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דבר העורכים
גיליון  27של כתב העת פוליטיקה מציג היבטים שונים ומרתקים של
המעשה הפוליטי בזירה המקומית והבין-לאומית .הגיליון מורכב מסימפוזיון
הכולל חמישה מאמרים ,ונוסף להם מופיעים בגיליון מאמר מקור אחד ,מאמר
מתורגם וביקורת ספר .המאמרים המרכיבים גיליון זה עוסקים בתחומים
פוליטיים מגוונים בישראל ובעולם ומציגים תמונה רחבה של דילמות העולות
מהגדרת דמותה של ישראל ומקומה במרחב ,כמו גם סוגיות בדמוגרפיה
פוליטית ונושאים של מורכבות בהגנה על אזרחים בסכסוכים תוך-מדינתיים
ודרכי ההתמודדות עימם .נושאים אלו מבטאים את מגוון הסוגיות
התיאורטיות והאמפיריות הנדונות במחקרים פוליטיים עכשוויים .תרומת
המאמרים בגיליון זה היא ביצירת דיון תיאורטי ואמפירי בתחומים אלו
ובבחינת ההשלכות והמשמעויות שיש להם על המדינה ואזרחיה .כמו כן,
הכללת מאמר מתורגם בגיליון משקפת את רצוננו להנגיש מחקרים חשובים
בתחום היחסים הבין-לאומיים ומדע המדינה לדוברי עברית ,ולסטודנטים
בפרט.
המאמרים הפותחים גיליון זה נכתבו במסגרת סימפוזיון שנערך בבית
ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה,
וכותרתו "הגנה על אזרחים בסכסוכים תוך-מדינתיים :מורכבות ,אתגרים
ודרכי התמודדות" .במאמר הראשון בקובץ מציג בנימין נויברגר את השינוי
שחל בצורות הלחימה ב 25-השנים האחרונות ,שבמסגרתו הסכסוכים
"החדשים" לא רק מאיימים על השלום האזורי והעולמי אלא לרוב גם כרוכים
במעשים של הרג המוני ובאסונות הומניטריים .המאמר מדגים את הממד של
הרג המונים במסגרת של סכסוכים תוך-מדינתיים ומלחמות אזרחים ,וממחיש
את הצורך הגובר בפעולה מטעמה של הקהילה הבין-לאומית לשם הגנה על
אזרחים במקרים שבהם המדינות אינן רוצות או אינן יכולות לעשות זאת
בעצמן .שני המאמרים הבאים מתארים את האתגרים הניצבים בפני הקהילה
הבין-לאומית בניסיונותיה לספק הגנה על אזרחים בשתי מלחמות אזרחים
עקובות מדם המתחוללות בימינו .שניהם אף מדגימים היטב את הדילמות
ומארג השיקולים העומדים בבסיס כל החלטה על התערבות במקרים של
סכסוכים פנימיים על מנת להושיט סיוע לאזרחים ,והם מצביעים על כך שלא
פעם שיקולים הנקשרים במבנה הפוליטיקה העולמית מאפילים על שיקולים
הומניטריים :אייל זיסר טוען במאמרו כי מלחמת האזרחים בסוריה היא ביטוי
לכישלון הקהילה הבין-לאומית לפתור סכסוכים ומשברים ,ובעיקר להושיט
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סיוע למיליונים במצוקה ,ומאמרה של יהודית רונן מציג תמונת מצב עדכנית
של הנעשה בלוב .מאמרו של ירון סלמן סוקר את המאמצים הנעשים בזירה
הבין-לאומית על מנת להתמודד עם האתגר של מעורבות אזרחים בסכסוכים
בין-מדינתיים .המאמר עוסק בכלי המרכזי העומד לרשות הקהילה הבין-
לאומית – משימות שלום המשוגרות מטעם האו"ם למוקדי סכסוכים ,ומתאר
בהרחבה את משימות השלום ב 25-השנים האחרונות ברחבי העולם .המאמר
החותם את הסימפוזיון הוא מאמרו של שאול שי ,המציג זווית ראייה נוספת
ודן בנושא של אזרחים בעימות א-סימטרי תוך התבוננות במקרה של ישראל
אל מול ארגון חיזבאללה וארגון חמאס.
המאמר הבא הוא מאמרו של אודי מנור'" ,שיקול דעת אינפנטילי' – דיין,
אלון ,העמימות הגרעינית והוויכוח על מקומה של ישראל במרחב" .מטרתו
של מאמר זה היא לטעון כי בניגוד לגישת ה"כיסאולוגיה" האישית-יצרית
הרווחת ,את העימות בין יגאל אלון ומשה דיין יש להבין כמאבק על דמותה
ועתידה של ישראל ועל מקומה במרחב .הנחת היסוד במאמר זה היא
שישראל עמדה מראשיתה בפני אתגר מהותי של "ביטחון יסודי" ,שממנו
נגזרו או לפחות הושפעו עניינים חשובים בתחומי הכלכלה ,החברה והתרבות,
וכי המאבק על ההכרעות לגבי כל אלו התרחש בשדה הפוליטי – כלומר
שהפוליטיקה היא זירת המאבק המרכזית לעיצוב המציאות .הנחת יסוד
נוספת העומדת בבסיס המאמר היא ששאלת "הביטחון היסודי" כללה בתוכה
את הוויכוח על מדיניות הגרעין הישראלית ,נושא שלגביו התעמתו אלון ודיין
באופן חריף וקוטבי לפחות מאז הופעתו המרומזת על במת המדינאות
הישראלית בתחילת שנות ה .60-המאמר מלווה את התחנות המרכזיות
בעימות סביב נושא זה עד ראשית שנות השמונים ,אז הלכו השניים לעולמם.
עם זאת ,המחלוקת המדינית וההיסטוריוגרפית נותרה בעינה.
המאמר הבא הוא מאמרם המתורגם של זאב מעוז וברוס ראסט,
"השלום הדמוקרטי – גורמים מבניים ונורמטיביים ."1986–1946 ,זהו התרגום
הראשון לעברית של המאמר המפורסם של השניים שראה אור בכתב העת
 American Political Science Reviewבשנת  .1993במאמר חשוב זה מעוז
וראסט מראים תחילה כי הדמוקרטיה ,לצד גורמים אחרים ,היא שאחראית
להיעדרם היחסי של סכסוכים .לאחר מכן הם בוחנים שני מודלים מסבירים:
על פי המודל הנורמטיבי ,דמוקרטיות אינן נלחמות זו בזו מכיוון שנורמות של
פשרה ושיתוף פעולה מונעות מניגודי האינטרסים ביניהן להסלים לכדי
סכסוכים אלימים; לפי המודל המבני ,תהליכים פוליטיים מורכבים של גיוס
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תמיכה ציבורית מטילים מגבלות מוסדיות על מנהיגי שתי הדמוקרטיות
המתעמתות ומוציאים מכלל אפשרות את הסכסוך האלים.
מאמר הביקורת של גלעד מלאך על ספרו של און וינקלר" ,מאחורי
המספרים :דמוגרפיה פוליטית בישראל" )הוצאת אוניברסיטת חיפה(2015 ,
סוגר את גיליון זה .ספרו של וינקלר לוקח על עצמו את המשימה להסביר
לקורא את האנומליות של הדפוסים הדמוגרפיים של ישראל ,של מדיניות
הילודה שלה ושל מדיניותה הכלכלית .מלאך טוען כי כוחו של הספר במתן
תמונה רחבה הן של מגמות עולמיות והן של המצב הדמוגרפי והמדיניות
הדמוגרפית והכלכלית בישראל .אך לטעמו אי-אפשר להתעלם מכך שאף
שהספר נכתב בשנת  2015ומציג לרוב נתונים עדכניים ,הוא מחמיץ את
משמעות השינויים הדרמטיים שהתחוללו במדיניות כמו גם בדפוסי הילודה
והתעסוקה בישראל.
אנחנו מודים לכותבי המאמרים ,לשופטים האנונימיים ,לוועדה
האקדמית של כתב העת ,להנהלת מכון דייוויס ולכל מי שלקח חלק בהפקת
הגיליון על תרומתו המשמעותית לתהליך ,ומאחלים לקוראות ולקוראים
קריאה מחכימה ,מהנה ומעוררת מחשבה.
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סימפוזיון :הגנה על אזרחים
בסכסוכים תוך-מדינתיים:
מורכבות ,אתגרים ודרכי התמודדות
בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה,
המרכז הבינתחומי הרצליה ,מרץ 2016
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ירון סלמן

מבוא
סימפוזיון זה הוא אסופת מאמרים שהוצגו במסגרת יום עיון שנשא את השם
"הגנה על אזרחים בסכסוכים תוך-מדינתיים :מורכבות ,אתגרים ודרכי
התמודדות" ,שנערך במרכז הבינתחומי הרצליה בחודש מרץ  .2016סוגיית
ההגנה על אזרחים בסכסוכים פעילים בעשור השני של המאה העשרים ואחת
אקטואלית ורלוונטית בזירה הבין-לאומית יותר מאי פעם לנוכח מספרם הרב
של הסכסוכים האלימים הפנימיים בכל רחבי העולם והשלכותיהם .היו אלו
האסונות ההומניטריים שהתרחשו במהלך סכסוכים פנימיים בשנות התשעים
)ברואנדה ,בבוסניה ,בסומליה ובסיירה לאון( שהדגימו היטב את אוזלת ידה של
הקהילה הבין-לאומית אך גם את הצורך המתעצם לפעול על מנת לצמצם
מקרים של הרג המוני .ממחישים זאת ביתר שאת האסונות ההומניטריים
המתרחשים בימינו במהלכם של סכסוכים פנימיים בולטים ברפובליקה
הדמוקרטית של קונגו ,בדרום סודן ,במאלי ,ברפובליקה המרכז אפריקאית,
בתימן ,בלוב ובסוריה .בשנת  2015התחוללו  49סכסוכים פנימיים ,וב20-
מתוכם זכה לפחות אחד מן הצדדים המעורבים לתמיכה צבאית חיצונית.
 97,000בני אדם מצאו מותם במהלכם 45,000 ,מתוכם בסוריה 1 .בהקשר זה יש
גם לציין את ההרס המוחלט של המדינות ומוסדותיהן ואת גלי הפליטים
והעקורים הנמלטים מאזורי הקרבות ,ונשאלת השאלה מה יכולה הקהילה
הבין-לאומית לעשות לנוכח האסונות ההומניטריים הללו.
יתרה מכך ,הדיון בסוגיית הגנה על אזרחים במוקדי סכסוכים חשוב במידה רבה
גם משום שהוא כולל בתוכו מנעד רחב של נושאים ,שהבולטים בהם הם
דיפלומטיה ויישוב סכסוכים; תהליכי קבלת החלטות בזירה העולמית;
התערבויות חיצוניות בסכסוכים תוך-מדינתיים; משפט בין-לאומי; ביטחון
לאומי וביטחון אנושי ) ;(Human Securityריבונות אל מול התערבות; תקשורת
המונים; זכויות אדם ואזרח; וארגוני זכויות אדם .בכך נוגע הנושא במגוון רחב
של תחומי מחקר המרכיבים את הדיסציפלינה של היחסים הבין-לאומיים ,וכן
1

ראו Melander, Erik, Therese Pettersson, and Lotta Themner, 2016. "Organized Violence,
1989–2015", Journal of Peace Research 53(5): 727–742.
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בתחומים הרבים המייצגים אף את העשייה היישומית של ארגוני זכויות אדם
הפועלים במוקדי סכסוכים תוך-מדינתיים.
סוגיית ההגנה על אזרחים במוקדי סכסוכים תוך-מדינתיים התפתחה בהדרגה
בתחילת שנות התשעים של המאה העשרים עם העלייה במספר הסכסוכים
הפנימיים בעולם לצד הירידה במספר המלחמות הבין-לאומיות ,והחלה לצבור
תאוצה בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת ככל שאזרחים הפכו להיות
מטרות לפגיעה מכוונת מצד כל הצדדים הלוחמים .הניסיון לספק הגנה
לאזרחים בסכסוכים תוך-מדינתיים בימינו ,המתאפיינים במעורבות גדלה של
האוכלוסייה האזרחית העומדת במוקד העימות כיעד למתקפה וכגורם לחץ על
מקבלי ההחלטות ,נתקל למן תחילת הדרך באתגרים מורכבים כגון חוסר רצון
פוליטי לקדם ענייני זכויות אדם; הפרות של זכויות אדם ושלל פגיעות באזרחים
מצד כל הצדדים המעורבים – ממשלות ושחקנים לא מדינתיים כאחד; התקפות
על ארגוני זכויות אדם שהפכו למטרות לגיטימיות בחלק ממדינות היעד;
והתכחשות לאחריות מצד כל הצדדים לרבות ממשלות מכהנות ,שלא אחת אף
מערימות קשיים ומונעות נגישות לאזורי קרבות והגשת סיוע לאזרחים.
לצד האתגרים הללו דומה כי קיים אתגר מרכזי נוסף הטמון בעיקרון בסיסי של
המשפט הבין-לאומי ,אשר לפיו אין לגורמים חיצוניים זכות להתערב בענייניהן
הפנימיים של מדינות ריבוניות .כך נוצר למעשה מתח בין הרצון של הקהילה
הבין-לאומית להגן על זכויות אדם )ולשמור על הסדר האזורי והעולמי( ובין
הבעיה החוקית הנובעת מהפרת ריבונותן של מדינות שבהן מתחוללות
מלחמות אזרחים .חרף ההתקדמות המשמעותית בעשור האחרון נראה כי אתגר
זה ממשיך להעיב על הניסיונות של מדינות ושל שחקנים לא-מדינתיים לפעול
לשם הצלת אזרחים במוקדי סכסוכים .אתגר זה ,המבטא את המתח בין
התערבות חיצונית לגיטימית לבין ריבונות לגיטימית ,מצביע על פרדוקס בזירה
העולמית :מחד גיסא ,למערכת הבין-לאומית הגלובלית יש עניין עמוק לשמר
את עליונותן הרעיונית של מדינות הלאום ,כארגון החברתי הגבוה ביותר
בהיררכיה ,וכן את שלמותן הטריטוריאלית .מאידך גיסא ,המערכת הבין-
לאומית שזורה בעשרות מקרים של התפרקות של מדינות שלמעשה אינן
מצליחות לקיים את התנאים הבסיסיים של מדינתיות מתפקדת .מתח זה –
יציבות המערכת הבין-לאומית אל מול מציאות אמפירית מורכבת – יוצר
דילמות מהותיות בתהליכי קבלת ההחלטות בזירה העולמית.
חרף הקשיים והאתגרים הללו אפשר בכל זאת להצביע על שלושה מאמצים
עיקריים הקשורים זה בזה שנעשים בזירה הבין-לאומית לשם הגנה על אזרחים:
הראשון הוא המאמץ ליישום הנורמה להגנה על אזרחים – Responsibility to
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 – Protectשהתפתחה בתחילת שנות ה .2000-הרעיון המרכזי מאחורי הנורמה
הוא שריבונות אינה רק זכות של מדינות אלא משתמעת ממנה גם חובתן להגן
על אזרחיהן ,וכאשר מדינות אינן מסוגלות או אינן רוצות לעשות זאת ,חלה
חובה על הקהילה הבין-לאומית להתערב ולהציל אזרחים במקרים של אסונות
הומניטריים .המקרה של סיירה לאון בסוף שנות התשעים היה הניסיון הראשון
המשמעותי של הקהילה הבין-לאומית ליישם את הנורמה ,ובהשראתה פרס
האו"ם כוח הגנה על אזרחים במדינה .המאמץ השני מתבסס על מערך ה-
 DPKOשל האו"ם 2 ,שאחראי על פריסתן של משימות שלום במוקדי סכסוכים
פעילים בכפוף להחלטות מועצת הביטחון .המאמץ השלישי מתבסס על מערך
ה DDR-של האו"ם 3 ,המנסה לסייע לחברות שסועות לשקם עצמן במסגרת
תהליך יישוב הסכסוך בתום הקרבות באמצעות פירוק הלוחמים מנשקם
ושילובם בחזרה לחברה כאזרחים ,כמו במקרים של אל-סלוודור ושל מזרח
סלבוניה בקרואטיה בתחילת שנות התשעים .המאמרים באסופה זו משקפים
את הגיוון המאפיין את הנושא ומדגימים היטב את האתגרים ,המורכבויות
השונות ודרכי ההתמודדות האפשריות.
במאמר הראשון בקובץ מציג בנימין נויברגר את השינוי שחל בצורות הלחימה
ב 25-השנים האחרונות ,שבמסגרתו הסכסוכים "החדשים" לא רק מאיימים על
השלום האזורי והעולמי אלא לרוב גם כרוכים במעשים של הרג המוני
ובאסונות הומניטריים .המאמר מבחין תחילה בין מלחמות בין-מדינתיות,
מלחמות פנימיות ,מלחמות אזרחים ומלחמות אחים ,ובהמשך מנתח את הקשר
בין סכסוכים פנימיים ורצח עם תוך התבוננות על המקרה של יבשת אפריקה
בתקופה הקולוניאלית ובתקופה הפוסט-קולוניאלית .בניסיון לספק הסבר
הולם לריבוי המקרים של רצח עם באפריקה המאמר מתמקד בממד האתני
תוך התייחסות למקרי בוחן רבים ,כמו למשל דרום-מערב אפריקה/נמיביה,
מזרח אפריקה הגרמנית/טנזניה וקונגו הבלגית בתקופה הקולוניאלית; וגם
רואנדה ,זימבבווה ,קניה ,אנגולה ,ניגריה/ביאפרה ,וסודן/דרום סודן/דרפור
בתקופה הפוסט-קולוניאלית .המאמר מדגים את הממד של הרג המונים
במסגרת של סכסוכים תוך-מדינתיים ומלחמות אזרחים ,וממחיש את הצורך
הגובר בפעולה מטעמה של הקהילה הבין-לאומית לשם הגנה על אזרחים
במקרים שבהם המדינות אינן רוצות או אינן יכולות לעשות זאת בעצמן.
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שני המאמרים הבאים מתארים את האתגרים הניצבים בפני הקהילה הבין-
לאומית בניסיונותיה לספק הגנה על אזרחים בשתי מלחמות אזרחים עקובות
מדם המתחוללות בימינו .שניהם אף מדגימים היטב את הדילמות ומארג
השיקולים העומדים בבסיס כל החלטה על התערבות במקרים של סכסוכים
פנימיים על מנת להושיט סיוע לאזרחים ,והם מצביעים על כך שלא פעם
שיקולים הנקשרים במבנה הפוליטיקה העולמית מאפילים על שיקולים
הומניטריים .אייל זיסר טוען במאמרו כי מלחמת האזרחים בסוריה היא ביטוי
לכישלון הקהילה הבין-לאומית לפתור סכסוכים ומשברים ,ובעיקר להושיט
סיוע למיליונים במצוקה .במאמר ,המנתח את האסון ההומניטרי במסגרת
מלחמת האזרחים בסוריה ,נטען כי כישלון זה הוא פרי של שיתוק מובנה
במוסדותיה של הקהילה הבין-לאומית ,וכן של חוסר עניין ואף רפיסות מוסרית
שלה לנוכח האתגר .המאמר מבקר את התייחסותה של הקהילה הבין-לאומית
ומראה כיצד לנוכח הטרגדיה האנושית שפקדה את סוריה בלט החידלון וחוסר
המעש שלה ,ומנתח כיצד מדינות וגופים בין-לאומיים שותקו נוכח היקף
הטרגדיה כמו גם מורכבות המלחמה וחוסר היכולת – ואולי אף חוסר הרצון –
להבחין בין "טובים" ל"רעים" בלחימה הניטשת בסוריה.
בדומה לכך ,מאמרה של יהודית רונן מציג תמונת מצב עדכנית של הנעשה
בלוב .הדיון המרכזי מוקדש לבחינת הסבל האנושי הנמשך במדינה המתפוררת
וכן לניתוח הגורמים הפנים-מדינתיים לכישלון להגן על האזרחים ולחלצם
ממערבולות המלחמות .כמו כן ,המאמר בוחן את גורמי הכישלון ואת הבעיות
המונעות מן הקהילה הבין-לאומית ,המצוידת ב"ארגז כלים" ייעודי ,להגן על
האזרחים בלוב ,לתת מענה למצוקותיהם הקשות ולקדם את לוב אל עבר הסדר
מדיני .האנרכיה המשתוללת ושפיכות הדמים מדגישות את ממדי הסבל של
האוכלוסייה האזרחית הלובית ,הנכתשת בין הפטיש של מלחמת האזרחים
והסדן של "המדינה האיסלאמית".
לאחר הצגת השינוי בצורות הלחימה בתקופה שלאחר המלחמה הקרה ובחינת
השפעותיו על האוכלוסיות האזרחיות בשני מקרי בוחן בולטים של סכסוכים
תוך-מדינתיים ,מאמרי שלי סוקר בכל זאת את המאמצים הנעשים בזירה הבין-
לאומית על מנת להתמודד עם האתגר .המאמר עוסק בכלי המרכזי העומד
לרשות הקהילה הבין-לאומית – מבצעי שלום המשוגרים מטעם האו"ם למוקדי
סכסוכים ,ומתאר בהרחבה את משימות השלום ב 25-השנים האחרונות ברחבי
העולם .המאמר מציג את השינוי שחל באופי המשימות ומנתח את הסיבות
שעמדו בבסיס המעבר ממשימות "מסורתיות" למשימות "רב-ממדיות"
ולמשימות אכיפה והגנה על אזרחים.
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כוחות שמירת שלום מטעם האו"ם הם אמצעי חשוב ,אם לא עיקרי ,של
הקהילה הבין-לאומית בניסיון להתמודד עם הסכסוכים הפנימיים הרבים
בימינו ולשמור על הביטחון הקיבוצי .השינוי שחל באופי המשימות מעיד כי
בשנים האחרונות הקהילה הבין-לאומית ,האו"ם ומועצת הביטחון נכונים יותר
ויותר לפרוס משימות מדור שלישי ,קרי משימות אכיפה והגנה על אזרחים,
כפועל יוצא של הכרה בטעויות עבר ,למידה והתאמה רעיונית-תפיסתית של
מטרות האו"ם במציאות משתנה .המאמר מתייחס גם לביקורת ולשאלות
הנוקבות בדבר תרומתם ,נחיצותם וחיוניותם של כוחות שלום במוקדי סכסוכים
בתקופה שלאחר המלחמה הקרה .זאת לאור כישלונות צורמים בעבר ומקרים
של התנהגות לא הולמת מצד אנשי שמירת שלום בשטח ,לצד מורכבויות
אחרות ,דוגמת שאלת הגישה הסובייקטיבית המנחה לא פעם את שיקולי
ההתערבות של מועצת הביטחון במוקדי סכסוכים ,שבמידה רבה האפילו על
תרומתם של כוחות השלום .עם זאת ,מסקנת המאמר היא שהמעבר ממשימות
"מסורתיות" למשימות "רב-ממדיות" ולמשימות אכיפה והגנה השפיע באופן
ניכר על היכולת לצמצם את הפגיעה באזרחים במהלך סכסוכים פנימיים
פעילים.
המאמר החותם סימפוזיון זה הוא מאמרו של שאול שי ,המציג זווית ראייה
נוספת ודן בנושא של אזרחים בעימות א-סימטרי תוך התבוננות במקרה של
ישראל אל מול ארגון חיזבאללה וארגון חמאס .במאמר מנותחת העדפת
השחקנים התת-מדינתיים לפעול מתוך סביבה אזרחית במטרה להגן על יכולות
השיגור שלהם מפני תקיפה אפשרית ,לאור הערכתם כי לצה"ל יהיה קשה
לפעול בסביבה הזאת באפקטיביות בשל הרצון למנוע פגיעה באזרחים לא
מעורבים .המאמר מדגים כיצד החזית האזרחית הופכת בעימותים הא-
סימטריים בימינו לחזית עיקרית ,ומנתח את המענה האינטגרטיבי ברמה
הלאומית לאתגר תוך פירוט תפיסת ההפעלה הצה"לית על חמשת נדבכיה,
שמטרתה להגן על אזרחי המדינה מירי בלתי מובחן של טילים ורקטות לתוך
מרכזי אוכלוסייה.
מטרת המחקרים היא אפוא להציע דיון מקיף בדבר הצורך בהגנה על אזרחים
במהלך סכסוכים תוך ניסיון להתמודד עם שאלות נוקבות :מה מסביר את
הצורך בהגנה על אזרחים בעת הנוכחית? האם אפשר להצביע על מגמות
בניסיון להגן על אזרחים במהלך  25השנים האחרונות? כיצד משפיעה
התמוטטות היציבות המדינתית על היקף האסונות ההומניטריים? כיצד אפשר
ליישב את המתח בין הצורך הנורמטיבי להתערב כדי להגן על זכויות אדם ובין
העיקרון המשפטי הבין-לאומי האוסר להפר ריבונות מדינתית? ומהם הכלים
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העומדים לרשות הקהילה הבין-לאומית בניסיונה להציל אזרחים? בניסיון
להשיב לשאלות הללו ,המחקרים בקובץ זה בוחנים את סוגיית ההגנה על
אזרחים מזווית מקורית ומעמיקה תוך מיקוד בנושאים בולטים המשקפים
במידה רבה את הגיוון המאפיין את הסוגיה בעת הנוכחית .על כן אנו סבורים
שערכה התיאורטי והאמפירי של אסופת המאמרים בקובץ זה נובע בעיקר מכך
שהם מספקים בחינה שיטתית של נושאי מחקר מרכזיים בתחום ,החל בהצגת
האתגר שמציבים סכסוכים פנימיים בפני הקהילה הבין-לאומית ,דרך ניתוח
מקרי בוחן בולטים בתקופתנו המתארים אסונות הומניטריים הנובעים
מהתפרקות של מדינות ,ועד להצגה וניתוח של דרכי ההתמודדות והניסיון
לספק הגנה על אזרחים הן במישור הבין-לאומי והן במישור הפנים-מדינתי,
זאת מעבר לחשיבותו הנורמטיבית הרבה של הדיון בנושא.
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בנימין נויברגר

מלחמות אזרחים ורצח עם באפריקה
א .מלחמת אזרחים ורצח עם  -הגדרות
רצח עם ,על פי אמנת האו"ם בנושא ),(UN Genocide Convention, 1948
פירושו סדרת פעילויות "שכוונתן להשמיד במלואן או בחלקן קבוצות לאומיות,
אתניות ,גזעיות או דתיות" .המילה הלועזית ג'נוסייד מקורה במילה היוונית גנוס
) – genosעם ,שבט( ובמילה הלטינית סידה ) – cideלהרוג( .לצד הגדרה זו
חשוב לציין כמה קריטריונים נוספים:
.1

כדי שאירוע יוגדר כרצח עם צריכה להיות כוונה מפורשת לרצח עם.

.2

הפגיעה צריכה להיות באוכלוסייה האזרחית ולכלול נשים וילדים.

.3

צורות ההשמדה יכולות להיות שונות ומגוונות ,מהרג ישיר ועד מניעת
ילודה.

.4

הפגיעה אינה חייבת להיות בקבוצה כולה )כמו במקרה השואה היהודית(,
אלא יכולה להיות מכוונת רק לחלק מהקבוצה )כמו במקרה רצח העם
הארמני ,שבו נמנעו מלרצוח את הקהילה באיסטנבול; וראו אורון:2006 ,
.(14

במלחמת אזרחים כוונתנו למלחמה פנים-מדינתית ) ,(intra-state warבניגוד
למלחמה בין-מדינתית ) .(inter-state warראוי גם להבחין שמלחמה פנים-
מדינתית יכולה ,אכן ,להיות מלחמת אזרחים ) (civil warבין אזרחי אותה
מדינה ,אך אינה בהכרח מלחמת אחים ) (fratricidal warבין חברי אותה
קבוצה לאומית ,תרבותית או אתנית .כך ,למשל ,בספרד בשנות השלושים של
המאה העשרים הייתה מלחמת אזרחים שהייתה גם מלחמת אחים; בעיראק,
לעומת זאת ,המלחמה בין הערבים לכורדים הייתה מלחמת אזרחים ,אך לא
מלחמת אחים )על מלחמות אזרחים ראו .(Van Evera, 1994: 5–39
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ב .מלחמת אזרחים ורצח עם באפריקה
עד מלחמת העולם השנייה נשמר בדרך כלל "סדר" בתוך מדינות )כלומר
המלחמות הפנימיות היו מעטות( ,ו"אי-סדר" שרר בין מדינות )כלומר
המלחמות בין מדינות היו רבות( .מאז מלחמת העולם השנייה פחתו המלחמות
בין המדינות .גם באפריקה ואולי בעיקר באפריקה המצב הוא כזה; מאז הדה-
קולוניזציה היו מעט מאוד מלחמות בין-מדינתיות )בין מרוקו ואלג'יריה בשנות
השישים ,בין אתיופיה וסומליה בשנות השישים ושוב בשנות השבעים ,בין
אוגנדה וטנזניה בסוף שנות השבעים ובין אתיופיה ואריתריאה בשנות
התשעים( ,אך יש ריבוי עצום של מלחמות בתוך מדינות )אתיופיה ,ג'יבוטי,
סומליה ,סודן ,ניגריה ,חוף השנהב ,סנגל ,סיירה לאון ,ליבריה ,מאלי ,ניז'ר,
הרפובליקה המרכז אפריקנית ,הרפובליקה של קונגו ,הרפובליקה הדמוקרטית
של קונגו ,צ'אד ,אנגולה ,מוזמביק ,זימבבווה ,רואנדה ,בורונדי ,קמרון ודרום
סודן( .רובן של מלחמות אלה באפריקה היו מלחמות אזרחים אך לא מלחמות
אחים.
בעשורים האחרונים נרשם באפריקה שיא במספר המלחמות לשנה או למספר
המדינות או לנפש .ברבות מהמלחמות היו מאות אלפי הרוגים )כך בסומליה,
ליבריה ,קונגו/זאיר ,אנגולה ,מוזמביק ,בורונדי ,רואנדה ,סודן וניגריה/ביאפרה(.
רוב המלחמות הפנימיות היו פוסט-קולוניאליות ,וביניהן המשך המלחמה
בשלטון הקולוניאלי )כך בקמרון העצמאית( ,מלחמה על השלטון בין מחתרות
אנטי-קולוניאליות שונות )כך באנגולה ,במוזמביק ובזימבבווה( ,ומלחמות
בדלניות )קונגו/קטנגה ,ניגריה/ביאפרה ,סודן/דרום סודן ,סודן/דרפור,
קונגו/קסאי וקונגו/קבינדה( .היו מלחמות אזרחים שבהן היה ממשל ריכוזי
מתפקד )אלג'יריה ,סודן ,ניגריה/ביאפרה ,רואנדה( ומלחמות שבהן התפורר
למעשה הממשל המרכזי )קונגו בשנות התשעים ,סומליה משנות התשעים,
אנגולה בשנות השמונים והתשעים ,צ'אד וליבריה( .חלק מהמלחמות היו בין
צבא הממשלה וצבא של מורדים )אתיופיה/אריתריאה ,סודן/דרום סודן(
ואחרות היו מלחמות בין מחתרות )אנגולה ,דרום סודן לאחר העצמאות(.
כמעט לכל המלחמות )אולי להוציא את אלג'יריה( היה ממד אתני מובהק
וברבות מהן היה רצח עם או ניסיון לרצח עם )להשמיד "במלואן או בחלקן
קבוצות לאומיות ,אתניות ,גזעיות או דתיות"( .צדק קונור קרוז אובריאן ,חוקר
הלאומיות הידוע מאירלנד ,באומרו כי "לאומנות אתנית היא דבר שבני אדם
מוכנים להרוג )ולמות( למענו במספרים גדולים".
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בחלק גדול מהמלחמות גם התממשה ה"כוונה" שחשובה להגדרת רצח עם .כך
בתקופה הקולוניאלית – למשל בדרום מערב אפריקה הגרמנית )נמיביה דהיום(,
כשהתחולל הג'נוסייד של עמי ההררו ,הדמרה והנאמה ,הגנרל לותר פון טרוטה
) (Lothar von Trothaאמר ב" :1904-להפעיל כוח וטרור ואפילו אכזריות זוהי
מדיניותי .אני אשמיד את השבטים האפריקניים בנהרות של דם" ) Gewald,
 .(1999: 174כ 90%-מבני ההררו הושמדו באותה תקופה; וכך גם תשעים שנה
מאוחר יותר – לפני רצח עם הטוטסי ברואנדה ב 1994-אמר הארכיטקט הראשי
שלו ,קולונל תיאונסט בגוסורה )" :(Theoneste Bagosoraהמצב הסביר היחידי
עבור רואנדה הוא אלימינציה של הטוטסי" ) .(Melvern, 2000: 117ואכן 80%
מהטוטסי הושמדו .אחד האינטלקטואלים של רצח העם ברואנדה ,הפרופסור
לבלשנות לאון מוגסרה ) ,(Leon Mugeseraאמר כבר ב 1992-ש"השגיאה
הגורלית שעשינו ב 1962-הייתה שנתנו להם לצאת ]הטוטסי אכן נסו על נפשם,
בעיקר לאוגנדה ,בעקבות הפוגרומים נגדם[ .הם שייכים לאתיופיה ואנחנו
עומדים למצוא להם קיצור דרך לשם בכך שנזרוק אותם לנהר הנייבורונגו
) .(Nyaborongoמחובתי להתעקש על כך .עלינו לפעול ,לחסל את כולם" ) Des
 .(Forges, 1999: 85; Hintjens, 1999: 255ואכן ,ב 1994-בעת רצח העם היה
הנהר מלא באלפי טוטסי שנרצחו .הרדיו של מחוללי הרצח" ,הרדיו טלוויזיה
החופשית של אלף הגבעות" ,שידר בעת רצח העם קריאות ברורות שלפיהן "עד
ל 5.5.1994-הארץ צריכה להיות נקייה מטוטסי" ).(Destexhe, 1995: 32
ברוב המקרים של רצח עם באפריקה הקולוניאלית והפוסט-קולוניאלית הוא
אורגן ותוכנן "מלמעלה" – על ידי השלטון או הצבא הקולוניאלי )כך בדרום
מערב אפריקה הגרמנית ,בעת מרד המג'י-מג'י באפריקה המזרחית הגרמנית
ובעת הכיבוש האיטלקי באתיופיה בשנות השלושים( ,או על ידי הממסד
הפוסט-קולוניאלי )כך ברואנדה ,בורונדי ,ניגריה וקונגו/זאיר( .המלחמות היו
רצחניות במיוחד במדינות שהיה בהן קיטוב בין שני כוחות גזעיים ,אתניים,
תרבותיים או דתיים גדולים )צפון סודן/דרום סודן ,ערבים/אפריקנים בדארפור
שבסודן ,הוטו/טוטסי ברואנדה ובורונדי( .גם במקרים שבהם המדינה נחלקה
לכמה גושים אתניים גדולים שלכל אחד מהם הייתה היכולת להשתלט על
המדינה כולה ,האלימות הייתה המונית ורצחנית )כך למשל בניגריה ,שבה בלטו
ההאוסה-פולאני ,היורובה והאיבו ,או באנגולה שבה "שלושת הגדולים" היו
הבקונגו ) ,(Bakongoהמבונדו ) (Mbunduוהאובימבונדו ).((Ovimbundu
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ג .סיבות לרצח עם באפריקה
מהן הסיבות לרצח עם באפריקה? יש להבחין בין "גורמי רקע" ) background
 (conditionsל"גורמי התלקחות" ) .(precipitantsכך למשל ברואנדה גורם
ההתלקחות )ה"טריגר"( היה הפלת המטוס ובו נשיאי רואנדה ובורונדי )שניהם
הוטו( .אירוע זה נוצל על ידי קליקה רצחנית )שאולי ארגנה אותו( כדי להסית
את ההמונים לנקום בהמוני הטוטסי .גורמי רקע הם משתנים יציבים יחסית,
כגון המבנה האתני של האוכלוסייה ,גבולות המדינה ,המצב הכלכלי או המסורת
התרבותית.
לרציחות אתניות יש שני ממדים – ממד רציונלי-מניפולטיבי וממד ספונטני-
אמוציונלי .כך ,למשל ,ברואנדה השתתפו מאות אלפי רוצחים משולהבים ברצח
עם שתוכנן "מלמעלה" על ידי אליטה פוליטית וצבאית צרה מבני ההוטו )על
ההבחנות בין הממד הרציונלי-מניפולטיבי והממד הספונטני-אמוציונלי ראו
.(Valentino, 2004
אחת הסיבות לרצח עם היא פחד מסיטואציה מדינית חדשה .בדרום סודן
האפריקנית ,למשל ,הלך וגבר הפחד מחיים תחת שלטון ערבי בסודן במקום
השלטון הבריטי .פחד זה הביא למרד בדרום ובעקבותיו לדיכוי קשה ולרצח עם
שביצע הצפון הערבי .גם הברברים בניז'ר ובמאלי הצרפתיות עמדו בפני מצב
שונה לחלוטין עם מתן העצמאות למושבות צרפת באפריקה ,והם הוכפפו
עכשיו לשלטון אפריקני שרדף אותם ונקם בהם על מאות שנים של כיבוש
ועבדות .ברואנדה חל מהפך דרמטי בראשית שנות השישים כשהשלטון עבר
ממיעוט הטוטסי לרוב ההוטו ,שגם הוא היה נחוש "לסגור חשבון" עם אויביו
ההיסטוריים ,חשבון שהגיע לשיא מחריד בג'נוסייד של  .1994דוגמה נוספת הם
הסומלים בקניה ,שעברו עם הדה-קולוניזציה מחיים תחת שלטון עקיף בריטי
לחיים תחת שלטון ישיר אפריקני .גם הם נרדפו ,ונשללה מהם האפשרות
להצטרף לסומליה.
שינוי במאזן הכוחות האתני או החשש לשינוי שכזה יכולים גם הם להזין תגובה
רצחנית .כך ברואנדה ,החלק הרצחני בממשלה חשש שהסכם השלום )"הסכם
ארושה"( שנחתם בין החלק המתון בממשלה והמורדים יערער את מאזן
הכוחות האתני לטובת הטוטסי ,ולכן כדאי להקדים תרופה למכה ולחסל את
הטוטסי .גם ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו/זאיר חל שינוי במאזן הכוחות
האתני עם בריחת שני מיליון הוטו )כולל עשרות אלפי רוצחים( מרואנדה
לקונגו לאחר הג'נוסייד ברואנדה .הדבר הביא לפחד קיומי בקרב הטוטסי
בקונגו )הבניימולנגה –  (Banyamulengeולהרג אתני משני הצדדים.
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גם עלייתה לשלטון של ממשלה ברוטלית וחסרת לגיטימיות של מיעוט אתני
יכולה להביא למעשים של רצח עם ,הן מהצד השולט והן מהצד הנשלט .כך
היה בימי שלטונו של אידי אמין באוגנדה )בני קבוצתו ,הקקווה ,היו פחות מ1%-
מהאוכלוסייה( ,במשטרו של מובוטו בקונגו/זאיר ובממשלו של חיסן הברה
בצ'אד .מהצד שהיה הנשלט אפשר לציין את טבח הערבים על ידי האפריקאים
אחרי הפלת הסולטנות הערבית בזנזיבר ב .1964-מאידך גיסא ,באופן
פרדוקסלי גם ממשלה חזקה או בעלת תחושה שהיא חזקה וכול יכולה מסוגלת
להתפתות לחסל את יריביה האתניים .מקרים בולטים הם סודן/דרום
סודן/דארפור ורואנדה ב.1994-
שאלה מעניינת נוספת בהקשר האפריקני היא אם לג'נוסייד יש ממד
אינסטרומנטלי"-אסטרטגי" או שמדובר תמיד בתופעה אטביסטית" ,ספונטנית",
פראית ולא רציונלית .אכן במקרים רבים של ג'נוסייד אפשר להבחין בממד
תועלתני .הג'נוסייד הוא לעתים אמצעי לנצח במלחמה ,ובעיקר במלחמת
גרילה נגד מורדים .ההסגר על ביאפרה בשנות השישים ,שהביא למותם מרעב
של כמיליון בני האיבו ,היה אמצעי של ממשלת ניגריה להכניע את האיבו
הבדלנים .במלחמות קולוניאליות נקט השלטון לעתים מדיניות של "אדמה
חרוכה" נגד המורדים )כך למשל בדרום מערב אפריקה הגרמנית ובמזרח
אפריקה הגרמנית בראשית המאה העשרים( .באפריקה הפוסט-קולוניאלית
אפשר לזהות מדיניות מלחמתית "חסלנית" במקרים של דרום סודן ,דארפור,
רואנדה ,בורונדי ,אנגולה ואתיופיה בשנים  .1991–1974גם הקרב ה"רציונלי" על
השלטון הביא לרצח עם בבורונדי ) (1972וברואנדה ) .(1994עתיק יומין הוא גם
חיסול עמים כדי לזכות בקרקעות :ידועים לנו מקרי האינדיאנים מהאמריקות,
וגם באפריקה הקולוניאלית )דרום מערב אפריקה הגרמנית( והפוסט-
קולוניאלית )דארפור( היו מקרים שכאלה .מוטיב אינסטרומנטלי נוסף יכול
להיות תאוות בצע של הרוצחים ,שכנראה התקיימה ברוב מקרי רצח העם.
ברואנדה ב ,1994-אליטת ההוטו זכתה בשלל מאליטת הטוטסי שנרצחה –
מכוניות ,בתים ,עסקים ומחשבים .איכרי ההוטו השתלטו על בקר ,רהיטים
ויבולים של הטוטסי ,ופרולטריון הסחבות הרצחני הסתפק בבירה ובמזון
שניתנו לו כתמורה על הרצח.
מתווספת גם השאלה אם לג'נוסייד יש ממד אידיאולוגי .ואכן ,על אף החשיבות
של הממד האינסטרומנטלי ,גם לאידיאולוגיה היה תפקיד חשוב – בעיקר לדרג
קובע המדיניות ומקבל ההחלטות ולעתים גם לדרג המבצע .ברור
שאידיאולוגיה של עליונות הגזע הלבן מילאה תפקיד מרכזי בג'נוסייד
הקולוניאלי באפריקה )נויברגר .(102–85 :2011 ,ברואנדה ב ,1994-הטוטסי
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הוצגו באידיאולוגיה הגזענית כזרים ,כובשים ,מקקים ,תת-אדם .כך נכתב,
למשל ,ב"קנגורה" ,ביטאון המפלגה הגזענית-רצחנית ,כשנה לפני הג'נוסייד:
"אמרנו שמקק לא יכול להוליד פרפר ,מקק מוליד מקק ] [...ההיסטוריה של
רואנדה ממחישה לנו שהטוטסי אינם משתנים לעולם ,הרשע הוא כפי שהכרנו
אותו תמיד בהיסטוריה של ארצנו ,איננו טועים באומרנו שמקקים מולידים
מקקים" ).(Des Forges, 1999: 73–74

ד .היחסים הבין-לאומיים ורצח עם
באיזו מידה אפשר לקשר את נושא מלחמות האזרחים ורצח העם עם תיאוריית
היחסים הבין-לאומיים? בתשובה לשאלה זו אפשר ליישם את התיאוריה הניאו-
ריאליסטית ביחסים בין-לאומיים ,אשר מספקת הסבר למלחמות ,כדי להסביר
רצח עם במלחמות אזרחים אתניות.
מקורה של התיאוריה בתפיסתו של תומס הובס ,שלפיה במצב הטבעי "אדם
לאדם זאב" .בהיעדר שלטון עולמי ומאז כינון מדינות הלאום ,כל מדינה למדינה
זאב ,כל מדינה חוששת מרעותה .המדינות מתחמשות כדי להתגונן מפני
יריבותיהן הפוטנציאליות ,שואפות לשולי ביטחון ול"גבולות ביטחון" ,חושדות
בכוונות המדינות השכנות ולעתים יוצאות "מסיבות ביטחון" למלחמות מנע.
פחדי ביטחון הדדיים ) (mutual security fearsגורמים למלחמות .כך אפשר
להסביר מדוע הסכמי שלום כושלים גם במלחמות אתניות פנימיות :במקרים
אלה יש פחד ממשי מהשכן האתני ותחושת פגיעות ,ולכן סעיפים בהסכמי
שלום הדורשים הפסקת אש ,פירוק צבאות ופירוק נשק אינם מתממשים.
המקבילה למלחמת מנע בין מדינות עשויה להיות ,במקרה זה ,רצח עם בין
קבוצות אתניות )כך היה בבורונדי ,ברואנדה ,בקונגו/זאיר ,באנגולה ובליבריה(.
העימותים הבין-אתניים היו חריפים במיוחד כאשר המעצמות הגדולות בחשו
בזירה .כך היה בתקופת המלחמה הקרה באנגולה ,באתיופיה ובצ'אד .מאידך
גיסא ,גם כשהיחסים הבין-לאומיים יציבים ,למשל לאחר תום המלחמה הקרה,
יכולים להיווצר מצבים מסוכנים .במקרה כזה השלטון הרצחני מניח לעתים
שאין לעולם עניין להתערב ,ולכן הוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו כדי
להשמיד את יריביו האתניים .כך היה מאז שנות התשעים ברואנדה ,בדארפור
ובקונגו/זאיר.
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ה .מודרניזציה ורצח עם
שאלה מעניינת נוספת היא אם המודרניזציה ממתנת את הדחפים לרציחות
המוניות .הנרי קיסינג'ר כבר עמד על כך שלא בהכרח ,שכן מודרניזציה מהירה
)עיור ,הנהגת גידולים מסחריים ,השכלה ,מוביליות חברתית ואזורית( יכולה
להביא לאי-יציבות גדולה שגורמת למלחמות ,לאלימות ולרצח עם .כך ,אכן,
היה במידה רבה באפריקה .התחרות בין הקבוצות האתניות התבטאה גם
בתחרות על תוצרי המודרניזציה – מקומות עבודה ,כסף ,עמדות שלטון,
מקומות בבתי ספר ורישיונות מסחר .כיוון שהביקוש היה גדול מההיצע ,נוצרו
קונפליקטים חריפים בין הקבוצות )ראו .(Horowitz, 1995: 229–288
המודרניזציה יצרה גם פערים בין אזורים וקבוצות אתניות .פערים אלה נבעו
מהאקולוגיה השונה של האזורים ,מקרבתם לבירות ולנמלים ,ומתרבותם
המסורתית שנוחה או לא נוחה לקליטת ערכי המודרניזציה.
המודרניזציה יוצרת גם מוקדי חיכוך בין הקבוצות .בערים הגדולות ,למשל,
נוצרת במהירות אוכלוסייה מעורבת ,שאינה בהכרח כור היתוך אלא לפעמים
מעין "זירת מלחמה" בין הקבוצות האתניות שבעבר היו רחוקות זו מזו .נוסף
לכך ,המודרניזציה מעודדת מעין איחוד )"אגרגציה"( של קבוצות אתניות קטנות
ודומות מבחינה תרבותית .כך נוצרים גושים אתניים גדולים )למשל איבו ,יורובה
והאוסה-פולאני בניגריה; בָּ קונגו בלובה ובנגלה בקונגו/זאיר; קיקויו ,לואו
וקלנג'ין בקניה( ,שסכנת ההתנגשות ביניהם גדולה הרבה יותר )ראו על כך אצל
.(Melson and Wolpe, 1971: 1–43

ו .סיכום
באפריקה הקולוניאלית והפוסט-קולוניאלית פרצו מלחמות פנימיות רבות .גם
המקרים של רצח עם ,כפי שהוא מוגדר במשפט הבין-לאומי ,היו רבים – הרבה
מעבר למקובל לחשוב .גורמי הרקע לכך הם משטרים דיקטטוריים עריצים,
ריבוי אתני בתוך המדינות ונטייה ל"משחק סכום אפס" בין הקבוצות האתניות
החשובות .גורמים נוספים הם אינטרסים המזינים נטייה לחסל יריבים אתניים
)כגון ניצחון במלחמה פנימית ,מאבק על השלטון והשאיפה להשתלט על
הקרקעות( .לצד כל אלה יש להתחשב ברקע הכלכלי-חברתי הקשה ,הכולל
עוני בקנה מידה גדול ואי-יציבות פוליטית כרונית.
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אייל זיסר

