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כוחותאתלהקיםרעיון

אולתרהאו״םשלהשלום

כתחליףהאו״םבמזכירות

האו״םצבאממש.שלצבאלהקמת

ביןוההסכמיםמעולם,הוקםלא

החברותלמדינותהביטחוןמועצת

צבאחילותשלהעמדתםתנאיעל

מעולםהאו״םפיקודתחתלאומיים

נה־השניםבמשךאבלנחתמו.לא

פך

$TS1$נהפך$TS1$

$DN2$נהפך$DN2$האו״םשלהשלוםכוחותמוסד

החשובלכלימאולתרמרעיון

בינ־סכסוכיםליישובביותר

לאומיים

$TS1$בינלאומיים$TS1$

$DN2$בינלאומיים$DN2$.כוחותופנים־מדינתיים

בתגו־התפתחולדורותיהםהשלום

בה

$TS1$בתגובה$TS1$

$DN2$בתגובה$DN2$בינ־גיאו־פוליטייםלשינויים

לאומיים,

$TS1$,בינלאומיים$TS1$

$DN2$,בינלאומיים$DN2$שלהמתפתחיםלצרכיה

לשינוייםהבינלאומית,החברה

פחותולאסכסוכים,שלבאופיים

ולהגנהאדםזכויותלכיבודמכך

מסכנהאזרחיותאוכלוסיותעל

קיומית.

היההמכונןהבין־דוריהמעבר

שביןהמעברהיהזה90ה-בשנות

השלוםכוחותשלהראשוןהדור u/nוו!ווווו /-/////svj 1u/i•׳׳

כוחותשלהשנילדורהמסורתיים

״רב־תכליתיים״אורב־ממדיים,

מחברקרצ׳ר,חןשלבלשונו

השלום,ושמירת״האו״םהספר

מהדורהשלוםכוחות״.8891-5991

כחיץהקרבותבתוםהוצבוהראשון

וכללוהלוחמותהמדינותצבאותבין

למ־מוגבלומנדטבלבדצבאירכיב

נוע

$TS1$למנוע$TS1$

$DN2$למנוע$DN2$עלולפקחהקרבותחידושאת

השלוםכוחותהאש.הפסקתקווי

בהרכבם,שוניםהיוהשנימהדור

ובהיקףבממדיהםבמורכבותם,

הוצבוהםפעלו.פיושעלהמנדט

קרובותלעתיםהמדינה,שלבשטחה

ובמג־פנים־מדינתיסכסוךכדיתוך

מה

$TS1$ובמגמה$TS1$

$DN2$ובמגמה$DN2$הכוחלצדלסיומו.תנאיםליצור

משמעותי,אזרחירכיבפעלהצבאי

הומ־סיועשכללרחב,מנדטבעל

ניטרי,

$TS1$,הומניטרי$TS1$

$DN2$,הומניטרי$DN2$לאומי,פיוספליטים,החזרת

פיקוחבחירות,עלופיקוחארגון

עלוהגנהאדםזכויותכיבודעל

שלטוןשלמוסדותהקמתמיעוטים,

ובנייתחוקתיותרפורמותהחוק,

שלאחרבמדינהארגוניתתשתית

סכסוך.

ניתוחהואקרצ׳רשלמפרו

הבי־הפוליטיקהשלומדוקדקמקיף

נלאומית

$TS1$הבינלאומית$TS1$

$DN2$הבינלאומית$DN2$שלהשלוםכוחותשל

ובנקו־הבין־דוריהתפרבקוהאו״ם

דת

$TS1$ובנקודת$TS1$

$DN2$ובנקודת$DN2$די־אופוליטיקהשביןהממשק

פלומטיה

$TS1$דיפלומטיה$TS1$

$DN2$דיפלומטיה$DN2$לאינטרסיםבינלאומית

החברות.המדינותשלהלאומיים

לה־גרםמההשאלותאתבוחןהוא

נעת

$TS1$להנעת$TS1$

$DN2$להנעת$DN2$בתולדותביותרהמרכזיהשינוי

היהוהאםהאו״ם,שלהשלוםכוחות

אל־שלאותפישתישינוישלתוצאה

תור?

