــرائيل هذه االنعكاســـــــــــات 

والتبرير متعدد املستويات األخالقية طورت جهازاً متشعباً ومتطوراً من وسائل اإلنكار 
للتعايش مع تاريخها. إذ تضــطر إســرائيل إىل التنكر ســواء للوســائل التي تمت بواســطتها 
إقامة الدولة اليهودية يف وطن شـــــــــــعب آخر، أو لنتائج إقامتها بالنســـــــــــبة إىل الشـــــــــــعب 

  الفلسطيني.
ة قوإضــــــــافة إىل ذلك، كان على إســــــــرائيل، على مر الزمن، اســــــــتبطان ثقافة تعتمد ال

، ومشـــــــروع االســـــــتيطان 1967والســـــــيطرة. فاحتالل الضـــــــفة الغربية وقطاع غزة ســـــــنة 
اليهودي املســـــــــتمر يف هاتين املنطقتين، واســـــــــتمرار االحتالل، كل هذا حتقق مرة أُخرى 
بالقوة املفرطة وســـــــــــط قمع وانتهاك حقوق اإلنســـــــــــان بفظاظة. وأصـــــــــــبحت هذه العملية 

سرائيليين كثيرين بالفلسطينيين، وربما جزءاً من املستمرة جزءاً ال يتجزأ من عالقات إ
هويتهم اجملردة ألن وجودهم اجلماعي أصــــــــبح يعرَّف بواســــــــطة القوة املمارســــــــة ضــــــــد 

اآلخر األكثر أهمية يف جتربته اجلماعية احلديثة. إن نظرتهم إىل الفلســطينيين،  -  اآلخر
تبرير املشـــــوِّه الناجم وأيضـــــاً إىل أنفســـــهم، تتحدد بواســـــطة الســـــيطرة عن طريق القوة وال

عنها. من هنا فإن إســــــرائيل ال ترى يف الفلســــــطينيين، عندما تفاوضــــــهم، تلك اجملموعة 
السـكانية األصـلية لفلسـطين، صـاحبة احلقوق الطبيعية يف وطنها، والتي يجب التوصـل 
معهـــا إىل تســـــــــــويـــة تـــاريخيـــة. بـــل إن إســـــــــــرائيليين كثيرين يعتبرونهم غربـــاء، معـــادين 

إبعادهم وفصـــــــــــلهم عن الدولة اليهودية. وهم يشـــــــــــعرون بأن أي تنازل  وخطرين، يجب
تقدمه إســـــــــرائيل هو حتصـــــــــيل حاصـــــــــل لكرمها، ولذلك يجب قبوله بعرفان. وهذا منطق 
نابع من مكانتهم كمســـــــيطرين، وكمقتلعين ألصـــــــحاب الوطن. هذا هو بالضـــــــبط املنطق 

  الذي يجب رفضه من األساس قبل التفكير جدياً يف املصاحلة.
كذلك على الفلســطينيين أيضــاً إجراء حســاب تاريخي مع الذات، لكن بطريقة أُخرى. 
فللمحكومين عـــبء ثقيـــل، لكن طبيعتـــه تختلف. لقـــد عـــارض الفلســـــــــــطينيون املشـــــــــــروع 
الصهيوين، الذي كان هدفه العلني السيطرة على وطنهم. رفض الفلسطينيون باستمرار، 

وين يف احلق يف إقامة وطن يهودي يف وما زالوا يرفضـــــــــون االعتراف باملطلب الصـــــــــهي
قرار األمم املتحدة بتقســـيم فلســـطين وإقامة دولتين  1947فلســـطين. لذلك رفضـــوا ســـنة 

فيها، واحدة يهودية وأُخرى عربية. وقد خسر الفلسطينيون يف احلرب التي اندلعت سنة 
ليون مع القوات اليهودية، وخســـــــــروا أيضـــــــــاً كامل وطنهم بعد أن احتل اإلســـــــــرائي 1948

