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 להציל את זכיות האדם מהתעמולה

 ראלד שטיינברג'ג. מאת פרופ

מען  זכויות ארגונים  המסווים  את  עצמם  כפועלים  ל

הפכו  למעשה  למוקדי  לוחמה  פוליטית  נגד ,  האדם

ד "השבוע  ציינה  זאת  בבית  המשפט  עו.    ישראל

 .ושברה המיתוס, נירה משרקי מפרקליטות המדינה

 11-ימים  אחדים  לפני  פיגועי  ה,  2001בשנת  
התכנסו  מאות  דיפלומטים  בחברת  אלפי ,  בספטמבר

-וםממשלתיים  בעיר  דרבן  שבדר-חברי  ארגונים  לא
סדר  היום .  ם  נגד  הגזענות"לוועידת  האו,  אפריקה

  במפגש  הכנה –וטיוטות  ההצהרות  כבר  הוכנו  מראש  
לקבוע  כי  ישראל  הינה :  המטרה  היתה  ברורה.  באיראן

 -למנוע  מישראל  להילחם  בטרור  ,  "מדינת  אפרטהייד"
ולהטיל  על ,  תוך  ניצול  לרעה  של  המשפט  הבינלאומי

 .וחרמותמדינת ישראל סדרה של סנקציות 

הפועלים ,  )NGO's(ממשלתיים  -רשת  של  ארגונים  לא
במימון  ממשלות  אירופיות  ובמסווה  של  הגנה  לזכויות 

ממשלת .  הפכה  לכוח  הסיירת  של  המתקפה,  האדם
ישראל  לא  הכירה  אז  בסכנתה  של  מתקפה  פוליטית  זו 

 .  ועדיין היא מתקשה להכיר בה–

 הזכות להתגונן מטרור

ים  עובדים  בשיתוף  פעולה ממשלתי-ארגוני  הענק  הלא
, פלשתיניים  ישראליים-הדוק  עם  ארגונים  פרו

שאף  הם  מתכסים ,  הממומנים  על  ידי  גורמים  זרים
  כגון -בטענות  סרק  בדבר  פעולה  להגנת  זכויות  האדם  

נין  חזרו 'בג,  כך  למשל.  'המוקד  להגנת  הפרט'ו'  בצלם'
על  הסיפור Amnesty International נציגי  הארגון  

שבוצע  על  ידי "  טבח"סאיב  עריקאת  בדבר  הכוזב  של  
.   למרות  שלא  היו  כל  ראיות  להאשמה  זו–ישראלים  

 Human Rights Watch בדומה  לכך  הכריז  הארגון

כך  מעודדים  גורמים .  כי  ישראל  אשמה  בפשעי  מלחמה

בכנסייה  האנגליקנית  חרמות  נגד  מוסדות  בישראל  וכך 
 . 'גדר האפרטהייד'פועלת גם מערכת 

לה  מגייסים  למתקפה  נגד  ישראל  משאבים ארגונים  א
 Humanדוגמת , לרשות חלק מהם. רבים ותקציבי ענק

Rights Watch  ,הם .  עומדים  עשרות  מיליוני  דולרים
עושים  זאת  תוך  התעלמות  מהפרות  בוטות  של  זכויות 

  מהטרור -בין  היתר  ,  האדם  במקומות  רבים  בעולם
אפילו  משרד  החוץ .  המופעל  כלפי  אזרחי  ישראל

השנתי  שלו  בנושא  זכויות  האדם "  בדוח,  אמריקניה
מצטט  מתוך  המידע  חסר ,  שפורסם  השבוע,  בעולם

 .הבסיס של ארגונים אלה

כיוון  שממשלת  ישראל  אינה  ערה  ללוחמה  הפוליטית 
  או  שביודעין  היא –המתנהלת  נגדה  באמצעים  אלה  

  נופל  נטל  ההגנה  בחזית  זו  על  גופים –מתעלמת  ממנה  
יקרי  שהרים  את  הכפפה  בהקשר  זה הגורם  הע.  פרטיים

שמקום  מושבו  במשרדי ,  NGO  Monitorהוא  הארגון  
הוא  נטל  על .  המרכז  הירושלמי  לענייני  ציבור  ומדינה

