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  שטיינברג. ראלד מ'ג

  

זכויות אד
 , לא ממשלתיי
ארגוני
 הפוליטיקה של 

  ישראלי �ערביהוהקונפליקט 

  תקציר

  

חברה אזרחית "או  "ארגוני� לא ממשלתיי�"נהוג להשתמש במונחי� דוגמת 

, וד במבנה שלה�מגוונות מא, על מנת לתאר עשרות אלפי קבוצות "גלובלית

ההשפעה המרכזית . אחרי�בהשפעת� ובהיבטי� משמעותיי� , �במימונ, במטרותיה�

יכולת לקבל מה "בתור ה" עוצמה רכה"של הארגוני� הללו נובעת מהיישו� של 

ארגוני� לא ל". כפיה או תשלומי� במקו� באמצעותשברצונ� באמצעות משיכה 

 ולסיועהשפעה רבה באופ� ספציפי בנושאי� הקשורי� לזכויות אד�  ממשלתיי�

ע�  יחד, תפיסה של מומחיות טכניתהעל  העוצמה הרכה שלה� מבוססת. ריאהומניט

 ל ידיפוליטיקה מפלגתית או ע ל ידימוכתמת ע �שאינ, נורמטיביות, מטרות מוסריות

  .באמצעות התקשורת וערוצי� אחרי� מופצתו, מטרות כלכליות

אמנסטי , )HRW )Human Rights Watchרבי עוצמה דוגמת  ארגוני� לא ממשלתיי�

עובדי� בשיתו! , )FIDH(לזכויות אד�  לאומיתיה הבינוהפדרצ, )AI(אינטרנשיונל 

כשה� משתמשי� בשפה ובמסגרות של זכויות , בינלאומיותפעולה ברשתות תמיכה 

הארגוני� הללו מפיצי� את השקפותיה� ואת הקמפייני� . ריאהומניט וסיועאד� 

דיפלומטי� יחד ע� , �"האוזכויות האד� של שלה� דר� מסגרות כמו מועצת 

יות ישראל היוותה נמדי. מטרות דומות ותממשלות נבחרות בעלמי� פוליטיי� ומנהיג

 פורו�החל מ ארגוני� לא ממשלתיי�העוצמה הרכה הזו של העת מוקד מרכזי של השפ

 �"דר� ועדת גולדסטו� של האו 2001"ב בוועידת דרב� ארגוני� לא ממשלתיי�ה

משתק!  שלתיי�ארגוני� הלא ממהתפקיד העיקרי של השפעת ה. במלחמת עזה

. ובקמפיי� למע� יישו� מסקנותיה, חות של ועדת גולדסטו�"בנהלי� ובדו, במנדט

בקונפליקט  לא ממשלתיי�הארגוני� ילות המאמר זה בוח� את השפעתה של פע

  .ובמדיניות החו& והביטחו� הישראלית בפרט, בכלל הפוליטי

  

שחקני� חשובי� בזירת ל הפכו )ארגוני חברה אזרחית( CSOs או ארגוני� לא ממשלתיי�

ארגוני� לא  4,000"למעלה מ, �"במערכת של האו. תבינלאומיהעוצמה הרכה של הדיפלומטיה ה

וניתנת לה� גישה מועדפת ) ECOSOC(חברתית "הכלכלית למועצה משויכי� ממשלתיי�

א ועידה העולמית בנושול, ) HRC(פגישות ע� מועצת זכויות האד� לכולל , � רבות"לפעילויות או

למימוש � "ולמסגרות מיוחדות דוגמת ועדת האו, )הידועה ג� כועידת דרב�( 2001"גזענות בה

 נציגי .נגד עינויי� האפליה גזעית והועד ביעורהועדה ל, זכויות היסוד של הע� הפלסטיני

נפגשי� ע� הדיפלומטי� המשתתפי� , נושאי� דברי� בפגישות הללו לא ממשלתיי�הארגוני� ה
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, אנשי אקדמיה, עיתונאי�, דיפלומטי�. חות הסופיי�"סמכי� אשר מצוטטי� בדובה� ומגישי� מ

לא הארגוני� מקבלי החלטות ומובילי דעת קהל אחרי� מקבלי� באופ� שגרתי את טענות ה

  .בדיקה עצמאית כל ברוב המקרי� ללא עריכת ,ממשלתיי�

" ותבינלאומירשתות תמיכה "ה� באופ� יחידני וה� באמצעות , ארגוני� לא ממשלתיי�

החל , ה� רבי השפעה בהרבה תחומי�, "חברה אזרחית גלובלית"או מסגרות של  רחבות יותר

טענותיה� המוסריות ה� מקור עיקרי . יהומניטאר סיועמנושאי� סביבתיי� ועד לזכויות אד� ו

סביב  מכווני�"כ ארגוני� לא ממשלתיי�נדלר ל'כפי שמשתק! בהתייחסותו של צ, להשפעה זו

בעוד ממשלות ה� "טועני� קק וסיקינק כי , באופ� דומה". �אוניברסאליית ומניעי� אמונו

ה� משאירות יחידי� או מיעוטי� , "ה� ג� המפרות העיקריות שלה�, הערבות העיקריות לזכויות

ה� מנתחי� את , על בסיס זה". משפטיתה הזירבפוליטיקה מקומית או ה זירתב סיועללא כל "

עוקפי� את מדינת� ומחפשי� ישירות בעלי "...מקומיי�  לא ממשלתיי�ארגוני� הדרכי� בה� 

  ".על מנת שילחצו על מדינותיה� מבחו& בינלאומיי�ברית 

הארגו� אמנסטי אינטרנשיונל נוסד לצור� , בינלאומי סיועבתחומי� של זכויות אד� ו

צמח  HRW. הבעיקר במזרח אירופה ובאפריק, וביטול העינויי�" אסירי מצפו�" למע�קמפיי� 

כאלטרנטיבה מוכוונת מחקר לאמנסטי  1970"שנוסד ב, Helinski Watchמתו� ארגו� 

 ארגוני� לא ממשלתיי�ה, ב וממשלות מערביות אחרות"בזכות תמיכת� של ארה. אינטרנשיונל

, כאשר תקציב� גדל. � ובמוסדות פוליטיי� אחרי�"הללו זכו לכניסה ולהשפעה בתו� האו

  .רבי עוצמה בינלאומיי�לזכויות אד� נעשו שחקני�  י�ארגוני� לא ממשלתי

 וטענו, הללו הגדירו מטרות חדשות לא ממשלתיי�הארגוני� ה, ע� סיו� המלחמה הקרה

בנושאי�  כמו ג� להיות� בוררי�, יה צבאית מתקדמתסימטרית ובטכנולוג"למומחיות בלוחמה א

של  �הפוליטייסודות וה, שינוי הזה. נחיצות צבאית ומידתיות, זכויות אד�, בינלאומישל חוק 

בניגוד למוסדות  ,ומקורות הלגיטימציה שלה�,) �"בעיקר האו( בינלאומיי� משפטיי� מוסדות

להגביר את השפעת� בתקשורת ובתחו�  ארגוני� לא ממשלתיי�ל אפשרו, מקומיי� יי�משפט

  .הדיפלומטי

�מעורפל "ואר כהמת ואמורפימגזר לא מפוקח  מהווי� ארגוני� לא ממשלתיי�, כ

� ואנשי אקדמיה "בכירי� באו, עיתונאי�. אבל בו זמנית ה� בעלי השפעה מרובה, "בקצוות

ארגוני� לא ידי על  י�המוצג י�הצבאי ניתוחי�על טענותיה� הטכניות ועל ה פקפוקחוזרי� ללא 

י גילויי� הנוגעי� לפעילותו של האנליסט הצבא. ואמנסטי אינטרנשיונל HRWדוגמת  ממשלתיי�

בטענות  ותסתירהמפורט הנוגע למומחיותו ו פומביחוסר במידע , לסקורמארק ג, הבכיר לשעבר

  .ממחישי� את המהימנות הבעייתית הזו, חות שלו"הטכניות והצבאיות המוצגות בדו

ארגוני� הלא של ה" אפקט ההילה"ההגבלות הללו מוסוות לעיתי� קרובות באמצעות 

מוגנות מחקירה באמצעות , "טובי�"כמקדמות עקרונות נתפסות שלפיו קבוצות , ממשלתיי�

הזה מפצה לא רק על חוסר האחריותיות " אפקט ההילה. "תדמית של אובייקטיביות ומוסריות

ארגוני� לא אלא ג� על חוסר המומחיות בתחומי� צבאיי� ודיפלומטיי� בה� פעילי� 

מורכבי�  � לא ממשלתיי�ארגוניישנה גישה נרחבת לפיה ", על פי ווילטס. רבי� ממשלתיי�

בעוד שהממשלות , מאנשי� אלטרואיסטיי� המנהלי� קמפייני� לטובת האינטרס הציבורי הכללי

שכזו לא צריכה להתקבל כהנחה  הגיש...מורכבות מפוליטיקאי� המעונייני� לשרת את עצמ�

ת אד� בנושאי זכויו עוסקי�ה ארגוני� לא ממשלתיי�כי  מראהחביבי  "...בלתי ניתנת לערעור
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ארגוני� לא והיינס מראה כי , "תמיכה אינסטינקטיבית בקרב הציבור הכללי"גורמי� ל

  .ואז מציירי� את עצמ� כנותני סיוע אלטרואיסטי�" קורבנות סמליי�"יוצרי�  ממשלתיי�

אולוגיה פוסט קולוניאלית בקרב בכירי� יתהלי� זה מוגבר באמצעות הדומיננטיות של איד

של האימפריאליז� המערבי  "קורבנות"אשר מעניקי� עדיפות ל, �ארגוני� לא ממשלתייב

 והז תהאידיאולוגי הטיהה .ליברליותהוהקפיטליז� בעוד� מבקרי� את החברות הדמוקרטיות 

בעיקר ביחס ליישו� של טענות , בפרסומי� ובניתוחי� פתמשתק ארגוני� לא ממשלתיי�בקרב 

מתמקדות " HRWסו� ציי� כי קבוצות דוגמת אנדר' קנת. וזכויות אד� בינלאומיחוק האודות 

התוקפי� ה�  בה�, סימטריי�"בעיקר בקונפליקטי� א, מה שהתוקפי� עשוב כמעט באופ� בלעדי

, תצהירי� משפטיי�להציג לציבור ולתקשורת את מה שה� במהות� "ונוטי� , "צבאות מערביי�

בלי להציג למעשה את . ..אשר מעצבי� את העובדות ואת החוק בהתא� למסקנות שה� מעדיפי�

  ". הטווח הנרחב של ההתנגדויות העובדתיות והמשפטיות לעמדת�

 ארגוני� לא ממשלתיי�התפיסות הביקורתיות הללו יוצגו בהמש� כברות תוק! למספר 

 בינלאומיי�הפדרציה ה( FIDH, אמנסטי אינטרנשיונל, HRWכולל , רבי עוצמה בינלאומיי�

). נבה'ז"ICJ( וועדת המשפטני� הבינלאומית, )בריטניה( Christian Aid, )צרפת "לזכויות אד�

בלמי� ההאחריותיות והאיזוני� ו, חסרי� את השקיפות, ורבי� אחרי�, הארגוני� הללו

אשר מגביר , "אפקט ההילה" על ידיבמקביל ה� מוגני� . לרעה ניצולל ולהתייחס שתפקיד� למנוע

  .את מהימנות� ואת התדמית של אלטרואיז�

  

  

  ועוצמה רכה גוני� לא ממשלתיי�אר

  

הפעילו  ארגוני� לא ממשלתיי�, כתוצאה מה� מסוימי�ובמובני� , למרות ההגבלות הללו

, כפי שציי� בליט .ביחס לנושאי� מוסריי� ומשפטיי� במיוחד, כמות רבה של עוצמה פוליטית

נהגות ממשלה מגדירי� את מטרותיה� העיקריות כפיקוח ודיווח על הת" ארגוני� לא ממשלתיי�

על מנת לשי� סו! להפרות של זכויות אד�  בינלאומיי� מנגנוני� &לח יצירת... ביחס לזכויות אד�

  ". ועל מנת לשמור על אחריותיות הממשלות

היכולת לקבל מה שברצונ� : "ההשפעה הזו מבוססת על היישו� של עוצמה רכה

כולל את ההבנה לפיה  יינ הניתוח של". כפיה או תשלומי� באמצעותבאמצעות משיכה ולא 

ולארגוני רשת יש מקורות של עוצמה רכה וה� לא מהססי� להשתמש  ארגוני� לא ממשלתיי�ל"

שאינו  יאוניברסאללמוסר  והמחויבותהמומחיות  שלהתפיסה , בקרב המקורות הללו". בה�

 תיי�ממשלארגוני� הלא היא מכריעה ל, פוליטיקה מפלגתית או מטרות כלכליות על ידימוכת� 

  .זכויות האד� האלו

ארגוני� מאוד את העוצמה הרכה של ה הגבירוהאינטרנט וטכנולוגיות מידע מתקדמות 

ולעיתי� ע� אלפי ארגוני� , ע� מאות ארגוני� הלא ממשלתיי�רשתות ה. הלא ממשלתיי�

 שאבי�המ". מסוגלות למקד את תשומת הלב של התקשורת והממשלה בנושאי� שלה�", חברי�

גלובליי� מאפשרי� לה� להיות מעורבי� בקמפייני�  ארגוני� לא ממשלתיי�זמיני� להנרחבי� ה
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על של שדולה ולגייס הפגנות המוניות ונראות תקשורתית שלה� השפעה מרכזית על ממשלות ו

  .מדיניות

אלא לעיתי� , שנימאו  צדדיהרכיב של עוצמה רכה אינו מהווה רכיב , עבור אירופה

 ארגוני� הלא ממשלתיי�ומסגרת ה, תבינלאומיזי להפעלת השפעה האמצעי המרכהוא קרובות 

הרי שבפועל , לא ממשלתיי
למרות שהמינוח הוא ארגוני� . עוצמה זוש ומיהיא אמצעי מרכזי למ

ארגוני� לא מאות מיליוני יורו מידי שנה ל י�אירופיות והאיחוד האירופי מספק ממשלות

  .יותבמטרה לקד� מטרות מדיניות ספציפ ממשלתיי�

בדרו� הי� התיכו� וביחס למאמצי השלו� � שכזה הוא מרכזי למדיניות האירופית מימו

. ארגוני� הלא ממשלתיי�הכוח וההשפעה של ה, והוא הגדיל מאוד את התקציב, ערבי " הישראלי

נמצא עבור פעילות פוליטית  ארגוני� לא ממשלתיי�מסגרות המפתח אשר מספקות מימו� לי� ב

תחת , מיליו� יורו 160ע� תקציב שנתי של , )EIDHR(לדמוקרטיה וזכויות אד� האירופי  המכשיר

 רבי� פרויקטי�, ישראלי"הערבי תחו�ב, אבל. סיועוהמשרד האירופי לשיתו! פעולה החסות של 

, כאלו מתמקדי� בעיקר בקונפליקט ומקדמי� את הנרטיב הפלסטיני ארגוני� לא ממשלתיי�של 

�  .כפי שיוצג בהמש

, "זכויות אד�עקרונות יישו� ההוג� של ל"ו תלאוניברסאליוובניגוד , כ�כתוצאה מ

יש מימו� והשפעה  בה�ש, פוליטיי� מתמקדי� בקבוצת מטרות קטנה ארגוני� לא ממשלתיי�

הפוליטיי� והאידיאולוגי� רבי  ארגוני� לא ממשלתיי�ישראל הפכה למטרה עיקרית ל. מוגברת

אשר שולט במסגרות , )OIC(הועידה האסלאמית  �גושל אר סדר יו�בהתא� ל, העוצמה הללו

  .�"אוזכויות האד� ב

  

  ישראלי " � בקונפליקט הערבי"והאו ארגוני� לא ממשלתיי�

  

 HRWרבי עוצמה כמו  ארגוני� לא ממשלתיי�, של המלחמה הקרה כתוצאה מסיומה

. שפעת�ואמנסטי אינטרנשיונל חיפשו נושאי� ואמצעי� חדשי� על מנת לתחזק ולהגביר את ה

מודעות גוברת של מערכת "כתוצאה מ" חברה אזרחית גלובלית"של  להופעתהקלדור מתייחס 

התפקיד ההול� וגדל ". 20"כתוצאה מהמלחמות במאה ה התפתחה אשר, חובות כלפי האנושות

תפיסות מוסריות דוגמת  על ידיבקונפליקטי� אזוריי� הוצדק  ארגוני� לא ממשלתיי�של 

  .�הומניטאריישר של אסונות בהק" החובה להתערב"

. �"הרחיב את השפעתו במנגנוני� לזכויות אד� של האו האסלאמיהגוש , במקביל

מצטט חביבי את  ""ביקורת תועלתנית: זכויות אד� וזכויות אד� פוליטיות"בניתוחו המפורט 

 נציבות, מועצת הביטחו�, � "האו יצאו מהעצרת הכלליתש" מאות ההחלטות החד צדדיות"

, האישה מעמדנציבות ו) HRC(זכויות אד�  נציבות, ) ECOSOC(חברתית "צה הכלכליתהמוע

וכ� נדרשת לסטנדרטי� , � ונחקרת באופ� אינטנסיבי יותר"ישראל מופלית באו"כהוכחה לכ� ש

  ".גבוהי� יותר בהשוואה לכל מדינה אחרת

 יזוקחלזכויות אד� שיחקה תפקיד מרכזי בתרומה וב ארגוני� לא ממשלתיי�רשת ה

בעקבות קריסת� של הסכמי אוסלו . �"אולזכויות אד� בהמיקוד האינטנסיבי בישראל במסגרות 

 � ECOSOC "בבעלי מעמד  ארגוני� לא ממשלתיי�, )2004"2000( ההשניי ההאינתיפאדובמהל
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. לזכויות אד� בנציבויותששלטו  האסלאמיותתמכו לעיתי� קרובות בנציגות של הממשלות 

הדגישו טענות נגד  ארגוני� לא ממשלתיי�של ה" חות המומחי�"דו""ת והעדויו, ההצהרות

, מרכזיי� בינלאומיי� ארגוני� לא ממשלתיי�". חקירות עצמאיות"ישראל וקראו שוב ושוב ל

 FIDH "ו, )נבה'ז"ICJ(וועדת המשפטני� הבינלאומית , אמנסטי אינטרנשיונל, HRWכולל 

לנציבות זכויות  רבי�חות והצהרות "הגישו דו) צרפת "לזכויות אד� תבינלאומיהפדרציה ה(

  .במהל� תקופה זו, )UNHRC(� "האו האד� של

, פלסטיני� ארגוני� לא ממשלתיי�חות של "הפרסומי� הללו ציטטו לעיתי� קרובות דו

אשר נשענו על טענות של , זא�ימ "ק ואלח "אל, )PCHR(דוגמת המרכז הפלסטיני לזכויות אד� 

 הפרספקטיבותה� ג� נטו להתעל� או להמעיט בערכ� של . לאמת� נית�עדי� פלסטיני� שלא 

אזרחי� בהתקפות טרור  1,000"כולל הריגת� של למעלה מ, הישראליות הקשורות בזכויות אד�

מסוג  ארגוני� לא ממשלתיי�חות "בדו, כפי שציי� היינס. של הקונפליקט יותר וההקשר הרחב

 נותקורבה לגבי התהלי� של ביסוס העובד"ו, "שקובע, אלא סיפור האירוע, זה לא האירוע", זה

  ".אשר רומזת כי זה נתו� לוויכוח מיסודו, )כולל תמונות(שפה  ממצה עצמו באמצעות

הורכבה למעשה , בדרב� 2001"שהתקיימה ב, � המפורסמת בנושא גזענות"ועידת האו

. עה הרבה ביותרההשפבעל  ההי ארגוני� לא ממשלתיי�משלוש מסגרות אשר מתוכ� פורו� ה

אשר השתתפות� התאפשרה באמצעות מימו� נרחב , ארגוני� 1500"כפורו� זה כלל אלפי נציגי� מ

רמת . � וכ� תוכניות ממשלתיות בקנדה ובאירופה המערבית"האו, קר� פורד על ידישסופק 

העובדה  על ידיבועידת דרב� מוסברת לא רק  ארגוני� לא ממשלתיי�ההשתתפות הגבוהה של ה

לה� בזכות ההכרה והלגיטימציה של  נהשנית השפעהה על ידיאלא ג� ,מומנולויותיה� שע

את הקלות שבה המנגנו� של  היינס ציי� .עלו מימו� נוס!קבל שעל בסיסה סיכוייה� ל, �"האו

בס� הכל  על ידי ,אפילו רק למספר ימי�, ארגוני� לא ממשלתיי�ל להפו�" פשר ליחידי�דרב� א