. نشــــــأت حركة املقاومة بين الفلســــــطينيين يف 1967الضــــــفة الغربية وقطاع غزة ســــــنة 
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املناطق احملتلة، لكنهم شاركوا أساساً يف املقاومة التي جاءت من خارج احلدود. ويف 
بدأوا انتفاضــــــــــة شــــــــــعبية اســــــــــتمرت عدة أعوام. ال يوجد أدنى شــــــــــك يف أن  1987ســــــــــنة 

من تكتيك اإلرهاب. يجب فحص ودراســــــــــــة هذه الفلســـــــــــطينيين اســـــــــــتخدموا على مر الز
التكتيكــات، ال وفق إجنــازاتهــا التكتيكيــة أو االســـــــــــتراتيجيــة فحســـــــــــــب، بــل أيضـــــــــــــاً وفقــًا 
ملقاييس أخالقية. خالل هذه العملية تنكر الفلســــــــطينيون لوجود إســــــــرائيل ردحاً طويالً 

مثل  فة،من الزمن؛ وحتى الســـتينات من القرن العشـــرين، اســـتخدم بعضـــهم تعابير متطر
؛ وحتى الثمانينات من القرن العشــــرين، أنكر الفلســــطينيون حق "القضــــاء على إســــرائيل"

إســـــــرائيل يف الوجود، ورفضـــــــوا االعتراف بها. صـــــــحيح أن الفلســـــــطينيين يعترفون اآلن 
بإســــــــرائيل، لكنهم يرفضــــــــون جوهر الصــــــــهيونية القائل بأن للشــــــــعب اليهودي احلق يف 

  إقامة دولة يهودية يف فلسطين.
احلقائق التاريخية واملســـــؤولية التاريخية التي يجب أن يعترف بها الفلســـــطينيون 
. سيتعين على الفلسطينيين أن يواجهوا حقيقة استخدام دالالت  جتاه إسرائيل أسهل جداً
بالغية متطرفة واستخدام اإلرهاب، وإن كان يجب تعريف اإلرهاب يف إطار يتالءم مع 

صنيف مقاومة احملكومين الشرعية لالحتالل، والعمليات موازين القوى، بحيث ال يتم ت
التي يعبرون بواسطتها عن إرادتهم، كإرهاب. لكن الفلسطينيين ال يعترفون بحق شعب 
آخر، أياً يكن، يف إقامة دولة يف وطنهم. هذا الرفض ليس نفياً، وإنما هو رفض إلمكان 

في ذاتهم. احلقيقة املرة التي منح وطنهم جملموعة أُخرى أرادته لنفسها فقط، ورفض لن
على الفلســـــــــــطينيين مواجهتها هي حقيقة من نوع آخر: احلقيقة التاريخية هي أنه على 
جزء كبير من وطنهم تقوم اليوم ال دولة فقط، بل أيضـــــــــاً أمة تبلورت على مدار أكثر من 

 عينخمسين عاماً منذ أقيمت إسرائيل وطورت كل رموز كونها أمة. زد على ذلك أنه سيت
عليهم االعتراف ال بالواقع القائم فحســــب، بل أيضــــاً بحق الشــــعب اليهودي اإلســــرائيلي، 
وإن كان هذا احلق اكتُســــــــب بالقوة. وهذا األمر يختلف عن االعتراف باحلق األخالقي أو 

ازي الذي يو -  القانوين للشـــــــــعب اليهودي يف بناء وطن قومي يف فلســـــــــطين منذ البداية
نفســـــــها. إن مطالبة الفلســـــــطينيين، أو توقع اعترافهم بحق كهذا االعتراف بالصـــــــهيونية 

أمر مشـــــــــــكوك فيه أخالقياً على األقل، ألنه ينطوي على مطالبتهم بنفي ذاتهم (ال يكفي، 
من وجهة النظر الفلســـــطينية، حصـــــر أســـــباب رفض الصـــــهيونية بمســـــألة نفي الذات ألن 

شـــــــــــرعية إذا مل تهددهم بنفي معنى ذلك أن من املقبول أن يعتبر اآلخرون الصـــــــــــهيونية 
  الذات).

