
27  • 2006 / אביב התשס"ו

ען הטו אבן

סדר ולא חוק לא

ארמנד לאפרר

השנייה העולם  מלחמת לאחר קצר  זמן  שהוקמו  האירופיים בהשוואה המוסדות  יותר פתטי  ובאופן  מאוד מהיר בקצב ספק,  ללא   התיישנו,
- הלאומיים האלה המוסדות של כישלונם אחרות. בתקופות למוסדות דומים
נידון כבר - הממשלתיים  והמונופולים הריכוזיות הרווחה מערכות  דוגמת
ללא זמן לאורך לשרוד  סיכוי להם שאין מודים מצדדיהם ואפילו  בהרחבה,
חוסר הולם, פיקוח־על העדר כל: לעין גלויים חסרונותיהם מקיפות. רפורמות
ועלויות המשתנה המציאות לתנאי מוגבלת הסתגלות יכולת משווע, יעילות

מדאיגים. שתפחו לשיעורים גבוהות תפעול
עדיין נחשבת זאת, לעומת ,1945 בשנת המאוחדות' 'האומות ארגון הקמת
לארגון זאת, ועם העולמית. ברמה אמיתית קדמה שביטאה מבורכת להתרחשות
באותה האחרים שקמו הלאומיים המוסדות עם המשותף מן זה הרבה בינלאומי
מגילת היסוד היו נאצלות ביותר. המקרים, המטרות המוצהרות תקופה; בשני
בשאיפות מתהדרת ,1945 ביוני 26 ביום שנחתמה המאוחדות, האומות של
בני של זכותם הגנה על לחוק, אל מחוץ המלחמה כגון הוצאת רבות, נעלות
מצער, כמה הריבוניות.  המדינות לכל שוויון והענקת עצמית להגדרה  אדם
המוסדות את המחלישים תחלואים מאותם בדיוק סובל האו"ם שארגון אפוא,

כושלים. מהירה וביצועים לקוי, התיישנות האחרים: פיקוח־על הלאומיים
השנים מן פרשיות בשתי היטב  הומחשה האו"ם  על הפיקוח חולשת
פי על נשפט אילו הארגון של אמינותו  את לסכן  עלולות שהיו האחרונות,
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עצום בהיקף הונאות חשיפת עם לכותרות עלתה הראשונה הפרשייה הישגיו.
באמברגו הומניטריות הקלות להסדיר שהתיימרה מזון", תמורת "נפט בתכנית
במסגרת .1991 המפרץ בשנת לאחר מלחמת נפט עיראקי מכירת על שהוטל
לקרן לזרום אמורות היו כולן ההכנסות אך נפט, לייצא עיראק הורשתה התכנית
באישור אחרים הכרחיים ומצרכים תרופות מזון, רכישת לצורך האו"ם בניהול

הארגון. פקחי
במלואם, טרם נחשפו הסיוע במנגנון שפשתה היקף השחיתות על הפרטים
ההופכת עובדה במיליארדי דולרים, לא־הולם שנעשה שימוש ברור כעת כבר אך
באה השחיתות הגדולות בהיסטוריה. השערוריות הפיננסיות לאחת הפרשה את
בעליל, לא־הומניטריות למטרות  תשלומים  באישור  השאר,  בין ביטוי, לידי
את עסקאות נדל"ן שמילאו העיראקי, התעמולה הזרמת כספים למשרד ובהן
שונות ממדינות ופוליטיקאים עסקים אנשי ושיחוד חוסיין, סדאם של קופתו
לשוויים האמיתי יחסית מגוחך במחיר נמכרו אלו שוברים נפט. באמצעות שוברי
של (לקרן השוק במחיר את הנפט מחדש הזכות למכור את לרוכשיהם והעניקו
עיראקיים מסמכים של בדיקה הנמוך). הראשון, התשלום רק הגיע האו"ם
ניהול על שהופקד הבכיר האו"ם נמנו פקח זו ממתנה הנהנים עם כי העלתה
האישים שני כפרו כי בחקירתם לציין יש לשעבר באו"ם. צרפת ושגריר התכנית
הסכומים הקשורים בפרשה, לנוכח כך, או כך באמיתות המסמכים המרשיעים.
הגסה שהמעילה למותר לציין התכנית. על חמור בפיקוח כשל שהתרחש ברי
הצהרות של באמינותן פוגמת העיראקים של סבלם על להקל שנועדו בכספים