$TS1$?אלתור$TS1$

$DN2$?אלתור$DN2$שלושתפיעלנבחנותהשאלות

לש־ביוגוסלביההחשוביםהמבצעים

עבר,

$TS1$,לשעבר$TS1$

$DN2$,לשעבר$DN2$שהתנהלוובקמבודיה,בסומליה

90ה-שנותמראשיתכמעטבמקביל

אמצען.ועד

שמבצ־ההנחהאתדוחהקרצ׳ר

עי

$TS1$שמבצעי$TS1$

$DN2$שמבצעי$DN2$שינוישלתוצאההיוהשניהדור

עמוקההבנהמתוךשנבעתפישתי,

מאבקשלאוהחדשיםהאתגריםשל

תפי־שתיביןהארגוןבתוךהכוחות

שות

$TS1$תפישות$TS1$

$DN2$תפישות$DN2$המלחמהסיוםגםשונות.עולם

ההקשר,אלאהמניעהיהלאהקרה

שי־ענייניים,דיוניםהתאפשרושבו

תוף

$TS1$שיתוף$TS1$

$DN2$שיתוף$DN2$בריתותויצירתבינלאומיפעולה

אידיאולוגיים.קוויםשחצוחדשות

לחצןהיהדברשלבסופושהכריעמה

במדינתאינטרסבעלותמדינותשל

רב־תכ־מבצעשללקיומוהסכסוך

ליתי

$TS1$רבתכליתי$TS1$

$DN2$רבתכליתי$DN2$האינטרסיםלקידוםוניצולו

שלהן.הלאומיים

הרב־תכלי־המבצעלמשל,כך,

תי

$TS1$הרבתכליתי$TS1$

$DN2$הרבתכליתי$DN2$אתליישםשנועדבקמבודיה

הק־הסיעותארבעביןפריזהסכמי

מבודיות,

$TS1$,הקמבודיות$TS1$

$DN2$,הקמבודיות$DN2$דמוקרטיות,בחירותלנהל

פלי־שיבתאדם,זכויותלקדם

טים,

$TS1$,פליטים$TS1$

$DN2$,פליטים$DN2$ופיתוחושיקוםהומניטריסיוע

אוס־ביוזמההיהמקורוכלכלי

טרלית,

$TS1$,אוסטרלית$TS1$

$DN2$,אוסטרלית$DN2$שביק־היחידההמדינה

שה

$TS1$שביקשה$TS1$

$DN2$שביקשה$DN2$הבעיהשלכולללפתרוןלהביא

המדי־שלמבחינתןהקמבודית.

נות

$TS1$המדינות$TS1$

$DN2$המדינות$DN2$,דמוקרטיותבחירותהמעורבות

לגי־ממשלהשלכינונהשיאפשרו

טימית

$TS1$לגיטימית$TS1$

$DN2$לגיטימית$DN2$והאינ־המבצעשללבוהיו

טרס

$TS1$והאינטרס$TS1$

$DN2$והאינטרס$DN2$,שלהןהיחיד,ואוליהמשותף

בקמבודיה.

הליךאתלשעבר,ביוגוסלביה

בק־הרב־תכליתיהמבצעשלהקמתו

רואטיה,

$TS1$,בקרואטיה$TS1$

$DN2$,בקרואטיה$DN2$וב־בבוםניה־הרצגובינה

מקדוניה

$TS1$ובמקדוניה$TS1$

$DN2$ובמקדוניה$DN2$בניסיונותהכישלוןהניע

הבריתארצותנם

הווטובזכותהטתמטה

אתלסכלאיימהטלה:

כלטלהמנדטחידוט

באותההטלוםכוחות

פטוריובטחלאאםעת,

האו״םכוחותלחייליגורף

חתומותשאינןממדינות

)קרי,רומאאמנתעל
אמריקאים(אזרחים
הדיןלביתמהסגרה

הפליליהבינלאומי

האירופית.הקהילהשלהתיווך

מדי־שליכולתןחוסרגםלכךתרם

נות

$TS1$מדינות$TS1$

$DN2$מדינות$DN2$,ואר־התורמותהמדינותהאזור

גון

$TS1$וארגון$TS1$

$DN2$וארגון$DN2$לגבשהאיםלאמיתהוועידה

לסיוםומוסכמתברורהמדיניתעמדה

הסכסוך.