 . على الرغم من كل ذلك فإن انعكاســــــــات املصــــــــاحلة على الفلســــــــطينيين خطرة جداً
 وهو حق - فالشـــرط املســـبق واألصـــعب هو االعتراف بحق الشـــعب اليهودي اإلســـرائيلي

مكتسب. وسيكون على الفلسطينيين التمييز بين رفضهم لقبول الصهيونية (أي االدعاء 
 -  يهود يف إقامة دولة يف فلســــــطين) وبين احلق املكتســــــب لإلســــــرائيليين اليهودبحق ال
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  يف تقرير املصير. - وليس الشعب اليهودي

  العدل والتغيير السياسي
يرتبط بروز أهمية العدل لطريف النزاع ارتباطاً وثيقاً بميزان القوى فيما بينهما، 

ن. ويكون اإلنســــــــــــان أكثر إدراكاً وبمســــــــــــألة وجود أحد الطرفين يف اجلانب املتلقي للغب
ألهمية العدل إذا كان هو، أو أفراد جماعته، ضـــــــــــحية الظلم. وبما أن اجملموعة األقوى 
هي صـــــــــــــاحبــة اإلمكــان األكبر يف أن تكون منفــذة عمليــات الظلم، مثــل التطهير العرقي 
، وإبادة شـــــعب واالســـــتعمار واالحتالل، فإنها ســـــتكون أقل اهتماماً بطرح قضـــــايا العدل

  بسبب انعكاساتها األخالقية والعملية.
يصبح الغبن جزءاً من كل نزاع مستمر يمر أحياناً كثيرة بمراحل من العنف الشديد 
والتحوالت الهدامة التي يتورط خاللها اجلانبان يف أعمال غبن وعنف. لكن يجب تذكر 

ة و الكولونياليالفارق بين أعمال الظلم التي هي من أســس النزاع، مثل التطهير العرقي أ
التي نفذتها اجملموعة األقوى، وبين أعمال الظلم التي قامت بها اجملموعة األضـــــــــــعف 
نتيجة هذه األعمال، أو رداً عليها. إن املســــاواة بين هذين النوعين من األعمال مشــــكوك 
. فإذا كان هذان النوعان من األعمال متساويين سيالقي الطرفان  فيها أخالقياً ونظرياً

بة نفســــها يف التعامل معهما كجزء من عملية املصــــاحلة. لكن األمر ليس كذلك؛ الصــــعو
فالظلم الذي ســـــــببته اجملموعة األضـــــــعف يكون مبرَّراً عادة باعتباره دفاعاً عن النفس، 
نتيجة للظلم التاريخي الذي ســببته اجملموعة األقوى ورداً عليه. ويتم بلورته يف الوعي 

ترف بها اجملموعة علناً وتفاخر بها عادة. ويكون أســـــهل اجلماعي باعتباره مقاومة تع
على اجملموعة مواجهة غبن كهذا، واالعتذار عن املبالغات التي وقعت يف إطاره، وعن 
األمل الذي ســـــــــــببه لآلخر. ليس هذا هو احلال مع اجملموعة األقوى، ألن مواجهة نتائج 

عن وعي أو عن  -  هويتهاالظلم التاريخي تصــــــبح جزءاً عضــــــوياً من تصــــــورها الذاتي و
كاضـــــــطهاد وســـــــيطرة، وألن من شـــــــأن حتمل مســـــــؤولية ذلك أن يكون رهنًا  -  غير وعي

بدفع ثمن أخالقي واقتصـــــــــــادي وســـــــــــياســـــــــــي باهظ. ال تملك اجملموعة األقوى أي حمفز 
يدفعها إىل مواجهة الظلم التاريخي، أو القبول بإدخال عناصـــــــــــر من خطاب العدل حلل 

. وليس  مصــــــــــــادفة غياب العدل من اجلانب النظري والتطبيقي حلل النزاع النزاع دولياً
  ألن اجملموعات األقوى هي عادة التي تُنظّر وتطبق النظريات.

