
יוזמי הצהרת 
"האחריות 

להגן" ביקשו 
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הישנותם של 
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מול עינו 
הפקוחה של 

העולם, מבלי 
שהמערכת 

הבינלאומית 
ידעה לתת להם 

מענה

 הצהרת הסיכום של העצרת הכללית 
 ,2005 של האומות המאוחדות בשנת 
שאושרה פה אחד על־ידי 189 המדינות 
החברות, כללה סעיף הקובע כי: לכל 
המדינות יש "אחריות להגן על אזרחיהן 
מפני רצח עם, פשעי מלחמה, פשעים 
נגד האנושות וטיהור אתני". עוד נכתב 
שם כי המדינות החברות נכונות לפעול 
קולקטיבית במקרים בהן מדינות "כושלות 
בהגנה על אוכלוסיותיהן" מפני פשעים 
אלו. הצהרה זו אושררה שנה לאחר מכן 
על־ידי מועצת הביטחון של האו"ם, 
בה התחייבה מועצת הביטחון לנקוט 
"באמצעים הנחוצים" כאשר תידרש לכך.

החלטות אלו של העצרת הכללית ומועצת 
הביטחון היוו את פסגתו של מסע ממושך 
לעיגון האחריות הבינלאומית למניעת 
מעשי זוועה המוניים מהסוג שההצהרה 
מונה. יוזמי הצהרת "האחריות להגן", 
בהם מזכ"ל האו"ם בשנות התשעים, 
קופי ענאן, ביקשו למנוע את הישנותם 
של מקרים כמו רצח העם ביוגוסלביה 
לשעבר וברואנדה, שהתרחשו מול עינו 
הפקוחה של העולם, מבלי שהמערכת 
הבינלאומית ידעה לתת להם מענה 
יעיל ולעצור את מעשי הזוועה בעודם 
מתרחשים. ביוגוסלביה יצא ארגון נאט"ו 
לפעולה ללא ברכתו של האו"ם, וברואנדה 
המערכת הבינלאומית החלה להגיב 
מעשית רק לאחר שמעל 800 אלף מבני 

הטוטסי כבר נרצחו ומעל רבע מיליון 
נשים וילדות משבט הטוטסי נאנסו, 
במסע מתוכנן שנועד להשמיד הלכה 

למעשה את הגזע.
נגזרה  הקרה  המלחמה  במהלך  אם 
במלחמות  הבינלאומית  ההתערבות 
אזרחים וסכסוכים אלימים רחבי היקף 
בעולם מאינטרסים גיאופוליטיים של 
המעצמות, הרי שסיומה של המלחמה הקרה 

יצרה הזדמנות לאו"ם לממש את ייעודו 
ההיסטורי כמשכין שלום עולמי. כך, תחת 
הנהגתו האקטיבית של מזכ"ל האו"ם דאז 
בוטרוס בוטרוס ראלי, התגברה משמעותית 
הפריֹשה של משימות שמירת שלום )כפי 
שהן נקראות( ברחבי העולם. משימות 
אלו, המבוססות על חיילים ואנשי מקצוע 
מתנדבים מהמדינות החברות באו"ם, 
אמורות לסייע בסיום סכסוכים אלימים  

גיא פדה הוא יו"ר הועד המנהל של המכללה החברתית־כלכלית. כותב 
דוקטורט בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה על תפקיד 
הבנק העולמי ביישום "האחריות להגן". מלמד באוניברסיטת חיפה, 
באוניברסיטה הפתוחה ובמכינה הקדם־צבאית ע"ש יצחק רבין. חבר 

guypade@gmail.com :מפלגת העבודה וחוג יסו"ד /// דוא"ל

 האחריות 
)לא רק( להגן

בשנת 2005 אימץ האו"ם את עקרון "האחריות להגן" לפיו על כל המדינות יש אחריות להגן על 

אזרחיהן מפני פשעי מלחמה ורצח עם, וכי על הקהילה הבינלאומית להבטיח עמידה במחויבות 

זו. עם זאת, מאז קבלת ההצהרה כשל האו"ם במניעת אירועים כאלו מספר פעמים, ובהיעדר 

אימוץ מדיניות פיתוח ארוכת טווח, צפוי רעיון זה להיכשל גם בעתיד

גיא פדה

> >> 

2 0 1 3 ר  ב מ צ ד  / /  5 8 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח

