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תקציר
צדק ַמעֲברי, כפרקטיקה פוליטית וכדיסציפלינה מחקרית, מבקש להתמודד עם הפרה 
מסיבית של זכויות אדם – שבוצעה בזמן עימות אלים או תחת משטר דיכוי – בעת 
המעבר למשטר דמוקרטי. אלימות מינית-מגדרית במלחמה היא תופעה שכיחה, אך 
לאורך ההיסטוריה נתפסה כאקט פרטי של תוקפנות מינית ולא כפשע מלחמה שיש 
–1992( בוסניה  במלחמת  נשק  ככלי  באונס  הנרחב  השימוש  הדין.  את  עליו  לתת 
1995( הביא להכרה בכך שתופעה זו משמשת כנשק רב עוצמה לצורך השגת מטרות 
זו  פרקטיקה  של  בתכליתה  הבין-לאומית  הלב  תשומת  את  ומיקד  פוליטיות-צבאיות, 

בקונפליקט אלים ובביצוע טיהור אתני.

מאמר זה מבקש לדון בסוגיית ההעמדה לדין של הנושאים באחריותיות לתופעת 
האלימות המינית-מגדרית במלחמה לאחר כינון סדר בין-לאומי-מדיני חדש, באמצעות 
בחינת תופעת אונס הלחימה ההמוני שהתרחש במלחמת בוסניה והשיטות לסיווגו, 
להגדרתו ולהתמודדות המעברית עימו במעבר למשטר הדמוקרטי. לפי אחת הגישות 
של צדק מעברי, גישת הצדק המאחה, יש להעדיף שיקולים של שלום, יציבות ותועלת 
חברתית בעת ההחלטה אם להעמיד לדין פושעי מלחמה בתקופת המעבר למשטר 
דמוקרטי. ואולם, המאמר מבקש להראות כי במקרה של פשעי אלימות מינית במלחמה 
שיקולים אלה מתגמדים לנוכח חומרת העוולות, ולכן אין לוותר על גישת הצדק הגמולי, 
הדוגלת בהעמדה לדין ובענישה של המעוולים והנושאים באחריותיות לעבירות אלה. 
זאת ועוד, המאמר יראה כי העמדה לדין של מעוולי אונס הלחימה משנה את סיווגו 
המשפטי של הפשע, מאשררת את שיוכה של העוולה לסֶפרה הציבורית ומבהירה כי 

פשע זה אינו מקובל בימי שלום – קל וחומר בעת לחימה. 

 צדק מעברי ואלימות 
 מינית-מגדרית במלחמה: 

מלחמת בוסניה כמקרה בוחן
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א. מבוא
 )1992–1945( יוגוסלביה  של  הפדרלית-סוציאליסטית  הרפובליקה  של  התפרקותה 
שאזרחיה  והרצגובינה,  בוסניה  בהן  אותה,  שהרכיבו  המדינות  לעצמאות  הובילה 
אתנו-לאומיות  קבוצות  משלוש  מורכבת  הבוסנית  החברה  בוסנים.  מכונים  בכללותם 
התעצם  ביניהן  והסכסוך  ובוסניאקים,1  קרואטו-בוסנים  סרבו-בוסנים,  דומיננטיות: 
לכדי מלחמת אזרחים שבה שלוש הקבוצות האתניות נלחמו זו בזו בעת ובעונה אחת. 
במלחמה זו נעשה, בין היתר, שימוש מסיבי באלימות מינית-מגדרית ככלי נשק כלפי 
כלל הקבוצות האתניות,2 ואומדן כלל הקורבנות של אלימות מסוג זה הוא בין 20 אלף 
והסרבו- הסרבים  בקרב  אולם  מין,  לפשעי  אחראיות  הקבוצות  כל  אמנם  אלף.  ל-60 
בוסנים3 היה הנוהג של אלימות מינית למדיניות צבאית יזומה ושיטתית שתוכננה טרם 
 Allen, 1996;( הסרבי  מהשטח  בוסניאקים  של  אתני  טיהור  לצורך  המלחמה  פרוץ 
 Salzman, 1998; Coan, 2000; Gallagher, 2003; Snyder et al., 2006; Albert,

.)2019; Di Lellio and Kraja, 2021

פרעות אונס אלו מיקדו את תשומת הלב הבין-לאומית במאפייניה ובמטרותיה 
של פרקטיקה זו, הצביעו על היעדר שיח וחקיקה הומניטרית ויצרו קונצנזוס שלפיו 
אלימות מינית-מגדרית במלחמה היא נשק מלחמתי לכל עניין ודבר. לראשונה נשפטו 
בבית משפט פלילי בין-לאומי אד הוק חיילים שביצעו עבירות מין, ובכתבי האישום של 
הנושאים באחריותיות – ראשי מדינה, מנהיגים פוליטיים ומנהיגים צבאיים – הוזכרה 
תופעת השימוש באונס ככלי מלחמה כסעיף תחת אישום ברצח עם. התפתחויות 
אלו ואחרות במשפט הפלילי הבין-לאומי, וכן החלטות שונות של האו”ם, חיזקו את 
מחויבותה של הקהילה הבין-לאומית למאבק בפשעי מין בעיתות מלחמה באמצעות 
 Diken and( שימוש במנגנונים שונים של צדק מעברי, ובעיקר בתביעות משפטיות

 .)Laustsen, 2005; Cohen, 2013

צדק ַמעֲברי, כפרקטיקה פוליטית ודיסציפלינה מחקרית, בוחן את התמודדתן 
של חברות עם מורשת של סכסוכים והפרות המוניות של זכויות אדם בתקופת שינוי 
משטרי. מקובל להבחין בין שתי גישות מרכזיות של צדק מעברי: גישת הצדק הגמולי 
מדגישה את האחריותיות ואת הצורך בהעמדה לדין של מעוולים ובעיקר הנושאים 
באחריותיות, וגורסת כי טיעונים המבכרים יציבות משטרית ושלום אינם יכולים להוות 

אזרחי בוסניה והרצגובינה בכללותם מכונים בוסנים. תושבי המדינה בני הדת המוסלמית מכונים   1
 .)Bošniaks( בוסניאקים

הספרות המחקרית מכירה בספקטרום רחב של עוולות מגדריות בסכסוכים אלימים ותחת משטרי   2
דיכוי. המאמר מתמקד באלימות מינית-מגדרית, שהיא אחד האלמנטים השכיחים ביותר בנסיבות 

שכאלה.
כדי לפשט את הדיון ייכללו מעתה ואילך הסרבו-בוסנים בקבוצה המכונה “סרבים”.  3

הילה פיקאלי



72

עילה לפטור מעונש או לחסינות ממנו. לעומתה, גישת הצדק המאחה מדגישה את 
הצורך בסיום הסכסוך וגורסת כי אפשר להימנע מהעמדה לדין של מעוולים, ובהם 
הנושאים באחריותיות, אם הדבר יסייע ביצירת מעבר מוצלח שיוביל לשלום ולכינון 
 Teitel, 2003; Bell, 2009; Sharp, 2011; Eisikovits, 2017;( משטר דמוקרטי יציב
Seibert-Fohr, 2019(. שתי הגישות וההבדלים ביניהן בכל הנוגע להעמדה לדין של 

פושעי לחימה יתוארו בהרחבה בהמשך.

במפגש שבין צדק מעברי לעוולות אלימות מינית במלחמה מתגלה ועולה מתח 
בין תועלת חברתית לצדק, ובו מבקש לדון מאמר זה: כיצד יש לפעול בנוגע לַנושאים 
באחריותיות למעשי אונס לחימה המוני לאחר כינון סדר חדש – האם יש להעמיד לדין 
גם את הדרג המדיני והצבאי במסגרת השאיפה לצדק, או שמא כדי להביא לשלום 

וליציבות יש להשהות את העמדתם לדין או אף להעניק להם חסינות מעונש?

הספרות המחקרית המשלבת בין צדק מעברי למגדר עסקה עד כה, בין היתר, 
בסיבות המבניות שבגינן נשים פגיעות יותר בעת קונפליקט, בשילובן של נשים 
 O’Rourke,( במנגנונים מעבריים או בהתאמתם של מנגנונים אלו לעבירות של אלימות
2015(. זאת ועוד, הספרות המחקרית מתייחסת לסוגיית אונס הלחימה מנקודת 
מבט משפטית, כחלק מהאשמות בביצוע רצח עם, אך טרם התפנתה לעסוק בשאלת 
ההעמדה לדין של הנושאים באחריותיות בהקשר הספציפי של אלימות מינית במלחמה, 
בהתייחס למתח שבין תועלת חברתית לצדק. יתרה מכך, הדיון בתופעת אונס הלחימה 
נעשה עד כה באמצעות כלים משפטיים אך לא באמצעות כלי המחשבה המדינית. 
מסיבה זו בולטת בהיעדרה התייחסות למתח שבין תועלת חברתית לצדק בהקשר 
הייחודי של אלימות מינית-מגדרית במלחמה בכלל ובהקשר של מחשבה מדינית 

קונטקסטואלית בפרט. 

ב. צדק מעברי לגישותיו 
צדק מעברי, כפרקטיקה פוליטית וכתחום מחקר אקדמי, עוסק בהתמודדות עם פגיעה 
ממשית ורחבת היקף בזכויות אדם בזמן שינוי משטרי. ניתן לתאר את התחום כמערכת 
ערכים שבה נעזרות חברות היוצאות מסכסוך אלים או ממשטר דיקטטורי, בניסיון לייסד 
משטר דמוקרטי יציב. תכליתו של הצדק המעברי לאזן בין שתי מטרות נורמטיביות: 
מחד גיסא, על הצדק המעברי להתעמת עם עוולות העבר ולהבטיח אחריותיות כלפיהן, 
ומאידך גיסא, מטרתו ליצור הסדרים חברתיים, פוליטיים ומשפטיים חדשים הוגנים. 
שלטונית  יציבות  כינון  פיוס,  דמוקרטיה,  שלום,  השגת  רבות:  מטרות  מעברי  לצדק 
וחברתית, כינון והשתתה של שלטון החוק, כיבוד זכויות הפרט, יצירת תיעוד אמין של 
והענשה של האחראים לעוולות, סיוע בשיקום הקורבנות  זיהוי  זכויות האדם,  הפרת 

צדק מעברי ואלימות מינית-מגדרית במלחמה: מלחמת בוסניה כמקרה בוחן
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וכן עצירת האלימות. בשל הדואליות המובנית של התחום, המטרות הרבות של צדק 
מעברי אינן בהכרח עולות בקנה אחד ונוצרים מתחים המקשים על השגת כל מטרות 

.)Teitel, 2000; Kaufman, 2005; Eisikovits, 2017( המעבר במלואן ובאותו הזמן

בבסיסו של הצדק המעברי מצויה דילמה המכונה “תועלת חברתית לעומת צדק”, 
העוסקת במתח שבין התועלת החברתית – יציבות שלטונית וכינון שלום, ובין השגת 
הצדק – העמדה לדין של מפירי זכויות אדם. המתח בין תועלת חברתית לצדק נוצר 
בשל האפשרות כי התעקשות על אחריותיות והעמדה לדין של בכירי המשטר עלולה 

להוות מכשול בפני השגת התועלת החברתית בחברות מעבריות.