מסוימים. בחוגים דיפלומטיים לאחרונה הזה, שהושמעו העם עם ההזדהות
מזון", תמורת "נפט לאחר חשיפת שערוריית רב לא זמן ,2004 בדצמבר
מכוחות חיילים של מעורבותם על דו"ח האו"ם של חקירה ועדת פרסמה
הואשמו בעבר ילדים. שהעסיקה רשת זנות של בהקמתה בקונגו השלום שמירת
אישש שהפעם  אלא  דומים, במעשים ובבוסניה באריתריאה האו"ם  כוחות 
בשטח. המפקדים של  החיפוי בניסיונות והודה החשדות את  בעצמו האו"ם
באמתלה נזיפה, ללא ממנה יצאו בפרשה המעורבים והחיילים הקצינים ברם,
זכתה לא הזאת  המין ששערוריית לציין מעניין לאו"ם. כפופים אינם  שהם
מין עבירות בהרחבה סיקרה שדווקא המערבית,  בתקשורת רבה להתעניינות

מעשיהם). על בחומרה (ונענשו בעיראק אמריקנים חיילים שביצעו
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היצמדותו של הארגון לעקרונות האו"ם הוא נוסף המגביל את פעילות החדשה. גורם העולמית למציאות עוד מתאימים אינם מהם שרבים שלו,  היסוד
המדינות הפנימיים של בענייניהן אי־ההתערבות עקרון היא בולטת לכך דוגמה
השני הסעיף נשען על והוא הכללית בעצרת מחדש אושרר עיקרון זה החברות.
ספק אין המדינות. לכל שווה" "ריבונות הקובע האו"ם, של היסוד במגילת
המבוסס הבינלאומי, לחוק תוקף להעניק כדי הכרחי השווה הריבונות שעקרון
זה כדי בעיקרון די אין ועם זאת, בין המדינות. בריתות על בראש ובראשונה
בייחוד אחרת, מדינה של בענייניה מהתערבות להימנע הארגון חברות את לחייב
שלום את של שכנותיה או ביטחונן את מסכנת אותה מדינה התנהגותה של אם

העולם.
אינם האו"ם באמנת המוגדרים אי־ההתערבות לעקרון החריגים ואמנם,
של זכותה הוא למשל, הראשון, ביותר. החריג הדחופים לצרכים מענה נותנים
בעיה, אולם כל זה בעיקרון אין לכאורה בחו"ל. השוהים אזרחיה על מדינה להגן
הוא העולמי, השלום את מסכן שלה אזרחיה אל מסוימת מדינה של כשיחסה
ה"חובה הוא במחלוקת, והשנוי יותר החדש השני, הכלל מן היוצא תועלת. חסר
לא־ממשלתיים ארגונים או  מדינות מחייב זה כלל הומניטרית".  להתערבות
השלטונות אישור ללא גם בצרה הנתונות  לאוכלוסיות  חירום סיוע להגיש
,1991 בשנת למשל, בעיראק, המורדים לכורדים שהוגשה העזרה המקומיים.
שעקרון אף זו. אבל חובה על נסמכה חוסיין, סדאם בידי דיכוי�ם האכזר בעקבות
מצבים לפתור בכוחו יש אם ספק נאצל, רעיון ספק ללא הוא אי־ההתערבות

הבינלאומי. של הסדר ערעור יציבותו של חמורים
מטרידות בעיות לשתי עדיין פתרון גיבש הבינלאומי לא המשפט ועוד, זאת
בשני העניינים עלולה בטרור. ותמיכה ציבורי,  חוב פירעון ִחדלות  נוספות -
בינלאומיות לתוצאות להביא רבות מדינות של הכושלת הפנימית התנהלותן
לאי־ אמתלה לשמש צריך אינו מדינה של  ריבונותה כיבוד ביותר. חמורות
המערכת את החלטות המסכנות לקבל מדינות לעודד הדבר עלול חובות; פירעון
לארגונים או למדינות יאשר  הבינלאומי המשפט אם  העולמית. הפיננסית
את תחזיר שזו עד משתמטת מדינה של הפנימיים בענייניה להתערב בינלאומיים
את ימתן זה מעין ציבורי רגל העניין. הליך פשיטת מן נשכר י�צא רק הוא חובה,

