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  תיאום ציפיות: המשפט הבינלאומי והלחימה בעזה

  מאת

  *יובל שני

  מבוא

גם הלחימה בעזה התנהלה תוך כדי דיון ציבורי נרחב , 2006כמו הלחימה בלבנון בשנת 
תוצאה זו אינה . ל על פי המשפט הבינלאומי"על אודות חוקיות הפעולות של צה

 דילמות מוסריות ופוליטיות המעלה, אך טבעי הדבר כי בעתות של לחימה קשה. מפתיעה
 המסגרת המשפטית הדומיננטית החלה –רבים פונים למשפט הבינלאומי , לא פשוטות

, הראוי והלא ראוי,  לשם קבלת הכוונה נורמטיבית בדבר המותר והאסור–בעת לחימה 
גם הבולטות ההולכת וגוברת של מנגנוני אכיפה שיפוטיים בינלאומיים . במהלך הלחימה

בית , בתי דין מדינתיים המפעילים סמכות שיפוט אוניברסלית,  הפלילי הקבועבית הדין(
מגבירה את הרלוונטיות של הזירה המשפטית הבינלאומית , )הדין הבינלאומי בהאג

  .ומוסיפה יסוד לדיון על אודות תוצאות המלחמה וכדאיותה
 במיוחד למרות כל אלה אבקש לטעון כי המשפט הבינלאומי אינו מספק כלים טובים  

כי ההכוונה הנורמטיבית שהוא מספק ; לניתוח של מצבי לחימה כגון זו שהתנהלה בעזה
וכי התוקף המוסרי וכושר השכנוע הפוליטי שלו ; במקרים כאלה היא חלקית ביותר

יישום עקרונות בסיסיים מסוימים של דיני המלחמה תלוי : יתר על כן. מוגבלים למדי
דבר הגורע גם , וגית והפוליטית של הפרשן המשפטיבהכרח בנקודת המוצא האידיאול

 פגמים אלה compliance pull.(1(מכוחה של הנורמה הבינלאומית ומיכולתה לייצר ציות 
גורעים מהיכולת לנהל שיח משמעותי בדבר יישום של המשפט הבינלאומי בעת הלחימה 

ומפחיתים , )אם כי הם אינם שוללים באופן מוחלט את קיומו של שיח כזה(בעזה 
במילים . המבוססים על המשפט הבינלאומי –לכאן או לכאן  –מתוקפם של טיעונים 

ככלות הכול ייתכן שהמשפט הבינלאומי אינו המסגרת המתאימה ביותר לדון , אחרות
  . בלחימה בעזה, הראוי והלא ראוי, בשאלות המותר והאסור

 
הפקולטה , הקתדרה למשפט בינלאומי פומבי על שם הרש לאוטרפכט,  למשפטיםפרופסור  *

 .האוניברסיטה העברית, למשפטים

1   THOMAS M. FRANCK, FAIRNESS IN INTERNATIONAL LAW AND INSTITUTIONS 121 (1995).  
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 הפער בין משפט ,הפער בין משפט למוסר: הטיעון שאעלה להלן מחולק לארבעה
חוסר המוחלטות של עקרון המידתיות ובעיות הנובעות מנקודות מוצא , לפוליטיקה

מסקנתי היא כי המשפט הבינלאומי מסוגל לספק הכוונה נורמטיבית . נורמטיביות שונות
כגון חוקיות השימוש ( בעיקר סוגיות טקטיות באופיין –טובה בסוגיות מסוימות 

תה של מטרה מסוימת מטרה צבאית או היקפה של חובת היו, באמצעי לחימה מסוים
אך ההכוונה הנורמטיבית מוגבלת בסוגיות אחרות ; )ל"הטיפול בפצועים המוטלת על צה

,  בעיקר סוגיות אסטרטגיות כגון שאלת חוקיותו של ההיקף הכולל של שימוש בכוח–
  .השפעתו של המשפט הבינלאומי על המציאות או על השיח אודותיה

 ער בין משפט למוסר ותבונה מדיניתהפ. א

כתב בעבר כי המשפט , ם"חבר הוועדה למשפט בינלאומי של האו, מרטי קוסקניימי
המשפט הבינלאומי אינו ,  לפי קוסקניימי2.הבינלאומי נע בין אפולוגטיקה לאוטופיה

) משפט כאפולוגטיקה(משמעות בין אם הוא משמש רק ככסות לאינטרסים פוליטיים -בר
משפט (ם הוא מנותק לחלוטין מאינטרסים אלו ומייצג תפיסה מוסרית ערטילאית ובין א

מתח זה בין אפולוגטיקה לאוטופיה משפיע גם על האופן , כפי שאטען להלן). כאוטופיה
צדדים שלישיים , שבו דיני המלחמה נתפסים ומיושמים על ידי הצדדים הלוחמים

  .ופרשנים שונים
מוסר ופוליטיקה היא כי דיני , יחס בין משפטנקודת המוצא לדיון ב, לטעמי  

 לא על ידי ארגונים פציפיסטיים או –נוצרו על ידי אנשי צבא , רובם ככולם, המלחמה
 ונועדו לענות בראש ובראשונה על צרכים צבאיים ולא –גופים לשמירה על זכויות אדם 

ימים פנייה דיני השימוש בכוח מאפשרים במקרים מסו, לראיה. על צרכים הומניטריים
בכפוף (ודיני הלחימה מאפשרים הרג נרחב של לוחמים ואזרחים , לאלימות מסיבית