דילמה זו הובילה להתפתחותן של שתי גישות מרכזיות לצדק מעברי המתחרות 
זו בזו: הראשונה היא גישת הצדק הגמולי )Retributive Justice(, גישה לגליסטית 
המדגישה את האחריותיות והצורך בהעמדה לדין של מעוולים הנושאים באחריות, 
והגורסת כי טיעונים העוסקים ביציבות משטרית ושלום אינם עילה לפטור מעונש 
או לחסינות ממנו. לפי גישה זו, להעמדות לדין יש תפקיד היסטורי ופוליטי בתקופות 
מעבר כיוון שהן משרטטות את הגבול בין המשטר הקודם וסכסוכי העבר ובין המשטר 
החדש; מסייעות בהשגת לגיטימציה לכינון שלטון החוק ולהחלתו, שהכרחית לגיבוש 
דמוקרטיה בעתיד; ומחזקות את אמון האזרחים במוסדות הציבור ויוצרות דה-לגיטימציה 
של המשטר הישן. ענישה, בתקופה מעברית בעיקר, נתפסת אומנם כגמול, אך מטרתה 
 Teitel, 2000;( היא להחזיר למוטב לא רק את המעוול הבודד כי אם את החברה כולה

.)Williams and Scharf, 2002

מנגד, גישת הצדק המאחה )Restorative Justice( מדגישה את הצורך בסיום 
וגורסת כי אפשר להימנע מהעמדה לדין של מעוולים, בהם הנושאים  הסכסוך 
באחריותיות, אם הדבר יסייע ביצירת מעבר מוצלח שיוביל לשלום ולכינון משטר 
דמוקרטי יציב. זוהי גישה כוללנית המוסיפה לממד המשפטי ממדים מוסריים, חברתיים, 
פוליטיים וכלכליים ומציעה חלופות למשפטים פליליים ולענישה, בעיקר באמצעות 
מנגנונים לא-משפטיים דוגמת ועדות פיוס ואמת, אנדרטאות, יוזמות לרפורמה מוסדית 
ופיצויים. כלומר אליבא הגישה המאחה ענישה היא אפשרות קיימת אך אינה הכרח, 
ונכון לומר כי תפיסות מאחות מאופיינות לעיתים קרובות בכך שהן מבקשות להפחית 
ענישה של מעוולים ואף להימנע ממנה. גישה זו רואה במנגנונים השונים של הצדק 
המעברי כלי לתיקון העוולה, מתוך תפיסה הוליסטית הרואה את הקורבן והמעוול כחלק 
 Wenzel et al., 2008;( מהחברה ומאפשרת לשניהם לקחת חלק בתהליך השגת הצדק

.)O’Reilly, 2017

הילה פיקאלי
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ג. צדק מעברי ואלימות מינית-מגדרית במלחמה
אלימות מגדרית, מינית בעיקרה, היא תופעה שכיחה בקונפליקטים אלימים, אך לאורך 
או  מלחמה  של  לוואי  כתוצר  מינית,  תוקפנות  של  פרטי  כאקט  נתפסה  ההיסטוריה 
כשלל מלחמה, ולא כפשע מלחמה וכמעשה פוליטי שיש לתת עליו את הדין על פי 
הכישלון  נפוץ  כך  נפוץ,  עצמו  הלחימה  שאונס  כשם  ההומניטרי.4  הבין-לאומי  החוק 
שהתעלמו  המפקדים  האונסים,  החיילים  הם:  באשר  המעוולים  את  ולהעניש  לחקור 
 MacKinnon, 1994; Hansen, 2000;( מהתופעה, ולענייננו – הנושאים באחריותיות

5.)Goldstone and Dehon, 2003; Aoláin, 2006; Milillo, 2006

אחריתה של 1992 הייתה לנקודת מפנה בעניין האלימות המינית במסגרת עימותים 
מזוינים. הדיווחים על השימוש הנרחב באונס כטקטיקה במלחמת בוסניה מיקדו את 
תשומת הלב הבין-לאומית בתכליתה של פרקטיקה זו לביצוע טיהור אתני במסגרת 
קונפליקט אלים, והבהירו כי מדובר בנשק מלחמתי בעל תפקיד אסטרטגי בהשגת 
מטרות צבאיות או פוליטיות. פרעות האונס במלחמת בוסניה חשפו את חסרונם הבולט 
של השיח והחקיקה בחוק ההומניטרי והביאו להכרתו של החוק הבין-לאומי בתופעה 
כפשע מלחמה ולסיווגו כפשע נגד האנושות, במקרה שזו הייתה תופעה שיטתית. בשנת 
 International( 1993 הוקם בהאג בית הדין הפלילי הבין-לאומי ליוגוסלביה לשעבר
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, להלן ICTY(, שתכליתו העמדה לדין 
של אינדיווידואלים החשודים בביצוע עבירות על החוק הבין-לאומי ההומניטרי במהלך 
הקונפליקט, לפי הסעיפים “רצח עם”, “פשעי מלחמה” ו”פשעים נגד האנושות”. הסמכות 
שניתנה ל-ICTY, מחויבותם של התובעים והשופטים, אומץ ליבן של השורדות6 ובעיקר 
פרשנות רחבה לתקיפה מינית הובילו לענישה של תוקפים מיניים בעת מלחמת בוסניה. 
בית המשפט קבע כי אלימות מינית אינה מוגבלת לפלישה פיזית לגוף האדם ויכולה 
לכלול מעשים שאינם מערבים חדירה או אפילו מגע פיזי, ומצא כאחראים גם מפקדים 
שלא השתתפו במעשה אך לא עשו דבר כדי למנעו. כמו כן, חוזקה ההלכה שאונס 

רוב קורבנות האלימות המינית בימי מלחמה ושלום כאחד הן נשים, ולכן התרחב השימוש במונח   4
“אלימות מינית-מגדרית”. מסיבה זו אבקש להתייחס לקורבנות עוולת אונס הלחימה בלשון רבות. ברור 
כי בשימוש לשוני זה אין כל כוונה להוציא את הקורבנות הגברים מחוץ לכלל. ראו לדוגמה את ההגדרה 
שלהלן: “אלימות מינית ומגדרית ]...[ היא אלימות המופנית נגד אישה בגלל היותה אישה או המשפיעה 

.)Pruitt, 2012: 300 על נשים באופן לא פרופורציונלי” )מצוטט אצל
המונח “אונס לחימה” במאמר זה מתייחס לכל פשעי המין האלימים, ולא רק לאונס במובן הקלאסי   5
הצר. הגדרה זו כוללת בתוכה פשעי מין שונים, ובהם עינוי מיני, זנות כפויה, שעבוד מיני ועוד )חגאי-פריי, 

 .)288 :2001
בספרות האקדמית העכשוויות מתנהל דיון מתמשך באשר לשימוש במונח “קורבנות” לעומת   6
“שורדות”, המעיד כי ההתמודדות עם השלכות האלימות המינית מתרחשת גם בזמן ההליך המעברי 
 Pruitt, 2012; O’Reilly,( ובעיקר לאחריו. במאמר נעשה שימוש בשני המונחים ללא הבדל סמנטי ביניהם

.)2017

צדק מעברי ואלימות מינית-מגדרית במלחמה: מלחמת בוסניה כמקרה בוחן



75

יכול להיות סוג של עינוי והוצעה לראשונה הגדרה רחבה וברורה לעבירת האינוס בחוק 
הפלילי הבין-לאומי. לראשונה נשפטו בטריבונל בין-לאומי ייעודי אד הוק מבצעי עבירות 
מין, ובכתבי האישום של הנושאים באחריותיות – ראשי מדינה, מנהיגים פוליטיים 
ומנהיגים צבאיים – חסתה התופעה תחת אישום ברצח עם. יתרה מכך, אונס הלחימה 
 Genocidal( ההמוני בבוסניה הוא שהביא להגדרת התופעה כאונס למטרת רצח עם
 MacKinnon, 1994; Campanaro,( מדיניות צבאית של אונס למטרת רצח עם :)Rape

7.)2001; Russell-Brown, 2003; O’Reilly, 2017

פועלו של ה-ICTY סימן את ראשיתו של עידן חדש בכל הנוגע להענשת עברייני 
 ICTR –( מין במלחמה. בשלהי 1994 הוקם בית הדין הפלילי הבין-לאומי לרואנדה
International Criminal Tribunal for Rwanda(, במטרה לחקור ולהעמיד לדין מבצעי 
מעשים דומים במלחמה שהתרחשה ברואנדה, והוענקו לו סמכויות רחבות יותר מאשר 
אלה של ה-ICTY. לראשונה הייתה הכרה משפטית בעבירות מין שבוצעו ברואנדה 
וביוגוסלביה לשעבר וכן ענישה בגין עבירות אלו. בטריבונלים אלו הוכר אונס לחימה 
כפשע מלחמה, כפשע נגד האנושות, כרצח עם וכהפרה חמורה של אמנות ז’נבה 