הגלובלית. בכלכלה גורם מייצב ויהווה מפירעון חובות ההשתמטות תופעת
באזלת מתגלה אי־ההתערבות מעקרון הנובעת יותר עוד חמורה מגבלה
העימות המזוין הנהוגים חוקי בטרור. מסוימות מדינות נוכח תמיכתן של היד
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על ישירות מאיימים אחת מדינה צבא של כוחות שבו למצב מותאמים היום
מדינות היום, שבו הקיים המצב את חזו לא החוק מנסחי אחרת. ואולם, מדינה
לצורכי אותם מנצלות ובתמורה טרור, לארגוני ומחסה נשק ומספקות מממנות
משתמשות אינן אלו שמדינות כיוון ויתורים. מיני כל לסחוט כדי הפחדה
מצליחות כך הן תוקפניות. כמדינות להוקיען אי־אפשר הצבא שלהן, בכוחות
כאלה יחסים של קיומם דבר גם כאשר טרוריסטים - עם קשריהן את להסוות
מותרת שאינה חיצונית, צבאית מהתערבות ולהינצל - בספק מוטל אינו
איראן, למשל, יכולה זה באופן האו"ם. של היסוד מגילת לפי בתנאים כאלה
מצד כלשהי בתגובה להסתכן ושיטתית לחיזבאללה בלי מאורגנת תמיכה להעניק

האו"ם.
נשק ביולוגי, לספק מדינה לכל המאפשרת הבינלאומי, כזאת במשפט פרצה
לתוצאות, או גרעיני לארגוני טרור ולהתחמק מנשיאה באחריות רדיולוגי כימי,
לשימוש הנוגע האו"ם במגילת את הסעיף לתקן יש בעליל. נסבלת בלתי היא
הפחות התערבות צבאית במדינות שהתנהגותן מבהירה מעל בכוח ולאפשר לכל
את הישגיו פלאים ישפרו זה מסוג שינויים טרור. למנוע בכוונתן ספק שאין לכל
מגילת נחתמה חלקי בלבד מאז מטרותיו באופן שהצליח לממש את האו"ם, של
של העיקרי ייעודו להגשמת בכל הנוגע של דבר, לאמיתו .1945 בשנת שלו היסוד
הצליח לפתור לא האו"ם הסכסוכים שאותם העולמי - השלום עידוד הארגון -
בהצלחה. ליישב שהצליח העימותים מן שיעור לאין רבים לפתור רצה לא או
של מאמציו פרי זה היה תמיד לא הושגו, המטרות כאשר גם רבים, במקרים
על שקיבלה מדינות מספר זו קואליציה של למשל, הייתה ,2003 באביב הארגון.
החלטות תוקף לשבע־עשרה לתת הביטחון, מועצת של ייפוי כוח בהעדר עצמה,
בפועל העולמי. השלום את סדאם חוסיין מַסכן כי הקובעות מועצה אותה של
לכן שקודם הביטחון, במועצת קבועה חברה של הווטו איומי בשל האו"ם שּותק
היה לתמונה, הקואליציה נכנסה ואלמלא האחרות, ההחלטות כל בעד הצביעה
לפעול. כל יכולת ללא איומי סרק מאיים שבעה־עשר את עצמו מוצא האו"ם
הערכה מהבעת נמנעו הארגון של המובהקים היושר שמליצי אפוא, מוזר, מה

זה. מביך אותו ממצב הברית, שחילצו לבעלות
עלולה התוצאה  לפעולה, נחלצים כבר האו"ם כשמוסדות כן, על  יתר
מועצת החליטה 2004 בשנת נהנה הארגון. שממנה האמון במידת לפגום רק
השחורים בדרפור המוסלמים לטבח שונות אפשריות בתגובות הביטחון לדון
ערים דיונים והתנהלו רב, בסיפוק התקבלה ההחלטה ערביות. מיליציות בידי
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סודאן מרחץ הדמים. התחולל שבחסותה סודאן, על הטלת סנקציות ונגד בעד
שוב. ננזפה  ואז הרציחות, קצב האטת על שובחה כך אחר בתחילה, ננזפה 
את עשו רעב  מזי וניצולים גופות, להתמלא דרפור בארות המשיכו בינתיים 
נשמר הקדוש - העיקרון מכל אך החשוב צ'אד. הגבול עם לפאתי עד דרכם

חד־צדדית. פעולה לנקוט העזה לא מדינה ושום

וטוענים האו"ם של בשבחו המדברים עדיין יש הללו, הכישלונות ולא באמצעות למרות באמצעות חוק הבינלאומיים על היחסים  שהארגון מפקח
החלטות הנוהגות לפי הממשלות לדבריהם, אותן מכך, כוחות; כתוצאה מאזן
בקרב לחיות  בתמורה זוכות הכוח,  מגבלות את  עצמן על ומקבלות האו"ם 