מלחמת האזרחים בסוריה  -הטרגדיה האנושית
וכישלונה של הקהילה הבין-לאומית
במרץ  2011פרצה בסוריה מהפכה שראשיתה מחאה מקומית ומוגבלת ,ובעיקר
נטולת אלימות ,שהתלקחה באזורי הכפר והפריפריה של המדינה .בתוך
חודשים בודדים הפכה מהפכה זו למלחמת אזרחים עקובה מדם שלבשה גם
צביון עדתי ,וגרוע מכך – צביון דתי שעניינו מלחמת קודש )ג'יהאד( .לצד זאת
הפכה גם סוריה לשדה קרב ושמא לזירת מאבק אזורית ובין-לאומית שבה
משמשים הצדדים הלוחמים "חיילים" על לוח השחמט במשחקם של
המעצמות הגדולות ושל כוחות אזוריים.
באמצע שנת  ,2016בתום חמש שנות מלחמה עקובה מדם ,עמד כבר מספרם
של ההרוגים בקרבות על כחצי מיליון נפש .כעשרה מיליון סורים ,כמחציתה
של האוכלוסייה במדינה ,איבדו את בתיהם ,וכשמונה מיליון מהם אף הפכו
לפליטים מחוץ לגבולות ארצם .שלושה רבעים של המשק הסורי ושל התשתית
המשקית והכלכלית במדינה חרבו או הושמדו במהלך הקרבות.
נוכח הטרגדיה האנושית שפקדה את סוריה בלטו החידלון וחוסר המעש של
הקהילה הבין-לאומית ,וממילא כישלונה להושיט סיוע למיליוני סורים
במצוקתם ואף להביא לסיומה של המלחמה .כישלון זה היה תוצאה של שיתוק
מובנה של המוסדות הבין-לאומיים ,כמו גם של חוסר אכפתיות או לכל הפחות
רפיסות מוסרית שהפגינו מדינות העולם נוכח האתגר שמולו ניצבו בסוריה.
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א .סוריה  -ממחאה למהפכה ,ממהפכה למלחמת אזרחים
ולמלחמת ג'יהאד
במרץ  2011הגיעה לסוריה אש המחאה והמרי של ה"אביב הערבי" שניצתה
כמה חודשים קודם לכן בתוניס ובמצרים .הלהבות אחזו תחילה בעיר דרעא
שבדרומה של סוריה ובמרחב הכפרי הסובב אותה ,וממנה הן התפשטו בהדרגה
לכל רחבי המדינה .בניסיון להחניק את האש שהתלקחה בארצו הטיל בשאר
אל-אסד את צבאו למערכה נגד בני עמו ,אך בכך רק הוסיף שמן למדורת
המחאה והמרי .בתוך חודשים אחדים הפכה המחאה ,שהייתה בראשיתה מחאה
מקומית ומוגבלת ובעיקר נטולת אלימות – מחאתם של איכרים רעבים ללחם
ולשינוי מאזורי הכפר והפריפריה ) – (Zisser, 2011להתקוממות עממית רחבת
היקף ,ובסופו של דבר אף למלחמת אזרחים עקובה מדם ונעדרת הכרעה.
בחלוף השבועות והחודשים לבשה מלחמה זו צביון עדתי וגרוע מכך – צביון
דתי שעניינו מלחמת קודש )ג'יהאד( ,שעליה הכריזו קבוצות איסלאמיות מתוך
סוריה ומתנדבים אשר נהרו להצטרף אליהן מכל רחבי העולם הערבי
והמוסלמי ,נגד "משטר הכפירה העלווי" של בשאר אל-אסד ,בן בריתו של
המחנה השיעי במזרח התיכון בהנהגת איראן וארגון חיזבאללה .לצד זאת הפכה
גם סוריה לשדה קרב ושמא לזירת מאבק אזורית ובין-לאומית שבה שימשו
אל-אסד כמו גם יריביו מבית "חיילים" על לוח השחמט במשחקם של
המעצמות ושל כוחות אזוריים ,בראש ובראשונה ארצות הברית ורוסיה אך לצדן
גם סעודיה ,קטר ,תורכיה ואיראן .מעורבותן של אלו רק החריפה את המשבר
בסוריה וגרמה להתמשכותה ואף להחרפתה של הלחימה )עג'מי ;2013 ,זיסר,
 ;2014רבי.(Lesch, 2012; Abboud, 2016 ;2016 ,
המציאות המדממת בסוריה הוליכה להתפרקותה דה פקטו של המדינה הסורית
לשורה של ישויות מדינתיות :מדינת דאע"ש )הח'ליפות האיסלאמית של אבו
בכר אל-בגדאדי( במזרחה של סוריה ובצפונה של עיראק; שרידיה של המדינה
הסורית בהנהגת שושלת אסד בחסות רוסיה ואיראן במערבה של סוריה;
מובלעות אוטונומיות כורדיות במזרחו ובצפונו של המרחב הסורי; ולבסוף,
מובלעות של קבוצות מורדים ובהן "חזית הסיוע" )"ג'בהת אל-נוצרה"( ,או
בשמה החדש "ג'בהת פתח אל-שאם" ,מייסודו של ארגון אל-קאעידה ,אבל גם
מובלעות בשליטת קבוצות אחרות דוגמת "צבא האיסלאם" או "אחראר אל-
שאם" ,או אפילו קבוצות המזהות עצמן עם "צבא סוריה החופשי" .קבוצות אלו
השתלטו על חלקים ניכרים מצפונה של סוריה ומדרומה .נוכח מציאות זו לא
נתן איש את לבו לעובדה שכדי שלושה רבעים של המשק הסורי ושל התשתית
המשקית והכלכלית במדינה – מערכות החינוך והבריאות ,התחבורה ,החשמל
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והמים ,שדות הנפט והגז ואסמי התבואה – חרבו או הושמדו במהלך הקרבות.
מסוריה שעליה נאבקו בשאר אל-אסד ויריביו לא נותר אפוא דבר.
בספטמבר  2015החל שלב חדש במלחמת האזרחים בסוריה לאחר שמוסקבה
וטהראן התגייסו כדי לסייע לבשאר אל-אסד לשרוד על כיסאו ולהוסיף ולקיים
את המדינה הסורית שתחת שליטתו .כוחות צבא – מטוסים של חיל האוויר
הרוסי ולוחמים של משמרות המהפכה האיראניים – נשלחו אל אדמת סוריה
והחלו לוחמים לצד כוחותיו של בשאר אל-אסד .האסטרטגיה שהרוסים אימצו
בלחימה בסוריה ביקשה לחקות את זו שיישמו במלחמות צצ'ניה בשנות
התשעים של המאה הקודמת ,קרי מאמץ צבאי לדכא את המרד בסוריה
ולהכניע את מחנה המורדים באמצעות הפצצות מסיביות מן האוויר שהובילו
להרס שיטתי ומכוון של מבנים ותשתית באזורים נרחבים במדינה ,וממילא
לפגיעה באוכלוסייה האזרחית המתגוררת באזורים אלו ,שנחשדה בתמיכה
במורדים .אוכלוסייה זו נסה אפוא או הונסה ואזורים נרחבים בסוריה התרוקנו
מיושביהם .מרחבים אלו נתפסו בחלקם בידי כוחותיו של המשטר הסורי
שהובלו בידי כוחות של משמרות המהפכה של איראן או בידי לוחמים של
ארגון חיזבאללה ,שהיו חוד החנית במאמץ הקרקעי האיראני-סורי אשר ליווה
את המאמץ האווירי הרוסי ).(Zisser, 2016
יש להודות עם זאת כי המהלך הרוסי היה נדבך נוסף במדיניות של "מלחמת
שמד" במורדים ובתומכיהם שהמשטר הסורי אימץ כבר משלביה הראשונים
של המלחמה ,קל וחומר מאביב  ,2013עת הכף בקרבות החלה נוטה לרעתו.
עדות למדיניות זו נמצא בשימוש שעשה המשטר הסורי באביב ובקיץ 2013
בנשק כימי נגד מתנגדיו ,וזאת לצד שימוש שיטתי ומתמשך באמצעי לחימה
קטלניים דוגמת ארטילריה כבדה ,טילי קרקע–קרקע מתקדמים ,פצצות דלק
אוויר ופצצות כלור ,וחביות נפץ שהוטלו ממטוסי קרב או ממסוקים ) Zisser,
.(2013
באמצע שנת  ,2016בתום חמש שנות מלחמה בסוריה ,עמד מספרם של
ההרוגים בקרבות על כחצי מיליון נפש .יצוין כי מדובר בהערכה בלבד של
המכון הסורי למחקרי מדיניות ) ,(SCPAשנקב במספר של  470,000הרוגים,
שכן נציבות האו"ם לזכויות האדם חדלה עוד בראשית שנת  2014למנות את
מספרי ההרוגים בקרבות המשתוללים במדינה משזה חצה לפי חישוביה את סף
ה ;100,000-סוכנויות או"ם אחרות נקבו כמה חודשים לאחר מכן במספר של
רבע מיליון הרוגים אך אף הן הפסיקו עד מהרה לפרסם נתונים או הערכות
בדבר מספרי ההרוגים במלחמה ) .(2014 ,Nana10כעשרה מיליון סורים,
כמחציתה של האוכלוסייה במדינה ,איבדו את בתיהם ,וכשמונה מיליון מהם אף
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הפכו לפליטים מחוץ לגבולות ארצם .למעלה משני מיליון סורים נמלטו
לתורכיה ,כמיליון ורבע סורים מצאו מקלט בלבנון ,בירדן נקלטו כ600,000-
פליטים ,במצרים ובצפון אפריקה עוד כ 400,000-פליטים ,ובעיראק נרשמו
כרבע מיליון פליטים ) .(UNHCR, 2016במהלך שנת  2015החלו פליטים
מסוריה מתדפקים על שעריה של אירופה .ביולי  2015כבר הגיע מספר
הפליטים ל ,107,500-פי שלושה מיולי  ,2014ועד סוף קיץ  2015הוא הגיע
לכמיליון )לוינטל.(2015 ,
תגובתה של הקהילה הבין-לאומית לאירועים בסוריה הייתה בראשיתה רפה
ומגומגמת ובה יש לראות את הזרעים לאדישות ולחוסר האכפתיות ,ואולי אף
לחוסר האונים ,שבהם קיבל העולם מכאן ואילך את הנעשה בסוריה .בעלות
בריתה של סוריה ,איראן וחיזבאללה ,מיהרו להתייצב לצדו של המשטר הסורי
וכך עשו גם רוסיה וסין .מדינות המערב מצדן ,ובראשן ארצות הברית ,נרתעו
מלהתערב ולהסתבך בחזית עימות שסיכויי ההצלחה בה נראו בלתי מבטיחים
בעליל – הן נוכח אופייה המוגבל של המחאה בסוריה וההערכה כי המשטר
בדמשק יוכל לה והן נוכח החשש מפני הגוון האיסלאמי שלבשו המהפכות
ברחבי העולם הערבי ,ולבסוף גם בשל ההערכה כי האלטרנטיבה למשטרו של
בשאר אל-אסד היא כאוס שיתפשט למרחב כולו )זיסר .(140–131 :2014 ,ביטוי
בולט לכך אפשר היה למצוא בדבריה של מזכירת המדינה האמריקנית הילרי
קלינטון ,שבריאיון שהעניקה לרשת  CBSב 27-במרץ  2011הסבירה כי לכל
אזור ולכל מדינה ייחודיות משלה ומכאן שאין להשליך מן הנעשה במצרים או
בתוניס על הנעשה בסוריה .קלינטון הוסיפה כי ארצות הברית מגנה את
האלימות המופעלת נגד המפגינים בסוריה אבל ציינה כי המציאות בסוריה לא
התפתחה באופן שמאפשר לארצות הברית לפעול שם .לבסוף אף אמרה כי
רבים מחברי הקונגרס ששבו מסוריה בחודשים האחרונים מאמינים כי בשאר
הוא רפורמטור העתיד לחולל שינוי במדינה ) CBS News' Face the Nation,
 .(2011רק משנקפו השבועות והחודשים והמחאה בסוריה לא רק שלא דעכה
אלא אף התגברה והתעצמה החל מתחולל שינוי בעמדות מדינות המערב
באשר למשבר בסוריה .ואכן ,רק ב 18-באוגוסט  ,2011כחמישה חודשים לאחר
שפרצה המחאה בסוריה ,קרא הנשיא אובמה לבשאר אל-אסד להתפטר
מתפקידו ).(Wilson and Warrick, 2011
עוד באפריל ובראשית מאי ,ומאוחר יותר גם באמצע יוני  ,2011הטילה ארצות
הברית סנקציות מוגבלות על אישי מדינה ומפקדי צבא סורים שהיו מעורבים
במעשי הדיכוי של המהומות בסוריה .בראשית ספטמבר  2011כבר הטיל
האיחוד האירופי סנקציות כלכליות מקיפות ששיתקו למעשה את הסחר בין
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אירופה לבין סוריה והשביתו את משק הנפט הסורי ,שהתבסס כמעט באופן
בלעדי על יצוא נפט למדינות האיחוד האירופי וייבוא מוצרי נפט מבתי זיקוק
ביבשת ) .(Al Jazeera, 2001למדינות אירופה נדרשו עם זאת עוד כמה חודשים
כדי לסגור את שגרירויותיהן בדמשק בראשית  ,2012אולם רבות מהן הוסיפו
לקיים ערוצי קשר פתוחים עם המשטר הסורי כדי להחליף מידע על קבוצות
איסלאמיות רדיקליות שהחלו פועלות בסוריה .ארצות הברית מצדה פינתה את
צוות השגרירות האמריקנית מהבירה הסורית בפברואר .2012
ואולם איראן ורוסיה מיהרו להתייצב לצדו של בשאר אל-אסד והגישו סיוע
כספי נדיב ואף ציוד צבאי שסייעו בידיו להוסיף ולשרוד את המלחמה .יתרה
מכך ,רוסיה ועמה סין מנעו באופן שיטתי אימוץ החלטות במועצת הביטחון
שיאפשרו נקיטת צעדים שימנעו את המשך הטרגדיה הסורית ,או לכל הפחות
יגנו את המשטר הסורי בשל אחריותו לשפיכות הדמים בארצו .כך למשל הן
הטילו וטו במועצת הביטחון על החלטות שגינו את המשטר הסורי בגין
אחריותו לאירועים במדינה ) 5באוקטובר  ,(2011וכן על החלטות שקראו
לבשאר אל-אסד לוותר על כיסאו ) 4בפברואר  (2012ולקהילה הבין-לאומית
להחריף את הסנקציות המוטלות על סוריה ולכלול בהן גם סנקציות כלכליות
) 19ביולי .(2012
לכישלונה של הקהילה הבין-לאומית לפתור את המשבר בסוריה קדם כישלון
של הליגה הערבית לקדם פתרון שכזה במסגרת הקונצנזוס הערבי .עוד ב16-
בנובמבר  2011קיבלה הליגה הערבית ,בהובלת מדינות המפרץ ,החלטה
שעניינה השעיית חברותה של סוריה בליגה הערבית והטלת שורה של עיצומים
מדיניים וכלכליים עליה .להחלטה קדם מסע לחצים על משטרו של אסד שכלל
הודעות גינוי ,תכנית מדינית שגיבשו חברות הליגה שהתבססה על פתיחה של
משא ומתן בין המשטר הסורי למתנגדיו ועוד .מאחר שהמשטר הסורי סירב
להיענות להצעות הליגה סגרו בראשית שנת  2012מרבית מדינות ערב את
השגרירויות שלהן בדמשק .מדינות ערב גם ניסו להוביל להחלטה במועצת
הביטחון של האו"ם המגנה את בשאר אל-אסד וקוראת לנקוט צעדים נגדו ,אך
המהלך כשל כזכור בשל וטו רוסי וסיני .בשנים שלאחר מכן הלכה ונפרמה
החזית הערבית המאוחדת שכוננו מדינות ערב נגד משטרו של בשאר אל-אסד.
כמה ממדינות אלו ,דוגמת עומאן ואף ירדן ,נמנעו מלנתק את יחסיהן
הדיפלומטיים עם דמשק ,ובעמדתן של מדינות ערביות אחרות ,דוגמת מצרים,
התחולל שינוי והופגנה נכונות להתפייס עם המשטר בדמשק .כך או אחרת ,אף
הליגה הערבית נתבררה כבלתי רלבנטית למשבר בסוריה וכשלה בניסיונותיה
למצוא לו פתרון ולהביא את המלחמה לסיומה ).(Abboud, 2016: 121–125
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ב .משבר הנשק הכימי  -מקרה מבחן לקהילה
1
הבין-לאומית
ציינו כבר כי נוכח התפשטות המרד לכל רחבי סוריה אימץ המשטר הסורי
מדיניות שעניינה מלחמת שמד נגד מתנגדיו ונגד האוכלוסייה האזרחית
התומכת בהם .אחד מביטוייה הוא השימוש בנשק כימי בקרבות .המקרה הידוע
ביותר של שימוש בנשק כימי בידי המשטר הסורי היה ב 21-באוגוסט 2013
באזור אל-רוטה אל-שרקיה ,המרחב הכפרי שמזרחית לדמשק .במתקפה
הכימית נהרגו קרוב ל 1,400-בני אדם והיא תועדה בהרחבה בתמונות
ובסרטונים ממקום האירוע שהעבירו את ממדי הזוועה לכל רחבי העולם .יוזכר
כי לאירוע זה קדם שימוש בגז בידי המשטר בח'אן אל-עסל שליד חלב ב19-
במרץ  .2013באירוע נהרגו כמה עשרות אזרחים אך הוא לא עורר שום הד
והמשטר הסורי מיהר להכחיש את מעורבותו בו ).(Evans and Oweis, 2013
עוד ב 21-באוגוסט  2012הזהיר הנשיא אובמה את בשאר אל-אסד כי שימוש
בנשק כימי הוא מבחינתו חצייה של קו אדום ,אבל בפועל נמנע אובמה מלהגיב
לשימוש שנעשה בידי הסורים בנשק שכזה במרץ  2013באזור חלב שבצפון
סוריה .באוגוסט  2013כבר לא יכול היה הממשל האמריקני להוסיף ולהתעלם
מן הנעשה בסוריה מאחר שתמונות ואף סרטונים של הנפגעים ,רבים מהם
נשים וילדים ,הופצו ברחבי העולם ,והוא נאלץ לאיים בתגובה צבאית .אלא
שההכנות למהלך צבאי אמריקני התקדמו בעצלתיים ובחוסר התלהבות,
ובעיקר בלא כל גיבוי בין-לאומי ,אפילו מצד דעת הקהל במרבית מדינות
אירופה שחסמה נכונות של כמה מהממשלות להתגייס לעזרת וושינגטון .הדבר
אפשר לרוסיה להיחלץ לעזרתו של בשאר ולהציע פשרה שתחלץ אותו מן
המצר .ב 14-בספטמבר  2013הכריזו שרי החוץ של רוסיה ושל ארצות הברית
על השגת הסכם לפירוקה של סוריה מן הנשק הכימי המצוי ברשותה .ההסכם
הביא אמנם לפירוקה של סוריה ממרבית הנשק הכימי שבו החזיקה ,אבל בה
בעת העניק לבשאר אל-אסד חסינות מפני תקיפה אמריקנית נגדו כל עוד
יימנע מלשוב ולהשתמש בנשק כימי נגד בני עמו .משמעות הדבר הייתה
השלמה – גם אם במשתמע – עם המשך השימוש השיטתי שעשה המשטר
בדמשק בשלל אמצעי נשק קטלניים נגד בני עמו ,ומבחינה זו יש לראות בו
נדבך חשוב במדיניות "שב ואל תעשה" שאימצה וושינגטון מכאן ואילך למול
המלחמה בסוריה ,וממילא אבן דרך חשובה בהצלחתו של בשאר אל-אסד
1

המאמר נכתב בטרם המתקפה הכימית שבוצעה בידי המשטר הסורי בעירה ח'אן שיח'ון ב 4-באפריל
 ,2017שבעקבותיה שיגרה ארצות הברית טילי שיוט לעבר בסיס חיל האוויר הסורי באל-שועיראת
שממנו יצאו המטוסים הסורים לתקיפה.
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לשרוד בשלטון תקופה כה ארוכה )זיסר .(147–146 :2014 ,במהלך שנת 2016
שבו והתפרסמו דיווחים בדבר שימוש שעשה המשטר הסורי בנשק כימי נגד
מתנגדיו .באוגוסט  2016אף פורסמו בניו יורק מממצאיו של צוות מיוחד של
האו"ם ושל הארגון למניעת הפצת נשק כימי ,שחקר שורה של דיווחים על
שימוש בנשק כימי במלחמה בסוריה .מן הממצאים עלה כי משטרו של בשאר
אל-אסד השתמש לפחות פעמיים בנשק כימי בשנים האחרונות :האחת
באפריל  2014בעת שמטוסיו הפציצו את הכפר תלמנס שבמחוז אדליב,
והשנייה במרץ  2015בעיירה סרמין שבקרבת העיר אדליב .בתקיפות נהרגו
כמה עשרות אזרחים .אלא שוושינגטון העדיפה להתעלם מכלל דיווחים אלו
)הראל.(Fox News, 2016; The Guardian, 2016 ;2016 ,
ביוני  2014פרץ ארגון "המדינה האיסלאמית" )דאע"ש( ממעמקי המדבר
הסורי-עיראקי והשתלט על מרחבים ניכרים בצפונה של עיראק ובמזרחה של
סוריה .הצלחותיו הצבאיות של הארגון הכשירו את הקרקע להכרזתו של מנהיגו
אבו בכר אל-בגדאדי ,ב 29-ביוני  ,2014על כינונה של ח'ליפות אסלאמית
בראשותו )ואללה  .(Strange, 2014 ;2014 ,NEWSלאחר שהארגון פגע
בעיתונאים מערביים והחל רודף מיעוטים דתיים בשטחים שתחת שליטתו
הכריז הנשיא אובמה ב 10-בספטמבר  2014על כינונה של קואליציה בין-
לאומית של מדינות מערביות וערביות שתילחמנה כולן בדאע"ש .אובמה
הבטיח כי לצד השתתפות פעילה במתקפות האוויריות נגד מטרות דאע"ש
תסייע וושינגטון בכסף ובנשק ללוחמים עיראקים וכורדים שיילחמו באנשי
דאע"ש ,ותספק להם ייעוץ ואימון ואף מטרייה אווירית .אובמה הבהיר עם זאת
כי ארצות הברית לא תשלח חיילים להילחם על הקרקע בעיראק ) Cohen,
.(2014; The White House, 2014
הופעת דאע"ש ולצד זאת ההקצנה האיסלאמית בקרב שורות המורדים הדאיגה
מאוד גם את מדינות אירופה .מאירופה דווח על מאות ואולי אף אלפי צעירים
הנוהרים להילחם בסוריה ,וביבשת אף הובע החשש כי עם סיום הקרבות
בסוריה ישובו אלו לארצות מוצאם באירופה ויהוו מוקד של תסיסה ומרדנות
ואף של טרור איסלאמי .משכך חדל בשאר אל-אסד להיתפס כרע המוחלט,
ובאירופה היו מי שהצרו על שמדינות היבשת מיהרו לנער חוצנן מן המשטר
הסורי או אף לשרוף את הגשרים אל דמשק; שהרי ,על פי הרוחות החדשות
שהחלו נושבות בקיץ  2014במסדרונות כמה ממשרדי החוץ האירופיים ואף
בוושינגטון ,לוחמי הג'יהאד ובאופן כולל יותר הזרם האיסלאמי הסלפי ותומכיו,
ואף מקורות ההשראה והתמיכה שלו – ובמשתמע מדינות כערב הסעודית וקטר
– הם שמאיימים על היציבות האזורית ואף על ביטחונה של אירופה ,ולאו דווקא
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בשאר אל-אסד ומשטרו ) .(Gorman, 2013שינוי זה מצא מאוחר יותר את
ביטויו בהסכם הגרעין שהושג בניצוחה של ארצות הברית ומדינות המערב עם
איראן ביולי  :2015שהרי איראן כמו גם בשאר אל-אסד חדלו להיות מקור
הבעיה באזור ,בעיית חוסר היציבות שהובילה להופעת דאע"ש ולהתגברות
הטרור האיסלאמי הרדיקלי ,והפכו לשותפים במאמץ לפתרונה.
במאמץ להביא לסיום הלחימה בסוריה כדי שיהיה אפשר למקד את המאמץ
הצבאי במאבק בדאע"ש ,ואולי גם בלחץ דעת הקהל בארצות הברית ,נתנה
וושינגטון את ידה למהלכים דיפלומטיים עקרים שלהם היו שותפות מדינות
אירופה וגם רוסיה .עוד ב 30-ביוני  2012התכנסה בז'נבה – ביוזמה מערבית אך
בהסכמה רוסית – ועידה בין-לאומית בהשתתפות מדינות ערביות ומערביות,
וכן גם רוסיה ,שהתאגדו במסגרת "קבוצת הפעולה למען סוריה" כדי לדון
בדרכים להביא לסיומה של המלחמה .בדיונים סוכמה על דעת כל הצדדים
נוסחה סתמית לפתרון המשבר שעניינה הכרזה על הפסקת אש ,שלאחריה
תוקם "ישות ממשלית זמנית" שתיהנה מ"סמכויות ביצוע מלאות" ואשר תיבחר
ב"הסכמה הדדית" של הצדדים .היה זה כמובן ניסוח מעורפל ולא מחייב.
כאמור ,מבחינת מדינות המערב דיונים אלו היו אמורים לסלול את הדרך
לסילוקו של בשאר מן השלטון ,הגם שלא היו מוכנות להשקיע מאמץ כלשהו
כדי להגיע למימוש מטרה זו .רוסיה מצדה ראתה בכך דרך לנסות ולקדם הסדר
שיבטיח את הישארותו של בשאר על כיסאו ,על בסיס הטענה כי מרבית
הסורים רוצים בהמשך שלטונו וכי תמיכה זו ,שאותה הציעו לבחון בבחירות
דמוקרטיות במיטב המסורת הסורית ,מעניקה לו לגיטימיות להוסיף ולשלוט.
החלטות הוועידה אומצו בידי מועצת הביטחון במסגרת החלטה Action ) 2118
.(Group for Syria, 2012; United Nations Security Council, 2013
למותר לציין כי הלחימה בסוריה נמשכה בלא קשר לדיונים בז'נבה שכן לאיש
מהצדדים הלוחמים לא היה אינטרס להפסיק את האש בטרם הכריע צבאית
את יריבו .מאמץ מחודש לקדם פתרון מדיני נעשה בינואר  2014עם כינוסה של
ועידת ז'נבה  2בעיירה מונטרה שליד ז'נבה .בדיונים שהחלו ב 22-בינואר 2014
השתתפו לראשונה נציגים של ממשלת סוריה וכן נציגים של מחנה המורדים.
נראה כי בשאר עצמו ,ובעצם גם רוסיה שדחפה אותו להשתתף בדיונים ,ראו
בוועידת ז'נבה אמצעי שיסייע להם "למשוך זמן" ואף לרכך את ההתנגדות
המערבית לבשאר ,במאמץ להגיע להסדר שיביא לסיומה של מלחמת האזרחים
תוך שבשאר נותר בשלטון ) .(Atassi, 2014מאמץ נוסף נעשה בשלהי שנת
 2015ובראשית שנת  2016בבירה האוסטרית וינה ,בחסות רוסית-אמריקנית; אך
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דיונים אלו באו על רקע מעורבותה הצבאית של רוסיה בסוריה שהחלו שלב
חדש בלחימה.
ההחלטות שנתקבלו בווינה בשלהי שנת  2015קראו לחדש את שיחות השלום
בין משטר אסד לבין מחנה מתנגדיו ולדון בדרכים להשיג הפסקת אש כוללת,
וכן בדרכים ליישם תהליך מעבר פוליטי שיתבסס על הקמת "ממשל אמין,
כולל ועל-עדתי" בתוך שישה חודשים ,שיפעל מצדו בתוך שמונה חודשים
לנסח חוקה חדשה ולקיים בחירות במדינה .ההחלטות הללו קיבלו תוקף מחייב
משאומצו בידי מועצת הביטחון של האו"ם ב 18-בדצמבר  ,2015במסגרת
החלטה  .(United Nations Security Council, 2015) 2254לצד סיכומים אלו
הצליחו וושינגטון ומוסקבה בשלהי פברואר  ,2016כל אחת מתוך אינטרסיה
היא ,להביא להכרזה על הפסקת אש רופפת ושברירית ובעיקר זמנית )הרוסים
מתוך אינטרס בחיזוק מעמדם בסוריה ,והאמריקנים מתוך רצון לגייס תמיכה
למאבק בדאע"ש( .אלא שהפסקת האש זו ,והפסקת אש נוספת שנכנסה לתוקף
באמצע ספטמבר  ,2016הופרו שוב ושוב בידי כלל הצדדים הלוחמים ,אשר
הוסיפו לדבוק בפתרון צבאי כדרך היחידה להביא את המלחמה בסוריה
לסיומה.
במחצית השנייה של שנת  2016התמקדה הלחימה בסוריה בעיר חלב ,העיר
השנייה בגודלה במדינה ,שהפכה עד מהרה בעיני רבים למיקרוקוסמוס של
המערכה על סוריה כולה וכמי שבה ייקבע גורלה של מערכה זו .השכונות שבהן
החזיקו המורדים בעיר הפכו יעד להפצצות מרוכזות של מטוסים רוסיים שכוונו
נגד מתקני תשתית אזרחית ,בתי חולים ,שווקים עירונים ועוד ,ושהפילו אלפי
קורבנות מקרב תושביה )הראל ורויטרס .(2015 ,עם נפגעים אלו נמנה הילד
עומראן דנקיש בן החמש ,שנפגע ב 17-באוגוסט  2016בהפצצה רוסית על ביתו
בחלב .אחיו עלי בן העשר נהרג בהפצצה .עומראן חולץ מהריסות ביתו ותמונתו
באמבולנס שפינה אותו לקבל טיפול רפואי ,המום וחבול ומכוסה מכף רגל עד
ראש באבק ,בחולצה שעליה דמות מצוירת ,עוררה סערה ברחבי העולם והפכה
ל"תמונת היום" של הקרב על חלב .הרוסים מיהרו להכחיש כי הם האחראים
לפגיעה בעומראן ובמשפחתו וטענו כי מן הצילום של הילד הפצוע עולה
בבירור כי הפגיעה לא נגרמה מהפצצה מהאוויר .בראשית אוקטובר 2016
הטילה רוסיה וטו על הצעת החלטה במועצת הביטחון של האו"ם שתכפה על
הצדדים הלוחמים הפסקת אש בעיר חלב .בשל הלחץ הצבאי שהפעיל המשטר
הסורי על המורדים עלה בידיו לכתר את העיר ולהטיל עליה הסגר במטרה
להכניע את המורדים ותומכיהם שנותרו בה ).(2016 ,BBC
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העולם העדיף אפוא להרים ידיים נוכח התמשכותה של הטרגדיה בסוריה.
להגנתו הסביר הנשיא אובמה ,היחיד שהיה יכול להוביל מהלך צבאי אפקטיבי
שעשוי היה אולי לסיים את הלחימה במדינה ,בריאיון שהעניק באפריל  ,2016כי
"זו תהיה טעות בעבור ארצות הברית או בריטניה לשלוח כוחות קרקעיים
)לסוריה( ולהפיל את משטרו של אסד" .אובמה הוסיף כי "סוריה שרויה במצב
קורע לב של מורכבות אדירה" והודה כי אין פתרונות פשוטים למצב .הוא
הסביר כי "כדי לפתור את הבעיות לטווח ארוך בסוריה ,פתרון צבאי לבדו –
ובייחוד שיגור של כוחות קרקעיים על ידינו – לא יעשה זאת .על הקהילה הבין-
לאומית להמשיך להפעיל לחץ על כל הצדדים המעורבים ,ובכלל זה רוסיה,
איראן וארגוני אופוזיציה מתונים לשבת לשולחן ולנסות לתווך הסכם לחילופי
השלטון ,דבר שהוא מסובך" ).(2016 ,Nrg

ג .סיכום
התנהלותה של הקהילה הבין-לאומית נוכח הטרגדיה הסורית היא סיפור של
כישלון מהדהד וידוע מראש .השיתוק שאחז במוסדות הבין-לאומיים ,בין היתר
נוכח ניגוד אינטרסים מובנה בין מזרח למערב ובין הכוחות האזוריים )סעודיה
ותורכיה למול איראן( ,הוביל להתמשכותו של הקונפליקט ואף להעמקתו .נוכח
מציאות זו היה קל ונוח יותר להדחיק את הטרגדיה הסורית מלב .אחרי הכול,
רק הדחקה שכזו יכולה הייתה להסביר את הכרזתו של הנשיא אובמה מאפריל
 2016כי תקופת ממשלו היא "התקופה השלווה בהיסטוריה" .אובמה הודה
אמנם בקיומו של "סבל אדיר וטרגדיות עצומות" ,אבל הוסיף כי "אנשים עדיין
צריכים לזכור שיש להם מזל שהם חיים בעידן השלו והמשגשג ביותר בתולדות
האנושות ] [...אם אפשר לבחור להיוולד מתישהו – אז עכשיו זה הזמן" ),Ynet
 .(2016ואכן אם מוחקים את סוריה מהמודעות ,אפשר להבין כיצד הגיע אובמה
למסקנה כי מצבה של האנושות מעולם לא היה טוב יותר.
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יהודית רונן

הטרגדיה האנושית בלוב :אזרחים בין פטיש
הכשל המדינתי וסדן "המדינה האיסלאמית"
א .מבוא
בשלהי  - 2010ראשית  2011הציתו המוני אזרחים ברחבי העולם הערבי
תבערות ענק של מרי מזוין למיגור משטרי הברזל במדינותיהם .התקשורת
הבין-לאומית מיהרה להגדיר את גלי המרי כ"אביב הערבי" .הלהבות התלקחו
לראשונה בתוניסיה והתפשטו במהירות אל מצרים ,לוב ,סוריה ותימן ,ואף
ליחכו את אמירות בחריין שבמפרץ הפרסי ,אך מנגנוני הביטחון והצבא
הבחריינים ,שתוגברו בסיוע חוץ ,כיבו את האש בעודה באיבה .לא חלף זמן רב
מאז התלקחות המרי עד שהתבררו מאפייניו והשלכותיו הדרמטיות על עיצוב
הנוף הפוליטי ,הכלכלי ,הסוציו-דמוגרפי והאנושי במדינות המזרח התיכון
ובמרחביהן הגיאו-אסטרטגיים האזוריים והבין-לאומיים .תהפוכות המרי הערבי
סחררו אוכלוסיות גדלות והולכות במערבולות של הרס ,ובלטו באלימותן,
בפרישה הרחבה של מוקדי המחאה המזוינת ,בהשפעות המידיות והמצטברות
שלהן על החרפת התוהו ובוהו המשילותי עד לקריסתו ,במקרים אחדים,
ובממדים המזוויעים של הסבל האנושי .ההתקוממויות בלטו גם במטרותיהן
השאפתניות ובהתגייסות העממית הנלהבת וחוצת השסעים הפנים-מדינתיים,
ובלא מעט מקרים גם הבין-מדינתיים ,להשגת יעדיהן .להבות המרי איכלו
במהירות שורה של משטרים רודניים שהשכילו לשמור על סדר מדינתי במשך
שנים רבות ,במידה רבה במחיר דיכוי אכזרי .עם הפלת המשטרים סימנו המוני
המורדים ברחבי העולם הערבי מטרות חדשות ,שעיקרן היה שיפור דרמטי
באיכות חיי האזרחים בכל מערכות החיים תוך בניית סדר מדינתי חדש ומיטיב
על חורבות המשטרים שנהרסו )על "האביב הערבי" ראו רבי ;2016 ,פודה
ווינקלרOwen, 2012; Gerges, 2013; Friedman and Maddy- ;2017 ,
.(Weitzman, 2014; Gelvin, 2015
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בשלהי  ,2016שש שנים לאחר פרוץ המרי ,להבות האש ממשיכות להיתמר
לגבהים ולהזין בעוצמה את התהליכים האנרכיים ומערערי המסגרת המדינתית,
ובראשם מלחמות האזרחים ,בלא מעט מזירות המרי הנזכרות ובכללן בלוב.
קריסת המשילות או היעדר משילות אפקטיבית ברוב מדינות המרי ,והמשך
הבעבוע של לחצים פנימיים רבי עוצמה עקב אי-יכולתן של ההנהגות להציע
פתרונות לתביעות ולמצוקות הקשות של המדינות ושל חברותיהן ,יצרו ריק
פוליטי וכאוטי שאליו נשאב ערב רב של שחקנים חמושים – פנים-מדינתיים,
חוץ-מדינתיים ולא מדינתיים .בלטו ביניהם מיליציות מקומיות למיניהן
וארגונים מיליטנטיים שמזדהים עם ערכי האיסלאם הג'יהאדיסטי ופועלים
להשלטתם במרחב הערבי ואף מחוצה לו ,ובראשם ארגון המדינה האיסלאמית.
האפקט האפידמי של תהפוכות המרי ,המוכר כ"אפקט הדומינו" ,וממדיו של
האסון ההומניטרי – ובראשם ההימלטות של מיליוני פליטים ומהגרים מאזורי
מחייתם מוכי הקרבות ומסכני החיים במרחב הערבי ובסביבתו אל מדינות
ערביות שכנות ואל אירופה ,במידה רבה דרך לוב – ציינו שיא של טרגדיה
אנושית שכמוהו לא נרשם מאז מלחמת העולם השנייה ומאז הקמת מדינות
ערב באמצע המאה ה.20-
האנרכיה הפוליטית חוצת מערכות החיים ,זוועות המלחמות ומשכן הארוך,
התרסקות הביטחון המדינתי והאישי והרס הכלכלה ערערו קשות את חוסנה
של המדינה והגבירו את מצוקת אזרחיה ואת ייאושם .לוב שאחרי קד'אפי,
בדומה למדינות מרי נוספות בעולם הערבי ובסביבתו הגיאו-אסטרטגית
האפריקנית – ובמיוחד בדומה למדינות הסהל הגובלות בלוב או קרובות אליה –
הידרדרה במדרון הכשל המדינתי לנקודת השפל של מדינה כושלת )על "מדינה
כושלת" ראו רבי.(Zartman, 1995; Rotberg, 2004; Ronen, 2016 ;2016 ,
שבירת המסגרת המדינתית או התרופפותה והסלמת העימותים הפוליטיים
והצבאיים ניזונו לא רק ממאפייני המדינה ,מתפישות העולם והזהויות השונות
של מרכיביה השבטיים ,האתניים ,הסוציו-כלכליים ,הפוליטיים ,הגאוגרפיים
והאחרים ומניגודי האינטרסים ביניהם .לצד קווי השוני והניגודים
הפרימורדיאליים וזרמי העומק של הזיכרון ההיסטורי רב הקובלנות ,התפתחו
במהלך המרי ובעקבותיו תהליכים מזדמנים ,דינמיים וסינרגטיים ,המשנים את
מאפייניהם ואת התנהלותם תוך "תנועה" בלתי פוסקת ותגובה לאירועים
ולהתפתחויות בשטח .הפעילות האינטרסנטית והנחושה של קבוצות הכוח
החמושות ,שזיהו את חולשת המסגרת המדינתית וניצלוה לקידום מטרותיהן,
החישה את המפולת המדינתית והעצימה את ממדי האסון האנושי .השחקנים
הפנים-מדינתיים ,החוץ-מדינתיים והלא מדינתיים ,ובראשם תנועות הג'יהאד,
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רקמו בריתות טקטיות חדשות ופירקו אותן חדשות לבקרים על פי צורכיהם
המשתנים ,בהחריפם את הסיכונים למסגרת המדינתית ולחיי אזרחיה.
לוב היא דוגמה מובהקת לזירה מדינתית שבה מילאה התערבות פוליטית
וצבאית חוץ-מדינתית – ערבית ובעיקר מערבית – תפקיד מכריע בעיצוב מהלך
המרי הערבי ותוצאותיו ,ששיאן היה הפלת המשטר בקיץ  .2011התערבות זו
עיצבה במידה רבה את זירת הפנים הלובית ואת סבל אזרחיה במהלך המרי
ובעידן בתר-קד'אפי ) .(Chorin, 2013; Ronen, 2013השפעות המרי הערבי
בלוב ובמדינות המרי הערביות האחרות בלטו בדו-כיווניות שלהן :לא רק
ממרחבי החוץ אל הזירה המדינתית המדממת ,אלא גם מן הזירה המדינתית
המלחמתית אל עבר זירות החוץ הגיאו-פוליטיות והאסטרטגיות – הערבית,
המזרח-תיכונית ,האפריקנית והבין-לאומית .השפעות גומלין אלה התכתבו
במובהק עם הספרות האקדמית המצביעה על זליגת ההשפעות בין זירת
סכסוך פנים-מדינתית לזירות סכסוך אזוריות ובין-לאומיות .תהליכים אלה
מוכרים היטב בספרות האקדמית הרלוונטית למרחבי היבשת האפריקנית,
שבצפונה – המוכר גם כאזור המגרב – ממוקמת המדינה הלובית .החוקר הניגרי
גנרל אולוסגון אובאסנג'ו ,שהתמקד בחקר סכסוכים באפריקה ,הדגיש את
הטיעון הרלוונטי ליבשת האפריקנית וטען כי "לא תיתכן הפרדה בין המקורות
הפנים-מדינתיים לבין אלה החוץ-מדינתיים של הקונפליקט עקב פעולת גומלין
דינמית בין השניים" ).(Obasanjo, 1991: xvi
הסוגיה המרכזית הנידונה במאמר זה היא הדרמה האנושית רבת האימה והסבל
בזירת התהפוכות של המרי הערבי בשנים  ,2016–2011תוך התמקדות בבחינת
מקרה החקר הלובי .חדירת השחקן הג'יהאדיסטי החדש יחסית והמוכר כארגון
המדינה האיסלאמית אל הטריטוריה הלובית בסתיו-חורף  ,2014כאשר הלהבות
של מלחמת האזרחים אפפו את המדינה הלובית ואת חברתה זה כמה חודשים,
ציינה התפתחות דרמטית וחוללה או האיצה שינויי נוף פוליטיים ,צבאיים-
ביטחוניים ,דתיים ,כלכליים ,סוציו-דמוגרפיים ואחרים .תקיעת היתד של
המדינה האיסלאמית בלב הפוליטי והכלכלי של לוב ברצועת החוף הים-
תיכונית סחררה את המדינה בשני מעגלי מלחמה – מלחמת האזרחים ומלחמת
המדינה האיסלאמית להעמקת אחיזתה .שתי מלחמות אלה והגברת הטרור
והאימה על ידי המדינה האיסלאמית תוך העצמת הטרגדיה האנושית בלוב
ובסביבתה הגיאו-פוליטית האזורית והבין-לאומית הן לב המאמר )על המדינה
האיסלאמית ראו שוויצר ועינב ;2015 ,ווריק ;2016 ,רבי.(2016 ,
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ב .זירת המרי המזוין בלוב בעידן בתר-קד'אפי :התמוטטות
המשטר והסדר המדינתי
ב 13-בפברואר  ,2011בעת שלהבות המרי אחזו כבר בתוניסיה ובמצרים –
שכנותיה של לוב ממערב וממזרח בהתאמה – פרצה הפגנת מחאה בעיר בנגאזי,
וסחפה בעקבותיה המוני אזרחים למרי נגד המשטר .המפגינים מחו על המעצר
של פתחי טרביל ,עורך דין ופעיל זכויות אדם המוכר היטב בבנגאזי ,שניהל
באותה עת מאבק לשחרור אסירים פוליטיים מן הכלא .תוך זמן קצר והודות
להשפעה הרבה והמידית של המדיה החברתית ,שדיווחה והפיצה בזמן אמת
מידע על מהלך המחאה ואף סייעה להלהבת ההמונים ולהתגייסותם למרי תוך
עקיפת תכניה של התקשורת שבשליטת המשטר ויצירת ערוצי תקשורת
חלופיים ורבי עוצמה ,התפשטו להבות המרי אל אזורים מחוץ לבנגאזי .המדיה
החברתית לא הייתה זו שהציתה את המרי אלא היו אלה לחצי האפליה ומשקעי
הדיכוי האכזריים שאזרחי המדינה סירבו להמשיך ולספוג .עם זאת ,בולט חלקה
רב החשיבות של המדיה החברתית בהלהטת רוחות ההתנגדות למשטר ,ששלט
במדינה למעלה מארבעה עשורים ,ובהזנת אש המלחמה להפלתו )לתרומת
המדיה החדשה להתלקחות המרי ראו צ'ורקוב ;2011 ,בראלO'Donnel, ;2012 ,
.(2011; Wolfsfeld, Segev and Sheafer, 2013
הצתת המרי בבנגאזי שבאזור קירנאייקה במזרח לוב – אחד משלושת האזורים
המרכיבים את הפסיפס הטריטוריאלי של המדינה )כ 1,750,000-קמ"ר( – לא
הייתה מקרית .תושבי מזרח לוב נודעו בעוינותם הפוליטית ,הכלכלית ,השבטית,
החברתית והדתית למשטר קד'אפי ,אשר הדיח את המשטר המלוכני בראשות
אידריס אלסנוסי ממעוז שלטונו במזרח המדינה בהפיכה צבאית ב .1969-יתר
על כן ,קד'אפי מיהר להעתיק את בירת לוב ואת צומת העצבים הפוליטי,
הדיפלומטי והצבאי-ביטחוני של המדינה העצמאית מאז  1951אל מערבה,
וקבע את בירתה בטריפולי .צעד זה ,שחרג ממשמעותו הסמלית ,נועד לקעקע
את מרכז הכוח המלוכני על כל היבטיו הפוליטיים ,הביטחוניים והכלכליים
ולהקים על הריסותיו מוקד כוח חלופי ומעצים למשטר החדש ) ;Wright, 1982
 .(Vandewalle, 2006הזעם והמרירות של תושבי המזרח והתנגדותם למשטר
בטריפולי גאו עם השנים והצטברו כמשקעי ענק של חומרי בעירה דליקים .אין
תמה אפוא כי הגץ שהבעיר את אש המרי התלקח בבנגאזי.
ב 20-באוגוסט  2011קרס משטר קד'אפי וסחף עמו לתהומות את כל מערכות
המדינה ובכללן מערכות הצבא והביטחון .חודשיים לאחר מכן נרצח המנהיג
המודח .חישוקי הברזל שהידקו עד אז את מרכיביה מנוגדי האינטרסים של
אוכלוסיית לוב התפוררו באחת ויצרו נחשולי ציפיות רוויות שיכרון לקביעת
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סדר יום חדש ,שיתקן עוולות רבות שנים של שלילת זכויות הפרט ושימנע את
ההדרה של חוגים נרחבים מקרב האוכלוסייה מן העשייה הפוליטית וממשאבי
המדינה" .דם החללים הקדושים לא נשפך לשווא" ,צעקו אזרחים משולהבים
באחת מהפגנות השמחה על הפלת המשטר ,בשקפם את עוצמת האווירה
האופורית וטעונת הציפיות לעתיד טוב לאין ערוך מהעבר ).(Daragahi, 2015
התובנה של ההיסטוריון הרומאי טקיטוס ,כי "היום הטוב ביותר לאחר ]הדחת[
שליט רע הוא היום הראשון ]לאחר סילוקו[" ,תאמה לאווירת השיכרון
שהשתררה ברחבי לוב ב"יום שאחרי" .פואד עג'מי ,חוקר אמריקאי ממוצא
לבנוני-שיעי ,שציטט את אימרתו של טאקיטוס בהקשר של מיגור המשטר
הלובי ושנסחף אף הוא ב"גדולת הרגע" ההיסטורי הזה ,ציין כי האירוע הדרמטי
שם קץ לעידן ה"קלפטוקרטיה" ) (kleptocracyבלוב ).(Ajami, 2011
קץ המשטר וקריסת מערכות המשילות שינו באחת את הזירה המדינתית בלוב
ואת חיי אזרחיה .הסרתם של כבלי הברזל הביטחוניים והפוליטיים עוררה פרץ
עז ובלתי נשלט של כוחות פנימיים מדוכאים ורבי כוח ,שהתייצבו עתה לתבוע
שורה ארוכה של תיקוני עיוותים ועוולות תוך העלאת דרישות נוספות ובלתי
מתפשרות לניכוס משאבים פוליטיים וכלכליים ,ואף לשינוי המפה החברתית
והדתית ולחלוקה טריטוריאלית חדשה ,ובראשן דרישה לכינון מובלעות
אוטונומיות במזרח המדינה ובדרומה .דרישות אלה נתקלו בדרישות נגד רבות
עוצמה לא פחות מצד שחקנים פנים-מדינתיים שהונעו על ידי תפיסות עולם
ואינטרסים נוגדים .כל אחד משחקני הפנים התנהל בנתיב האינטרסנטי הצר
ששירת אותו תוך הישענות על כמויות אדירות של נשק ,תחמושת וציוד צבאי
איכותי שהותיר המשטר עם קריסתו או שהגיע לידיו ממקורות חוץ
אינטרסנטיים ).(Chorin, 2012; Sadiki, 2012; Ronen, 2014
בקיץ  ,2014שלוש שנים לאחר מיגור המשטר ,הסלים המאבק האלים והכאוטי
לכדי מלחמת אזרחים .ארגון המדינה האיסלאמית ביסס באותה עת את אחיזתו
בעיראק ובסוריה ותר אחר טריטוריות נוספות להפצת חזון הח'ליפות
האיסלאמית ולהתעצמות אסטרטגית במרחב הערבי ,וזיהה את הזדמנויות הפז
הגלומות במדינת התוהו ובוהו הלובית .באוקטובר  2014חדרו "חיילי הח'ליף"
אל רצועת החוף הים-תיכונית שבמזרח לוב ותקעו יתד בעיר דרנה .חודשים
מספר מאוחר יותר הרחיב הארגון את פרישתו אל בנגאזי ואף אל מרכז רצועת
החוף ,וקבע את מעוזו בעיר סירת בלב "סהר הנפט" הלובי .תנופת הכיבושים
של המדינה האיסלאמית לוותה בהגדלת ממדי הקטל וההרס במדינה ,והציתה
מעגל מלחמתי נוסף לצד זה של מלחמת האזרחים .שני מעגלי המלחמה הזינו
זה את זה וטלטלו את האוכלוסייה במערבולות חורבן ודמים .בכל אחד ממעגלי
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המלחמה ובממשק שביניהם הסתמנה גם מעורבות של שחקנים חוץ-מדינתיים
ולא מדינתיים ,ובכלל זה ארגוני ג'יהאד נוספים כגון אלקאעדה – היריב לארגון
המדינה האיסלאמית אשר פועל במרחב של דרום לוב ושל דרום אלג'יריה
ובעומק רצועת הסהל האפריקני )רונן.(Filiu, 2015 ;2013 ,
ההסתחררות המואצת של לוב במעגלי המלחמה מוטטה כליל את שרידי
המערכות המדינתיות שנועדו לשרת את האזרחים ,כגון מערכות החינוך,
הבריאות ,הרווחה ,התחבורה ,הדיור והשיטור .אזרחי לוב נקלעו למערבולות של
אלימות יומיומית ,של מצוקות קיום ושל הפקר ביטחוני .מספרן הגדול
ופעילותן האינטנסיבית של המיליציות המזוינות ,חלקן עברייניות ומבריחות
בני אדם ,סמים וסחורות גנובות ,ואחרות שלוחמיהן השתתפו במרי המזוין
להפלת קד'אפי ולמיגור צבאו שקרס עמו ושמילאו את הריק הצבאי והביטחוני
שנוצר ,העמיקו את השבר המדינתי והאנושי )למפת הכוחות המזוינים ראו
 .(Gaub, 2013; 2014בלטו הגידול במספר הפגיעות בנפש ,ריבוי מעשי
החטיפה לשם קבלת כופר או להפעלת לחץ פוליטי )כמו המקרה המובהק של
חטיפת עלי זידאן בעת כהונתו כראש הממשלה ב ,(2013-עלייה במספר
ההתנקשויות באנשי עסקים ,בעיתונאים ובפוליטיקאים ואף בבכירי הממשל
הפוסט-קד'אפי ,וריבוי מקרים של הרג אזרחים ללא הבחנה ,בזיזת רכוש ציבורי
ופרטי ,שחרור אסירים עברייניים במהלך פריצות לבתי כלא ולתחנות משטרה
והתעללויות בנשים ובעובדים זרים .רמת האנרכיה האלימה גבהה כל העת
והרתיעה משקיעים ושחקני חוץ פיננסיים פרטיים ומדינתיים ,בעיקר מהמפרץ
וממדינות המערב ,מלהזרים הון פיננסי כדי לשקם את מערכות הצבא והביטחון
ולבנות מחדש את תשתיות הכלכלה ההרוסות של המדינה .כל מערכות
המדינה והחברה ובכללן כלכלתה נקלעו למשבר חמור עד כדי שיתוק .הצמצום
הדרסטי בייצוא הנפט ובהכנסות לוב במטבע זר לצד צניחת מחירי הנפט בשוק
העולמי דלדלו את קופת המדינה ,שלא הייתה מסוגלת לדאוג לאזרחיה
המיוסרים.
המסגרת המדינתית המתפוררת כשלה שוב ושוב בבניית משילות אפקטיבית,
והמשיכה להיטלטל על גלי המלחמות והכאוס תוך שהיא מתנהלת ב"מאזן
אימה" בין שני מעגלי המלחמה מחד גיסא ,ובין שני המחנות הפנימיים
העיקריים ,שבראש כל אחד עמדה מיליציה מזוינת ורבת עוצמה צבאית
ופוליטית ,מאידך גיסא .כל אחת משתי המליציות התייצבה לצד ממשלה
אחרת ,יריבה ועוינת לרעותה :ממשלה אחת פעלה מטוברוק שבמזרח המדינה
ונשענה על מיליציית זינתאן; והממשלה האחרת פעלה מטריפולי שבמערב לוב
ונשענה על מיליציית מיצראתה .כל אחת משתי הממשלות התבצרה בבונקר
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האינטרסנטי שלה ,מועצמת בתמיכה אקטיבית של "מיליציית הבית" ובה בעת
מועצמת גם על ידי שחקני חוץ אזוריים ובין-לאומיים ,ערביים ומערביים.
דינמיקה פוליטית וצבאית דו-ראשית זו ,שמומנה על ידי קופת המדינה מתוקף
הסדר בין שתי הממשלות ,תבעה וממשיכה לתבוע את כספי הנפט והגז
הזורמים בקילוח דליל אל קופת המדינה ,ומשאירה אותה ללא משאבים
כלכליים שישרתו את צורכי האוכלוסייה .זו נותרה לדאוג בעצמה לקיומה
במלחמת משנה יומיומית לצד שתי המלחמות שהקיזו את דמה של לוב עד
לשלהי  – 2016מועד השלמת המאמר .שתי הממשלות ,שנטרלו זו את סמכותה
של זו תוך ליבוי אלימות ואיבה פוליטית בקווי השסע ביניהן ,הנציחו בעצם
קיומן את סכסוכי הדמים בעוד האוכלוסייה משלמת מחירים טרגיים מאמירים.
גם ממשלת "ההסכמה הלאומית" ,שהוקמה במאמצי האו"ם בטריפולי במהלך
 2016במטרה להציב חלופה לשתיים הקיימות ולכונן ממשל סמכותי ,ובהמשך
לפעול לשירוש אחיזת המדינה האיסלאמית מן המדינה ,לא הצליחה לפרוץ את
מחסום היריבויות ,ניגודי האינטרסים ומשברי הזהויות ולהציב את עצמה
כסמכות משילותית מרכזית ואפקטיבית.
עם זאת ,כינון ממשלת ההסכמה הלאומית בראשות פאיז אלסראג' ,והתמיכה
הבין-לאומית החזקה בקיומה ,אפשרו למדינות המערב להילחם במחצית
השנייה של  2016במשותף עם שחקנים פנים-לוביים לסילוק המדינה
האיסלאמית מלוב .בתום  2016נמשכה מלחמה זו בסירת שבמרכז המרחב
הצפוני של המדינה :כוחות המיליציה החמושה של מיצראתה והמיליציה
בראשות אבראהים ג'דראן ,שנטלה על עצמה את האחריות על שמירת מתקני
הפקת הנפט ונמלי ייצואו ,נלחמו לצד "כוחות מיוחדים" של ארצות הברית
ובריטניה .חרף מספר הלוחמים הגדול יחסית של המדינה האיסלאמית בלוב,
שהוערך בלמעלה מ 6,000-ב ,(Chivvis, 2016) 2016-וחרף לחימתם הנחושה,
ספג הארגון מכה צבאית קשה במפנה שנת -2016ראשית  .2017עם זאת ,אחיזת
המדינה האיסלאמית בלוב לא מוגרה כליל :הארגון העתיק את בסיסי פעילותו
אל המדבריות שבדרום לוב ואף מעבר לגבולותיה אל רצועת הסהל
האפריקנית .ההתמקמות במרחבים השוממים ונעדרי הפיקוח הביטחוני והצבאי
האלה נועדה לאפשר לארגון לשקם את מעמדו ואולי אף לחדש את מעורבותו
בזירה הלובית ,אם זו תמשיך להסתחרר במעגלי האלימות והכאוס ,או לתקוע
יתד חדשה במרחבי האזור ).(Ronen, 2017
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ג .סבל האזרחים וכתישתם במערבל המלחמות והתוהו
ובוהו :הטרגדיה האנושית
מי שחווים קשיי קיום יומיומיים וסכנה מתמדת לחייהם עקב מאבקי הדמים,
הטרור והיעדר ממשל מתפקד הם אזרחי המדינה והעובדים הזרים החיים בה.
כמו כן ,רבבות מהגרים ופליטים שנטשו את מדינות האם במרחבי המזרח
התיכון והסהל האפריקני ,ואף כאלה המגיעים ממרחבים גיאוגרפיים אחרים
והבוחרים לנוע אל אירופה דרך נתיבי ההברחה החוצים את לוב הכאוטית
ובעלת הגבולות הפרוצים ,משלמים מחירים נוראים ובכלל זה קורבנות בנפש
) .(del Valle, 2016מלחמת האזרחים ומלחמת המדינה האיסלאמית ,וכן
פעילות ארגוני טרור ופשיעה נוספים ,לא הבחינו בין האוכלוסייה הלובית ובין
הזרים העובדים בלוב או חוצים את מרחביה בדרכם לאירופה .רבים מן
העובדים הזרים ,שהגיעו ללוב בעת שגשוג כלכלת הנפט והגז בעידן קד'אפי
באישור חוקי או בלעדיו ,נמלטו זה כבר מן המדינה ,אך רבים אחרים עדיין
שוהים בה )חסרים נתונים על מספרם( .ארגון המדינה האיסלאמית ,שנהנה עד
לסילוקו מסירת שברצועת החוף הים-תיכוני מחופש תנועה באזור ,לא בחל אף
הוא ברווחי "תעשיית ההגירה" הבלתי חוקית ,וניצל את היאחזותו בקרבת נתיבי
ההגירה לעשיית רווחים כספיים ולהברחות נשק ,סמים וסחורות גנובות ,ואף
לא בחל בהתעמרות במהגרים ה"כופרים" ובהוצאתם להורג .עריפת ראשיהם
של " 21כופרים" – קופטים מצריים – על חוף הים התיכון בסירת בפברואר 2015
התפרסמה במיוחד בחומרת זוועותיה .התבססות המדינה האיסלאמית במרכז
רצועת החוף הים-תיכונית ,שבה חיים כ 85%-מאוכלוסיית לוב המונה כ6.2-
מיליון נפש ,ומיקום נמלי הנפט ומסופי ייצואו – כמו גם כני השילוח של
המהגרים במסעם הבלתי חוקי לאירופה – ברצועת החוף ,העניקו לארגון
יתרונות כלכליים ,אסטרטגיים וצבאיים והזרימו חמצן לעורקיהם של מעגלי
האלימות והאנרכיה.
מאחר ששתי המלחמות התנהלו ברצועת החוף רווית הבנייה העירונית ,צפופת
האזרחים ומתקני הנפט ,האזרחים החיים במרחביה חשופים כל העת לסיכוני
חיים תוך שהם משלמים מחירים מידיים ,מצטברים ,ישירים ועקיפים :הרג,
פציעות קשות והיעדר שירותים רפואיים ותרופות חיוניות ,החרבת בתים והרס
רכוש ,ביזה ושוד דרכים ,חסימת דרכי תעבורה על ידי מיליציות פיראטיות
והחרמת מוצרים בכוח הנשק תוך שיתוק המסחר ,ניכוס מזון ותרופות שהובאו
ללוב במסגרת סיוע הומניטרי בין-לאומי על ידי מיליציות וכוחות צבא ,חטיפת
אזרחים ופוליטיקאים לשם קבלת דמי כופר או להפעלת לחץ לשם מילוי
דרישות פוליטיות ואחרות ,סחר בבני אדם וקצירת איברים ,חטיפת ילדים