.)Campanaro, 2001; Aroussi, 2011(

2002, הייתה ציון דרך  אמנת רומא, שנכתבה ב-1998 ונכנסה לתוקף ביולי 
נוסף בכל הנוגע לאונס לחימה. האמנה קבעה כי פשעי מגדר ומין כפופים לסמכות 
השיפוטית של בית הדין הפלילי הבין-לאומי )International Criminal Court, להלן 
 ICC-ומיסדה הליך ברור המבטיח כי הפושעים יטופלו כראוי. לפי אמנה זו ל ,)ICC
סמכות שיפוט רחבה בכל הקשור ל”רצח עם”, “פשע נגד האנושות” ו”פשע מלחמה”, ויש 
בה התייחסות מפורשת לפשעי מין ובכללם “אונס, שעבוד מיני, זנות כפויה, עיבור כפוי, 
עיקור כפוי וכל אלימות מינית אחרת בעלת משקל דומה”. סמכויות שיפוט אלו הוענקו 
עוד טרם כתיבת האמנה גם לבית המשפט הפלילי הבין-לאומי ליוגוסלביה לשעבר, 
כמו גם לבית המשפט הפלילי הבין-לאומי לרואנדה )חגאיי-פריי, 2011: 291–292; 

.)Pruitt, 2012: 306

העמדתם לדין של מנהיגים סרבים ב-ICTY קידמה את ההכרה באחריותיות לפשעי 
2000 התקבלה  אלימות מינית-מגדרית במלחמה ואת הענישה בגינם. באוקטובר 

תקצר היריעה מלתאר את פסקי הדין פורצי הדרך של הטריבונל שעיקרם אונס לחימה, אך ראוי   7
להזכיר את משפטו של אנטו פורונדג’יה )Prosecutor v. Furundzija(, שבו פסקו השופטים כי לא 
נמצאה כל הגדרה לאונס בחוק הבין-לאומי. לפיכך הוצעה לראשונה הגדרה רחבה ונהירה לעבירת האינוס 
ובכך נקבע תקדים משפטי היסטורי במשפט הפלילי הבין-לאומי )ICTY, 1998(. במקרה של קונרץ’ 
ואחרים )Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vukovic( הואשמו והורשעו לראשונה חיילים בבית דין 
פלילי בעבירות של אונס ושעבוד מיני כסעיף העומד בפני עצמו, ופסק הדין הציג תקדימים המצמצמים 
פערים בהמשגה המשפטית הבין-לאומית של “שעבוד” ו”פשעי מלחמה”, ואף הרחיב את הגדרת פשע 

.)ICTY, 2001( אונס הלחימה כפי שהוצג במקרה פורונדג’ה
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במועצת הביטחון של האו”ם החלטה 1325, שבה מופיעה בין היתר התייחסות מפורשת 
לאחריותיות לפשעי אלימות מינית במלחמה )סעיף 11(:

Emphasizes the responsibility of all states to put an end to 
impunity and to prosecute those responsible for genocide, 
crimes against humanity, and war crimes including those 
relating to sexual and other violence against women and girls, 
and in this regard stresses the need to exclude these crimes, 
where feasible from amnesty provisions.8

בהמשך ישיר להחלטה זאת, ביוני 2008 התקבלה פה אחד החלטה 1820 של 
מועצת הביטחון, שהכירה מפורשות בפשעי מין כנשק בעת עימות.9 החלטה זו קובעת 
כי שימוש באלימות מינית כלפי נשים הוא טקטיקת מלחמה שמטרתה להשפיל את 
האויב, לשלוט בו, להלך עליו אימים ולפגוע במורל שלו. כמו כן, בהחלטה זו מופיעה 
נכונות להטלת סנקציות כלכליות וצבאיות נגד צדדים הנוקטים באלימות מינית נגד 
נשים. בהחלטה הכירה מועצת הביטחון של האו”ם כי אלימות מינית-מגדרית מהווה 
איום על ביטחונן של נשים ברחבי העולם, וציינה כי אונס וצורות אחרות של אלימות 
מינית במלחמה יכולות להיחשב כפשע מלחמה ופשע נגד האנושות. כמו כן, המועצה 
הדגישה כי תמו הימים שבהם זכו המעוולים לחסינות מעונש כחלק מגישה מקיפה 
התרה אחר יציבות, שלום, צדק, אמת ופיוס לאומי. בהמשך להחלטה 1820, בספטמבר 
2009 אימצה מועצת הביטחון את החלטה 1888, הקוראת למנות נציג מיוחד במהלך 
עימות מזוין לצורך תיעוד האלימות המינית בסכסוכים במטרה לצמצמה. החלטות אלו 
הן תוצאה ישירה של תקדימי ה-ICTY בנושא. בהמשך נתקבלו החלטות נוספות בתחום 
זה שתקצר היריעה מלתאר – החלטה 1889 )2009(, החלטה 1960 )2010( והחלטה 

2106 )2013(, שהמשיכו את הקו המנחה של ההחלטות שקדמו להן.

עם זאת, יש להבהיר כי הדרך לענישה בפועל עודה ארוכה, ומספר התביעות 
המשפטיות שהתייחסו לאלימות מינית כאל פשע מלחמה נמוך במיוחד, אף שה-
ICTY ייחס חשיבות עליונה למאבק בתופעת הפטור מעונש לפושעי מלחמה. רבים 
מהמעוולים מעולם לא נתנו את הדין על מעשיהם ונראה כי לעולם לא יועמדו לדין. 
יתרה מזאת, הנושאים באחריותיות לאלימות המינית רחבת ההיקף שהתרחשה במהלך 

 Unites Nations Security Council Resolution 1325, S/Res/1325 )2000( )31 October  8
2000(, p. 3

 .Unites Nations Security Council Resolution 1820, S/Res/1820 )2008( )19 June 2008(  9
החלטה מספר 1820 של מועצת הביטחון גינתה את השימוש באלימות מינית ככלי מלחמה וחיזקה את 
החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו”ם, והופיעה בה גם דרישה מהצדדים בסכסוך לנקוט אמצעים 
מתאימים כדי להגן על אזרחים מפני אלימות מינית, לרבות אימון חיילים ואכיפת אמצעים משמעתיים.
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מלחמת בוסניה אומנם הועמדו לדין בגין פשעים נגד האנושות, אך בכתב התביעה לא 
הופיעו עוולות האלימות המינית כסעיף בפני עצמו, ובתקציר פסק הדין הן לא הוזכרו 
כלל. אם כך, אלימות מינית אמנם מוכרת על ידי הקהילה הבין-לאומית כפשע מלחמה, 
אך ההתייחסות לפשע זה, משפטית ואחרת, אינה מקיפה ונחרצת כמו ההתייחסות 
 Aroussi, 2011; Manjoo and McRaith, ;2011 ,לפשעי מלחמה אחרים )חגאי-פריי

.)2011; Pruitt, 2012

ההעמדה לדין של מעוולי אונס הלחימה, ובהם הנושאים באחריותיות, מעלה סוגיות 
רבות לדיון, למשל מתן מענה לצורכי הקורבנות, עלות ההליך המשפטי וקשיים טכניים, 
“צדק של מנצחים”, משפט פלילי כצדק בררני, רטרואקטיביות ועוד.10 החלת טיעוני 
הגישות השונות של צדק מעברי על אירוע שהתרחש במציאות מעמידה את התיאוריה 
למבחן אל מול מערך שיקולים מציאותי ורחב יותר משיכולים לייצר, ככל הנראה, דיונים 

תיאורטיים וניסויים מחשבתיים. 

ד. מקרה בוחן: ההתמודדות המעברית עם עוולות אלימות 
מינית-מגדרית במלחמת בוסניה 

מאמר זה מבקש לבחון ארבעה שיקולים מהותיים מפרספקטיבת הצדק הגמולי והצדק 
המאחה, בכל הנוגע להעמדה לדין כמנגנון של צדק מעברי בהקשר הספציפי של אונס 
לעומת  חברתית  “תועלת  דילמת   )1( בוסניה:  במלחמת  שהתרחש  ההמוני  הלחימה 
לאלימות  באחריותיות  לנושאים  וענישה  גמול   )3( בחברה;  הפיוס  קידום   )2( צדק”; 

מינית-מגדרית במלחמה; )4( יצירת תיעוד היסטורי אמין.

1. דילמת תועלת חברתית לעומת צדק
כל המעוולים באונס הלחימה,  לדין של  לדרוש העמדה  יש  גישת הצדק הגמולי  לפי 
ובהם הנושאים באחריותיות, משום שפעולה זו תבסס את יציבותו של המשטר החדש 
ותעניק לו לגיטימציה, תקדם את הפיוס ותסייע לחברה לאחות את השברים ולהתקדם 
הצדק  גישת  לפי  אדם. מנגד,  זכויות  וכיבוד  יציבות משטרית  עתיד של שלום,  לעבר 
המאחה ההתעקשות להעמיד לדין את המעוולים, ובעיקר את בכירי המשטר הקודם, 
להנצחת  ותגרום  שהושגו  והפיוס  השלום  את  תערער  השלטונית,  ביציבות  תפגע 
 Teitel, 2000; Williams and Scharf, 2002; Pruitt, 2012;( בחברה  השסעים 

.)Eisikovits, 2017

מאמר זה מבוסס על עבודה לשם קבלת תואר מוסמך שהוגשה במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת   10
בר אילן, שבה נידונו בהרחבה סוגיות אלו ואחרות באמצעות גישת הצדק המאחה והצדק הגמולי 

בהתייחסות לתופעת אונס הלחימה במלחמת בוסניה. 
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בהקשר הבוסני, מאחר שאונס הלחימה היה תופעה רחבת היקף שאחראי לה 
לא רק החייל הבודד, גישת הצדק הגמולי טוענת כי גם בכירי הממשל ומנהיגי הצבא 
חייבים בדין פלילי על העוולה. העמדה לדין בגין תופעת אונס הלחימה תחת המשטר 
החדש תייסד מסורת של מחויבויות לזכויות אדם וזכויות נשים בכללן, ותהווה הכרזה 
כי פשעי מין, בימי מלחמה ובימי שלום, לא יעברו בשתיקה וללא מתן דין מעתה ואילך 
)MacKinnon, 1994; Teitel, 2000(. יש לציין כי ההכרה המשפטית הבין-לאומית 
 ,)DusanTadic(́ ’הראשונה בפשעי מין במובנם הרחב הייתה במשפטו של דושאן טאדיץ
שהורשע בתקיפה מינית של גברים.11 הרשעה זו חשפה כי קורבנות אונס לחימה הם 
בני אדם משני המינים, והבהירה כי אונס לחימה הוא פשע פסול ללא קשר למגדר 