לשלטון החוק. הכפופה קהילה בינלאומית
שולט שבו בעולם לחיות  כדי יסודה. בטעות זה מסוג  חשיבה ברם,
בענייני לגליּות של כלשהי מידה המיישמות מדינות אותן שרק ראוי החוק,
עקרון בפועל, ואולם האו"ם. בהצבעות להשתתף זכאיות תהיינה שלהן הפנים
במוסדות הקולות מרבית עגום: מצב יוצר  החברות המדינות בין השוויון
למדינות שייכים ובארגונים, במשלחות וכלה הכללית בעצרת החל האו"ם,
פסיכופטים נשיאים־גנרלים, בידי הנשלטות מושחתות, ולדיקטטורות פנטיות
הללו המדינות נציגי  את מעניין החוק שלטון הישן. בסגנון קומוניסטים  או
שלהם האזרחים מן כל קודם אותו מונעים הם שהרי דאשתקד; כשלג

עצמם.
האו"ם שאסיפות עצמם את לשכנע הצליחו אחדים מערביים דיפלומטים
ומשאבים בזבוז זמן אלא בכך אין אולם הבינלאומי, המשפט לקדם את מסוגלות
תומכיו להגן. מתיימרים הם שעליו הרעיון עיוות על לדבר שלא אדיר,
"ביטויים אותם על ושוב  שוב חוזרים הבינלאומי המשפט  של המובהקים
המציאות. על להשפיע שום יכולת להם אין והחלטה, אך החלטה בכל מותרים"
והאינטרנט המידע "ועידת  מסוג ליזמֹות הקרקע את מכשירה זו  אווירה
"ליצור למטרה לה שמה אשר ,2005 בנובמבר בתוניס שנערכה הבינלאומי",
שממשלות, פעולה ודרך חברת המידע ולנסח הצהרה של משותפים והבנה חזון
ספק ללא זוהי לאמץ". יוכלו החברה האזרחית מגזרי וכל בינלאומיים ארגונים
את האו"ם הוציא אילו מוחה לא היה הסתם איש מן אך ונאצלת, ראויה מטרה

ממשיים. יעדים על השגת לקיום הוועידה שהוקצו הכספים
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רוב בידי הבינלאומי המשפט  על השמירה הפקדת  לעצם זאת, ועם
יש עוין, אף  ולפעמים רוב פי על  אדיש החוק  לשלטון שיחסן מדינות  של
לּובי נציג של מינויו  עצמו. הבינלאומי למשפט היחס על חמורות  השלכות
זוטא, שערורייה אמנם עורר 2002 בשנת האו"ם של האדם זכויות לנציבות
הארגון. בלא במנגנון הקבועה הפנימית הסתירה את היטב הדגים אולם הוא
אדם, זכויות עולמי, שלום   - לקדם האו"ם שואף  שאותן  למטרות קשר כל
- ועוד הסביבה איכות שמירת וילדים, נשים זכויות הבינלאומי, למשפט כבוד
מדינות בידי נתון ההחלטות ניסוח עוד  כל ללעג מטרה לשמש יוסיף הוא
בוערת כשסוגיה טבעי,  באופן עצמם. ערכים לאותם גמור בבוז  המתייחסות
את לטשטש כדי בכך יש נקלים, או מתועבים משטרים של נציגים בידי נידונה
של ועידה באמצע באו"ם שגריר סודאן כאשר קם למשל, אירע, כך חומרתה.
את ו"מפרה גזענית" "גדר בונה שישראל והכריז 2004 בדצמבר הכללית העצרת
שידיהם בהתחשב בעובדה הבינלאומי". ההומניטרי ואת המשפט האו"ם אמנת
לא בדרום, הנוצרים ובדם בדרפור המוסלמים בדם מגואלות סודאן שליטי של
המטרה את במיוחד לקדם כדי לשמים, זועקת שצביעותה זו, באמירה היה

הפלסטינית.

הבינלאומי המשפט של יותר נשקפת לאמינותו גדולה שסכנה נראה להשתמש ואולם, מסוימים וארגונים של מדינות והולכת הגוברת מנטייתם  דווקא
הפוליטיות. להעדפותיהם תאנה כעלה בו

בינלאומי, משפט של קוהרנטית מערכת בגיבוש רציני קושי ספק, ללא ישנו,
נשען. הוא שעליה המורכבת בשל התשתית אחרות, משפט למערכות בהשוואה
או מדינות בין מאות בריתות יסודות: של מגוון על הבינלאומי מבוסס המשפט
ומנהגים שיפוטיות; סמכויות עשרות של ודעות דין פסקי בינלאומיים; ארגונים
בהירות זאת, עם מסוימים. וארגונים מדינות בקרב כמחייבים הנתפסים שונים
כל לא משפטית, שיטה כל של הפנימי ולסדר לאמינות הכרחי תנאי הן ועקביות