8

43

למטרות לחימה ומין ,מעשי אונס וחטיפת נשים ושעבודן כשפחות מין עבור
אנשי "המדינה האיסלאמית" ,רצח עיתונאים מקומיים וזרים והתנקשות בחיי
פוליטיקאים; התקפות על תחנות משטרה ועל בתי כלא ושחרור אסירים
ושילובם במעגלי המלחמה; הפצצת בתי חולים ,בתי מלון ,בתי מגורים ,מוסדות
ציבור ,התקפות על מערכות עיתונים ותחנות רדיו וטלוויזיה; שריפת בתים לא
רק של זרים אלא גם של לובים "כופרים" המתנגדים ל"מדינה האיסלאמית"
והרג אזרחים במהלך מתקפות הכיבוש של הערים ,פיגועי טרור נגד ארגוני
סטודנטים ופעילים חברתיים ופוליטיים ,פגיעה באתרים ארכיאולוגיים ,הפצצת
תשתיות כלכליות ואסטרטגיות ובכלל זה שדות תעופה ונמלי נפט ,פיגועי טרור
המוניים ,פיצוץ קווי מים לשתייה ופגיעה בקווי חשמל .הפגיעה החמורה
והבלתי פוסקת בחיי אדם ובמערכות החיים הסובבות אותו ,לצד הסבת נזקים
חמורים ומצטברים לכלכלת המדינה ,מזינים את הסתחררות לוב במעגל
קסמים :החמרת המצב הכלכלי מאיצה את גלישת המדינה והחברה במדרון
הכשל המדינתי לעבר אנרכיה אלימה ,והתפתחויות אלה מצדן מחריפות את
השבר הכלכלי וכן הלאה ללא יכולת להיחלץ מן הסחרור.
אחת מתוצאות הלוואי הבולטות של סחרור זה היא הימלטות אזרחים רבים
מרצועת החוף הלובית אל הפריפריה המדברית וקשת החיים ,ובעיקר אל
המדינות הסמוכות – אלג'יריה ותוניסיה – ואף אל בירות אירופה .בשנת המרי
הראשונה דיווח האו"ם על כ 686,000-איש שעזבו את לוב ).(Peterson, 2011
לא ידוע כמה מהם שבו למדינה ,אם בכלל .בכל מקרה ,חסרים נתונים
מעודכנים ואמינים על היקף הטלטלה הדמוגרפית בתוך לוב ומחוצה לה בשש
שנות המלחמה ,אך תופעה זו לא הייתה מוכרת במדינה עד לשנים האחרונות;
זאת בניגוד בולט למדינות המגרב ,הסהל וקרן אפריקה ,ובראשן אלג'יריה,
מרוקו ,ניג'ר ,מאלי ,סודאן וסומליה ,המוכרות כמדינות מייצאות הגירה ופליטות
זה שנים רבות ).(Ronen, 2008; CARIM, 2010
מצוקת האזרחים בלוב החריפה בהתמדה ובהתאמה להתעצמות מלחמותיה:
על פי נתון שפרסם האו"ם בראשית  ,2016כ 2.4-מיליון בני אדם – למעלה
משליש מכלל האוכלוסייה – נזקקו באותה עת לסיוע הומניטרי עד כדי הצלת
חיים ) .(UN News Service, 2016למרבה הטרגדיה נמנע מהם הסיוע ,או
שהוא הגיע במשורה ובאופן לא סדיר ,עקב אוזלת ידן וחוסר עניינן של שתי
הממשלות הנלחמות זו בזו וכן עקב היעדר כתובת מרכזית אפקטיבית לניתוב
הסיוע ביעילות ובביטחון .מגבלות המימון שמהן סובלים גופי סיוע
התנדבותיים מקומיים ובין-לאומיים ,ומאמצי ההשתלטות של מיליציות
חמושות על הסיוע שבכל זאת מגיע ,מחריפים את המצוקות האנושיות בלוב.
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חומרת הפגיעה באזרחים גובה מחיר יקר במיוחד מדור הילדים המתבגר אל
תופת המלחמה בלוב ובמרחב המזרח-תיכוני – הדור שאמור למלא פונקציות
חיוניות בשיקום ובבנייה עתידיים של המסגרת המדינתית ושל חברתה כאשר
ואם תהליכים אלה יתרחשו ,וגם אם לא במסגרת המדינתית הקיימת ולא
במתכונת הטריטוריאלית המוכרת .דור הצעירים סובל מטראומות קשות,
מהיעדר שירותי חינוך ובריאות ומהיעדר מערכות מייצבות סדר וביטחון ,וחלקו
היגר ממדינתו ,ייתכן שלבלי שוב .רבים מהילדים ומהנערים הידרדרו לפשיעה,
לזנות ואף להשתתפות פעילה בזירת המלחמות .אמנם קשה להשיג נתונים
אמינים על הגירת צעירים מלוב ועל שימוש בילדים למטרות לחימה ,עבריינות
ומין ,אך התופעה קיימת במדינה זו כמו בזירות מלחמה אחרות .על פי נתוני
האו"ם שליש מקורבנות הסחר בבני אדם הם ילדים נפגעי מלחמות .מזעזע הוא
גם הנתון שלפיו כ 10,000-ילדים מבין כ 26,000-ילדים שנמלטו מזירות
המלחמה או שנשלחו על ידי הוריהם לאירופה ללא ליווי במהלך  2015נעלמו,
וכי קיים חשש שנפלו קורבן לעבריינות ,לסחר בבני אדם למטרות לחימה,
לעבודות כפיים נצלניות ולניצול מיני )הארץ2016 ,ב(.
ראוי לציין תופעה נוספת הקשורה למעורבות ילדים ונוער בכאוס המלחמתי
בלוב ולגלי ההגירה הבלתי חוקית הנעים מאפריקה ומן העולם הערבי דרך
מדינת ההפקר הלובית אל חופי אירופה .הגבולות הפרוצים של לוב ,הכאוס
הביטחוני והצבאי ברחבי המדינה ,מצוקות הקיום של האוכלוסייה והתפרקות
התא המשפחתי והסדר החברתי הקנו ללוב מעמד של "גן עדן" עבור תעשיית
הברחת בני האדם לאירופה ,לצד נתיב נוסף דרך תורכיה וממנה ליוון והמשך
למדינות אירופה .מאמצי רשתות ההברחה להגדיל את הכנסותיהן דרבנו אותן
לגייס נערים לוביים ,שמסכימים בעבור תשלום נמוך להשיט את הסירות
הרעועות המקיימות את שגרת הברחות האדם במרחבי הים התיכון .השילוב
בין גילם הצעיר והיעדר ידע וניסיון בהשטת הסירות ,רבות מהן גרוטאות לא
ראויות לשיט ,לבין העמסת היתר של הפליטים והמהגרים על סירות אלה ,כולל
נשים וילדים ,הוביל לגידול הדרמטי במספר הטובעים למוות ליד חופי לוב
במהלך  .2016כדי לצמצם את ההגירה מלוב לאירופה הסמיך האיחוד האירופי
את "שלטונות לוב" – ובפועל את המיליציות המזוינות המקורבות לכל אחת
משתי הממשלות – לעצור ספינות מהגרים במימי הים התיכון ולשלחן בחזרה
ללוב ,ובכך חשף את הפליטים ואת המהגרים להתעללות קשה ואף למוות .לא
ברור אם מדובר באלה שהוחזרו בלבד או שאליהם צורפו אחרים ,אך ארגונים
לזכויות אדם העריכו ביולי  2016כי כ 3,500-פליטים ומהגרים מוחזקים ב20-
מרכזי מעצר רשמיים בלוב ,לצד רבים אחרים המוחזקים במרכזי מעצר לא
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רשמיים והשייכים לארגונים עברייניים או למיליציות ולארגונים חמושים
)הארץ2016 ,א(.

ד .סיכום
ההסתחררות הגוברת של המדינה הלובית ושל חברתה באנרכיה ממאירה,
במשבר זהות אלים ובלהט המלחמות – בדומה למדינות נוספות במרחב הערבי
– תובעת מחירים בנפש ,המאמירים ככל שסכסוכי הדמים נמשכים .מאמצי
השחקנים הפנים-לוביים והחוץ-לוביים לייצוב הזירה הפוליטית בלוב ולסיום
מלחמותיה נכשלו עד למועד השלמת המאמר בשלהי  .2016קול שוועת הסבל
האנושי בלוב נמהל בזעקת הסבל האנושי העולה בעוצמה מזירות המלחמה
והטרור הג'יהאדיסטי בסוריה ,בתימן ,בעיראק ובמדינות נוספות המיטלטלות
במלחמות במרחב הערבי והאפריקני.
מציאות האסון ,האימה והייאוש שבה חיים אזרחי לוב זה למעלה משש שנים,
והיעדר כל פתרון באופק המידי של שלהי  ,2016מעוררים שאלות רבות :האם
המסגרת המדינתית והחברה הלובית מרובת השסעים מסוגלות לחלץ את
עצמן ממערבולות החורבן והדמים ולהחזיר ללוב סדר מדינתי יציב ומשקם
חיים? האם אפשר לעשות זאת ללא סיועם הפעיל של שחקני החוץ ,ובראשם
ארצות הברית ומדינות מערביות נוספות? והאם השחקן הרוסי ,המעמיק את
מעורבותו הצבאית והפוליטית בלוב ,מסוגל או מעוניין לאחות את השברים
בזירה הלובית? האם תצליח המדינה הלובית המתפוררת לבנות מחדש את
תעשיית הנפט ,למנף את כלכלתה ולשמר את שלמותה הטריטוריאלית? האם
לוב תמשיך להיות ערוץ כאוטי ומוביל של הגירה בלתי חוקית לאירופה? ומה
יעלה בגורל צעירי לוב – חלק הארי של אוכלוסייתה – החווה את מוראות ההרס
והדמים ושחלקו נוטש את המדינה? ומה יהיה חלקם של הצעירים בלוב ובעולם
הערבי בחידוש המעמד של מדינות הלאום באזור ,או שאולי יתפתח במרחב
הערבי סדר יום פוליטי ,צבאי או דתי שונה מקודמיו? הדחק הדמוגרפי המחריף
במדינות ערב ,ובמיוחד המספר העצום של צעירים – ב 2010-הגיע שיעור
האזרחים בגילים  24–15בעולם הערבי לשיא של  20%מכלל האוכלוסייה ומאז
הוא ממשיך לגדול – מסמנים את צעירי המרחב הערבי ככוח המוביל,
ופוטנציאלית ככוח שביכולתו לעצב מחדש את הנוף המזרח-תיכוני .לא רק
ששיעור האבטלה בקרב הצעירים במדינות בעולם הערבי כפול מן הממוצע
העולמי ,ובמדינות כגון מצרים הוא יותר מפי שלושה מן הממוצע העולמי ונע
סביב  ;42%לוב היא שיאנית אבטלה ,ובמיוחד בקרב צעיריה המשכילים :שיעור
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האבטלה במדינה ,שכלכלתה נמצאת בנסיגה דרמטית ,הוא The ) 49%
.(Economist, 2016
האם נראה את התרחיש הדרמטי של גאות נחשולי הגירה ופליטות סוריים אל
חופי אירופה חוזר על עצמו גם במציאות הלובית? או שאולי לוב עתירת
משאבי האנרגיה ,הקרובה למוקדי הביקוש האירופיים והמהווה יעד תיירותי
נחשק ,תתעשת בסיוע של שחקני חוץ ותשים קץ למלחמותיה ולאי-הסדר
הפוליטי והביטחוני? בשלב זה של שלהי  2016נראה שאפשרות זו אינה בהישג
יד ,וכתמיד ,מי שמשלם את המחירים הגבוהים ביותר ובראשם חיי אדם הם
האזרחים.
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ירון סלמן

משימות שלום במאה ה - 21-מהכרה בטעויות
עבר ועד לאדפטציה ואכיפה
תקציר
לנוכח העלייה בדומיננטיות של סכסוכים תוך-מדינתיים לצד הצמצום הניכר
במספרן של מלחמות בין-לאומיות לאחר  ,1989כוחות שמירת שלום הפכו
לאמצעי העיקרי של הקהילה הבין-לאומית בניסיון להתמודד עם האיומים
שמציבים סכסוכים פנימיים ומלחמות אזרחים על יציבות השלום האזורי
והעולמי .מטרת המאמר היא לתאר את משימות השלום שפרוסות מטעם
האו"ם במוקדי סכסוכים ברחבי העולם ב 25-השנים האחרונות .המאמר מציג
את השינוי שחל באופי המשימות ומנתח בהרחבה את הסיבות למעבר
ממשימות "מסורתיות" למשימות "רב-ממדיות" ולמשימות אכיפה והגנה על
אזרחים .הניתוח מראה שהמעבר למשימות הגנה מצביע על ניסיונות האו"ם
להתאים את פעולותיו לאתגר שמציבים הסכסוכים הפנימיים בתקופה שלאחר
 ,1989וכי שני גורמים עיקריים עמדו בבסיס השינוי – אימוץ הדרגתי אך עקבי
של הנורמה להגנת אזרחים וניסוח מנדט ייעודי ההולם את מטרות המשימות.
זאת ועוד ,המאמר מראה שמשימות דור שלישי מסייעות בצמצום הפגיעה
באזרחים כל עוד הן מוסמכות לכך באמצעות ניסוח מנדט הולם ,וכל עוד הן
מצוידות ומאוישות באופן ייעודי לשם הגנה על אזרחים.

א .מבוא
במסגרת ההתמודדות של הקהילה הבין-לאומית עם מוקדי סכסוכים ,בניסיון
להביאם לכדי סיום או לכל הפחות לסייע בצמצום רמות האלימות והפגיעה
באזרחים ,מוצבים ברחבי העולם  107,574אנשי סגל המאיישים  16משימות
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שלום מטעם האו"ם ,בתקציב של  8מיליארד דולר בקירוב 1 .רוב המשימות
פרוסות במוקדי סכסוך תוך-מדינתיים ,כגון הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו,
מאלי ודרום סודן ,ולפחות מחציתן מוגדרות כמשימות "רב-ממדיות"
וכמשימות אכיפה והגנה על אזרחים 2 .נתונים אלו מצביעים על כך שכוחות
שמירת השלום מטעם האו"ם הם אמצעי חשוב ,אם לא עיקרי ,שמשמש את
הקהילה הבין-לאומית בניסיון להתמודד עם המספר הגבוה של הסכסוכים
הפנימיים בימינו ולשמור על הביטחון הקיבוצי .כמו כן ,נתונים אלו מצביעים
על השינוי שחל באופי המשימות ועל כך שבשנים האחרונות הולכת וגוברת
הנכונות של הקהילה הבין-לאומית ,האו"ם ומועצת הביטחון לפרוס משימות
3
מדור שלישי ,קרי משימות אכיפה והגנה על אזרחים.
כפי שינותח בהרחבה בהמשך ,ההבדל המעשי בין המשימות ה"רב-ממדיות"
)דור שני( ומשימות האכיפה )דור שלישי( ובין המשימות ה"מסורתיות" )דור
ראשון( נעוץ בעיקר בייעוד שלהן – משימות דור ראשון שוגרו כדי לסייע
לשמור על יציבותן של הפסקות אש בגמר סכסוכים בין מדינות ,ואילו משימות
דור שני ושלישי משוגרות למוקדי סכסוכים תוך-מדינתיים פעילים כדי לסייע
בשיקום המדינה ומוסדותיה וכדי להגן על אזרחים ולהצילם.
לנוכח הבדל זה עולה השאלה :מהם הגורמים לשינוי שחל באופי המשימות
המשוגרות מטעם האו"ם למוקדי סכסוכים? יתרה מכך ,מדוע ב 25-השנים
האחרונות גברה נכונות הקהילה הבין-לאומית להגן על אזרחים באמצעות
משימות אכיפה? בד בבד ראוי גם לציין את הפולמוס בדבר נחיצותן ויעילותן
של משימות האו"ם ,בעיקר לנוכח כישלונות צורמים ,מקרים של התנהגות לא

1
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3

נתונים רשמיים של האו"ם נכון ליום  ,28/02/2017וראו
.http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml
אלו הן המשימות ברפובליקה המרכז אפריקאית )החודש מציין את מועד ההצבה של המשימה(,
 ;(MINUSCA) 4/2014במאלי ;(MINUSMA) 4/2013 ,בהאיטי;(MINUSTAH) 6/2004 ,
ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ;(MONUSCO) 7/2010 ,בדארפור ;(UNAMID) 7/2007 ,בחבל
אביי שבסודן ;(UNISFA) 6/2011 ,בדרום סודן ;(UNMISS) 7/2011 ,ובחוף השנהב4/2004 ,
).(UNOCI
לשם השוואה ,במרץ  2004מספר המשימות ששוגרו מטעם האו"ם למוקדי סכסוכים היה מצומצם
יותר ועמד על  ,13הן מנו  49,158אנשי סגל ותקציבן היה  3מיליארד דולר בקירוב .זאת ועוד ,השינוי
באופי המשימות מתבטא בעיקר בכך שלהבדיל מסוג המשימות שנפרסו בשנת  ,2004שברובן
המוחלט היו משימות דור ראשון ושני ,בימינו פרוסות משימות ייעודיות להגנה על אזרחים ,כלומר
משימות דור שלישי ,כגון זו הפרוסה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו )משימת ההגנה
 MONUSCOבמקום  MONUCהרב-ממדית שנפרסה ב ,(2004-במאלי ,ברפובליקה המרכז
ראו
סודן;
ובדרום
בדארפור
שבסודן,
אביי
בחבל
אפריקאית,
.http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet_archive.shtml
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הולמת ואף ניצול והתעללות מינית מצד אנשי שמירת שלום בשטח;  4וכן לנוכח
מורכבויות אחרות ,דוגמת שאלת הגישה הסובייקטיבית המנחה לא פעם את
שיקולי ההתערבות של מועצת הביטחון בסכסוכים ,שלעתים גוברת על
שיקולים הומניטריים ואף על השיקול של תרומת הכוחות לשמירת שלום.
בספרות נדונו שאלות נוקבות בדבר תרומתם ,נחיצותם וחיוניותם של כוחות
שלום במוקדי סכסוכים לאחר המלחמה הקרה ) Diehl, Reifschneider and
;Hensel, 1996; Luttwak, 1999; Boot, 2000; Werner and Yuen, 2005
.(Nilsson, 2008
למרות פולמוס זה ,הטענה המרכזית של מאמר זה היא שלמעבר ממשימות
"מסורתיות" למשימות "רב-ממדיות" ולמשימות אכיפה והגנה יש השפעות
משמעותיות על היכולת לצמצם את הפגיעה באזרחים במוקדי סכסוכים.
הניתוח המוצג במאמר מראה כי השינוי באופיין של משימות שלום מטעם
האו"ם למוקדי סכסוכים פנימיים הוא פועל יוצא של הכרה בטעויות העבר,
למידה והתאמה רעיונית-תפיסתית של מטרות האו"ם למציאות משתנה.
במהלך  25השנים האחרונות הלכה והתגברה ההכרה בכך שסכסוכים תוך-
מדינתיים מערערים את היציבות והשלום האזורי והעולמי וכרוכים בסבל אנושי
עצום המצריך הגנה על אזרחים .הניתוח יתרכז אפוא בתקופה שלאחר 1989
ועד ימינו ,ויסקור את הסיבות לשינויים המהותיים שחלו באופי המשימות
המשוגרות מטעם האו"ם למוקדי סכסוכים .הדיון המוצע נתמך בעיקר על ידי
ניתוח תוכן של מסמכים ראשוניים ,בעיקר דוחות של ועדות או"ם ,החלטות של
מועצת הביטחון ודוחות מטעם ארגוני זכויות אדם .כמו כן ,על מנת לתאר את
ממדי התופעה וניסיונות ההתמודדות עמה נעשה גם שימוש במסדי נתונים
ומחקרים קודמים .במאמר שלושה חלקים :חלקו הראשון דן במאפייניהן של
המשימות מדור ראשון שנפרסו מטעם האו"ם בתקופת המלחמה הקרה; חלקו
השני מנתח את הסיבות לשינויים שחלו באופיין של המשימות ואת המעבר
למשימות "רב-ממדיות" ומשימות אכיפה והגנה לאור האיומים החדשים על

4

במרץ  2016אימצה מועצת הביטחון של האו"ם החלטה הקוראת לחקור יחידות של כוחות שמירת
שלום שאנשיהן נחשדו בניצול מיני ,ואף להחזירם למדינותיהם .החלטה זו ,שהתמקדה בהאשמות
בדבר מקרי התעללות מינית מצד אנשי כוח שמירת השלום ברפובליקה המרכז-אפריקאית ,הצטרפה
לשורת פרסומים ,דוחות של ארגוני זכויות אדם והחלטות קודמות של מועצת הביטחון בשנים
האחרונות באשר למקרים של ניצול מיני מצד אנשי שלום ששוגרו לסומליה ,לסודן ,לחוף השנהב,
לבוסניה ,להאיטי ,לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ולליבריה .אנשי האו"ם הואשמו בביצוע
פשעים כגון התעללות מינית ,סחר בנשים ,אונס נשים ואף אונס קטינים .יש לציין שקורבנות
הפשעים היו אזרחים שאנשי השלום נשלחו להגן עליהם .לדיון נוסף ראו את החלטה  2272של
מועצת הביטחון של האו"ם וכן סלמן.2016 ,
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השלום העולמי לאחר המלחמה הקרה; בחלקו השלישי יוצגו מסקנות ותנותח
יכולתן של משימות השלום להתמודד עם האיומים העכשוויים.

ב .שמירת שלום ומשימות שלום  -השנים הראשונות
על מנת לנתח את ההתפתחות והשינויים שחלו באופיין של משימות השלום
בתקופה האמורה יש לפרט תחילה את התפיסה הרעיונית מאחורי פריסתן.
במגילת האו"ם מפורטות מטרות הארגון ,והבולטת ביניהן היא הניסיון "לשמור
על השלום והביטחון העולמי" 5 .שני פרקים במגילה מפרטים את האמצעים
העומדים לרשות מועצת הביטחון בבואה להתמודד עם סכסוכים ולמעשה
לשמור על הביטחון הקיבוצי :פרק  ,6העוסק ביישוב סכסוכים באמצעות
דיפלומטיה ומשא ומתן ,ופרק  ,7המפרט את אמצעי האכיפה במקרה
שהמאמצים הדיפלומטיים אינם נושאים פרי .אמצעי האכיפה המדוברים הם
אמצעים דיפלומטיים וכלכליים המתבטאים לרוב בהטלת עיצומים וסנקציות
על השחקנים הסוררים בניסיון לאכוף את השלום העולמי .במקרה של כישלון
האמצעים הללו פרק  7מתיר למועצת הביטחון להשתמש גם בכלים צבאיים
לצורך אכיפת השלום ,החל מהטלת הסגרים ,עבור דרך הכרזה על אזורים
אסורים לתנועה ו/או לירי וכלה בהפעלת כוח באופן יזום.
שמירת שלום היא אפוא כלי שפותח על ידי האו"ם כדי לסייע בהתמודדות עם
סכסוכים אלימים ,ופרקים  6ו 7-של מגילת האו"ם עומדים בבסיס המנדט של
המשימות השונות שנפרסו מטעמו במוקדי סכסוכים לאורך השנים 6 .בזמן
המלחמה הקרה שוגרו מכוח פרק  6משימות שלום מדור ראשון ,הידועות גם
בשם משימות "מסורתיות" ) ,(traditional peacekeepingלמוקדי סכסוכים
בין-מדינתיים ,דוגמת גבול ישראל–סוריה ,גבול הודו–פקיסטן והגבול בין
קפריסין התורכית לקפריסין היוונית .מטרתן העיקרית הייתה לקדם את מאמצי
יישוב הסכסוך בגמר המלחמות בין המדינות ,והן עסקו בהגשת סיוע לכינון
הפסקת אש ,שמירת יציבותה ,פיקוח על פירוז ועל נסיגת כוחות ומניעת חידוש
אלימות .פריסתן התאפשרה לאור הסכמת הצדדים המעורבים להפסקת
הלחימה ולפריסת כוחות חיצוניים ,ופעולתן התאפיינה בניטרליות ובאי-שימוש
בכוח .בניגוד למשימות דור שני ודור שלישי ,משימות דור ראשון לא יועדו
5
6

ראו במגילת האו"ם.http://www.un.org/en/sections/un-charter/index.html ,
לדיון מורחב בסוגיית התפתחותם של כוחות השלום מטעם האו"ם ראו Goulding, 1993; O'neill
.and Rees, 2005
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מלכתחילה להתערב במוקדי סכסוכים פעילים אלא שוגרו לשם הבטחת
יציבות הפסקת האש בגמר סכסוכים .לאור זאת ,גם מחקרים קודמים התמקדו
בתרומות המצופות מהמשימות המסורתיות ליציבות הפסקת האש ) Fortna,
 ;(2003; 2004לחיזוק תהליכי דמוקרטיזציה );(Doyle and Sambanis, 2000
ולצמצום האפשרות של חידוש האלימות ).(Fortna, 2008
בהקשר זה יש לציין כי המשימות הראשונות ששוגרו מטעם האו"ם למוקדי
סכסוכים נפרסו דווקא במסגרת הניסיונות הבין-לאומיים להתמודד עם
הסכסוך הישראלי–ערבי :כוח משקיפים בשם United Nations ) UNTSO
 (Truce Supervision Organizationנפרס בשנת  1948על מנת לפקח על
יישום הסכמי שביתת הנשק בין ישראל ומדינות ערב 7 ,וכוח הפרדה בשם
 (United Nations Emergency Force) UNEF Iנפרס בסיני בשנת  1957על
מנת להבטיח את הפרדת הכוחות ולפקח ,ללא משוא פנים ,על יישום הסכמי
הפסקת האש 8 .כוחות אלו – בייחוד כוח ההפרדה – היו המודל לפריסתן של
משימות שלום עתידיות בזמן המלחמה הקרה.

ג .המעבר למשימות "רב-ממדיות" ולמשימות אכיפה
והגנה
עם העלייה החדה במספר הסכסוכים הפנימיים בתחילת שנות התשעים של
המאה העשרים התעורר גם הצורך לערוך שינוי באופיין של משימות שלום,
משום שמשימות הדור הראשון לא התאימו להתמודדות עם האתגרים
שמציבים סכסוכים תוך-מדינתיים 9 .כאמור ,בזמן המלחמה הקרה כוחות שלום
"מסורתיים" לא שוגרו למוקדי סכסוכים פעילים ,אלא נפרסו דווקא כאמצעי
ליישוב סכסוכים בגמר מלחמות בין מדינות .בכך נעוץ ההבדל העיקרי בינם
ובין המשימות שנפרסו לאחר  :1989כחלק מההתאמה הרעיונית-תפיסתית של
מטרות האו"ם לאתגרים שהציבו מלחמות אזרחים וסכסוכים תוך-מדינתיים –
כמו הרס של מדינות ,אסונות הומניטריים ,גלי פליטים ועקורים וסכנת ערעור
7

8

9

הכוח ,המונה  150משקיפים צבאיים ,עדיין פעיל ומשכנו בארמון הנציב בירושלים .ראו
.http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/untso/facts.shtml
לדיון מורחב במטרות הכוח ובמאפייניו ראו
.http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unefi.htm
לדיון בהתרחבות התופעה של סכסוכים פנימיים לצד הצמצום הניכר בהיקפן של מלחמות בין-
לאומיות לאחר  1989ראו Zartman, 1989; David, 1997; Walter, 1997; Gleditsch et al.,
2002; Stedman, 2002; Paris, 2004; Doyle and Sambanis, 2006; Howard, 2008; Themner
and Wallensteen, 2014; Pettersson and Wallensteen, 2015.
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הסדר האזורי עקב זליגת הלחימה למדינות שכנות  – 10החלה מועצת הביטחון
לאשר בהדרגה פריסה של משימות דור שני ,הקרויות גם "משימות רב-
ממדיות" ) .(multidimensional peacekeepingמטרתן העיקרית הייתה סיוע
ביישום הסכמים או ביצירת התנאים הפוליטיים והביטחוניים הדרושים להשגת
שלום ,ולצד אנשי סגל לובשי מדים הן אוישו גם במספר רב של אנשי סגל
בלבוש אזרחי שהיו אמורים למלא את המגוון הרחב של היעדים נושאי האופי
האזרחי של המשימה.
בהקשר זה יש לציין כי משימות הדור השני לא נפרסו רק בשל החלטת האו"ם
לעשות זאת ,אלא במקרים מסוימים אף משום שהצדדים המעורבים במלחמת
אזרחים הביעו את רצונם בכך .כמו כן ,רצונם של הצדדים המעורבים להסתייע
באו"ם הצביע על נכונותם לסיים את הסכסוך באמצעות הסכם שלום ,ועל
נכונותם לשתף פעולה עם סוכנויותיו כדי לקדם זאת .דוגמה בולטת לכך היא
פנייתם לאו"ם של ממשלת אל סלוודור ושל ארגון  11 ,FMLNבבקשה לסייע
להם להביא לסיומה של מלחמת האזרחים שהתחוללה במדינה בשנים –1980
.1992
בניגוד למשימות המסורתיות ,למשימות דור שני הוגדרו יעדים נוספים רבים
לצד סיוע בכינון הפסקת אש ושמירה על יציבותה ,ביניהם פירוק המיליציות
הצבאיות מנשקן וסיוע בשילוב הלוחמים לשעבר בחזרה בחברה ,ואף בשורות
כוחות הביטחון הלאומיים-רשמיים ,וכן הקמה ואימון של כוחות ביטחון
ומשטרה לאומיים )כמו למשל באל סלוודור(; פיקוח על התפרקות מנשק לצד
איסוף והשמדה של כלי נשק )כמו למשל באזור מזרח סלבוניה בקרואטיה(;
סיוע בשיקום מוסדות המדינה ופיקוח על בחירות מקומיות )כמו למשל
בנמיביה ובמוזמביק(; ואף נטילת סמכויות של ממשל זמני עד לעריכת בחירות
לאומיות במסגרת מעבר למשטר דמוקרטי )כמו למשל בקמבודיה( באמצעות
שילוב בין מנגנונים אזרחיים וצבאיים .הבדל חשוב נוסף ,אם לא עיקרי ,בין
המשימות ה"רב-ממדיות" ובין המשימות המסורתיות הוא שמשימות דור שני
נפרסו במוקדי סכסוכים פנימיים פעילים חריפים ,כלומר תוך כדי לחימה ,כדי
ליצור את התנאים להשגת פתרון פוליטי בין הצדדים.
המשימות הרב-ממדיות היו אמנם גדולות ומורכבות יותר מהמשימות
המסורתיות ,אך גם הן לא נתנו מענה הולם לאתגרים שהלכו והתהוו לנוכח
10

11

דוגמה בולטת לערעור הסדר האזורי עקב זליגה של סכסוך היא מלחמת האזרחים שהתחוללה
ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו באמצע שנות ה ,90-שהיו מעורבים בה שמונה מדינות ומספר רב
של שחקנים לא-מדינתיים וארגונים מורדים ,ושאף זכתה לכינוי "מלחמת העולם של אפריקה".
Farabundo Martí National Liberation Front
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הצורך לספק הגנה לאזרחים במוקדי סכסוכים ,בעיקר משום שלרוב הן נעדרו
סמכויות אכיפה .כך ,כישלונות האו"ם במניעת אסונות בתחילת שנות ה90-
בסומליה ) ,(1993–1991ברואנדה ) (1994ובסרברניצה ) (1995עוררו דיון ציבורי
סוער שתרם להכרה המתעצמת בצורך להגן על אזרחים בסכסוכים פנימיים.
לאור זאת ,כבר בשנת  1992עדכן המזכ"ל בוטרוס ראלי ,בחיבורו An Agenda
 ,for Peaceאת תפקידי האו"ם ואת הכלים הנדרשים לשם שמירה על שלום
העולם בסביבה שהשתנתה מאז הקמתו בשנת  .1945עדכון זה אפשר לערוך
את השינוי באופיין של משימות השלום ולמעשה להתאימן להתמודדות עם
האתגרים הנוכחיים.