כמו ג� האסטרטגיה , ועידת דרב�". PDFהזמיני� בהורדות של קבצי  מילוי והגשת טפסי�

על רשת  י�המבוססעוצמה  ירב ארגוני� לא ממשלתיי�היא דוגמא חשובה ל, הנלווית אליה

חשוב עבור  מתא�תפקיד  שיחקהקר� פורד . במימד העוצמה הרכה תהפועל תבינלאומיתמיכה 

בעוד ששחקני� , ר בסיוע לקבוצות פלסטיניותבעיק, לא ממשלתיי�הארגוני� של ה השדולהרשת 

, נוס! לכ� .עיצוב סדר היו�ואמנסטי אינטרנשיונל היו מרכזיי� ב HRWרבי עוצמה דוגמת 

אפריקני� שיחקה ג� תפקיד מרכזי "הלאומיי� הדרו� ארגוני� לא ממשלתיי�קואליציית ה

סטינית להגנה על הועדה הפל, חאמיפת דוגמתפלסטיני�  ארגוני� לא ממשלתיי�עבדה ע� ו

  ).PNGO(הפלסטיני�  ארגוני� לא ממשלתיי�ק ורשת הח"אל, בדיל, אד� והסביבההזכויות 

במהל� , כולל אחד בטהר�, אזוריי�מכיני� טיוטת הטקסט חוברה במהל� סדרת כנסי� 

ההחלטות כללו . נציגי� ישראליי� ויהודי� בידי ממשלת אירא� הודרושממנו , 2001פברואר 

ושל " יה הערבית בפלסטי� ההיסטוריתישואה והטיהור האתני של האוכלוס"ל התייחסויות

היה ג�  ארגוני� לא ממשלתיי�פורו� ה, בדרב�".הנהגי� הגזעניי� של הציונות והאנטישמיות"

של  יציבזר� "דיוויד מטאס ואחרי� דיווחו על . משתתפי� יהודי� וישראלי� כלפיפיזית מאיי� 

למקו� הכינוס של הפורו�  תוכניסע� " .היהודית משלחתריה של ההמכוונות כלפי חב" תקריות

כולל , "ותואנטישמי קיצוניות ,השמצות וקריאות קצובות, חוברות, ססמאותהוק! כל משתת! ב

הפרוטוקולי� של זקני "דוגמת , אנטישמיתליבה ספרות עותקי� של ". היהודי� כל הרגו את"
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, "ע� קופות כס! מסביב לקורבנותיה�" עוקל! מוקריקטורות המציגות יהודי� בעלי א" ציו�

  . חולקו בידי איגוד עורכי הדי� הערבי� וקבוצות דומות

דוגמת " הזר� המרכזי"מ ארגוני� לא ממשלתיי�וע� השתתפות פעילה של , באווירה הזו

HRW שהכילההצהרה סופית  ארגוני� לא ממשלתיי�אימ& פורו� ה, ואמנסטי אינטרנשיונל 

, הצהרה בשפה דומה הוסרה מהטקסט של הפורו� הממשלתי של ועידת דרב�(ראל התקפות על יש

אינטנסיבי בקרב  ומשא ומת�, בעקבות פרישת� ההפגנתית של נציגי� אמריקאיי� וישראלי�

האפרטהייד והטיהור האתני קורבנות ישירי� של "הכריז כי  164 סעי!). הנציגי� הנשארי�

מדיניות של בידוד "תומ� ב 425 סעי!". נשי� ופליטי� ,היו במיוחד ילדי� "הישראלימהסוג 

הפסקה , הטלת סנקציות וחרמות מחייבות ומקיפות...מוחלט ושל� של ישראל כמדינת אפרטהייד

) צבאיי�ואימו� שיתופי פעולה , יועס, חברתיי�, כלכליי�, דיפלומטיי�(מלאה של כל הקשרי� 

מסייעות ומעודדות , תומכות"מגנה מדינות אשר  426סעי! , ברוח זו ".בי� ישראל לשאר המדינות

כולל טיהור אתני , את מדינת האפרטהייד הישראלית והשתתפותה בפשעי� גזעני� נגד האנושות

  .")נוסייד'ג(ופעולות של רצח ע� 

לא כל יוזמה "בציינו כי " נפילה"קורי מתייחס לתפקיד של קר� פורד בועידת דרב� כאל 

". של אנטישמיות וולגרית מקור להפצה ייתה בסופו של דבררב� הד... של הקר� הצליחה היטב

במקרה של . התמקדה באפרטהייד בדרו� אפריקה "העולמית הקודמת בנושא גזענותהועידה "

הפנו את , ארגוני� לא ממשלתיי�ע� עזרתה של רשת ה, המשטרי� הערבי� והאסלאמיי� " דרב�

המשותפת " אסטרטגיית דרב�". נותתשומת הלב ואת המשאבי� של הועידה לתקיפת הציו

מבצע  בעקבות 2002יושמה במר&  �"לארגוני� לא ממשלתיי� ונציבות זכויות האד� של האו

   .סדרת התקפות טרור פלסטיניות המוניות עקבותב �שנער ל "של צה" חומת מג�"

 ארגוני�בכירי� ב. ני�'במחנה הפליטי� בג" טבח"ל ביצע "בכירי� פלסטיניי� טענו כי צה

 HRWחות של "דו" לה מונד"לאפריל ציטט  16"ב. מיהרו לחזור על הטענות הללו לא ממשלתיי�

, זמ� קצר לאחר מכ�".ועידת חקירה עצמאית"ויש למנות " פשעי מלחמה"לפיה� ישראל ביצעה 

מצביעות כי בוצעו  ,אודות התקריות שנאספוההוכחות " :אמנסטי אינטרנשיונל הצהירה כי

ודרשו  , "פשעי מלחמה"כולל , בינלאומיי�וחוק , זכויות אד� בינלאומיות הפרות רציניות של

חות וגינויי� "דו, משפיעי� אחרי� הוציאו הצהרות ארגוני� לא ממשלתיי�. חקירה מיידית

על פלסטיני� הממומני�  ארגוני� לא ממשלתיי�כמו ג� , )קבוצה קתולית( Caritasכולל , דומי� 

  .חאמת מיפתדוג, ממשלות אירופאיות ידי

HRW חות "ודו הודעות לעיתונות 2002" ב הפי&והוא , היה פעיל במיוחד בקמפיי� הזה

, "ל"הפעולות הצבאיות של צה "ני�'ג:"העמודי� שלו  50ח ב� "הדו, במאי. המגני� את ישראל

בלבד ציי� את  משפט אחד ".עדי ראיה פלסטיני�"של  בלתי מאומתות התבסס ברובו על עדויות

, או להרוג, המטרה המוצהרת של הישראלי� הייתה ללכוד"מרו כי באו, פעולהההצדקה ל

 70"פלסטיני� האחראי� לפיגועי ההתאבדות ולהתקפות אחרות בה� נהרגו למעלה מ חמושי�

נגד  HRWכתב האישו� המפורט של , בניגוד לכ�". 2002מאז מר&  ואחרי� ואזרחי� ישראלי�

נכשלו באבחנה ... ל נעשו ללא אבחנה"הצבאיות של צה התקפותיו"ישראל כולל הצהרות לפיה� 

מתקבלת על הדעת של השגת ההרס התרחב הרבה מעבר לכל מטרה ...בי� לוחמי� לבי� אזרחי�

הארגו� טע� ". מטרות הצבאיות המוצהרותמול הוהיה בלתי מידתי לאי� שיעור , גישה למחבלי�

בי� החיילי� הישראליי� לאש  חצו&ל"ל השתמש באזרחי� פלסטיני� כבמגני� אנושיי� "כי צה
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, " מיליטנט פלסטיני חמוש"המוכר כ', גח"יר אל'תהוא התייחס ג� למותו של מונ". הנגדית

על סיווגי� וניתוחי� משפטיי� שכאלה שנעשו , טענות" (הרג מכוו�"ו" רצח"כדוגמא למקרה של 

וכחו כלא עקביי� לזכויות אד� בהקשר של קונפליקט מזוי� ה ארגוני� לא ממשלתיי� ידי

  ).ביותר וכבעייתיי�

� באופ� "ח האו"זיכה דו ,אחרי� ארגוני� לא ממשלתיי�ו HRWבעקבות הנהגת� של 

הצבא הישראלי  פעולות התגמול של: "הוא הצהיר כי. דומה את הצד הפלסטיני מכל אחריות

. סטיניתכוחות הביטחו� של הרשות הפלמתקני� ולהתקפות הטרור יושמה לעיתי� קרובות נגד 

כתוצאה מכ� נחלשה חמורות יכולתה של הרשות הפלסטינית לנקוט בפעולה יעילה נגד קבוצות 

 ארגוני� לא ממשלתיי�ו HRW"שונה מ� "ח האו"דו". (�מחבלי� שביצעו התקפות נגד ישראלי

קבוצות פלסטיניות חמושות שהיו "כגו� בכ� שציי� כי , אחרי� במספר נקודות משמעותיות

קבוצות . ואת המתקני� שלה� בקרב אזרחי� לוחמיה�ל מיקמו את "צה ידיעל מבוקשות 

  .)".ל אבל סיכנו ג� חיי אזרחי�"חיילי צהלכיוונו "שלה� והטקטיקות " פלסטיניות

 �גינוייהובילה עיתי� קרובות א! לו, ארגוני� לא ממשלתיי�תמכה רשת ה, ני�'לאחר ג

, במקביל. בעיקר במסגרות של זכויות אד�, �אשר שיקפו את אסטרטגיית דרב, � נגד ישראל"אוב

 �' קנת, HRWר "קרא יו CNN"בראיו� ל. ג� בסנקציות ובחרמות של הצהרת דרב� HRWתמ

פרס�  2004באוקטובר . ב לישראל"שמעניקה ארה סיועה כספישל " לקיצו&"או " התנייה"ל, רות

 ותביטחוני אבחנותועל  המבוסס על האשמות פלסטיניות לא מבוססות ""הרס רפיח"הארגו� את 

בעיקר ראש המחלקה של (הוא ג� סיפק את הבסיס להשתתפות בכירי הארגו� . שלא הוכחו

  .בקמפייני� של החר� האנטי ישראלי) שרה לאה וויטסו�, וצפו� אפריקה רח התיכו�המז

"של ה במושבי�היוותה גור� משמעותי  ארגוני� לא ממשלתיי�העוצמה הרכה של ה, במקביל

UNHRC – כלל השתתפות  2002"ב 58"ה מושבה. החירו� מושביוה� ב י�שנתי" הדו מושבי�ה� ב

כולל , פלסטיניות"פרומה� משקפי� עמדות  רבי� ,בקירוב ארגוני� לא ממשלתיי� 300של 

חומת " מבצעבמהל� , 2002באפריל . ק ואחרי�ח "אל, )PCHR( המרכז הפלסטיני לזכויות אד�

ממשלת ישראל פתחה במערכה חדשה של תוקפנות נגד "ק כי חאל  האשי� ,ני�'ל בג"של צה" מג�

הוא ג� חזר על ". האזרחית הפלסטינית ההאוכלוסייהפלסטיני� אשר מאיימת על חיי כלל 

צעדי� מיידיי� להבטחת ..."ת באמצעות בינלאומילהתערבות , יאסר ערפאת, !"ר אש"תביעות יו

מיידי של הכיבוש הישראלי הלא חוקי של  וסיו�... יה הפלסטינית האזרחיתיאוכלוסה תהגנ

  "....השטחי� הפלסטיני�

משתקפת לעיתי�  ארגוני� לא ממשלתיי�הרבה מהשפה שבה משתמשי� בהצהרות ה

נרחבות ובוטות של , הפרות גסות"...ישראל גונתה בשל . UNHRC"חות ה"קרובות בהחלטות ובדו