الفلســــطيني عن هذه القاعدة. فالظلم، من وجهة النظر  -ال يشــــذ النزاع اإلســــرائيلي 
ل زي حلالفلســـــــــطينية، قائم يف صـــــــــلب النزاع، وعليه فإن حتقيق نوع من العدل أمر مرك

النزاع، ســـــــــــواء عُرِّف هذا العدل بالتزام القانون الدويل، أو وفق مقاييس عاملية أُخرى. 
هو هدف العملية الســـــلمية  "ســـــالماً عادالً ودائماً"ويؤكد الفلســـــطينيون والعرب عامة أن 

بين اإلســــــــرائيليين والفلســــــــطينيين. وعلى عكس ذلك تماماً، يرفض اخلطاب الســــــــائد يف 
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مســــألة العدل أو الظلم جتاه الفلســــطينيين، ويبرز األمن والســــالم بدرجات  إســــرائيل كلياً
  متفاوتة من التشديد على األمن وفصل الفلسطينيين عن إسرائيل.

االدعاء املركزي وراء عدم إدراج العدل هو أن العدل مصـــــــــــطلح ذاتي، وإدراجه يف 
ىل ذلك بارسيمان املفاوضات سيؤدي إىل فتح باب جديد ملواجهة إضافية. كما أشار إ

بما أن اإلنصاف والعدل ليسا من املصطلحات املوضوعية "توف من اجلامعة العبرية: 
التي تعرف ذاتها، فمن شــــــأن األطراف مواجهة الصــــــعوبات للتوصــــــل إىل اتفاق على ما 
هو منصــف وعادل. يتأثر تعريف العدل واإلنصــاف كثيراً باملصــلحة الذاتية. وقد يؤدي 

ر الناجم عن ذلك إىل حتديد ما هو احلل العادل واملنصـــــــــــف، وإىل تناقض وجهات النظ
وعليه، فإن موضـــــوع العدل مل  "وضـــــع عراقيل أمام حتقيق الســـــالم والعالقات الســـــلمية.

الفلســــــطينية. وقد  -  يدرج حتى اآلن ضــــــمن مســــــاعي حل النزاع يف احلالة اإلســــــرائيلية
عتبارات العدل، واملُوجَّه وفق أوصـــــــــل إطار املفاوضـــــــــات الســـــــــلمية احلايل، املفتقر إىل ا

موازين القوى، الطرفين إىل طريق مســـــدود، اســـــتراتيجياً، وأدخل يف النزاع ديناميكيات 
  غير مسبوقة من التصعيد الذي يالزمه تهديد وجودي للطرفين.

إن االدعاء بوجوب االمتناع من التطرق إىل مســــــــــــألة العدل، ألنه مصـــــــــــطلح يبنيه 
للتهرب من إدراج موضـــــــــــوع العــــدل، على صـــــــــــعيــــد النزاع اجملتمع، هو أســـــــــــهــــل الطرق 

الفلسطيني، يف اخلطاب السياسي العام لكال الطرفين، ويف املساعي حلل  -  اإلسرائيلي
النزاع. إن حقيقة كون العدل مصـــــــــــطلح يتشـــــــــــكل جمتمعياً غير كافية إلســـــــــــقاط إمكان 

وفق مبــدأ  التوصـــــــــــــل إىل اتفــاق واســـــــــــع النطــاق بين الطرفين على تعريف مــاهيــة الظلم
أســــــــــــاســـــــــــي مــا من العــدل. وحتى إذا اعتمــد الطرفــان مفهومــاً للعــدل غير مرتبط بخطوط 
أخالقيـة عـامـة موجهـة، خـارجيـة وواقعيـة، فـإنـه يبقى هنـاك متســـــــــــع يف إطـار التعـامل 
الذاتي غير املوضـــــوعي للتوصـــــل إىل اتفاق على بعض قضـــــايا العدل، ألنه من دون حد 

يقوم اتصــــــــــــــال بين األفراد واجلمـــاعـــات بـــاعتبـــارهم  أدنى من اتفـــاق كهـــذا ال يمكن أن
  أعضاء يف اجملتمع العاملي واإلنساين نفسه.