ד .האתגרים החדשים ,הנורמה הבין-לאומית להגנה על
אזרחים ) (R2Pומשימות הגנה מטעם האו"ם
החיבור  An Agenda for Peaceהיה למעשה הניסיון החשוב הראשון להתאים
את מטרות האו"ם למציאות המשתנה ולהגדיר מחדש את הקשר בין ריבונות
מדינתית לגיטימית והתערבות חיצונית לגיטימית .לחיבור זה הצטרפו בתחילת
שנות האלפיים ניסיונות לאמץ וליישם את הנורמה הבין-לאומית בדבר
האחריות להצלה והגנה על אזרחים" ,אחריות להגן" ) R2P – responsibility to
 .(protectהתקבלותה של הנורמה היא אחד הגורמים העיקריים למעבר
למשימות דור שלישי ,והיא התפתחה בזירה העולמית בהדרגה מסוף שנות
התשעים ואילך בעקבות דיון שיזם המזכ"ל קופי אנאן בשאלת הצדקתה של
התערבות צבאית בין-לאומית ,לנוכח כישלונות מחפירים של האו"ם בטיפול
באסונות הומניטריים בולטים בתחילת שנות התשעים .ממשלת קנדה סללה
את הדרך לשינוי בהקימה את "הוועדה הבין-לאומית בנושא התערבות וריבונות
מדינתית" ) 12 ,(ICISSאשר פרסמה את הדו"ח שלה בדצמבר  .2001בדו"ח
נעשה לראשונה שימוש במונח "אחריות להגן" ,והוא קבע כי ריבונות אינה
מקנה למדינות רק זכויות אלא גם חובות ,ואחת מהן היא לספק הגנה על
אזרחיהן ורכושם .עוד קבעה הוועדה בדו"ח כי כאשר מתברר שמדינות אינן
יכולות או אינן רוצות להגן על אזרחיהן ,החובה לעשות זאת חלה על הקהילה
הבין-לאומית .לענייננו ,דו"ח זה מסמן פריצת דרך בקביעתו שלנוכח אוזלת ידן
של מדינות במקרים של אסונות הומניטריים חלה על הקהילה הבין-לאומית
חובה להתערב ,גם באמצעים צבאיים ,על מנת להגן על אזרחים במוקדי
12

 .International Commission on Intervention and State Sovereigntyלדיון נוסף ראו את מסמך
האו"ם ".(United Nations, 2002) "The Responsibility to Protect
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סכסוכים .מבחינה זו הדו"ח למעשה ערער לראשונה באופן משמעותי על רעיון
עליונות הריבונות המדינתית שרווח בזירה העולמית עד אז .דו"ח נוסף ,שחובר
בשנת  2004מטעם צוות מיוחד שהוקם ביוזמת קופי אנאן לבחינת "איומים,
אתגרים ושינוי" ,אימץ את ההמלצות הללו ובכך למעשה הוסיף וביסס את
הנורמה להגנה על אזרחים בזירה העולמית ).(United Nations, 2004
התקבלות הנורמה בקהילה הבין-לאומית מתבטאת גם במסמך הסיכום של
ועידת הפסגה העולמית של האו"ם שנערכה בספטמבר  ,2005שבו צוינה
הסכמת כל המדינות החברות כי גם מקרים של פשעי מלחמה ,טיהור אתני ,הרג
המוני ופשעים נגד האנושות יהוו עילה להתערבות צבאית חיצונית לגיטימית
).(United Nations, 2005
הטמעת הנורמה הקולקטיבית של הגנה על אזרחים בזירה העולמית יכולה
להיחשב גורם עיקרי בתהליך השינוי התפיסתי של האו"ם משום שהייתה לה
השפעה רבה ומשמעותית על מועצת הביטחון בכל הנוגע לאישור פריסתן של
משימות הגנה ייעודיות .מבחינה מעשית ,המלצות קבוצות העבודה והדו"חות
השונים בנוגע לאימוץ הנורמה זכו לאישור המזכ"ל וקיבלו בהדרגה ביטוי
בהחלטות מועצת הביטחון ,דוגמת החלטה  1674מאפריל  2006בנוגע להגנה
על אזרחים במוקדי סכסוכים 13 ,והחלטה  1706מאוגוסט  2006שאישרה
14
למעשה פריסת כוח הגנה ייעודי מטעם האו"ם בדארפור ,סודן.
זאת ועוד ,משנת  1999ואילך גברה בהדרגה המודעות בקרב הקהילה הבין-
לאומית ,ובכלל זה בקרב האו"ם ומועצת הביטחון ,ל .R2P-הביטוי המעשי
הראשון לכך היה המעבר ממשימת דור ראשון  15לפריסת כוח אכיפה והגנה על
אזרחים  16בסכסוך בסיירה לאון .על פי דיווחים רשמיים של האו"ם חלה ירידה
בהיקף הפגיעות באזרחים ככל שעלה מספר חיילי האו"ם בשטח במסגרת כוח
ההגנה והאכיפה ) .(United Nations, 2000a; 2000bהמעבר למשימת הגנה
בסיירה לאון הצביע על נכונותה של מועצת הביטחון לשגר משימות הגנה
ייעודיות למוקדי סכסוכים שבהם אזרחים הפכו להיות מטרות לגיטימיות
במסגרת הלחימה .יתרה מכך ,הוא אף הוכיח שמשימות שלום מטעם האו"ם
מסוגלות לצמצם את הפגיעה באזרחים במקרה שהן אכן מוסמכות לכך
13
14
15

16

החלטה  1674של מועצת הביטחון של האו"ם.
החלטה  1706של מועצת הביטחון של האו"ם.
לדיון מורחב במטרות ובמאפיינים של  UNOMSILראו
.http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomsil/Unomsil.htm
לדיון מורחב במטרות ובמאפיינים של  UNAMSILראו
./http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamsil
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באמצעות ניסוח של מנדט הולם ,ובתנאי שהן מצוידות ומאוישות לצורך מטרה
זו .על רקע זה אימצה מועצת הביטחון בשנת  2000את החלטה  1296בדבר
הגנה על אזרחים בסכסוכים פנימיים ,ולאחר מכן החלה לאשר בהדרגה ומכוח
פרק  7פריסת משימות דור שלישי שתכליתן הגנה ואכיפה ) PoC – Protection
 (of Civiliansבחבל דארפור בסודן ,בחבל אביי בסודן ,בדרום סודן,
ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ,במאלי וברפובליקה המרכז אפריקאית.
ההבדל העיקרי בין משימות דור שלישי למשימות הקודמות נעוץ במנדט
הייעודי שלהן ,המסמיך אותן להגן על אזרחים; בגודלן ובהיותן מצוידות
ומאוישות בחיילים מאומנים; ובכך שמטרתן העיקרית היא הגנה על אזרחים
ואכיפה של הפסקת האלימות .כמו כן ,אפשר לפרוס אותן גם ללא הסכמת
הצדדים והן מוסמכות לעשות שימוש בכוח לשם מניעת אסונות הומניטריים
והצלת אזרחים .במילים אחרות ,בעוד התכלית העיקרית של המשימות
הקודמות הייתה הבטחת יציבותה של הפסקת האש )משימות דור ראשון(
וסיוע בשיקום מוסדות המדינה ואף בכינון הסדרי השלום במהלך הקרבות
ובסופם )משימות דור שני( ,התכלית העיקרית של משימות הגנה היא הצלת
אזרחים בעת סכסוכים פעילים.
ניסוח כתב מנדט ייעודי המסמיך את המשימה להגן על אזרחים הוא גורם
מכריע נוסף בתהליך השינוי והמעבר למשימות דור שלישי לשם הצלת
אזרחים .המשימות הנוכחיות בקפריסין וברפובליקה הדמוקרטית של קונגו
ממחישות היטב את ההבדלים בין משימות מסורתיות לבין מבצעי הגנה,
הנובעים מניסוח מנדט הולם המושתת על אימוץ הנורמה להצלת אזרחים.
משימת האו"ם בקפריסין –  – 17UNFICYPהחלה פעולתה בשנת  1964בניסיון
למנוע את התחדשות האלימות בין היוונים והתורכים בקפריסין .בהיעדר פתרון
פוליטי למחלוקת נותר הכוח באי עד היום ,ומטרותיו העיקריות הן לפקח על
יציבות הפסקת האש ועל אזורי הפרדת הכוחות תוך כדי הגשת סיוע הומניטרי
בעת הצורך .בהקשר זה יש לציין שכל מטרות הכוח נושאות אופי של שמירת
שלום בגמר סכסוך ,ולשם ביצוען מונה הכוח  1,214אנשי סגל בלבוש צבאי
ואזרחי 18 .מנגד ,למעלה מ 17,000-לוחמים משרתים במסגרת משימת ההגנה
ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו –  – 19MONUSCOבמטרה ליצור חיץ בין
הקבוצות הלוחמות; לסייע בפירוק הקבוצות המורדות השונות מנשקן; להגן על
17
18
19

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
לדיון נוסף במטרות ובמאפיינים של כוח האו"ם בקפריסין ראו .O'neill and Rees, 2005
United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of
Congo
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אזרחים ואף ליזום פעולות התקפיות נגד מורדים כל אימת שעולה הצורך בכך.
יתרה מזאת ,בסוף מרץ  2013אימצה מועצת הביטחון פה אחד את החלטה
 20 2098,הקוראת לפרוס ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו "חטיבה להתערבות
צבאית" שתפעל באופן עצמאי או בשיתוף פעולה עם הצבא הלאומי הקונגולזי
נגד הכוחות המורדים במדינה .השוני הרב בין שתי המשימות הללו ,הפרוסות
בשני מוקדי סכסוכים שונים בעולם ,מדגים היטב את הנכונות של הקהילה
הבין-לאומית להטמיע וליישם את הנורמה להגנה על אזרחים במוקדי סכסוכים
באמצעות משימות הגנה מטעם האו"ם .יש לציין כי פריסתה של MONUSCO
ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו החלה בתאריך  ,1/7/2010והיא החליפה
למעשה את כוח האו"ם הקודם –  – 21MONUCשהיה פרוס במדינה מאז
נובמבר  1999בעקבות הסכם לוסאקה .אחת הסיבות העיקריות לסיום המנדט
של  MONUCהייתה כישלונה במניעת אסונות הומניטריים וכישלונה להגן על
אזרחים ,הן משום שלא ניתן לה מנדט מתאים לכך והן משום שלא אוישה
במספר מתאים של לוחמים 22 .כתב המנדט של  ,MONUSCOלעומת זאת,
הסמיך את אנשיה מפורשות לנקוט את כל האמצעים הדרושים לשם הגנה
והצלת אזרחים 23 .פריסתה אמנם לא הפסיקה לחלוטין את האלימות 24 ,אך
סייעה הן בצמצום היקפי האלימות הכללית כלפי אזרחים ,לרבות מקרים של
הרג ,אונס וגיוס ילדים לוחמים ,והן בהתמודדות צבאית אפקטיבית עם ארגוני
מורדים בצפון מזרח המדינה ,בעיקר משום שיעור הלוחמים הגבוה מתוך כלל
לובשי המדים המוצבים במסגרתה 25 ,פריסתם באזורי מתיחות ספציפיים
וציודם באופן ייעודי ) Hultman, Kathman and Shannon, 2013; 2014; IRIN
.(News, 2013; Karlsrud, 2015; United Nations, 2015
יתרה מכך ,משימות האו"ם במאלי –  – 26MINUSMAוברפובליקה המרכז
אפריקאית –  – 27MINUSCAמדגימות אף הן את השינוי במדיניותה של
מועצת הביטחון ואת המעבר ממשימות "מסורתיות" למשימות הגנה .משימת
20
21
22
23
24
25

26
27

החלטה  2098של מועצת הביטחון של האו"ם.
United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of Congo
לדיון נוסף בקשייה של  MONUCלהגן על אזרחים ראו .Marks, 2007
לעיון נוסף ראו .http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/mandate.shtml
וספגה עקב כך ביקורת נוקבת; ראו .Hatcher and Perry, 2012
משימות שלום מטעם האו"ם מאוישות לרוב על ידי לובשי מדים משלושה סוגים – לוחמים ,שוטרים
ומשקיפים לא חמושים.
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
l United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the
CentraAfrican Republic
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28

האו"ם במאלי נפרסה בתאריך  1/7/2013ומונה יותר מ 15,000-לובשי מדים,
על מנת "לתמוך ברשויות במאלי ,לסייע בייצוב מוקדי האוכלוסייה העיקריים
] [...לסכל איומים ולנקוט פעולות על מנת למנוע מגורמים עוינים מלשוב
למרכזי האוכלוסייה" 29 .המשימה במאלי ייחודית בעיקר משום שהיא מפעילה
אמצעים טכנולוגיים חדישים ,כמו למשל מטוסים ללא טייס לשם ביצוע
משימות מודיעין אווירי 30 ,וכן בשל זרוע המודיעין היבשתי שמפעילים אנשי
סגל מהולנד ,שבדיה ונורבגיה ,זאת נוסף לכלי טיס מערביים כגון מסוקי קרב
ומטוסי תובלה .גם משימת האו"ם ברפובליקה המרכז אפריקאית פועלת
מתוקף פרק  7של מגילת האו"ם .המשימה נפרסה ב 15/09/2014-ומונה יותר
מ 12,800-לובשי מדים 31 ,ומטרתה העיקרית היא הגנה על אזרחים בכפוף
להחלטה  2149של מועצת הביטחון )משנת .(2014

לסיכום ,המנדטים המגדירים את תפקידיהן של המשימות ברפובליקה
הדמוקרטית של קונגו ,במאלי וברפובליקה המרכז אפריקאית מבטאים את
העלייה ההדרגתית במוכנותה של מועצת הביטחון להסמיך את משימות
השלום במוקדי סכסוכים לנקוט את כל האמצעים הדרושים ,לרבות הפעלת
כוח צבאי ,על מנת לעמוד ביעדיהן בעידן הדור השלישי של משימות השלום
בעשור השני של המאה ה.21-

ד .מסקנות
המאמר הנוכחי התמקד במשימות השלום הפרוסות מטעם האו"ם במוקדי
סכסוכים בעת הנוכחית תוך ניסיון להצביע על הגורמים למעבר ממשימות דור
ראשון למשימות דור שני ושלישי בשני העשורים האחרונים .הניתוח הראה
שהמעבר למשימות הגנה מצביע על ניסיונות האו"ם להתאים את פעולותיו
לאתגר שמציבים הסכסוכים הפנימיים בתקופה שלאחר המלחמה הקרה .הדבר
בא לידי ביטוי בעיקר בהכרה בטעויות עבר ,בתהליך למידה לאור כישלונות
קודמים בניסיון למנוע אסונות הומניטריים ,ואף בנכונות לפעול ולהתערב גם

28

29
30
31

נתונים רשמיים של האו"ם נכון ליום  ,7.4.2017וראו
.http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/facts.shtml
מתוך החלטה  2100של מועצת הביטחון של האו"ם.
מטוסים ללא טייס מופעלים גם על ידי משימת האו"ם במזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
נתונים רשמיים של האו"ם נכון ליום  ,7.4.2017וראו
.http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusca/facts.shtml
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באופן צבאי ללא הסכמת הצדדים המעורבים ,תוך ביטול עקרון הניטרליות
וכרסום ברעיון עליונות הריבונות המדינתית.
כפי שהוצג במאמר ,שני גורמים עיקריים עמדו בבסיס השינוי המהותי והמעבר
ממשימות דור ראשון )"מסורתיות"( ודור שני )"רב-ממדיות"( למשימות דור
שלישי )הגנה ואכיפה( – אימוץ הדרגתי אך עקבי של הנורמה להגנת אזרחים
וניסוח מנדט ייעודי ההולם את מטרות המשימה .אימוץ הנורמה להגנה על
אזרחים התאפשר לנוכח האדפטציה הרעיונית של מגילת האו"ם במציאות
משתנה ,והיא שאפשרה גם ניסוח מנדט הקובע סמכויות הפעלת כוח חסרות
תקדים .המאמר מראה שמשימות דור שלישי ,קרי משימות אכיפה והגנה,
מסייעות בצמצום הפגיעה באזרחים כל עוד הן מוסמכות לכך באמצעות ניסוח
מנדט הולם ,וכל עוד הן מצוידות ומאוישות באופן ייעודי לשם הגנה על
אזרחים .בכך טמון ההבדל העיקרי בינן ובין משימות מדור ראשון :המשימות
המסורתיות שוגרו בגמר מלחמות בין מדינות בעיקר כדי לשמור על יציבות
הפסקת האש ,ואילו משימות הגנה משוגרות למוקדי סכסוכים תוך-מדינתיים
פעילים מתוך מטרה עיקרית להגן על אזרחים .בהקשר זה יש לציין שאף על פי
שמשימות דור שני שוגרו גם הן לאזורים שבהם התנהלו סכסוכים פעילים,
יכולתן לפעול ישירות לשם הגנה על אזרחים הייתה מוגבלת משום שזו הייתה
רק אחת ממטרות הכוח ,ומשום שלרוב לא ניתנו להן סמכויות אכיפה.
המאמר הנוכחי נבדל מקודמיו משום שבעוד הם נטו להעריך את משימות
האו"ם לפי יכולתן למנוע את החזרה למלחמה ,לסייע בכינון שלום ) Fortna,
 (2004ואף לסייע במעבר לאימוץ משטר דמוקרטי ,המאמר הנוכחי הציע
להתמקד דווקא בהערכת יכולתן לצמצם פגיעה באזרחים בסכסוכים תוך-
מדינתיים פעילים .המאמר הראה שבמקרים שבהם נפרס כוח הגנה ,כמו למשל
בסיירה לאון וברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ,אכן היה ביכולתו לפעול
ייעודית לשם צמצום הפגיעה באזרחים.
לסיכום ,ראוי לציין ששיגור משימות שלום בכלל ומשימות הגנה בפרט כרוך
בקבלת החלטה פוליטית המצריכה הסכמה בקרב החברות המתחלפות ,וודאי
הקבועות ,במועצת הביטחון .ניסיון העבר הראה שלא פעם החלטות אלו הן
פועל יוצא של שיקולים הנקשרים באינטרסים פרטיקולריים של המדינות
החברות או של שיקולים פוליטיים בזירה העולמית ,ולאו דווקא של שיקולים
הומניטריים .חרף זאת ,לא מן הנמנע שהניסיונות העתידיים להסדרת
הסכסוכים הפנימיים הבולטים בימינו בדרום סודן ,במאלי ,ברפובליקה המרכז
אפריקאית ואף בסוריה ובלוב יכללו גם פריסת כוחות שלום .כבר עתה,
הפריסה של משימות הגנה בחלק מהמקרים שצוינו מדגימה היטב את
12
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החשיבות והרלוונטיות שלהם ככלי מהותי וחשוב בידי הקהילה הבין-לאומית
בניסיון לשמור על הסדר האזורי והעולמי.

13
63

רשימת מקורות
 המכון," ערוץ "מגלים עולם," "כשכוח שמירת שלום מפסיק להיות שמרטף.2016 , ירון,סלמן
,YNET
עם
בשיתוף
דיוויס
לאונרד
ע"ש
בינלאומיים
ליחסים
.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4788191,00.html
Boot, Max, 2000. "Paving the Road to Hell: The Failure of UN Peacekeeping",
Foreign Affairs 79(2): 143–148.
David, Steven R., 1997. "Internal War: Causes and Cures", World Politics 49(4):
552–576.
Diehl, Paul, Jennifer Reifschneider, and Paul Hensel, 1996. "United Nations
Intervention and Recurring Conflict", International Organization 50(4): 683–700.
Doyle, Michael W., and Nicholas Sambanis, 2006. Making War and Building Peace
– United Nations Peace Operations, Princeton: Princeton University Press.
---, 2000. "International PeaceBuilding: A Theoretical and Quantitative Analysis",
American Political Science Review 94(4): 779–801.
Fortna, Virginia P., 2008. Does Peacekeeping Work? Shaping the Belligerents'
Choices After Civil War, Princeton: Princeton University Press.
---, 2004. "Does Peacekeeping Keep Peace? International Intervention and the
Duration of Peace After Civil War", International Studies Quarterly 48(2): 269–
292.
---, 2003. "Inside and Out: Peacekeeping and the Duration of Peace after Civil and
Interstate Wars", International Studies Review 5(4): 97–114.
Gleditsch, Nils Petter, Peter Wallensteen, Mikael Eriksson, Margareta Sollenberg,
and Havard Strand, 2002. "Armed Conflict 1946–2001: A New Dataset", Journal of
Peace Research 39(5): 615–637.
Goulding, Marrack, 1993. "The Evolution of United Nations Peacekeeping",
International Affairs 69(3): 451–464.
Hatcher, Jessica, and Alex Perry, 2012. "Defining Peacekeeping Downward: The
UN
Debacle
in
Eastern
Congo",
Time,
November
26,
http://world.time.com/2012/11/26/defining-peacekeeping-downward-the-u-ndebacle-in-easterncongo/.
Howard, Lise Morje, 2008. UN Peacekeeping in Civil Wars, Cambridge:
Cambridge University Press.
Hultman, Lisa, Jacob Kathman, and Megan Shannon, 2014. "Beyond Keeping
Peace: United Nations Effectiveness in the Midst of Fighting", American Political
Science Association 108(4): 737–753.
---, 2013. "United Nations Peacekeeping and Civilian Protection in Civil Wars",
American Journal of Political Science 57(4): 875–891.

14
64

IRIN News, 2013. "After North Kivu, UN, DRC Forces set Sights on Orientale",
IRIN News, December 13, http://www.irinnews.org/report/99330/after-north-kivuun-drc-forces-set-sights-on-orientale.
Karlsrud, John, 2015. "The UN at War: Examining the Consequences of PeaceEnforcement Mandates for the UN Peacekeeping Operations in the CAR, the DRC
and Mali", Third World Quarterly 36(1): 40–54.
Luttwak, Edward, 1999. "Give War a Chance", Foreign Affairs 78(4): 36–44.
Marks, Joshua, 2007. "The Pitfalls of Action and Inaction: Civilian Protection in
MONUC’s Peacekeeping Operations", African Security Review 16(3): 67–80.
Nilsson, Desiree, 2008. "Partial Peace: Rebel Groups Inside and Outside of Civil
War Settlements", Journal of Peace Research 45(4): 479–495.
O'neill, John, and Nicholas Rees, 2005. United Nations Peacekeeping in the PostCold War Era, London and New York: Routledge
Paris, Ronald, 2004. At War's End – Building Peace After Civil Conflict, New York:
Cambridge University Press.
Pettersson, Therese, and Peter Wallensteen, 2015. "Armed Conflicts, 1946–2014",
Journal of Peace Research 52(4): 536–550.
Stedman, Stephan, 2002. "Introduction", in Stephan Stedman, Donald Rothchild
and Elizabeth Cousens (eds), Ending Civil Wars – The Implementation of Peace
Agreements, Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, pp. 1–40.
Themner, Lotta, and Peter Wallensteen, 2014. "Armed Conflict 1946–2013",
Journal of Peace Research 51(4): 509–521.
United Nations, 2015. "Report of the Secretary-General on the protection of
civilians in armed conflict", S/2015/453, 18 June 2015.
---, 2005. "World summit, 2005", A/RES/60/1, 24 October 2005.
---, 2004. “A more secure world: Our shared responsibility”, A/59/565, 2 December
2004.
---, 2002. "The Responsibility to Protect", General Assembly, A/57/303.
---, 2000a. "Seventh report of the Secretary-General on UNAMSIL", S/2000/1055,
31 October 2000.
---, 2000b. "Second Report of the Secretary-General Pursuant to Security Council
Resolution 1270 (1999) on the UN Mission in SIERRA LEONE", S/2000/13, 11
January 2000.
Walter, Barbara F., 1997. "The Critical Barrier to Civil War Settlement",
International Organization 51(3): 335–364.
Werner, Suzanne, and Amy Yuen, 2005. "Making and Keeping Peace",
International Organization 59(2): 261–292.
Zartman, William I., 1989. Ripe for Resolution: Conflict and Intervention in Africa,
Oxford: Oxford University Press.

15
65

שאול שי

אזרחים בעימות א-סימטרי :העימות בין ישראל
לחיזבאללה וחמאס
א .השינויים בטבע המלחמות
מאז תום מלחמת העולם השנייה ניכר שינוי בטבעם של מרבית העימותים
והסכסוכים האלימים בעולםַ :מעבר ממלחמות קונבנציונליות וטוטאליות בין
מדינות לעימותים א-סימטריים מוגבלים )בדרך כלל נמוכי עצימות( בין מדינות
לבין שחקנים לא מדינתיים )ארגוני טרור( .המלחמות הקונבנציונליות לא
נעלמו אך מספרן הצטמצם ,ומספר העימותים המוגבלים הא-סימטריים הולך
וגדל.
תהליכי האורבניזציה המאפיינים את העולם משפיעים גם על טבע העימותים
והמלחמות .שדה הקרב בעימותים המוגבלים הא-סימטריים מצוי לעתים
קרובות בסביבה אורבנית שבה אוכלוסייה צפופה ,שארגוני הטרור פועלים
מתוכה ומשתמשים בה כ"מגן אנושי" .עיקר מאמצי הפגיעה של ארגוני הטרור
מופנים לעבר האוכלוסייה האזרחית של המדינה היריבה ,ולפיכך המרחב
האזרחי ,שהוגדר בעבר כ"עורף" תוך ניסיון לבדל אותו מה"חזית" שבה התנהלה
הלחימה בין הצבאות ,הופך בפועל לחזית הלחימה העיקרית.
הסביבה האופרטיבית בעימותים א-סימטריים מתאפיינת ,כאמור ,במעורבות
גדלה של האוכלוסייה האזרחית העומדת במוקד העימות ,ובטשטוש המושגים
של עורף וחזית ושל מצבי רגיעה ,חירום ומלחמה .אחד המאפיינים הבולטים
של העימות המוגבל הא-סימטרי הוא שבניגוד למלחמה כוללת ,לפחות אחד
מהצדדים היריבים אינו משתמש במלוא עוצמתו .ההימנעות מהפעלת מלוא
העוצמה הצבאית נובעת מרצון להימנע מפגיעה בחפים מפשע ומנזק סביבתי,
על מנת לשמור על לגיטימציה מבית ומצד המערכת הבין-לאומית.
מכאן שבניגוד למלחמה הקונבנציונלית ,שבה כל צד מנסה להגיע להכרעה או
לפחות לניצחון שמשמעותו סיום מצב המלחמה ,הרי בחלק מהעימותים הא-
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סימטריים הצד החזק אינו מנסה להכריע את יריבו ומסתפק בהשגת יעדים
מוגבלים .לפיכך ,המושגים הקלאסיים של ניצחון והכרעה ,שבמלחמות
הקונבנציונליות התבטאו בכיבוש שטח ובהשמדת האויב ,דורשים בעימותים
הא-סימטריים פרשנות חדשה המותאמת למאפיינים השונים של עימותים
אלה.

ב .ישראל והשינויים בטבע המלחמות
בשלושת העשורים הראשונים לקיומה הייתה מדינת ישראל חשופה לאיום
קיומי מצד קואליציה של מדינות ערביות שאיימו לכבוש אותה ולהשמידה.
בישראל חששו מפני מתקפה קרקעית בכמה חזיתות בעת ובעונה אחת
באמצעות כוחות קרקעיים של מדינות ערב בסיוע חילות האוויר שלהן.
לאחר מלחמת יום הכיפורים ) (1973החל תהליך של שינוי במאפייני האיום על
מדינת ישראל .חלק ממדינות ערב העדיפו להגיע להסכם שלום עם מדינת
ישראל )מצרים ב 1979-וירדן ב .(1994-סוריה ,שנותרה כמעט לבדה מול
ישראל ,העדיפה לשמור על שקט ברמת הגולן ולתמוך בפעילות ארגוני טרור
לבנוניים או פלסטיניים כמנופי לחץ על ישראל .לפיכך ארגוני הטרור –
חיזבאללה בלבנון וארגוני הטרור הפלסטיניים בגדה וברצועה – נטלו את הובלת
המאבק נגד ישראל ,תוך אימוץ אסטרטגיה של התשה מתוך הבנה כי לא יהיה
בכוחם להכריע צבאית את מדינת ישראל.
האסטרטגיה של ארגוני הטרור כוללת פיתוח יכולת התקפית המבוססת בעיקר
על ירי תלול-מסלול ,וכן בניית מערך הגנתי ,בעיקר בשטחים בנויים עם
אוכלוסייה צפופה ,שתכליתו לצמצם את יתרונות צה"ל בתחום התמרון והאש.
מערכת ההגנה נועדה לאפשר את המשך המתקפה באמצעות נשק תלול-
מסלול ,כיוון שמבחינת ארגוני הטרור עצם היכולת להמשיך ולירות על ישראל
עד לכינון הפסקת אש נתפסת כניצחון במערכה.

ג .האיום של הטילים והרקטות על העורף בישראל
השימוש בנשק תלול-מסלול )ובכלל זה רקטות וטילים( בשדה הקרב ונגד
מטרות אזרחיות אינו חדש בהיסטוריה של המלחמות ואף לא בהיסטוריה של
המלחמות במזרח התיכון ,אך היקפי הפיתוח שלו והיקפי ההצטיידות באמצעים
אלה על ידי ארגוני הטרור גדלו מאוד בשני העשורים האחרונים .החל משנות
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השמונים אימצו ארגוני הטרור את הנשק הרקטי ככלי מרכזי להתמודדות עם
ישראל .הגדלת הכמויות והטווחים של הטילים ושל הרקטות נועדה ליצור איום
משמעותי על העורף של מדינת ישראל וליצור מאזן הרתעה מול צה"ל.
מאז אמצע שנות התשעים נדרשת ישראל להתמודד עם איום גובר של שיגורי
רקטות על ידי ארגון חיזבאללה בגבולה הצפוני עם לבנון ,שהוביל לשתי
מערכות :מבצע "דין וחשבון" ב 1993-ומבצע "ענבי זעם" ב .1996-במלחמת
לבנון השנייה בשנת  2006ספגה ישראל יותר מ 4,000-רקטות תוך חודש לחימה
אחד .מאז שנת  2001ישראל מתמודדת גם עם איום מתמשך של ירי רקטות
מרצועת עזה על ידי ארגוני הטרור הפלסטיניים ,ונאלצה ליזום שלושה מבצעים
רחבי היקף ברצועה" :עופרת יצוקה"" ,עמוד ענן" ו"צוק איתן" .אגף המודיעין
מעריך כי ברשות חיזבאללה וארגוני הטרור הפלסטיניים יש כיום כ170,000-
רקטות וטילים .עם זאת ,הטווח של מרבית הרקטות והטילים הללו הוא קצר
)חי.(2014 ,
מהתבוננות בעימותים האחרונים – הלחימה בפלסטינים במסגרת אינתיפאדת
אל אקצא בשנים  ,2005–2000מלחמת לבנון השנייה בשנת  ,2006מבצע "עופרת
יצוקה" בשנת  ,2008מבצע "עמוד ענן" בשנת  2012ומבצע "צוק איתן" ביולי-
אוגוסט  – 2014עולה כי האויב בחר לפעול מתוך סביבה אזרחית .חיזבאללה
וחמאס מעדיפים לרכז את מערך השיגור של הרקטות בסביבה אזרחית כדי
להגן על יכולות השיגור שלהם מפני תקיפה של צה"ל; זאת לנוכח הערכתם כי
יקשה על צה"ל לפעול בסביבה הזאת באפקטיביות הנדרשת בשל הרצון
למנוע פגיעה באזרחים לא מעורבים.
דפוס הפעולה המוצהר של האויב הוא אפוא ירי מתוך מרחבים אזרחיים
המשמשים אותו כמגן אנושי ,אל מרחבים אזרחיים בישראל שבהם הוא רואה
נקודות תורפה של ישראל .צה"ל נדרש להרתיע את האויב מלעשות שימוש
ביכולות הירי והשיגור שלו ,ואם ההרתעה קורסת הוא נדרש להפסיק במהירות
את הירי תוך שיקום ההרתעה.

ד .החזית האזרחית )העורף( בישראל
החזית האזרחית )העורף( הופכת בעימותים הא-סימטריים של המאה ה21-
לחזית עיקרית ,והדבר מחייב מתן מענה אינטגרטיבי ברמה הלאומית .בחזית
האזרחית בישראל פועלות מלבד פיקוד העורף )שהוא חלק מצה"ל וכפוף לשר
הביטחון( מערכות אזרחיות רבות ומבוזרות .למרות הבנת החשיבות של חזית
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זו ,המערכת המטפלת בנושא לוקה בהיעדר הגדרה ברורה של אחריות הגורמים
השונים המופקדים על הנושא ושל חלוקת הסמכויות ביניהם.
סוגיה זו ניצבת על סדר היום הציבורי זה שנים רבות ,ונחשפה במלוא חומרתה
במהלך מלחמת לבנון השנייה .בעקבות הפקת הלקחים מהמלחמה הוקמה ב-
 2007רשות החירום הלאומית )רח"ל( ,שהוטמעה בשנת  – 2012יחד עם מערכת
משק לשעת חירום )מל"ח( ,שהפכה עוד קודם חלק מרח"ל – במשרד להגנת
העורף שהוקם בשנת ) 2011אלרן ואלטשולר2014 ,א(.
במהלך שנת  2014התפתחה מחלוקת חריפה בין משרד הביטחון למשרד
להגנת העורף באשר לסמכויות שני המשרדים בכל הנוגע לחזית האזרחית.
מחלוקת זו ביטאה ביתר שאת את הבעיה של היעדר כתובת ממסדית ברורה
שלה הסמכות והאחריות להכנת החזית האזרחית ולהפעלתה בשעת חירום.
המחלוקת הובילה להתפטרות השר להגנת העורף ולפירוק המשרד ,והטיפול
בפועל הועבר למשרד הביטחון.
מצב זה מותיר בעינו את בעיית התיאום בין המערכת הצבאית ,המפעילה את
מערכת ההגנה האקטיבית ואת מערכות ההתרעה ,למערכות האזרחיות,
המופקדות על הניהול השוטף של חיי היום-יום בשגרה ועל קיום שגרת חירום
בעת עימות .האחריות על המערכת האזרחית מתחלקת בין משרדי הממשלה
השונים והרשויות המקומיות .בשל מצב זה הטיפול בחזית האזרחית לוקה
בהיעדר תפיסה מתכללת ברמה הלאומית ,בהקצאת משאבים שאינה מתואמת
ומושכלת ובחוסר תיאום וסינרגיה בין מרכיבי המערכת.

ה .המענה של ישראל לאיומי הרקטות והטילים
במהלך השנים פיתחה מדינת ישראל מענה לירי תלול-מסלול המתבסס על
שכבות הגנה – החל בהגנה פסיבית ,עבור בהגנה אקטיבית של יירוט רקטות
וטילים וכלה במהלכים התקפיים שנועדו לגרום לאויב לחדול מירי )שפיר,
.(2013
תפיסת ההפעלה של צה"ל נגד טילים ורקטות כוללת חמישה נדבכים :התקפה
– תקיפת האיום מבעוד מועד או מיד לאחר מימוש הירי בפעם הראשונה;
התרעה – הן התרעה מודיעינית והן התרעה לתושב או למתקן הצבאי לאחר
שיגור הרקטה; הגנה פסיבית – באמצעות מיגון והגברת כושר ההישרדות;
והגנה אקטיבית – יירוט האיום .הצירוף של ארבעת הנדבכים אמור ליצור את
הנדבך החמישי – הרתעה .אתמקד להלן בהגנה הפסיבית ובהגנה האקטיבית.
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 .1הגנה פסיבית
ההיערכות המקובלת לאיום הרקטות והטילים על העורף היא מעטפת מיגון
פסיבית ,הכוללת מקלטים פרטיים וציבוריים וחדרים ומרחבים מוגנים .למרכיבי
המיגון הפסיבי יש תרומה רבה לצמצום מספר הנפגעים.
במלחמת המפרץ הראשונה ,בשנת  ,1991נורו מעיראק לעבר העורף  39טילי
"אל חוסיין" .על פי הנחיות המיגון שניתנו לאוכלוסייה אז ,תושבי האזורים
המותקפים שהו בעת התקיפות בבנייני מגורים – בקומה התחתונה של מבנים
ובמקלטים פשוטים .בקרב אוכלוסיית העורף היה הרוג אחד בלבד .המסקנה
הייתה שהמיגון הפשוט מספק הגנה סבירה לאוכלוסייה וכי האיום הממשי אינו
הפגיעה בנפש אלא שיבוש שגרת החיים בשל התקיפות .בעקבות מלחמת
המפרץ הוחלט על הקמת פיקוד העורף ,על מנת לייעל את הכנת העורף
למלחמה ואת ההגנה עליו בעת מלחמה.
מערך ההגנה האקטיבית אינו יכול לספק  100%הגנה ,ובמבצע "צוק איתן"
הצליחו  116רקטות לחדור את מערך "כיפת ברזל" .נתון זה ממחיש את הצורך
החיוני במערך הגנה פסיבי גם כיום ,ובמיוחד לנוכח התחזיות שלפיהן
בעימותים עתידיים ישוגרו כמויות גדולות יותר של רקטות )שחלקן לא ייורטו(
וכן טילים מתקדמים ומדויקים בעלי ראשי נפץ כבדים .בחזית הצפונית לבדה
חיזבאללה מסוגל לשגר יותר מ 600-רקטות וטילים ביום לחימה.
מבצע "צוק איתן" העמיד בסימן שאלה את מידת הנכונות של האמירה
הנחרצת המיוחסת לראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ,שלפיה "לא נמגן
את עצמנו לדעת" .האמירה הנכונה יותר היא שמן הראוי לבחון את הרחבת
המיגון הפסיבי בצורה קפדנית ולנוכח העדיפויות המתאימות ,תוך התחשבות
במגבלות התקציב .במסגרת זו נכון להתייחס לחיוניותם של הממ"דים הן
כמערכת מצילת חיים והן ככזו המאפשרת ,לצד המקלוּט הפרטי ובעיקר
הציבורי ,ניהול שגרת חירום )אלרן.(2012 ,
התושבים ביישובי "עוטף עזה" נתונים באי-ודאות מתמדת באשר למועד
התקיפה הבא ונאלצים לשהות תדיר בקרבת מחסה .בעבורם האיום העיקרי
הוא פצצות מרגמה שמערכת כיפת ברזל אינה יכולה ליירט ,ושלא תמיד אפשר
להתריע על הירי שלהן בזמן .למרות ההצלחה המרשימה של מערכת "כיפת
ברזל" במהלך מבצע "צוק איתן" ,ברור לכול כי אין יכולת יירוט של מאה
אחוזים והוכחה שוב חשיבותה העצומה של ההגנה הפסיבית ,ששני רכיביה
המרכזיים הם ההתרעה המוקדמת לתושבים באמצעות אזעקות "צבע אדום"
והמיגון הפסיבי.
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פיקוד העורף ממלא תפקיד מרכזי בתחום ההתגוננות של האוכלוסייה
האזרחית באמצעות הפעלת מערכת ההסברה לתושבים ,שבמבצע האחרון
ובאירועים נוספים מאז הוכיחה את עצמה כיעילה ,ברורה ומדודה ,תוך מיצוי
הולם של אמצעי ההפצה ההמוניים ובסיוע התקשורת הציבורית והדיגיטלית
)אלרן.(2012 ,
אפשר לומר כי החזית האזרחית בישראל עמדה באתגרים שהציב לפניה מבצע
"צוק איתן" באופן נאות ,בהתחשב בהיקף ההפרעה שנגרמה במהלך המערכה.
ביטויי החוסן החברתי היו ככלל גבוהים ושגרת החיים לא שובשה באופן ניכר,
למעט באזור "עוטף עזה" )אלרן ואלטשולר2014 ,ב(.

 .2ההגנה האקטיבית
ישראל בונה מערכת הגנה רב-שכבתית המפותחת כולה על ידי התעשיות
הביטחוניות הישראליות )בשיתוף פעולה עם ארה"ב ובמימונה( .מערכת זו
אמורה לשפר את יכולת ההגנה של מדינת ישראל ולספק הגנה רב-שכבתית
באמצעות יירוט של טילים ורקטות מכל הסוגים ומכל הטווחים – מפצצות
מרגמה )פצמ"רים( ורקטות קסאם שמייצר החמאס ,ועד לטילי ה"שיהאב"
שבידי איראן.
במסיבת עיתונאים שהתקיימה במרס  2014פירטו נציגי סוכנות ההגנה
האמריקנית מפני טילים ) (MDAאת תקציבה ואת תכניותיה לשנת  .2015בכיר
בסוכנות ציין כי התקציב כולל את ההתחייבות ארוכת הטווח של הסוכנות
לתמיכה במאמץ הישראלי לפיתוח מערכת ההגנה "שרביט קסמים" ,לצד
מערכת "כיפת ברזל" וטילי היירוט שלה .הוא ציין גם כי בשנת  2015תמשיך
הסוכנות לפעול בשיתוף מקבילתה הישראלית ,מנהלת "חומה" במנהל למחקר
פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית )מפא"ת( שבמשרד הביטחון .תכנית
ההגנה האקטיבית כוללת ייצור סוללות נוספות למערכת "כיפת ברזל" וכן
מיירטים ,לצד המשך הפיתוח של מערכת "שרביט קסמים" והכנסתה לשירות
מבצעי )באפריל  (2017והמשך פיתוח טילי ה"חץ" והצטיידות בהם )הראל וכהן,
.(2014
בתחום ההגנה מפני טילים ,התפיסה אשר מנחה את הפעלת הכוח ובניינו היא
תפיסת הפעלה רב-שכבתית של כמה מערכות הגנה שיפעלו נגד האיומים
השונים .לתפיסה הזאת נוספה התפיסה של חיל האוויר ,שהגדירה חלוקה
בסיסית של סביבת הלחימה :לחימה בטווח החלל ולחימה בטווח האטמוספרה
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)עד הקרקע( .אלה שתי סביבות בעלות מאפייני לחימה שונים ,והצבא נדרש
לפעול בתיאום מלא בשתיהן ולקיים טווח משותף שהוא מרחב התיאום.
מתפיסת ההפעלה הזאת עולה הצורך במערכות שליטה מרכזיות – כיוון שאליו
יתפתח המערך כבר בשנים הקרובות.

ו .דוקטרינת "מבצעי ההרתעה ומהלומות המנע"
העימות המוגבל הא-סימטרי בין ישראל לחיזבאללה ולחמאס מתאפיין
בסבבים של לחימה ללא הכרעה המאפשרים לשני היריבים להגיע למצב יציב
של שיווי משקל דינמי ,שיש לו חוקי משחק קבועים ומופיעים בו סבבי הסלמה
בהיקף מצומצם .בעימותים אלה שני היריבים מקיימים "דיאלוג בכוח" שמשמר
את חוקי המשחק לאורך זמן .אמנם שיווי המשקל אינו אופטימלי מבחינת שני
היריבים ,אך למרות זאת המצב יכול להיות יציב ולהימשך לאורך שנים עקב
החשש של שני הצדדים מהידרדרות למציאות גרועה עוד יותר ,דוגמת המצב
1
בין ישראל לחיזבאללה מאז מלחמת לבנון השנייה.
קיימות שתי אסכולות בשאלת ההתמודדות עם בעיית הטילים והרקטות:
• אסכולת ההגנה גורסת כי יש להשקיע את מרב המשאבים באמצעי
התגוננות מפני טילים )כמו מערך "חומה" על מרכיביו השונים ,בהם מערכות
ה"חץ"" ,שרביט הקסמים" ו"כיפת ברזל"( .לפי אסכולה זו אפשר לנטרל את
איום הטילים של היריב באמצעים הגנתיים מבלי להזדקק למהלכים
התקפיים שכרוכים במחירים מדיניים ,ובמבצעים קרקעיים – גם בשיעור
גבוה של נפגעים.
• אסכולת התקיפה גורסת כי מוטב להשקיע את מרב המשאבים בשיפור
היכולות ההתקפיות הדרושות כדי להשמיד את מערך הטילים של האויב
ולפגוע בתשתיותיו ,ובכך להביא להרתעתו.

לכל אחת מהאסכולות יתרונות אך גם חסרונות ,ולפיכך אימצה ישראל
דוקטרינה המשלבת את שתיהן – דהיינו פיתוח הן של יכולות התקפיות
 1הרצאתו של אלוף )מיל'( דן הראל ,לשעבר סגן הרמטכ"ל" ,השינוי בתפישת הביטחון
הישראלית :המעבר למהלומות מנע ומבצעי הרתעה" ,במסגרת הכנס "מגבלות הפעלת כוח
צבאי – שיקולים אסטרטגיים ,מוסריים ומשפטיים" ,ינואר  ,2013המרכז הבינתחומי הרצליה.
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להשמדת המשגרים והן של מערך יירוט הגנתי .מאחר שסבבי ההסלמה אינם
יכולים לשנות את חוקי המשחק ,אין משמעות יוצאת דופן לשיפור היכולת
המבצעית לבצע אותם .על מנת לשנות את חוקי המשחק יש צורך בפעולה
גדולה שחורגת מהפעלת הכוח המוגבל – סבב עיצוב .במהלך העיצוב יש לעבור
את נקודת מיצוי הכוח של אחד הצדדים על מנת לכפות חוקי משחק חדשים.
סבב העיצוב אינו חייב להסתיים בהכרעה לטובת אחד הצדדים .חוקי המשחק
החדשים ישמשו נקודת שיווי משקל שסביבה יתקיימו סבבי הסלמה שמטרתם
לשמר את שיווי המשקל החדש.
סגן הרמטכ"ל לשעבר דן הראל מכנה זאת מבצעי הרתעה – מונח חדש שלא
היה חלק מתפיסת הביטחון הישראלית – מבצעים שלא נועדו להכריע אויב
אלא לייצר הרתעה וצמצום של סיכונים הנשקפים מארגוני הטרור .מדובר
ב"מבצעים מנגד" ,ללא כיבוש שטח וללא הכרעה קרקעית ,תוך הסבת נזק לצד
השני וצמצום הפגיעה בתשתיות אזרחיות ובאזרחים בלתי מעורבים )בן-
ישראל.(2013 ,
במקביל התפתח גם צורך בנקיטת מהלומות מנע – מבצעים לצורך פגיעה חדה
ומדויקת בליבת יכולת מפתח של היריב .שילובן של שתי טכניקות אלה
מאפשר לגדוע את התעצמות האויב ולנטרל את יכולותיו בעיתוי המתאים
ביותר ,ולא כמהלך תגובתי בעיתוי שנוח לאויב.
ההחלטה האסטרטגית המשמעותית שעל כל צד להחליט אינה רק לגבי אופן
ביצוע סבב הסלמה ,כי אם גם לגבי העיתוי והמחיר שהוא מוכן לשלם בפעולת
העיצוב .את עיקר האמצעים יש להשקיע אפוא בבניין הכוח ובהכנתו לתקופת
העיצוב ,ולא בהכנתו לפעילות השוטפת של סבבי ההסלמה והתקופות שביניהן
)ליש.(2008 ,

ז .סיכום
במישור ההתגוננות האזרחית ניכר כי רמת המיגון במבצעים האחרונים ברצועת
עזה ,בראייה כלל-מערכתית ,הייתה סבירה אך יש להכניס בה שיפורים רבים;
קיימים עדיין מרחבים שבהם אין כמעט מענה ,כמו בפזורה הבדווית בנגב.
פיזור של מיגוניות יכול לתת מענה יעיל מהיר וזול לבעיה זו .נדרשת תכנית
מיגון לאומית ,ולאור העלויות הגבוהות עליה לקבוע תעדוף נכון בין יעדי
המיגון השונים תוך מתן קדימות למיגון התשתיות הלאומיות החיוניות )דוגמת
מערכת החשמל ,המים ,התקשורת ,האנרגיה ועוד(.
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בתרחישי איום חריפים הרבה יותר ,בעיקר מצד חיזבאללה בצפון הארץ,
מתחייבת היערכות טובה ומוקפדת הרבה יותר מזו שבאה לידי ביטוי בסבב
הלחימה האחרון בעזה ) .(2014לשם כך דרושה עליית מדרגה במוכנות הכוללת
של החזית האזרחית בכל ההיבטים :ברמה הטקטית והאסטרטגית של החוסן
החברתי וכן בהגנה האקטיבית ובהגנה האזרחית .אין לנוח על זרי הדפנה ויש
להיערך לתרחישים מאיימים יותר .לצורך זה נדרשת היערכות תפיסתית,
אופרטיבית ,טכנולוגית וארגונית כלל-ארצית )ליש.(2008 ,
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אהוד מנור

"שיקול דעת אינפנטילי"  -דיין ,אלון ,העמימות
הגרעינית והוויכוח על מקומה של ישראל
במרחב
על מקומם החשוב של משה דיין ויגאל אלון בהיסטוריה המדינית
והביטחונית של ישראל אין ויכוח .כמו כן אין מחלוקת על כך שהשניים היו
יריבים פוליטיים ,אך הנטייה הרווחת היא להביט על יריבות זו כעל תוצר של
תחרות אישית מהסוג הרווח בחיים הציבוריים .מטרתו של מאמר זה היא לטעון
כי בניגוד לגישת ה"כיסאולוגיה" האישית-יצרית הרווחת ,את העימות בין אלון
ודיין יש להבין כמאבק על דמותה ועתידה של ישראל ועל מקומה במרחב.
הנחת היסוד במאמר זה היא שישראל עמדה מראשיתה בפני אתגר מהותי של
"ביטחון יסודי" ,שממנו נגזרו או לפחות הושפעו עניינים חשובים בתחומי
הכלכלה ,החברה והתרבות ,וכי המאבק על ההכרעות לגבי כל אלו התרחש
בשדה הפוליטי – כלומר שהפוליטיקה היא זירת המאבק המרכזית לעיצוב
המציאות .הנחת יסוד נוספת העומדת בבסיס המאמר היא ששאלת "הביטחון
היסודי" כללה בתוכה את הוויכוח על מדיניות הגרעין הישראלית ,נושא שלגביו
התעמתו אלון ודיין באופן חריף וקוטבי לפחות מאז הופעתו המרומזת על במת
המדינאות הישראלית בתחילת שנות ה .60-המאמר מלווה את התחנות
המרכזיות בעימות סביב נושא זה עד ראשית שנות השמונים ,אז הלכו השניים
לעולמם .אם זאת ,המחלוקת המדינית וההיסטוריוגרפית נותרה בעינה.
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Ehud manor

"An infantile judgement" - Dayan, Alon,
nuclear ambiguity and the debate over Israel's
place in the region
The importance of Moshe Dayan and Yigal Alon in the
political and security history of Israel is uncontested. There is no
dispute either that the two were political rivals. Yet, the prevailing
tendency is to view this rivalry in terms of personal competition. The
purpose of this article is to argue that, contrary to this perspective, the
conflict between them should be understood as a political struggle
over their vision for Israel's future. Our basic assumption is that, from
its inception, Israel faced a "fundamental security" challenge which
influenced its society, culture and economy. Since decisions are
forged and taken in the political field, the political field must be the
center of study. In this article, the main issue considered is the debate
over Israel's nuclear policy, over which Alon and Dayan confronted
sharply since the early 1960s. The article analyses the main
crossroads of this debate, and the political and historiographical
controversies pertaining to Dayan and Alon's opposition - which have
endured since their passing in the early 1980s.
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מבוא :לא דימוי אלא מהות; לא כיסאולוגיה אלא פוליטיקה
 סטטוס קוו מול מומנטוםב 29-בפברואר  1980הלך יגאל אלון לעולמו .שנה וחצי לאחר מכן ,ב16-
באוקטובר  ,1981הלך בדרך כל בשר יריבו-ידידו משה דיין .רבים מכירים את
התמונה המיתולוגית כמעט של אלון ודיין עומדים משני צידיו של "הזקן"
המקורי ,הלא הוא יצחק שדה ,מדריכם ומפקדם בפלמ"ח .בתמונה נראים
השלושה ביום החגיגי של הקמת חניתה ,אי אז ב 21-במארס  .1938את יום
הולדתו ה ,31-באוקטובר  ,1949ציין יגאל אלון בביקור בצרפת ,שם זכה לכבוד
מלכים מצידו של הצבא הצרפתי ,שמפקדיו לא הסתירו את התפעלותם
מניצחונות צה"ל בכלל ומתרומתו המכרעת של אלון לניצחונות הצבא היהודי
הצעיר בפרט .במהלך הביקור ניגשו אליו מארחיו ובירכו אותו על הקידום שזכה
בו לכאורה :רמטכ"ל צה"ל החדש .באותו היום מונה דיין לתפקיד אלוף פיקוד
הדרום ,ובכך קודם מתפקיד מפקד ירושלים לתפקיד החשוב עוד יותר  -מפקד
החזית הדרומית .הצרפתים הניחו שאם דיין קודם הרי ברור שאלון קודם גם
הוא לתפקיד הבכיר ביותר :רמטכ"ל .בפועל כידוע קידומו של דיין היה הדחה
דה-פקטו של בכיר מפקדי צה"ל במלחמת השחרור .צעד זה של בן-גוריון היווה
את ראשית הברית הפוליטית בינו לבין דיין.
פרשייה זו מסמנת את ראשית המאבק הציבורי בין שני חניכיו האהובים
של יצחק שדה ,שעד יומם האחרון המשיכו לכבד זה את זה ברמה האישית ,אך
שככל שהלך והתקדם מפעל בניין האומה הישראלית החדשה הלכו והתרחקו
מהבחינה המכרעת במעשה הבניין הזה :הבחינה הפוליטית )שפירא:2004 ,
.(454
מטרתו של מאמר זה היא להציג באופן מקיף את שורשיו של העימות
הזה ובעיקר את ענפיו ופירותיו .בניגוד לגישה רווחת בשיח הציבורי בישראל
המציגה עימותים בין פוליטיקאים במונחי "כיסאולוגיה" אישית-יצרית ,מאמר
זה ינקוט גישה הפוכה ,שלפיה גם אם יש ליצרים מקום חשוב ,את העימותים
הפוליטיים בכלל  -ובפרט במקרה של אלון ודיין  -יש להבין כמאבק על דמותה
של ישראל .במילים אחרות ,המאמר נשען על הנחת יסוד שלפיה הפוליטיקה
היא זירת המאבק המרכזית לעיצוב המציאות .הנחת יסוד נוספת היא שישראל
עמדה מראשיתה בפני אתגר ביטחוני מהותי ,כפי שהעניין הוכר כבר מתחילת
דרכה של המדינה במונח "ביטחון יסודי" .מנושא הביטחון נגזרה סדרה של
סוגיות משנה שהשפיעו על תפיסות מדיניות ,כלכליות ,חברתיות וגם
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תרבותיות .מאמר זה מתכוון להראות כי אלון ודיין ניהלו ביניהם מאבק פוליטי
באשר לסוגיות אלו ,אך אין באפשרותו לכסות את כל ההיבטים ומה שנגזר
מהם .בהתאם ,המאמר ניגש לדיון על סמך הנחת יסוד נוספת ,שלפיה הוויכוח
על מדיניות הגרעין הישראלית קיפל בתוכו כמה וכמה מההיבטים הנזכרים,
עניין שבו יעסוק הפרק הראשון .הפרק השני יעמוד על ביטויו של עימות זה
מימי "ההמתנה" בשלהי מאי  ,1967שבסופם התמנה דיין לתפקיד שר הביטחון,
ועד לסופה של מלחמת ששת הימים ,כולל תוצאותיה המדיניות המידיות:
"ההחלטה הסודית" ומשמעותה .הפרק השלישי יציג את הבדלי הגישות בין שני
האישים בהקשרה של מלחמת יום הכיפורים .הפרק האחרון יעסוק בשאלת
המורשת; בפרק זה אטען כי ראוי שבשיח הציבורי בישראל יתפוס מקום מרכזי
חזונו של אלון ,שלפיו שלום עם הערבים הוא גם ערך וגם דרך ,ולא אותו קטע
מ"נאום נחל עוז" של משה דיין ,שבשורתו  -מאז אפריל  - !1956היא "לנצח
נאכל חרב".