בקמבו־האו״םלמבצעיבניגוד

דיה

$TS1$בקמבודיה$TS1$

$DN2$בקמבודיה$DN2$בסומליהלשעבר,וביוגוסלביה

המדינותמןאחתשלאףהיהנדמה

בפת־אינטרסהיהלאהמעורבות

רון

$TS1$בפתרון$TS1$

$DN2$בפתרון$DN2$המשברשלמסיומולבדהסכסוך

תחתunitafבמבצעההומניטרי

השניהאו״םמבצעאמריקאי.פיקוד

האמיתילרצונןכסותהיהבסומליה

אירופיותומדינותהבריתארצותשל

המ־לכללולאפשרמםומליהלסגת

דינות

$TS1$המדינות$TS1$

$DN2$המדינות$DN2$,למזכירותזהובכללהחברות

האת־בנטל.ולשאתלהמשיךהאו״ם,

גר

$TS1$האתגר$TS1$

$DN2$האתגר$DN2$המבצעיםעקרונותשלביישומם

אותםענייןבסומליההרב־תכליתיים

פחות.הרבה

לקידוםהאו״םמנגנוןניצול

המדינותשלהלאומייםהאינטרסים

להקמ־דווקאמיוחדאינוהחברות

תם

$TS1$להקמתם$TS1$

$DN2$להקמתם$DN2$שלהשלוםכוחותשלועיצובם

הבינלאומיתהפוליטיקההאו״ם

הםהמדינותשלהאינטרסיםומאבק

וב־הפוליטי.הארגוןשלבמהותו

כל

$TS1$ובכל$TS1$

$DN2$ובכל$DN2$,הש־בכוחשעשוהשימושזאת

לום

$TS1$השלום$TS1$

$DN2$השלום$DN2$מועצתשלהקבועותהחברות

צי־היההאחרוניםבעשוריםהביטחון

ני

$TS1$ציני$TS1$

$DN2$ציני$DN2$.השתמשהסיןלמשל,כך,במיוחד

החלטההצעותלהכשילכדיבווטו

כוחותהקמתעלהביטחוןבמועצת

בגואטמלה(,1996בהאיטישלום

בעקבות(,1999ובמקדוניה1997

כלביןדיפלומטייםיחסיםשלכינונם

גםטייוואן.וביןאלהממדינותאחת

דומהשימושעשתההבריתארצות

איימה2002ביולישלה:הווטובזכות

כו־כלשלהמנדטחידושאתלסכל

חות

$TS1$כוחות$TS1$

$DN2$כוחות$DN2$יוב־לאאםעת,באותההשלום

טח

$TS1$יובטח$TS1$

$DN2$יובטח$DN2$האו״םכוחותלחייליגורףפטור

אמנתעלחתומותשאינןממדינות

מה־אמריקאים(אזרחים)קרי,רומא

סגרה

$TS1$מהסגרה$TS1$

$DN2$מהסגרה$DN2$הפלילי.הבינלאומיהדיןלבית

ובסו־ביוגוסלביההאו״םמבצעי

מליה

$TS1$ובסומליה$TS1$

$DN2$ובסומליה$DN2$אמ־מימון,העדרבשלנכשלו

צעים

$TS1$אמצעים$TS1$

$DN2$אמצעים$DN2$מיומנים,וכוחותלוגיסטיים

בעצםמדי.יומרניאומוגבלומנדט

מבצעיביןהגבולותבהםטושטשו

עלהמבוססיםהמסורתיים,השלום

עלהאו״םלמגילתהשישיהפרק

הצדדים,הסכמתשלהיסודעקרונות

בכוחשימושואיפניםמשואהעדר

מבצעילביןעצמיתמהגנהלבד

בושישהשביעי,הפרקפיעלאכיפה

בכוח.לשימושמנדט

ללאהכוחהוקםביוגוסלביה

בנסיבותבכוח,לשימושמנדט
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הש־הפרקפיעלרב־תכליתיכמבצע

ביעי

$TS1$השביעי$TS1$

$DN2$השביעי$DN2$המנ־ליישוםההסכמהבהעדר

דט

$TS1$המנדט$TS1$

$DN2$המנדט$DN2$הצבאיותוהיכולותהרב־תכליתי

הח־הטוטליותבסיעותלהתמודד

מושות.