الفلســـــــــــطيني فقط يف ســـــــــــياق  - يتم إدخال عنصـــــــــــر العدل يف النزاع اإلســـــــــــرائيلي
املصـــــــــاحلة: العملية التي تؤدي إىل اتفاق يضـــــــــع حداً للنزاع الدائر بينهما منذ مئة عام 

ة تســـــتند إىل كل قضـــــية من قضـــــايا املصـــــاحلة املذكورة وأكثر، ويشـــــكل تســـــوية تاريخي
. لكن إذا حتول موضــوع العدل إىل املوضــوع املركزي يف مســاعي الســالم العربي  -  آنفاً

اإلســـرائيلي، فإن املســـائل الذاتية والتشـــكيالت اجملتمعية ملصـــطلح العدل ســـتعود لتأخذ 
العــدل هو الضـــــــــــروري؟ كــامــل مفعولهــا: مــا هو العــدل؟ ومن يعرف العــدل؟ وأي نوع من 

هذه أســــــــــئلة صــــــــــعبة لكن ليســــــــــت عديمة اجلواب يف إطار عملية مصــــــــــاحلة تســــــــــتند إىل 
االعتراف بالتاريخ واملســؤولية التاريخية وفق ما ذكرنا أعاله. ففي مســألة حق العودة 
الفلســــــطينية على ســــــبيل املثال، التي هي لب النزاع، يقول الفلســــــطينيون إن طردهم من 



  62)، ص 2004(شتاء  57، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

18 
 

هو غبن، ويقتضـــــــــــي العــــــدل أن يعود  1948وبلــــــداتهم يف حرب  وطنهم ومن مــــــدنهم
الالجئون، وضمنهم أولئك الذين فروا من هول احلرب (وإن مل يطردوا بصورة مباشرة). 
هل يمكن دراسة هذا املطلب يف إطار عدل ما؟ أم أن حقيقة كون العدل مصطلحاً يشكله 

 الفلســــطيني ال يدور يف -  ياجملتمع تُســــقط صــــدقية االســــتعانة به؟ واخلالف اإلســــرائيل
شــأن العدل أو الغبن الكامنين يف هذا االدعاء، ألن مســألة عودة الالجئين مل تطرح على 
اجملتمع اإلســــــــرائيلي يف إطار كهذا. يف املقابل فإن اإلطار الوحيد الذي بحثت فيه هذه 

  املسألة يف اجملتمع الفلسطيني كان موضوع العدل.
تناول هذا االدعاء، ال يف إطار موضــوع العدل، وال عبر  لقد امتنع اإلســرائيليون من

االســـــــــــتعـانـة بـذاتيـة مفهوم العـدل. ففي إســـــــــــرائيـل إجمـاع على أنـه ال يمكن القبول بحق 
العودة لالجئين، وهناك حظر شــبه مطلق على مناقشــة مســألة الالجئين ســياســياً بحيث 

خلراب. وقد أصـــــبح الرد ال يتعدى النقاش الرأي الشـــــائع يف أن ذلك ســـــيجلب إلســـــرائيل ا
اليهودي اإلسرائيلي، الفردي واجلماعي على حد سواء، على املطلب الفلسطيني بالعودة 
. ويتم، بحجــة تهــديــد وجود اجملتمع اليهودي (وحتى وجود  هو الرفض القــاطع تلقــائيــاً
اليهود كــأفراد). ويطرح هــذا الرفض كردة فعــل طبيعيــة وغريزيــة تنشـــــــــــــأ للحفــاظ على 