א" .דימונה" ומשמעותה
כידוע סביב עצם חיוניותו ומקומו של נשק גרעיני מתחולל ויכוח
שראשיתו עוד בימי "פרויקט מנהטן" והמלחמה הקרה )ראו למשל קיסינג'ר,
 .(1969בהקשר הישראלי הוויכוח התקיים לכל המאוחר מאז חשיפת "פרויקט
דימונה" בשלהי דצמבר  ,1960כשנתיים לאחר תחילת עבודות הבנייה 1 .כפי
שתיארו דן הורוביץ ומשה ליסק ,מדובר היה בשתי אסכולות" :האחת היתה של
אנשי בן-גוריון שהבולטים בהם היו משה דיין ושמעון פרס .האסכולה השנייה
היתה של מקורבים ל'אחדות העבודה' ובראשה ניצבו ישראל גלילי ויגאל אלון
]] [...בין האסכולות[ היו הבדלי תפיסה ביטחונית ,בפרט בנושאי האופציה
הגרעינית של ישראל .בניגוד לאסכולת בן-גוריון ,שתמכה בהקצאת משאבים
ניכרים ליצירת תשתית שתאפשר בבוא היום להצטייד בנשק גרעיני ,האסכולה
השנייה העדיפה לשים את הדגש בכוחה הקונוונציונלי של ישראל ולהסתמך
על מה שיגאל אלון כינה 'התקפת נגד מקדימה'" )הורוביץ וליסק265- :1990 ,
 .(266את קביעתם הסמיכו שני הסוציולוגים על מחקריהם של יאיר עברון
ושלמה אהרונסון ,הנחשבים לבקיאים בתחום ולמייצגי שני הצדדים של
הפולמוס :יאיר עברון נחשב למייצג הצד של אלון וגלילי ואילו אהרונסון  -של
בן-גוריון ,דיין ופרס )עברון ;1987 ,אהרונסון.(1994 ,

1

על המהלכים שקדמו לתחילת עבודות הבנייה ושראשיתם סמוך להקמת המדינה ראו רז.2015 ,
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באשר לגיבורי הפולמוס עצמם ,כבר ב 1959-כתב אלון בספרו מסך של
חול דברים ברורים על חוסר התוחלת של "מלחמה אטומית במישור
האסטרטגי" בין המעצמות ,שכן לכל היותר הללו יכולות "להרתיע" זו את זו,
שאם לא כן התוצאה תהיה "השמדה הדדית .ומה תועלת תצמח מזה?" )אלון,
 .(68-71 :1959ומה שנכון לגבי המעצמות הנהנות משטחים עצומים נכון על
אחת כמה וכמה במקרה של המזה"ת .גם שמעון פרס כתב ב 1970-על "שתי
אסכולות" ביטחוניות-מדיניות :האחת  -ש"בראשה עמד שרת"  -שמה את
יהבה על "וושינגטון" .השנייה "טענה שיש לנסות ולפלס דרך גם לפריז ובתוך
פריז" )פרס" .(29 :1970 ,וושינגטון" כלומר ריסון גרעיני; "פריז" כלומר הרתעה
גרעינית גלויה.
אם כן ,לפי המחקר ולפי עדות בעלי הדבר עצמם ,בצמרת המדינית
נאבקו ביניהן שתי "אסכולות" על עיצוב "'הביטחון היסודי"' של ישראל,
והמאבק הזה השליך על ממדים אחרים :תפיסת השלום ,היחס לערבים,
המדיניות הכלכלית ,הזהות הציונית ,הבנת הדמוקרטיה ,תפיסת הממלכתיות,
החינוך ,שיטת הבחירות ועוד 2 .את "פרויקט דימונה" יש לראות כבריח התיכון
של העימות בין שתי האסכולות ,וזאת משתי סיבות לפחות :האחת  -העלות
העצומה שבהכרח באה על חשבון יעדים אחרים ,והשנייה  -הסודיות העצומה
הכרוכה בו שבאה על חשבון הדמוקרטיה בישראל .את העניין הזה העלו
במפורש חברי "הוועד לפירוז גרעיני" ,שכלל אישים כמו ישעיהו ליבוביץ
ואליעזר ליבנה ,שהיו היחידים שהיה להם האומץ  -היו שאמרו העזת הפנים
המופקרת  -להעלות את נושא הגרעין בזמן אמת ולקשור בינו לבין היבטים
חברתיים ופוליטיים מרחיקי לכת מעבר לשאלת "הביטחון היסודי" )רז:2015 ,
.(63-107
על חברי "הוועד לפירוז" יש לומר שהם היו לא יותר מקבוצת לחץ חוץ-
ממסדית ,ואפשר להוסיף ולתאר אותם ,כפי שהציע זאת שלמה אהרונסון,
מהחריפים שבמבקריהם ומהבולטים שבתומכי פרויקט הגרעין ,כאישים אשר
פעלו "ממניעים פוליטיים ,אישיים וקבוצתיים" )אהרונסון .(13 :1994 ,אבל לא
רק "אינטרסנטים" כביכול מסוגם של ליבוביץ וליבנה העלו תהיות לגבי הכוונה
לצייד את ישראל בנשק גרעיני ,אלא גם "אישים בסדר הגודל של יגאל אלון
וישראל גלילי" ,כפי שניסח זאת אהרונסון )שם" .(30 ,אישים" אלו הובילו את
מפלגתם "אחדות העבודה" להישג צנוע מאוד בבחירות של  ,1961כשפחות מ-

2

לדיון מקיף בנושא מהצד של בן-גוריון ראו אהרונסון ;1999 ,מהצד של יריביו ראו רז.2015 ,
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 70אלף אזרחים ישראלים הביעו אמון בדרכם .למרות זאת הצליחו גלילי ואלון
להביא את שמונת חברי הכנסת שלהם לקואליציה שבנה אשכול עבור בן-
גוריון ,בניגוד לעמדת ראש הממשלה שהעדיף קואליציה עם "הליברלים".
התנאי שהעמידו אלון וגלילי להצטרפותם לממשלה היה הקמת "ועדת שרים
לענייני ביטחון" ,שמטרתה הייתה לוודא שכל הכרעה ביטחונית ומדינית ,למשל
בנושא הגרעין ,תתקבל באופן שקול ,מדוד ודמוקרטי ,כלומר בניגוד גמור למה
שהתקיים עד לאותו רגע בתחום רגיש זה .התנאי התקבל ואלון ,כשר עבודה
שעסק בענייני גשרים ,כבישים ותשתיות נוספות ,היה יכול לעמוד על עמדתו
שוללת הגרעין ובכך להשפיע על מדיניות ישראל מתוך הממשלה ,בניגוד
לאזרחים כמו חברי "הוועד לפירוז גרעיני" שיכלו להשפיע לכל היותר מחוץ
למעגל מקבלי ההחלטות )מנור.(148-150 :2016 ,
ואמנם ,באמצע יולי  1962פנה אלון אל משרד ראש הממשלה בבקשה
"לכנס בהקדם את ועדת השרים לענייני ביטחון לשמיעת דוח מפורט על מצב
פיתוח הנשק הטילי בישראל ובמצרים ועל המשמעות האסטרטגית הנובעת
מכך" )אלון למ"מ מזכיר הממשלה; שיפריס .(539 :2010 ,ב 27-ביולי 1962
התכנסו בתל אביב בן-גוריון ,פרס ,דיין ,הרמטכ"ל צבי צור ,שר האוצר אשכול,
ישראל גלילי ויגאל אלון .על פרטי הישיבה אנו יודעים מעדותו של ארנן עזריהו,
עוזרו של ישראל גלילי .על פי דבריו ,בישיבה טענו פרס ודיין שישראל לא
תצליח להתמודד עם האויב בנשק קונבנציונלי ,בציינם כי מצרים ,שהוכתה
קשות ב ,1956-יצאה למעשה מחוזקת מבחינה צבאית ,שכן "על כל טנק שהם
איבדו הם קיבלו עשרה טנקים הכי חדישים" .ברקע הדיון עמדה החלטת
ממשלת בריטניה למכור לישראל " 200טנקי צנטוריון" ,והדילמה הייתה "האם
נקנה בכסף ] [...את הטנקים הבריטיים או כפי שהציעו פרס ודיין ,נשקיע אותו
בהקמת הכור בדימונה" .ההחלטה הייתה טיפוסית לרוח מפא"י" :גם וגם" ,אך
עם עדיפות ברורה לטנקים .בנוסף הוסכם "להתקדם בהקמת הכור בדימונה ][...
בהתאם לסכומי הכסף העומדים לרשותנו" )ערמוני ;204-205 :2008 ,והשוו
שיפריס.(156-157 :2010 ,
ב 1964-אמר אלון כי יש להקפיד כי "נהיה מדינה שיש לה כורים
גרעיניים ,ולא כורים גרעיניים שיש להם מדינה" )רז .(107 :2013 ,ב 10-במארס
 1965התחייב ראש הממשלה אשכול בפני הנשיא האמריקני ג'ונסון כי "ישראל
לא תהיה הראשונה להכניס נשק גרעיני לאזור הישראלי-ערבי" 3 .כך נולדה

3

 ,Memorandum of understanding, March 10, 1965ארכיון המדינה.
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"מדיניות העמימות" ,שאלון דגל בה ואילו יריביו  -דיין ופרס  -חיפשו דרכים
לבטלה .הצעת פרס ביוני  1967לפוצץ מתקן גרעיני הייתה מביאה להקפאת
המצב בחזיתות ולביטול מידי של העמימות הגרעינית .בפועל כידוע התנהלה
מלחמת ששת הימים בדיוק על פי המתווה האסטרטגי של אלון" :התקפת נגד
מקדימה" .מיד אחרי המלחמה ,במהדורה המחודשת של מסך של חול ,כתב
אלון בנושא כי נשק גרעיני הוא "בלתי רלוונטי למצב במזרח התיכון"  -הן
משום ש"אין ערובה שההנהגה הערבית לא תתפתה להפעילן במתקפת פתע",
והן משום ש"לא הייתי רוצה לראות את ישראל חיה תחת האיום של חרב
דמוקלס גרעינית" .זאת ועוד" :איזון גרעיני במרחב ישלול מישראל את היתרון
שבנשק קונוונציונלי ,שבו מהווים טיבו של המשטר ,מבנהו החברתי ואיכות
הלוחם גורמים מכריעים ביחסי הכוחות" .על נוסחת העמימות הנזכרת מ1965-
הוסיף אלון כי "אל לנו להניח גם לאויב להיות ראשון" )אלון.(401-402 :1959 ,
הסוגיה הגרעינית המשיכה להעסיק את הממשל האמריקני ,שהמשיך
לחשוד בכוונות הישראליות למרות החתימה המפורשת של ראש הממשלה
אשכול על "מזכר ההבנות" .אין ספק שהממשל האמריקני הכיר את המחלוקות
בישראל בנושא הגרעין ,ולכן בכמה וכמה הזדמנויות נשאלו נציגים ישראלים
בכירים שאלות ישירות לגבי כוונותיה של ישראל להצטייד ביכולת גרעינית.
אחרי  ,1968עם הופעת היוזמה להחתים את כל מדינות העולם על "האמנה
למניעת הפצת נשק גרעיני" ) ,(NPTביקש הממשל האמריקני לשמוע מישראל
על עמדתה בנושא.
בספטמבר  1968נפגש אלון עם הנשיא ג'ונסון לפגישה שהוגדרה " off the
 ."recordלקחו חלק בפגישה השגריר יצחק רבין ,עוזרו שלמה ארגוב ועוזר
הנשיא וולט רוסטאו .אחד הנושאים המרכזיים בשיחה היה בקשת ישראל
לקבל מטוסי פנטום .אלון הציג את עמדת הממשלה שלפיה חיזוק היכולת
4
האווירית של ישראל לא נועד "להבטיח את הניצחון ,אלא למנוע עוד מלחמה".
למחרת שוחח אלון בנושא עם שר החוץ האמריקני דין ראסק .גם בשיחה זו
נכח השגריר רבין .על השאלות הנוקבות שהציג ראסק בעניין הגרעין השיב
אלון כי "אין לישראל נשק גרעיני" ,והוסיף כי אשכול הנחה אותו "לשוב על
עמדת ישראל לפיה לא תהיה הראשונה להכניס נשק חדש ]כך![ למזרח
התיכון" .באותו עניין הודיע אלון על "מותה של תוכנית הטילים מסוג -620

4

תמצית שיחה 9 ,בספטמבר  .1968המאגר הארכיוני של משרד החוץ האמריקני ),1968–1964 (FRUS
כרך  ,20מסמך .247

7
82

) "MDכלומר "טילי יריחו" שנועדו לשאת ראשי נפץ "חדשים"( ,ודחה את
5
דאגתו של ראסק שהפנטומים "ישמשו לנשיאת נשק גרעיני".
ראסק לא הרפה מסוגיה זו ורצה לדעת מדוע "ממשלת ישראל אינה
חותמת על ההסכם למניעת הפצת נשק גרעיני" .אלון שב על הנוסחה הנזכרת
)"ישראל לא תהיה הראשונה ("...והזכיר את "הפיקוח האמריקני על הכור
בדימונה" .ראסק לא ויתר והזכיר את "מכתבו העמום של שר החוץ אבן מה30-
ביוני בנושא הגרעיני" ,שבא במענה לפנייתו בנושא חודשיים קודם לכן .אמנם
ראסק היה מרוצה מכך ששר החוץ הישראלי ביטא במכתבו "הבנה מלאה" של
המטרות "האנושיות" של "אי-הפצת הנשק הגרעיני" ,אך גילה פחות אהדה
להסתייגותו של אבן שלפיה יש לדון בנושא מנקודת המבט של "ביטחונה
הלאומי" של ישראל 6 .ראסק לא אהב את הנימה של שר החוץ אבן וביקש
תשובות מאלון ומרבין ,שהשיבו כי "ממשלת ישראל קיוותה להותיר בתודעתם
של המצרים סימן שאלה אודות היכולת הגרעינית של ישראל כדרך להשיג
7
הרתעה" ,אך שלמרות זאת "במוקדם או במאוחר ממשלת ישראל תחתום".
ישראל כידוע לא חתמה לא אז ולא מאז .לאמריקנים בכל אופן לא הייתה
סיבה שלא להמשיך וללחוץ על ישראל בנקודה זו ,מתוך ידיעה שעמדתה
הרשמית היא "עמימות" וכי בצמרת הישראלית אכן יש הסכמה כמעט מוחלטת
להימנע מלבטל מדיניות זו .בה בעת לאמריקנים היה ברור שיש גורמים
חשובים בהנהגה הישראלית  -משה דיין ושמעון פרס  -החותרים באופן בלתי
נלאה לביטול "העמימות" .הרגישות האמריקנית לסוגיית הגרעין הישראלי
קיבלה ביטוי נוסף בתזכיר שכתב הנרי קיסינג'ר לנשיא ריצ'רד ניקסון
באוקטובר  ,1969ובו דיווח לו על סיכום מגעיו עם ממשלת ישראל בנושא" .ב-
 29ביולי  ,"1969כתב קיסינג'ר לניקסון" ,ביקשתי מרבין תשובה רשמית בנוגע
לשלוש השאלות הללו .1 :האם ישראל מבטיחה לנו שהיא לא 'תהיה בעלת'
נשק גרעיני?  .2האם הם מוכנים לאשר שאין בכוונתם לפרוס טילים
אסטרטגיים?  .3האם הם מוכנים לחתום על ה ."?NPT-על השאלות הללו
שהוצגו לרבין בסוף יולי  1969השיב שגריר ישראל בשם ממשלתו "את
התשובות הבאות .1 :ישראל לא תהפוך למעצמה גרעינית .2 .הם לא יפרסו
טילים אסטרטגיים לפחות עד  .3 .1972הממשלה החדשה שתקום ]אחרי
5

שם.

6

שר החוץ אבא אבן למשרד החוץ האמריקני 2 ,ביולי  ,1968–1964 FRUS .1968כרך  ,20מסמך .205

7

דין ראסק לשגרירות ארה"ב בישראל 11 ,בספטמבר  ,1968–1964 FRUS .1968כרך  ,20מסמך .250
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הבחירות ,א.מ[ תשקול את נושא החתימה על ה ."NPT-תזכירו של קיסינג'ר
נפתח בדברי רקע לניקסון שציינו את "הפגישה הפרטית" של הנשיא האמריקני
עם גולדה מאיר ,שבה הבהיר הנשיא כי חשוב לו מאוד לוודא ש"הישראלים
אינם עושים שום צעד גלוי להכנסת נשק גרעיני ]לזירה[ או שהם מכינים
תוכנית לניסוי גרעיני" 8 .הנושא שב ועלה בהזדמנויות שונות ,ובכל המקרים
עמדתה הרשמית של ממשלת ישראל הייתה "העמימות" שעליה חתם אשכול
ב"מזכר ההבנות" באביב  .1965עמדתה הרשמית של ממשלת ישראל לא עמדה
9
בדרכם של מתנגדיה שהמשיכו לנסות לבטל את מדיניות העמימות.
ב 1973-היה זה תורו של דיין לנסות ולבטל את העמימות ,הפעם
באמצעות דברי נכאים על אודות "חורבן הבית השלישי" שהשמיע ביום
השלישי של מלחמת יום הכיפורים" ,חורבן" שחייב לדעתו לשקול אופציה
גרעינית או "כוננות גרעינית" ,כפי שהגדיר זאת מרטין ון-קרפלד )ון-קרפלד,
 ;119 :1999והשוו שחם .(347-348 :1998 ,סביר להניח כי כוונת דיין לא הייתה
לשגר פצצה אלא לחולל "איתות גרעיני" שהיה מביא את המעצמות להתערב
מיד .ההשערה היא כי איתות כזה היה מביא מיניה וביה לביטול "העמימות"
הגרעינית וגם להקפאת המצב בחזיתות ,כלומר להבטחת ההישג הטריטוריאלי
הסורי והמצרי .זו הייתה עמדתו של דיין לפני המלחמה וכפי שהעיד מזכירו
האישי אריה בראון ,גם במהלכה :ביום השני של המלחמה ,במהלך דיון
שהתקיים בממשלה ,שאלה גולדה לדעתו של שר הביטחון למקרה "שבעוד
שעתיים מועצת הביטחון מחליטה על הפסקת אש" .תשובתו של דיין הייתה:
"אני קונה ,אפילו באם המצרים בצד הזה של התעלה" )בראון.(100 :1992 ,
בהמשך המלחמה הציע להסיג את צה"ל למרחק של  20ק"מ מהתעלה )שם,
 ,(131וזו הייתה כאמור עמדתו לפני המלחמה ובלי קשר אליה )דיין.(527 :1976 ,
לאחר ששב דיין להיות חבר כנסת מן השורה תפס את מקומו כשר ביטחון
שותפו לדרך שמעון פרס .את שירותם של שני אישים אלו בצומת המרכזי של
קבלת ההחלטות הביטחוניות והמדיניות בישראל יש להבין כהמשך ולא
8

Memorandum for the President from Henry Kissinger, October 7, 1969,
https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB189/IN-22.pdf

9

כידוע" ,העמימות" היא מדיניותה הרשמית של ישראל עד היום ,וכפי שכתב אבנר כהן ,היא התקבלה
סופית על ידי האמריקנים לכל המאוחר ב ;1970-ראו כהן .415 :1998 ,הנאמנות הישראלית הרשמית
ל"עמימות" מקובלת גם על אנשי גנזך המדינה ,שדחו על הסף את בקשותיי לעיין בפרוטוקולים של
ישיבות ממשלת גולדה מאיר .עם זאת ,על פי המקורות הגלויים במחקרים שכבר ראו אור ,סביר להניח
שבפרוטוקולים החסויים הללו אין ממצא חדש לגבי מדיניותה הרשמית של ישראל ,שעליה הקפידו
שלושת ראשי הממשלה של "המערך" מ 1967-ועד  .1977הנחה זו לגבי גולדה מקבלת אישוש חד
משמעי אצל כהן ,שם.366–363 ,
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כתמורה ,שכן להוציא הבדלי אופי וסגנון ,פרס ודיין ראו עין בעין את עיקרי
הנושאים שעמדו על הפרק :גרעין ,שטחים ,מקומה של ישראל במרחב ועוד.
הואיל ומאמר זה מגביל עצמו רק לתקופה שבה אלון ודיין נאבקו ביניהם על
הדרכים השונות לעיצוב עתידה המדיני והביטחוני של ישראל ,את מקומו של
שמעון פרס ותפקידו בהקשרים אלו יש להציג במחקר נוסף ,שעדיין ממתין
לתורו 11 .על הנסיבות שבהן הצליח משה דיין להגיע לעמדת ההשפעה
הקריטית ועל השימוש שעשה בה יעמדו שני הפרקים הבאים.

10

ב" .הפוטש" של "ההמתנה" ומשמעותו
על מנת להבין טוב יותר את מינויו של דיין לתפקיד שר הביטחון ב1-
ביוני  ,1967יש לזכור כי בבחירות האחרונות שהתקיימו לפני המלחמה זכה
"המערך הזוגי" בראשותו של אשכול בניצחון גדול  45 -מנדטים  -ואילו
מפלגתו של בן גוריון ,בניגוד גמור לדימויה העצמי ,הובסה ועשרת חברי הכנסת
שלה נותרו באופוזיציה .מיומה הראשון של הממשלה החדשה היא הותקפה
בחריפות על ידי אנשי רפ"י ,שלא בחלו בשום כלי ובשום מסגרת על מנת
להציג את ממשלת אשכול כאסון לאומי .העמקת "המיתון היזום" כמובן לא
הוסיפה נקודות זכות לממשלת אשכול .כפי שיוסי גולדשטיין תיאר זאת,
אווירת העליצות שנלוותה לניצחונו המתוק של אשכול על בן-גוריון התחלפה
במהרה באווירת נכאים שליוותה את הממשלה עד סמוך למלחמת ששת
הימים .למצב הכלכלי הייתה תרומה מרכזית לשינוי המגמה )גולדשטיין:2003 ,
 .(518-531משבר "ההמתנה" שהחל ב 15-במאי היה הזדמנות פז לאויביו של
אשכול ושל "המערך הזוגי" לבטל למעשה את הכרעת הבוחר ולהפיל ממשלה
מכהנת.
במקביל עמלו אנשי רפ"י ותומכיהם בעיתונות להסית את דעת הקהל
באמצעות יצירת "פניקה ציבורית" ,כפי שהגדיר זאת אלון 12 .משה גלבוע העדיף

 10ר או למשל בר-זוהר ;419 :2006 ,היחסים הקרובים בין שני האישים עולים במפורש ובמשתמע אצל
דיין.735–733 :1976 ,
11

את ספרו של מיכאל בר-זוהר כעוף החול אין לקחת ברצינות כמחקר העומד על תפקידו הפוליטי
הריאלי – השונה למדי מהדימוי הקשור בשמו – של שמעון פרס .בעניין זה ראו גרינברג .2006 ,בספרי
על אודות יגאל אלון עמדתי על כמה מהפרכות הקשורות בדמותו של פרס כפי שנתקבעה בציבור לא
מעט בעקבות הביוגרפיה של בר-זוהר .ראו מנור.341–313 :2016 ,

12

ריאיון יגאל אלון לראודור מנור במכון דיוויס ,1979 ,ארכיון המדינה ,א ,5001\21-פגישה ) 1להלן:
ריאיון ,פגישה .(1
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את המילה "פסיכוזה" )גלבוע ;182 :1968 ,והשוו אורן ,(156 :2004 ,וההיסטוריון
ארנון למפרום הסתפק במונח "ספירלה" )למפרום .(484 :2013 ,מדברים שאמר
דיין לווינסטון צ'רצ'יל הנכד ,שלפיהם "היו דרושים  80אלף חיילים מצרים בסיני
כדי להחדיר אותי לתוך ממשלת ישראל" )דיין ,(420 :1976 ,אין אלא להבין כי
גם דיין ידע שמבחינה עניינית לא היה מקום לפניקה הציבורית ,אבל תרומתה
הפוליטית הייתה ברורה :כניסתו לממשלה .מהצד השני של המתרס הפוליטי
היה זה גלילי שאמר דברים שעלו מבחינה עובדתית בקנה אחד עם דברי דיין:
"אין כל ספק" אמר השר החשוב ביותר בממשלת אשכול )להוציא את אשכול
עצמו( "ששר הביטחון החדש עלה לכהונתו כמועמד של הימין ,וללא כל ספק
יש לזה משמעות שאין כבדה ממנה לגבי העתיד" )שיפריס .(223 :2010 ,עוד ב-
 1961כתב אלון לידידו בני מרשק והעריך שהתפוררות מפא"י תביא
ל"אלטרנטיבה ימנית המורכבת מ'חרות' והמחנה הבן-גוריוניסטי אשר יפרוש
ממפא"י" )וגנר ,צור ורז.(186 :2010 ,
בעוד אלון סבר שבמקרה של מלחמה על ישראל לנצל את ההזדמנות על
מנת לשנות את המצב המדיני מיסודו ,הנה כניסת דיין לממשלה ערב מלחמת
ששת הימים אפשרה לחסידי הסטטוס-קוו ליהנות מעמדת כוח משמעותית.
13
עוד באותו היום  1 -ביוני  - 1967הציע שמעון פרס ,כפי שהעיד הוא עצמו,
לפוצץ מתקן גרעיני בדרום ,ובכך גם למנוע את המלחמה וגם לבטל את
העמימות הגרעינית  -גדול הישגיו המדיניים של אשכול ,שבדיוניו עם הנשיא
ג'ונסון הצליח ב 10-במרץ  1965להחתים את הממשל האמריקני על מה
שלימים יוכר כ"יחסים מיוחדים" בין ישראל לבין המעצמה החשובה בעולם
כבר אז 14 .פרס לא המתין ל 1-ביוני  1967ולכל המאוחר יותר משנה קודם לכן,
בנאום שנשא ב 23-במאי  1966בכנסת מספסלי האופוזיציה ,אמר כי "ראש
הממשלה שלנו" ,כלומר אשכול" ,שגה כאשר מצא לנכון להכריז כי 'לישראל
אין נשק גרעיני והיא לא תהיה הראשונה להכניסו לאזור' ] [...לשם מה נאמר
דבר זה? ]) "[...רז .(412 :2015 ,באשר להצעה הדרמטית ערב ששת הימים ,פרס
עצמו סיפר עליה כך" :אחרי שנעשה דיין שר הביטחון העליתי בפניו הצעה

13

העדות מופיעה בין השאר אצל כהן .354 :1998 ,כהן מפנה את הקורא לספרו של שמעון פרסbattling ,
 .167-166:for peaceוהשוו :רז.484–479 :2015 ,

14

למסמך ראו באתר ארכיון המדינהhttps://drive.google.com/file/d/0B2Ly- :
.x55KRNqd09XcVJzZ1RiZWs/view
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מסוימת אשר ] [...הייתה מרתיעה את הערבים ומונעת את המלחמה" ,כלומר
15
מנציחה את המצב הקיים ואף מעמיקה את הקיפאון המדיני.
בפועל התבססה ממשלת ישראל על שורת אישים שתמכו בעקרון
"העמימות הגרעינית" ,בראשם אשכול ,אלון וגלילי ,ו"ההצעה המסוימת" הזו לא
עלתה כלל לדיון .אלא שאסכולת הסטטוס-קוו בראשותו של דיין יכלה לעשות
מאמצי עיצוב מציאות גם ללא ִגרע ּונו של המזה"ת :דיין הורה לצה"ל להתקדם
עד למרחק של לכל היותר  30ק"מ מתעלת סואץ )ההוראה לא מולאה וצה"ל
הגיע עד לתעלה( .דיין התנגד גם לשחרור ירושלים וככל שהדבר היה תלוי בו
הגולן היה נותר בידי הסורים עד עצם היום הזה .אלון לעומתו אמר עם סיום
המלחמה כי "רק עתה ,קרוב לעשרים שנה לאחר קום המדינה ,כאשר צבאנו
עומד על הירדן וליד תעלת סואץ ועל הרמה הסורית ,רשאים אנו לומר כי
נסתיימה מלחמת השחרור" )אבינועם .(1967 ,אדרבא ,אלון הציע במהלך
המלחמה שצה"ל יתקדם עד לסווידא שבהר הדרוזים ,כך שהעם הנרדף הזה
16
יוכל להקים לעצמו מדינה עצמאית שתחצוץ בין סוריה לישראל.
אחרי המלחמה ניגשה ממשלת ישראל לבחון אפשרויות לגבי העתיד
והחליטה כידוע את מה שלימים זכה לכינוי "ההחלטה הסודית" ,שבליבה עקרון
הנסיגה המלאה בחזית הדרום והצפון תמורת שלום חוזי מלא .לגבי החזית
המרכזית  -הגדה המערבית  -הוחלט שלא להחליט שכן מדובר היה בממשלת
אחדות ונסיגה בחזית זו חייבה הליכה לבחירות )קורן ושפירא.(279 ,274 :1997 ,
בכל אופן הוסכם כי "כל עוד לא נחתם חוזה השלום ] [...גבול ישראל עם ירדן
הוא נהר הירדן" )שיפריס ,(562 ,224 :2010 ,הסכמה שעלתה בקנה אחד עם
ההסכמה הרחבה יותר שלפיה "עד לכריתת חוזה השלום ] [...מחזיקה ישראל
בשטחים שהיא נמצאת בהם כעת" 17 .המרכיב ה"סורי" של ההחלטה הזו בוטל
ב 31-בדצמבר  .1967כפי שתיאר זאת אריה שלו ,דובר צה"ל דאז ולאחר
שחרורו חוקר בכיר בנושא" ,בישיבת הממשלה ב 31-בדצמבר  1967אמר השר
גלילי כי 'כל חברי הממשלה הגיעו לכלל הכרעה ,שלא נוכל להחזיר את רמת
הגולן לשלטון סוריה וכי הגבול הבינלאומי לא יכול להיות גבול השלום' ,והוסיף:
'אני רוצה שנפטור עצמנו מהחלטת  19ביוני לגבי מצרים וסוריה' .ראש
הממשלה ]לוי אשכול[ אמר' :בסוריה  -שינינו העמדה'" )שלו ;60 :1993 ,והשוו

15

הציטוט של פרס מופיע אצל רז  .480 :2015והשוו כהן ;2007 ,אורן ;2011 ,כהן-אלמגור.188 :2013 ,

16

ריאיון ,פגישה .2

17

ישיבת ממשלת ישראל 19 ,ביוני  ,1967ארכיון המדינה.

12
87

דיין .(680 :1976 ,החלטה זהה לגבי החזית הדרומית התקבלה כעשרה חודשים
לאחר מכן.
להחלטה קדמו סדרת התייעצויות בוועדת השרים שהכינה את הדיון
ושורה של ישיבות מרתוניות שנמשכו שעות רבות .בישיבה שהתקיימה ב19-
ביוני  1967אמר אלון כי "גם מדיניות-חוץ חייבת להיות דינאמית ,לא רק
אסטרטגיה צבאית .אם לא נקבע עובדות חוקיות והתיישבותיות ,אינני יודע אם
לא נחזור למה שהיה כאן לפני המלחמה" .בהתאם הוא הציע "לחבר למדינת
ישראל ,נוסף לירושלים רבתי ,את כל הר חברון לרבות הערבים שבה ,במעמד
דומה לערביי הארץ" ,שכן "הדבר הזה נחוץ לנו גם כדי להרחיב טריטוריה ,גם
כדי להבטיח יותר את עתידה של ירושלים" וגם "את השליטה על חוף ים המלח,
עד צפון ים המלח" .בנוסף הוא הציע להכליל "את בקעת הירדן מבקעת בית
שאן ועד ים המלח" ,כך "שתיווצר רציפות טריטוריאלית בין צפון הארץ ודרומה
לא רק לאורך החוף אלא גם בבקעת הירדן ,ברוחב סביר שהיה בו מספיק כדי
להוות חגורה ביטחונית" .את האחיזה בשטח הציע לעשות כמובן באמצעות
18
"עובדות התיישבותיות כי עוד לא החזקנו בשטח אם לא יישבנו אותו".
דבריהם של אלון ושל עמיתיו לממשלה משקפים את שני הממדים שליוו
את הישיבות הללו ואת ההחלטה שהתקבלה :הממד הפוליטי-טקטי-דיפלומטי
הדחוף והממד האסטרטגי-מדיני השקול והמורכב יותר .עיון בפרוטוקולים
הוביל חוקרים שונים למסקנות מנוגדות .כך למשל יואב גלבר הציג באופן
משכנע את האפשרות כי הדיון כולו ובעיקר ההחלטות שהתקבלו בעקבותיו
נבעו משעון הזמן המדיני  -החשש מלחץ אמריקני לנסיגה חד-צדדית כפי
19
שהתרחשה ב - 1957-ולא ביטאו בהכרח עמדה מהותית )גלבר.(54 :2014 ,
יוסי גולדשטיין לעומת זאת טען דברים הפוכים :על "ההחלטה הסודית" הוא
קבע נחרצות כי מדובר "למעשה בהחלטות ]ש[לא שונו באופן פורמלי מאז ועד
היום" )גולדשטיין ;303 :2011 ,ההדגשה שלי ,א.מ .(.לקביעתו של גולדשטיין אין
סימוך עובדתי והיא ככל הנראה משקפת עמדה אידיאולוגית .כך או אחרת ,ב-
 31באוקטובר  ,1968יום חמישי בערב ,כינס ראש הממשלה לוי אשכול את שריו
בביתו ,ובסופה של הישיבה התקבלה החלטה בזו הלשון" :ממשלת ישראל
שקלה מחדש ותוסיף לשקול את מכלול הבעיות הקשורות בגבול הקבע
18

יגאל אלון בישיבת ממשלת ישראל 19 ,ביוני .1967

19

והשוו  .Raz, 2013לדעת אבי רז "ההחלטה הסודית" נועדה אך ורק לצורך "תמרון מדיני" ,שתפקידו
היה "לזכות בתמיכתה המלאה של ארצות הברית" נגד ניסיונה של ברית המועצות לדרוש "במועצת
הביטחון נסיגה ישראלית ללא תנאי מכל השטחים".
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שייקבע בחוזה השלום בין מצרים וישראל .גבול בטוח בין ישראל ומצרים
מחייב שינויים בגבול הבינלאומי לשעבר ,לרבות  -כמובן מאליו  -השארת
רצועה בתחומי ישראל ,המשך השליטה הישראלית בשארם-א-שייך תוך
רציפות טריטוריאלית עם מדינת ישראל והסדרי בטחון חיוניים אחרים.
סיכומים אלה של הממשלה באים במקום ההודעה מה) "19.6.67-ההדגשות
20
שלי ,א.מ.(.
ובכן ,דבר אחד ברור :החלטת ה 31-באוקטובר  1968היא החלטה
"פורמלית" למהדרין ,באשר היא מופיעה בהמשך של סטנוגרמה רשמית של
ישיבת ממשלה ותחת המילה "מחליטים" .כראיה לנכונותו לסגת לגבול
הבינלאומי הביא גולדשטיין ריאיון שנתן אשכול לשבועון "ניוזוויק" כשבועיים
לפני מותו ,בבחינת "צוואה" שהותיר אחריו" :ישראל תהיה מוכנה לוויתורים
דרמטיים ,אם תהיה נכונות ערבית לשלום .אך אם לא תהיה ,ישראל תרשה
לעצמה לעשות בשטחים שכבשה כפי שתמצא לנכון" )גולדשטיין.(306 :2011 ,
דומה שאין צורך בהפלגה פרשנית מרחיקת לכת על מנת לראות לא רק את
ההתניה החשובה  -נסיגה תמורת שלום מלא ואם לא המשך נוכחות ישראלית
בשטחים  -אלא בעיקר את עניין מהותה של הנסיגה :בלשון אשכול מדובר היה
ב"ויתורים דרמטיים" ,מושג מעורפל ש"נסיגה מלאה" היא פרשנות אחת שלו,
לא הכרחית ולא יחידה ,ולכן לא ברור מדוע פסק גולדשטיין כי "אשכול חשב
עד סוף ימיו כי 'ההחלטה הסודית' משמעותה שלום מלא תמורת החזרת כל
השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים" )שם .(312 ,סמוך למותו אמר אלון
על "ההחלטה הסודית" שהיא הייתה לא פחות מאשר "אווילית" 21 .כבר ב13-
22
ביולי  1967הוא הציע "להחיל את החוק הישראלי ,אפילו ריבונות" בגולן,
23
הצעה שנדחתה לאור התנגדות שר החוץ אבא אבן.
בעוד הצעותיו המדיניות הגורפות של אלון נדחו על ידי הממשלה ,אימצה
זו את תוכניתו הידועה שנשאה את שמו כבסיס הלא רשמי של מדיניות
ההתיישבות של ישראל עד  .1977נזכיר כי "תוכנית אלון" הייתה מבוססת על
"שני פרמטרים" ,כפי שאלון הגדיר זאת .הפרמטר האחד היה ביטחוני והשני

20

ארכיון המדינה ,החלטת ממשלת ישראל 31 ,באוקטובר .1968

21

ריאיון ,פגישה .2

22

שם ,והשוו ריאיון ,פגישה  ;8פגישה .4

23

המכתבים הופיעו במלאות עשר שנים לכיבוש הגולן בידיעה שכותרתה "הסטטוס החוקי של רמת
הגולן" ,דבר ,9.6.1977 ,עמ' .5
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דמוגרפי ,ומדיניות ההתיישבות הייתה חייבת לכלול את שניהם ,לאמור :ישראל
תתיישב במקומות שבהם יש נחיצות ביטחונית ודלילות פלסטינית ולהפך  -היא
לא תקדם התיישבות במקומות חיוניים מבחינה ביטחונית אך צפופי התיישבות
פלסטינית או באזורים ריקים מאדם שאינם נחוצים ביטחונית .בקעה? כן.
מערב מדבר יהודה בואכה מעלה אדומים וקריית ארבע? כן .פתחת סיני וחוף
הים האדום? כן .רפידים ושכם? לא.
לנוכח התקבלותה של "תוכנית אלון" כמתווה האופרטיבי להתיישבות
היהודית הציע דיין הצעה נגדית :להקים ארבע ערים יהודיות של  20אלף
תושבים כל אחת על גב ההר ,בצמוד לערים הפלסטיניות חברון ,רמאללה ,שכם
וג'נין )שיפריס .(287-288 :2010 ,כפי שסיכם זאת ראובן פדהצור ,תוכנית דיין
"לא ניסתה להתמודד עם הבעיה הדמוגרפית ולא הציעה לה פתרון ,אלא ניסתה
לעקוף אותה" )פדהצור .(147 :1996 ,דיין הציג את תפיסותיו בציבור באינספור
נאומים ,ראיונות ומאמרים .שנתיים לאחר המלחמה כונסו ופורסמו רבים מהם
ומדיניותו של דיין עלתה מהדברים באופן בהיר )דיין .(1969 ,דיין התנגד
לקיבועה של "חומת ברלין" ,כהגדרתו ,בליבה של ארץ ישראל ,דבר שיפגע
ביחסי יהודים וערבים שאותם דימה "לגלים ]ש[פולשים ליבשה והיבשה
]ה[נכנסת לגלים" )שם .(167 ,דיין דגל ב"מגע ישיר" בין יהודים לפלסטינים
)שם ,(137 ,אשר יתחזק ככל שיתגבר "השילוב הכלכלי" )שם158-159 ,150 ,
ועוד( .בה בעת הוא התנגד לכך שישראל תהיה "הקומיסר" של הציבור
הפלסטיני ,שכן לדעתו על ציבור זה היה להתפתח מבחינה פוליטית כאוות נפשו
)שם .(128 ,באוקטובר  1968טען דיין ש"הנחת המוצא שלנו חייבת להיות כי אין
סיכוי ריאלי להסכם שלום עם מלך ירדן בעתיד הנראה לעין .עלינו להיערך
לנוכחות קבע ישראלית בשטחים" )שם .(146-147 ,היו לדיין דימויים נוספים:
"דיין" ,כתב גזית ,אמר למשוררת הפלסטינית הרדיקלית פדואה טוקאן
)שבאחד משיריה כתבה על רצונה לאכול כבד של חייל יהודי( כי "המצב בינינו
כיום דומה ליחסים המורכבים בין גבר בדווי החוטף נערה בניגוד לרצונה .אולם
משנולדו להם ילדים ,יכירו ילדים אלה בגבר כבאביהם ובאישה כבאימם.
מעשה החטיפה הראשוני יהא חסר משמעות עבורם .אתם ,הפלסטינים ,כעם,
אינכם רוצים בנו היום ,אולם אנו נשנה את גישתכם על ידי כפיית נוכחותנו
עליכם" )שם.(218 ,

ג" .השר הסביר" או "לא עוד מיתוסים קולקטיביים"
מטרת פרק זה היא להדגים את הבדלי האסכולות בין שני האישים
בהקשרה של מלחמת יום הכיפורים .במקום גישת "החטא ועונשו"  -החטא הוא
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"הקונספציה" ואילו העונש הוא תוצאות "המחדל"  -יוצג הנושא על יסוד אותו
שיקול הדעת שליווה את העיון בדרכם של שני אישים אלו בפרקים הקודמים.
כידוע ,דוקטרינת הביטחון הישראלית מבוססת על כוחות המילואים,
ומעיקרון זה נגזרת שאלה קבועה :מתי יש לגייס את המילואים ,כמה כוחות יש
לגייס ולכמה זמן .זכר "ההמתנה" במאי  1967ומחירה החברתי והכלכלי הפך
את מערך המודיעין לגורם קריטי .דפוס מחשבה זה הביא לפיתוח "אמצעי
האיסוף המיוחדים" אשר תפקידם היה לשמש גורם מכריע בשאלת הגיוס .כזה
בדיוק היה המצב בימים שקדמו ליום הכיפורים תשל"ד .מסעו הלילי הידוע של
חוסיין למרכז הארץ ,שם פגש את גולדה ,הצטרף לשורה ארוכה של סימנים
שהעידו שייתכן שצבאות מצרים וסוריה מתכוונים לצאת בהתקפה רבתי
מתואמת .במאי  1973עמדה ישראל במצב דומה ,וגיוס מסיבי של כוחות
המילואים מנע מלחמה .בשלהי ספטמבר ובראשית אוקטובר  1973שוב עלתה
הכוננות .היטיב לסכם את חשיבות נושא גיוס המילואים הרמטכ"ל דדו" :אילו
הודיע לי ראש אמ"ן ביום רביעי בארבע בבוקר ,ולא בשבת בארבע ,על מלחמה
בשש בערב ,והיינו מתארגנים בהתאם לתכנון האופרטיבי ] [...היינו מנצחים
במלחמה כפי שחשבנו" )ברטוב .(324 :1978 ,בפועל "האמצעים המיוחדים" לא
הופעלו ,וראש אמ"ן אלי זעירא ,מאנשיו המקורבים ביותר של משה דיין מאז
שנות ה ,50-הונה למעשה את מפקדו הישיר )הרמטכ"ל( ואת הדרג המדיני
שהיה סמוך ובטוח כי "האמצעים המיוחדים" מופעלים .זהו שורש "המחדל",
ואי-הפעלת "האמצעים המיוחדים" חשובה לאין ערוך יותר מכל נושא אחר
שפגע בביצועי צה"ל )כמו ימ"חים ריקים וציוד לא תקין(.
על עצם העובדה כי "האמצעים המיוחדים" לא הופעלו בימים שקדמו
למלחמה אין ויכוח .לעומת זאת ,על משמעות העניין הוויכוח פתוח לחלוטין.
אפשר לסמן שני סוגי פרשנות :פסיכולוגית ופוליטית .על פי ההסבר
הפסיכולוגי הייתה זו "הקונספציה" שעיוורה עיני חכמים ,והתוצאה הייתה
ה"מחדל" .החוקר הבולט המציג באופן מעמיק גישה זו הוא אורי בר-יוסף )בר-
יוסף .(430-432 :2001 ,על פי הפרשנות הפוליטית לא מדובר היה ב"מחדל" כי
אם במעשה ,שהרי לא פעם גם מחדל הוא מעשה .במונחיו של הוגה הדעות
קרל פון-קלאוזביץ אפשר לומר כי "המחדל איננו אלא המשך המדיניות
באמצעים אחרים" .בהנחה שלפחות מאז תחילת שנות ה 60-ניהלו ביניהם
מאבק שתי אסכולות מדיניות " -הקיפאון" מול "המומנטום"  -אין סיבה לנתח
את המלחמה הזו כמו גם את מה שקדם לה ומה שבא אחריה מחוץ למסגרת
מאבקים אלו .כפי שאנסה להראות להלן ,את מה שלא הצליח לעשות צה"ל
באמצעים קונבנציונליים )שהרי רוב כוחו של צה"ל ,חיילי המילואים ,לא היה
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בחזיתות אלא בדרך אליהן(  -כלומר להרתיע את האויב ולעצור אותו ,אמר דיין
לעשות באמצעות "איתות גרעיני" .זה בדיוק מה שהוא הציע בשיאה של
התבוסה )הזמנית( של צה"ל הקונבנציונלי ,תבוסה )זמנית( שהתאפשרה מאי-
גיוס המילואים במועד הרצוי ,צעד שנבע מאי-הפעלת "האמצעים המיוחדים".
אי-אפשר להפריז בחשיבותו של הוויכוח הזה .לא מדובר "רק" בעשיית
צדק עם הזיכרון ההיסטורי אלא בשינוי פרדיגמה שהשלכותיו להווה ולעתיד
הפוליטי של ישראל מרחיקות לכת .זו כנראה הסיבה להתקבלותה הבלתי
מעורערת של הפרשנות הפסיכולוגית .עם כל הרצון לקבל הסבר מנחם ומרגיע
זה ,הוא אינו משכנע בלשון המעטה .את הספק באשר לפרשנות הפסיכולוגית
יצר זעירא עצמו בריאיון שנתן לפני שנים ספורות לאיש המודיעין והחוקר
אבירם ברקאי ,שבו אמר כי הדיבורים על "האמצעים המיוחדים" נועדו כולם אך
ורק לצרכים "פוליטיים" .בדבריו על "צרכים פוליטיים" התכוון זעירא למובן
הרווח של המילה בשיח הציבורי ,שלפיו "פוליטי" פירושו "לא ענייני"
ו"אינטרסנטי" .לדעתו של זעירא ,כפי שעולה מעדותו לברקאי ,מדובר היה
ב"חבורת פוליטיקאים" והוא "לא מאמין מילה למה שהם אמרו" .לטענתו ,רק
אחרי המלחמה עם הקמת ועדת אגרנט "מישהו אמר להם ,חבר'ה ,זאת נקודה
לטובתכם" .במילים אחרות ,זעירא לא רק מייחס ל"פוליטיקאים" הבנה דלה
בלשון המעטה של נושא המודיעין ,אלא שימוש ציני באחד ממרכיביו הטכניים.
"יגאל אלון ידע 'אמצעים' או לא 'אמצעים'?" הפגיע זעירא ,והמשיך" :אחרי
המלחמה מכרו להם את כל הקשקושים האלה .הם לא ידעו ולא התעניינו ולא
היו בסוד הדברים .כלום .זה הכול סיפורים של אחרי המלחמה ,חלק ממערך
24
הכיסוי שלהם" )ברקאי ,ללא שנה.(103 :
אציין כי אולי במסגרת מאמציו לחמוק מהאפשרות שההסבר הפסיכולוגי
לקוי ,בלשון המעטה ,כתב בר-יוסף כי זעירא "לא אמר אמת" )בר-יוסף:2001 ,
" .(415לא אמר אמת" או רק "שיקר"  -כך או כך מדובר בבעיה לוגית ,שכן אם
"הפוליטיקאים" רפי השכל  -חלקם ,כמו דיין ואלון ,בעלי ניסיון צבאי עשיר
לאין ערוך מזעירא  -עסקו בדברים לא להם וממילא ל"אמצעים המיוחדים" אין
הפִרכה המביכה וטען בפני
שום תפקיד ,מדוע לשקר לגביהם? ברקאי עמד על ּ
זעירא כי "גם דדו ,שהיה איש צבא ולא פוליטיקאי ,נתן תחושה ש'האמצעים'
היו עבורו פוליסת ביטוח .הם היו אחת 'האינדיקציות הנוספות' שעלולות היו
24