השימוש הבלתי ... הפרת הזכות לחיי�בעיקר ביחס ל, זכויות אד� בשטחי� הפלסטיני� הכבושי�

. וטענות רבות אחרות, "פלסטיני והנהגת�ע� הכנגד ה כוח צבאימידתי והבלתי מבחי� של 

ארגוני� לא ק וח"אל, PCHR, הצהרותיה� של אמנסטי אינטרנשיונל דמה מאודהטקסט הזה 

התייחסויות � כולל רק "ח האו"דו, ארגוני� לא ממשלתיי�כמו בהצהרות ה. אחרי� ממשלתיי�

  . י�מעטות להתקפות הטרור הרבות שנעשו כנגד ישראל

זכויות מועצת "הוקמה , כתגובה לתפיסה הנרחבת לפיה המערכת הקיימת מוטה, 2006"ב

השפיע בקושי על תפקידה  הזה החילו! המוסדי, ע� זאת". זכויות אד�נציבות "כתחלי! ל" אד�ה
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פעלה  2006עצה הראשונה שנערכה ביולי וישיבת המו, ארגוני� לא ממשלתיי�של קהילת ה

 HRW ,World Vision, הצהרות של בכירי� מאמנסטי אינטרנשיונל. באותה תבנית מוכרת

International ,ICJ  התקפות המכוונות והבלתי "ישראל כאחראית ל נגדואחרי� כללו האשמות

  ".בעזה 'תענישה קולקטיבי'וב 'פשעי מלחמה'ב שהגיעו לכדימידתיות נגד הפלסטיני� 

מספקת מקו�  )UNCEIRPP( זכויות היסוד של הע� הפלסטיני� למימוש "ועדת האו

 כנסי� ציבוריי�היא עורכת מספר . הזו סדר יו�ב ארגוני� לא ממשלתיי�נוס! למעורבות ה

. תפקיד מרכזי לא ממשלתיי�הארגוני� שבה� משחקי� בכירי ה" חברה אזרחית"וסמינרי� של 

משקפות לעיתי� קרובות  את העוצמה הרכה ואת אסטרטגיית  ממשלתיי�ארגוני� לא הצהרות ה

משיכת השקעות  מותחר"וקריאות להטלת " טיהור אתני" "אפרטהייד"כולל האשמות של , דרב�

רמה מודאג מאוד מה"ציי� כי הוא , אלכסנדר דאונר, שר החו& האוסטרלי לשעבר. "וסנקציות

בצטטו , "וקדשי� לפעילות אנטי ישראלית� המ"משאבי� של מזכירות האוהגבוהה של ה

 ADL- Anti Defamation(על פי הדיווח של הליגה נגד השמצה . UNCEIRPP"מפורשות את ה

League( , של האו תרשמי חותמתהועדה היא המקור היחידי הפורה ביותר לחומר הנושא"� ,

חידה הי הועדה"היא ח ציי� ג� כי הועדה הזאת "הדו. "אשר משמי& ומשפיל את המדינה היהודית

 מתקיימות לא ממשלתיי�הארגוני� הועידות הללו של ה. "� המוקדשת לאנשי� ספציפיי�"באו

קרטה 'ג, י�'בייג, נבה'ז, כמו בווינה, המיועדי� לספק חשיפה ציבורית ותקשורתית במקומות

 י�ארגוני� לא ממשלתי 148בעשור האחרו� היו .  ובפרלמנט האירופי בבריסל, )אינדונזיה(

  .שנשאו הצהרות או השתתפו בישיבות הללו UNCEIRPP "הרשומי� ב

המתמקדי� בזכויות אד� מרכזיי� ג� בפעילויות של ועדת  ארגוני� לא ממשלתיי�

היא לפקח על יישו� האמנה  תהפורמאליאשר משימתה , � לביעור אפליה גזעית"האו

הציגה מסמכי� ועדכוני�  2007ר ישיבה בפברוא. צורותיה לבכלביעור אפליה גזעית  תבינלאומיה

ח "אשר הצהרותיה� הועלו לאתר הועדה ותפסו חלק נכבד בדו ארגוני� לא ממשלתיי�של שישה 

כמו , זא�ימ"בדיל  ואל, קח"הפלסטיני� אל ארגוני� לא ממשלתיי�הצהרה משותפת של ה. הסופי

הישראלי נגד הריסת הועד (דומה  סדר יו�ישראליי� בעלי  ארגוני� לא ממשלתיי�ג�  של מספר 

את היהודי�  תארתבעודה מ" ילידי�"אפיינה את הפלסטיני� כ )ומוסאוא, בתי�

. הילידית ההאוכלוסיישל " גירוש כפוי"וטענה כי ישראל הייתה מעורבת ב, �סטיכקולוניאלי

  .הצהרה זו כללה ג� השוואה של מדינת ישראל לגרמניה הנאצית

הייתה ג� , ר הוקמה בתגובה להתקפות טרור נרחבותאש, גדר ההפרדה או הביטחו� של ישראל

ארגוני� פרסמו ה 2004"ב. ארגוני� לא ממשלתיי�� וה"היא מוקד מרכזי לשיתו! פעולה של האו

� לנקוט פעולה "חות הקוראי� לאו"מכתבי� ודו, מספר הצהרות לעיתונות לא ממשלתיי�

הפעילי�  לא ממשלתיי�הוני� ארגה. יענישו את ישראלחוד האירופי איהב ו"ודורשי� כי ארה

רשת , Christian Aid, World Vision, אמנסטי אינטרנשיונל, HRWבקמפיי� זה כללו את 

קמפיי� ההתארגנויות , ) PENGON(הסביבתיי� הפלסטיני�  ארגוני� לא ממשלתיי�ה

 ICJ ,War on Want "ה הסניפי� הפלסטיני� של, החברתיות הפלסטיניות נגד חומת האפרטהייד

שידל  Christian Aid. צרפת"  Medicine du Monde "ו ,הועדה המרכזית המנוניטית, בריטניה "

היא  הישראלי' מכשול'המדוע :" שכותרתה הודעה לעיתונותכולל פרסו�  ,את ממשלת בריטניה

  . הישראלי" גזל האדמות" על ידיאשר מתייחסת למצוקת הפלסטיני� הנגרמת  ""?טעות
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ארגו� הוועידה  אותי הובילבקמפיי� הדיפלומטי  תמכה משלתיי�ארגוני� לא מפעילות ה

בית הדי� המפנה את הנושא ל� "בהחלטה של העצרת הכללית של האו הסתיי�אשר  האסלאמית

נת� את חוות הדעת המייעצת שלו ביולי  בית הדי�". חוות דעת מייעצת"עבור  (ICJ)הבינלאומי 

. בינלאומיהפרה של החוק ה הווהי" ההפרדה מכשול"טענה כי  של הרובחוות הדעת , כצפוי. 2004

דעת למרות דעתו המנוגדת של השופט בורגנטל שהצביע על חוסר העקביות ועל השגיאות של , זאת

  .הרוב

המכוונות נגד ישראל ארגוני� לא ממשלתיי� יחד ע� מועצת זכויות האד�  פעילויות 

 ינהש מושבאשר הקבילה ל, )2006וסט וגבא 14"ביולי 12(בלטו ג� במהל� מלחמת לבנו� השנייה 

רשת  " ANND, אמנסטי אינטרנשיונל, בדיל על ידיהצהרות הוגשו ש� . מועצת זכויות האד�של 

רוב . ואחרי�, Habitat International Coalition ,הערבי� לפיתוח ארגוני� לא ממשלתיי�ה

ל מהתקפות כול, התעלמו מההקשר של הקונפליקט ארגוני� לא ממשלתיי�הצהרות ה

    .החיזבאללה שהובילו לתגובה הישראלית
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____________________________________________________________________ 

מרכז המידע  " פלסטיני לא ממשלתי �ארגו( בדילשל " דהוע" אל"זכתה בפרס זו קריקטורה 

מקבל מימו�  הלא ממשלתי ו�גארה. 2010"2009לשני� ) לזכויות השיבה והתושבות הפלסטיניות

  .ממספר ממשלות אירופיות
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ערב , מצרי�(בתמיכת הנציגויות הערביות והאסלאמיות , ארגוני� לא ממשלתיי� נציגי

לייסד  מועצת זכויות האד�לחצו שוב על ) פקיסט� ואחרי�, בחריי�, קטאר, אינדונזיה, הסעודית

הועדה טענה כי חקירת . נגד ישראל רק בהאשמותא� ורק ע� מנדט המתמקד , ועדת חקירה

". תחרוג מהתפקיד הפרשני של הועדה ויהיה בה כדי לגזול את הכוחות של המועצה"חיזבאללה 

כולל , בהצהרותיה� הכתובות ארגוני� לא ממשלתיי�ח חוזר על השפה בה השתמשו ה"הדו

  ".מבחי� ל בכוח בלתי מידתי ובלתי"שימוש של צה"ו" ענישה קולקטיבית"האשמות אודות 

. 2009אשר נקבעה לאפריל ) DRC( "דרב�המעקב לועידת "החל תכנונה של  2008"ב

וא!  ,ה כי ועידה זו תחזור עליהייתה ציפי, OIC"יחד ע� תמיכת ה, בראשות� של לוב ואירא�

ביקשה לשחק תפקיד מרכזי  ארגוני� לא ממשלתיי�רשת ה. 2001תרחיב את ועידת דרב� של 

על . על פי המודל של הניסיו� בדרב� ארגוני� לא ממשלתיי�לל קידו� פורו� הכו, בפעילויות הללו

אשר היו באופוזיציה  המפלגה השמרניתהמונהגת בידי (הממשלה הקנדית , 2008בינואר , כל פני�

בנובמבר הודיעה . היהצהירה כי לא תיטול חלק בועידת דרב� השני )2001במהל� הועידה של 

. הולנד ומדינות אחרות, איטליה, ב"ארה 2009"עקבותיה הלכו בוב, ישראל על החלטה דומה

התנגדות חריפה להחלטות הללו שלא להשתת!  ארגוני� לא ממשלתיי�בתגובה לכ� הביעו מספר 

לא הייתה שו� הצדקה "וטע� כי " חתירת� תחת הועידה" גינה את הנציגויות בשל HRW. עידהובו

משטר אפרטהייד "האשי� את ישראל ביצירת  חק "אל ".מחוייבות"ולח& ל, "להחלטה הזו

  ".בשטחי� הפלסטיני� הכבושי�

בתהלי� זה והביקורת העזה  ארגוני� לא ממשלתיי�תפקיד ה בעניי�הדיו� האינטנסיבי 

 הבוועיד ארגוני� לא ממשלתיי�להחלטה נגד קיו� פורו� ה והוביל 2001בעקבות הניסיו� של 

� שלא לספק תמיכה רשמית לפעילות "בנושא זה הסכימו הנציגי� ובכירי� באו. 2009"המעקב ב