ردي واجلمـــاعي. وألن اجملتمع اليهودي يعتبر هـــذا الرد تـــابعـــاً لنمط الردود الوجود الف
التلقائية، أو ألنماط مشـابهة لها، فهو يخرجه من جممل االعتبارات األخالقية السـارية 

إنكــــار حق  -  واملتعلقــــة بــــاإلرادة احلرة لإلنســــــــــــــان. ويبني اجملتمع اليهودي هــــذا الرد
كي يحرر نفســــــــــــه من االعتبــارات األخالقيــة. إالّ إن وكــأنــه رد طبيعي غرائزي  -  العودة

. وبالتايل فهو يتبع فئة القوانين  هذا الرد يتحرك بفعل اإلرادة احلرة، وليس رداً تلقائياً
  األخالقية.

يلزم إدراج العدل يف املســـــــاعي الرامية إىل حتقيق ســـــــالم إعادة تأطير الســـــــؤال من 
هل من املســـــــــــتحســـــــــــن للجانبين "الســـــــــــؤال جديد بشـــــــــــكل يلزم تغييراً يف الوعي، ال وفق 

فما  "أي إطار عدل يجدر بهما اســتعماله؟"وإنما وفق الســؤال  "اســتعمال إطار من العدل؟
دام العــدل غــائبــاً من حلبــة حلول النزاعــات اإلقليميــة، ال عجــب إذاً يف عــدم اإلجــابــة عن 

  السؤال، واألنكى من ذلك عدم إثارته.
ر من العدل يجدر باجلانبين اســــــتعماله؟ يمكن يف غياب جواب عن الســــــؤال: أي إطا

دائماً العودة إىل اخليار القائم: التقليد اإليجابي الذي يحدده القانون الدويل يف مســــألة 
الالجئين ومطــالبتهم بــالعودة إىل أوطــانهم. ويقــدم القــانون الــدويل عــدداً من اإلجــابــات 

ه ذا احلل كخيار، بينما يرفضــــــعلى هيئة قرارات لألمم املتحدة. ويقبل الفلســــــطينيون به
اإلســـــــرائيليون. إذاً، يف إطار من العدل، ســـــــيكون العبء املفروض على اإلســـــــرائيليين هو 
إقناع حماوريهم الفلسطينيين بالسبب الذي يجب أن يُرفض على أساسه العدل املقترح 
من القــــانون الــــدويل وقرارات األمم املتحــــدة. وعليهم، بــــاإلضـــــــــــــــافــــة إىل ذلــــك، اقتراح 
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صـــــــــــطلحـــات بـــديلـــة يف إطـــار نوع مـــا من العـــدل. وأيـــاً تكن مصـــــــــــطلحـــات العـــدل التي م
ســـــــــــيطرحونهـــا فـــإنـــه يجـــب أن تكون قـــادرة على مواجهـــة الجئ يف لبنـــان أو يف غزة 
والتوضـــــــــيح له، بلغة من العدل، حجتهم يف رفض حقه يف العودة بموجب قرارات األمم 

 إذا، وإىل أن تشـــــــــــعر أغلبية املتحدة، ألن املصــــــــــــاحلة ســـــــــــتبقى جمرد خداع للبصـــــــــــر، إالّ
الالجئين الفلسطينيين بأن عدالً قد حتقق. التسوية الوحيدة التي يمكن حتقيقها يف غير 

  هذه احلالة تكون بالقوة فقط.
تشـــــــــــكل االنعكاســـــــــــات األخالقية الناجمة عن القبول بإطار من العدل عامالً رادعاً 

حلرة. إذ سيترتب على هذه اجملموعة، لدى اجملموعة األقوى يمنعها من قبوله بإرادتها ا
يف هذا الوضع، الطعن يف قضايا جوهرية يف تصورها الذاتي وهويتها اجلماعية. لكن 
. إذ إن تفكيك  االنعكاســـات العملية لقبول إطار من العدل على جمتمعها نفســـه أكبر كثيراً