ראוי לקרוא את עדותו של זעירא במלואה .נכון לינואר  2018ספרו של ברקאי מופיע בכתובת:
 http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20723/H_180_14.pdfזעירא ביטל את
ערכם וחשיבותם של "האמצעים המיוחדים" גם בספרו ,וראו זעירא.145 :2004 ,
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לגרום לו לקבל החלטה על גיוס מילואים .גם דדו משקר?" על כך ענה זעירא:
"אחרי המלחמה כולם אמרו את מה שאמרו .לפני המלחמה אף אחד לא אמר
את זה .איש לא אמר את זה" )ברקאי ,ללא שנה.(104 :
דברי זעירא מנוגדים בתכלית לעדותו של לא-פוליטיקאי נוסף ,יוסי
לנגוצקי ,מי שהיה ב 1973-קצין איסוף במודיעין .לנגוצקי גם הוא כינה את
"האמצעים המיוחדים" "פוליסת הביטוח הלאומי של ישראל" .במשך שנים הוא
הבליג ושמר לעצמו את העובדה ש"הפוליסה" הזאת  -שהוא היה הממונה על
הפעלתה  -לא הופעלה ,כי הוא לא קיבל פקודה לעשות כן .לנגוצקי החליט
להפר את שתיקתו לנוכח העובדה ש"במשך שנים" אלי זעירא "מנסה לשכתב
את ההיסטוריה בנוגע לאחריותו האישית לאחד המחדלים החמורים ערב
המלחמה  -אי-הפעלתם של 'אמצעי האיסוף המיוחדים' של אמ"ן ,שנועדו
להתריע ברמה האסטרטגית על סכנת מלחמה" .כפי שלנגוצקי הסביר ,דיין ודדו
העידו כי "אחד הגורמים החשובים שהביאו אותם להקל בערך הידיעות על
אודות המתקפה המתקרבת ,היה ביטחונם בפעולת 'האמצעים המיוחדים'".
לנגוצקי הוסיף פריט מידע חשוב שגם הוא מעמיד בספק את הפרשנות
"הפסיכולוגית"" :בהוראת זעירא" ,אמר לנגוצקי' ,האמצעים' כלל לא הופעלו"
)לנגוצקי ;2005 ,ההדגשה שלי ,א.מ.(.
כוונת המכוון של אלי זעירא לא נבעה מרשעות  -בכל אופן לא במובן
השכיח של המושג הזה  -אלא מתפיסה מדינית .בריאיון הנזכר לברקאי הוא
אמר במפורש כי היה אסור לצה"ל "לשבת על התעלה" ,כי "זה לא נכון צבאית",
ובמקום זאת היה עליו "לשבת באזור אום חשיבה" ,כלומר כמה קילומטרים
ממזרח לתעלה .לא היה מדובר "רק" בהיגיון צבאי  -הנחת היסוד הנכונה
מבחינה טכנית של זעירא הייתה שלצבא מצרים לא תהיה כל בעיה לחצות את
התעלה  -אלא בהיגיון מדיני :נסיגה חד-צדדית של צה"ל הייתה מאפשרת
למצרים "לשקם את התעלה ואז הם לא היו הולכים כל כך מהר למלחמה"
)ברקאי ,ללא שנה .(139 :זאת ועוד :בתפקידו האחרון שמילא לפני ששר
הביטחון דיין מינה אותו לתפקיד ראש אמ"ן כיהן זעירא כנספח הצבאי
בשגרירות ישראל בארצות הברית .השגריר באותם הימים היה יצחק רבין,
שדברים שכתב בספרו "פנקס שירות" מאירים באור נוסף את אסכולת הקיפאון
המדיני של דיין וזעירא .רבין ציין כי הסכם הפסקת האש שסיים את מלחמת
ההתשה ב 1970-כלל מחויבות של מצרים שלא לשנות את מערכי ההגנה של
צבאה בטווח של  50ק"מ ממערב לתעלה .כדי לוודא שכך יהיה הוסכם
שמטוסים אמריקניים יצלמו את המצב רגע לפני כניסת הפסקת האש לתוקפה,
כך שבמקרה של טענות מצד ישראל יהיה אפשר לבדוק את נכונותן .אלא
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שהצילומים הללו לא יצאו אל הפועל ,מכיוון ש"נספח צה"ל בארצות הברית,
אלי זעירא ,קיבל מברק מגורם בכיר מאוד במערכת הביטחון של ישראל" ,ובו
"הוא נצטווה להודיע לאמריקנים ,כי ישראל מתנגדת לצילום מצב הפתיחה
במועד הקבוע להפסקת האש" )רבין .(300 :1979 ,כידוע ,צה"ל היה מודאג מאוד
ממערך הטילים נגד מטוסים "סאם "2ו"סאם ,"3ששימש את צבא מצרים
ביעילות ב 1970-ושהסב לחיל האוויר הישראלי אבדות כבדות באוקטובר .1973
הקפדה על מקומן של הסוללות הייתה מותירה את מרחבי סיני בשליטה של
חיל האוויר הישראלי ,אלא שבהוראתו של "גורם בכיר מאוד" )מן הסתם ,שר
הביטחון( דאג נספח צה"ל בוושינגטון לבטל למעשה את יכולת התמרון של
הזרוע הצבאית החשובה ביותר של ישראל שהוכיחה את עצמה בשלוש שעות
ביוני  ,1967ואילו ביום הכיפורים תשל"ד היא הייתה עסוקה ב" 30שעות
באוקטובר" קשות מאוד שלא הוסיפו מאומה לא לחיל האוויר ולא לצה"ל
)גורדון.(2008 ,
דברים שחשבו ואמרו דיין וזעירא לפני המלחמה ,אך שלא מומשו כי
ההנהגה המדינית עמדה על עקרון חילופי שלום בשטחים ,הם ניסו לממש
במהלך המלחמה .כאמור לעיל ,וכפי שסיכם זאת אריה בראון ,שלישו הצבאי
של דיין ,ביום הרביעי למלחמה ,אחרי שהצעתו לחשוף את הנשק הגרעיני
במצרים" )בראון.(131 :1992 ,
נדחתה על הסף ,הציע דיין "להכין את הקו השני ְ
אלון לעומת זאת חשב שגם לנוכח הנסיבות הקשות יש לעשות מאמץ להשיג
ניצחון צבאי-טריטוריאלי שיוכל כמו במקרה של יוני  1967לשמש כקלף מיקוח
לצורך שבירת הקיפאון המדיני .זו כידוע הייתה תוצאת המלחמה :צה"ל ישב
ב"אפריקה" ,כלומר רכש לו עוד שטחים כקלף מיקוח .בהמשך סללו השיחות
בקילומטר ה 101-את הדרך להסכם הפרדת הכוחות שנחתם בין ישראל
למצרים בינואר  ,1974בתיווכם של האמריקנים .הסכם הפרדת הכוחות היה
הבסיס להסכם הביניים ,שנחתם גם הוא בתיווך האמריקנים בין ישראל למצרים
ב 1-בספטמבר  .1975יש לציין שאותה אישיות אמריקנית  -הנרי קיסינג'ר -
הייתה מעורבת בשלושת השלבים של ההיסטוריה הזו :המלחמה עצמה ,הסכם
הפרדת הכוחות והסכם הביניים .עוד יש לציין כי הסכם הביניים נחתם למרות
חתירתו הבלתי נלאית של שר הביטחון שמעון פרס נגד הממשלה שבה ישב,
תוך שהוא דואג להדליף את הפרוטוקולים של שיחות קיסינג'ר ,דבר שלא תרם
מאומה בלשון המעטה ליחסי ישראל-ארה"ב ,אך שהגיונו המדיני ברור :למנוע
הפשרת היחסים בין ישראל לבין הגדולה באויבותיה )מנור.(313-341 :2016 ,
בשל הדרמות של  - 1977המהפך וביקור סאדאת  -לא מספיק מוכר הקשר
הישיר שבין הסכם הביניים של  1975להסכם השלום בין ישראל למצרים:
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בהסכם הביניים נקבע במפורש שתוך שנתיים יצעדו שתי המדינות אל השלב
הבא  -שלום מלא .צחוק הגורל הוא שהמהפך של ִ 1977אפשר לדיין לחזור
לשולחן הממשלה ולהבטיח ממעמדו הבכיר כי השלום הישראלי-מצרי יהיה
שלום קר ,שכן בליבו עמד הצעד הכואב של העקירה המוחלטת של היישובים
הישראליים בפתחת שלום ,בניגוד לעמדתו הראשונית של סאדאת ,כפי שהעיד
עליה שר הביטחון עזר ויצמן ,שלפיה נשיא מצרים היה מוכן לשקול חילופי
שטחים )ויצמן ;122-123 :1981 ,והשוו דותן.(1985 ,
לאחר המלחמה ניגש אלון לסכם לעצמו את משמעות האירועים
האחרונים" .לא עוד מיתוסים קולקטיביים ואישיים" ,הוא כתב והבהיר" :הכול
ניתן להסברה באור רציונלי" .הגיע הזמן לצאת נגד "הרדיפה הפרועה אחר
ההישג החומרני האנוכי" שהיא לדעתו הבסיס למדיניות "השאננה של סטטוס-
קוו מתמשך" )דרור .(295-302 :1990 ,אחרי הבחירות שהתקיימו ב 31-בדצמבר
חזר אלון על אותו המסר" .לא כולנו אחראים במידה שווה למה שאירע
בחודשים האחרונים" ,הוא צוטט ב"מעריב" בינואר " ,1974יש מי שאחראי יותר,
על פי תפקידו ,ומי שאחראי פחות" )חריף .(1974 ,מדברים שאמרה גולדה
לאריה שלו ,ראש לשכת הרמטכ"ל דדו ,אפשר להסיק שהיא ראתה את הדברים
באור דומה למדי .לאור השבחים שגולדה הרעיפה על דדו ,שאל אותה שלו" :אז
למה לא אמרת את זה לוועדת אגרנט?" .תשובתה הייתה" :יונגרמן ,מה רצית?
פרשה חדשה?" )ברזילי .(2003 ,רצונה של גולדה להימנע מ"פרשה" חדשה היה
עוד ניצחון של דיין .כפי שסיכם זאת אלון :גולדה "מילאה תפקיד אולי המכריע
ביותר פרט לדדו בניצחון ]] [...היא[ לא מיצתה את הדין עם דיין ,ודיין ניצל את
האצילות שלה 25 ".הזהירות  -או "האצילות"  -הפוליטית שלה באה לידי ביטוי
חמור במיוחד בכל הנוגע לוועדת אגרנט.
כחמש שנים לאחר שסיימה את עבודתה אמר אלון על ועדת אגרנט כי
היא "שחררה את הדרג המדיני מאחריותו ,בניגוד לכתב הסמכות" 26 .באותו
עניין כתבה גולדה כי "הדין וחשבון לא נכנס לשאלת האחריות הפרלמנטרית או
המיניסטריאלית" )מאיר .(331 :1975 ,גם רבין לא התלהב ,בלשון המעטה,
מדרכה של הוועדה ,ועוד פחות מכך  -מהרכבה .ב 1979-ראה אור ספרו פנקס
שירות ,שבו מתח רבין ביקורת על "ניתוק האחריות של הדרג הצבאי מהדרג
המדיני" .הספר עורר סערה גדולה ,וכשנדרש רבין להגיב על דבריו הוא הצהיר
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בראיונות לתקשורת כי הוא "עומד מאחורי כל מילה שכתב" .כאשר נשאל
ספציפית לגבי הדברים שכתב על אודות ועדת אגרנט ,אמר רבין כי אמנם הוא
לא ראה כל בעיה עם מינוים של אגרנט ,לנדוי ונבנצאל ,אך בנוגע ללסקוב
ולידין הוא סבר שהם "היו יותר מדי מזוהים ופחות מדי מוגדרים ,לפי עולם
המושגים המשפטי והציבורי שלי ,כאובייקטיביים ] [...צדק צריך לא רק
להיעשות ,צדק צריך גם להיראות ,ובמקרה זה לא נראה" )כנרתי .(1979 ,כוונת
דברי רבין מתבהרת לנוכח שתי עובדות שכוחות יחסית :האחת  -ידין היה
מהאישים המרכזיים שלחצו על אשכול להעדיף את דיין כשר ביטחון ערב
מלחמת ששת הימים; השנייה  -מינויו של לסקוב כחבר בוועדה היה תנאי
שדיין הציב בפני גולדה להסכמתו לתמוך בהחלטתה להקים ועדת חקירה
)ברזילי.(2003 ,
על עצם הבעייתיות של הוועדה אפשר ללמוד גם מפנינה להב,
שבמסגרת הביוגרפיה שכתבה על שמעון אגרנט נדרשה לוועדה הנדונה .עקרון
היסוד של הוועדה היה ההחלטה שלה לדון בהתנהלותו של משה דיין במונחי
"השר הסביר" .מבחינת ועדת החקירה ,הדרך לבחון את "סוגיית האחריות
הקולקטיבית" עברה דרך השאלה" :מה צריך להיות קנה המידה המתאים
להערכת האחריות האישית?" ,כלומר האם על הוועדה "להתחשב בעובדה
שדיין עצמו היה איש צבא מנוסה ,גיבור דגול ונערץ עוד מימי מלחמת
העצמאות? או שמא שומה עליה להתעלם מכישוריו המקצועיים ולהפעיל את
קנה המידה של 'שר ביטחון סביר'? הוועדה דבקה במבחן של 'שר ביטחון סביר'
ובחנה לאורו את התנהגותו של דיין בחודשים הקריטיים שלפני פרוץ
המלחמה" )להב .(319 :1999 ,אלון לעומת זאת אמר" :אי-אפשר לנהוג עם אותו
אדם בשתי אמות מידה .בשביל להיות שר הביטחון למלחמת ששת הימים,
מביאים את דיין להציל את המצב ] [...אבל מרגע שיש כישלון אז פתאום אני
27
צריך לשאת באחריות כמו דיין .לא!"
יש לחזור ולהזכיר כי כל מעמדו של דיין ,בעולם ובארץ ,בממשלה
ובמפלגה ,נשען על היוקרה המקצועית שלו .היוקרה הזאת היא שעמדה לו
כאשר "הציבור"  -כלומר אותו תמהיל של "נשות וינדזור העליזות" ,עיתונאים
שנונים ופוליטיקאים מוכשרים ביצירת פניקה ובליבויה  -דרש למנותו לשר
ביטחון במאי  1967בניגוד להכרעה הדמוקרטית בבחירות של  .1965מעמדו
הציבורי אפשר לדיין להצטרף למפלגת העבודה ב 1968-מבלי שיסתיר את
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כוונתו להדיח את אשכול ואת ספיר .אותו מעמד ציבורי הביא לשיתוק המדיני
בכל המהלכים של ממשלת גולדה מול ירדן .אותו מעמד ציבורי חייב את גלילי
לנסח את המסמך הנושא את שמו כחודש לפני הבחירות שלא היו לכנסת ב-
 ,1973על מנת למנוע מדיין את פירוקו של "המערך" .בדיוק אותו מעמד מיוחד
עמד לנגד עיניה של גולדה אחרי המלחמה :הנחיצות למנוע "מסיעת רפ"י
שבראשה עמד ]דיין[ לצאת מן 'המערך'" )מאיר .(331 :1975 ,היוקרה הזאת היא
שעמדה ברקע הצהרתו של דיין בדצמבר  1973שאם יעזוב את "המערך" ,אין
בכוונתו "לחזור לנהלל לגדל פרחים" )מייזלס .(1973 ,כאשר נחת על שולחנה
של ועדת אגרנט לפתע התאדה המעמד הציבורי הזה ,ודיין הפך ל"שר סביר".
לא בכדי כתבה להב כי "תוצאות המלחמה היו שלב נוסף ביריבות
הוותיקה בין משה דיין ליגאל אלון" ,יריבות שנבעה מכך שהשניים "לטשו עין
לכיסא ראש הממשלה" )להב  ,(318 ,1999התנהגות "סבירה" של פוליטיקאים
קטנים .הפוליטיקה הקטנה הזו באה לידי ביטוי גם בכך שאגרנט "הפך למטרה
לביקורת סוערת ומתלהמת שהושמעה בתוקפנות חסרת תקדים" מצדם של
"חוגי העלית ועל ידי כל נהג מונית ובעל בסטה בשוק" )שם .(309 ,לצד
הרמיזות האליטיסטיות הללו ,שמהן יש ללמוד שנהגי מוניות ובעלי בסטות -
רבים מהם חיילים בשירות מילואים וככל הנראה לא מעטים מהם לא שבו
מהחזיתות לא לבסטה ולא למונית  -אינם יודעים את מקומם היאות ,בדבריה
של להב יש בעיה מהותית עם עקרון "השר הסביר" .העובדה שהביקורת
"המתלהמת וחסרת התקדים" נמתחה על מסקנות הוועדה ,הן מצד "חוגי עלית"
והן מצדם של פחותי ערך כמו "נהגי מוניות ובעלי בסטות" ,הייתה אמורה
להביא גם את להב למסקנה שלאורך הסולם המעמדי כולו רווחה תחושה
שהצדק הבסיסי ,הצדק של השכל הישר ,הצדק של המוסר האנושי הבסיסי,
נרמס .זה בדיוק מה שאמרו אלון ,גולדה ורבין .המרוויח הגדול היה דיין כמובן.
המאמץ לרבע את מעגל שאלת האחריות נשען על מושג המושגים
הקשור במלחמה הארורה ההיא" :הקונספציה" .מושג זה הפך למעין "כיפת
ברזל" תודעתית ,שמטרתה לחסום כל ניסיון לדון בדברים בשפת ליבם
המדינית ,הפוליטית והצבאית" .הקונספציה" היא שריחפה בחלל האוויר
והביאה נהגי מוניות ,בעלי בסטות שהפכו ללוחמים וגם קצינים בכל הדרגים,
ומעליהם את הדרג המדיני ,ל"מחדל" הנוראי .את קלישאת "הקונספציה"
סיכמה להב כך :אחרי מלחמת ששת הימים התפתחה כאן "השקפת עולם"
שבבסיסה "זחיחות ויהירות" שלפיה הישראלים הם "חזקים ,יעילים ועתירי
תושייה" ,ואילו הערבים "חלשים ,חסרי יעילות וישע" ,וכן הלאה )שם.(318-319 ,
קיצורו של דבר ,אף אחד לא באמת אשם" .הקונספציה" היא שהרעילה את
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מוחם של טבחים ,אפסנאים ,פקחי חניה ופקחי תעופה ,אלופי מודיעין ,שרים
בלי תיק ושר ביטחון אחד.

ד .פרלוד פוליטי ופרקי מורשת
באפריל  1974יצרו נהגי המוניות ובעלי הבסטות  -ולצידם גם יוצרי דעת
קהל  -לחץ גדול על ממשלת גולדה והיא התפטרה .גם "השר הסביר" חזר
לספסלים האחוריים של הכנסת ,וביוני  1974הושבעה ממשלת רבין הראשונה.
את מקומו של דיין במשרד הביטחון תפס שמעון פרס שהמשיך את דרכו
)גזית .(80 :1999 ,כחבר כנסת מהשורה ביקר דיין ביוני  1974בפריז ,בוושינגטון
ובניו יורק ,ודיבר בחיוב על הצורך בחימושה הגרעיני של ישראל )נמרוד.(1976 ,
אלון לעומתו ,בתוקף תפקידו כשר החוץ ,נאם בינואר  1976בשבח "האמנה
לפירוז מנשק גרעיני" 28 ,וזמן קצר לאחר מכן הגיש לאו"ם "הצעה מטעם ישראל
לפירוז גרעיני של האזור" )נמרוד .(1976 ,בספטמבר  ,1976במהלך טקס הענקת
פרס יצחק שדה לספרות צבאית ,התנצל אלון על כי הוא "נזקק" לנושא הגרעין,
אך אין לו בררה שכן "משה דיין ושמעון פרס מצאו לנכון לחשוף אותו בפני
זרקורי התקשורת" .אלון שב על תפיסתו ,שלפיה "מקובל על כולנו ,ולפחות על
רובנו המכריע ,כי אסור לה לישראל לפגר בכושרה הפוטנציאלי אחרי מיטב
ההישגים המדעיים והטכנולוגיים ,לא כל שכן שאסור לנו לפגר במאומה אחר
סוגי הנשק שבהם מצטיידות ועלולות להצטייד מדינות ערב" ,אבל למרות זאת
אין לוותר על "הנוסחה הכפולה' :לא נהיה ראשונים להכניס נשק גרעיני לאזור.
אך לא נרשה לאחרים להיות יחידים בכך' .נוסחה זו כוחה יפה גם היום ומחר.
סטייה ממנה ] [...מזיקה ומיותרת ,והיא פרי של פסימיות ,אם לא של ייאוש,
שאין להם יסוד 29 ".בהזדמנות אחרת הוא אמר כנגד אלו אשר צידדו ב"מאזן
אימה" ,כי "האימה תהיה מובטחת' ,המאזן'  -כלל וכלל לא" )איזק .(1976 ,סמוך
למותו שב אלון ואמר כי הוא היה "בעד יצירת יכולת ייצור גרעיני" אבל "על
מנת שלא להיזקק לכך" 30 .את רעיונותיהם של מצדדי ביטול "העמימות" הגדיר
אלון כ"טירוף דעת אבסולוטי"; הוא חרג מעט מהאיפוק שאפיין אותו והוסיף:
"אני חושב את זה לשיקול דעת מדיני אסטרטגי אינפנטילי עד כדי פסילת
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הדברים הופיעו במלואם לאחר מותו בספרו )אלון ;(144 :1980 ,בזמן אמת הם צוינו ביבושת בכתבה
בעיתון )דבר.(1976 ,
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האנשים האלה מלעמוד בראש פירמידת ההכרעות המדיניות והאסטרטגיות.
] [...אינני אומר את זה בפומבי ואני מקווה שלעולם לא אצטרך לומר את זה
31
בפומבי .בעיני מספיקה תפיסה כזאת כדי לפסול אדם!"
על השאלה כיצד הצליחו בכל זאת שני "האנשים האלה" לעמוד בראש
מערכת הביטחון יש לענות באמצעות מחקר אחר שיתמקד באופן שבו פועלת
הדמוקרטיה ההמונית בכלל ובישראל בתוך כך .עד שתשובה מחקרית כזו
תינתן  -אם בכלל  -אין אלא לשוב לאפיזודות ההיסטוריות המוכרות יותר
והמוכרות פחות ,ולנסות לשאוב מהן תובנות .דיון בדרכם המנוגדת של שני
אישים אלו אשר באו בערך מאותו הכפר ,ואשר לשניהם הייתה בערך אותה
קומה ועד שלב ידוע אותה בלורית שיער ,אינו שלם מבלי להידרש בכל
הזדמנות ל"פרקי המורשת" המבטאים את השקפתם.
ב 30-באפריל  1956נשא הרמטכ"ל משה דיין נאום הספד על קברו
הפתוח של רועי רוטברג ,המא"ז של נחל עוז שנרצח יום קודם לכן" .דור
התנחלות אנו" ,אמר דיין" ,ובלי כובע הפלדה ולוע התותח לא נוכל לטעת עץ
ולבנות בית .לילדינו לא יהיו חיים אם לא נחפור מקלטים ,ובלי גדר תיל ומקלע
לא נוכל לסלול דרך ולקדוח מים .מיליוני היהודים ,אשר הושמדו באין להם
ארץ ,צופים אלינו מאפר ההיסטוריה הישראלית ומצווים עלינו להתנחל ולקומם
ארץ לעמנו .אך מעבר לתלם הגבול גואה ים של שנאה ומאוויי נקם ,המצפה
ליום בו תקהה השלווה את דריכותנו ,ליום בו נאזין לשגרירי הצביעות
המתנכלת ,הקוראים לנו להניח את נשקנו .אלינו ורק אלינו זועקים דמי רועי
ָדרנו כי דמנו לא ייגר לשווא  -ואתמול שוב נתפתינו,
שא ֶלף נ ַ
וגופו השסוע .על ֶ
האזנו והאמנו .את חשבוננו עם עצמנו נעשה היום .אל נירתע מלראות את
המשטמה המלווה וממלאת חיי מאות אלפי ערבים ,היושבים ומצפים ָלרגע בו
תוכל ידם להשיג את דמנו .אל נסב את עינינו פן תחלש ידנו .זו גזרת דורנו; זו
ברירת חיינו  -להיות נכונים וחמושים חזקים ונוקשים ,או כי תישמט מאגרופנו
החרב  -וייכרתו חיינו" )דבר.(1956 ,
עד היום מצוטט נאום נחל עוז כמופת לראייה נכוחה ואמיצה אל העתיד.
מעטים הישראלים שלא יסכימו עם עצם הטענה שעל הישראלים "להיות
נכונים וחמושים חזקים ונוקשים" .אלון היה הראשון שהיה חותם על טענה זו.
כמו דיין הוא מימש אותה מאז שהיה נער .אלא שמה שעבור דיין היה נקודת
סיום ,עבור אלון היה נקודת מוצא בלבד .בניגוד גמור לרוח נאום נחל עוז ,אלון
31

שם .25 ,ההדגשה של המחבר.
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היה משוכנע שלא כל הערבים "שוטמים" את היהודים וכי לא כולם "יושבים
ומצפים ָלרגע בו תוכל ידם להשיג את דמנו"" .אם גם מאוד ייראה הדבר היום
כאוטופי ופרדוקסלי" ,כתב אלון ב" ,1959-הרי אמת היא ,שלמרות מצב
הלוחמות הכפוי עלינו ,על ישראל לראות בעמי ערב לא רק את האויב של היום,
אלא בעיקר את בעל הברית של מחר .פירושו של דבר ,כי על ישראל להתרומם
ולהשקיף מבעד למסך החול המדברי הסמיך ,שמנסים שליטי ערב להציב
ולעבות בין עמיהם ובינינו ,ולראות את הפתרון הסופי של הבעיה בדמות
השלום ושיתוף הפעולה" )אלון.(361 :1969 ,
ב 1972-סבר דיין כי יש "להניח ל 20-שנה לעניין הפלשתיני" )שליים,
 .(305 :2009באותה שנה אמר אלון כי "ברגע שישראל תאמץ לעצמה מדיניות
הגורסת ,כי המציאות הארעית היא-היא מציאות הקבע ,כי המצב המצוי הוא,
למעשה ,המצב הרצוי  -בו ברגע יחול מהפך חריף בשורה של תחומים ומושגי
יסוד בחיינו :בחזית החיצונית  -ייתלה בצווארנו ,ובצווארנו בלבד ,קולר האשמה
על העדר שלום באזור .גם ידידים ,לא כל שכן אויבים ,ימהרו להסתייג מאיתנו,
אם לא גרוע מזה .מדינות ערב ,לא זו בלבד שיחושו לנצל הרעה זו במעמדנו
הבין-לאומי ,אלא שקרוב לוודאי שתתגבר בהן הנטייה לפתרונות צבאיים.
בשטחים עצמם יזרע הדבר ייאוש ותסיסה וספק אם נוכל להמשיך ולקיים בהם
את ההישגים שהשגנו עד כה .ומה שחשוב לא פחות  -בפנים המחנה תתערער
32
האמונה במוסריות מדיניותנו ובצדקת דרכנו ,בייחוד בקרב הדורות הצעירים".

32

דברי יגאל אלון במזכירות מפלגת העבודה 9 ,בנובמבר  .1972ארכיון בית ברל.
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זאב מעוז וברוס ראסט

השלום הדמוקרטי  -גורמים מבניים
∗
ונורמטיביים1946-1986 ,
מאמר זה הינו התרגום הראשון לעברית של המאמר המפורסם של זאב מעוז וברוס
ראסט שראה אור בכתב העת " "American Political Science Reviewבשנת .1993
לציטוט המאמר המקורי:
Maoz, Zeev, and Bruce Russett. "Normative and structural causes of
democratic peace, 1946–1986." American Political Science Review 87.03
(1993): 624-638.

מדינות דמוקרטיות מוּעדות על פי רוב לסכסוכים ולמלחמות באותה
מידה כמו מדינות שאינן דמוקרטיות ,אולם רק לעתים נדירות אירע
שדמוקרטיות התנגשו זו בזו בסכסוך אלים .במאמר זה אנו מראים תחילה כי
הדמוקרטיה ,לצד גורמים אחרים ,היא שאחראית להעדרם היחסי של
סכסוכים .לאחר מכן אנו בוחנים שני מודלים מסבירים :על פי המודל
הנורמטיבי ,דמוקרטיות אינן נלחמות זו בזו מכיוון שנורמות של פשרה
ושיתוף פעולה מונעות מניגודי האינטרסים ביניהן להסלים לכדי סכסוכים
אלימים; לפי המודל המבני ,תהליכים פוליטיים מורכבים של גיוס תמיכה
ציבורית מטילים מגבלות מוסדיות על מנהיגי שתי הדמוקרטיות המתעמתות
ומוציאים מכלל אפשרות את הסכסוך האלים .באמצעות מערכי נתונים שונים
בנוגע לסכסוכים בין-לאומיים ובעזרת אינדיקטורים מרובים ,מצאנו כי(1 :
לדמוקרטיה כשלעצמה השפעה שלילית עקבית ואיתנה על ההיתכנות של

∗

אנו מודים לחבר הנאמנים של ה ,Israeli Foundation-ולWorld Society Foundation-
)שווייץ( על תמיכתם; לאליסון אזוטרינו ולאן גרקן על הסיוע בעיבוד הנתונים; וכן לברוס
בואנו דה-מסקיטה ,פול דיאל ,טד רוברט גור ,איזבל גרונברג ,שלדון לוי ,אלכס מינץ ,בן
מור ,סולומון פולאצ'ק ,תומס ריסה-קאפן ואריך וידה על הערותיהם.
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סכסוך או של הסלמה בדיאדה;  (2הנתונים תומכים הן במודל הנורמטיבי והן
במודל המבני;  (3התמיכה במודל הנורמטיבי היא עקבית ואיתנה יותר.
===
הזיהוי של השלום הדמוקרטי הוא ככל הנראה אחד התוצרים הלא-
טריוויאליים החשובים של המחקר המדעי בתחום הפוליטיקה העולמית .הוא
עשוי גם להוות בסיס לתובנות חשובות הרבה יותר בנוגע לאופן הפעולה של
עולם הפוליטיקה הבין-לאומי בעידן המודרני ) ;Levy, 1988; Russet, 1990
 .(Ray, 1992התוצאה המחקרית של "שלום דמוקרטי" כוללת שני מרכיבים
בעלי חשיבות זהה (1) :מדינות דמוקרטיות מוּעדות על פי רוב לסכסוכים
ומלחמות ממש כמו מדינות שאינן כאלה; ) (2במהלך מאתיים השנים
האחרונות ,רק לעתים נדירות התנגשו דמוקרטיות זו בזו בסכסוך אלים או
בסכסוך שהיה טמון בו פוטנציאל לאלימות ,ובפועל )לפי כמה קריטריונים
סבירים( הן לא לחמו זו בזו במלחמה בין-לאומית כוללת.
מחקרים רבים שנערכו בנושא זה הגיעו כולם לאותה תוצאה ,ואישרו כי
אכן "דמוקרטיות נלחמות זו בזו לעתים נדירות בלבד" )לסקירות בנושא ראו
 .(Maoz and Abdolaly, 1989; Russett, 1993אך חשוב מכך – קיימות
ראיות משמעותיות לקשר סיבתי שעומד ביסוד ממצא זה .דבר כלשהו בהרכב
הפנימי של מדינות דמוקרטיות הוא שמונע מהן להילחם זו בזו ,חרף העובדה
שהן אינן מוּעדות לסכסוכים פחות ממדינות שאינן דמוקרטיות .ניסיונות
לקשור את הממצאים הללו לגורמים אחרים ,שאינם שיטת הממשל
הדמוקרטית של המדינות ,חשפו שהקשר בין דמוקרטיה ובין שלום כפי
הנראה איננו מלאכותי ).(Bremer, 1992; Maoz and Russett, 1992
סכסוכים בין דמוקרטיות מתרחשים הרבה פחות מן הצפוי בהשוואה
לסכסוכים בין מדינות עשירות ,בעלות ברית ,המתאפיינות בצמיחה מהירה
ואינן קרובות זו לזו גיאוגרפית.
מכיוון שהשלום הדמוקרטי הוא תוצאה בעלת חשיבות תיאורטית
ומעשית רבה ,נדרשת בחינה מעמיקה יותר של גורמיו .ליתר דיוק ,נדרשת
הבנה טובה יותר של המנגנון הסיבתי המסביר בו זמנית הן את תופעת השלום
הדמוקרטי והן את העובדה שדמוקרטיות אינן נבדלות ממדינות שאינן
דמוקרטיות מבחינת היותן מוּעדות לסכסוך .מחקר זה ממשיך ומרחיב
מחקרים קודמים בנושא השלום הדמוקרטי באמצעות השאלות שלהלן(1) :
האם דרגת הדמוקרטיזציה של דיאדה ,לצד גורמים אחרים ,מקטינה את
הסיכוי שלה להיות מעורבת בסכסוך? ) (2אילו גורמים ספציפיים בפוליטיקה
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ובנורמות של חברות דמוקרטיות מונעים מהן להילחם זו בזו? ) (3מדוע
הגורמים שמונעים מדמוקרטיות מלהילחם זו בזו ,כאמור לעיל ,אינם מקטינים
גם את רמת המעורבות הכללית של מדינות דמוקרטיות בסכסוכים?
מאמר זה יסקור שני הסברים אפשריים שהוצעו לתופעת השלום
הדמוקרטי ,יעמוד על ההשלכות הלוגיות והאמפיריות של כל אחד מן
ההסברים ויבחן את המסקנות המוצעות ביחס למערכת הבין-לאומית בת
זמננו.

א .שיקולים תיאורטיים
הממצאים האמפיריים בנוגע לטענת השלום הדמוקרטי מעמידים
בפנינו פרדוקס לכאורה ,שכן שני חלקי הטענה עומדים כביכול בסתירה זה
לזה .משום כך ,כל הסבר שמתייחס לתופעת השלום הדמוקרטי צריך להסביר
בו בזמן את שתי ההבחנות שקושרות בין מערכות פוליטיות דמוקרטיות ובין
סכסוכים בין-לאומיים .כל הסבר שכוחו יפה רק להבחנה אחת אינו שלם ולכן
גם אינו קביל מבחינה תיאורטית.
במאמר זה נבחן רק שניים מתוך ההסברים הרבים האפשריים לצמד
ההבחנות הללו .אנו סבורים כי אלה ההסברים הכלליים ביותר ,ופוטנציאלית
החזקים ביותר ,לתופעת השלום הדמוקרטי .את ההסברים הללו נכנה המודל
הנורמטיבי והמודל המבני של השלום הדמוקרטי.

 .1המודל הנורמטיבי
יסודותיו של מודל זה הופיעו כבר אצל הוגים פוליטיים דוגמת עמנואל קאנט
ותומס וודרו וילסון; גם הוגים מודרניים דוגמת דויל ) (Doyle, 1986ביטאו
אותו בכתיבתם .הוא מבוסס על שתי הנחות מוצא.
הנחה נורמטיבית  .1מדינות נוטות להחצין ,במידת האפשר ,את נורמות
ההתנהגות הפנים-מדינתיות אשר התפתחו בהן ושמאפיינות את התהליכים
והמוסדות הפוליטיים הפנימיים שלהן.
הנחה נורמטיבית  .2האופי האנרכי של הפוליטיקה הבין-לאומית מביא לכך
שבהתנגשות בין נורמות דמוקרטיות ובין נורמות בלתי-דמוקרטיות ידן של
האחרונות היא על העליונה.

3

106

לפי הנחה  ,1נורמות שונות של התנהגות פוליטית פנים-מדינתית יבואו לידי
ביטוי בדפוסי התנהגות שונים במישור הבין-לאומי .משטרים דמוקרטיים
מבוססים על נורמות פוליטיות המדגישות תחרות פוליטית אשר מבוקרת
באמצעים לא אלימים .ניצחון אינו מחייב השמדה של היריב ,והפסד אינו מונע
מן המובס לנסות את מזלו בשנית .סכסוכים פוליטיים בדמוקרטיות נפתרים
באמצעות פשרה ולא באמצעות חיסולם של היריבים .נורמה זו יוצרת אווירה
של "חיה ותן לחיות" והתוצאה היא תחושה בסיסית של יציבות ברמה
האישית ,הקהילתית והלאומית .אנו נכנה את הנורמות הללו בשם נורמות
דמוקרטיות.
מנגד ,תחרות פוליטית במשטרים בלתי דמוקרטיים נוטה יותר להיות משחק
סכום אפס ,הן מבחינת האופן שבו תופסים אותה הצדדים המתחרים והן
מבחינת תוצאותיה .המנצח עשוי לזכות בכול ,תוך שהוא מונע מן המפסיד את
הכוח או ההזדמנות להתמודד בשנית .ניהול ופתרון של סכסוכים פוליטיים
במשטרים לא דמוקרטיים נוטים יותר לערב אלימות וכפייה .נורמה זו יוצרת
אווירה של חוסר אמון ופחד בקרב הממשלה ומחוצה לה .על היציבות אפשר
לשמור רק בהעדר אופוזיציה פוליטית גלויה ויעילה .זוהי מהותן של נורמות
לא דמוקרטיות.
הנחה  2עוסקת במגבלות של היכולת להחיל נורמות מסוימות במערכת
בין-לאומית אנרכית .במערכת כזו מדינות מבקשות לקדם בראש ובראשונה
את הישרדותן ,מעל כל ערך אחר .אם מדינות סבורות כי החלתן של נורמות
דמוקרטיות שהתפתחו מבית תסכן את הישרדותן ,הן יאמצו את הנורמות של
היריב וינהגו לפיהן .נורמות דמוקרטיות אפשר לנצל לרעה בקלות רבה יותר
מאשר נורמות לא דמוקרטיות .משום כך ,סביר יותר שדמוקרטיות ישנו את
נורמות הפעולה שלהן אל מול יריב לא דמוקרטי ,מאשר שהיריב האמור יאמץ
1
נורמות דמוקרטיות של התנהגות בין-לאומית.
מכאן נובע שכאשר שתי דמוקרטיות מתעמתות זו עם זו ,הן תהיינה
מסוגלות להחיל ביעילות נורמות דמוקרטיות במגע ביניהן ובאופן זה למנוע
הסלמה של מרבית הסכסוכים למישור הצבאי ,הכולל שימוש בכוח צבאי או
1

עבודתו של אקסלרוד ) (Axelrod 1984, 1986על התפתחות שיתוף פעולה והתפתחותן של
נורמות מלמדת כי יש תלות בין נורמות התנהגות ובין סביבתן .אם אסטרטגיה של שיתוף
פעולה מותנה ,כגון "מידה כנגד מידה" ) ,(tit-for-tatעומדת מול אסטרטגיה שאיננה כזו,
הרי שהיא תתעמת עם האחרונה במונחיה שלה ,כלומר על בסיס שאיננו משתף פעולה.
למעשה ,למעט אם מלמדים את הצד הסורר כיצד לשתף פעולה )דבר הדורש זמן רב( –
אסטרטגיות של חוסר שיתוף פעולה בדרך כלל כופות על אסטרטגיות של שיתוף פעולה
להיהפך ללא משתפות פעולה )ראו גם .(Behr, 1980; Dacey and Pendegraft, 1988
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איום להשתמש בו ,תצוגה של כוח צבאי וכמובן – מלחמה כוללת .עם זאת,
כאשר מדינה דמוקרטית מתעמתת עם מדינה לא דמוקרטית ייתכן שהיא
תיאלץ לאמץ את נורמות ההתנהגות הבין-לאומית של האחרונה ,שמא תנוצל
או תושמד על ידי המדינה הלא דמוקרטית ,המנצלת את המתינות
האינהרנטית לדמוקרטיות.
סכסוך בין שתי מדינות לא דמוקרטיות מאופיין בנורמות של פעולה
כוחנית ובניסיון של שני הצדדים לסיים את הסכסוך בתוצאה חד-משמעית
ובהשמדתו של היריב .משכך ,לסכסוכים בין שתי מדינות לא דמוקרטיות יש
סיכוי גבוה יותר להחריף לכדי מלחמה מאשר לסכסוכים בין מדינה
דמוקרטית ומדינה לא דמוקרטית.
בסכסוכים בין דמוקרטיות ,לעומת זאת ,הציפייה לפתרון סכסוכים
בדרכי שלום ,באמצעות פשרה ,מצמצמת את התועלת היחסית שאפשר
להשיג באמצעות אלימות .התלות בנורמות דמוקרטיות מלכתחילה מתווספת
לשיקולים הרציונליים של עלות-תועלת ומטה את הכף לכיוון תמיכה
בנורמות אלו .לפי ממצאים אמפיריים ,סכסוכים בין דמוקרטיות מיושבים
לרוב באמצעות ניהול הסכסוך על ידי צד שלישי ,באמצעות הסכם או הגעה
למבוי סתום )להבדיל מפתרון כפוי( ,וכן באסטרטגיות של הדדיות ) Dixon
.(1993; Leng 1993
התרבות הפוליטית והנורמות הפוליטיות יוצרות דימויים שהמדינה
מקרינה לסביבתה החיצונית .אחד הדימויים החשובים ביותר שמדינה
דמוקרטית יכולה להקרין לסביבתה החיצונית הוא תחושה של יציבות
פוליטית .באופן דומה ,חוסר יציבות מייצר דימויים הקשורים למדינות לא
דמוקרטיות .במקום אחר אנו מפרטים מדוע חוסר יציבות ,או תפיסה שקיים
חוסר יציבות ,עשוי לעודד את השימוש בכוח מצד משטר לא יציב או לגרום
לזיהוי של משטר לא יציב כיעד להפעלת כוח ) Maoz, 1989; Maoz and
.(Russett, 1992; Huth and Russett, 1993
תפיסות של חוסר יציבות עשויות להתבסס על חוסר בשלות והעדר
ניסיון בתהליכים דמוקרטיים ובנורמות דמוקרטיות; סביר שדמוקרטיה צעירה
טרם רכשה ניסיון נרחב בפרקטיקות דמוקרטיות לפתרון סכסוכים .תפיסות
כאלה עשויות להתבסס גם על רמה גבוהה של התנגדות אלימה לשלטון
הדמוקרטי; דמוקרטיה תחת מצור של כוחות טרוריסטיים מבית ,התקוממות
או מלחמת אזרחים היא מדינה שבה הנורמות המדומות של יישוב סכסוכים
בדרכי שלום פשוט אינן עובדות כראוי .אם הפרקטיקה של צורות ממשל
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דמוקרטיות היא חדשה מאוד ,נתונה לאתגרים אלימים מבית או שאינה שלמה
– אזי הנורמות שאמורות לרסן את הסכסוך ולמנוע ממנו לגלוש לאלימות
יפעלו באופן חלקי בלבד .לחלופין ,אי-ודאות בדבר המחויבות לנורמות
דמוקרטיות מצד המדינה שעמה מתקיים ניגוד אינטרסים עשויה גם היא
להביא לתפיסות ולציפיות שלפיהן המדינה תפעל לאור הנורמות הללו באופן
חלקי בלבד.

 .2המודל המבני
המודל נדון על ידי חוקרים מודרניים של סכסוכים בין-לאומיים )כגון
Small and Singer, 1976; Rummel, 1979; 1983; Bueno de Masquita
 2 ,(and Lalman, 1992והוא נשען על הנחות המוצא האלה:
הנחה מבנית  .1אתגרים בין-לאומיים דורשים ממנהיגים פוליטיים לגייס
תמיכה מבית במדיניותם .תמיכה כזו יש לגייס מאותן הקבוצות שמספקות
להנהגה את סוג הלגיטימציה הדרוש לצורך פעולה במישור הבין-לאומי.
הנחה מבנית " .2קיצורי דרך" למטרת גיוס תמיכה פוליטית רלוונטית
אפשריים רק במצבים שראוי לתאר כמצבי חירום.
במערכת פוליטית דמוקרטית ,פעולה במישור הבין-לאומי דורשת גיוס
של דעת הקהל בציבור הכללי מצד אחד ,ושל מגוון מוסדות הממשל – כגון
הרשות המחוקקת ,מנגנונים פוליטיים וקבוצות אינטרס מרכזיות – מצד אחר.
מכאן נובע שיש מעט מאוד מטרות שאפשר להציג כדי להצדיק השתתפות
במלחמה בדמוקרטיות .עוד נובע מכך שתהליך הגיוס של תמיכה לאומית
במלחמה במסגרת דמוקרטיות הוא קשה ומעיק .לעומת זאת ,בחברות לא
דמוקרטיות מספיקה תמיכתן של קבוצות המפתח האחראיות למתן
לגיטימציה ,ומרגע שהובטחה תמיכתן הממשל יכול להוציא לפועל את
מדיניותו מבלי להתחשב כמעט בדעת הקהל או בצורך בהליך פוליטי נאות.
מאחר שבמקרים רבים הקבוצות שמעניקות לגיטימציה לממשל עשויות
להרוויח ממדיניות כוחנית ביחסי החוץ ,ההנהגה עשויה לחוש כי אין כמעט
מגבלות המוטלות עליה ביחסיה עם מדינות אחרות.
2

חוקרים אחרים )כגון  (Rummel 1979, vol. 4, Rummel 1983מצרפים רכיבים של שני
המודלים ,הנורמטיבי והמבני גם יחד .לייק ) (Lake, 1992סבור שמדינה הכפופה
לאילוצים מבניים נוטה להיות פחות אימפריאליסטית וששה אלי קרב .דומה שטיעון זה
חל על אילוצים מבניים חזקים מסוגים שונים מצד מוסדות מרכזיים או פדרליים ,בין
שהמדינה דמוקרטית ובין שאינה.
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מצירוף שתי ההנחות הללו משתמע אפוא כי בשל המורכבות של
ההליך הדמוקרטי והצורך להבטיח תמיכה ציבורית רחבה למדיניות שיש עמה
סיכון ,מנהיגים דמוקרטיים אינם ששים לצאת למלחמה ,למעט במקרים
שבהם המלחמה נראית ככורח או כאשר מטרות המלחמה נתפסות כמצדיקות
את עלויות גיוס התמיכה הציבורית .הזמן הדרוש למדינה דמוקרטית כדי
להתכונן למלחמה הוא ארוך משמעותית מזה הדרוש למדיה לא דמוקרטית.
משום כך ,בסכסוך בין שתי דמוקרטיות הזמן הדרוש לשתי המדינות כדי
להתכונן למלחמה הוא הזדמנות עבור הדיפלומטים להגיע לפתרון הסכסוך
בדרך שאינה צבאית.
סכסוכים בין מדינה דמוקרטית ולא דמוקרטית ,לעומת זאת ,מוּנעים על
ידי העדר המגבלות המבניות על גיוס תמיכה ציבורית ועל תהליך ההסלמה
מצד המדינה הלא דמוקרטית .המדינה הדמוקרטית מוצאת את עצמה במצב
של חוסר ברירה .מנהיגים נאלצים למצוא דרך לעקוף את הצורך בהליך
פוליטי נאות .כך שבסכסוך מסוג זה המדינה הלא דמוקרטית כופה על
המערכת הפוליטית הדמוקרטית תנאי חירום ,המאפשרים לממשלה לגייס
תמיכה במהירות יחסית.
לפי אותו ההיגיון ,סכסוכים בין מערכות לא דמוקרטיות צפויים להסלים
מכיוון ששתי ההנהגות נתונות למספר קטן יחסית של מגבלות מוסדיות.
כישלונם של מאמצים ראשוניים להביא לפתרון בדרכי שלום עשוי להביא
להתלקחות מהירה של הסכסוך לכדי אלימות.

 .3השוואה בין המודלים
שני ההסברים שתוארו לעיל אינם סותרים זה את זה ,אולם הם מדגישים שני
היבטים שונים של הפוליטיקה הדמוקרטית שאחראים ככל הנראה לתופעה
של השלום הדמוקרטי .המודל המבני עוסק במגבלות החוקיות והחוקתיות על
פעילות הממשל ורואה בהן מפתח להבנת האופן שבו ממשלות פועלות
במדיניות החוץ שלהן .המודל הנורמטיבי ,לעומת זאת ,מתבונן בעיקר
בהשפעות של נורמות התנהגות פוליטיות מבית על הפוליטיקה הבין-לאומית.
אין ספק שקשה מאוד להבחין בין שני המודלים ,במובן זה שהם אינם מנבאים
תוצאות סותרות .לעתים קרובות הסברים נורמטיביים ומבניים אינם מובחנים
זה מזה היטב ברמה המושגית ,ולכן קשה יותר לבחון אותם כהשערות
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חלופיות 3 .לדוגמה ,שני המודלים יטענו כי הנטייה לסכסוכים מתגברת ככל
שיורדת רמת ההשתתפות הפוליטית בחברה מסוימת .המודל הנורמטיבי
יסביר זאת במונחים של מתאם בין השתתפות פוליטית ובין נורמות
דמוקרטיות; המודל המבני יסביר זאת במונחים של מתאם בין השתתפות
פוליטית ובין מגבלות מבניות על יכולתו של הממשל לעשות שימוש בכוח.
עם זאת ,עשויים להיות כמה תחומים שבהם המודלים ייבדלו זה מזה מבחינת
החיזוי .נציין כאן שניים בולטים .ראשית ,להתפתחותן של נורמות דמוקרטיות
דרוש זמן .משכך ,אם המודל הנורמטיבי מדויק ,צפוי שדמוקרטיות ותיקות
יסתכסכו זו עם זו פחות מדמוקרטיות צעירות .המודל המוסדי ,לעומת זאת,
יטען שכל עוד הממשל כפוף למגבלות מוסדיות אין כל חשיבות לוותק של
המערכת הפוליטית .שנית ,מן המודל המוסדי נגזר שוני בין דמוקרטיות שונות
באשר להתנהגותן במצב של סכסוך .מערכות נשיאותיות צפויות להיות
מוגבלות פחות מבחינה מבנית מאשר מערכות פרלמנטריות ,שבהן הממשלה
תלויה הרבה יותר בתמיכת הרשות המחוקקת .ממשלות המורכבות
מקואליציה או קבינט שפועל כמיעוט מוגבלים הרבה יותר מממשלות
הנשלטות בידי מפלגה אחת .לעומת זאת ,המודל הנורמטיבי אינו מצפה
להבדלים בין מערכות פוליטיות דמוקרטיות; חרף מבנים אפשריים שונים ,הרי
שהן פועלות בתוך אותה מסגרת נורמטיבית.
טרם ניגש לבחינה של שני המודלים חשוב להעריך את המידה שבה
הדמוקרטיה ,יחסית למשתנים אחרים ,מסבירה את דפוסי המעורבות
בסכסוכים בדיאדות בין-לאומיות .לצורך כך אנו מבקשים להצביע שוב על
הגורמים שהוזכרו במקומות שונים כהסברים אפשריים לשלום הדמוקרטי,
שאינם בתחום הדמוקרטיה עצמה.