הבינלאומי. למשפט שכן
שביכולתה בינלאומית חובקת־כל שיפוטית שום סמכות בנמצא אין היום
בכירים פקידים כך בידי על האחריות מופקדת כך כזאת. משום בהירות להבטיח
בדייקנות להיצמד הנדרשים המשפט, בתחום ומומחים בינלאומיים ארגונים של
של היסוד עקרונות על תוך שמירה הצדדים השונים, ולכוונות החוק ללשון
הפרדה להפריד אלו פרשנים צריכים ובראשונה בראש המשפטית. הפרשנות
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את לפרש ויבחרו כך ינהגו אם לא דעותיהם האישיות. ובין החוק בין גמורה
בקנה אחד עולות שאינן דעות שבו מצב להיווצר עלול עיניהם, החוק כראות
המסקנה אל הדרך  קצרה  ומכאן בינלאומי", "משפט של מעמד  כולן  יקבלו
סיבה שום אין קיים, הוא שאם או כלל, קיים אינו הבינלאומי שהמשפט

לכבדו.
כאלה (ובכללן  ומדינות בינלאומיים ארגונים נוטים האחרונות בשנים 
בשם בהצהרות שונות לצאת בענייני הפנים שלהן) החוק את שלטון המכבדות
דעותיהם את אלא משקפות אינן הצהרות אלו ואולם הבינלאומי". "המשפט
'הצלב הבינלאומי של הוועד קבע 2004 בדצמבר לא. ותו דובריהן הפוליטיות של
המוחזקים אל־קאעידה של האמריקני למחבלים הממשל של שיחסו האדום'
מאה של תקופה לאחר בהצהרה זו, בעינויים". בגוואנטנמו "גובל המעצר במחנה
הודאה משום יש כך, כל בה התגאה האדום שהצלב נייטרליּות שנות וחמישים
ואובייקטיבי מרוחק של יחס מידה לאותה זכאי אינו  בוש של שממשלו בכך
האדום רואה שהצלב עולה ממנה כן, יתר על הרייך השלישי. בזמנו שממנה נהנה
יותר המשפט הבינלאומי המושג "עינויים" במסגרת לעסוק בהגדרת כשיר עצמו

בינלאומיות. באמנֹות הוטל תפקיד זה שעליהן המדינות מן
מעיד שנציגי הצלב האדום בהצהרת "גובל" השימוש במונח על כך, נוסף
אמנת האו"ם של הפרה ממשית בגוואנטנמו בתנאים הקיימים ראו הארגון לא
האמנה, משפיל. או לא־אנושי אכזרי, ויחס  חריגה ענישה ונגד עינויים נגד
"עינויים" של ההגדרה את מצמצמת ,1994 בשנת ארצות־הברית בידי שאושררה
האדום הצלב  נציגי מנטלי". או פיזי חמור, סבל או "כאב הגורמים למעשים 
החזקתם אסירים, של והשפלה בעיניהם: בידוד חן מצאו שלא במעשים חזו
וחשיפתם ממוזג בחדר כליאתם בעירום זמן רב, במשך לא־טבעיות בתנוחות
של בחוקיותם ספק הטלת ולמוסיקה בעוצמה גבוהה. סנוורים לאור הכפויה
שהמעשים האדום הודה הצלב אילו ריקה. פנים אלא העמדת אינה אלו עונשים
חוסר על בונה לדיון היה מקום האו"ם, של אמנת אמיתית הפרה בגדר אינם
קור בתנאי רוקנרול רעשנית מוסיקת לשמוע טרוריסט שבאילוצו של ההומניות
שונים צידוקים מן הסתם מעלות. האמריקנים היו מוצאים שתים־עשרה של
לצלב להסביר אפגניות מנשים לבקש למשל, יכולים, היו הם שנקטו: לאמצעים
מתעניינים לא האדום בצלב אבל הומניות. חוסר של האמיתי פירושו מה האדום
בתקווה הבינלאומי, החוק את לתקן בדעתם נחושים הם האלה; בטיעונים
פי האמנה, על שאסור במה ה"גובלים" מעשים על ונשנות שהאשמות חוזרות

שלה. לגמרי פרשנות חדשה של דבר בסופו יולידו
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הכוונות מן מוחלטת  סטייה בבחינת  תהיה  זה מסוג חדשה  פרשנות
בדיוק וזאת האמנה,  את שאישררו האמריקנים המחוקקים של  המקוריות
שזו תהפוך עד את פרשנותו כעת להשליט האדום, המנסה הצלב כוונתו של
פעולותיו את או  עצמו את העמיד  לא  מעולם  האדום  הצלב הנוהג.  למשפט
שנקט המוחלטת על הנייטרליות נוקב נפש שיערוך חשבון הראוי ומן להצבעה,
אבל כעת הוא שונים; עריצות משטרי של קרבנותיהם על בעבר ועל השפעתה

