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כותרת :פרופ'' ג''רלד שטיינברג  אתמול
בירושלי פרס ארגו "א.ג''י.או
יעקב אחימאיר :אתמול בירושלים פרסם ארגון NGO MONITOR
מחקר בנושא הלוחמה המשפטית של ארגונים לא ממשלתיים נגד
ישראל ועל כך אנחנו מבקשים לשוחח עם הפרופסור ג''רלד
שטיינברג ,מנכ"ל  .NGO MONITORבוקר טוב לך פרופסור
שטיינברג.
פרופסור ג''רלד שטיינברג :בוקר טוב יעקב.
יעקב אחימאיר :ובכן ,מהו היקף המלחמה הזאת לפי המחקר
שלכם?
פרופסור ג''רלד שטיינברג :קודם כל זה חלק ממלחמה הרבה יותר
כוללת .רואים את זה בועידת דרבן שהייתה ב 2001שבה השתתפו
 1500גופים שמשתמשים בזכויות האדם ,גופים לא ממשלתיים
ואנחנו נראה עוד סיבוב באפריל בז''נבה של אותה ועידה לכאורה
נגד גזענות תחת החסות של האו"ם.
 
 

 

יעקב אחימאיר :זו נקראת דרבן .2
פרופסור ג''רלד שטיינברג :נכון .אבל החלק שעוסק בהאשמות נגד
אלופי צה"ל ,נגד ראש הממשלה לשעבר ,בנימין נתניהו והשר
בנימין בן אליעזר בספרד ,בהולנד ,בכל מיני מדינות באירופה גם
בארה"ב ,גם באוסטרליה גם בניו זילנד שמנצלים את החוק הבינ"ל
ואת החוקים שנחקקו על מנת להביא פושעי מלחמה אמיתיים
מיוגוסלביה לשעבר ,מרואנדה לדין עכשיו ארגונים שמקבלים מימון
מהאיחוד האירופי לכאורה לזכויות אדם מנצלים את זה כדי
לתקוף את ישראל ולצבוע את מנהיגי ישראל כפושעי מלחמה.
יעקב אחימאיר :אולי נזכיר פרופסור שטיינברג את המקרה של
האלוף במילואים דורון אלמוג שבשנת  2005נמנע מירידה ממטוס
אל על שנחת בלונדון מחשש פן ייעצר בלונדון
פרופסור ג''רלד שטיינברג :בהחלט זו דוגמה טובה .הוא לא היה
אז בצה"ל ,הוא היה דווקא במשימה
יעקב אחימאיר :בשליחות הומניטרית אפשר לומר
פרופסור ג''רלד שטיינברג :עבור הבן שלו ,לעשות כסף לילדים
אוטיסטים והיה ארגונים בתוך אנגליה ויש זה חלק גם מהחרם
האקדמי ועוד דברים דומים שביקשו לעצור אותו לכאורה על
פשעי מלחמה בזמן שהוא היה אחראי בדרום הארץ בעזה במיוחד
במלחמה נגד הטרוריסטים הפלשתינאים אז ניסו בעיקר לא לעצור
אותו אבל לעשות פרסומת לחלק מהמסע הזה
 
 

  

