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 זמן ביצוע, זמן תגובה, 
זמן זיכרון: ג'נוסייד בממד הזמן

מן הוא מונח חיוני בכל הקשור למקרי ג'נוסייד. מטבע ז
הינו  תחילתו  לאחר  לג'נוסייד  התגובה  זמן  הדברים, 
קריטי, כפי שזמן הביצוע שלו עשוי להימדד ולהישקל 
ישירות במספרי קורבנות. לצד אלה, ממד הזמן החולף מאז 
סיום מקרי ג'נוסייד הוא מרכזי לא פחות בכל הקשור לשימור 
זיכרון הקורבנות, שיפוט הפושעים ומתן אפשרות לפיוס בין 
רוצחים לקורבנות בחברה פוסט-טראומטית לאחר ג'נוסייד.

מאמר זה יתחקה אחר תפקיד הזמן בשני מקרים מייצגים 
והג'נוסייד   1915 משנת  הארמני  הג'נוסייד  ה-20:  מהמאה 
ההמונית  האלימות  אירועי  לצד   ,1994 משנת  ברואנדה 
בהם  ה-20,  המאה  של  ה-90  בשנות  לשעבר  ביוגוסלביה 
ההשוואה  ג'נוסייד.  של  ואחרים  כאלה  מאפיינים  התקיימו 
העולמית  התגובה  בזמן  מקרה,  בכל  הביצוע  בזמן  תעסוק 
ובזמן שחלף מתום האירועים, שבא לביטוי בהקמת בתי-דין 
זכר  לשימור  והסברה  חינוך  בפעילויות  הפושעים,  לשיפוט 

האירועים, ובניסיונות פיוס בין הרוצחים לקורבנותיהם.

הג'נוסייד הארמני

זמן ביצוע הג'נוסייד הארמני התרחש ביוני-נובמבר 1915, 
הקהילות  כל  של  המוני  גירוש  נערך  שבמהלכה  שנה  בכחצי 
הארמנים.  של  דמם  והותר  האימפריה,  ברחבי  הארמניות 

ההתואנה לאקט הקיצוני הייתה טענת ממשלת 'הטורקים הצ
עירים' כי הארמנים הפכו לגיס חמישי בפרוץ מלחמת העולם 
הראשונה, וסייעו לאויב הרוסי כאשר פלש לאדמת האימפריה 
העותומנית. כמובן שטענה זו, גם אם היו לה סימוכין כלשהם, 
כל  הקולקטיבית של  לענישה  צידוק  להוות  הייתה  יכולה  לא 
הארמנים, שחלקם התגוררו במרחק אלפי קילומטרים מהחזית 
הרוסית. קיימים אומדנים שונים לגבי מספר הקורבנות, ורוב 
החוקרים הבלתי-תלויים מסכימים על 600-800 אלף נרצחים. 
גם בתום חודשי הגירוש הנוראיים, במהלכם נרצחו מאות אלפי 
ברחבי  שהתנהלו  מצעדות-המוות  הניצולים  סבלו  ארמנים, 
האימפריה, מחוסר ביטחון מוחלט ומאלימות קשה שהופנתה 

כלפיהם במחנות המעצר שהוקמו עבורם במדבר הסורי.

זמן תגובה כיוון שהג'נוסייד הארמני התנהל תחת ערפל 
מלחמת העולם הראשונה, בתקופה שהתקשורת הבינלאומית 
וחסר  יחסית  ארוך  אליו  התגובה  זמן  היה  בחיתוליה,  עדיין 
אפקטיביות. עם זאת, בזמן אמת היו עדויות רבות - ביניהן 
של הנרי מורגנטאו שגריר ארה"ב באיסטנבול, או של אהרן 

עי שראו  על  הבריטי  המלחמה  למשרד  שדיווח  האהרנסון 
דיווחים  גל  עוררו  מערביות,  לעיניים  שנועדו  העדויות,  ניו. 
עת  שבאותה  כיוון  השאר.  בין  ובריטניה,  ארה"ב  בעיתונות 
הטורקים,  מול  במלחמה  ורוסיה  צרפת  בריטניה,  היו  כבר 
לדיווחים אלה לא הייתה משמעות של ממש מעבר לסערה 
בדעת-הקהל המערבית. הגורמים המדיניים היחידים שיכלו 
לעצור את הג'נוסייד היו הגרמנים והאוסטרים, בעלי הברית 

של האימפריה העותומנית, אך אלה ביכרו שלא לעשות דבר.