זכויותיה. את לגזול וחותר האמריקנית הדמוקרטיה על בעליונותו משוכנע
כך ידי ועל המשפט הבינלאומי על פרשנות מסוימת לכפות ההתעקשות
יהפוך הבינלאומי  שהמשפט היא אחת סכנות. שתי בחובה טומנת לתקנו, 
הגישה הריאליסטית את החסרות שונות, אינטרסים קבוצות קרבות בין לזירת
רק תיישם אם כל קבוצה כזאת מניסיון ממושך של שימוש בכוח. גם הנובעת
הוא שכן הבינלאומי; ובמשפט בדמוקרטיה לפגוע עלול הדבר ממטרותיה, חלק
אותו מנסות להטות מדינות אחדות אחד, דרכים: מצד על פרשת כעת מצוי
להחיל מנסות שונות אינטרסים קבוצות האחר, הצד ומן שונים, לכיוונים
במשפט הכאוס את להגביר עלול כזה  מצב  שלהן.  האידיאולוגיות את עליו
של המחודשת הפרשנות מזו, יתרה כלפיו. באמון קשות ולפגום הבינלאומי
מאוד סלקטיבית  והיא מסוימות מדינות להחליש נועדה הבינלאומי המשפט 
בארצות־ בעינויים" ה"גובלים מעשים גילה  האדום שהצלב מעניין באופייה.
המשפט "חוקיות לפי על למשל. הקריאות לשמירה בסוריה, בלבד ולא הברית
לשבע־ כלל נגעו לעיראק, לא הפלישה לאחר ושוב שנשמעו שוב הבינלאומי"
את גינו הקריאות להפך, חוסיין. סדאם בידי שהופרו האו"ם החלטות עשרה
שוב רבים בחוגים שהופרו. ההחלטות את לאכוף נועדה שבעצם הפלישה,
טיעונים של תמהיל אלא משפטית,  מערכת מציין הבינלאומי"  "המשפט אין

ישראל. ובראשן בריתה, ובעלות ארצות־הברית נגד המכוונים פוליטיים

החוק. בפני שווים אינם חבריה אם חוקית להיחשב יכולה אינה שהוא קהילה הנזק ממידת  החורג באופן מהקהילה פרט להעניש אין   לפיכך
שעיר מתוכה בוחרת בעת  ובה מחבריה חלק מאשמה הפוטרת  קהילה גרם.
שהיא מסרבת מודה בעצם אחרים, של טעויותיהם על אותו לעזאזל ומענישה

לישראל. האו"ם של יחסו בדיוק זה הצער, למרבה לחוק. לציית
בסכסוך לעסוק היחידה שתכליתו  מנופח, מנהלי  גוף הקים האו"ם
מקצה שהוא מאלה כמה פי גדולים משאבים לרשותו והעמיד הישראלי-ערבי,
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מגיעים אינם יותר. משאבים אלו הרבה מלחמות אחרות, רצחניות לאין־ספור
אל בזימבבואה, ברעב הגוועים אל העקורים, האזֶרים אל וקונגו, דרפור אנשי אל
אל הסרבים הצ'צ'נים, אל מבתיהם, אותם קרעה האזרחים הנפאלים שמלחמת
עוסק בהן בלהיטות אינו שהאו"ם המלחמות קרבנות שאר בקוסובו, ואל כל

הישראלי-ערבי. שהוא עוסק בסכסוך כפי כך כל נלהבת
שני חוקים האו"ם יצר התיכון, המזרח זוכה שלו המיוחד במסגרת היחס
וכך, העולם.  לשאר ואחד התיכון  המזרח עבור אחד  - סותרים ואף שונים 
הראשונה ההגדרה "פליט". למונח הגדרות שתי הבינלאומי במשפט היום קיימות
להיחשב כדי זו, הגדרה לפי העשרים; המאה של הפליטים מיליון כ־150 על חלה
אינו ומעמדו גורש, הארץ שממנו אל חבל קשר ממושך להוכיח אדם צריך פליט
מישראל שנמלטו לפלסטינים רק השנייה נוגעת ההגדרה לצאצאיו. לעבור יכול
העזיבה כדי תאריך לפני במקום נוכחות של בשנתיים די ולפיה בשנת 1948,
ברווחת הטיפול ועוד: זאת פליט. של במעמד צאצאיהם ואת אותם לזַכות
לפליטים, האו"ם נציבות  - האו"ם של  ארגונים  שני  בידי הופקד הפליטים
והתעסוקה הסעד סוכנות ואונר"א, העולם,  כל את מקיף סמכותה שתחום
מתאפיינת של אונר"א פעילותה בפלסטינים בלבד. המתמקדת בטיפול לפליטים,
פלסטינים אותם מאז הפכו חלפו שנה שישים משווע. כמעט יעילות בחוסר
מגוריהם. משתלבים במדינות ואינם במחנות חיים וצאצאיהם עדיין לפליטים,
ויהודים ופומרניה הסודטים מחבל גרמנים - תקופה מאותה אחרים פליטים
בידי הם אף טופלו לו דומה  מגורל אולי סובלים היו  - וממצרים מעיראק