, ממשלתיים-עצמו  לחקור  את  פעילות  הארגונים  הלא
מחקריו .  חות  המנתחים  את  פעילויותיהם"ולפרסם  דו

כי ,  שוב  ושוב,  מוכיחיםNGO Monitorשל  
בה ,    קידום  זכויות  אדם  אוניברסליותהרטוריקה  של

אינה  עומדת  במבחן ,  עושים  שימוש  ארגונים  רבים
-ארגונים  אלה  מפיצים  תעמולה  פרו.  המציאות

, פלשתינית  המשמיטה  כליל  את  נסיבות  הקונפליקט
ובמיוחד  את  העיסוק  בזכות  להתגונן  מפני  מתקפת 

 . טרור

NGO Monitorבארבע  השנים  האחרונות  פרסם  

 100-תחים  את  פעילותם  של  יותר  ממחקרים  המנ
והביא  להישגים  חשובים ,  ממשלתיים-ארגונים  לא

כמה  מתורמי  הארגונים  הללו  אף .  בתחום  השקיפות
שינו  את  ייעוד  תרומותיהם  משנודע  להם  על  השימוש 



, לאחרונה.  לרעה  שעושים  הארגונים  במימון  שלהם
החלו  עיתונאים  רציניים  לבדוק  מעבר  להילה  של 

ולגלות  כי  הטענות ,  מסוימים'  יות  אדםזכו'ארגוני  
שמפרסמים  ארגונים  אלה  הם  משוללי '  מחקרים'וה

" עדי  ראייה"ומבוססים  על  טענות  של  ,  ראיות
 .או על עדויות כוזבות בעליל, פלשתיניים שלא אומתו

 מונופול על המוסר

לאחרונה  גם  מסתמנת  התעוררות  בנושא  זה  אצל 
  באיום הם  מבחינים.  גורמים  ממשלתיים  בישראל

ממשלתיים -הטמון  בעיקר  ברשת  הארגונים  הלא
ומפיצה ,  ל"המטיחה  האשמות  בחיילי  צה,  המקומיים

כמו גם , אותן בעיקר בקרב עיתונאים ודיפלומטים זרים
 . בקרב השמאל הישראלי

במסגרת  משפט  מול  ארגון  לא  ממשלתי  בשם  מוסרי  עד 
הזוכה  לגיבוי  מארגון (',  המוקד  להגנת  הפרט  '-מאוד  

מרכז  המידע  הישראלי "שמתאר  את  עצמו  כ',  לםבצ'
ד  נירה "נקטה  השבוע  עו,  ")לזכויות  האדם  בשטחים

זהו עוד .  בצעד  אמיץ,  ממשרד  פרקליט  המדינה,  משרקי
שבו  תובע  תושב  פלשתיני  את  ממשלת ,  משפט  אופייני

בטענה  כי  הוא  סובל  מהטרדה  על  ידי  כוחות ,  ישראל
ו  מזוהים  עם פרקליטי.  הביטחון  ומעיכובים  במחסומים

והם  עושים  שימוש  בהליכים ,  ממשלתיים-ארגונים  לא
הצעדים ,    קרי–"  עוולות"המשפטיים  כדי  לחשוף  את  ה
 . למניעת טרור שנוקטת ישראל

ד  משרקי  מבית  המשפט  לדחות "בתגובתה  ביקשה  עו
  בדומה  למה  שמציינים –היא  ציינה  .  את  טענות  העותר

וקד המ'  שארגון  -NGO Monitorחות  הארגון  "דו
כפי ,  "הגנה  על  זכויות  אדם"אינו  עוסק  ב'  להגנת  הפרט
. על  זכויות  פלשתינים  בלבד  אלא  בהגנה,  שהוא  טוען

צדדית  ורתומה -פעילותו  של  הארגון  היא  חד
של  קבוצת  אנשים  שהנהגתה  הנבחרת   לאינטרסים

 מצויה  בימים  אלה  בסכסוך  חריף  עם  מדינת  ישראל
 . וחותרת תחת קיומה

ידי -ממומן  על'  קד  להגנת  הפרטהמו'היא  ציינה  כי  
קרן  פורד ,  בעיקר  ממשלות  אירופיות(גורמים  זרים  