אימצו , כולל קר� פורד והממשלה הקנדית, העיקריי� ארגוני� לא ממשלתיי�הזו ומממני ה

עקב מה תועידוב ארגוני� לא ממשלתיי�התפקיד וההשפעה של ה, כתוצאה מכ�. מדיניות דומה

קיימו מחו& לשטח במידה רבה בשל העובדה שהכינוסי� שלה� הת ,ומוגבלת יחסית שוליתהייתה 

  .והנוכחות בה� הייתה דלילה הוועידה

  

  ובלוחמה המשפטית BDS"ב ארגוני� לא ממשלתיי�תפקיד ה

  

ארגוני� לא אימצו , 2001בדרב�  ארגוני� לא ממשלתיי�בעשור שמאז פורו� ה

מדיניות של בידוד כולל וטוטלי של "מספר טקטיקות שונות כדי לייש� את הקריאה ל ממשלתיי�

ניתוק , סנקציות וחרמות מחייבות ומקיפות"המטרה של כפיית ". ישראל כמדינת אפרטהייד

 )צבאיי�ואימו� שיתופי פעולה , סעד, חברתיי�, כלכליי�, דיפלומטיי�(מוחלט של כל הקשרי� 

 )BDS(וסנקציות  חר� משיכת השקעותנעשתה הבסיס לקמפיי� של " בי� כל המדינות וישראל

האשמות הנוגעות להפרות של זכויות אד� והחוק . המעוצב על פי הניסיו� הדרו� אפריקאי

   .ת דרב�אסטרטגייהבינלאומי משמשות ככלי העיקרי ב

מיוצגי� באופ� בולט בקמפייני� של  ארגוני� לא ממשלתיי�ישנ� מספר דוגמאות בה� ה

BDS  .על ידי והחלטות על חר� אנטי ישראלי , בריטניהבעיקר ב, ה� כוללות מאמצי חר� אקדמי

כולל קריאות , וכ� צורות אחרות של מאמצי� לסנקציות, בצפו� אמריקה ובאירופה כנסיות
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אשר החלה לפעול בתחילה בתו� , לדוגמא, דמי בבריטניהקהאבתנועת החר� . נשקלאמברגו 

ות אודות החר� נלקחה השפה של ההחלט, )AUT(המסגרת של איחוד המורי� האוניברסיטאיי� 

ני� 'כחלק מקמפיי� ג, 2002"החלו ב AUTמאמצי החר� של . פלסטיני� ארגוני� לא ממשלתיי�מ

הדעת  גדר ההפרדה וחוות בנושאוהתעוררו מחדש בהקשר של הקמפייני� , לדמוניזציה של ישראל

שותפי�  פלסטיני� היו ג�ה ממשלתיי�הארגוני� לא רשת ה. בית הדי� הבינלאומישל המייעצת 

קבוצות רבות . שמטרתה הייתה להתמקד בנושא זה, 2004במימו� הוועידה בלונדו� בדצמבר 

   .המשיכו לקד� מאמצי חר� אקדמי בבריטניה ובמקומות אחרי� War on Wantעוצמה דוגמת 

משיכת אנטי ישראליות להחלטות  ארגוני� לא ממשלתיי�קידמה ג� רשת ה, במקביל

. אחרותכנסייתיות  פרוטסטנטיותאנגליקניות וקבוצות  ,רניותבקרב קבוצות לות השקעות

זא� ימ"אל, בדיל, חאדוגמת מיפת רבי� פלסטיני� ארגוני� לא ממשלתיי�מערב  הקמפיי� הזה 

זכו יחסי הציבור שמאחורי , בנוס!. אה ואחרי�'תגיא, הארגו� להגנה על זכויות העקורי�, )עזה(

דוגמת , נוצרי� ארגוני� לא ממשלתיי�עות פעילויות לנראות משמעותית באמצ משיכת ההשקעות

בסיסה בצפו� אמריקה והיא מקבלת מימו� משמעותי מממשלת ( וניטית המרכזיתנהועידה המ

 Christian דוגמתוקבוצות  ,)בית לח�(השחרור האקומנית  יתתיאולוגיסביל למרכז , )קנדה

Peacemaker Teams אל והתוכנית לליווי אקומני בפלסטי� וישר)EAPPI.(  

HRW  ל �בקמפייניפעיל ג� היה"BDS , ושימש ה� כמקור העיקרי להאשמות נגד ישראל

 שנלוותה אליוומסיבת העיתונאי�  2004" שיצא ב" הרס רפיח"הפרסו� . בתפקיד אקטיביסטיוה� 

לכפות על במאמ&  HRWסיפקה את הבסיס למעורבות של " אמריק� קולוני"במלו� הירושלמי 

, ומכתבי� ל"דואהפעולות הללו כללו שליחת  . את מכירותיה לישראל להפסיק קטרפילרחברת 

אחרי� היו ג�  ארגוני� לא ממשלתיי�אמנסטי אינטרנשיונל ו(כמו ג� השתתפות באסיפות 

תר� למלחמת  קטרפילר הפרסו� שהיה סביב קמפיי� החר� של. )מעורבי� בפעילויות הללו

ההשפעה הכללית , דחתה את הלח& שהופעל עליה למרות שהחברה. העוצמה הרכה נגד ישראל

  .לגיטימציה המבוססת על חרמות וסנקציות" הייתה הגדלת הנראות של הדה

מספר ממשלות אירופיות והקר� החדשה  על ידי ממומנת(נשי� למע� השלו� הקואליציית 

שתדלנות� שיחקה תפקיד חשוב . דינביהנבסק BDS"הייתה המובילה של פעילות ה) לישראל

החלטה של קר� הפנסיה הגדולה של עובדי הממשלה הנורבגית וקבוצות אחרות למכור את ב

החרימו עיריות  2009"ב.  מתרחב BDS"הרדיוס של קמפייני ה. מניותיה� בחברות ישראליות

שכלל מספר סרטי� , 2009"פסטיבל הסרטי� בטורונטו ב. בלגיות בנק בשל עסקיו ע� ישראל

 במאי. מאורג� היטבחר� היה למוקד של קמפיי� , לייסוד תל אביב 100"הנוגעי� ליו� השנה ה

מספר אומני�  על ידיוהוא נתמ� , בולט פרש מהפסטיבל במחאה על ההתמקדות בתל אביב

יורו שניתנו  300החזירו  ובאדינבור בינלאומימארגני פסטיבל הסרטי� ה, באופ� דומה. ידועי�

  .מחאותבעקבות , תנה מהשגרירות הישראליתכמ

לתהלי�  קשורי� אוניברסיטאותבקמפוסי " שבוע האפרטהייד הישראלי"אירועי� כמו 

, 2010"ב. מעורבי� באופ� פעיל ארגוני� לא ממשלתיי� במסגרות הללו וג�, והדמוניזציה BDS"ה

 ICAHD" באירועי שבוע האפרטהייד הישראלי כללו בכירי� מ ארגוני� לא ממשלתיי�דוברי ה

 דוהרותישראל ופלסטי� "וב, בגלזגו "BDS טיעו� למע�ה: הישראלי אפרטהיידה"! הלפר ב'ג(

, המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית, )סנטה קרוז ,קליפורניה באוניברסיטת" לעבר אפרטהייד
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PCHR ,באוניברסיטת " פליטי� ומשטר האפרטהייד הישראלי"אזה ב"נידאל אל( בדילמיר ודאד

שוברי� "דוגמת  ארגוני� לא ממשלתיי�של הקרינו סרטוני�  רבי� קמפוסי�). קודס" אל

אשר כוללי� ראיונות ע�  –" 101כיבוש "ו" חיילי� ישראלי� מדברי� על חברו�", "ותשתיק

 תוכניתהבצל� ו, הוועד הישראלי נגד הריסות בתי�, רבני� למע� זכויות אד�, HRW"מ בכירי�

       .עזה –הקהילתית לבריאות הנפש 

על מנת  מנוצלי�ש "לוחמה משפטית"של  �י� ג� בקמפייניבולט ארגוני� לא ממשלתיי�

של  טרטגיה הזו כוללת את ניצול הטרמינולוגיההאס. ישראל לגיטימציה של" לקד� את הדה

, "פשעי מלחמה"להאשמת ישראל בוהמשפט ההומניטארי הבינלאומי  בינלאומיי�זכויות אד� 

ארגוני� המשפטית נכללה בפורו� האסטרטגיית הלוחמה . והפרות אחרות" פשעי� נגד האנושות"

כולל , שימוש בהליכי� משפטיי� נגד ישראללאשר קראה  2001בועידת דרב�  לא ממשלתיי�

   ".בית די� לפשעי מלחמה"ייסודו של 

ארגוני� לא ניהלו , במספר מדינות מערביות תאוניברסאליסמכות שיפוט  בנצל� חוקי

להבדיל ממסגרות , אשר בה�, יי�תיקי לוחמה משפטית בבתי משפט לאומ ממשלתיי�

מוגשות התביעות לעיתי� , בית הדי� הפלילי הבינלאומי ובית הדי� הבינלאומי דוגמת ותבינלאומי

דוגמאות . קרובות במקומות בה� אי� שו� קשר בי� הפורו� לבי� הצדדי� והאירועי� הנדוני�

תביעות  ;ושתילה בשל הטבח בסברה נגד אריאל שרו� 2001"כוללות את התביעה בבלגיה ב

ונגד  ;שחאדה סלאח של מנהיג החמאס הסיכול הממוקדבשל ) 2005(בבריטניה נגד דורו� אלמוג 

נגד שבעה בכירי� ) 2008(התביעה בספרד  ;בשל מלחמת עזה 2009"אהוד ברק וציפי לבני ב

 ניי�בע(נגד אבי דיכטר  2005"ב ב"והתביעות האזרחיות בארה ;)י� שחאדהיבענכ� ג� (ישראליי� 

  .1996"ל בלבנו� נגד החיזבאללה ב"פעולת צה בשלונגד משה יעלו� ) שחאדה

כגו� התביעה שהוגשה , ע� ישראל חברות בעלות קשרי� עסקיי�ו ג� נגד תביעות הוגש

נגד  2008"התביעה בקנדה ב, )2005( קטרפילרל קורי נגד חברת 'הוריה של רייצ על ידיב "בארה

נגד ממשלת בריטניה על ) 2009, 2006(תביעות  2וכ� , המערביתחברות המעורבות בבנייה בגדה 

בעוד שכל תביעות .שיונות יצוא צבאיי� לחברות העושות עסקי� ע� ישראלימנת שתחסו� ר

ההשפעה והנזק התעמולתי , המוקדמי� ה�כבר בשלבי נדחוהלוחמה המשפטית שהוצגו לעיל 

  .שגרמו היו משמעותיי�

ישראלית כוללי� את "� בלוחמה המשפטית האנטימובילי ארגוני� לא ממשלתיי�

PCHR )המרכז , )שחאדה ומלחמת עזה סיכול בעניי�ב "ניו זילנד וארה, בריטניה, תביעות בספרד