21

>>>

Africa Renewal :צילום



ובשיקום האזרחי והארגוני שלאחריהם. 
מתוך 64 המשימות שנפרשו סה"כ מ-1948 
ועד היום, 20 משימות )כמעט שליש( 

יצאו לדרכן בין 1989 ל-1994.
אך למרות האינפלציה במשימות שמירת 
שלום, רבות מהן לא הגשימו את מטרתן ועל 
אף שנועדו להיות  קצרות ותכליתיות, הפכו 
עם הזמן למשימות הומניטריות מתמשכות 
שמטרתן לאפשר חיים אזרחיים באזורים 
מוכי מלחמה ולספק מקלט לנפגעי - ובעיקר 
לנפגעות - מלחמות אלו. מנגד, בעוד האו"ם 
כשל על־פי רוב במניעת מלחמות ומעשי 
זוועה, גברה בשנות התשעים הביקורת מצד 
מדינות כרוסיה וסין, ברזיל, הודו ואחרות, 
על הקלות שבה מועצת הביטחון  אישרה 
התערבות  צבאית בינלאומית  בסכסוכים 
פנימיים של מדינות, תוך טענה לפגיעה 
בריבונותן של אותן מדינות. לכאורה, אותם 
עקרונות שהנחו את ההפגזות של נאט"ו על 
סרביה יכלו לדוגמה להצדיק גם התערבות 
בינלאומית בעימות הצבאי בין רוסיה 
לצ'צ'נים; או, כפי שהזהיר בשנת 1999 
אריק שרון כשכיהן כשר החוץ בממשלת 
נתניהו הראשונה, כי על ישראל להתנגד 
להתקפות של נאט"ו בקוסובו, מכיוון שאם 
תסכים להתקפות אלו היא עלולה להיות 

"הקורבן הבא" של התקפות מסוג זה.

התערבות בינלאומית 
במבחן

על רקע הקושי לגבש מדיניות תגובה 
מוסכמת, מינתה בשנת 2001 הממשלה 
הקנדית ועדה בינלאומית לבחינת השאלה 
 ICISS:( של התערבות וריבונות מדינתית
 The International Commission
 on Intervention and State
Sovereignty(, שבין חבריה נמנו נציגים 
מהודו, הפיליפינים, דרום אפריקה, שווייץ, 
גרמניה, רוסיה, וקנדה. המשימה הרשמית של 
הוועדה היתה להתמודד עם השאלה אותה 
הציב קופי ענאן, האם התערבות הומניטרית 
הינה באמת התקפה בלתי נסבלת על ריבונות 
של מדינות וכיצד על המערכת הבינלאומית 
להגיב לאירועים כמו ברואנדה וסרברניצה, 
בהם מתרחשים "הפרות בוטות ושיטתיות 
של זכויות אדם המשפיעות על כל ציווי של 

אנושיותנו המשותפת".

הוועדה, שפרסמה את מסקנותיה בדצמבר 
2001, הציעה את רעיון "האחריות להגן". 
לפי רעיון זה, לכל מדינה יש אחריות למנוע 
פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, רצח 
עם וגירושים המוניים; לעצור אירועים 
אלה כאשר הם מתרחשים; ולשקם את 
האוכלוסיות והאזורים שנפגעו לאחר 
מעשה. אם וכאשר המדינה כושלת במילוי 
תפקידה זה - בין אם היא לא מצליחה 
למנוע או לעצור אותם, ובין אם היא עצמה 
שותפה בביצוע הפשעים - האחריות 
עוברת למערכת הבינלאומית. למעשה, 
מסקנות הוועדה מנוסחות כך שהן לא רק 
אמורות להצדיק התערבות בינלאומית 
במקרה הצורך, אלא אף לחייב אותה. 
מאחר שהדברים מוגדרים כאחריות, אימוץ 
רעיון "האחריות להגן" מחייב למעשה 
את המערכת הבינלאומית להתערב היכן 
שמדינות לא מונעות או עוצרות את 
ביצוע פשעים אלה. בכל הנוגע לאופי 
ההתערבות, הוועדה הדגישה שאין הכרח 
בהתערבות צבאית. בדו"ח הוצג מתווה 
הסלמה הדרגתי להתערבות בינלאומית 
דיפלומטית,  מהתערבות  שמתחיל 
עובר דרך סנקציות כלכליות ורק בסופו 
התערבות צבאית, שאמורה להתרחש 
רק במקרה וההתערבות הבלתי צבאית 