ق لعمــل وفجهــاز االحتالل اإلســـــــــــرائيلي يف املنــاطق الفلســـــــــــطينيــة احملتلــة، والقبول بــا
املقاييس الدولية للقانون والعدل، والقبول بمبدأ املســــــــــــاواة الكاملة للمواطنين اليهود 
والعرب داخل إســــــرائيل نفســــــها، كل هذا يعني إعادة هيكلة الدولة اليهودية. ومهما تكن 
الصـــــــــــورة التي ســـــــــــتكون عليها عملية إعادة الهيكلة، ســـــــــــيكون هذا التغيير رهناً بإعادة 

د، احملســــــوســــــة منها وغير احملســــــوســــــة، وبوضــــــع مقاييس جديدة وعادلة تقســــــيم املوار
للدســـــــتور ســـــــتكون بالضـــــــرورة على حســـــــاب اجملموعة األقوى. نظرياً، من شـــــــأن عملية 

فريقيا. فمعنى إعادة الهيكلة أإعادة الهيكلة هذه أن تذهب بعيداً كما حدث يف جنوب 
) للدولة exclusiveاالســــــــتثنائية (هو فقدان مكانة التميّز واالمتيازات، وفقدان الهوية 

فريقيا، فإن أمن دون أي ضـــــــــــمان للبقاء اجلماعي واآلمن. وخالفاً جلنوب  -  اليهودية
اجملموعة األضـــــــــعف مل تنجح حتى اآلن يف إنتاج وبلورة بديل يعتبره جزء، على األقل، 

.   من اجملتمع اإلسرائيلي عادالً
ون عملية إعادة هيكلة اجتماعية لكن لن يكون يف اإلمكان حتقيق املصاحلة من د

وسياسية واسعة كهذه. ال يوجد أي مثال يف التاريخ ملصاحلة تمت بال تغييرات درامية 
فريقيا قدوة املصــــــــــاحلة أيف النظام الســــــــــياســــــــــي القمعي الذي ســــــــــاد. فإذا كانت جنوب 

ماماً تالتاريخية، فذلك يعود إىل أن التغيير الســــياســــي الذي طرأ على الدولة كان هائالً، 
االجتماعي. وحماولة حتقيق األمر الثاين من دون األول  - مثل التغيير الســـــــــــيكولوجي

حماولة عديمة الفائدة. يف إمكان تسوية تاريخية تتوافق مع املصاحلة كما ذكر أعاله، 
الفلســـطيني، أن تأخذ عدة أشـــكال ســـياســـية. وال يتســـع اجملال  -  يف الســـياق اإلســـرائيلي

ال بـــالتفصـــــــــــيـــل. يكفي أن نقول إن العـــبء امللقى على عـــاتق هنـــا لفحص هـــذه األشـــــــــــكـــ
إســـرائيل هو عبء مواجهة تاريخ أخذ مكان الفلســـطينيين واالعتراف بحقهم يف العودة، 
ويف املقابل على الفلسطينيين االعتراف اعترافاً كامالً باحلق املكتسب للشعب اليهودي 

التســــوية أن تكون على هيئة  اإلســــرائيلي يف العيش بأمان يف فلســــطين. ومن شــــأن هذه
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دولتين، وفق احلــدود املــدرجــة يف قرارات األمم املتحــدة، وعلى أســـــــــــــاس جميع قرارات 
دولـــة واحـــدة للفلســـــــــــطينيين ودولـــة لإلســـــــــــرائيليين  - األمم املتحـــدة يف هـــذا الشــــــــــــــأن

(واملقصــود مواطني إســرائيل). ومن شــأن التســوية أن تكون عبر حل يقترح دولة ثنائية 
مبنية على العيش املشــــــــــترك لإلســــــــــرائيليين اليهود والفلســــــــــطينيين على كامل القومية، 

تراب فلســـــــــــطين االنتدابية؛ أو احلل القائل بإقامة دولة علمانية ديمقراطية على كامل 
أرض فلســــــطين، وفق قاعدة صــــــوت واحد لكل إنســــــان انطالقاً من املســــــاواة بين اليهود 