ב .גורמים אפשריים אחרים
4

יש לבחון שלושה גורמים אפשריים אחרים לשלום הדמוקרטי .ראשית,
מדינות עשירות אינן נלחמות זו בזו משום שעל הכף מונח הפסד גדול הרבה
יותר מהרווח הפוטנציאלי .מדינות עשירות עוסקות לרוב בסחר רחב היקף זו
עם זו ,ובמצב כזה עלויות המלחמה יהיו אדירות והתועלות מועטות .מרבית
3

4

לניסיון לא חד-משמעי לבחון את המודלים ביחס למערכת המודרנית ראו Morgan and
 ;Schwebach, 1992למערכות פוליטיות אחרות ראו Ember, Ember and Russett,
.1992; Russett and Antholis, 1992
לדיון מפורט יותר בקשר שבין הגורמים הללו והשלום הדמוקרטי ראו Maoz and
.Russett 1992
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הדמוקרטיות בעידן שאחרי מלחמת העולם השנייה היו מדינות מפותחות
מבחינה כלכלית ,ולכן המבנה הכלכלי שלהן הוא שמנע מהן להילחם זו בזו,
ולא אופי המערכת הפוליטית.
שנית ,מדינות שבהן הצמיחה הכלכלית היא מהירה אשר יוזמות סכסוך
נגד מדינות אחרות באותו מצב תפגענה בעצמן מאותה הסיבה ממש – מצב של
סכסוך ומלחמה יפגע בתועלות הכלכליות של הצמיחה .לחימה במדינות
אחרות שנהנות מצמיחה מואצת היא יקרה יותר ועלולה להפוך את מגמת
הצמיחה הכלכלית .מרבית הדמוקרטיות חוו צמיחה כלכלית מואצת ומסיבה
זו נמנעו מלהיאבק זו בזו.
שלישית ,מרבית הדמוקרטיות בעידן שאחרי מלחמת העולם השנייה
פעלו במסגרת ברית ישירה או עקיפה כלשהי האחת עם רעותה 5 .קשרי הברית
הללו ,ולא אופי המערכת הפוליטית ,הם שמנעו מהן להילחם זו בזו.
נוסף לגורמים אלו אנו בוחנים את השפעתם )המכרעת אולי( של שני
גורמים נוספים על מעורבותן של דיאדות בסכסוכים :קרבה גיאוגרפית
ועוצמה צבאית יחסית .גורמים אלו נכללו מכיוון שנמצא כי הם מנבאים
במידה רבה הסלמה של סכסוכים ) Geller and Jones, 1991; Silverson,
.(1991; Bremer, 1992

ג .מערך המחקר
מהמודל הנורמטיבי-תרבותי ומהמודל המבני-מוסדי נובעות כמה
השערות שאפשר לבחון .זאת ועוד ,ניתוח סטטיסטי רב-משתנים מאפשר
להעריך את השפעתו של כל משתנה )כגון קרבה גיאוגרפית ,עושר ,צמיחה
כלכלית ,בריתות ועוצמה צבאית( על מצב של סכסוך ,בנפרד מסוג המערכת
הפוליטית .באמצעות מבחנים קריטיים אפשר להעריך את עוצמתם היחסית
של שני המודלים בעת ובעונה אחת ,ולהשוות ביניהם .אנו בוחנים את
ההשערות שלהלן:
השערה  .1ככל שצמד מדינות הן דמוקרטיות יותר ,כך סביר פחות
שיפרצו ביניהן סכסוכים צבאיים או שסכסוכים שכבר פרצו יסלימו.

5

ברית עקיפה היא מקרה שבו מדינות א ו-ג אינן בעלות ברית זו של זו ,אך שתיהן בעלות
ברית של מדינה ב .ההכרה בברית עקיפה כמגבלה על יציאה למלחמה נובעת מאימוץ טענת
הריאליזם המבני ,שלפיה מדינות עם אויב משותף נוטות שלא להילחם זו בזו )ראו למשל
.(Mearsheimer, 1990: 50–51
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קשר זה לא יהיה מושפע מתכונות אחרות של הדיאדה )כגון עושר,
צמיחה כלכלית ,קרבה גיאוגרפית ,בריתות ,יחס עוצמה צבאית(.
השערה ) 2מודל נורמטיבי( .ככל שנורמות דמוקרטיות מושרשות
עמוק יותר בתהליכים הפוליטיים בשתי המדינות ,כך קטנה הסבירות
להתפרצותם או להסלמתם של סכסוכים.
השערה ) 3מודל מבני( .ככל שהמגבלות הפוליטיות שגופי הביצוע
בשתי המדינות כפופים להן חזקות יותר ,כך קטנה הסבירות
להתפרצותם או להסלמתם של סכסוכים.

 .1הגדרת המרחב והזמן
במחקר זה אנו בוחנים צמדים של מדינות עצמאיות בעולם בשנים ,1986–1946
משמע בעידן המלחמה הקרה .זוהי תקופה ראויה לענייננו משלוש סיבות.
ראשית ,במחצית הראשונה של המאה העשרים אמנם התקיימו כעשרים
דמוקרטיות או יותר ,אך מספר הצמדים של מדינות דמוקרטיות בתקופה
המאוחרת יותר היה גדול פי שלושה.
שנית ,בהכללה "נוחה" שהיא תלוית הקשר רק באופן חלקי ,תפקידה של
הדמוקרטיה בריסון סכסוכים אלימים בין דיאדות דמוקרטיות היה ככל
הנראה משמעותי יותר במחצית החולפת של המאה העשרים מאשר בזו
שקדמה לה ) .(Most and Starr, 1989נורמות דמוקרטיות הפכו בתקופה זו
מושרשות באופן עמוק ,מכיוון שמדינות רבות תפקדו כדמוקרטיות במשך
תקופה ממושכת ועקרונות דוגמת זכות בחירה אמתית ואוניברסלית הפכו
לפרקטיקה .בדומה לכך ,המוסדות הדמוקרטיים במדינות רבות התעצמו
במשך הזמן .המשכיות של דמוקרטיה במדינה מסוימת מעודדת את שותפיה
ביחסי החוץ לראות בה דמוקרטיה יציבה .הניסיון של שלוש מלחמות עולם
)מלחמת העולם הראשונה ,מלחמת העולם השנייה והמלחמה הקרה( – שכולן
נחשבו כסכסוכים בין דמוקרטיות למשטרים סמכותניים )לפחות מבחינה
רטורית ,ובמידה מסוימת היו כאלה גם במציאות( – סייע לבנות עקרונות
נורמטיביים שלפיהם מן הראוי שמדינות דמוקרטיות לא יילחמו זו בזו.
שלישית ,השפעות שנחשבו ברבות הזמן לתורמות ומכריעות בכל האמור
בשלום הדמוקרטי היו בולטות מאוד בעידן שאחרי מלחמת העולם השנייה.
התקופה שהחלה לאחר המלחמה הביאה עמה רווחה וצמיחה עולמית
בממדים חסרי תקדים ,ומערכת הבריתות הייתה נרחבת ואיתנה יותר מכל
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מערכת שקדמה לה .מכאן שאפשר לערוך בחינה מורכבת יותר של ההשערה
הבסיסית – משמע מבחן שמטרתו להדגים את כוחן של שתי ההשערות
המתחרות .יתרה מכך ,המידע על אודות מצב כלכלי ורמות צמיחה הנוגע
לחצי המאה האחרונה מהימן ונגיש הרבה יותר מהמידע באשר לשנים
קודמות.
יחידת הניתוח שלנו היא "שנת דיאדה"; אנו בוחנים כל צמד של מדינות בכל
שנה כדי לבדוק אם הן היו מעורבות בסוג כלשהו של סכסוך צבאי .בשנים
 1986–1946היו במערכת הבין-לאומית  110מדינות בממוצע בכל שנה ,ומכאן
נגזרות  265,000שנות דיאדה שיש לבחון .אלא שרובן המכריע כמעט אינן
רלוונטיות :מרכיבות אותן מדינות שהסיכוי שיהיו מעורבות בסכסוך
דיפלומטי בעל מאפיינים צבאיים נמוך למדי ,משום שהן מרוחקות מדי
גיאוגרפית וחלשות מדי צבאית ,ויש להן מעט אינטרסים רציניים שעלולים
להתנגש עם אלה של מדינות אחרות .קרבה גיאוגרפית ומעורבות של מעצמה
הן שני הגורמים הסטטיים החשובים ביותר שמנבאים את סבירותה של
מלחמה בין צמד מדינות כלשהו ) .(Bremer, 1992אם נגביל את הניתוח
לצמדי מדינות הקרובות זו לזו גיאוגרפית )צמודות או סמוכות( או למקרים
שבהם אחד הצדדים הוא מעצמה )קרבה גיאוגרפית ומעצמה יוגדרו להלן(,
ניוותר עם  36,162שנות דיאדה; לפי מערך הנתונים של הMilitarized -
 (MID) Interstate Disputeהתרחשו סכסוכים ב 714-מהן ,ולפי הנתונים של
6
ה – (ICB) International Crisis Behavior-ב 448-מהן.
יש כמובן גם סכסוכים בין צמדים "לא סבירים" ,כגון בין בלגיה או הולנד
לאחת ממושבותיהן לשעבר ,או במקרה של פעולה במקום רחוק מכוח מנגנון
ביטחון קולקטיבי ,כגון בקוריאה ובווייטנאם .כאשר עורכים סינון ומותירים כ-
 12%בלבד משנות הדיאדה ,רשימת הצמדים הסבירים הנותרים מקיפה בכל
זאת  74%מן הסכסוכים שבנתוני ה MID-ו 80%-מן הסכסוכים שבנתוני ה-
 .ICBבמערך הנתונים המקיף יותר של  MIDהרשימה כוללת  78%מכלל
הסכסוכים שדמוקרטיות היו מעורבות בהם מול גורם אחר ואת כל 15
הסכסוכים בין דמוקרטיות ,למעט אחד .משכך ,אנו משוכנעים למדי שאין
הטיות לטובת ההשערה בבחירת המקרים וכי המקבץ המזוקק של דיאדות
בעלות רלוונטיות פוליטית הוא ראוי מבחינה תיאורטית.

6

בניתוח עצמו מספר המקרים בפועל לרוב נמוך בהרבה ,בשל מידע חסר בחלק מהשנים
ועבור חלק מן המשתנים.
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 .2נתונים ומדידה
במחקר זה ברצוננו להסביר דפוסים של סכסוך .נתוני הסכסוכים שאובים
מתוך שני מערכי נתונים נבדלים ,שנאספו למטרות אנליטיות שונות במקצת
ותוך שימוש בהגדרות שונות .הדבר מאפשר לקבוע אם המסקנות שלנו
נותרות עקביות גם כשאופן המדידה של המושגים שונה .ככל שהתוצאות
חסינות יותר להבדלים כאלו )במדדים של משתנים בלתי תלויים ,כמו גם
במדדי סכסוך( ,כך גדל הביטחון שלנו בהכללה.
משתנים תלויים.
מערך מידע אחד הוא נתוני ה MID-מתוך הפרויקט Correlates of War
) .(COWנתונים אלו נשאבו ממערך שפותח עבור השנים 1976–1816
) .(Gochman and Maoz, 1984הם עודכנו לשנת  1986על ידי מעוז והושוו
לרשימת נתונים שהפיק דניאל מ' ג'ונס מאוניברסיטת מישיגן )ונמצא כי הם
תואמים אותה כמעט במדויק( MID .מוגדר כך" :מערכת יחסי גומלין בין
מדינות או בקרבן ,הכוללת איום בדבר שימוש בכוח צבאי ,תצוגות של כוח
צבאי או שימוש של ממש בכוח צבאי .כמו כן ,על הפעולות הללו להיות
מפורשות ,גלויות ,לא מקריות ובתמיכת הממשלה" ) Gochman and Maoz
 .(1984, 586בנתוני ה MID-תועדו תאריכי ההתחלה והסיום של כל סכסוך
והמדינות שהשתתפו בכל צד .סכסוך שהשתתפו בו שלוש מדינות מצד אחד
וארבע מדינות מן הצד השני יוצר  12דיאדות סכסוך .אנו משתמשים בנתונים
בשתי צורות .ראשית ,אנו קובעים לגבי כל שנת דיאדה באופן דיכוטומי אם
היא כוללת סכסוך כלשהו או נעדרת סכסוך כזה .בעשותנו כן אנו כוללים
סכסוכים שהחלו בזמן כלשהו בשנה זו לצד סכסוכים שהחלו בשנה קודמת
והמשיכו בשנה זו .משתנה זה מכונה מעורבות בסכסוך .שנית ,אנו מתעדים
את הרמה הגבוהה ביותר של עוינות שאליה הגיע כל אחד מן הצדדים לדיאדה
7
באותה השנה ,באמצעות סולם העוינות בן חמש הדרגות של גוקמן ומעוז.
משתנה זה נקרא הסלמת הסכסוך.
מערך הנתונים הנוסף הוא זה שנאסף על ידי פרויקט Brecher and ) ICB
 .(Wilkenfeld, 1989; Brecher, Wilkenfeld and Moser, 1988מחבריו
מגדירים משבר בין-לאומי כך" :שינוי של מצב העניינים המתאפיין בהתגברות
העוצמה של יחסים בעייתיים בין שני צדדים יריבים או יותר ,ובסבירות גבוהה
יותר למעשי עוינות צבאיים ] [...היחסים המתוחים מן הרגיל מערערים את
הקשרים הקיימים בין הצדדים היריבים ומציבים אתגר בפני המבנה הנוכחי
7

הדרגות בסולם הן :אין סכסוך ,איום שימוש בכוח ,תצוגה של כוח ,שימוש בכוח ומלחמה
).(Gochman and Maoz, 1984: 587
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של מערכת בין-לאומית – גלובלית או דומיננטית ,ו/או של תת-מערכת"
) .(Brecher and Wilkenfeld, 1989: 5רמות העוינות במשברים בין-לאומיים
זהות לאלו של סכסוכים.
שני מערכי הנתונים אינם קשורים באופן הדוק .בשל הגדרות וקריטריונים
שונים ,מבין הדיאדות הרלוונטיות מבחינה פוליטית יש  959שבהן מתרחשים
סכסוכי  MIDחדשים או ממושכים ,אך רק  260מהם ) (27%זוהו על ידי מערך
הנתונים של  .ICBאין זה מפתיע ,בהתחשב ההתמקדות של האחרון
ב"סבירות גבוהה למעשי עוינות צבאיים" והסבירות שרבים מסכסוכי MID
לא טמנו בחובם סיכון ממשי להסלמה לכדי אלימות של ממש )או שהיו אקט
סימבולי בלבד בתהליך של משא ומתן ,שכוונתו מעולם לא הייתה להסתיים
בהסלמה כאמור( .עם זאת ,נכון גם שמתוך  359דיאדות המשבר הרלוונטיות
פוליטית שזוהו ברשימת ה ,ICB-רק  (72%) 260מצויות גם בנתוני ה.MID-
אין ללמוד מכך שנתוני המערכים אינם מדויקים; במקום זאת אנו מבקשים
ללמוד מכך שקיימת רמה מספקת של שונות בזיהוי המקרים המאפשרת לנו
להשתמש בשני מערכי המידע כדי לבחון עד כמה איתנות התוצאות שלנו.
משתנים בלתי תלויים
דמוקרטיה .המשתנה הבלתי תלוי הראשון במעלה שלנו הוא כמובן צורת
הממשל ,או "המשטר" .מקור המידע העיקרי שלנו ּפ ּותח תוך שימוש בנתונים
של  .(Gurr, Jaggers and Moore, 1989) Polity IIהוא מעדכן ומרחיב את
המידע שנאסף בשלבים מוקדמים יותר ) ,(Gurr, 1974שהתבסס על סיווג
המשטרים של אקשטיין וגור ) .(Eckstein and Gurr, 1975אנו מגדירים את
סוג המשטר כמתואר להלן .ראשית ,הגדרנו את רמת הסמכותנות במערכת
פוליטית כשילוב של המשתנים האלה (1) :קיומה של תחרות בהשתתפות
הפוליטית; ) (2רגולציה של ההשתתפות; ) (3תחרותיות בגיוס כוח אדם
ברשות המבצעת; ) (4היות הליך הגיוס ברשות המבצעת פתוח; ) (5מגבלות
שחלות על ראש הרשות המבצעת .זאת בעקבות עבודתם של גור ,ג'אגרס
ומור ) ,(Gurr, Jaggers and Moore, 1989שקיבצו את הנתונים בדבר
המשתנים האמורים ובנו סולם של  11דרגות למדידת רמת הדמוקרטיה
) (DEMוסולם נוסף למערכת אוטוקרטית ) ;AUTשם ,עמ' .(39–36
שנית ,מכיוון שהתפיסה של אקשטיין וגור אינה ליניארית ,מדינה יכולה להיות
בעלת מאפיינים מעורבים; חלק מהמאפיינים עשויים להיות דמוקרטיים
בשעה שאחרים הם אוטוקרטיים מאוד .ואכן ,במערך הנתונים Polity II
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הקורלציות הן שליליות וגבוהות ,אך רחוקות מלהיות מושלמות 8 .משום כך
יצרנו מדד רציף המביא בחשבון מאפיינים דמוקרטיים ואוטוקרטיים גם יחד –
וכן את רמת הריכוזיות של הכוח ,המשקפת עד כמה רשויות המדינה
מפעילות שליטה יעילה על בוחריהן .ריכוזיות הכוח ) (PCONנמדדת גם היא
באמצעות סולם בן  11דרגות ,מ 0-עד Gurr, Jaggers and Moore, ) 10
 .(1989: 39–40מדד המשטר ) (REGמוגדר בשלב זה כךREG = PCON :
) ,(DEM – AUTוהטווח האפשרי שלו הוא בין ) -100הסמכותני ביותר( ובין
) +100הדמוקרטי ביותר( .ככל שמתקדמים לכיוון הקצוות שיפוטים אלו אינם
בעייתיים ,אך סביב ה 0-מאפייני המשטר אינם מוגדרים בבירור .מאפיינים
דמוקרטיים או סמכותניים עשויים לבטל זה את זה אם מדינה מדורגת גבוה
למדי בשניהם ,ותוצאת ריכוזיות הכוח עשויה להיות כה נמוכה עד שאף אם
המשטר הוא דמוקרטי או סמכותני בעיקרו ,המאפיינים אינם יכולים לבוא
לידי ביטוי באופן יעיל .מצב זה נפוץ במערכות פוליטיות בלתי יציבות עד
מאוד או במערכות שעוברות שינוי מואץ .התנאים בברה"מ לשעבר בין השנים
 1992–1990הם דוגמה טובה לכך ,אף שדוגמה זו עדכנית יותר מהמקרים
שמחקר זה עסק בהם.
כעת היה עלינו להמיר את התוצאות הפרטניות לתוצאה מאוחדת אחת
שתשקף דמוקרטיזציה ,מכיוון שהניתוח שלנו דורש אפיון של סוג המשטר
בדיאדה .על המדד המאוחד ) (JOINREGלשקף שני דברים בעת ובעונה
אחת :עד כמה דמוקרטיות או לא דמוקרטיות המדינות בדיאדה? ועד כמה הן
שונות או דומות בסוגי המשטר שלהן?
המדד שלנו הוא:

𝑙REGℎ + REG

REGℎ − REG𝑙 + 1

=  REGh ;JOINREGמייצג את מדד

המשטר של המדינה עם התוצאה הגבוהה ביותר ו REGl-את זה של המדינה
9
עם התוצאה הנמוכה ביותר.
נזקקנו פרט לכך גם למדד חלופי ,שיהפוך את התוצאה הרציפה של
מדד המשטר לסוג בדיד )דיכוטומי( של משטר .לפי כמה השערות מקובלות,
ככל שהמדינות בדיאדה דמוקרטיות יותר כך סביר פחות שהן יסתבכו
בסכסוך צבאי ,אך השערות אחרות מצביעות פשוט על הבדלי ההתנהגויות
במצב של סכסוך בין מדינות המצויות בקטגוריות משטר שונות .יתרה מזו,
המדד הרציף שלנו מחושב באמצעות פעולה אריתמטית על משתנים
8

9

עבור התקופה כולה ,1986–1800 ,המתאם בין דמוקרטיה לאוטוקרטיה הוא p < ,r = -.70
 ;.001עבור התקופה  1986–1946המתאם הוא .p < .001 ,r = -.74
הוספה של  1מונעת חלוקה ב 0-כאשר לשתי המדינות תוצאה זהה.
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אורדינליים .מכיוון שהמשתנים האורדינליים ) (DEM, AUT, PCONככל
הנראה אינם ליניאריים בתוך הקטגוריות ,המדד הכללי עשוי להיות אמין
באופן גס בלבד – על פני טווחים מסוימים ,אך לא עבור ערכים פרטניים
)למשל בין המדינות שהתוצאה שלהן היא  35ו.(50-
קבענו את הערך  +30כסף התחתון עבור דמוקרטיות וסיווגנו את כל
המדינות שהתוצאה שלהן היא  -25ונמוך מכך כסמכותניות )מדינות
שהתוצאות שלהן מצויות בטווח שבין שני הערכים הללו ,שבהן תערובת של
מאפיינים דמוקרטיים וסמכותניים או דרגה נמוכה של ריכוזיות הכוח ,מכונות
אנוקרטיות; ראו  .(Gurr, 1974; Maoz and Abdolaly, 1989בעזרת הסיווג
הפשוט של כל משטר כדמוקרטי או לא דמוקרטי )אנוקרטי או סמכותני( ,יש
כעת בידינו משתנה דיכוטומי של צמדי דמוקרטיה-דמוקרטיה וכל האחרים,
המתאים לבחינת ההשערה שלפיה הצמדים הדמוקרטיים שונים מכל סוגי
הצמדים האחרים .למעשה ,כל המחקרים האמפיריים שחקרו בעבר את
מערכת היחסים שבין דמוקרטיה וסכסוכים בין-לאומיים הגדירו סף כלשהו
לצורך מיון לקטגוריות של סוגי משטר )כגון ;Small and Singer, 1976
Rummel, 1983; Chan, 1984; Weede, 1984; Doyle, 1986; Maoz and
;Abdolaly, 1989; Morgan and Campbell, 1991; Bremer, 1992
 .(Morgan and Schwebach, 1992החידוש שלנו הוא ביצירת הגרסה
הרציפה לאותה המטרה.
בין בצורה רציפה ובין בצורה דיכוטומית ,אנו מעדיפים את מדד המשטר
הרב-הממדי שלנו על פני מדד  11הנקודות של גור ,ג'אגרס ומור )להלן" :מדד
גור"( שיושם במחקרים קודמים .בשנים  338 ,1986–1946שנות מדינה )כמעט
 22%מכל שנות המדינה הדמוקרטיות( היו מסווגות כדמוקרטיות במדד גור
לדמוקרטיה )תוך התעלמות ממדד האוטוקרטיה שלו( ,אך לא כך הדבר במדד
המשטר הרב-ממדי שלנו .כמה מקרים מרכזיים הם חסרי תוקף נראה.
לדוגמה ,התוצאה של רודזיה במדד הדמוקרטיה של גור הייתה  7בשנים –1965
 ,1978בדומה לזו של דרום אפריקה לאורך התקופה כולה; במדד שלנו שתי
המדינות מגיעות לתוצאה  ,16הרבה מתחת לסף הדמוקרטיה שאותו הגדרנו
כ .30-התוצאה של הודו במדד גור בשנים  ,1979–1975בזמן שהמדינה הייתה
נתונה במצב חירום והשלטון הגביל זכויות דמוקרטיות בסיסיות ,הייתה ,9
בעוד שבמדד שלנו התוצאה עמדה על  27בלבד )מעט מתחת לסף התחתון(.
יצרנו מדד חלופי מן הנתונים של בנקס ) (Banks, 1986שנכללו במערך
הנתונים  .Polity IIזיהינו מדינות דמוקרטיות ככאלה שבהן הן הרשות
המחוקקת והן המבצעת נבחרות בבחירות תחרותיות ושבהן הרשות
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המחוקקת אפקטיבית לפחות באופן חלקי .התיעוד שעומד מאחורי סיווג זה
איננו מלא כמו זה של גור .יש מתאם מתון בין השניים ,המצביע ,בדומה
למקרה של שני מערכי הנתונים דלעיל ,על איתנותן של התוצאות ,שכן כל
10
אחד מן הסיווגים מבקש למדוד רעיון דומה אך באופן שונה דיו.
דרגת המגבלות המוסדיות .על מנת להבחין בין שני המודלים
המבקשים להסביר מדוע סכסוך בקרב דמוקרטיות הוא נדיר ,עשינו שימוש
בכמה תכונות מפתח שזיהו גור ועמיתיו ) Eckstein and Gurr, 1975; Gurr,
 .(Jaggers and Moore, 1989בנינו כלי מדידה רב-ממדי מרכיבים קשורים
אך נבדלים זה מזה ,שבמסגרתו רשות מבצעת נחשבת לכפופה למגבלות
המועטות ביותר כשביכולתה לפעול באמצעות "שלטון יחיד" ) "one man
" (ruleללא ריסון מוסדי ,במערכת פוליטית ריכוזית שבה לממשלה יש
שליטה נרחבת על הכלכלה והחיים החברתיים.
דרגת "שלטון היחיד" )מונוקרטיזם( נמדדת על סולם בעל חמש דרגות,
החל ממדינות שבהן היא נוהגת ועד למדינות שבהן "נדרש סוג כלשהו של
הסכמה ,בין אם מצד מיעוטים בעלי יוקרה ] [...מצד קבוצות המצויות במיעוט
מספרי ,או מצד כולם" ) .(Eckstein and Gurr, 1975: 375דרגת המגבלות
שהרשות המבצעת כפופה להן מייצגת את המידה שבה הרשות המבצעת
מחויבת לפעול לפי כללים ברורים ומובחנים – מגבלות מוסדיות – כאשר היא
מקבלת החלטות בתחום המדיניות ,בין שראש הרשות המבצעת הוא אדם או
קולקטיב ,על גבי סולם אורדינלי של שבע דרגות .ריכוזיות מבחינה בין
מערכות פוליטיות פדרליות ואוניטריות ,על בסיס סולם אורדינלי בן שלוש
דרגות .כפי שמציינים גור ,ג'אגרס ומור" :משטרים פדרליים הם בעלי תצורה
מורכבת יותר לעומת משטרים ריכוזיים .ההזדמנויות להשתתפות פוליטית
נוטות אף הן להיות רבות יותר במערכות פדרליות ,ויחידות ממשל אזוריות
נוטות להיות רגישות יותר להיבטים המקומיים מאשר ממשלות ריכוזיות"
) .(Gurr, Jagers and Moore, 1989: 21פדרליזם הוא ככל הנראה מגבלה
חמורה יותר על מדיניות הפנים מאשר על מדיניות החוץ ,אבל גם בכל האמור
במדיניות החוץ יש בו מגבלה מסוימת על היכולת לגייס משאבים כלכליים
ופוליטיים במהירות במקרה של סכסוך בין-לאומי רציני .כמו כן ,הוא מספק
בסיס ממוסד שבאמצעותו מנהיגים מקומיים יכולים לאתגר את מדיניות
הממשלה .היקף פעולות הממשלה "מתייחס למידה שבה כל רמות הממשל
במשולב – לאומית ,אזורית ומקומית – מנסות להסדיר ולארגן את החיים
10

Taub = .48, gamma = .58; p < .001, N = 30,049.
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הכלכליים והחברתיים של האזרחים והכפופים להן" .משתנה זה נמדד על גבי
סולם של שבע דרגות; החל בטוטליטרי ,המתאר ממשלות "אשר מסדירות
ושולטות ישירות על כמעט כל ההיבטים של החיים החברתיים והפוליטיים",
ועד מינימלי ,המתאר משטרים שבהם "פעולות הממשלה מוגבלות אך ורק או
כמעט לליבה של פעולות כגון ביטחון פנים וניהול מערכת משפט" )שם ,עמ'
.(22–21
סיכום הקטגוריות השונות של ארבעת המדדים הללו יוצר סולם כללי
של מגבלות מוסדיות החל מ) 4-מערכת טוטליטרית הנעדרת כל סוג של
מגבלה( ועד ) 22מערכת פוליטית הכפופה לרמה גבוהה של מגבלות ,שבה על
הממשלה לעבור תהליך פוליטי ארוך ,מורכב ובלתי ודאי כדי לפעול בקנה
מידה לאומי( .בדומה למה שנעשה בסוג המשטר ,חילקנו את הסולם לשלוש
קטגוריות ) (25–16 ,15–11 ,10–4ויצרנו משתנה דיכוטומי המכונה רמת מגבלות
גבוהה ,השווה ל 16-ויותר .מדד זה קשור למדד הדמוקרטיה ,אם כי קיימות
נקודות שוני ניכרות בין השניים ,דבר המצביע על כך שאפשר להשתמש בו
כמדד עצמאי תקף לצורך בחינת ההסבר המבני 11 .דמוקרטיות המתאפיינות
בדרגה נמוכה של מגבלות הן למשל הרפובליקה החמישית של צרפת בשלטון
שארל דה גול וג'ורג' פומפידו; ונצואלה אחרי הפיכת  1958שהפילה את
הדיקטטורה הצבאית; וארגנטינה תחת הממשלה הנבחרת של הפרונים בשנים
 .1975–1973ממשלות דמוקרטיות הכפופות לרמת מגבלות גבוהה הן למשל
פקיסטן שמיד לאחר העצמאות; אינדונזיה עד  ;1956וכמה מדינות מזרח-
תיכוניות בשנות החמישים )ירדן בשלטון המלך חוסיין היא הדוגמה הברורה
ביותר(.
נורמות דמוקרטיות .הדרגה שבה נורמות דמוקרטיות מסוימות הפכו
מקובלות במשטר פוליטי אינה בהכרח קשורה באופן הדוק למבנה הפוליטי
של מדינות .לדוגמה ,מערכת עשויה שלא להיות בעלת מבנה דמוקרטי מוסדי,
אך בה בעת ליהנות מלגיטימציה פוליטית נרחבת מצד אזרחיה; משטר כזה
11

מכיוון שאחד משני המשתנים ששימשו ליצירת מדד המגבלות המוסדיות שימש גם את
מדד הדמוקרטיה-אוטוקרטיה בסיווג המקורי ),(Gurr, Jaggers and Moore, 1989
ציפינו למצוא מתאם מסוים בין דרגת המגבלות ובין דרגת הדמוקרטיה .אולם מכיוון
שלרכיבים אחרים היה גם כן תפקיד בשני המדדים ,הקשר האמפירי הוא מתון בלבד ) = r
 .76, p < .001עבור שני המדדים הרציפים;  Taub = .72, p < .001עבור הגרסאות
הקטגוריות( .הדבר מאפשר לנו להשתמש בשני המדדים באותו ניתוח ללא בעיות
משמעותיות של מולטיקוליניאריות .הערכנו את התוקף של מדד זה באמצעות חישוב
המתאם שלו עם שלושת המדדים הנפרדים של מורגן וקמפבל ) Morgan and Campbell,
 :(1991אופן בחירת הרשות המבצעת ,מגבלות על קבלת החלטות ורמת התחרות
הפוליטית .המתאמים היו  Taucוגמא שווים ל .46-ו .63 ,.72 -ו .51 ,.80 -ו,.66-
בהתאמה ,כאשר  p < .001ו N = 4,472 -שנות מדינה.
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יזדקק במידה מועטה בלבד לדיכוי גלוי של אופוזיציה באופן שמפר בבירור
נורמות דמוקרטיות .לעומת זאת ,ממשל דמוקרטי המתמודד עם התקוממות
אלימה ומשבר לגיטימיות עמוק עשוי לנקוט דיכוי פוליטי וצבאי בשם
השמירה על הסדר הציבורי ולשם עצם השמירה על המוסדות הדמוקרטיים.
אנו משתמשים בשתי שיטות נבדלות )אך קשורות( למדידת המידה
שבה נורמות דמוקרטיות או אחרות פועלות בחברה .הראשונה מתבססת על
הרעיון של יציבות פוליטית ועל התובנה שלנורמות דרוש זמן כדי להתפתח.
לחברה שעוברת שינוי יסודי נדרש זמן רב כדי לפתח נורמות התנהגות
פוליטית וכדי שהאזרחים יפנימו את הנורמות הללו ויתרגלו אליהן .ככל
שמערכת פוליטית או משטר מסוים קיימים זמן רב יותר ללא שינוי יסודי ,כך
סביר יותר שנורמות התנהגות פוליטית ,בין דמוקרטיות ובין לאו ,יתפתחו
וישפיעו על קוד ההתנהגות בכל האמור במדיניות החוץ של אותו משטר.
ביכולתנו אפוא לבחון את קיומן של נורמות פוליטיות בחברה לפי
ההתמדה והרצף של המשטר הפוליטי בשנים ) .(Gurr, 1974לפי תפיסה זו,
דמוקרטיות שהן יציבות מאוד )משמע שמרו על המבנה הפוליטי הבסיסי
שלהן לאורך זמן רב( נחשבות מושפעות יותר מנורמות דמוקרטיות מאשר
דמוקרטיות שקיימות תקופה קצרה בלבד .סכסוכים בין דמוקרטיות יציבות
צפויים לפיכך להיות נדירים הרבה יותר מסכסוכים בין מדינות שבהן אחד
הצדדים )או גרוע מכך ,שניהם( אינו יציב .שימו לב לכך שמדד היציבות שלנו
איננו מובחן לגמרי ממבנים .הוא יכול גם להוות מגבלה מוסדית במובן מסוים,
מבחינה זו שדמוקרטיה לא יציבה נמצאת בסכנת הפיכה ,העלולה לבטל את
המגבלות המוסדיות שהמנהיגים כפופים להן .כמו כן ,אנו בוחנים את משך
הקיום של מוסדות פוליטיים בצורה ישירה יותר מאשר את הנורמות התומכות
בהם .עם זאת ,מדד זה נראה עדיין בר הבחנה מן המדדים שהצגנו לצורך
מדידת עוצמתם והיקפם של מוסדות.
הליך חלופי למדידת נורמות דמוקרטיות מתבסס במישרין על רמת
הסכסוכים האלימים ,החברתיים והפוליטיים ,במדינה עצמה .בכל המדינות
קיימת מידה מסוימת של סכסוכים על רקע חברתי .יש שני הבדלים בהקשר
זה בין מדינות המאופיינות בנורמות דמוקרטיות ובין כאלו שאינן .ראשית,
בדמוקרטיות הסכסוכים הללו הם בעיקרם לא אלימים; הן אלה שמאתגרים
את הסטטוס קוו והן אלה שמגנים עליו מוצאים לרוב ערוצים לא אלימים כדי
להביע את חילוקי הדעות ביניהם .במערכות לא דמוקרטיות סכסוכים נוטים
ללבוש צורה אלימה מכיוון שמרבית דרכי המחאה הלא אלימות אסורות.
שנית ,בדמוקרטיה נדיר שמדינה תזדקק לשימוש בכוח לפתרון סכסוכים;
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אפשר לשמור על הסדר הציבורי גם ללא אמצעי דיכוי אלימים .ואולם,
במדינות שאינן דמוקרטיות הסדר נשמר פעמים רבות באמצעות אלימות
גלויה מצד המדינה .נורמות דמוקרטיות נבחנות בזמנים של חוסר יציבות ואי-
שקט פוליטי.
משום כך אנו בוחנים נורמות דמוקרטיות לפי מידת האלימות הפוליטית
הפנימית במדינה ,באמצעות שני מדדים :מקרי מוות בשל אלימות פוליטית
ומידת הסכסוך הפנימי בחברה .ראשית ,בעזרת הנתונים של טיילור וג'ודייס
) ,(Taylor and Jodice, 1983אנו משתמשים בשני אינדיקטורים קשורים:
מספר מקרי המוות מאלימות פוליטית מצביע על הרמה הכללית של אלימות
פנימית במדינה מסוימת ,ומספר ההוצאות להורג על רקע פוליטי מצביע על
רמת האלימות שמקורה במדינה .ההגדרה של נורמות דמוקרטיות היא
המספר הממוצע של מקרי מוות בשל אלימות פנימית )או המספר הממוצע
של הוצאות להורג על רקע פוליטי( לאורך חמש השנים האחרונות בכל
מדינה ,בממוצע על פני הדיאדה .ספציפית:
-4

∑t=0 POLDTHSjt
5

1

Pol Deaths= ∑2j=1
2

 tמייצגת שנה מסוימת ו j-מייצגת מדד של המדינה השותפה בדיאדה.
לקבלת משתנה דיכוטומי ,הסולם מחולק על פי החציון.

12

שנית ,מערך הנתונים  (Azar, 1980) COPDABמכיל מידע על
אירועים פוליטיים ,הן של סכסוך והן של שיתוף פעולה ,בתוך המדינות
השונות .אירועים אלו מוצבים על סולם בן  14דרגות .התוצאות  7–1מייצגות
שיתוף פעולה גבוה עד נמוך ,התוצאה  8מייצגת פעולות ניטרליות ,והתוצאות
 14–9מייצגות סכסוך ברמה נמוכה עד גבוהה .מכיוון שיחידת הניתוח במערך
הנתונים  COPDABהיא אירוע ,היה עלינו ראשית כול לקבץ את התוצאות
עבור אירועי הסכסוך ושיתוף הפעולה בנפרד לכל שנה 13 .מדד אירועי
הסכסוך דומה לזה של מקרי המוות הפוליטיים ,וספציפית:
12

13

המידע זמין רק בנוגע לשנים  ,1982–1948כך שמספר השנים שאפשר לנתח בעזרת מדד זה
הוא מוגבל .בנתונים אלו ניכרת נטייה לדיווח יתר של אלימות פוליטית בדמוקרטיות
ובמדינות אחרות המצויות ב"מרכז" המערכת הפוליטית העולמית ,לעומת מדינות שאינן
דמוקרטיות ומדינות פריפריאליות )שבהן ייתכן שהמידע מודחק והתקשורת מקדישה לו
פחות תשומת לב( .יתרה מזאת ,מדינות המפעילות דיכוי רב יכולות למנוע גילויים רבים
של אלימות נגד המשטר .ראו .Duvall and Shamir, 1980
אירועי שיתוף פעולה הוכנסו לסולם כך .COOP = 8 eventtype :אירועי סכסוך הוכללו
כך .CONFLICT = –1(8 – event) :הדבר אפשר הצמדה של ערכי שיתוף פעולה גבוהים
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𝑡𝑖∑0𝑡=−5(SumConf𝑖𝑡 −SumCoop
5

∑2𝑖=1

1
2

= Conf Event

 SumConfו SumCoop-הם ,בשנה מסוימת ,הסכומים המשוקללים של
אירועי הסכסוך ואירועי שיתוף הפעולה ,בהתאמה .גם כאן ,המדד המשולב
של אירועי סכסוך הוא ממוצע ,על פני שתי המדינות ,של הרמה הממוצעת
של סך כל הסכסוך בכל מדינה בחמש השנים האחרונות.
רווחה .רמות ההכנסה הממוצעות עלו לאורך התקופה ,כך שנזקקנו
למדד יחסי של רווחה ולא למדד אבסולוטי .מכיוון שנתונים כלכליים
סטנדרטיים מופיעים ב) USD-דולר ארה"ב( ,השתמשנו בפשטות בהערכות
רב-מדינתיות ) (Summers and Heston, 1988כבסיס לכל שנה .נתוני
ההכנסה יצרו מדד דיאדי רציף שחושב באותו האופן כמו מדד המשטר
).(JOINREG
צמיחה כלכלית .צמיחה כלכלית היא אחוז השינוי בתוצר המקומי
הגולמי )במחירים קבועים של  (1980משנה אחת לזו שאחריה ,המחושב
14
כשיעור הצמיחה הממוצע במהלך שלוש השנים שלאחר השנה הראשונה.
בריתות .נתוני בריתות נאספו כחלק מפרויקט Singer and ) COW
 ,(Small, 1968והוספנו להם קטגוריה של ברית עקיפה עם ארה"ב .ברית
עקיפה קיימת כאשר שתי מדינות שאין ביניהן ברית ישירה מקיימות כל אחת
ברית פרטנית עם מדינה שלישית .ויד ) (Weede, 1983טוען כי המגבלות
שמציב ה"הגמון" עשויות למתן מחלוקות בין מדינות שאינן קשורות זו עם זו
בברית ישירה .אנו מפרידים דיכוטומית בין ברית ישירה או בלתי ישירה לבין
15
מצב של העדר ברית.
קרבה גיאוגרפית .גם כאן עשינו שימוש בנתוני  COWמעודכנים,
המתארים כמה רמות של קרבה ,ואליהן הוספנו קרבה קולוניאלית כדי לכלול

14

15

לאירועים שהתאפיינו בשיתוף הפעולה הרב יותר וערכי סכסוך גבוהים לאירועים
שהתאפיינו בסכסוך בדרגה גבוהה .נתוני  COPDABמכסים רק את השנים .1978–1948
מכיוון שהנתונים הכלכליים שלנו מכסים רק את השנים  ,1984–1950שנות הדיאדה
הזמינות לניתוח עם משתנה זה מועטות מאלו שיש ברשותנו נתוני סכסוכים לגביהן )כך גם
בעבור משתנה הרווחה( .משתנה זה אחראי למספר גדול במיוחד של מקרים חסרים בשל
אופן עריכת הממוצע על ציר הזמן ,הדורש שלושה נתונים שנתיים תקפים עבור כל מדינה.
נתוני הבריתות של  ,COWערוכים מחדש ומעודכנים ,הועברו אלינו על ידי אלן נד
סברובסקי מרודס קולג' .נוסף לכך ,מעוז עדכן וזיקק את נתוני  COWמתוך הנספח של
.Oren, 1990
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מקרים שבהם מדינה אחת גובלת במושבה או בבת חסות של מדינה אחרת.
מבחינה מושגית ,המונח "קרבה גיאוגרפית" נועד לזהות מדינות שיש להן
יכולת וסיבות אפשריות להילחם זו בזו ,כך שהמדגם שלנו כולל גם את כל
הדיאדות שבהן מופיעה מעצמה שבכוחה להפעיל כוח צבאי מעבר למדינות
שגובלות בה באופן מידי .זיהינו את ארה"ב ,בריטניה ,צרפת ובריה"מ
כמעצמות ובעקבות  COWראינו בסין מעצמה החל משנת  1950ואילך
)קביעה שיש שיערערו עליה( .זהו הליך דומה לזה שנקט ויד )(Weede, 1983
כדי לבחון סכסוך רק בין דיאדות "המקיימות תלות הדדית אסטרטגית".
ההבדל העיקרי נעוץ בכך שכללנו את צרפת ובריטניה ,במטרה להקיף את
הסכסוכים הפוסט-קולוניאליים הרבים שלהן .אנו עורכים הפרדה דיכוטומית
בין כל סוג של קרבה גיאוגרפית ובין הדיאדות שאינן מקיימות קרבה
גיאוגרפית וכוללות מעצמה.

יחס עוצמה צבאית .האם הסבירות ששתי מדינות בעלות יכולות
צבאיות דומות יסתכסכו זו עם זו גדולה מהסבירות של סכסוך בין מדינות
שיכולותיהן הצבאיות והכלכליות שונות? שאלה זו ,שנדונה בלהט ללא הכרעה
ברורה ,עשויה להוות גורם מתערב בניתוח זה .פערי כוח הם משתנה בקרה
נוסף ואחרון .אנו עושים שימוש במדד  COWהנפוץ למדידת עוצמה צבאית
) .(Singer, Bremer and Stuckey, 1972בפועל ,מדד משולב זה משקלל
במידה שווה פחות או יותר )עם שני מדדים נפרדים לכל קטגוריה( כוחות צבא
קיימים ,עוצמה כלכלית ודמוגרפיה; כך המדד בוחן את היכולת לנצח
במלחמה קצרה על בסיס כוח צבאי קיים וכן את היכולת לנהל מלחמת
התשה ארוכת טווח .נמצא כי המדד משקף בצורה לא מדויקת את התפיסה
של העוצמה הצבאית ואת העוצמה בפועל )–Russett and Star, 1992: 145
 ,(146אך לענייננו די בו כמדד של הפער והיחס בין העוצמה הצבאית של
המדינה החזקה יותר לבין זו של החלשה.

 .3שיטות ניתוח מידע
ניתוח המידע נעשה בשלושה צעדים .הצעד הראשון הוא ניתוח רב-
משתני של הגורמים השונים שעשויים לתמוך בהשערה שלפיה השלום
16

השתמשנו בנתונים הללו כפי שדווחו אצל  .Maoz and Russett, 1992מערך הנתונים
המקורי של  COWמסתיים ב ;1982-מעוז ניקה ועדכן את הנתונים עד  1986ולאחר מכן
בחן את התוצאה אל מול ניקוי ועדכון מקבילים שביצע צ'רלס גוקמן )שנתוניו ,לצד
טיפולוגיה דומה ,משמשים אצל .(Bremer, 1992
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הדמוקרטי אינו אלא תופעה מלאכותית .זהו שכפול והרחבה של ניתוחים
קודמים שביצענו ) .(Maoz and Russett, 1992הצעד השני בניתוח הוא
לבחון יחד את המודל הנורמטיבי והמודל המבני של השלום הדמוקרטי 17 .אם
מודל אחד היה נתמך בעקביות ואילו השני נדחה בעקביות ,לא היה צורך
במבחן קריטי .מכיוון ששני המודלים זכו לתמיכה אמפירית מסוימת ,ביצענו
צעד שלישי של ניתוח בעזרת מבחן קריטי.

 .4בעיות שקשורות למערך המחקר
השימוש בשנת דיאדה כרוך בבעיה סטטיסטית ,משום שמצב הסכסוך
בשנת דיאדה מסוימת איננו בלתי תלוי במצב הסכסוך בשנה שאחריה .המצב
אף מסתבך מכיוון שבניתוח זה אנו מתייחסים לסכסוך מתמשך כקיים בכל
שנה ,לא רק בשנה שבה התחיל – בדומה לאופן שבו אנו מתייחסים ,כמובן,
למצב של שלום מתמשך ,המובא בחשבון גם כן בכל שנה .באופן כללי יותר,
התלות בין השנים "מנפחת" את המדגם המשמש לבחינה סטטיסטית וכך גם
מנמיכה את הסף הנדרש כדי שמערכת יחסים תיחשב מובהקת.
בדיקות רגיש ּות מצביעות על כך שהטיפול שלנו בסכסוכים מתמשכים
אינו משנה את התוצאות באופן מהותי .כך או כך ,השימוש בשנות דיאדה הוא
בלתי נמנע ,בהתחשב בעובדה שהמערכות הפוליטיות ומשתנים נוספים
משתנים לעתים תכופות על פני תקופה של  40שנים; קיבוץ של ההבדלים
לכדי ערך יחיד לכל התקופה יהיה חסר משמעות .יתרה מכך ,התיאוריה
הריאליסטית עצמה מצביעה על כך שאירועים מקיימים קשרי גומלין מכיוון
שמבנה המערכת הוא ש"מכתיב" החלטות בנוגע לסכסוך ומלחמה – ולא
העדפותיהם של מקבלי ההחלטות .משום כך ,החלטה של מדינה אחת ליזום
סכסוך עם מדינה אחרת משנה את המגבלות המבניות שתחתיהן פועלות
18
מדינות אחרות ,ועמן משתנה גם מערך הפעולות האפשריות.
מערך המחקר הוא אנליזה לפי סדרות עתיות מוצלבות ) pooled time
 .(series analysisרבות מן התוצאות שהולמות סוג ניתוח שכזה בעזרת
17

18

אם נמצא שלאחד הגורמים שאינם קשורים למשטר שנבחנו בחלק הראשון יש השפעה
ממשית על היתכנות הסכסוך בדיאדה ,בשלב זה נערכה בקרה על אותו גורם .הדבר נעשה
כדי לוודא שהקשרים בין כל אחד משני המודלים ובין מעורבות בסכסוך או הסלמת
סכסוך אינם מלאכותיים.
ברוס בואנו דה מסקיטה ) ,(Bueno de Masquitaתכתובת אישית ;1992 ,השווBueno :
.de Masquita and Lalman, 1992: 281–282
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רגרסיה מרובה אינן זמינות כאשר המשתנה התלוי הוא דיכוטומי או אורדינלי;
חסר כוח המחשוב הדרוש לשם כך .קשה לדעת האם ובאיזו מידה התוצאות
מוטות על ידי הטרוסקדסטיות ומתאם עצמי .המשתנים הריאליים )ובייחוד
קרבה גיאוגרפית ועוצמה צבאית( והרווחה הם יציבים למדי לאורך זמן ,מה
שמביא למתאם עצמי .אחת הדרכים העקיפות להעריך את דרגת המתאם
העצמי בעייתית גם היא ,מכיוון שהצידוד של המשתנה התלוי )משמע היחס
הנמוך מאוד בין שנים שהיה בהן סכסוך ושנים שלא היה בהן סכסוך בכל
דיאדה( מביא גם הוא למתאם עצמי.
על מנת להתמודד עם בעיה זו ,ולו באופן חלקי ,ערכנו סדרת מבחנים.
ראשית ,מיינו את מערך הנתונים שלנו לפי דיאדה לפי שנה .לאחר מכן
חישבנו משתנה סכסוך דיכוטומי מושהה ) .(laggedבשלב זה הרצנו את כל
הרגרסיות הלוגיסטיות שלנו פעמיים – פעם אחת עם משתנה הסכסוך
המושהה ופעם אחת בלעדיו .במרבית המקרים וכפי שצפינו ,למשתנה
הסכסוך המושהה הייתה השפעה חיובית משמעותית על היתכנות של סכסוך
)הן בנתוני ה MID-והן בנתוני ה .(ICB-מכל מקום ,הסימן )חיובי או שלילי(,
העוצמה ורמת המובהקות של הערכות הפרמטרים של כל המשתנים האחרים
במשוואות לא השתנו באופן משמעותי בשימוש במשתנה המושהה ,לעומת
המקרה שבו לא נעשה בו שימוש .הדבר הוביל אותנו למסקנה שבעיית
המתאם העצמי ,אף שהיא תקפה ,אין בה כדי להטות משמעותית את
19
התוצאות.