נכשלת בעצירת מעשי הזוועה.
רעיון  של  הראשון  המעשי  היישום 
ה"אחריות להגן" היה בקניה בראשית 
2008, כאשר בעקבות בחירות שנויות 
במחלוקת בדצמבר 2007, פרצו עימותים 
אלימים בין עשרות הקבוצות האתניות 
המרכיבות את המדינה. במהלך העימותים 
נהרגו מעל 1,000 בני אדם וכחצי מיליון 
נאלצו לעזוב את בתיהם. כבר בסוף 
דצמבר החל לחץ דיפלומטי לסיים את 
האלימות, ובינואר נשלח לקניה מי שכבר 
היה מזכ"ל האו"ם לשעבר, קופי ענאן, 
לתווך בהסכם להקמת ממשלת אחדות 
לאומית, הסכם אשר הביא לסיום מהיר 

יחסית וכמעט מלא של האלימות. 
המקרה של קניה נחשב בספרות המחקרית 
ובדו"חות של האו"ם כדוגמה להישגיה 
של המדיניות החדשה, קרי, התערבות 
בינלאומית מהירה ואפקטיבית, בחסות 
האו"ם, בצורה של דיפלומטיה; זאת על 
אף שבהחלטותיו להתערב בקניה לא 

השתמש האו"ם במושג "האחריות להגן". 
כמו כן, למרות ההישג לכאורה בקנייה, 
הושמעה בקהילה הבינלאומית ביקורת 
שההתערבות המהירה במדינה נבעה משילוב 
של אינטרסים כלכליים מערביים במדינה 
ויחסי העבודה הטובים של ממשלת קניה 

עם ממשלות מערב־אירופיות.
המקרה הראשון בו נעשה שימוש במינוח 
"האחריות להגן" בהחלטה של מועצת 
הביטחון של האו"ם היה  בהחלטה 1970 של 
המועצה  ב-26 בפברואר 2011, המתייחסת 
"לאחריות של הרשויות הלוביות להגן על 
אוכלוסייתן". החלטה זו הטילה אמברגו 
נשק על ממשלת לוב, איסור נסיעה מחוץ 
ללוב על משפחת קדאפי ובכירים במשטרו, 
הקפיאה נכסים של משפחת קדאפי, והפנתה 
את הנושא לבית הדין הפלילי הבינלאומי כדי 
שיחקור את הטענות על ביצוע פשעים נגד 
האנושות. משאמצעים אלו כשלו, קיבלה 
המועצה,  כעבור פחות מחודש את החלטה 
1973, שהכריזה על לוב אזור אסור לטיסה 
והסמיכה את המדינות החברות, בתיאום עם 
מועצת הביטחון, לנקוט "בכל האמצעים 
הדרושים... כדי להגן על אזרחים ואזורים 
מאוכלסים באזרחים מפני סכנה". בהצבעה 
על החלטה זו להסלמת ההתערבות, כבר 
בחרו סין, רוסיה, ברזיל, הודו וגרמניה, 
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בסודנים שחורים על אדמות חקלאיות 
פוריות באזור שעובר תהליכי ִמדבור 
מהירים; כך בדרום סודן, בה מתנהלת 
מלחמה רבת שנים בין מוסלמים לנוצרים 
על אזורים רוויי נפט; וכך בליבריה, בה 
התנהלו בין השנים 1989 ו-2003, שתי 
מלחמות אזרחים, מהאכזריות שידעה 
המאה ה-20, באזורים בהם מצויים מכרות 
יהלומים. כפי שהגדיר זאת גארת' אוונס, 
ממחברי דו"ח "האחריות להגן": עוני 
ופערים כלכליים הם כיום בעיות ביטחוניות 