.)Henry, 2011( הקורבן

על פי גישת הצדק הגמולי, חסינות מהעמדה לדין של כל מעוולי אונס הלחימה 
)החיילים האונסים והנושאים באחריותיות( תגרור אלימות נוספת, שכן הקורבנות ובני 
משפחותיהן יחושו כי המשטר החדש מתעלם מהכאב ומהסבל שנגרמו להם, ויבקשו 
לעשות צדק או לנקום את נקמתם בדרכים לא פורמליות ולא חוקיות. המצדדים בגישה 
זו מבקשים להזכיר כי בחברות פטריארכליות מסורתיות, כמו החברה הבוסנית על 
כל הקבוצות האתניות המרכיבות אותה, האונס נתפס כמעשה משפיל ופוגע לא רק 
 Diken and( בקורבן אלא גם במשפחה ובקהילה שלה, והן יבקשו לנקום את הפגיעה

.)Laustsen, 2005; Milillo, 2006; Lambourne and Carreon, 2016

בהתעלם מהשאלה מיהי הקבוצה שנקטה ראשונה את פרקטיקת אונס הלחימה, 
ברור לכול כי נקמה היא מעגל אין-סופי, בעיקר כשמדובר בקבוצות המחזיקות בנרטיב 
היסטורי בדבר היותן קורבן דוגמת האומה הסרבית, שאליה משתייכת הקבוצה הסרבו-
בוסנית. במקרים כאלה יש יסוד סביר להניח כי הרצון לנקם לא יתפוגג מעצמו, וכי 
חסינות מהעמדה לדין ופטור מעונש על העוולה הנידונה יובילו לחידוש האלימות 
המינית בין הקבוצות. כך תתחדש הלחימה ותתערער יציבות הממשל החדש )בן-דוד, 

.)Williams and Scharf, 2002 ;2005

הוכחה לטיעון זה ניתן למצוא במלחמת העולם השנייה: עם תום המלחמה צעדו 
חיילי הצבא האדום לגרמניה הנאצית ואנסו אלפי נשים גרמניות כנקמה על פשעי הרייך 
השלישי. אונס לחימה לא היה פרקטיקה נפוצה של הצורר הנאצי, ועובדה זו מחזקת 
את הטענה של גישת הצדק הגמולי כי אונס כמעשה נקם עלול להתעורר לאחר כל 
קונפליקט, על אחת כמה וכמה אם נעשה שימוש נרחב בפרקטיקה זו בתקופת הלחימה 
עצמה )Wood, 2006; Clark, 2016(. אם כן, בהקשר הבוסני מוטב להעמיד לדין את 

המעוולים כדי לשמר את השלום שהושג ולסייע בייצוב המשטר החדש.

ICTY, ”Landmark Cases“, http://www.icty.org/sid/10314  11
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זאת ועוד, גם אם לא תתחדש האלימות בשל שאיפות הנקם, היעדר טיפול משפטי 
בסוגיה חשובה זו עלול לחבל באמון האזרחים הפגועים במשטר החדש, העושה את 
צעדיו הראשונים ביצירת מסורת הדורשת אחריותיות. העמדה לדין תגדיל את אמון 
האזרחים בממשל החדש, תיצור מערכת משפטית מתפקדת הזוכה ללגיטימציה 
ציבורית, תעודד יצירת מסורת חדשה של הגנה על זכויות אדם וזכויות נשים הדורשת 
אחריותיות על פגיעה בזכויות אלה, ותוביל תפיסה שלפיה אלימות מינית, בימי מלחמה 
או שלום, לא תתקבל במשטר החדש. כל אלו יסייעו לטפח אידיאלים דמוקרטיים 

.)Teitel, 2000; Pruitt, 2012( ויתרמו ליציבות המשטר החדש ולקידום השלום

הנושאים  לדין של  רואה בהעמדה  גישת הצדק המאחה  לכך,  גמור  בניגוד 
באחריותיות לאלימות מינית במלחמה פעולה שדווקא מסכנת את המשטר החדש 
ויציבותו. לפי גישה זו, במקום לתת לזוועות לשכוך ולהתמודד עימן באופן לא משפטי 
שיאפשר לקורבן, למעוול ולחברה כולה להשתקם, המכניזם המשפטי יוביל לתסיסה 
מחודשת ויערער את ההליך המעברי ואת השלום שהושג. חידוש העיסוק והדיון באונס 
הלחימה שהתרחש בעבר אינו מתיר למחלוקת לשקוע ולהישכח, ולכן הוא זה שעלול 
ללבות את יצר הנקם ולהביא לערעור היציבות שהושגה. לאחר המלחמה ממשלות 
שונות בסרביה שיתפו פעולה בעל כורחן עם ה-ICTY, וחוסר המעורבות הממשלתית 
בהתמודדות עם זוועות המלחמה כמעט אפשר למכחישי פשעי מלחמה להשתלט על 
השיח הציבורי ולערער על הלגיטימיות של הממשל הדמוקרטי החדש שנכנע לתכתבי 

הקהילייה הבין-לאומית.

יתרה מכך, לפי גישה זאת העמדה לדין של הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה 
מחבלת ביציבות המשטר החדש, משום שהנאשמים ותומכיהם עשויים להתקומם נגד 
 Teitel, 2000;( ההאשמות נגדם בטענה שמדובר ב”ציד מכשפות” ממניעים פוליטיים

.)Kaufman, 2005; Wenzel et al., 2008; Eisikovits, 2017

כמו כן, מפרספקטיבת הצדק המאחה אפשר לטעון כי האשמה באונס, בפרט 
במדינות הבלקן, היא האשמה חמורה לא פחות מרצח )ולעיתים אף יותר שכן מדובר 
בעוולה הקשורה בכבוד המשפחה(, ועלולה להביא לחידוש האלימות ולערעור המשטר 
החדש. כך, למשל, עולה מהמקרה של מילקן גויקוביץ’ )Milkan Gojkovic(, חייל סרבי 
שהורשע בבית דין בסרייבו בהריגת 35 אנשים, באונס 11 נשים בוסניאקיות וקרואטו-
בוסניות וכן בעינוי, שוד וביזה במהלך המלחמה. בעדותו טען גויקוביץ’ כי מעשי ההריגה 
נבעו מהגנה עצמית, הכחיש בתוקף את מעשי האונס שיוחסו לו והביע זעזוע וגועל 
מההאשמות )Popov and Gojković, 2000(. דבריו מעידים כי האשמת חייל באונס 
נתפסת בחברה הסרבית ובחברה הבוסנית כהאשמה חריפה, וייתכן כי תחושת הגועל 
שהביע נובעת מהתפיסה כי אונס הלחימה שבו הואשם נתפס כמתועב, שפל ואולי 
אף “מזוהם” בעיניו. לא מן הנמנע לפרש את דבריו כסלידה מהמחשבה על קיום יחסי 
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מין עם אישה מקבוצה אתנית אחרת בשל תפיסות גזעניות. אך גם פרשנות זו תומכת 
בטענה כי קיום יחסי מין, בכפייה או מרצון, עם אישה מקבוצה יריבה היא מעשה פסול 
בעיניו. גם מנהיג הסרבו-בוסנים במלחמה, רדובאן קאראדג’יץ’, הכחיש נמרצות את 
ההאשמה בדבר אונס לחימה בבוסניה וכינה האשמה זו עזת מצח וחסרת בושה.12 
נראה כי האשמת הקבוצה הסרבו-בוסנית באונס לחימה עלולה לחולל סערה ולערער 
את יציבות המשטר החדש המבקש לשרוד נוכח הקשיים המעבריים. האשמת בכירי 
המשטר באונס לחימה חריפה אף יותר בשל הסמליות שבה – העמדה לדין של אישיות 
בכירה בגין אונס מלחמה משמעה האשמה בשימוש נרחב בפרקטיקה זו בקרב לוחמי 
הקבוצה הסרבית, ויש בה משום האשמה כלפי הקהילה הסרבית כולה, שעשויה לזעום 
על כך. במילים אחרות, העמדה לדין של הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה עלולה 
 Teitel, 2000; Kaufman,( ללבות מחדש את הקונפליקט ולגרום לפרעות נוספות
Clark, 2009 ;2005(, וכך להעמיד בסכנה את כינון הסדר הבין-לאומי והמדיני החדש 

ואת יציבות המשטר החדש. 

לתפיסת הצדק המאחה, המנגנון המשפטי-מעברי שהוקם כדי להעמיד לדין את 
פושעי המלחמות ביוגוסלביה, בכללם מעוולי אונס הלחימה, לא תרם ליציבותו של 
משטר דמוקרטי ליברלי בבוסניה בעיקר מפני שלא כלל פתרון מקומי-עצמאי של 
הקבוצות בבוסניה אלא נכפה על ידי מדינות מובילות בקהילה הבין-לאומית. פרקטיקות 
צדק מעברי שננקטו בבלקן לאחר מלחמת בוסניה הובילו לשיח שלא אפשר לציבור 
הסרבי להשתתף בריפוי, ולמעשה יצרו נתק בין פעולות ודיונים של צדק מעברי לבין 
הציבור הסרבי הבוחר להדיר רגליו מהם )Obradović-Wochnik, 2013(. יוזמות 
רשמיות של צדק מעברי שננקטו בבוסניה ובסרביה בידי קובעי מדיניות בין-לאומיים 
עודדו שורדות של אונס לחימה לאמץ פרקטיקות מסוימות של צדק מעברי, או לחלופין 
לעמוד בציפיות של קובעי מדיניות אלו, ובכך הושתקו קולותיהם של חלקים מסוימים 
בציבור שאינם רוצים או מסוגלים להישמע בתנאי שיחה אלו. דווקא יוזמות צדק מעברי 
שמקורן בציבור הבוסני והסרבי הוכיחו את עצמן כמאפשרות שינוי ברמת הפרט, המביא 
בתורו לטרנספורמציה בחברה כולה. לפיכך, עשיית הצדק על ידי החברה עצמה היא 
שתביא לחיזוק יציבותו של המשטר החדש כך שיהיה מסוגל להתמודד עם שסעים 

13.)Obradović-Wochnik, 2013; O’Reilly, 2017( ומחלוקות

מענה “גמולי” לטענה זו יציע כי בבוסניה הועילה ההעמדה לדין לכינון משטר 
יציב ולמיסודה של מערכת משפטית בסרייבו, והובילה לכך שב-2014 נערכו בחירות 
חופשיות והוגנות לנשיאות תלת-ייצוגית )בבוסניה והרצגובינה מכהנים שלושה 