  والعرب.
يرات التي تفرضها املصاحلة، وخصوصاً من جانب إذا أخذنا الواقع امليداين والتغ

اإلســـــــــرائيليين، يف احلســـــــــبان، فمن غير املمكن حتقيق مصـــــــــاحلة يف ظل موازين القوى 
. ويتعزز هــذا التقــدير بفعــل نمــاذج املصـــــــــــــاحلــات  القــائمــة بين الطرفين، إقليميــاً ودوليــاً

ج تالءم مع أي نموذالفلســـطيني ال ي -  التاريخية املذكورة أعاله. فالصـــراع اإلســـرائيلي
 -  من هذه النماذج املذكورة. زيادة على ذلك فإنه عندما نطبق على احلالة اإلسرائيلية

الفلســـــــــــطينيــة العوامــل املؤثرة يف النزاعــات املرهونــة بغبن تــاريخي، يبــدو أن إمكــانــات 
، انعدام التوازن اجلوهري يف القوة ملصـــلحة إســـرائيل؛ أوالًاملصـــاحلة تتضـــاءل. فهناك، 

 ، الثمنثــالثــاً، غيــاب أي حمفز إيجــابي لــدى إســـــــــــرائيــل على إحــداث تغيير حقيقي؛ نيــاً ثــا
الســياســي بالنســبة إىل إســرائيل اليوم كبير جداً، وله انعكاســات ســيكولوجية بالغة األثر 

، يفتقر اجملتمع الـــدويل إىل رابعـــاًيف الهويـــة اجلمـــاعيـــة، ويف حلمـــة الروايـــات القوميـــة؛ 
، يتواصـــــــــــل تورط خامســـــــــــاًلتاريخي الواقع على الفلســـــــــــطينيين؛ الوعي املكثف بالظلم ا

األجيال اإلســـرائيلية اجلديدة يف مشـــروع الكولونيالية املســـتمر يف املناطق الفلســـطينية 
احملتلة. زد على ذلك عدم جناح الفلســـــــطينيين يف طرح مشـــــــروع يشـــــــرح رؤيتهم، بحيث 

يلي اجلماعي مع حق العودة يتســع لإلجابة عن الســؤال: كيف وأين يدرج الكيان اإلســرائ
  ويف إطار عادل؟

ســــــــــيتغير الواقع بصــــــــــورة حادة إذا فشــــــــــلت إســــــــــرائيل يف حترير ذاتها من املناطق 
احملتلة، وعندما يتطور جهاز ســــــيطرتها إىل نظام جديد من أشــــــكال التفرقة العنصــــــرية 

. وبصورة  متناقضة، من (األبارتهايد). هذا السيناريو وإن كان معقوالً إالّ إنه ليس أكيداً
شـــــأن عملية مصـــــاحلة أن تكون معقولة أكثر يف مثل هذه األوضـــــاع ألن اســـــتحقاقاتها 
  ستتأطر يف هذه احلالة داخل الدولة الواحدة وفق معايير أخالقية واضحة من املساواة.

ة يف فلســطيني -  يبدو أنه ال يمكن جتاوز العراقيل املاثلة أمام مصــاحلة إســرائيلية
ياناً وأح -  احلايل. وهذا هو سبب سعي الطرفين لتسوية النزاع أو حلهالسياق السياسي 

وال يســـــعيان للمصـــــاحلة. ويظل الســـــؤال القائم مطروحاً على  -  يتأرجحان بين األمرين
النظرية والتاريخ، وهو: هل يستطيع طرفا نزاع تتخلل عالقتهما أعمال الغبن التاريخي 

ي، الفلســــطين -  النزاع اإلســــرائيلي ي احلال يفوانعدام التكافؤ يف موازين القوى، كما ه
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 التوصل إىل حل للنزاع من دون مصاحلة؟



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