ולא רק כלכליות־חברתיות.
מניעה ארוכת טווח של אירועים כאלו 
תתמקד בחיזוק התשתית הכלכלית־

חברתית של אוכלוסיות עניות או כאלה 
שעלולות לאבד את מקורות פרנסתן כתוצאה 
משינויים פוליטיים או אקלימיים. היא 
תעסוק בפיתוח כלכלי־חברתי בר־קיימא, 
שיכין אוכלוסיות חקלאיות להתמודדות 
יעילה עם משברים אקלימיים ואולי יעזור 
למנוע חלק ממשברים אלו.  מדיניות מניעה 
ארוכת טווח תקדם גם פעילות של חינוך 
לשלום, לזכויות אדם ולדמוקרטיה. וכן 
בחיזוק כלכלי־חברתי והעצמה תודעתית 
של נשים ובחינוך על זכויות נשים, זאת 
כדי להיאבק בנורמות תרבותיות המספקות 

לגיטימציה להתעללות מינית בנשים.
ברבות  פועלים  היום  כבר  בשטח, 
ארגונים  הרלבנטיות  מהמדינות 
בינלאומיים ובין־ממשלתיים שעוסקים 
מעשית בפעילות מהסוג המתואר לעיל. 
ארגונים כדוגמת תכנית הפיתוח של 
האו"ם )UNDP(, העוסק בטווח רחב של 
פעולות פיתוח כלכלי־חברתי ועבודה עם 
אוכלוסיות החלשות ביותר העולם; וכן 
הבנק העולמי, שהוא כיום המממן הגדול 
ביותר של חינוך בלתי פורמלי ביבשת 
אפריקה. אך איש אינו מתאם ומכוון 
את פעילותם של ארגונים אלו ברוח 
העיקרון של מניעת סכסוכים אלימים 
וביצועם של מעשי זוועה במסגרתם. 
תיאום והכוונה כאלו היו יכולים להניע 
ארגונים כמו הבנק העולמי לשים דגש 
חברתי חזק יותר על השקעתו בפיתוח 
כלכלי ובאופן כללי לייעל את ההשקעה 
האדירה של כספים במדינות העניות 
ומוכות המלחמה, שקשה כיום לזהות 

את הערך המוסף המצטבר שלהן. ///

בריטניה וצרפת. החלטות רבות נמנעות 
מראש במועצת הביטחון, עקב איום בע"פ 
של אחת החברות הקבועות בהטלת וטו 
על ההחלטה. כך מנעו רוסיה וסין, בשל 
אינטרסים אסטרטגיים שלהם ובמשך קרוב 
עשור סנקציות חריפות נגד איראן בסוגיית 
הגרעין. כך הגנה ארה"ב במשך שנים רבות 
על ישראל מפני החלטות גינוי חריפות, 
וכך הגנו - וממשיכות להגן - רוסיה וסין 

על משטר אסד.

ממניעת אלימות 
למדיניות פיתוח 

הקושי בקבלת ההחלטה על התערבות 
והקושי בעצירת האלימות היכן שכבר 
הוחלט להתערב, מחדדים את הצורך 
בתפיסה הוליסטית ארוכת טווח. מרגע 
שאלימות פורצת, דרושה מסגרת זמן 
לאמת שאכן מתבצעים פשעים, לברר מי 
מבצעים אותם, דרוש זמן לדיונים, לקבלת 
וניסוח החלטות, וגם זמן לנסות אמצעים לא 
צבאיים. לבסוף, גם אם וכאשר מתערבים 
צבאית, לא סביר לצפות שהאלימות 
תסתיים בין לילה. בשל כל אלו, דרוש 
מנגנון יעיל ואוטומטי להפעלה מהירה 
של תהליך קבלת ההחלטות במסגרת 
"האחריות להגן"; אך לא פחות מכך, 
דרושה התמקדות אפקטיבית יותר במניעה, 
שתכלול התייחסות לסוגיות החברתיות־