Karadzic Denies Rape Camps“, https://www.youtube.com/“ 12  ראו בסרטון שכותרתו
.watch?v=6UR-1SsCaW4

13  בעבודת המוסמך שכתבתי מפורטת בהרחבה טענה זו, המכונה “צדק של מנצחים”. 
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נשיאים: סרבו-בוסני, בוסניאקי וקרואטו-בוסני, המתחלפים כל תקופה קצובה(, והוקמה 
קואליציה רחבה המורכבת ממפלגה בוסניאקית, מפלגה קרואטו-בוסנית ומפלגת 
ה-SDS )המורכבת מסרבו-בוסנים וכיום גם מבעלי בריתה מרפובליקה סרפסקה(. אמנם 
הפדרציה הבוסנית אינה דמוקרטיה ליברלית, אך ניתן לומר כי המשטר החדש מתיר 
למפלגות פוליטיות להתארגן ולתפקד באופן חופשי ועושה מאמצים לקדם את זכויות 
.)Puddington and Roylance, 2018( האזרח, את חופש העיתונות ואת שלטון החוק

2. קידום הפיוס בחברה
ציבורי  כטקס  תיתפס  לחימה  אונס  בגין  לדין  כי העמדה  מניחה  הגמולי  הצדק  גישת 
ומאפשר  האלים  מעברה  החברה  את  מתיר  בפומבי,  חדשות  נורמות  המציב  מועיל 
לה לחתור לפיוס. לפי תפיסה זו, העמדה לדין בעיתות מעבר היא כלי לשינוי חברתי 
ולא רק מנגנון משפטי. העמדה לדין בגין אונס הלחימה במלחמת בוסניה ביססה את 
האחריות הפלילית האישית של המנהיגים הקודמים. הדבר סייע לקידום הפיוס במדינה 
ולהחלמת החברה כולה, בעיקר מפני שתופעת אונס הלחימה במדינה נבעה ממתחים 

.)Minow, 1998; Teitel, 2000; Kaufman 2005; Eisikovits, 2017( אתניים

להבדיל, גישת הצדק המאחה תטען את ההפך בדיוק: ההליך המשפטי אינו 
מתאים למקרים שבהם האלימות ניזונה ממתח אתני בגלל חוסר היכולת לייחס את 
העוולה לקבוצה ממוקדת של אנשים. במקרה של מלחמת בוסניה, פעולות המנגנון 
המשפטי כלפי מבצעי אונס הלחימה לא הועילו מכיוון שהמעוולים השתייכו לכל שלוש 
הקבוצות האתניות ומספרם היה גדול. לגישת הצדק המאחה, העמדה לדין של הנושאים 
באחריותיות לאונס הלחימה אמורה להיות פרטנית כדי לאפשר לבית הדין לבחון כל 
מקרה לגופו ועל סמך הראיות; הניסיון למצוא דמות מייצגת שעל גבה תחל החברה 
להחלים מפצעיה באמצעות ההליך הפלילי של הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה 
הוא סמלי בלבד, נידון לכישלון ולא ישרת את מטרת קידום הפיוס בחברה. דהיינו 
ההליך הפלילי כלפי בכירי הממשל בבוסניה לא הוביל להסרת האשמה מהקבוצה 
הסרבית, ואילו היו בוחרים בכלי דוגמת ועדות אמת ופיוס, שהיה מניח תפיסה של 
אשמה קולקטיבית, אזי היה הדבר מקדם את הליך הפיוס בחברה – “אם ’כולם אשמים’, 
כולם חייבים לפעול לפיוס” )בן-דוד, 2005: 462(. לפי גישת הצדק המאחה העמדה לדין 
היא פרטנית, בשעה שההליך המעברי הוא הליך קולקטיבי האמור לכלול מעוולים מכל 
הקבוצות. זאת ועוד, “מיקוד” האשמה במנהיגי הסרבים מבליע את עוולת אונס הלחימה 
שבוצעה בידי מעוולים משתי הקבוצות האחרות שמנהיגיהן לא הואשמו באחריותיות 
לאונס הלחימה. מסיבות אלו נוצר שיח המנתק את הציבור הסרבי מיוזמות צדק מעברי 
Minow, 1998; Obradovic-́( שונות, ומרתיע אותו מלקחת חלק בתהליך הפיוס בחברה

.)Wochnik, 2013; Eisikovits, 2017
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לטענות אלה ישיבו הדוגלים בצדק גמולי כי ההליך הפלילי שננקט כלפי בכירי 
המשטר הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה בבוסניה – מלאדיץ’, מילושביץ’ 
ובעיקר קאראדג’יץ’ – ִאפשר להסיר את אות הקלון מעל הסרבים כולם ומנע במידת 
מה האשמה קולקטיבית של כלל הגברים הסרבים, אף שמרבית מעוולי אונס הלחימה 
 Minow, 1998; Teitel,( המשתייכים לקבוצה זו לעולם לא יתנו את הדין על פשעיהם
Williams and Scharf, 2002 ;2000(. יתרה מכך, לפי גישת הצדק הגמולי פיוס בכל 
מחיר הוא בגדר הוספת חטא על פשע, שהרי שלום בר קיימא ופיוס חברתי לא יתקיימו 

ללא עשיית הצדק והבאת המעוולים לדין. 

3. גמול וענישה לנושאים באחריותיות לאלימות מינית מגדרית במלחמה
הגישה הגמולית דוגלת באחריותיות, ותכליתה להעמיד לדין בעיקר )אך לא רק( את 
המוני.  לחימה  אונס  דוגמת  ביותר  החמורים  לפשעים  האחראים  העיקריים  האנשים 
את  למנוע  יכולתם  ובשל  מעמדם  בשל  מאחרים  יותר  לעונש  ראויים  נחשבים  אלו 
 Minow, 1998; Teitel, 2003;( תופעת אונס הלחימה או לכל הפחות להביא לצמצומה
האחריותיות  סעיף  תחת  לדין  הועמדו  הסרבי  והצבא  המדינה  ראשי   .)Henry, 2016
בחוקת ה-ICTY )סעיף ICTY, 2009 ;)3(7(: לבכירי הממשל אחריות פלילית אישית 
לתופעת אונס הלחימה, בין שידעו ובין שלא ידעו שהכפופים להם נוקטים פרקטיקה 
זו, כיוון שלא נקטו את הצעדים הדרושים כדי למנוע פשעי מין אלו או כדי להעניש את 

מבצעי העוולה.14 

הענשתם של הנושאים באחריותיות לאונס לחימה מהווה הכרה פומבית בעוולה 
תוך הוצאתה מהספרה הפרטית לספרה הציבורית. מחקרים הסיקו כי הפרקטיקה של 
אלימות מינית נגד נשים נמצאת בשימוש נרחב גם לאחר שהושגו הסכמים רשמיים של 
 Aoláin,( הפסקת אש, משום שאונס לחימה עדיין משויך תפיסתית לספרה הפרטית
Harris Rimmer, 2010 ;2006(. הליך פלילי המופנה לא רק כלפי החייל האונס אלא 
גם כלפי הנושאים באחריותיות חושף את הפן הציבורי-פוליטי-חברתי של העוולה, 
ומקדם שינוי תפיסתי שלפיו אונס לחימה הוא נשק מלחמה לכל דבר ועניין ושיש 
לשייכו לספרה הציבורית ולנקוט אמצעים משפטיים כלפי כל המעוולים. יתרה מכך, 
שורדות אונס רבות מעידות כי עבורן ההעמדות לדין הכרחיות ליצירת חברה הוגנת, 
 Teitel, 2000; Williams( ורגעי הרשעה של האשמים מהווים עבורן רגעי נחת וסיפוק

.)and Scharf, 2002; O’reilly, 2017

כך, למשל, משפטו של מפקד יחידת הג’וקרים )The Jokers(, יחידה מיוחדת של 
מועצת הביטחון הקרואטית, התמקד באונס לחימה חוזר ונשנה של אישה בוסניאקית. 

ICTY, ”In Numbers“, http://www.icty.org/sid/10586/  14
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הנאשם אנטו פורונדג’יה )Anto Furundžija( לא אנס את הקורבן אלא פקודו הוא 
שאנס אותה אל מול קהל חיילים משועשע. התביעה הציגה מקרים נוספים שבהם 
ביצעו פקודיו פשעי מין מזעזעים בנשים בוסניאקיות, והדגישו כי מעשים אלו התבצעו 
בנוכחות פורונדג’יה, והלה לא עשה דבר כדי לעצור או לצמצם פעולות אלו. פורונדג’יה 
הורשע כשותף לאונס ועינוי המהווים הפרה של דיני המלחמה ונידון לעשר שנות 
מאסר )ICTY, 1998; Coan, 2000; Hansen 2000(. דוגמה נוספת היא ראטקו 
מלאדיץ’, מפקד הכוחות הסרבו-בוסנים במלחמה הידוע בכינויו “הקצב מבוסניה”. 
מלאדיץ’ הואשם ב-11 סעיפים של רצח עם, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות 
ונידון למאסר עולם. אמנם עבירת האונס לא עמדה בפני עצמה בכתב האישום, אך היא 
הופיעה כסעיף תחת האשמתו ברצח עם. הוא נמצא אשם בכך שהיה מודע לפשעי 
המלחמה שביצעו פקודיו ולא פעל כדי למנוע פשעים אלו או להעניש את העבריינים. 
כלומר מלאדיץ’ הואשם, בין היתר, גם בכך שלא ניסה למנוע את מעשי האונס שביצעו 

הלוחמים הכפופים לו, אלא התעלם מהתופעה.15 

מפרספקטיבת הצדק המאחה אפשר להשיב על הטענה המובאת לעיל בכך שהרצון 
בגמול למעוול אינו מקדם בהכרח את טובתה של החברה כולה. מנקודת מבט מאחה 
נראה כי יש קושי משפטי ליישם את חוקי המשפט הפלילי הבין-לאומי במקרה של 
פשעים חמורים כגון אונס לחימה שיטתי, היות ש”פריטת המעשים לעבירות קונקרטיות 
 :2005 שביצעו יחידים נגד יחידים מגמדת את הטוטאליות של המעשה” )בן-דוד, 
463(. מאידך גיסא, ההשלכה הפרקטית של ההליך הפלילי מובילה לכך שהנושאים 
באחריותיות מועמדים לדין בעוד מרבית האנסים נותרים חופשיים ממתן דין וחשבון על 
מעשיהם )Kent, 2013(. במקרה הבוחן דנן הועמדו לדין המנהיגים הסרבים: מלאדיץ’, 
קאראדג’יץ’ ומילושביץ’, כמו גם המפקדים דוגמת פורונדג’יה שלא השתתפו פיזית 
במעשי האונס, ואילו רוב רובם של החיילים האונסים המשיכו בחייהם. ההליך הפלילי 
גרם לכך שהנושאים באחריותיות הם “דגים גדולים” שנתפסו ב”רשת המשפטית”, 
בשעה שבמרבית מקרי אונס הלחימה החיילים שביצעו את פרעות האונס נחשבים 
“דגי רקק” שלא “עלו בחכה” המשפטית ונותרים חופשיים מדין. כך עשיית הצדק היא 

סימבולית בלבד.