, )תביעות קנדה, תביעות ברק( חק "אל, )יעלו� וקורי, תביעות דיכטר(ניו יורק  "לזכויות חוקתיות

מיכאל ). תביעה בספרד(ועדאלה , )ה בבריטניהתביעות שחאד(יש גבול , )תביעת ברק(מזא�  " אל

, אחרי� ארגוני� לא ממשלתיי�שוברי� שתיקה ו, ד ישראלי ויוע& משפטי ליש די�"עו, ספרד

 2008"מאחרי� בתביעה  ארגוני� לא ממשלתיי�ו חק"מהווה ג� הוא שחק� בולט העובד ע� אל

  .הגשת תביעות פוטנציאליות בבריטניהבבקנדה ו
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  ח גולדסטו�"ודו) 2009"2008(מלחמת עזה , שלתיי�ארגוני� לא ממ

  

 תהנלוו ,2008לדצמבר  27" לקונפליקט בהיק! מלא ב התפרצואשר  ,בעזהלקרבות 

� "האו יחד ע� ארגוני� הלא ממשלתיי�ההתרחבות� של קמפייני העוצמה הרכה המשולבי� של 

 .ועידת דרב� לאחר טווח נרחב של טקטיקות שפותחוכל הבה� יושמו , המכווני� כנגד ישראל

גינו את הפעולה הישראלית והציגו , ואמנסטי אינטרנשיונל HRWכולל , ארגוני� לא ממשלתיי�

וא! מוחקת כליל את ההקשר של התקפות החמאס שקדמו להתקפה  וכרונולוגיה הממעיטה בערכ

 UNHRC"היו מרכזיי� ג� בישיבה המיוחדת של ה לא ממשלתיי�הארגוני� ה .הישראלית

  . 2009ה בינואר שנערכ

פשעי "הצהירו על אשמת ישראל ב, MRAPוהתנועה נגד גזענות , חק"הצהרות מאל

האשימו את ישראל  ICJ"ו, HRW, אמנסטי אינטרנשיונל". פשעי� נגד האנושות"וב" מלחמה

 Nord Sud ,לובבעל הקשרי� ל הלא ממשלתי �ארגוה. בהתקפות ללא אבחנה ובלתי מידתיות

XXI, של למעלה מ בינלאומימאמ& "ל בהשתתפות בהאשי� את ישרא � על ידישנה  60"מתמש

ע� כוונה לביצוע ", "ה הפלסטיניתיכובש לא חוקי ובעלי בריתו בניסיו� להשמיד את האוכלוסי

  ".רצח ע�

, העיקריי� בינלאומיי�ה לא ממשלתיי�הארגוני� ה, 2006"בכפי שאירע במלחמת לבנו� 

ארגו� הוועידה האסלאמית אשר  מדינות הצטרפו להצהרות, ואמנסטי אינטרנשיונל  HRWבפרט 

, 2009לינואר  12"ב. בקמפיי� לייסוד חקירה, כמו ג� להנהגה הפלסטינית, במועצהדומיננטיי� 

 וועדתל לאחר מכ�ובכ� יצרה את הבסיס למה שהפ�  S-9/Iהמועצה אימצה את החלטה 

 משפטהו בינלאומיה ד�משפט זכויות האכל הפרות "ע� מנדט לחקור את , גולדסטו�

שטחי� רחבי הפלסטיני בע� הנגד ה, ישראל, בידי הכוח הכובש בינלאומיה יההומניטאר

, HRWגולדסטו� היה חבר בועד המנהל של " (בעיקר ברצועת עזה הכבושה, הפלסטיני� הכבושי�

הוא התפטר מהארגו� לאחר . גינה את ישראל במהל� המלחמה, הארגו� הצהרותובהתא� ל

ירי , דוגמת שימוש מסיבי במגני� אנושיי�, ההפרות שביצע החמאס). לראש הועדה שהתמנה

ארגוני� ה על ידילא אוזכרו כלל , 2006" ב) גלעד שליט(טילי� חסר אבחנה וחטיפת חייל ישראלי 

הישיבה המיוחדת ותוצאותיה משקפות . וועדת החקירהאו בהחלטה על כינו�  לא ממשלתיי�ה

 " קונפליקט הערביעל  UNHRC/לא ממשלתיי�הארגוני� הל שבדגש שוב את חוסר המידתיות 

, בער� באותה תקופה של הלחימה בעזה,  2009לינואר  13"ל 2008לדצמבר  24"בי� ה. ישראלי

של  סדר יו�לא נכלל בזה אירוע . מורדי� אוגנדי� בקונגוכפריי� בידי  600"נטבחו למעלה מ

  .UNHRC/ארגוני� לא ממשלתיי�ה

ח "את החומר לדו ארגוני� לא ממשלתיי�סיפקו ה, ה של ועדת גולדסטו�לאחר כינונ

רופאי� , כולל הועד הציבורי נגד עינויי� בישראל, ישראליות שדולהמספר קבוצות . שהתפרס�

במאי  לא ממשלתיי�הארגוני� של ה" יהיאסיפת העיר"השתתפו ב, ועדאלה ישראל "לזכויות אד�

דיבר בישיבות  הועד הציבורי נגד עינויי�נציג מ .גולדסטו�ועדת  על ידינבה שנערכה 'בז 2009

בנוס! ". פלסטיני� שהידי�"ול" ענישה קולקטיבית"והתייחס ל, 2009ה ביולי דועהציבוריות של ה

�הועד , המוקד, גישה, במקו�, בישראל האזרחהאגודה לזכויות :ארגוני� לא ממשלתיי�ה, לכ
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. ועדהוהגישו הצהרה משותפת ל, ויש די�  ,ישראל"ד�רופאי� לזכויות א, הציבורי נגד עינויי�

נקודת במקו� זאת הוא מציע את ..." הטקסט אינו מפנה האשמות של פשעי מלחמה כלפי החמאס

  ."די� וחשבו�תת הפרות של זכויות אד� בגינ� ישראל מחויבת ל "שלה� ייחודיתה המבט

לגמרי אודות המניע מעלה ג� טענות ספקולטיביות  לא ממשלתיי�הארגוני� מסמ� ה

תוכננה כפעולת ענישה שמטרתה העיקרית  עד כמה שהיא: "וטוע� כי, ל נגד חמאס"לפעולת צה

ההצהרה ". אלא הסבת נזק מכוו� כאמצעי מרתיע ומעניש, אינה השגת מטרות צבאיות עכשוויות

ת המשפטי ותמכה בטענה, "הפגיז מוסדות אזרחיי� ביודעי� ובכוונה"ל ש"ג� האשימה את צה

וביצעה התקפות נגד , ישראל סטתה מהעיקרו� המרשה גרימת נזק רק למטרות צבאיות"לפיה 

 רבותמתאימות חסרות מ והפניותהוכחות  ".במאמ& להשיג מטרות פוליטיות, אתרי� אזרחיי�

שנחפרו כפי ...הוחזקו בבורות באדמה...הרבה אסירי�"לדוגמא מהאשמה לפיה , מההאשמות

  ".הגיע לידינומידע ש"ור הפרטי� מובא כמק". ל"הנראה בידי צה

ארגוני� לא שיק! היטב את הצהרות ה, 2009לספטמבר  15"ח גולדסטו� שפורס� ב"דו

כל  הפניות 70כולל , ארגוני� לא ממשלתיי� 50" הטקסט התייחס ללמעלה מ. הללו ממשלתיי�

 " ועדאלה HRW, חק"לאל 30"הפניות לשוברי� שתיקה ולמעלה מ PCHR ,27 "ללבצל� ו אחד

שאינ�  ספקולטיביי�הרבה מהציטוטי� הללו מתייחסי� לנושאי� , באופ� משמעותי. לכל אחד

, "מדכאת"ושמבקשי� לסמ� את הדמוקרטיה הישראלית כ, קשורי� כלל לקונפליקט בעזה

�  .ולהרחיב את טווח הגינויי� והקמפייני� הפוליטיי� כתוצאה מכ

אשר דחו את טענות ישראל לפיה� , נל ולאמנסטי אינטרנשיו HRW"בדומה ל, לדוגמא

למרות שהסיטואציות שנחקרו :"טוענת כי 495פסקה , חמאס השתמש במסגדי� למטרות צבאיות

מטרות צבאיות או כדי להג� על להוכיחו בצורה מבוססת את השימוש במסגדי�  הועדה לא על ידי

חומרי וידאו של ". הועדה אינה יכולה לשלול שזה אכ� קרה במקרי� אחרי�, מטרות צבאיות

ל תיעדו בבירור מסגדי� בה� השתמשו כמחסני נשק ואפילו כאתר של עמדת נגד מטוסי� של "צה

  .החמאס

משקפות את הרטוריקה  בינלאומיהמשפט במסגרת ההדיו� אודות טענות , באופ� דומה

, בעיקר ביחס לענישה קולקטיבית וחוסר הבחנה ומידתיות, לא ממשלתיי�הארגוני� של ה

על שפורסמה , הנתונה לויכוח, גולדסטו� אימ& את הטענה המשפטית. שימוש במגני� אנושיי�וה

 HRW, ארגוני� דוגמת בצל� על ידיושקודמה , !"המחלקה לענייני משא ומת� של אש ידי

  .2005"ג� לאחר ההתנתקות הישראלית ב" כבושה"לפיה עזה נותרה , ואמנסטי אינטרנשיונל

חיי� בוססו א! ה� באופ� נרחב על האשמות והערכות של טענות אודות נפגעי� אזר

 .בצל� ואחרי�, אמנסטי אינטרנשיונל, PCHR ,HRW"ע� הפניות ל לא ממשלתיי�הארגוני� ה

המידע שסופק בידי מקורות לא ממשלתיי� ביחס לאחוז "גורסות כי ) המוטעות(הטענות 

דע של בצל� שונה משמעותית אלא שהמי "...עקבי בדר� כלל הואהאזרחי� מקרב אלו שנהרגו 

, מסווגת את לוחמי החמאס PCHRהרשימה של . ושניה� לא ניתני� לאימות, PCHRמזה של 

  .אזרחי�כ, כולל ניזאר ראיי� וסיאד סיא�

 ארגוני� לא ממשלתיי�פתחה רשת ה, ח גולדסטו� והמלצותיו"לאחר פרסומו של דו

מאמצי השתדלנות . ובאירופה המערביתב "בעיקר בארה, בקמפיי� לאימו& המלצות הענישה שבו

  .עדיי� לא נית� להכריע לגביה�ע� תוצאות ש, הללו עדיי� ממשיכי�
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  על העוצמה הקשה ארגוני� לא ממשלתיי�הרכה של ה עוצמת�השפעת 