$TS1$.החמושות$TS1$

$DN2$.החמושות$DN2$לאזהוסומליהביוגוסלביה

כיש־אלאתפישה,שלכישלונההיה

לון

$TS1$כישלון$TS1$

$DN2$כישלון$DN2$.המבצעיםזאת,ולמרותיישומה

היו90ה-שנותשלהרב־תכליתיים

טשטושלרבותכמעטמובןבכל

השישיהפרקמנדטשביןהגבולות

הוק־פיושעלהמודלוהשביעי

מו

$TS1$הוקמו$TS1$

$DN2$הוקמו$DN2$בשניםהרב־תכליתייםהמבצעים

מכן.שלאחר

שלאהלקחים,אתלהביןכדי

ואתבלבד,חלקיתנלמדואונלמדו

המבצ־שלוההשפעותההשלכות

עים

$TS1$המבצעים$TS1$

$DN2$המבצעים$DN2$להרחיבהיהצריך90ה-בשנות

למ־המחקרהגבלתהזמן.יריעתאת

בצעים

$TS1$למבצעים$TS1$

$DN2$למבצעים$DN2$90ה-שנותשלהמכוננים

מסיימתהספרשלהעיקריחסרונו

בנקודתיותראופחותסיפורםאת

בהשכנתהאו״םמעורבותההתחלה.

עםהסתיימהלאבקמבודיההשלום

למ־אלאבמדינה,הכוחמנדטסיום

עלה

$TS1$למעלה$TS1$

$DN2$למעלה$DN2$בהקמתמכןלאחרמעשור

מנהיגילשפיטתהמיוחדהדיןבית

להליךמחוץשהושארורוו׳החמר

החייליםהרג1991ב-הלאומיהפיוס

מהאתיצרבסומליההאמריקאים

סומליה״,״אפקטלימיםשנקרא

חששההבריתשארצותלכךוהסיבה

ברואנדהנוספתצבאיתמהתערבות

הג׳נוםייד.למניעת

הבינ־הקהילהשלכישלונה

לאומית

$TS1$הבינלאומית$TS1$

$DN2$הבינלאומית$DN2$העםהשמדתפשעאתלמנוע

והאחריותוביוגוסלביהברואנדה

הבי־ומועצתהאו״ם,שלהמיוחדת

טחון

$TS1$הביטחון$TS1$

$DN2$הביטחון$DN2$,תפישתילשינויהביאובמיוחד

אזר־אוכלוסיותבהגנתהקשורבכל

חיות.

$TS1$.אזרחיות$TS1$

$DN2$.אזרחיות$DN2$מועצתהחלה2000ה-משנות

לכוחותמפורשמנדטלתתהביטחון

אזרחיותאוכלוסיותעללהגןהאו״ם

בכוח.שימושלרבותקיומית,בסכנה

הש־בחוףבקונגו,הזההדורבמבצעי

נהב,

$TS1$,השנהב$TS1$

$DN2$,השנהב$DN2$,אפ־המרכזברפובליקהבמאלי

ריקאית,

$TS1$,אפריקאית$TS1$

$DN2$,אפריקאית$DN2$ובדרום)סודאן(בדרפור

שלהרב־תכליתיהמנדטכוללסודאן

דמוקרטי־הומניטרי,סיועהאו״םכוח

זציה,

$TS1$,דמוקרטיזציה$TS1$

$DN2$,דמוקרטיזציה$DN2$לאומי,פיוסאדם,זכויותכיבוד

החוק,שלטוןוחיזוקפליטיםשיבת

גםישאלהבכלפחות:לאחשובאך

עללהגןכדיבכוחלשימושהרשאה

אזרחית.אוכלוםיה

בכירהמשפטיתיועצתהיאשרגאדפנהד״ר

וכיוםהאו״םשלהמשפטיתבמחלקהלשעבר

באוניברסיטהלמשפטיםבפקולטהאורחתמרצה

אביבתלובאניברסיטתהעברית

ונושנואו״םרקלא

מתהדריםאינםהאו״םשלהשלוםכוחות

בנסיבותאבלמפוארות,בהצלחות

משמעותיכלילהיותיכוליםהםהמתאימות

בישראלגםכן,ויישובם.סכסוכיםבניהול

ספרן־הוןדניאל ספרן־הוןדניאל

^\a^yVנסיגתשמאזיודעים

מעיראקהבריתארצות

החייליםרובואפגניסטן,

לחימהבזירותהפרושיםהמבצעיים

האו״ם.דגלתחתזאתעושיםבעולם

מאלי,סודן,דרוםקונגו,קשמיר,

חייליםאלף120מ-יותרהאיטי

הקשותבזירותמוצביםואזרחים

שלשלוםכוחות16מ-כחלקבעולם

במ־נהרגוחיילים005,3כ-האו״ם.