זמן שימור זיכרון בתום מלחמת העולם הראשונה, עם 
כושלים  ניסיונות  ולאחר  העותומנית  האימפריה  התפרקות 
 14 נאום  )בהשראת  משלהם  לאום  מדינת  לניצולים  להקים 

ההנקודות של ווילסון(, התפזרו הארמנים שנותרו בחיים בר
ואילך, בהה 60 של המאה ה-20  -חבי העולם. רק משנות ה
שפעת הניסיון המוצלח לשימור זכר השואה, החלו ארגונים 
ארמניים - בעיקר בארה"ב, קנדה וצרפת - לפעול לשימור זכר 
הג'נוסייד בעמם. מאז ועד ימינו, התקיים תהליך של איסוף 
עדויות מניצולים ובמקביל נוהלו קמפיינים שנועדו להשפיע 
על דעת-הקהל במדינות העולם )המערבי בעיקר, אך לא רק( 
בשנות  הארמני.  בג'נוסייד  רשמית  יכירו  שממשלותיהן  כדי 
האלפיים נכנס התהליך להילוך גבוה, ועד כה כ-30 מדינות 
טורקיה,  של  רוחה  למורת   - הארמני  באסון  רשמית  הכירו 
לפשעים  לקשרה  ניסיון  מכל  היום  עד  להתנער  המקפידה 

שביצעה האימפריה העותומנית.

הג'נוסייד ברואנדה

זמן ביצוע במשך כ-100 ימים שבין אפריל ליוני 1994 בוצע 
הברואנדה, מדינה קטנה וענייה באפריקה, הג'נוסייד שזכה לכי

נוי המפוקפק 'המהיר בהיסטוריה'. כ-900 אלף חפים מפשע 
אלפי  עשרות  של  בידיהם  מצ'טות  באמצעות  רובם  נטבחו, 
המיעוט  לקבוצת  השתייכו  מהקורבנות  אלף  כ-800  רוצחים. 
100 אלף איש מקבוצת הרוב 'הוטו', הואשה -'טוטסי' והשאר, כ
מו בכך שנתנו לטוטסי מקלט או תמכו בעניינם. לג'נוסייד זה 
היו כמה סיבות מרכזיות - ביניהן משבר כלכלי מתמשך, ממשל 
מושחת והיסטוריה רצופת שנאה בין שתי הקבוצות - אך מעבר 

הלהן, הרקע לשנאה נוצר במידה רבה בתקופה בה רואנדה נש
לטה בידי בלגיה בשנים 1916-1962. הבלגים פיתחו תיאוריה 

הגזענית על אודות מוצא הטוטסי, אותם תפשו כאתיופים במו
הצאם וכֵשמיים בגזעם, בעוד ההוטו נתפסו כ'באנטו' וכאפריק

נים נחותים גזעית. עם קבלת העצמאות ב-1962, עלו ההוטו 
לשלטון והחלו לפעול נגד הטוטסי לאחר שנות סבל ארוכות 
של אפליה, בהביאם לבריחה המונית של מאות אלפי פליטים 
טוטסי למדינות שכנות, בעיקר לאוגנדה. פעילות אנטי-טוטסי 
זו הגיעה לשיאה ב-1994, בג'נוסייד שבמהלכו הומרצו ההוטו 

לרצוח ולגרש את 'הפולשים הזרים מאתיופיה'.

זמן תגובה הג'נוסייד ברואנדה לא היה נסתר, וממד חשאיותו 
היה חלקי בלבד. מעצמות העולם קיבלו דיווחים בזמן-אמת על 

ההנעשה ברואנדה, אך לא נקפו אצבע לבלימת הרצח או צמ
צומו. נשיא ארה"ב דאז, ביל קלינטון, קיבל דיווחים מדויקים 

העל הנעשה, אך ביכר לומר לעולם כי אין בכוונת ארה"ב להת
ערב כיוון שמדובר בעימותים אתניים ולא בג'נוסייד של ממש. 
יותר  ומאוחר  אלה,  דבריו  על  פומבית  התנצל  הוא  ב-1998 

אף הקים את 'קרן קלינטון' - בראשה עומדת כיום בתו צ'לסי 
גם  בזמן-אמת  בדומה,  הג'נוסייד.  קורבנות  ולשיקום  לסיוע   -
הייתה  ומדינות אחרות שלהן  אפריקה  מדינות  ארגון  האו"ם, 
אפשרות לעצור את הג'נוסייד, לא עשו דבר. הג'נוסייד הופסק 
לבסוף על-ידי 'החזית הפטריוטית של רואנדה', ארגון שהוקם 
פול  של  בראשותו  באוגנדה,  הטוטסי  של  הפליטים  במחנות 

קגאמה המכהן כיום כנשיא רואנדה.