  

� ונזיפות "גינויי� של האו ,ארגוני� לא ממשלתיי�קמפייני� של , חרמות אקדמיי�בעוד 

קשה של הכבעלי חשיבות מועטה במונחי� של מרכיבי העוצמה רבות  נפטרות פעמי�, דיפלומטיות

ההשפעה הכללית של העוצמה , בפועל ,מודיעי� וגורמי� כלכליי�, טכנולוגיה צבאית, נשק, ביטחו�

בהשתמש בשפה ובמנגנוני� של זכויות . הולכת וגדלה משמעותית למטרות כלשה� הרכה המכוונת

תו� הרשאה , חיל את המודל של דרו� אפריקה על ישראלהמטרה היא לה, אד� וחוק בינלאומי

ולצייר עצמ� כמסייעי� אלטרואיסטי� " קורבנות סמליי�"ליצור  ארגוני� לא ממשלתיי�ל

 לא ממשלתיי�הארגוני� הצהרת פורו� ה. בהתא� למסגרת שפותחה בידי היינס, לפלסטיני�

מוחלט של  בינלאומיבידוד " והכריזה על המטרה של, שאומצה בדרו� אפריקה, 2001"בדרב� ב

, כפי שהצהיר ארווי� קוטלר. הביאה לשיא את הקישור הזה שבי� ישראל לדרו� אפריקה, "שראלי

ועידה וועידה שהייתה אמורה להנציח את התפרקותו של האפרטהייד בדרו� אפריקה נהפכה ל"

  ".ישראל כמדינת אפרטהייד לפירוקה שלשקראה 

 תבינלאומיה השדלנותשבה� משחקת רשת , ה הזוכחלק מהמאמצי� לייש� את המטר

 בינלאומימצביעות על הבידוד העדויות , תפקיד מוביל ארגוני� לא ממשלתיי�רבת העוצמה של ה

הנרטיב , התנחלויות כמניעי� לקמפיי�לו" כיבוש"ההתייחסות ללמרות  .של ישראל ההול� וגדל

לרוב ללא , הפלסטיני� כקורבנות בלעדי על ישראל ומציג אתבאופ� צדדי משית אחריות "החד

דבר זה מחזק את ההשקפה לפיה מטרת הקמפיי� היא עצ� קיומה של ישראל  .בחינת התנהגות�

  .של הקונפליקט' 67 "פוסט והיא אינה מוגבלת למימדי ,כמולדת יהודית ריבונית

הלגיטימציה של המיז� "מבוססת על אי"ס טוע� כי האנטי ציונות החדשה וולי'אנתוני ג

והתרחבה באמצעות ...הפלסטיני� נישול על ידינוסדה "מדינה שאשר רואה את ישראל כ" הציוני

באמצעות דיכוי  ומתוחזקת... מלחמות תוקפניות המנוהלות נגד כוחות נחותי� צבאית

ל אדמס מסיקי� כי ההשקפות הללו יקכמו ג� כריסטופר מאייהו ומי, סוולי'ג". וברוטאליות

מדינת ישראל  זה בלתי אפשרי להצדיק את המש� קיומה של"ו מקדמות את הטיעו� לפי

  ".סטוריי� או מוסריי�הי, בנימוקי� חוקיי�

ההשפעה הגדלה של קמפייני הלוחמה הרכה על העוצמה נית� להבחי� בכמה מימדי� של 

של המשפט והמבוססת על זכויות אד� וטענות  ארגוני� לא ממשלתיי�המונהגת בידי , הקשה

ובמידה הולכת וגדלה ג� בנושאי� , קשרי� הישראלי� ע� אירופה בנושאי ביטחו�ה. הבינלאומי

ב "לארה ג�אינדיקציות לכ� שהתהלי� הזה מתרחב  א! ישנ�. הושפעו באופ� שלילי, כלכליי�

נית� לראות את , מבצעיי�כולל בשיקולי� , טחוניי�יבמימדי� הצבאיי� והב. ולמקומות אחרי�

המחאה והלח& , 2006" בבמלחמת לבנו�  .רעו לאחרונהעה במספר דוגמאות שאיההשפ

 ,נאקכפר בנוגע למספר הנפגעי� האזרחי� ב HRWטענות השקריות של ב שמקור�הבינלאומיי� 

את ראש הממשלה אהוד אולמרט  הובילו ,עיתונאי� ומנהיגי� פוליטיי� על ידיטענות שחוזקו 

נא קהתקרית ב, שכרו!י הראל וישעל פ. ה של התקפות חיל האווירהפסקשעות  48להורות על 

כאשר לחיזבאללה יש עכשיו . לקוות לה היה ליכוהייתה המתנה הטובה ביותר אשר נסראללה "

דבר זה אפשר ". ואי� לו שו� סיבה לקבל את התנאי� להפסקת אש תבינלאומיתמיכה ערבית ו

  .לחיזבאללה לערו� מחדש את כוחותיו וקרוב לוודאי גר� להארכת המלחמה
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השפיעו ג� על , המשפט הבינלאומישהתבססו על טענות של הפרות , ייני� הללוהקמפ

הובילו  בינלאומיי� ארגוני� לא ממשלתיי�. נלווהיכולתה של ישראל לרכוש נשק נחו& וציוד 

נגד ישראל בהתבסס על ההאשמות של הפרות זכויות אד� במהל�  לאמברגו נשקלקריאות 

בבריטניה העידו . 2009"2008"בעזה ב מלחמהוב )2006(� במלחמת לבנו, "האינתיפאדה השנייה"

אחרי� לעיתי� קרובות לפני הועדות  ארגוני� לא ממשלתיי�אמנסטי אינטרנשיונל ו

המאשימי� את ישראל בפשעי מלחמה  ,חות שלה�"והדו, שמעורבות ביצוא נשק תהפרלמנטאריו

  .יי� ראשיי�הודגשו בידי כלי תקשורת בריט, ובהתקפות מכוונות נגד אזרחי�

 עודב. ישירות לישראל F-16מכירת חלקי  מחדשהחלה ממשלת בריטניה לשקול  2000"ב

י לצד שלישי 'אפאצ יומסוק F-16חלקי  אפשרה את מכירת� של 2002"מהחלטת הממשלה 

. 2006" במהל� מלחמת לבנו� ב) א� כי לא רשמית(ג� זה נעצר  ,הלאה כמשלוח לישראל שישלח�

התקשורת הבריטית ופוליטיקאי� הדגישו את טענות אמנסטי , 9"2008"במהל� מלחמת עזה ב

 ואינטרנשיונל לפיה� הנשק שבו השתמשה ישראל על מנת לבצע התקפות לא חוקיות כביכול כלל

להחלטת ממשלת בריטניה לקחת על עצמה  ח הזה הוא שגר�"הדו, BBC"לפי ה. חלקי� בריטיי�

שללה ממשלת בריטניה  2009ליולי  10" ב .י לישראלשיונות היצוא הצבאילשקול מחדש את כל ר

ארגוני� מ" לח& כבד" דיווח על האר&. לישראל 4.5שיונות למכירת חלקי ספינת סער יר השיחמ

ממשלת בריטניה לא סיפקה הוכחה שהשתמשו . כהסבר להחלטה חברי פרלמנטמו לא ממשלתיי�

את " חקרה"אבל היא דווקא כ�  ,בינלאומיהחוק את הסער בדר� שמפרה  טילי� מסוגבספינת ה

לדר� הפעולה  זה נעשה בהתא�. מבצעבמהל� ה אופ� כלליב טילי�הסבירות שהשתמשו בספינת 

אופ� של מיתוג פעולות ישראל בעזה כלא מוסריות ולא חוקיות ב ארגוני� לא ממשלתיי�של ה

  .במוב� שכל נשק שהופעל בעזה יש להניח שהשתמשו בו באופ� לא חוקי, יכלל

שכ� רוב , להחלטה הבריטית הייתה השפעה סמלית יותר מאשר מעשית, ווח הקצרבט

בכירי� ישראלי� הביעו דאגה לגבי , בכל אופ� .ב"בארה מיוצרהנשק המיובא בידי ישראל 

כולל האפשרות , לגיטימציה" לדה ארגוני� לא ממשלתיי�עה הנרחבת של קמפיי� הההשפ

ביקורת כתוצאה מאו שהלח& הנוצר , בריטיתשמדינות אירופיות ילכו בעקבות ההנהגה ה

    . ב"יסכל בסו! ג� את המשלוחי� הצבאיי� מארה  לא ממשלתיי�הארגוני� ה

שהונהג  לא ממשלתיי�הארגוני� מאמצי משיכת השקעות הואצו ג� ה� לאחר קמפיי� ה

 ,")מי מרוויח מהכיבוש(" "Who Profits.org" פרויקטדר� , שלו�לבידי קואליציית הנשי� 

ת וישראלימחברות בטחוניות קרנות הפנסיה של שוודיה ונורבגיה הודיעו כי ה� מושכי� השקעות 

ההשפעה הכלכלית של . בנק דנסק בדנמרק הול� ג� הוא בדר� זו, כפי שנמסר ".אלביט"דוגמת 

ארגוני� , בנוס! לכ�. צעדי משיכת ההשקעות האלה היא שולית אבל ה� תורמי� לתהלי� הכללי

 ותואינטראקצי מקשי� על נסיעותשהנהיגו לוחמה משפטית נגד ישראלי�  י�לא ממשלתי

שרת , ילי� לעכפי שצו. צבאי והביטחוניה, שבה� מעורבי� אנשי מפתח מהמגזר הפוליטי ותקשור

" לבריטניה ב נסיעהנאלצה לבטל , ציפי לבני, זיציה הנוכחיתהאופו יושבת ראשהחו& לשעבר ו

"2008"בעזה ב למלחמהבשל הקשר שלה הליכי� משפטיי� נגדה בעקבות מאמצי� לפתוח ב, 2009

 ארגוני� לא ממשלתיי�לתביעות הלוחמה המשפטית נגד בכירי� ישראלי� שהחלו בידי . 9

   . הייתה השפעה דומה) כול� בוטלו בסו!(ניו זילנד ומקומות נוספי� , הולנד, בספרד

רשת את מעורבות� של שכ� כל תביעה דו, לוחמה משפטית מחייבת הוצאות כלכליות

לתביעת לוחמה , בקנדה. הבסת מאמצי� אלהנגד וב המומחי� משפטיי� המתמקדי� בהגנ
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משפטית בנושא כלכלי נגד חברה קנדית בשל מעורבות מסחרית בבנייה של גדר ההפרדה מעבר 