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$100מאזזו בשנהמהם,8491

שלהשלוםלכוחותבלבד.שעברה

אכז־פנים,רבתהיסטוריההאו״ם

בות

$TS1$אכזבות$TS1$

$DN2$אכזבות$DN2$חשו־הצלחותגםאבלמרובות

בות.

$TS1$.חשובות$TS1$

$DN2$.חשובות$DN2$תפקידמילאואלהכוחות

הביטחו־בהיסטוריהגםמשמעותי

נית

$TS1$הביטחונית$TS1$

$DN2$הביטחונית$DN2$לעשותוממשיכיםהישראלית

ובלבנון.הגולןברמתכעתגםזאת

מכ־הםהאר׳םשלהשלוםכוחות

שיר

$TS1$מכשיר$TS1$

$DN2$מכשיר$DN2$הקהילהמשתמשתשבומשמעותי

למ־סכסוכים.בניהולהבינלאומית

רות

$TS1$למרות$TS1$

$DN2$למרות$DN2$,בע־עליהםהספרותחשיבותם

ברית

$TS1$בעברית$TS1$

$DN2$בעברית$DN2$,בישראלהציבוריוהדיוןדלה

עלהישראליתהביקורתבחסר.לוקה

נובעתאינההאו״םשלהשלוםכוחות

מור־מערכותשלעמוקההבנהמתוך

כבות

$TS1$מורכבות$TS1$

$DN2$מורכבות$DN2$,ויתרונו־חסרונותיהןעלאלה

תיהן

$TS1$ויתרונותיהן$TS1$

$DN2$ויתרונותיהן$DN2$הדרגמציאותיות.ציפיותומתוך

הנושאאתמביןהישראליהדיפלומטי

עניינית,ביקורתמעבירולרובלאשורו

הנו־בביטוימסתכםבארץהדיוןאך

דע

$TS1$הנודע$TS1$

$DN2$הנודע$DN2$קרצ׳רחןשלספרושמום״.״או״ם

רציני.לדיוןפינהאבןמניח

מתמ־השלום״ושמירת״האו״ם

קד

$TS1$מתמקד$TS1$

$DN2$מתמקד$DN2$כו־פעלושבהןהעיקריותבזירות

חות

$TS1$כוחות$TS1$

$DN2$כוחות$DN2$המלח־בסוףהאו״םשלשלום

מה

$TS1$המלחמה$TS1$

$DN2$המלחמה$DN2$:לש־יוגוסלביהקמבודיה,הקרה

עבר

$TS1$לשעבר$TS1$

$DN2$לשעבר$DN2$,בדוגמאותומשתמשוסומליה

בכךהואיתרונומבחן.כמקרהאלה

תו־שלוסקירהרקעגםמוסיףשהוא

לדות

$TS1$תולדות$TS1$

$DN2$תולדות$DN2$מהק־האו״םשלהשלוםכוחות

מתם

$TS1$מהקמתם$TS1$

$DN2$מהקמתם$DN2$החי־במיוחדמענייןימינו.ועד

בור

$TS1$החיבור$TS1$

$DN2$החיבור$DN2$לביןהשלוםכוחותעלמחקרבין

הדינמיקהעלמהםללמודשאפשרמה

כוחותלקיומם.שהביאההבינלאומית

מה־שלהםהמנדטאתמקבליםשלום

גופים

$TS1$מהגופים$TS1$

$DN2$מהגופים$DN2$בעברהאו״םשלהפוליטיים

מועצתיותר,ומאוחרהכלליתהעצרת

בבואההםאלהכוחותלכןהביטחון.