מפרספקטיבת הצדק הגמולי אפשר להשיב לטענה זו בכך שאונס לחימה )בוודאי 
במסגרת רצח עם( הוא פשע אינדיבידואלי וגם פשע מדיני, ועליו מחויבים לתת את הדין 
 .)Hansen, 2000( החייל האונס כמו מנהיגי המדינה הנושאים באחריותיות לעוולה זו
העובדה כי מייד לאחר פרסום התופעה בתקשורת הבין-לאומית חלה ירידה בהיקפם של 
מקרי אונס הלחימה המדווחים הייתה הצדקה נוספת להעמדה לדין של בכירי המשטר 

ICTY, ”Case Information Sheet: Ratko Mladic“́, https://www.icty.org/x/cases/mladic/  15
.cis/en/cis_mladic_en.pdf
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דוגמת מלאדיץ’, כלומר הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה בבוסניה היו מודעים 
 16.)Wood, 2010( לתופעה ומשנחשפה בתקשורת הבין-לאומית פעלו כדי לצמצמה

4. יצירת תיעוד היסטורי אמין
אחת ממטרות הצדק המעברי היא יצירת תיעוד אמין של הפרת זכויות האדם. התומכים 
בגישת הצדק הגמולי גורסים כי הליך משפטי מקדם את גילוי האמת ומוביל ליצירת 
תיעוד היסטורי אמין של העובדות שיוכל להיות חלק מהזיכרון הקולקטיבי ההיסטורי, 
התיעוד  בוסניה,  מלחמת  של  הפרטי  במקרה  הסכסוך.  של  הנרטיב  את  ישריש  ובכך 
ועתה  הסכסוך,  של  הנרטיב  את  השריש  במלחמה  המינית  האלימות  של  המשפטי 
ברור לכול כי מדובר בפרקטיקה שאינה תוצר לוואי של המלחמה כי אם נשק מלחמה 
 ICTY-ה זה  במובן  הבוסניאקי.  העם  נשות  ובעיקר  בוסניה,  נשות  כל  נגד  שהופעל 
 Williams ;2005 “מסגר” את הנרטיב של אונס הלחימה בבוסניה ככלי נשק )בן-דוד, 

 .)and Scharf, 2002; Clark, 2009; Michel and Del-Mar, 2014; O’Reilly, 2017

מנגד, תומכי גישת הצדק המאחה טוענים כי בשל קשיים טכניים בתי דין פליליים 
בין-לאומיים, קל וחומר מקומיים, אינם מסוגלים לנתח עשרות אלפי עדויות כפי 
שיכולים לעשות מנגנונים אחרים של צדק מעברי, כגון ועדות אמת, ובכך ליצור תיעוד 
היסטורי אמין ורחב היקף. יתרה מכך, גישת הצדק המאחה רואה במנגנון המשפטי 
מכשול בהשגת מטרת התיעוד שכן הדיון המשפטי מוגבל מפאת דיני הראיות: השורדות 
אינן מספרות על העוולה שנגרמה להן באופן שוטף וקולח שיסייע להן להתגבר על 
שאירע, והמעוולים אינם משתפים את האמת מסיבות ברורות מאליהן. אם כך, ועדות 
אמת עדיפות על ההליך המשפטי בכל הנוגע לתיעוד היסטורי משום שהמעוולים 
עשויים להתוודות על מעשיהם מבלי לנסות להתגונן ולכפור בהאשמות נגדם כיוון שהם 
אינם צפויים להיענש. מצידן של הקורבנות, ייתכן כי באמצעות חלופות לצדק גמולי 
ימסרו שורדות של אלימות מינית במלחמה את עדותן בכנות, ותהא זו שבירת השתיקה 

 .)Obradović-Wochnik, 2013 ;2005 ,של הציבור בפעולות צדק מעברי )בן-דוד

טיעון נוסף של גישת הצדק המאחה הוא שפסק הדין המשפטי אומנם זוכה 
תיאורטית לאמון אוניברסלי אך אין כל ביטחון כי הוא תיעוד נאמן של המציאות, שהרי 
למשפטנים ולשופטים תפיסה מסוימת של האירועים וייתכן כי השתייכותם לקהילה 
מסוימת תשפיע על פסק דינם. כמו כן, הליך משפטי לא בהכרח יזכה לאמון כלל 
הציבור ויש קהילות שיבקשו ליצור נרטיב אחר מזה שההליך המשפטי יוצר. אם כן, 
לנרטיב של פסק הדין לא יהיה כל ערך בהיותו נתון למניפולציות )צדק של מנצחים, 

לטענת אליזבת’ ווד, צבאות וארגוני גרילה יכולים לצמצם ואף למנוע תופעות של אלימות מינית   16
במהלך קונפליקט, ואם התקיימה תופעה רחבה של אונס לחימה יש בכך כדי להעיד שבכירי המשטר 

.)Wood, 2010: 320( לא עשו די כדי למנעה ועליהם לתת את הדין על כך
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דעות קדומות של השופטים ורטרוקאטיביות(,17 וכן משום שיצירת נרטיב שאינו משתף 
את הציבור באופן ההולם את רצונו מעידה על הומוגניזציה של החברה ועל ניסיון 
לכפות עליה קולקטיביזציה, ובכך משטחת את הנרטיב, ואינה מאפשרת סובייקטיביות 
פוליטית שלה זקוקות השורדות )O’reilly, 2017(. כמו כן, המכניזם המשפטי, כפי 
שהוא מיוצג על ידי ה-ICTY, לקח על עצמו לתעד את ההיסטוריה הרשמית של מלחמות 
יוגוסלביה,18 וזו בין היתר הסיבה לכך שההעמדות לדין אורכות בו זמן רב )בן-דוד, 
2005(, אך הנאשמים עלולים שלא להתוודות בבית המשפט על מעשיהם מסיבות 
ברורות. לעומת זאת, ועדות האמת מאפשרות לנושאים באחריותיות לתופעת אונס 
הלחימה להתוודות על פשעיהם. כך ניתן יהיה לדעת אם זו הייתה תופעה מתוכננת, 
שיטתית ויזומה או לאו, וכן ניתן לתעד ולנתח את ההיסטוריה באופן הוליסטי וניטרלי.

מנקודת המבט של גישת הצדק הגמולי, אמירת האמת אינה תחליף לאכיפת החוק 
הפלילי באמצעות תביעה משפטית, ובוודאי שאינה מקדמת את עשיית הצדק; מה גם 
שאין בה התנצלות או גמול על הזוועות שנעשו )Teitel, 2000(. אומנם במשפטו של 
קאראדג’יץ’ עסקה התביעה בבעלות השטחים מאתיים שנה קודם, אך בה בעת מנהיג 
הצבא הסרבו-בוסני היה יכול לטעון לחפותו ולהיעזר באותה ההיסטוריה כדי לתאר את 
עוולות השלטון העו’תמאני באזור וכך להוכיח את דבריו.19 מכאן שהתביעה וההגנה 
כאחד נזקקו להיסטוריה כדי להסביר את מהלכי המלחמה ואת הפשעים שבוצעו בה. 
 ICTY-יכולתם של נאשמים סרבים להישען על העבר בעדותם מחלישה את הטענה כי ה

יש הטוענים, כחלק מגישת הצדק המאחה, שה-ICTY העמיד לדין חיילים ובכירי משטר על עוולת   17
אונס הלחימה שלא נאסרה חוקית בזמן שבו בוצעה. כשהתרחשה תופעת אונס הלחימה בבוסניה 
הייתה אך ורק דרישה לנורמה בין-לאומית שהוצגה באמנת ז’נבה ודרשה להגן על נשים מפני אונס 
 ICTY-בעת קונפליקט מזוין, אך לא הייתה קביעה כי אונס לחימה הוא פשע האסור לפי חוק, ולכן ל
לא היה בסיס חוקי להעמיד לדין את הנושאים באחריותיות לתופעה זו )חגאי-פריי, 2011: 280–281; 
Campanaro, 2001: 2567; Pruitt, 2012: 305 (. מפרספקטיבת הצדק הגמולי אפשר להשיב כי סוגיה זו 
מהותית פחות מאז משפטי נירנברג, שבהם נקבע כי אין צורך בחוק ספציפי כדי לשאת באחריותיות בפני 
בית משפט בין-לאומי )Eisikovits, 2017(. חשוב מכך, אונס לחימה הוא עוולה קיצונית, בזויה ומעוותת 
שהמוסר האנושי אינו יכול לשאת, ולכן גם אם לא היה איסור משפטי עת בוצעה העוולה עדיין צריכים 
הנושאים באחריותיות לתת את הדין. ייתכן כי אונס הלחימה בבוסניה הבהיר לכול כי פרקטיקה זו היא 
אמצעי לחימה לכל עניין ודבר ואז כשרה השעה להעמיד לדין את מעוולי אונס הלחימה. ההעמדה לדין 
דווקא של בכירים בבוסניה לא הייתה שרירותית אלא נבעה מההפנמה של חומרתו המוסרית של המעשה 
ושל השלכותיו ההרסניות )Minow, 1998: 32–37(. מעבר לכך, אלמלא היה ה-ICTY מעמיד לדין את 
מעוולי אונס הלחימה בבוסניה היו מעוולי אונס הלחימה ברואנדה ובמלחמות אחרות שהתרחשו לאחר 
מכן משוחררים מכל אשמה. הטריבונל היוגוסלבי הוא שהעביר את המסר כי מעתה ואילך לא יעברו 

עוולות של אונס לחימה ללא העמדה לדין, כלשון הפתגם “מוטב מאוחר מאשר לעולם לא”.
למשל, במשפטו של מילושביץ’ פתחה התביעה בדיון על אודות ההיסטוריה בת מאתיים השנים של   18
השטחים הסרביים, ומכאן שניסיון התיעוד הרשמי, ולאו דווקא המדויק, גוזל זמן ומשאבים רבים וגורם 

עוול לנאשמים.
 The International Tribunal for the Former Yoguslavia, Case No. IT-95-5/18-I, The  19
 Prosecutor versus Radovan Karadzic, Transcript 828: lines 19–22, 1.3.2010; Transcript

 1774: lines 16–18, 28.4.2010
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מתעד את ההיסטוריה של המלחמה באופן חד-צדדי, מוטה ולא הוגן. הטריבונל לא 
התייחס לאונס לחימה כסימפטום של הסכסוך האתני אלא ראה בו תוצר של שורשי 
הסכסוך ובחן את העוולות לאור ההקשר שבו בוצעו. זאת ועוד, ה-ICTY גבה יותר 
מ-4,650 עדויות מעבר לעדויות נוספות שהושמעו בבתי דין מקומיים, כך שהטענה 
של גישת הצדק המאחה כי מנגנון משפטי אינו יכול להפיק ולנתח כמות אדירה של 

עדויות אינה מדויקת. 