  פרטים  נוספים  על  כך  ניתן -והקרן  החדשה  לישראל  
). http://www.NGO-Monitor.orgלמצוא  בכתובת  

ד  משרקי  כי "כתבה  עו',  בצלם'בהתייחסה  לארגון  
מוציא  חוברות  תקופתיות  המכפישות  את "ארגון  זה  

ברחבי   אל  ואת  כוחות  הביטחון  שלהמדינת  ישר
' בצלם'צדדיים  של  -פרסומיו  החד,  ואכן".העולם

כגון ,  ממשלתיים  עולמיים-משמשים  סיוע  לארגונים  לא
Human Rights  Watchו-Amnesty 

International  , כדי  לקדם  את  הדמוניזציה  של  ישראל
 . בעולם

טענותיה  של  משרקי  דומות  לקביעתו  של  שופט  בית 
כי אין לקבל טענות שווא ,  ון  מישאל  חשיןהמשפט  העלי

בעניין  מתן  אזרחות ,    הגנה  על  זכויות  אדם בדבר
 –תביעה  זו  .  לפלשתינים  הנישאים  לאזרחי  ישראל

  משרתת  רק –ממשלתי  שקידם  אותה  -והארגון  הלא
השופט  חשין  קבע  כי  מנהיגי .  אינטרס  פלשתיני

הפלשתינים  פועלים  בכוונה  להשמיד  את  מדינת 
העלולים "אל  אם  עלינו  להתיר  כניסה  לאלה  וש,  ישראל

 ". לבצע פיגועי טרור

של  אי  המוסריות  שבמחיקת  הקשר ,  את  הנקודה  הזאת
ל  דן "  הרמטכ-  אם  כי  באופן  מוזר  –הדגיש  ,  הטרור
' מחסום  ווטש'כשהזמין  את  נציגות  הארגון  ,  חלוץ

הארגון  מנצל  את  מונחי  זכויות  האדם  לקידום .  לשיחה
תעלם  באופן  שיטתי  מהקשר ומ,  מטרות  פוליטיות

, חלוץ  העניק  בימת  חינם  ויוקרה  לארגון  הזה.  הטרור
הוא  הסביר  את  הצורך .  בתקווה  שהמסר  שלו  יועבר

ואף  ציין  כי ,  להפעיל  מחסומים  כאמצעי  למניעת  טרור
 –מונופול  על  המוסר  וההומניזם  '  מחסום  ווטש'אין  ל

 . שנמדדים גם במניעת פיגועים

  פרקליטה  זוטרה  אך   של–לשלוש  הצהרות  אלה  
  אין  סיכוי  לעצור  לבדן  את –ל  "שופט  ורמטכ,  מכובדת

לאחר  שפורסמו  דבריה .  ישראלי-המסע  הפוליטי  האנטי
, נפתחה  נגדה  מתקפת  גינויים,  ד  משרקי"של  עו

בהובלת  חברי  כנסת  דוגמת  זהבה  גלאון  ממרצ  ועיתון 
, ערן  שנדר,  אשר  תבעו  מפרקליט  המדינה',  הארץ'

נראה  שיש .  'מקובל'סטייתה  מהקו  הלהעניש  אותה  על  
החוששים  מחקירה  מעמיקה  של  פעילויות  ארגונים 

 .אלה

ל  ועל  משרד  המשפטים  להתמקד "על  צה,  עתה
במקום  להתעלם ,  בהפרכת  טענותיהם  של  ארגונים  אלו

ואילו  על  הדיפלומטים  הישראלים  לתת  קדימות .  מהם
לתביעה  ממדינות  זרות  להפסיק  את  הזרמת  המימון 

בדומה  לזירה .  ממשלתיים  פוגעניים-  לאלארגונים
גם  ניצחון  מול  מתקפה  פוליטית  מצריך ,  הצבאית

 . אסטרטגיה מתאימה ואורך נשימה

 

 ראלד שטיינברג'ג. פרופ

 ראש התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים  

 אוניברסיטת בר אילן

 NGO MONITOR, ועורך ראשי

 

,  10.3.2006,  448גיליון  ,  טיוטת  מאמר  שהתפרסם  במקור  ראשון

 ו"באדר תשס ’י