ב-21 השנים חלפו מאז הג'נוסייד  זיכרון  שימור  זמן 
נעשו ברואנדה מאמצים רבים לשימור הזיכרון, לצד ניסיונות 
שאף  קגאמה,  הנשיא  הרוצחים.  לבין  הקורבנות  בין  לפייס 
כיהן בעבר כראש הממשלה, הוביל חקיקה נרחבת שכללה בין 
השאר חוק האוסר שימוש במונחים 'טוטסי' ו'הוטו', במטרה 

הלמחוק את הבידול התודעתי בין שתי הקבוצות. בנוסף, הוק
מו 'גצ'אצ'ה' - ועדות פיוס שאפשרו לרוצחים להתוודות על 

הפשעיהם ולקבל מעין-מחילה, ולו סמלית, מהקורבנות; במ
ערכת החינוך מלמדים על אודות הג'נוסייד; וקיימת השקעה 
מאסיבית באתרי הנצחה, בראשם מוזיאון הג'נוסייד שבעיר 
הבינלאומי,  הפלילי  בית-הדין  החל  ב-1997  קיגאלי.  הבירה 
כה  ועד  ברואנדה  הג'נוסייד  בעניין  לפעול  בטנזניה,  השוכן 
נשפטו בו עשרות נאשמים - כמות חסרת-פרופורציה בהקשר 
הצעדים  לכל  מעבר  אולם  של 1994.  הג'נוסייד  פושעי  לסך 
הללו, נדמה כי אש השנאה בין ההוטו לטוטסי עדיין לוהבת 

ובעלת פוטנציאל להתלקחות מחודשת.

 פשעים נגד האנושות
ביוגוסלביה לשעבר

זמן ביצוע לאחר מות המרשל טיטו ב-1980, הלכה ונחלשה 
הברית שייסד בין המדינות שנכללו ביוגוסלביה לשעבר. קריסת 
הגוש הסובייטי - שהגיעה לשיאה ב-1991 עם נפילת בריתה
המועצות - זירזה את פירוק הברית הזו שהונהגה עד אז בידי 
1990 החלו מדיה -סרביה ומנהיגה סלובודן מילושביץ', והחל ב
נות יוגוסלביה להכריז חד-צדדית על עצמאותן. בתגובה, נקטה 
וקרואטיה;  סלובניה  נגד  במלחמה   - אלימות  בצעדי  סרביה 

הובגיבוי מאסיבי של אספקת נשק וסיוע צבאי למיליציות סר
אלה  במדינות  שניהלו  ובבוסניה-הרצגובינה,  בקרואטיה  ביות 

90. בנוסף למעורבוה -מלחמות אזרחים עקובות מדם בשנות ה
תה באלה פלשה סרביה ב-1998 לקוסובו, מובלעת מוסלמיתה

אלבנית בתחומיה, ויזמה גירוש המוני של אוכלוסייתה.
שה הדדיות  איבה  בפעילויות  ההרוגים  להמוני  המעבר 
פש בשל  גם  זכורות  האזרחים  מלחמות  במהלכן,  התרחשו 

עים נגד האנושות שהתבצעו בהן באין-מפריע, ממש ברגעיו 
האחרונים של המילניום השני. בין היתר, בלטו אונס שיטתי 
והמוני של נשים בוסניות מוסלמיות, הרג נרחב של אוכלוסייה 
אזרחית חסרת-אונים, וטיהורים אתניים רחבי-היקף. המונח 

'טיהור אתני' עצמו נולד באירועים אלה.