אונר"א.
החלטה קיבלה לא מעולם האו"ם האדם של זכויות שנציבות לציין ראוי
ספציפית במדינה העוסקות מההחלטות מרבע יותר אבל זימבבואה, או סין נגד
את אסיפות המכינות מזו, הקבוצות יתרה נגד ישראל. מכּוונות נגדה, ויוצאות
המדינות 191 מכל היחידה ישראל, שרק כך אזורים לפי מחולקות הנציבות

המקדימות. באסיפות מלהשתתף מנועה באו"ם, החברות
שהתקיים מיוחד מאורע דופן, יוצא נוהל הוא גם הכללית העצרת של כינוסה
ברואנדה המיליונים טבח 1945. אפילו הארגון בשנת הוקם מאז פעמים עשר רק
השנים האחרונות עשרים במרוצת סודאנים מיליון כשני של 1994 ורצח בשנת
שישה והנה, הכללית. העצרת של מיוחד כינוס המצדיקים כאירועים נתפסו לא
הכינוס העשירי ישראל. של למטרה אחת: גינויה הוקדשו העשרה כינוסים מתוך
.1997 מאז פעמים אחת־עשרה  והתכנס ששב קבע, של דין  בית למין הפך
על לדווח האו"ם המיוחד לשטחים הפלסטיניים צריך האבסורד, שליח למרבה
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אדם מצד זכויות של לו סמכות להזכיר הפרות אך אין ישראל, של מעשי העוולה
ארגוני טרור. מצד או הרשות הפלסטינית

ההפרדה, גדר בעניין  לצדק הגבוה הבינלאומי הדין בית של  הדעת חוות
ליחס מובהקת דוגמה הוא הכללית, העצרת לבקשת 2004 ביולי ב־9 שניתנה
ישראל בדבר של הטיעון את דחתה המשפט בית החלטת ישראל. המפלה כלפי
בתואנה האו"ם, מגילת של בסעיף 51 שהיא מוגדרת כפי עצמית להגנה זכותה
השטחים ואילו  מדינות,  מצד לאיומים רק נוגעת המדובר בסעיף  שההגדרה 
לא זו להגבלה זכר אין ברם, זו. בקטגוריה נכללים אינם במחלוקת השנויים
בתורת ולא אחרת באמנה לא האו"ם, במגילת אחר במקום לא ,51 בסעיף
מכן, באורח לאחר האירוע. לכבוד במיוחד הומצאה שהיא ספק המשפט; אין
בשנת שנכבשו השטחים לסגת מכל ישראל המשפט שעל בית קבע פרדוקסלי,
אינה פלסטין כן, הנה כי פלסטינית". מדינה לרשות "הקמת ולהעמידם 1967
בנסיגת כשמדובר אך פיגועים, מפני בהגנה אמורים כשהדברים כמדינה מוגדרת

דבר. לכל מדינה היא ישראל
סירב הסכסוך לדחות את שאלת פירוק הגדר עד ליישוב ישראל כשביקשה
השאלה מתחום חורגים שנימוקיה בטענה לבקשתה להיענות המשפט בית
ברם, הגדר. הקמת של המשפטיות להשלכותיה הנוגעת הפרק, על העומדת
המשפט בית זנח ההפרדה, את גדר ישראל לפרק של שמחובתה שפסק לאחר
הפתרון דעתו על את שהתבקש הביע ובלי זה עתה עמד העיקרון שעליו את
חלק שהם עקרונות של ארוכה סדרה שמנה פתרון לסכסוך, הכולל העתידי
את העמדה אוהד אינו האלה מן העקרונות עיקרון אף כצפוי, מתכנית מקיפה.