בפרטהביטחוןבמועצתהדינמיקהשל

בכלל.הבינלאומיתובקהילה

לה־משמשיםבספרהמבחןמקרי

צגת

$TS1$להצגת$TS1$

$DN2$להצגת$DN2$עלשעברהשינויהמרכזית:התזה

באו׳׳ם,הקולקטיביהביטחוןתפישת

סיוםעםהשלום,כוחותבתחוםבמיוחד

המקובלתהתפישההקרה.המלחמה

מילאו80ה-שנותסוףשעדטוענת

מו־תפקידהאו״םשלהשלוםכוחות

גבל,

$TS1$,מוגבל$TS1$

$DN2$,מוגבל$DN2$מסור־מבצעיםבמסגרתבעיקר

תיים

$TS1$מסורתיים$TS1$

$DN2$מסורתיים$DN2$וש־שלוםהסכמיעלפיקוחשל

ביתות

$TS1$ושביתות$TS1$

$DN2$ושביתות$DN2$ישראלביןמדינות,ביןנשק

תפי־לפילדוגמה.ומצרים,לירדן

שה

$TS1$תפישה$TS1$

$DN2$תפישה$DN2$,הח־הקרה,המלחמהסיוםעםזו

לה

$TS1$החלה$TS1$

$DN2$החלה$DN2$במבצ־שלוםכוחותשלפרישתם

עים

$TS1$במבצעים$TS1$

$DN2$במבצעים$DN2$התערבויותשכללורב־תכליתיים

שלבמקריםבעיקרמדינתיות,פנים

כו־לעבר,בניגודאזרחים.מלחמות

חות

$TS1$כוחות$TS1$

$DN2$כוחות$DN2$רח־תהליכיםלקדםהחלואלה

בים

$TS1$רחבים$TS1$

$DN2$רחבים$DN2$מדינה,מוסדותבנייתשליותר

כוחטללהצלחתוהסיבון

לעתיםמבוססהטלום

רעכמהההטערהעל

טלפעילותואילולאהיה

המסקנההטלום.כוח

אתלהתאיםטיטהיא

למציאותהציפיות

ופי־אדםזכויותקידוםדמוקרטיזציה,

תוח

$TS1$ופיתוח$TS1$

$DN2$ופיתוח$DN2$וכלכלי.פוליטי

הדיכוטומיהעלמערערקרצ׳ר

לת־הקרההמלחמהעידןביןהזאת

קופה

$TS1$לתקופה$TS1$

$DN2$לתקופה$DN2$.שהשינויטועןהואשאחריה

מהמקו־יותרומורכבהדרגתיהיה

בל

$TS1$מהמקובל$TS1$

$DN2$מהמקובל$DN2$.שבני־מדגיםהואבנוסףלחשוב

גוד

$TS1$שבניגוד$TS1$

$DN2$שבניגוד$DN2$בגישההתמיכההרווחת,לטענה

למדי־הוגבלהלאהרב־תכליתית

נות

$TS1$למדינות$TS1$

$DN2$למדינות$DN2$,תמ־תמידלאעצמןוהןהמערב

כו

$TS1$תמכו$TS1$

$DN2$תמכו$DN2$מפניחשובה,זוטענהזו.בגישה

להביאהקושימידתאתמציגהשהיא

ביט־בעיותבפתרוןפעולהלשיתוף

חון

$TS1$ביטחון$TS1$

$DN2$ביטחון$DN2$,המ־שסוףגםומראהבינלאומי

לחמה

$TS1$המלחמה$TS1$

$DN2$המלחמה$DN2$חיובילשינויהביאלאהקרה

הק־המלחמהלאחרקסם.כבמטה

רה

$TS1$הקרה$TS1$

$DN2$הקרה$DN2$האידיאולוגיותהתפוררותועם

המדי־רובפעלובבסיסה,שעמדו

נות

$TS1$המדינות$TS1$

$DN2$המדינות$DN2$האינטרסיםשלצרניתוחמתוך

רחוקותולעתיםשלהן,המיידיים

כו־אידיאולוגיתתפישהמתוךיותר

ללת.

$TS1$.כוללת$TS1$

$DN2$.כוללת$DN2$במלחמהגםכךהדברהיההאם

כסותרקהיווהאידיאולוגיותהקרה,

לאקרצירכךעלצרים?לאינטרסים

בספרו.עונה

מבצעישלהפנימייםהמתחים

סיוםעםהיוהאר׳םשלשלוםשמירת

דיפלומטילדיוןכרהקרההמלחמה

במסדרונותלאי־הםכמהולעתיםנרחב

שהסכ־לפנילהתערבישהאםהאו״ם.

סוך

$TS1$שהסכסוך$TS1$

$DN2$שהסכסוך$DN2$שלוםעודאיןכאשרלסיומוהגיע

האםכיצד?כןואםעליו,לשמור

צבאיממדלכלולצריכההתערבות

באיזוכןואםמדינה,בנייתאוצר

החייליםאתלתרוםצריךומיצורה?