ה. מסקנות
לתופעת האלימות המינית-מגדרית  הנושאים באחריותיות  לדין של  שאלת ההעמדה 
אומנם  המציאות  מעברי.  צדק  של  השונות  הגישות  בפני  אתגר  מציבה  במלחמה 
מספקת שלל מקרים של אונס לחימה המוני, אך למרבה הצער אין די מקרים שבהם 
טיעוני  את  לבחון  ניתן  לא  לפיכך,  העוולה.  עם  כלשהי  מעברית  התמודדות  הונהגה 
הגישות על כמה מקרי בוחן ולהגיע להכללה קטגורית לגבי עדיפותה של גישה אחת 
על פני האחרת. עם זאת, דווקא בשל ראשוניותו של אונס הלחימה במלחמת בוסניה 
ולהאיר  רטרוספקטיבי  במבט  הטיעונים  את  לבחון  אפשר  זה  מקרה  שחלף,  והזמן 
ובעיקר של  לדין של מעוולי אונס הלחימה,  ויתרונותיה של העמדתם  את מגרעותיה 

הנושאים באחריותיות.

בחיבור זה נבחנו ונידונו כמה שיקולים בעד ונגד העמדה לדין של הנושאים 
באחריותיות לעוולת אונס הלחימה באמצעות טיעוני גישת הצדק הגמולי וגישת הצדק 
המאחה, ויושמו על המקרה הספציפי של תופעת אונס הלחימה במלחמת בוסניה. 
מהדיון עולה המסקנה הנורמטיבית כי יש להעמיד לדין את כל מעוולי אונס הלחימה, 
ובייחוד את הנושאים באחריותיות, תוך שינוי סיווגו המשפטי של הפשע, כך שאונס 
לחימה יוכר כעוולה שעליה יש לתת את הדין גם אם לא בוצעה במסגרת רצח עם. בה 
בעת, רצוי לקיים פעולות אחרות שיסייעו בהשלמת ההתייחסות המעברית לעוולת 
אונס הלחימה, כגון רפורמות מוסדיות )למשל שילובן של נשים במנגנונים המעבריים 
ובשלטון החדש(, הקמת מרכזי תמיכה ומנגנוני סיוע ופיצוי לקורבנות ולמשפחותיהן, 

העמדת גלעדים לשם ביסוס הנרטיב בנושא ועוד. 

כידוע, מטרתו העיקרית של ההליך המעברי היא לכונן משטר דמוקרטי יציב. שתי 
הגישות המרכזיות של צדק מעברי מזהירות כי טיפול לקוי בתקופה המעברית באונס 
הלחימה ובנושאים באחריותיות לעוולה זו עלול לערער את יציבותו של המשטר החדש, 
להביא לחידוש האלימות ולסכן את תכלית המעבר. בספרו העוסק בפשרות פוליטיות, 
אבישי מרגלית )Margalit, 2009( מבדיל בין פשרה מוסרית המקדמת את טובת הכלל 
ובין “פשרה רקובה”, שאינה קבילה מוסרית והמאפשרת לכונן או לקיים משטר לא 
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אנושי, אכזרי ומתעלל, כזאת שאל לנו להסכים לה – יהא אשר יהא. לתפיסתו, הדילמה 
של “תועלת חברתית לעומת צדק” מובילה להבנה הריאליסטית כי במקרים מסוימים 
אפשר לוותר על עשיית הצדק לשם השגת שלום, יציבות והפסקת העוולה, ובלבד שלא 

תיבחר “פשרה רקובה” שתוביל בנקל למשטר אכזרי ולא הומני.

ויתור על העמדה לדין של הנושאים באחריותיות לעוולת אונס הלחימה אינו 
קביל מוסרית, שכן הוא נותן למשטר לגיטימציה להשתמש באלימות מינית-מגדרית 
ככלי נשק המופנה בעיקר כלפי נשים ולנהוג כלפיהן בבריונות. לפיכך, במקרה של 
אונס לחימה, חובה לחתור לעשיית הצדק גם אם הדבר יערער חלילה את היציבות 
השלטונית. במושגיו של מרגלית, ויתור על עשיית הצדק תוך הימנעות מהעמדה לדין 
בגין עוולת אונס הלחימה הוא “פשרה רקובה”, המאותתת למשטר החדש שאלימות 
מינית-מגדרית בעת קונפליקט מותרת, ובכך מכשירה את קיומה של עוולה זו גם בימי 
 .)MacKinnon, 1994( שלום. טיעון מקביל ואף משלים ניתן למצוא אצל קת’רין מקינון
לדידה, היחס בין אונס בחיי היום-יום לאונס למטרת רצח עם שקול ליחס שבין גילויי 
אנטישמיות בחיי היום-היום לשואה: כשם שמעשי אנטישמיות שגרתיים הכשירו את 
הקרקע לזוועות השואה, כך התירו פשעי מין בחיי היום-יום את תופעת אונס הלחימה 
ההמוני. התמודדות משפטית עם אונס, בין בימי שלום ובין בעת מלחמה, הכרחית כדי 

לגנות את העוולה ולהוקיעה מחברה אנושית מתוקנת.

אונס לחימה הוא “דגל שחור”, בין שבוצע תחת שלטון דמוקרטי ובין שלא, שכן 
מדובר בפגיעה בשלמות הגוף – הלא היא אבן היסוד של ההגות הליברלית עוד 
מראשיתה, כפי שבא לידי ביטוי בכתביו של ג’ון לוק.20 מתברר כי שיקולי יציבות במסגרת 
מעברית רלוונטיים בהתמודדות עם עוולות כגון עוולות קניין ורכוש, אך אינם תקפים 

ואף בטלים במקרים של עוולות הפוגעות בגוף ונפש האדם, שבהן עוסק מאמר זה.21 

אחת ממטרותיו העיקריות של ההליך המעברי היא ייצוב המשטר החדש, אך 
חשובה ככל שתהיה היא אינה יכולה להוות עילה מספקת לפטור מעונש למעוולי אונס 
הלחימה, ובהם הנושאים באחריותיות. בהקשר זה טיעוני גישת הצדק הגמולי גוברים 
על טיעוני גישת הצדק המאחה משלושה טעמים עיקריים: גמול והצדקת ההעמדה 
לדין והענישה, השרשת נרטיב אחיד המלכד את החברה וקידום פיוס החברה 

ושיקומה )על מעווליה(.

ראשית, אבקש להתייחס לצורך בגמול לנושאים באחריותיות לעוולת אונס 
הלחימה. גישת הצדק המאחה, הגורסת כי ענישה מגמדת את חומרת העוולה ואינה 

לפי לוק, הזכות לחיים ולביטחון )שבה מגולמת שלמות הגוף( היא התנאי הבסיסי ביותר לקיום   20
הזכויות הטבעיות )לוק, 1997: 21–39(.

.Perez, 2013 לגבי זכויות קניין בצדק מעברי ראו  21
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מקדמת את טובת הכלל, עומדת בניגוד לתפיסה השלטת בעולם המערבי בדבר מקומו 
ותרומתו של המשפט הפלילי והענישה הפלילית, שעם יתרונותיהם נמנים גינוי העוולה, 
הרתעה, השבת גמול, שיקום המעוול ועוד )קנאי, 1993; ואקי ורבין, 2013(. אומנם 
בלתי אפשרי להשיב לנושאים באחריותיות לעוולת אונס הלחימה כגמולם בהגינות 
ובמידתיות, אך להעמדתם לדין יש הצדקה מוסרית. מה גם שעצם ההעמדה לדין 
מבטא גינוי פומבי של העוולה, וביכולתו להרתיע )ולו מינימלית( מעוולי אונס לחימה 
פוטנציאליים. אם הרשויות יטפלו ברמה המשפטית בפשעי מלחמה אך יעלימו עין 
מעוולת אונס הלחימה, פשע זה ישוב להיתפס כעוולה פרטנית-אישית המשויכת 
לספרה הפרטית, והפן הציבורי-פוליטי-חברתי של העוולה יגומד. לפיכך, העמדה לדין 
של הנושאים באחריותיות משרתת את הצדק, ומכאן יש לבחון אם הדבר ישרת מעשית 
גם את המטרות האחרות של ההליך המעברי, בהן תיעוד היסטורי אמין של העוולה 

לצורך יצירת נרטיב שסביבו החברה תוכל להתלכד ולהשתקם. 