כלכליות שמזינות את האלימות. 
עם זאת, בין מתוך רצון להימנע מעימות 
התערבות  העוינות  המדינות  עם 
בינלאומית, כדוגמת רוסיה וסין, ובין 
מתוך תודעה שממקדת תגובה במועד 
ההתרחשויות, הדיון במושג "האחריות 
להגן" כמעט שאינו כולל התייחסות 
לפעילות כלכלית, חברתית ומדינית 
ארוכת טווח שעשויה למנוע את היווצרות 
התנאים להתפרצות אלימה במדינות 

ובאזורים מועדים לפורענות. 
רוב אירועי האלימות המדוברים מתרחשים, 
ולא במקרה, במדינות עולם שלישי, ובפרט 
באפריקה, שם סכסוכים אתניים חופפים 
לתפוצה של עוני כבד ופערים כלכלים 
חריפים, ולעיתים קרובות קשורים גם 
בהמצאותם )או העדרם( של משאבי טבע. 
כך בדרפור, שם נלחמים סודנים ערבים 

להימנע. עברו עוד כשבעה חודשים עד 
ללכידתו ורציחתו של קדאפי וסיום עיקרה 
של הלחימה. במקרה זה המערכת הגיבה 
במהירות יחסית, ניסתה להפעיל אמצעים 
דיפלומטיים וכלכליים תחילה ועברה 
במהירות יחסית להתרת התערבות צבאית. 
אך גם התערבות זו, שהיתה במידה רבה 
מסויגת, לא ידעה להביא לסיום מהיר מאוד 
של הלחימה. מה שכן, בניגוד להתקפות 
של נאט"ו בסרביה, שבוצעו ללא אישורה 
של מועצת הביטחון, בלוב היתה הסכמה 
מוקדמת, לאחר דיון של חברות מועצת 
הביטחון, הכוללת גם מדינות ערביות, 

אפריקאיות ואסיאתיות.
לאחר המקרים של קניה ולוב, התגובה 
הבינלאומית למלחמת האזרחים בסוריה, 
היתה אמורה להיות מתואמת ויעילה 
תיזכר  סוריה  בפועל,  אך  בהרבה. 
כנראה כאחד הכישלונות המהדהדים 
ביישום "האחריות להגן". בשל לחצים 
דיפלומטים של רוסיה וסין מחד וחשש 
מערבי מהסתבכות במלחמה קרקעית 
נוספת במזרח התיכון, נמנעה מועצת 
הביטחון מהנושא הסורי חודשים ארוכים, 
גם אחרי שמועצת זכויות האדם של 
האו"ם כבר דיווחה על פשעי מלחמה 
המבוצעים על־ידי שני הצדדים בסכסוך. 
בלחץ של הליגה הערבית דווקא, מונה 
לבסוף קופי ענאן, בפברואר 2012, למתווך 
משותף מטעם האו"ם והליגה. אך ההסכם 
שתיווך לא יושם מעולם. באפריל אישרה 
מועצת הביטחון שליחת כוח לא חמוש 
בן 300 איש לפקח על יישום ההסכם של 
ענאן, אך פריׂשתו נעצרה עקב המשך 
האלימות. באוגוסט אותה שנה התפטר 
ענאן ממשימתו תוך האשמת האו"ם בחוסר 
הסכמה וחוסר החלטיות בנושא הסורי.

קשיים  שני  מבליט  הסורי  המקרה 
פרוצדוראליים ביישום "האחריות להגן". 
האחד הוא העדר מנגנון אוטומטי להפעלת 
"האחריות להגן". כדי שמועצת הביטחון 
תדון באירוע צריך שהנושא יועלה בפניה. 
בקניה ובלוב, היתה זו צרפת. במקרה 
הסורי, ממגוון סיבות, לאף מדינה חברה 
לא היה אינטרס להעלות את הנושא לדיון 
במועצה. בעיה שנייה, בולטת לא פחות, 
היא זכות הווטו של החברות הקבועות 
במועצת הביטחון - ארה"ב, רוסיה, סין, 

עוני ופערים 
כלכליים הם 
כיום בעיות 

ביטחוניות ולא 
רק כלכליות־

חברתיות
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