יעקב אחימאיר :ברור .אבל זהו גם איום על קצינים אחרים
במילואים ,על חיילים ,למעשה כמעט על כל אזרח ששירת בצה"ל.
פרופסור ג''רלד שטיינברג :לא רק אזרחים גם כן מנהיגים
פוליטיים .עכשיו המשפטים שמתחילים או התהליכים המשפטיים
שמתחילים בספרד למשל נגד השרים לשעבר ונוכחים גם השר
דיכטר ,גם כן הוא אחת מהמטרות .אבל שוב העיקר כאן זה
להביא לכותרות עיתונות ולהשתמש על יד ישראל מילים כמו פשעי
מלחמה והפרות זכויות האדם ועונש קולקטיבי.
יעקב אחימאיר :היית אומר פרופסור שטיינברג לפי מיטב הערכתך,
למשל הזכרת את שמו של השר לביטחון פנים ,דיכטר ,שתנועתו
והיה כי ירצה לנסוע לחו"ל ,האם אפשר לומר היית ממליץ לא
לנסוע למדינה זו אחרת מחשש פן ייעצר? או שהוא כשר בממשלת
ישראל ייהנה מחסינות?
פרופסור ג''רלד שטיינברג :ממשלת ישראל אכן משתדלת להלחם
נגד התופעה הזאת וברוב המקרים אחרי זמן מסוים האיום פוחת
ונעלם אבל באופן כללי אני חושב עיקר הבעיה היא המלחמה
מבחינת תדמית וניסיון לעשות מה שנקרא מיתוג .כל הזמן לקשור
את השם של ישראל ומנהיגי ישראל וצה"ל והמשטרה עם המילים
האלה ,מה שנקרא דמוניזציה ,שוב תהליך דרבן .ישראל אחראית
לכל מיני פשעי מלחמה ,היא לא לגיטימית ,לפעמים משתמשים
בביטויים כמו אפרטהייד .כל זה הולך ביחד וכל זה תחת החסות
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של ארגונים לא ממשלתיים.
יעקב אחימאיר :אכן .אתה מזכיר ,המחקר שלכם מזכיר ארגונים
לא ממשלתיים ואתם מאשימים את הארגונים הלא ממשלתיים
בראשי תיבות בשפה האנגלית ה NGOSבמלחמה הזאת אבל מדוע
אתם טוענים נגד ארגונים לא ממשלתיים כאשר גופים ריבוניים,
כאשר בתי מחוקקים של מדינות ריבוניות הם שהרחיבו את
החקיקה הבינ"ל גם לגבי מדינות אחרות? הרי ישנה מגמה כפי
שהיא בוודאי ידועה לך פרופסור שטיינברג של הרחבת החקיקה
לגבי אישים אחרים ,זרים ,מדינות זרות .זה לא רק ארגונים לא
ממשלתיים ,אלא הם פרלמנטים.
פרופסור ג''רלד שטיינברג :באופן מוסרי יש מקומות בעולם כמו
ברואנדה ,באפריקה או ביוגוסלביה לשעבר שלא מעמידים לדין
פושעי מלחמה אמיתיים ,אלה שעוסקים ברצח עם וכו'' .ולכן יש
הצדקה מוסרית מה שקורה שהארגונים הללו שטוענים שהם
עוסקים בזכויות אדם ,ארגון כמו המרכז הפלשתינאי לזכויות אדם
שמקבל מימון מהאיחוד האירופי על מנת לחזק את זכויות האדם
בתוך אוכלוסייה פלשתינאית הולכת לספרד ,הולכת להולנד ,הולכת
למקומות אחרים ומנצלת את החוק ,את המוסר הבינ"ל ומתמקדת
על ישראל זה בדיוק אנטי תזה .לכן אני חושב שהבעיה היא
הארגונים האלה ואלה שמממנים אותם ,אותן מדינות או גם הקרן
החדשה לישראל שמממנת את הארגון עדאללה ,ארגון שמתבסס
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בתוך ישראל שעכשיו פותחת מסע דומה בספרד אז הן מנצלות
את החוקים האלה על מנת לעסוק במלחמה פוליטית
יעקב אחימאיר :שאלה אחרונה ברשותך פרופסור שטיינברג ,כיצד
אתה מעריך את היעילות של המאבק הממשלתי ,של ממשלת
ישראל בתופעה הזאת? האם המאבק הזה הוא יעיל? האם המאבק
הזה הוא מצליח? האם ישראל מצליחה להשפיע על מדינות
אחרות?
פרופסור ג''רלד שטיינברג :יש את הניסיון ,ישראל כן ,שרת החוץ
מעלה את הסוגיות האלה לדיונים אבל לדעתנו לא מספיק בתוקף
והיא גם לא משתדלת להגיד לארגונים ,למדינות שמממנות את
התהליכים האלה להפסיק את המימון .האיחוד האירופי צריך
להסתכל את מה היא מממנת כשהיא נותנת כסף לכל מיני
ארגונים כאלה ולא לכל מיני מטרות לכאורה למטרות הומניטריות
וטובות כמו דמוקרטיה וזכויות אדם אבל בפועל הארגונים האלה
מנצלים את הכסף הזה ובזה ממשלת ישראל אני חושב לא עושה
מספיק כדי להעלות את זה לראש סדר הדיון .אפשר להפסיק את
כל המשפטים האלה אם אין לארגונים האלה מימון.
יעקב אחימאיר :ברור .פרופסור ג''רלד שטיינברג ,מנכ"ל NGO
 ,MONITORאני מודה לך ,גמר חתימה טובה .תודה רבה לך.
פרופסור ג''רלד שטיינברג :גמר חתימה טובה .כל טוב.
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