אלה?מורכביםלמבצעיםוהתקציבים

נכוןלניהולעקרונותלתאראפשר

עו־מקרהכלאךשלום,כוחותשל

מד

$TS1$עומד$TS1$

$DN2$עומד$DN2$:הבינלאומיתמהדיפלומטיהלגופו

לי־שמובילותהארגוניתוהפוליטיקה

צירת

$TS1$ליצירת$TS1$

$DN2$ליצירת$DN2$שב־האתגריםדרךאלה,כוחות

גיוס

$TS1$שבגיוס$TS1$

$DN2$שבגיוס$DN2$לכוחותומשאביםצבאייםכוחות

אלהשכוחותהמבצעיתהמציאותועד

עמה.מתמודדים

אתלהביןאפשראקדמיתמבחינה

דוג־בשלושקרצ׳רשלהתמקדותו

מאות

$TS1$דוגמאות$TS1$

$DN2$דוגמאות$DN2$כישלו־מבחינתהימנעותוואת

נות

$TS1$כישלונות$TS1$

$DN2$כישלונות$DN2$בםרברניצהאוברואנדההאו״ם

כבראלהאסונותלעומק.יותרמעט

הבחירהואילורבים,במחקריםנבחנו

פרובוק־פחותבדוגמאותקרצ׳רשל

טיביות

$TS1$פרובוקטיביות$TS1$

$DN2$פרובוקטיביות$DN2$שלשיטתיתבדיקהמאפשרת

האו״ם.שלהשלוםכוחותהתפתחות

מפור־מעטהתייחסותזאת,למרות

טת

$TS1$מפורטת$TS1$

$DN2$מפורטת$DN2$שלהצורביםלכישלונותיותר

למשל,וםרברניצה,ברואנדההאו״ם

מכי־שאינםלקוראיםמועילההיתה

רים

$TS1$מכירים$TS1$

$DN2$מכירים$DN2$ההתייחסותלעומק.אלהאירועים

הת־אתיותרעודמחזקתהיתהאליהם

זה

$TS1$התזה$TS1$

$DN2$התזה$DN2$עשויהיההמבואכן,כמוהספר.של

הישרא־לקוראיםיותרמועיללהיות

לים

$TS1$הישראלים$TS1$

$DN2$הישראלים$DN2$אתיותררבהבהרחבהפירטאילו

בסוגיותהשלוםכוחותשלמעורבותם

ימינו.עדישראליותביטחוניות

רחוקיםהאר׳םשלהשלוםכוחות

המ־בנסיבותאבלמושלמים,מלהיות

תאימות

$TS1$המתאימות$TS1$

$DN2$המתאימות$DN2$חסרכלילהיותיכוליםהם

מה־ויישובם.סכסוכיםבניהולתחליף

צד

$TS1$מהצד$TS1$

$DN2$מהצד$DN2$,הללוההתערבויותתוצאותהאחר

כה־להציגןוקשהחד־משמעיותאינן

צלחה

$TS1$כהצלחה$TS1$

$DN2$כהצלחה$DN2$.להצלחההטיעוןלפיכך,גדולה

רעכמהההשערהעללעתיםמבוסם

השלום.כוחשלפעילותואילולאהיה

הצי־אתלהתאיםשישהיאהמסקנה

פיות

$TS1$הציפיות$TS1$

$DN2$הציפיות$DN2$,הנ־אתלעומקלהביןלמציאות

סיבות

$TS1$הנסיבות$TS1$

$DN2$הנסיבות$DN2$כוחכלפועלשבהןהייחודיות

הפולי־יכולותיולשיפורולפעולכזה

טיות

$TS1$הפוליטיות$TS1$

$DN2$הפוליטיות$DN2$.אתלזכורגםכדאיוהמבצעיות

דאגהשני,האר׳םמזכ״לשלהאמירה

אתלהביאנועדלאשהאו״םהמרשלד,

ממנהלמנועאלאעדןלגןהאנושות

לגיהנום.להגיע

השלוםכוחראשסגןעוזרהואספרן־הוןדניאל

ביחסיםשניתוארבעלסודאן,בדרוםהאו״םשל

קולומביהמאוניברסיטתבינלאומיים