שנית, אין ממש בטענה כי ועדות אמת לבירור עוולת אונס הלחימה מאפשרות 
לחברה כולה )הקורבן ומשפחתה, החיילים האונסים ובכירי המשטר( להשתקם, ואילו 
המנגנון המשפטי מתמקד באשמה ואינו מאפשר לחברה להתלכד. כפי שהובהר לעיל, 
הבחירה להעמיד לדין ולהעניש גם את בכירי המשטר הנושאים באחריותיות לעוולת 
אונס הלחימה מהווה גינוי פומבי של העוולה, תוך הכרזה כי יש להוקיע מהחברה את 
אלו שהנהיגו משטר אכזרי ופרקטיקות מתועבות כאונס לחימה. המנגנון המשפטי הוא 
תולדה של סולידריות חברתית ולכן יש בכוחו לתחום את גבולותיה של החברה שכן הוא 
חל רק על מי שהוא חלק ממנה, ובכך מסמן מה מקובל ומה פסול בה ומסייע בהגדרת 
נורמות חברתיות שוויוניות שסביבן החברה תתאחד. אין כל פסול בהוקעתו של אדם 
מהחברה אם גרם לנזקים נרחבים וקשים בגוף ונפש, בעיקר כשהיה אמור לשרת את 
הציבור וחטא לתפקידו. כמו כן, ענישה היא אלמנט משקם אף למעוולים עצמם, והיא 
מאפשרת להם להביע חרטה על מעשיהם, לשנות את דרכם ובהמשך לנסות לשוב אל 

חיקה של החברה. 

ראוי לזכור כי תכליתו של צדק מעברי בהקשר המגדרי הוא להביא לשלום מגדרי 
הוגן, וחסינות מעונש למעוולי אונס הלחימה אינה עולה בקנה אחד עם מטרה זו שכן 

היא משמרת את מבני הכוח. 

עם זאת, לא אחת נטען כי ועדת אמת הפתוחה לציבור ומסוקרת על ידי אמצעי 
התקשורת מאפשרת דיון משותף בזוועות העבר, מעצבת זיכרון קולקטיבי של המלחמה 
ופשעיה, ויכולה לאושש את האחדות הלאומית הנדרשת לכינון דמוקרטיה. לא מן 
הנמנע כי ועדה שכזו תיטיב לתעד ולתאר את תופעת אונס הלחימה יותר מאשר המנגנון 
המשפטי, היות שהתופעה תוצג מכמה פרספקטיבות שונות ואף המעוולים יוכלו 
לשטוח את גרסתם ועמדתם מבלי להתגונן ולסלף את שאירע. ואולם, ייתכן כי ריבוי 
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הפרספקטיבות יכרסם בניסיון להשריש נרטיב ברור ואחיד שילכד את האוכלוסייה, 
ובכך יעכב שיח שוויוני וטרנספורמטיבי על האלימות המינית במלחמה. אותו ריבוי 
נרטיבים מעכב את הטמעת העובדות בזיכרון הקולקטיבי ואת פיוסה של החברה. 
במקרה של “עובדות אלטרנטיביות” יוצגו לפחות שתי גרסאות שונות לאותה תופעה 
)ובמקרה מסועף כאונס הלחימה בבוסניה סביר להניח שאף יותר(, ועל הציבור תוטל 
הבחירה למי להאמין – ובמקרה כזה יהיה זה כמעט בלתי אפשרי להתחקות אחר 

האמת. 

ויתור על העמדה לדין או חסינות מעונש מאפשרים “גמישות מחשבתית” לגבי אונס 
לחימה, ומחבלים בהבחנה הבינארית בדבר אסור ומותר בעת מלחמה ובכלל. המנגנון 
המשפטי על כל מגבלותיו וחסרונותיו מאפשר קעקוע של העובדות, מסכל ניסיונות 
לרביזיוניזם היסטורי ושכתוב נרטיבים ומצהיר בבהירות, בפשטות ובאופן חד-משמעי 

כי אונס לחימה הוא מעשה שלא ייעשה. 

העמדה לדין וענישה של הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה מסייעת בחשיפת 
האמת, יוצרת נרטיב הומוגני המאפשר לחברה להתאחד סביבו כחלק משיקומה, 
מבססת את שלטון החוק ומבהירה כי אונס באשר הוא הוא עוולה שאינה מקובלת 
תחת המשטר החדש. משפט פלילי – בין שהוא בין-לאומי, מקומי או היברידי – ממלא 
תפקיד חשוב בהכרה בסבלן של השורדות והנזק שנגרם להן, ומסייע בין היתר בהשתתת 
ערכים דמוקרטיים של שוויון בין המינים. מדובר בהצהרה ממשית כי יש להוקיע כל 
מעשה אלימות מינית, בעיקר כזו הנעשית ממניעים פוליטיים. כלומר ההעדפה של 
ועדות אמת ומנגנונים אחרים המבקשים לאחות את השברים, אגב הימנעות מהעמדה 
לדין וענישה, מעבירה את המסר כי פגיעה בגופן ובנפשן של נשים בימי מלחמה מותרת 

ולגיטימית. בכך היא מתירה את קיומו של פשע זה גם בימי שלום. 

העמדה לדין של הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה, הגם שאינה חפה מפגמים, 
משרתת נכוחה את החברה ואת המטרות העיקריות של צדק מעברי. בהקשר הספציפי 
של אלימות מינית-מגדרית במלחמה, יציבות משטרית ושלום ארוך טווח יושגו גם 

באמצעות עשייה גמולית שתבטיח צדק ואחריותיות. 

עוולות אונס הלחימה היו תופעה דומיננטית במלחמת בוסניה. כזכור, מרבית מקרי 
אונס הלחימה בוצעו בידי מעוולים סרבים, וככל הנראה זוהי הקבוצה היחידה שתכננה 
מראש את ביצוע פרקטיקה זו. עם זאת, מן הראוי להעמיד לדין גם את מעוולי אונס 
הלחימה הבוסניאקים והקרואטו-בוסנים. העמדה לדין של כלל מעוולי אונס הלחימה 
– הנושאים באחריותיות והמעוולים הישירים מכל הקבוצות האתניות – היא הדרך 
להשגת צדק ולקידום עקרונות דמוקרטיים כגון זכויות נשים וזכויות אדם במשטר 
החדש. במלחמת בוסניה הועמדו לדין רק מקצת הסרבים והסרבו-בוסנים הנושאים 
באחריותיות לאונס הלחימה, ונראה כי הדבר פגע לא רק בעשיית הצדק כי אם גם באמון 
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הציבור במנגנון המשפטי. דרך ההתמודדות שנבחרה במקרה זה יצרה נרטיב שלפיו 
הסרבים הם המעוולים בעוד הבוסניאקים הם הקורבנות, ובכך הובילה להתעלמות 
כמעט מוחלטת מקורבנות ומעוולים קרואטו-בוסנים, מעוולים בוסניאקים וקורבנות 
סרביות וסרבו-בוסניות. כמו כן, בשל סיווג משפטי לקוי לא היה אפשר להעמיד לדין 
את הבכירים הקרואטו-בוסנים והבוסניאקים בגין אונס לחימה, היות שמעשי האלימות 
המינית שביצעו פרטים או חבורות דוגמת יחידות צבאיות מקבוצות אתניות אלו לא היו 
חלק מניסיון לרצח עם. נראה כי יש לשוב ולבחון סיווג משפטי זה כדי לאפשר העמדה 
לדין של הנושאים באחריותיות לתופעת אונס הלחימה גם אם אי-אפשר להוכיח 

שתוכננה מראש או שהייתה חלק מניסיון לטיהור אתני. 

יישום תיאוריית הצדק המעברי על תופעת אונס הלחימה במלחמת בוסניה חשף 
כי בעוד התיאוריה רואה את המשתתפים כמעוולים או כקורבנות, נראה כי המציאות 
מורכבת יותר והקבוצה המעוולת עלולה להוות גם קורבן של אותה העוולה. במקרה של 
אונס הלחימה בבוסניה, הקבוצה הבוסניאקית הייתה הקורבן העיקרי של אונס הלחימה, 
אך קבוצה אתנית זו חטאה גם היא בעוולות של אלימות מינית-מגדרית כלפי הקבוצות 
האחרות, אם כי בהיקפים קטנים יותר. כלומר פשעי אלימות מינית בוצעו גם בידי גברים 
המשתייכים לקבוצה שנשותיה היו הקורבנות העיקריים של עוולת אונס הלחימה. זאת 
להבדיל מעוולות אחרות המתרחשות תחת משטר דיכוי או בעת מלחמה )כגון נישול 
קרקעות או עבירות קניין אחרות(, שבהן אפשר להבחין בבירור בקבוצת מעוולים אל 
מול קבוצה אחת או יותר של קורבנות. במקרים כאלה יש סיכוי נמוך שקבוצת הקורבנות 
תבצע פעולות נקם של ממש, שכן יש צורך בעוצמה, סמכות ומשאבים כדי להוציאן 
לפועל. בהקשר של אונס לחימה לא כך הדבר, ונקמה שכזו עלולה להיות הרסנית 
במיוחד בהתחשב בכך שלא נדרש תכנון מוקדם או משאבים מיוחדים כדי להוציאה 

לפועל. לכן נוצר מעגל נקם מתמשך בעל תוצאות הרסניות.

לסיכום, המסקנה הנורמטיבית העולה מהמאמר היא כי יש למצות את הדין עם 
הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה, וראוי כי פשע זה יוכר כסעיף אישום העומד 
בפני עצמו ולא רק כתת-סעיף במסגרת אישום ברצח עם )אונס למטרת רצח עם(. סיווג 
משפטי זה הכרחי כדי לצמצם עוולות עתידיות כלפי נשים בסכסוכים מזוינים וכדי 

לכונן משטר דמוקרטי יציב. 

העמדה לדין של הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה תקדם את עשיית הצדק 
ותסייע בביסוס יציבותו של המשטר החדש, ובכך תעצים את התועלת החברתית. כפי 
שהוצג לעיל, המנגנון היורידי אינו חף ממגבלות, אך החלופה שבמסגרתה הנושאים 
באחריותיות לאונס הלחימה יהיו פטורים מעונש תחבל בהצלחת ההליך המעברי. 
במילים אחרות, כדי למקסם את התועלת החברתית ולהביא ליציבות שלטונית ולפיוס 
החברה יש להעמיד לדין את הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה תוך סיווג משפטי 
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מדויק של העוולה. בה בעת, רצוי לעשות שימוש במנגנוני גישת הצדק המאחה, בכללם 
ועדות אמת והקמת מרכזי תמיכה ומנגנוני סיוע ופיצוי לקורבנות ולמשפחותיהן, לצורך 
השגת יתר המטרות המעבריות. למרבה הצער, מסקנות אלו לא יושמו במלואן במלחמת 

בוסניה ואף לא יושמו במקרים דומים שאירעו לאחריה.
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