אופיינו  לשעבר  ביוגוסלביה  הדמים  אירועי  תגובה  זמן 
בשתי תגובות - האחת רפה )של האו"ם(, והאחרת ניצחת )של 
נאט"ו(. במלחמת האזרחים בבוסניה-הרצגובינה, הוכיח האו"ם 
הסרביות  המיליציות  של  קיצוני  מזלזול  וסבל  אוזלת-ידו  את 
בהקשר  לשמצה  הידועים  האירועים  אחד  במדינה.  שהוקמו 
ביולי 1995, כאשר המיליציות הסרביות בפיקודו  זה התרחש 
של ראטקו מלאדיץ' טבחו בכ-8,000 אזרחים שמצאו מקלט 
בסרברניצה, עיירה שהוגדרה בידי כוחות האו"ם כ'אזור בטוח'.
מנגד, תגובת נאט"ו לאחר פלישת סרביה לקוסובו הייתה 
חריפה ויעילה בהרבה, אם כי הביאה אף היא לשפיכות דמים 
לא מעטה. במשך כמעט 80 ימים הפציצה נאט"ו יעדים רבים 
בסרביה, והביאה בכך ל'התקפלות' ממשלת סרביה ולנסיגת 

צבאה מקוסובו.

זמן שימור זיכרון שימור הזיכרון של האירועים ומלחמות 
שנות ה-90 במדינות יוגוסלביה לשעבר, שונה באופיו ממקום 
למקום. ללא ספק, המדינה שסבלה ביותר בתקופה זו הייתה 

בוס חלקים:  לשני  מחולקת  היום  שעד  הבוסניה-הרצגובינה, 
וסרבי, הנשלטים בידי ממשלות שונות המספקות  ני-מוסלמי 
נרטיבים שונים לאותם האירועים, במעין רשומון. פעילות ביתה
ב-1994,  החלה  לשעבר  ביוגוסלביה  הבינלאומי  הפלילי  הדין 
ועד היום נשפטו בפניו פחות מ-200 חשודים בפשעי מלחמה. 
הפלילי  בית-הדין  בפני  לדין  הובא  סרביה,  שליט  מילושביץ', 
הבינלאומי בהאג, ונפטר שם ב-2006 בטרם נגזר דינו. נדמה כי 
האיבה - שמצאה את פורקנה בשנות ה-90 של המאה ה-20 בין 
קבוצות אתניות ודתיות שונות בקרואטיה, בוסניה-הרצגובינה 

וקוסובו - עדיין רוחשת מתחת לפני השטח.

סוף דבר: חינוך לסובלנות
הארמני  הג'נוסייד  במקרי  הזמן  ממד  תואר  זה  במאמר 

הוהרואנדי, לצד אירועי האלימות ההמוניים ביוגוסלביה לש
עבר. ממד הזמן קריטי להבנת אירועים אלה לא רק בהקשר 
לביצוע הג'נוסייד ולתגובה או לאי-התגובה העולמית כלפיו, 
אלא גם בהקשר לשימור הזיכרון הפוסט-טראומטי ולשיפוט 
הפושעים שידם הייתה במעל. בשנת 1948 הצביעה העצרת 
הכללית של האו"ם בעד אישור האמנה הבינלאומית למניעה 
ולענישה בגין פשע השמדת-עם. מאז ועד היום, במשך כ-68 

השנים, לא נמנעו מקרי ג'נוסייד רבים. לפיכך, דומה כי חשי
בותו האמיתית של ממד הזמן בהקשר לג'נוסייד נמצאת לא 

הרק בהבנת המכניזם המוביל אליו - בין שמדובר בביצוע ובת
גובה, ובין בשימור הזיכרון - אלא גם במאמצים העל-זמניים 
אותם יש לעשות כדי לחנך לסובלנות ולהבנת האחר, למניעת 
הישנותם של מקרי ג'נוסייד ברחבי העולם כמו-גם בישראל.

ר א ו ת ל ר  ב ע מ ה  ב ר ה  - ה  נ ש ם  י ע ב ר א

ממד הזמן הוא 
קריטי להבנת 
הג'נוסייד 
הארמני 
והרואנדי, 
כמו-גם אירועי 
האלימות 
ההמוניים 
ביוגוסלביה 
לשעבר, אך 
חשיבותו 
האמיתית 
נמצאת 
במאמצים על-
זמניים הנחוצים 
כדי לחנך 
לסובלנות 
ולהבנת האחר

אייזיק לובלסקי

ד"ר אייזיק לובלסקי 
הינו חבר המחלקה 
לסוציולוגיה, מדע 
המדינה ותקשורת.
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