נדרשה ג� , )אחרי� ארגוני� לא ממשלתיי�ו חק"הוגשה בידי אל( 1949לקווי שביתת הנשק של 

משפטית וכתוצאה מכ� נגרמו לחברה עלויות משפטיות אשר עלולות להרתיע חברות  הגנה

ג� תביעה זו , כפי שארע בתביעות הלוחמה המשפטית האחרות. (מלעשות עסקי� ע� ישראל

הנזק שנגר� בעצ� הגשתה ויחסי הציבור שנלוו לא נית� לבטל את אול� , בוטלה בבית המשפט

  ).אליה

המימדי� המוחשיי� של , הבא של לוחמת העוצמה הרכה הזו להיות הסיבוב שצפויבמה 

ח גולדסטו� בידי מועצת "ע� אימוצו של דומנהיגי המאמ& למ. העוצמה הקשה צפויי� לגדול

רואי� זאת כהאצה והגברה של , ארגוני� לא ממשלתיי�כולל בכירי ה, �"הביטחו� של האו

 �ג� , כמו במימדי� אחרי�. צבאיי�כולל חרמות , � על ישראל"האושל סנקציות  הטלתתהלי

מועצת  תמיכה שכזו של ות שלסבירהלמרות ש. מימד זה מחקה את המודל של דרו� אפריקה

שבה הגוש הערבי והאסלאמי מחזיקי� ביותר , �"העצרת הכללית של האו, תצא לפועל הביטחו�

הליכי ו� ג� לתמה שיתר, גולדסטו�המלצות שיאשרו את  ישנה וודאות כמעט גמורה, כוח

  .עוצמה פחותהב א� כי , הסנקציות

תוח בהליכי� נוקטי� במאמצי� לפש לא ממשלתיי�הארגוני� הניסיונות , באופ� דומה

להרחיב את התהלי� עוצבי� מ, בינלאומינגד בכירי� ישראלי� תחת מסגרת בית הדי� הפלילי ה

"ל. ה הרכהמאיימת להרחיב את השפעות העוצמ BDS"תנועת ה, במקביל. הזה ואת השפעתו

BDS  משיכת  � שלקמפייני, כולל חרמות אקדמיי� וכלכליי�, מימדי� קשורי�יש מספר

מסוכנות דוגמת עיראק תחת שלטו� כפי שנכפו במדינות , �"ותמיכה בסנקציות של האו, השקעות

  .אירא� ומשטר האפרטהייד בדרו� אפריקה, צפו� קוריאה, דא�ס

בעוד אמצעי� . ביותר הבולטכ� א! הרכיב ויית, דמי היה הרכיב הראשו� קהאהחר� 

ההשפעה של החר� הלא אודות ישנ� ראיות , בחלק� בשל נושאי� משפטיי�, רשמיי� נחסמו

מאמצי� לקד� , בדומה לכ�. בהדרת אקדמאי� ישראליי� ממספר מסגרות" שקט"רשמי או ה

, כת ההשקעותמשי � שלכמו ג� קמפייני, חרמות כלכליי� בתפוצה רחבה על מוצרי� ישראליי�

  .מתפשטי�

�לעוצמה קשה דר�  לא ממשלתיי�הארגוני� המאמ& לתרג� את עוצמת� הרכה של ה, כ

�, על מנת להתנגד להשפעות הללו המרחיבות את לוחמת העוצמה הרכה. המנגנוני� האלה נמש

מקורות העוצמה של  כדי להתמודד ע� מענהלמצוא  תצטרכנה"במיוחד ישראל "המטרות

  .משלתיי�ארגוני� לא מה

  

  ארגוני� לא ממשלתיי�אמת על עוצמת הה

  

התדמית של ארגוני� לא ממשלתיי� הפעילי� בנושאי� גלובליי� ובקונפליקטי� 

, כמומחי� פוליטיי� וככלבי שמירה חסרי פניות הרחוקי� מאוד מהעסקנות הפוליטית אזוריי�

בעיקר , חזקוח פוליטי נעשו לכ ארגוני� לא ממשלתיי�, בעשורי� האחרוני�. אינה תקפה יותר

, ציבוריהשיח ה� מיישמי� את השפעת� באמצעות ה. ישראלי" בהקשר של הקונפליקט הערבי

בהשתמש� בגישת� המועדפת לתקשורת ולמנגנוני� . פוליטית ותהליכי� משפטיי� שדלנות
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ממסגרי� את הנושאי� המוסריי� , נדות'קובעי� אג לא ממשלתיי�הארגוני� ה, הדיפלומטיי�

, כפי שהוצג לעיל. ומקדמי� אסטרטגיות של עוצמה רכה ועוצמה קשה ג� יחד, האשמותואת ה

  . שני סוגי העוצמות קשורי� מאוד זה לזה

בניגוד . יתיתנותרת בעי ארגוני� לא ממשלתיי�האחריותיות של , למרות עוצמת� הרבה

 ולתהיא נט ארגוני� לא ממשלתיי�עוצמת� של ה, למבנה של קבלת ההחלטות הממשלתית

בעוד שלכלי תקשורת . רק החלו של עוצמה זו וניתוחי� עצמאיי�, איזוני� ובלמי�מערכת 

ולמוסדות אחרי� יש נציב , למחצה עצמאי" עור� ציבורי"יש , כמו הניו יורק טיימס, רציניי�

לא נית� למצוא , טעויות מקצועיות ושחיתות, אתיות הפרותלתלונות הציבור על מנת לחשו! 

 לא ממשלתיי�הארגוני� חסידי ה .רבי העוצמה ארגוני� לא ממשלתיי�לה בקרב המנגנוני� כא

בהרבה מובני� מדובר  ,אבל, "כל מה שהממשלות אינ�"מתגאי� בכ� שהארגוני� הללו ה� 

  .בקללה יותר מאשר בברכה

 לא ממשלתיי�הארגוני� ההיעדר הכללי של שקיפות בקרב ה על ידימצב זה מוגבר 

, ברוב המקרי�. סדר היו�וקביעת  ,מדיניות העסקה, חס לקבלת החלטותכולל בי, הפוליטיי�

כמו במקרה של , נשארי� בתפקידיה� שני� וא! עשורי� רבי� ארגוני� לא ממשלתיי�בכירי ה

כמו במקרה של אמנסטי , ג� כאשר החילופי� הנדירי� אכ� מתקיימי�. HRW"רות ב' קנת

ארגוני� מה שמגביר את חוסר הדמוקרטיה של ה, �הליכי החילופי� סגורי, 2010"אינטרנשיונל ב

  .הלא ממשלתיי�

המנוע העיקרי המניע את עוצמת , שקיפות ואיזוני� ובלמי�, בהיעדר אחריותיות

 בינלאומיי�ה לא ממשלתיי�הארגוני� ל. הוא המימו� שה� מקבלי� לא ממשלתיי�הארגוני� ה

כאשר כס! מתורג� , מיליוני דולרי�עשרות בסכומי� של  תפעוליי� כיו� תקציבי�יש הגדולי� 

בהחלטה לשי� גבולות לתרומות של תאגיד  .להשפעה וליכולת לתמר� את הדיו� הציבורי, לעוצמה

ב "הזהיר בית המשפט העליו� של ארה, 1990"ב) פיינגולד" מקיי�(לצור� קמפיי� בחירות 

יש� את אותו נית� לי". ומסלפות כתוצאה מהצטברות עצומה של עושר הרסניותהשפעות "מ

 ובתפקיד שה� לוקחי�, ארגוני� לא ממשלתיי�לת הבקהי" הצטברות של עושר"ניתוח ל

בעיקר , ממשלות זרות. ישראלי"שוק הרעיונות בהקשר של הקונפליקט הערבי של ציהמניפולב

השפעות "ור העיקרי לה� המק, יפ� ואוסטרליה, קנדה, ב"ארהכספי� מבאירופה אבל ג� 

  ".לפותוהמס ההרסניות

�של כספי� ההעברה השנתית של סכומי� גדולי� , במקרה של אירופה, יתרה מכ

-FONGOS"במציאות(פוליטיי�  ארגוני� לא ממשלתיי�לקבוצה נבחרת של  ממשלתיי�

Foreign Government-funded Non Governmental Organizations-  "  ארגוני� לא

האיחוד . לעיתי� קרובות ללא שקיפותמתבצעת  )ממשלות זרות מומני� על ידימה ממשלתיי�

 ארגוני� לא ממשלתיי�האירופי סרב לפרס� כל מסמ� משמעותי הקשור לתהליכי המימו� ל

בטענו , כולל שמותיה� ומעמד� של הבכירי� המעורבי�, ישראלי" ערביההמעורבי� בקונפליקט 

דוגמא נוספת לעוצמה  זו. (כי מידע מסוג זה מכיל סודות מדינה בעלי סיווג גבוה ורגישות קיצונית

זה בשקיפות אודות המימו� מחרי! את הבעיות של חוסר  מחסור). רכה המחקה עוצמה קשה

   .האחריותיות

�, הפוליטיי� לא ממשלתיי�הארגוני� הללו בפעילויות של ה ליקויי�בלטיפול יוזמות , כ

  :צריכות להתמקד בממדי� הבאי�
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  ).מ�ה� להלי� המימו� וה� לארגוני� עצ(שקיפות  .1

 כחלק, נציב תלונות ציבור וחקירות עצמאיות סדירות דוגמת, מערכת של אחריותיות .2

 .ארגוני� לא ממשלתיי�המנגנוני� של המ יאינטגראל

 ".שוק הרעיונות"ולמנוע מונופול ב, מנגנוני� על מנת להבטיח דיו� מאוז� וביקורתי .3

איזוני� "של  המערכות הבסיסיות הללו יעל מנת להבטיח כ, היכ� שנדרש, תקנות .4

 .רבי העוצמה ארגוני� לא ממשלתיי�אכ� מוטמעות ב" ובלמי�

  

שנשא דברי� במסגרת תפקידו כשליח המיוחד של הקוורטט , טוני בלייר, 2010בנאומו באוגוסט 

לעיתי� , מודעת או בלתי מודעת, התנגדות" :התייחס לדמוניזציה של ישראל כאל, למזרח התיכו�

תומכיה� של ההתקפות , לדבריו". לישראל יש השקפה לגיטימיתלקבל שג� , גובלת בסירוב

חוסר נכונות להקשיב לצד השני ולהכיר שיש משהו "הפוליטיות על ישראל מאופייני� כבעלי 

לאמ& אל ליב� את הרעיו� כי זהו עניי� מורכב הדורש הבנה ג� של  ]חוסר נכונות[, בדברי ישראל

לגיטימציה שמחוללת העוצמה הרכה לאיומי "הדהבלייר השווה את  ".דר� ההסתכלות האחרת

, קשה לאיתור, תיותר ערמומי"א יה נהבציינו כי הראשו, "למחוק את ישראל מהמפה"האיראני� 

יכחישו לחלוטי� שה�  הכיוו� שהרבה מהמתעסקי� ב, קשה לצפייה מראש וקשה להתמודדות

   ".יאל איו� גבוהולהשפעתה יש פוטנצ, המתכונת הזו היא בסכנת גדילה. עושי� זאת

  

  

  

  