ד .תוצאות
נתחיל בבחינת השפעתם של כמה משתנים שהם גורמים מתערבים
פוטנציאליים המשפיעים על מערכת היחסים שבין דמוקרטיה ושלום ובין
הסכסוך בדיאדות והסלמתו ,לצד משתנה הדמוקרטיה .מבחן שכזה של
השערה  1מוצג בטבלה  ,1המציגה את ההשפעה של המשתנים הבלתי תלויים,
הנמדדים באופן רציף )למעט בריתות וקרבה גיאוגרפית( ,על המשתנים
התלויים .מבחנים הכוללים מדדים דיכוטומיים של דמוקרטיה מניבים תוצאות
זהות או חזקות יותר ואין צורך להציגם .בחצי העליון של הטבלה ,המשתנה
התלוי מוגדר כקיומו או העדרו של סכסוך )משבר( בין צמד מדינות בשנה
19

אנו מודים לכריסטופר אכן על עצתו כיצד להתמודד עם בעיה זו.
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מסוימת .בחצי התחתון המשתנה התלוי מוגדר על גבי סולם אורדינלי בן
חמש דרגות ,שבו  0מייצג העדר סכסוך או משבר ו 4-מייצג מלחמה כוללת.
ריבוי המשתנים התלויים וסולמות המדידה השונים של המשתנים הבלתי
תלויים מסייעים להעריך את האיתנות והיציבות של התוצאות .ניתוחים
שבוצעו על אותם משתנים תלויים בעזרת מדד בנקס לדמוקרטיה הניבו
תוצאות דומות באופן עקבי.

20

20

על שימוש בניתוח לוגיסטי על משתנים תלויים פוליכוטומיים ראו  Feinberg, 1980וכן
 .Hosmer and Lemonshow, 1999התוצאות בחלק מהטבלאות שונות מעט מאלו
שחושבו בעבר ודווחו על ידי מעוז וראסט ) ,Maoz and Russett, 1993פרק .(4
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טבלה  :1השפעות משותפות של דמוקרטיה וגורמים מתערבים
על מעורבות בסכסוכים והסלמתם
משתנה בלתי תלוי

א

סכסוכים צבאיים

ב

משברים בין-לאומיים

השפעה על מעורבות בסכסוכים
דמוקרטיה

**)–.004 (.002

)–.002 (.003

רווחה

**)–.022 (.008

*)–.040 (.016

צמיחה

**)–.107 (.021

**)–.133 (.032

בריתות

**)–.517 (.105

*)–.339 (.165

קרבה גיאוגרפית

**)1.419 (.108

**)1.964 (.190

עוצמה צבאית

**)–.007 (.001

**)–.002 (.001

השפעה על הסלמת סכסוכים
דמוקרטיה

**)–.004 (.002

)–.001 (.003

רווחה

**)–.022 (.008

*)–.040 (.016

צמיחה

**)–.111 (.021

**)–.139 (.031

בריתות

**)–.522 (.105

*)–.336 (.164

קרבה גיאוגרפית

**)1.417 (.108

**)1.962 (.190

עוצמה צבאית

**)–.007 (.001

**)–.002 (.001

 .N = 19,020הערכים בטבלה הם הערכות פרמטרים לא מתוקננות במשוואות רגרסיה לוגיסטית;
שגיאות התקן בסוגריים .גמא היא מדד להבדל בין הערכים בפועל לערכים הצפויים לאורך הניתוח,
המתאימים לתחזית אפריורי של קשרים מונוטוניים ).(Hildebrand, Laing and Rosenthal, 1977
א Gamma = .54
ב Gamma = .59
* p < .05
** p < .01

השערה  ,1בכפוף לכמה הסתייגויות ,נתמכת בידי הנתונים .בנתוני MID
יש לדמוקרטיה – הן בגרסה הרציפה שלה והן בזו הדיכוטומית )שאינה
מופיעה בטבלה  – (1השפעה מובהקת על מעורבות בסכסוכים .בנתוני TCB
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הגרסה הרציפה של הדמוקרטיה אינה מובהקת ,אולם הגרסה הדיכוטומית
)שאינה מופיעה כאמור בטבלה( קשורה באופן עקבי למעורבות בסכסוכים.
באשר לגורמים המתערבים ,כמעט כולם קשורים הן למדדי  MIDלסכסוכים
והן למדדי  .ICBבכל האמור בהסלמה של סכסוכים או משברים ,התוצאות
כמעט זהות לאלה של מעורבות בסכסוכים .לרמת הדמוקרטיזציה יש אפקט
עיקרי מובהק על הסלמת סכסוכים ,וכאשר המשתנה הוא דיכוטומי ,האפקט
קיים גם כאשר מנטרלים גורמים מתערבים אפשריים .הסבירות שדמוקרטיות
יסלימו סכסוכים עם דמוקרטיות אחרות נמוכה יותר מהסבירות שמדינות עם
מערכות פוליטיות אחרות יעשו כן.
ממצאים אלה ,כאשר בוחנים אותם יחד ,מחזקים את תוצאותינו
הקודמות ,שהתבססו על שני משתנים ) .(Maoz and Russett, 1992שלא
במפתיע ,אם כן ,ליחסי כוח יש משמעות רבה .פערי כוח גדולים הם תמריץ
שלילי חזק להפיכתם של סכסוכים דיפלומטיים לעימותים צבאיים .גם
לקרבה גיאוגרפית יש חשיבות ,שכן היא שמה דגש על עוצמה בהקשר של
יכולות צבאיות וכן את האפשרות לתמריץ לסכסוך .אולם גם למשתנים
האחרים יש השפעה מובהקת ,כמעט בכל מקרה .הניתוח מרובה המשתנים
תומך גם בממצאיו של ברמר ) (Bremer 1992בנוגע להשפעה של בריתות על
מעורבות בסכסוכים והסלמתם .נדמה כי בעוד ההשפעה הדו-משתנית בין
בריתות ובין סכסוכים היא חיובית ) ,(Maoz and Russett, 1992לאחר נטרול
של משתנים רלוונטיים אחרים ,צדדים בעלי ברית נוטים להילחם זה בזה
פחות ממה שהיה צפוי מכוח מקריות בלבד.
לכל התיאוריות המתחרות בתיאוריה של הדמוקרטיה נמצאו תימוכין
מוצקים .עם זאת ,עדיין ניכר כי יש תפקיד חזק ,עצמאי ואיתן להיותן של שתי
המדינות דמוקרטיות .בנתוני  ICBהגרסה הרציפה של דמוקרטיה אינה בעלת
השפעה מובהקת ,אך לגרסה הדיכוטומית )דמוקרטיה  /לא דמוקרטיה( יש
השפעה מובהקת .בנתוני  MIDניכר קשר חזק הן בגרסה הרציפה והן בזו
הדיכוטומית; ככל שהמדינות בדיאדה דמוקרטיות יותר ,כך הסבירות
לסכסוכים נמוכה יותר .תופעת השלום הדמוקרטי היא אמתית ,ולא
מלאכותית.
בחנו אפקטים רבים של אינטראקציה בין קבוצות של משתנים ,אך
למען הקיצור איננו מדווחים על כך בטבלאות .במרבית הניתוחים האפקטים
לא היו מובהקים סטטיסטית .הכוונה הן לאינטראקציות בין צמדים של
גורמים מתערבים אפשריים והן לאינטראקציות בין כל אחד מן הגורמים
המתערבים לדמוקרטיה.
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בהינתן הממצאים הללו ,באפשרותנו להעריך כראוי את המידה שבה כל
אחד משני המודלים שתוארו לעיל עומד במבחן אמפירי .בטבלה  2מוצגות
ההשפעות של נורמות דמוקרטיות )המוגדרות פעם אחת במונחי יציבות
פוליטית ופעם נוספת במונחי הוצאות להורג על רקע פוליטי( ושל מגבלות
מוסדיות על התרחשות של סכסוכים )בחינת ההשפעות של גורמים אלה על
הסלמה של סכסוכים הניבה תוצאות כמעט זהות ועל כן אין צורך להציגן(.
הטבלה מכילה סיכום בלבד של הרצות הנתונים שביצענו בסדרת ניתוחים זו.
מבחנים אחרים עם תוצאות דומות כללו שימוש במדדים חלופיים לנורמות
דמוקרטיות )כגון מקרי מוות בשל אלימות פוליטית ,או רמת הסכסוכים
הפנימיים לפי  21 .(COPDABנראה ששני המודלים נתמכים בנתונים .כאשר
הם מוגדרים כמשתנים רציפים" ,נורמות דמוקרטיות" ו"מגבלות מוסדיות"
מפחיתים את המעורבות של מדינה בסכסוכים ואת הסלמתם .גם כאן הקשר
הוא ככלל איתן :הוא אינו תלוי במערך הנתונים שממנו התקבלו התוצאות או
בהגדרות המשתנים הבלתי תלויים .ההשפעות של נורמות דמוקרטיות
ומגבלות מוסדיות על מעורבות בסכסוכים והסלמה של סכסוכים נותרות
עקביות למדי גם בנטרול גורמים מתערבים אפשריים שהוצעו בתיאוריות
אחרות כסיבות לא-משטריות לשלום הדמוקרטי .עם זאת ,כאשר המשתנים
"מגבלות מוסדיות" ו"נורמות דמוקרטיות" הם דיכוטומיים )רמת מגבלות
נמוכה וגבוהה ,לא מופיע בטבלה( ,הקשר שבין מגבלות מוסדיות ובין
מעורבות בסכסוך והסלמתו מפסיק להיות מובהק סטטיסטית.

21

משתנה הצמיחה אינו נכלל בסדרת הניתוחים הזו בשל המספר הרב של מקרים חסרים
שהוא מחולל :הכללתו של משתנה הצמיחה לצד משתני הסכסוך הפוליטי הפנימי ומספר
ההוצאות להורג באותה הנוסחה מפחיתה את כמות דיאדות הסכסוך ב ,65%-משמע
מעוותת במידה ניכרת את הפיזור של המשתנה התלוי.
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טבלה  :2ההשפעות של מידת הדמוקרטיה של הדיאדה וגורמים
מתערבים אפשריים על מעורבות בסכסוך
יציבות כמדד לנורמות דמוקרטיות
משתנה
בלתי תלוי
יציבות
פוליטית
הוצאות
להורג
מגבלות
מוסדיות
רווחה
עוצמה
צבאית
בריתות
קרבה
גיאוגרפית
גמא
מספר
מקרים

סכסוכים
צבאיים
**)–.053 (.013

משברים
בין-לאומיים
**)–.111 (.031

–

–

**)–.021 (.004

**)–.026 (.007

**)–.022 (.007

*)–.034 (.015

**)–.009 (.001

**)–.002 (.001

**)–.483 (.108

)–.237 (.174

**)1.225 (.104

**)1.846 (.188

.54

.61
18,762

הוצאות להורג כמדד לנורמות
דמוקרטיות
משברים
סכסוכים
בין-לאומיים
צבאיים
–
–
**).272 (.044

**).162 (.065

–.016
**)(.004
–.018
**)(.007
–.008
**)(.001
–.570
**)(.114
1.176
**)(.108
.54

–.031
**)(.007
)–.024 (.014
–.002
**)(.001
*)–.365 (.182
1.747
**)(.193
.58
17,317

הערכים בטבלה הם הערכות פרמטרים לא מתוקננות במשוואות רגרסיה לוגיסטית; שגיאות התקן
בסוגריים.
* p < .05
** p < .01

ראיות ראשוניות אלו מלמדות כי ייתכן שמגבלות מוסדיות הן הסבר
טוב פחות להעדר סכסוך בין דמוקרטיות בהשוואה לנורמות דמוקרטיות .עם
זאת ,אין די בכך כדי לקבוע שהמודל הנורמטיבי טוב יותר מהמודל המבני.
שומה עלינו לעבור למבחן הקריטי.
המבחן הקריטי בוחן את ההבדלים בין ההסתברויות לסכסוך במקרים
המתוארים בתרשים  ,1שורות ) 2-3רמה נמוכה של נורמות עם רמה גבוהה
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של מגבלות פוליטיות ולהפך( .אם ההסתברות לסכסוך במקרה המתואר
בשורה  2נמוכה באופן מובהק מההסתברות לסכסוך בשורה  ,3אזי המודל
המבני גובר על המודל הנורמטיבי .אם ההפך נכון ,אפשר לומר שהמודל
הנורמטיבי מסביר טוב יותר את הנתונים .אם הפער בין ההסתברויות אינו
מובהק סטטיסטית ,המבחן אינו מכריע.

תרשים  :1מקרים קריטיים ולא קריטיים מנקודת המבט של
המודל הנורמטיבי והמודל המבני של השלום הדמוקרטי
מקרה
1

תכונות הדיאדה
דרגת
דרגת הנורמות
המגבלות
הדמוקרטיות
המוסדיות
נמוכה
נמוכה

תחזית
המודל
הנורמטיבי

תחזית המודל
המבני

סוג המקרה

סכסוך

סכסוך

לא קריטי

2

נמוכה

גבוהה

סכסוך

סכסוך

קריטי

3

גבוהה

נמוכה

סכסוך

4

גבוהה

גבוהה

בעוצמה
נמוכה
סכסוך

קריטי

בעוצמה
נמוכה
ללא סכסוך

ללא סכסוך

לא קריטי

יתרה מזאת ,אנו מנטרלים את משתנה הדמוקרטיה בכל אחד משני
המקרים הקריטיים כדי לבחון אם ,מעבר להסבר של המודל עצמו ,מתרחשת
אינטראקציה כלשהי של מגבלות פוליטיות או יציבות פוליטית עם דמוקרטיה.
שני המודלים מרמזים על כך שהקשר בין מגבלות פוליטיות או נורמות
דמוקרטיות לבין התנהגות בסכסוך אינו תלוי בהיותה של המדינה דמוקרטיה.
אם אין הדבר כך ,וההכללה של דמוקרטיה משנה באופן מובהק את הקשר
שבין המשתנים התלויים והבלתי תלויים ,אפשר לטעון כי הקשר של המשתנה
הקריטי הלקוח ממודל ספציפי הוא מלאכותי.
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על מנת להציג ניתוח ממוקד בשאלה איזה מודל מספק הסבר טוב יותר
לנתונים במקרים קריטיים ,ביצענו סדרה של ניתוחים במודל לוג-ליניארי של
המשתנים הבלתי תלויים בגרסתם הדיכוטומית )יציבות ,הוצאות להורג ונתוני
הסכסוכים הפנימיים של  ,(COPDABבאמצעות אינדיקטורים מרובים
לנורמות דמוקרטיות .תחילה אנו משתמשים רק במדדים של נורמות
דמוקרטיות ומגבלות מוסדיות כמשתנים בלתי תלויים; לאחר מכן אנו
מנטרלים את הדמוקרטיה )בגרסה דיכוטומית( כדי לבחון אם יש לה תרומה
משלה.
טבלה  3מפרטת את הערכות הפרמטרים מניתוחים אלה .באופן כללי
עולה ממנה כי המודל הנורמטיבי קשור ללוגריתם הסיכויים ראשית לגבי
סכסוכים ושנית לגבי מעורבות במלחמה בכל המקרים ובכל שלושת המדדים
של נורמות פוליטיות .בטבלה ככלל ,המגבלות הנורמטיביות מובהקות בכל
התאים למעט שניים )מתוך  24סה"כ( ,ואילו מגבלות מוסדיות מובהקות
בכיוון הנכון )השלילי( רק במיעוטם של התאים ) .(11נטרול סוג המשטר
מעלים רבות מהערכות הפרמטרים שהיו מובהקות קודם אך לא את אלו
המתייחסות לנורמות ,ודמוקרטיה כשלעצמה היא תמיד מובהקת – גם
בעמודת המשבר )נתוני .(ICB
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טבלה  :3ההשפעות של נורמות דמוקרטיות ,מגבלות מוסדיות
וסוג המשטר על מעורבות בסכסוכים ובמלחמות
משתנה בלתי תלוי

סכסוכים צבאיים

משברים בין-לאומיים

השפעות על מעורבות בסכסוך
יציבות

**)–.401 (.058

**)–.525 (.110

מגבלה

**)–.211 (.051

**)–.223 (.089

הוצאות להורג

**).416 (.041

**).391 (.068

מגבלה

)–.089 (.056

)–.108 (.095

סכסוכים פנימיים

**).178 (.045

**).191 (.079

מגבלה

)–.100 (.058

)–.129 (.105

מעורבות בסכסוך ,בנטרול סוג משטר
יציבות

**)–.306 (.058

**)–.437 (.110

מגבלה

).013 (.052

)–.025 (.091

דמוקרטיה

**)–.985 (.128

**)–.900 (.215

הוצאות להורג

**).339 (.041

**).322 (.068

מגבלה

*).124 (.057

)–.087 (.097

דמוקרטיה

**)–1.031 (.146

**)–.864 (.218

סכסוכים פנימיים

**).131 (.044

).146 (.079

מגבלה

).109 (.059

)–.077 (.107

דמוקרטיה

**)–1.037 (.157

**)–1.010 (.300

השפעות על מעורבות במלחמה
יציבות

**)–1.528 (.503

**)–.709 (.231

מגבלה

**)–.977 (.293

**)–.739 (.231

הוצאות להורג

**).715 (.127

**).426 (.118

מגבלה

**)–.795 (.298

**)–.591 (.236

סכסוכים פנימיים

**).511 (.156

).245 (.149

מגבלה

*)–.674 (.299

)–.667 (.300

מעורבות במלחמה ,בנטרול סוג משטר
יציבות

**)–1.504 (.503

**)–.665 (.230

מגבלה

**)–.790 (.293

*)–.508 (.230

דמוקרטיה

**–4.750

**–4.927
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הוצאות להורג

**).657 (.126

**).364 (.116

מגבלה

*)–.585 (.295

)–.335 (.233

דמוקרטיה

**–4.716

**–4.991

סכסוכים פנימיים

**)1.054 (.155

**)1.314 (.149

מגבלה

)–.468 (.297

)–.429 (.299

דמוקרטיה

**–4.926

**–4.968

) N = 26,129יציבות(; ) 22,870הוצאות להורג(; ו) 16,254-סכסוכים פנימיים( .הערכים בטבלה הם
הערכות פרמטרים לא מתוקננות במשוואות רגרסיה לוג-ליניאריות; שגיאות התקן בסוגריים ,למעט
במקום שבו אי-אפשר להעריך את שגיאת התקן בשל ערך אפס באחת הקטגוריות של המשתנה התלוי.
הערך של חי בריבוע הוא אינסופי באופן תיאורטי.
* p < .05
** p < .01

הקשר בין המודל המבני ובין התרחשות של סכסוכים כלל אינו איתן
כמו התוצאות של המודל הנורמטיבי .מגבלות מוסדיות מונעות הסלמה לכדי
מלחמה ,אך אינן מונעות ממדינות להיכנס לסכסוכים בעוצמה נמוכה –
22
ולהפגין רמה נמוכה יותר של התנהגות במו"מ שמשדרת קשיחות ומחויבות.
למעשה ,מגבלות מוסדיות עשויות אפילו לעודד מצבים כאלו ,כל עוד ברור
לכל אחד מן הצדדים שהצד היריב פועל תחת מגבלות הדוקות שמונעות
ממנו להסלים את הסכסוך לכדי מלחמה .מגבלות נורמטיביות ,לעומת זאת,
מסייעות למנוע את עצם היווצרותם של סכסוכים .אם אמנם נדיר
שדמוקרטיות יהיו מעורבות בסכסוכים ,נראה שהמגבלות הנורמטיביות הן
בעיקר אלו שתורמות לכך.
טבלאות  4ו 5-עושות שימוש בניתוח בטבלה  3בפורמט של מבחן
קריטי ,על מנת לבחון את האופן שבו המודלים פועלים .בחלק התחתון של כל
טבלה מוצגות התוצאות המתקבלות בנטרול סוג המשטר המשותף עבור כל
דיאדה .עמודות  1ו 2-בכל טבלה מייצגות התרחשות של סכסוכים ושל
מלחמות ,בהתאמה .למען הפשטות השמטנו את התאים הפרטניים ואנו
מציגים רק את ההערכות המתוקננות של ההשפעות.

22

ערכנו סדרה נוספת של אנליזות תוך שימוש בנתון של מקרי המוות בשל אלימות פוליטית
כאינדיקטור לנורמות דמוקרטיות .ניתוחים אלו הניבו תוצאות הדומות בעיקרן לאלו
שמופיעות בטבלה .אותו האמור חל גם על התוצאות המדווחות בטבלה .5
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טבלה  :4מבחן קריטי של השפעת נורמות דמוקרטיות ,מגבלת
מוסדיות וסוג המשטר על מעורבות בסכסוכים
מדד הנורמות
הדמוקרטיות

שילוב משתנים בלתי
תלויים

יציבות
)(N = 26,129

נורמות נמוכות ,מגבלות
גבוהות
נורמות גבוהות ,מגבלות
נמוכות

ציון תקן
הוצאות להורג
)(N = 22,870

ציון תקן
סכסוכים פנימיים
)(N = 16,262

נורמות נמוכות ,מגבלות
גבוהות
נורמות גבוהות ,מגבלות
נמוכות
נורמות נמוכות ,מגבלות
גבוהות
נורמות גבוהות ,מגבלות
נמוכות

ציון תקן
יציבות
לא שתי
דמוקרטיות
)(N = 22,292
ציון תקן
שתי דמוקרטיות
)(N = 3,837

ציון תקן
הוצאות להורג
לא שתי
דמוקרטיות
)(N = 19,577
ציון תקן
שתי דמוקרטיות

היתכנות של
סכסוכים

היתכנות של
משברים

2.89%

.95%

2.11%

.56%

**–2.07
5.71%

**–1.87
1.95%

2.27%

.82%

**–3.76
3.96%

**–2.08
1.20%

1.97%

.38%

**–4.51
**–5.37
תוך נטרול סוג משטר
נורמות נמוכות ,מגבלות
גבוהות
נורמות גבוהות ,מגבלות
נמוכות
נורמות נמוכות ,מגבלות
גבוהות
נורמות גבוהות ,מגבלות
נמוכות

נורמות נמוכות ,מגבלות
גבוהות
נורמות גבוהות ,מגבלות
נמוכות
נורמות נמוכות ,מגבלות

33

136

3.82%

1.29%

2.16%

.58%

**–3.56
.95%

**–2.68
.03%

.00%

.00%

**–3.32

*–1.73

5.91%

2.12%

2.48%

.89%

**–3.58
.25%

**–2.08
.00%

)(N = 3,293

ציון תקן
סכסוכים פנימיים
לא שתי
דמוקרטיות
)(N = 14,345
ציון תקן
שתי דמוקרטיות
)(N = 1,917

גבוהות
נורמות גבוהות ,מגבלות
נמוכות

נורמות נמוכות ,מגבלות
גבוהות
נורמות גבוהות ,מגבלות
נמוכות
נורמות נמוכות ,מגבלות
גבוהות
נורמות גבוהות ,מגבלות
נמוכות

ציון תקן

.00%

.00%

–1.01

–

3.31%

.64%

4.10%

1.24%

1.34
.85%

**2.16
.15%

.00%

.00%

**–3.33

–1.42

ציוני התקן מייצגים מבחן של הבדל בין פרופורציות .ציונים שליליים משמעם שהמודל הנורמטיבי
מספק הסבר טוב יותר מן המבני; ציונים חיוביים מלמדים שהמבחן המבני מספק את ההסבר הטוב
יותר.
* p < .05
** p < .01
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טבלה  :5מבחן קריטי של השפעת נורמות דמוקרטיות ,מגבלת
מוסדיות וסוג המשטר על מעורבות במלחמות
היתכנות של

היתכנות של

מדד הנורמות

סכסוכים

משברים

יציבות

נורמות נמוכות ,מגבלות גבוהות

.08%

.14%

)(N = 26,129

נורמות גבוהות ,מגבלות נמוכות

.03%

.15%

–.96

.09

הוצאות להורג

נורמות נמוכות ,מגבלות גבוהות

.15%

.20%

)(N = 22,870

נורמות גבוהות ,מגבלות נמוכות

.20%

.30%

.35

.58

סכסוכים פנימיים

נורמות נמוכות ,מגבלות גבוהות

.56%

.42%

)(N = 16,262

נורמות גבוהות ,מגבלות נמוכות

.00%

.00%

*–6.18

–5.30

הדמוקרטיות

שילוב משתנים בלתי תלויים

ציון תקן

ציון תקן

ציון תקן

לא שתי דמוקרטיות
יציבות

נורמות נמוכות ,מגבלות גבוהות

.12%

.21%

)(N = 26,292

נורמות גבוהות ,מגבלות נמוכות

.03%

.15%

–1.21

–.49

הוצאות להורג

נורמות נמוכות ,מגבלות גבוהות

.16%

.00%

)(N = 19,577

נורמות גבוהות ,מגבלות נמוכות

.22%

.00%

.38

–

נורמות נמוכות ,מגבלות גבוהות

.58%

.09%

נורמות גבוהות ,מגבלות נמוכות

.00%

.00%

–6.18

*–2.45

ציון תקן

ציון תקן
סכסוכים פנימיים
מבית
)(N = 14,345
ציון תקן

ציוני התקן מייצגים מבחן של הבדל בין פרופורציות .ציונים שליליים משמעם שהמודל הנורמטיבי
מספק הסבר טוב יותר מן המבני; ציונים חיוביים מלמדים שהמבחן המבני מספק את ההסבר הטוב
יותר .אין ערכים המייצגים השפעות על מלחמה בין דמוקרטיות משום שלא היו מלחמות כאלה.
* p < .01
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טבלה  4מציגה את ההבדלים בין ההסתברויות של מעורבות בסכסוך
במקרים הקריטיים ,וטבלה  5מציגה את אותם נתונים בהקשר למעורבות
במלחמה .שתי הטבלאות משוות את התדירות של מעורבות )על פי שני
מערכי הנתונים – הן של הסכסוכים והן של המשברים( בצמדים של מדינות,
בשני שילובים :הראשון הוא רמה נמוכה של מגבלות נורמטיביות ורמה גבוהה
של מגבלות מוסדיות ,והשני הוא רמה גבוהה של מגבלות נורמטיביות ורמה
נמוכה של מגבלות מוסדיות .התוצאות מחזקות את הרושם הקודם בדבר
העליונות היחסית של ההסבר הנורמטיבי על ההסבר המבני-מוסדי .ב16-
מתוך  30מבחנים נפרדים בשתי הטבלאות ,ההסתברות של מעורבות נמוכה
יותר באופן מובהק כאשר רמת הנורמות הדמוקרטיות גבוהה ורמת המגבלות
הפוליטיות נמוכה ,בהשוואה להסתברות של מעורבות במקרה ההפוך )מבחן
אחד בלבד הצביע באופן מובהק בכיוון הפוך זה( .כפי שראינו קודם וכפי
שהיה צפוי ,ההבדל מופיע כמעט תמיד בכל האמור במעורבות בסכסוך באופן
כללי ,והרבה פחות כאשר מדובר במעורבות במלחמה .מהחלק התחתון של
טבלה  ,4המתאר נטרול של סוג משטר ,ניכר בבירור כי שלושה מדדים שונים
של נורמות פוליטיות דמוקרטיות מפחיתים לרוב באופן מובהק את ההיתכנות
לסכסוך בדיאדות ,גם כאשר רמת המגבלות המוסדיות על השלטון נמוכה
ואפילו כאשר לפחות אחת המדינות שהיא צד לדיאדה אינה דמוקרטית.
התוצאות מלמדות שההתאמה בין הנתונים לבין המודל הנורמטיבי היא
איתנה ועקבית יותר מאשר ההתאמה בינם לבין המודל המבני .המודל
הראשון מקיים קשר עקבי עם ההיארעות של סכסוכים וכן עם ההיארעות של
מלחמות ,כמעט ללא השפעה של המדד הספציפי לנורמות דמוקרטיות שבו
נעשה שימוש .במודל השני )המבני( ,לעומת זאת ,יש לעתים קשר מובהק ,אך
לעתים קרובות אין הדבר כן .יתרה מכך ,במצבים הקריטיים )שבהם מודל
אחד מצביע על רמות גבוהות של סכסוך והשני על רמות נמוכות( נמצא כי
התחזיות של המודל הנורמטיבי עולות בקנה אחד עם הנתונים יותר מאלו של
המודל המבני.
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ה .מסקנות
הצענו ניתוח מקיף של ההסברים האפשריים לתופעת השלום
הדמוקרטי שממנו אנו מסיקים ארבע מסקנות:
.1

תופעת השלום הדמוקרטי ,משמע ההעדר היחסי של סכסוכים וההעדר
המוחלט של מלחמה בין דמוקרטיות ,ככל הנראה אינה מתאם
מלאכותי .כאשר מנטרלים גורמים מתערבים אפשריים אחרים ,לסוג
המשטר יש השפעה עקבית מרככת על סכסוכים בין-לאומיים.

.2

התוצאות הללו איתנות .הן לרוב מתקבלות ללא קשר למערך הנתונים
שמשמש למדידת הסכסוך ,להגדרת המשתנה התלוי ולסולם ולסוג של
מדד הדמוקרטיה .דבר זה מגביר את ביטחוננו באמיתותן של התוצאות.

.3

מגבלות פוליטיות ונורמות דמוקרטיות הן שתיהן הסברים טובים
לשאלה מדוע דמוקרטיות נלחמות זו בזו רק לעתים נדירות.

.4

עם זאת ,הקשר בין מגבלות מוסדיות ובין מדדים להתרחשות סכסוכים
ומלחמות אינו כה חזק בהשוואה לקשר בין מדדי נורמות דמוקרטיות
ובין המשתנים הבלתי תלויים .הדבר מלמד שייתכן שהמודל הנורמטיבי
מספק הסבר מקיף וטוב יותר של תופעת השלום הדמוקרטי ,לעומת
המודל המבני.

לתובנה שלשלום הדמוקרטי יש משמעות סיבתית ולעובדה שאנו
מתחילים להתקדם לקראת הבנת הסיבות הללו יש השלכות תיאורטיות
חשובות .ראשית ,נובע מהן כי תהליכים פוליטיים פנימיים ומבנים משפיעים
השפעה ניכרת על התנהגות המדינה ,וכי אפשר לבצע הכללות מסוימות
באשר להשפעות הללו .שנית ,הן מהוות ראיה כבדת משקל לכך שמודלים
נוקשים מסוג  top-downאו  outside-inשפיתחו תיאורטיקנים של מערכות
עומדים כעת בפני בעיה רצינית.
במונחי התהליכים המתרחשים במערכת הבין-מדינתית העכשווית,
תוצאות המחקר מלמדות כי ככל שנדרש לנורמות ומוסדות זמן להתפתח,
דמוקרטיות צעירות שאך זה נוצרו במזרח אירופה ובמקומות אחרים עשויות
עדיין להתמודד עם מידה משמעותית למדי של סכסוך בין-מדינתי ,כל עוד
המערכות שלהן מצויות בתהליך של מעבר לדמוקרטיה .אולם תהליך
הדמוקרטיזציה הגלובלית עשוי לטמון בחובו סיכויים ליציבות בין-לאומית
שתישען לא על משגרי טילים ,אלא על שליטת הציבור בממשלות ועל נורמות
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פתרון סכסוכים פוליטיים בדרכי שלום שקשורות במערכות פוליטיות
דמוקרטיות.
ייתכן שאפשר לבנות מאפיינים עיקריים של המערכת הבין-לאומית
"מלמטה למעלה" מבחינה חברתית; משמע נורמות וכללי התנהגות יהפכו
ברמה הבין-לאומית להרחבה ולהמשך של הנורמות והכללים שנוהגים
בפוליטיקה הפנימית של המדינה .כאשר השלטון במדינות רבות הוא
אוטוקרטי )כפי שהיה בשלום וסטפליה ולמעשה בכל ההיסטוריה שמאז(,
משחק לפי כללי האוטוקרטיה עשוי להיות הדרך היחידה שתאפשר למדינה
כלשהי ,דמוקרטית או לא ,לשרוד באנרכיה הובסיאנית בין-לאומית .אך אם די
מדינות יהפכו לדמוקרטיות ,כפי שייתכן שקורה בשנות התשעים ,תופיע
האפשרות לבנות מחדש את הנורמות והכללים של המערכת הבין-לאומית כך
שישקפו את הנורמות והכללים של דמוקרטיות .באמצעות מסה קריטית של
מדיניות דמוקרטיות אפשר לבנות מחדש מערכת שנוצרה על ידי
אוטוקרטיות.
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גלעד מלאך

"מאחורי המספרים :דמוגרפיה פוליטית
בישראל" ,מאת און וינקלר )הוצאת
אוניברסיטת חיפה(2015 ,

יש מעט תחומי ידע אנושי שבהם דעה כוזבת עשויה לגרום יותר נזק  -או
שבהם דעה צודקת עשויה להפיק תועלת רבה יותר  -מאשר בכלכלה פוליטית
)תומאס מלתוס ,עקרונות הכלכלה הפוליטית ,מהדורה שנייה(1836 ,

הדפוסים הדמוגרפיים של אוכלוסיית ישראל הם מן המיוחדים במדינות
המפותחות .ישראל נמצאת במקום הראשון בקרב  34מדינות הOECD-
בשיעור הפריון של נשים ,העומד על  3ילדים לאישה .ישראל זוכה במדליית
זהב גם בשיעור הגידול הטבעי בה ,שמתקרב ל 2%-בשנה ,ובשיעור הצעירים
בה מתחת לגיל  ,15העומד על  28%מן האוכלוסייה .היא מתבלטת גם בצפיפות
אוכלוסין ,שעומדת על כ 400-נפש לקמ"ר ,ובשיעור גבוה של מהגרים מכלל
האוכלוסייה  .23% -אם נוסיף לכך את הנתונים על אודות ההרכב הלאומי-אתני
של תושבי מדינת ישראל  79% -יהודים ו"אחרים" ו 21%-ערבים  -ואת העובדה
שיהודים ו"אחרים" מונים רק מעט יותר ממחצית האוכלוסייה השוכנת בין
הירדן לים ,נבין מדוע השאלה הדמוגרפית מקבלת מקום חשוב בשיח הפוליטי
והציבורי בישראל.
בשלהי המאה ה 18-קבע רוברט מלתוס ,בספרו הנודע על עקרון
האוכלוסייה ,ששיעור הילודה עשוי להיות מושפע ממדיניות ציבורית .בשנת
חייו האחרונה הוא עוד זכה לראות כיצד "חוק העניים" ) (1834צמצם את רמת
הסעד לעניים בבריטניה כדי לגרום ירידה בילודה בקרבם .ברבע האחרון של
המאה העשרים ניסו מדינות עניות לקדם מדיניות לצמצום הילודה .אחת
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המדינות שהצליחו בכך הייתה איראן ,שבה ירד שיעור הפריון דווקא לאחר
המהפכה החומייניסטית ,ולפי ספר העובדות העולמי של ה CIA-הוא עמד
בשנת  2015על  1.8ילדים לאישה .מדיניות הילד האחד שהייתה נהוגה בסין
הייתה אגרסיבית יותר ובה במידה אפקטיבית ,עד כדי כך שבשנת 2015
החליטה המפלגה הקומוניסטית לאפשר להורים להביא שני ילדים לעולם כדי
למנוע מסין אסון דמוגרפי-כלכלי בשל המדיניות הקיימת .מדינות אירופה,
הנמצאות במצב הפוך מזה של המדינות המתפתחות ומתמודדות עם הקשיים
של ילודה מועטה ,מנסות לעודד הבאת ילדים לעולם ,אך לרוב בהצלחה
מוגבלת מאוד.
הדיון המרכזי על אודות מדיניות ילודה בישראל מתמקד בוויכוח הנצחי
על קצבאות הילדים וגובהן .המדיניות הישראלית ביחס לעידוד ילודה ולטיפול
בעוני עברה מהפכה בין השנים  :2003-2015אם בתחילת תקופה זו עמדה
קצבת ילדים מן הילד השישי ומעלה על  850שקלים בחודש לילד ,בסוף
התקופה היא הגיעה לפחות מ 200-שקלים לילד .כן ,גם לאחר שיבת המפלגות
החרדיות לקואליציית נתניהו בשנת  .2015כיוצא בכך מדיניות עידוד התעסוקה:
חוק מענק עבודה )מס הכנסה שלילי( והגדלת התמיכה במעונות יום לנשים
עובדות הגדילו את התמריץ ליציאה לעבודה .זאת במקביל להגבלת התמיכה
בהבטחת הכנסה ,קיצוץ הזכאות לדמי אבטלה וביטול מלגת הבטחת הכנסה
לאברכי כולל .כל זאת תחת השם הכולל של "מעבר מרווחה לתעסוקה"
והגדרת יעדים ברורים לעלייה בשיעור התעסוקה ,במיוחד במגזר הערבי
ובמגזר החרדי.
הספר מאחורי המספרים :דמוגרפיה פוליטית בישראל מאת פרופסור און
וינקלר מאוניברסיטת חיפה לוקח על עצמו את המשימה להסביר לקורא את
האנומליות של הדפוסים הדמוגרפיים של ישראל ,של מדיניות הילודה שלה
ושל מדיניותה הכלכלית .שילוב של החלשת שוק העבודה ,למשל באמצעות
יבוא עובדים זרים ,ומדיניות רווחה שאינה מותנית בעבודה ,למשל קצבאות
ילדים נדיבות ,הביא לתוצאות קשות :יציאת קבוצות אוכלוסייה חלשות ממעגל
העבודה והעלאת רמת הפריון בקרבן .בשל כך במקום שישראל תיהנה מהגיל
הצעיר של אוכלוסייתה ותהיה "נמר אסייתי" משגשג ,המגזרים העניים רק
הופכים לדברי וינקלר עניים יותר והצמיחה הפוטנציאלית מוחמצת.
כפי שנראה להלן ,ניתוח זה מדויק בהתייחס לשנות התשעים של המאה
העשרים ,אולם מחמיץ מדיניות ברורה ועקבית של הכנסת כלל המגזרים לשוק
העבודה ושל צמצום דרמטי של קצבאות הילדים החל משנת  2003ועד היום.
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הספר ממקם את ישראל במפת הדמוגרפיה העולמית ,ולפיכך בפרק
הראשון מופיעה סקירה של מגמות דמוגרפיות בעולם בהסתמך על תיאוריית
התמורה הדמוגרפית ,המכונה לעתים "המודל השבדי" .לפי תיאוריה זו ,שינויים
חברתיים-כלכליים ולא מדיניות ילודה הם הגורם הדומיננטי בדפוסי הפריון של
כל מדינה .השלב הראשון ,הקדם-תעשייתי ,מאופיין בשיעורי ילודה ותמותה
גבוהים ובריבוי טבעי מזערי .בשלב השני ,עקב השיפור ברמת החיים חלה
צניחה בתמותה והריבוי הטבעי גדל .בשלב השלישי שיעור הילודה יורד בשל
התפתחויות חברתיות וכלכליות וקצב גידול האוכלוסייה מואט .בשלב הרביעי,
שבו נמצאות כיום כל מדינות המערב ,שיעור הילודה ושיעור התמותה נמוכים
מאוד וגידול האוכלוסייה נעצר.
שינויים אלו הם אוניברסליים ועתידים להתרחש בכל מדינה ולהוביל
אותה לריבוי טבעי מינימלי .וינקלר מסכים עקרונית עם תיאוריה זו אולם הוא
מסייג אותה ומציין שבחלק ממדינות המזרח התיכון הירידה בילודה נעצרה
ברמה גבוהה ובחלק ממדינות אפריקה היא לא ירדה כלל .לטענתו הירידה אינה
מובטחת אם היא נובעת רק ממדיניות ממשלתית לצמצום ילודה )כמו במזרח
התיכון( או מהעדר פיתוח כלכלי )כמו באפריקה שמדרום לסהרה(.
מקרים אלו רק מחזקים להבנתי את מודל התמורה הדמוגרפית ,שכן
במדינות אלו התמורה עוד לא הגיעה לשלב הצניחה בילודה .פיתוח כלכלי-
חברתי שלהן יוביל כמעט בהכרח להקטנת קצב הגידול בהן .מי שמעיין בנתוני
האו"ם יכול להיווכח שאפילו במדינות אפריקה שמדרום לסהרה כבר החלה
ירידה בשיעורי הפריון של יותר מילד אחד בעשרים השנים האחרונות.
הפרק השני בספר סוקר את התמורות בגודל ובהרכב של האוכלוסייה
בארץ ישראל ובמדינת ישראל מן העת העתיקה ועד היום .לדברי וינקלר ,הדיון
במגמות דמוגרפיות באוכלוסיית ישראל של היום מחייב התייחסות למגזרים
השונים שמרכיבים אותה ,והוא מפרט אותם בהרחבה :יהודים חילונים ,יוצאי
ברה"מ ,קיבוצניקים ,דתיים ,חרד"לים ,חרדים מסוגים שונים ,מוסלמים ,בדואים,
נוצרים ודרוזים .לדבריו ,עד שנות השמונים של המאה העשרים היה מרבית
הציבור היהודי שייך למשפחות של כשלושה ילדים ,בדפוס של "משפחת
ישראלי" ,אך החל מראשית שנות התשעים חל גידול במספר הילדים של
החרדים ,החרד"לים והמשפחות העניות.
הכותב מזהה נכונה את הגידול בשיעור הפריון של נשים חרדיות בשנות
השמונים והתשעים ,אולם בעשור האחרון חל היפוך במגמה .על פי מחקר של
הלמ"ס ,שיעור הפריון של נשים חרדיות הגיע לשיא בשנים  2003-2005ועמד
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על  7.5ילדים לאישה ,אולם מאז חלה ירידה ובשנים  2012-2014היה השיעור
רק  6.9ילדים לאישה .זאת ככל הנראה תוצאה של הקיצוץ הדרמטי בקצבאות
הילדים .באותן שנים כמעט לא השתנה שיעור הפריון של נשים דתיות )מ4.3-
ילדים ל .(4.2-לעומת זאת ,שיעור הפריון של מסורתיות-דתיות עלה באותן
שנים מ 2.6-ל ,3.0-של מסורתיות לא כל-כך דתיות מ 2.2-ל 2.6-ושל חילוניות
מ 1.9-ל .2.1-יוצא אפוא שהדפוס של "משפחת ישראלי" רק התחזק בעשור
האחרון.
בפרקים השלישי והרביעי של הספר מתאר וינקלר את המשמעויות
הכלכליות של אי-ההלימה בין מדיניות הרווחה בישראל לבין מדיניות
התעסוקה מאז אמצע שנות השמונים .באותן שנים עברה ישראל לכלכלה ניאו-
ליברלית שחלק בלתי נפרד ממנה היה היחלשות העבודה המאורגנת ויבוא
עובדים זרים .לעומת זאת ,מדיניות הרווחה העניקה קצבאות מוגדלות והבטחת
הכנסה לצד הקלות והנחות שונות למשקי בית בעשירונים התחתונים .התוצאה
הייתה שבתחילת שנות האלפיים למשפחות רבות השתלם שלא לעבוד ולחיות
מקצבאות ,ובה בעת רמת העוני והפערים החברתיים רק גדלו .שיעורי
התעסוקה בישראל הפכו להיות מן הנמוכים במדינות המפותחות ,והקבוצות
שבלטו בשיעורי תעסוקה נמוכים ,בשיעורי עוני גבוהים ובשיעורי פריון גבוהים
היו אותן קבוצות :ערבים וחרדים .הגדלת קצבאות הילדים והרחבת הזכאות
להבטחת הכנסה ,שקודמו על ידי גורמים פוליטיים ,גרמו ליציאת אוכלוסיות
שלמות ממעגל העבודה ובסופו של דבר להעמקת העוני בקרבן.
בפרק החמישי ובסיכום של הספר מציג המחבר את מדיניות עידוד
הילודה בישראל מאז תקופת היישוב ועד היום ומציין כי בשנים האחרונות היא
אינה עקבית ,במיוחד בנושא קצבאות הילדים .הוא מדגיש שאף על פי
שהתוצאה של המדיניות היא שהאוכלוסייה הישראלית צעירה ,ישראל אינה
מנצלת את "המתנה הדמוגרפית" שלה להגדלת היקף העבודה :עידוד הילודה
הוא מגזרי באופיו ומסייע בעיקר לחרדים ולערבים ,ומדיניות הרווחה מאפשרת
לאותם מגזרים ממש להשאר מחוץ לשוק העבודה .בכך כמובן נחלשת הצמיחה
של המשק כולו .הספר מסתיים במילים אלו" :רק באמצעות מעבר ממדיניות
רווחה למדיניות תעסוקה אפשר להתגבר על בעיית העוני בישראל ] [...התדע
ישראל להנהיג מדיניות שתביא לדפוס דמוגרפי-כלכלי זה? ימים יגידו".
משפט מסכם זה מאיר את כוחו של הספר במתן תמונה רחבה הן של
מגמות עולמיות והן של המצב הדמוגרפי והמדיניות הדמוגרפית והכלכלית
בישראל ,ומתוך כך את יכולתו לקרוא לשינוי מדיניות .אך אי-אפשר להתעלם
מכך שאף שהספר נכתב בשנת  2015ומציג לרוב נתונים עדכניים ,הוא מחמיץ
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את משמעות השינויים הדרמטיים שהתחוללו במדיניות כמו גם בדפוסי הילודה
והתעסוקה בישראל.
בשנים  2003-2014ירד שיעור הפריון של האוכלוסייה הבדואית בנגב
באופן דרמטי מ 9-ילדים לאישה ל 5.5-ילדים .שיעור הפריון של האוכלוסייה
המוסלמית כולה ירד באותן שנים מ 4.5-ילדים לאישה ל .3.3-גם בקרב
האוכלוסייה החרדית ניכרת ירידה בשיעור הפריון ,מ 7.7-ילדים לאישה ל6.9-
ילדים .המחבר מציין את מרבית הנתונים אך אינו מסיק מכך את המסקנה
שחוץ מהחרדים הולך ונוצר דפוס פריון כלל-ישראלי שמרבית המגזרים
שותפים לו.
תחום נוסף שבו חסרים בספר נתונים מעודכנים הוא תחום התעסוקה.
שיעור התעסוקה בישראל בשנת  2003היה אכן נמוך בהשוואה למדינות ה-
 ;OECDבאותה שנה הוא עמד על  67%לעומת  70.3%במדינות ה.OECD-
אולם המדיניות הממשלתית של מעבר מרווחה לתעסוקה הפכה את התמונה:
עד שנת  2014עלה שיעור התעסוקה בישראל ל ,75.5%-גבוה מן הממוצע
במדינות ה ,OECD-שעמד באותה שנה על  .71.8%יתרה מכך ,בקרב
האוכלוסיות בעלות שיעור הפריון הגבוה ,ערבים וחרדים ,חלה קפיצה בשיעורי
התעסוקה :שיעור התעסוקה של גברים חרדים עלה באותן שנים מ 36.5%-ל-
 45%ושל נשים חרדיות מ 51%-ל ;71%-בקרב גברים ערבים עלה שיעור
התעסוקה מ 67.5%-ל 75.5%-ובקרב נשים ערביות מ 20.5%-ל.33%-
שינויים אלו לא היו רק תוצאה של מדיניות כללית של עידוד תעסוקה
אלא גם תוצאה של התאמת מדיניות התעסוקה למגזרים השונים .כך ,נבנו
מסגרות מיוחדות לחרדים לשירות בצה"ל ולרכישת השכלה גבוהה ,והוקמו גם
שמונה מרכזי הכוון לתעסוקה .בתחום תעסוקת ערבים הוקמה רשות לפיתוח
כלכלי הפועלת במשרד ראש הממשלה ונוסדו  19מרכזי הכוון תעסוקתי
ייעודיים.
במבט על ,המדיניות הדמוגרפית-כלכלית המיושמת בשנים האחרונות
בישראל מבטאת מעבר ממדיניות עידוד ילודה המתמקדת בפועל במגזר
החרדי והערבי למדיניות עידוד תעסוקה המתמקדת במגזרים אלו ממש.
למרות תנודתיות בגובה קצבאות הילדים ,התלויה בנסיבות קואליציונית ,הן
נשארו נמוכות לאין ערוך מגובהן עד לשנת  2003וכבר אינן מתמרצות משפחות
מרובות ילדים .התוצאה ,כפי שמוכרת לנו משלל מקומות בעולם ,היא ירידה
בשיעור הפריון ועלייה בשיעורי ההשכלה והתעסוקה בקרב המגזר הערבי
והמגזר החרדי .במונחים של מודל התמורה הדמוגרפית שהוזכר לעיל ,הקיצוץ
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בקצבאות היה הסרה של בלם שמנע באופן מלאכותי את התהליך הסטיכי של
הצמצום בגידול הטבעי במגזר הערבי ובמגזר החרדי.
אפשר לבקר את מדיניות התעסוקה המגזרית הממוקדת באוכלוסייה
החרדית והערבית ולטעון שמדיניות תעסוקה צריכה להיות אוניברסלית .מנגד,
אפשר לראות במדיניות שכזו אילוץ פרגמטי או לחלופין ביטוי ראוי לחברה רב-
תרבותית .עושה רושם שמגמות אלו והקיצוץ בקצבאות עונים על הקריאה של
מחבר הספר ,אך חסר לכך ביטוי מספיק בטקסט .הספר ,מן המקיפים ביותר
שנכתבו בעברית על אודות מגמות דמוגרפיות-כלכליות בישראל ,היה חייב
להתייחס למהפכה במדיניות שחלה בשנים האחרונות בתחומים אלו ולתוצאות
הדרמטיות שלה.
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