זה. כהוא הישראלית
לא־עקביים, עקרונות של ִמתווה כך כל ומביש ציני באופן בנסחו וכך,
כמו ישראל נגד ויצא המשפטית ההגינות לערך בגלוי המשפט בית התכחש
כל את לשכנע  עלול עוד הוא כן, בעשותו  טרפו. על המסתער אספסוף 
המשפט את ולתמיד אחת לזנוח בלבו מפעמת עדיין הצדק שרוממות מי
במאה ולֶאת�ר השמונה־עשרה במאה פלוגיסטון הכימי ליסוד בדומה הבינלאומי.
ומשכנע, מופלא להיות יסוד יכול היה המשפט הבינלאומי גם התשע־עשרה,

לו ביותר. זקוקים כאשר דווקא נראה בלתי אילולא הפך
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המזכיר ביקש האו"ם, בפני העומדות לבעיות מודעות מתוך שעברה, ארגוניים בשנה בשינויים שיעסוק דו"ח לחבר ציבור אישי של מקבוצה  הכללי
שפורטו לבעיות כלל  נגעו לא המוצעים שהשינויים לציין למותר  אפשריים.

לעיל.
החוקים את לא הזכירו לא המדוכה על שישבו החכמים שישה־עשר
האנטי־ישראלי הרוח הלך החרפת את לא עברייניות, מדינות שמחוקקות
סכנה הקיים, העולמי לביטחון הנשקפת בסכנה הכירו לא ואף הפתולוגי,
אפקטיביים כלים הבינלאומית הקהילה ברשות אין עוד כל מעליו לרחף שתוסיף
לטרור. מדינות המסייעות הרגל או את מדינות שפשטו בענייניהן של להתערב
הצעות אלה אך הצעות, כמה  העלו דווקא היועצים האחרונה  לנקודה בנוגע
מדינה שכל למשל,  הציעו, הם  הקיים. המצב את  יחמירו רק הנראה  שככל
תגובתה "מידתיות" את תחילה לוודא צריכה מֹונע בכוח המבקשת להשתמש
אין כזה האחרון". במצב "המפלט הוא לנקוט מבקשת שהצעד שהיא ולהוכיח
מעורבותה בעניין, את להכחיש פיגועים, להזמין טרוריסטית שימנע ממדינה מה

ולשכנוע. פתוחה לדו־שיח שהיא בטענה ענישתה קץ את אין עד ולדחות
הוא שהאו"ם היא זה מכוון מעיוורון להסיק שאפשר היחידה המסקנה
ככלות הכל תועלת לחלוטין; אולי אין הוא חסר ובכל זאת, תקנה. מוסד חסר
ימשיך מן הראוי שהאו"ם מדינות העולם. את כל עוד ארגון המייצג בנמצא אין
הבקרה במנגנוני מהותי שינוי שיעבור ולאחר ומתן, משא של כזירה לשמש
ההומניטרי. ואולם, תפקידו גם את יותר למלא טוב שיוכל אפשר הפנימית שלו,
הדאגה לזכויות ואת השלום על השמירה את הבינלאומי, המשפט ההגנה על את

אחרים. גורמים בידי להפקיד יש האדם
מאמינות שעדיין  המדינות על שומה זה, מעין הכרחי שינוי לקדם  כדי
האדם, זכויות על וההגנה השלום על  השמירה  הבינלאומי, המשפט בערכי
ולבחור לקיימם אלו בנושאים העוסקים האו"ם בדיוני את השתתפותן לבטל
כדי מתוקנות. דמוקרטיות מדינות רק ישתתפו שבו חדש, ארגון במסגרת
מידה באמות לעמוד המדינות תידרשנה  לא החדש  בארגון כחברות להתקבל
באיחוד החברות המדינות את המחייבות אלה כמו גבוהות ומשפטיות פוליטיות
בעקבות מדינה מיידי של גירוש באמצעות תישמר הארגון אמינותו של האירופי.

בה. זכויות האדם מצב או הידרדרות הדמוקרטיה
הדמוקרטיזציה תהליכי את יחזק הזה הדמוקרטיות שאיחוד לקוות יש
ושלום, מלחמה  בנושאי החדש הארגון החלטות ממנו. שתּודרנה במדינות
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אף שיש לאו"ם. מזו רבה יותר ללגיטימיות בטרור יזכו אדם ומלחמה זכויות
כמחצית מייצגות בכל זאת הן בעולם, מיעוט אלא הדמוקרטיות אינן שהמדינות
מן יותר מתקדם בנשק יותר וחמושות גם עשירות הן כלל בדרך מאוכלוסייתו.
הדגל לנושא במהרה יהפוך החדש הארגון הלא־דמוקרטי. העולם של הרודנים
של סכסוכים צודק לפתרון התקווה האחרונה ויהיה הבינלאומי המשפט  של

אדם. זכויות על והגנה

המנהלים סרקוזי, וחבר במועצת ניקולא הצרפתי, הפנים לשר הוא יועץ לשעבר לאפרר ארמנד
הצרפתי העת התפרסמה בכתב זה מאמר של קודמת גרסה הידידות ישראל-צרפת. אגודת של

קומנְטֶר.