התוצאה היא אפוא כי גם יישום דווקני של הדינים עשוי להוביל ). למיני תנאים והגבלות
כי דיון בחוקיות של , מכאן. לתוצאות שייראו לרבים מאתנו לא מוסריות או לא נבונות

גרוע לדיון במוסריות ) proxy(שפט הבינלאומי הוא לעתים תחליף פעולה צבאית לפי המ
  .הפעולה ובתבונה הפוליטית שלה

וכוללים בתוכם , העובדה כי דיני המלחמה נוטים לתפיסה אפולוגטית המצדיקה כוח  
המגבילים את האינטרס הצבאי של " אוטופיים" רכיבים – ככל הנראה מעט מדי –מעט 

פרשנות . פרשנים שונים לנסות ולפרש מחדש את הדיןמובילה , הצדדים הלוחמים
מנסה לקרוא , המתמקדת בעיקר במונחי שסתום כגון מידתיות או יעד צבאי, מחודשת זו

אל תוך דיני המלחמה תכנים הומאניים יותר שיהלמו טוב יותר את האינטואיציה 

 
2   MARTI KOSKENNIEMI, FROM APOLOGY TO UTOPIA: THE STRUCTURE OF INTERNATIONAL 

LEGAL ARGUMENT 17-18 (1989).   
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סביב , אשר על כן. המוסרית שלנו ואת ההשקפות הפוליטיות שלנו בנוגע לסכסוך
הלחימה בעזה הוצגו כמה תזות משפטיות שנועדו להגביל את עצמת הכוח שהפעילה 

מחייב השוואה ) jus ad bellum(נטען כי עקרון המידתיות בדיני השימוש בכוח : ישראל
כי עקרון המידתיות בדיני השימוש בכוח מחייב ; בין מספרי האבדות בשני הצדדים

עקרון המידתיות בדיני הלוחמה  וכי; י הצדדיםהשוואה בין אמצעי הלחימה שבידי שנ
)jus in bello ( אוסר על צד לסכסוך לתקוף באופן מידתי מטרות חוקיות אם הנזק

ההומניטרי הנלווה לסך כל התקיפות עולה על התועלת הצבאית המופקת מהמערכה 
להערכה של מוסריות " בלתי רלוונטיות"טענות אלו אינן : ודוק. הצבאית בכללותה

אך הן אינן חלק מהדין הבינלאומי הנוהג כיום במובן זה שאין , מלחמה או של תבונתהה
להן עיגון משמעותי בפרקטיקה או במקורות הפרשניים המקובלים של המשפט 

הפרקטיקה הבינלאומית , למעשה). החלטות בינלאומיות, פסיקה, ספרות(הבינלאומי 
מבחינת יחסי הכוחות והיקפי סימטריות -לפיה מלחמות א, תומכת בֵתזה ההפוכה

). ו בקוסובו ובאפגניסטן"מלחמות נאט, למשל, ראו(הפגיעה הן הנורמה ולא החריג 
נראה כי דיני המלחמה נוטים דווקא לאפשר לצדדים הלוחמים לשקול שיקולים של 

  3.תועלת צבאית מצטברת לשם הצדקת פגיעה הומניטרית ולא להפך

ת הגמישות של הדין הבינלאומי נראה כוויכוח לא הוויכוח על אודות מיד, בכל מקרה  
לגיטימציה בעיני חלק -מהלכים פרשניים מרחיקי לכת סובלים מתת. מועיל במיוחד

מהמדינות ומקהלי היעד הרלוונטיים ועל כן אינם משפיעים באופן משמעותי על 
של המשפט הבינלאומי והתאמתו לתפיסות " מתיחה: "יתר על כן. התנהגות המדינות

וסריות ופוליטיות משתנות צובעת את המשפט הבינלאומי כולו בגון אינטרסנטי וגורעת מ
מהלגיטימציה הנלווית לריחוק היחסי של הנורמה המשפטית מקוניוקטורה פוליטית 

החשש המרכזי שלי הוא כי הדיון בחוקיות הלחימה , מכל מקום. נתונה כזו או אחרת
גיות הקשות של המשפט הבינלאומי ולאור תחת המגבלות המתודולו, כאמור, המתנהל(

עלול להאפיל בסופו של יום על ) היקפן הצנוע של ההגנות ההומניטריות הכלולות בו
דיונים חשובים ומשמעותיים יותר בדבר מוסר הלחימה והתבונה המדינית של הפעלת 

  .כוח רב

 
. המקימה את בית הדין הפלילי הקבוע, לחוקת רומא) 6)(ב)(2(8את נוסחו של סעיף , למשל, ראו   3

 concrete and direct overall military advantage "-סעיף זה אוסר על פגיעה מופרזת ביחס ל

anticipated) "דין לפשעי מלחמה ח התביעה של בית ה"ראו גם את דו). הדגשה הוספה    

הקובע כי לא ניתן לקבוע שהסך , ו נגד יוגוסלביה"ביוגוסלביה לעניין החוקיות של פעולות נאט

 Final Report to the :הכולל של תקיפות חוקיות מוביל לתוצאות לא חוקיות לפי דיני הלחימה

Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign 

)2000(Against the Federal Republic of Yugoslavia  .האינטרנטתרדרך אזמין ח "הדו :  

d64IVA#htm.061300nato/pressreal/icty/org.un.www ,ח" לדו52' בפס.  
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 הפער בין ההצדקה המשפטית לפוליטית. ב

משפטית הנו הפער -ין הדין לבין מערכת שיקולים חוץמישור נוסף בו קיים פער כרוני ב
אחת . הקיים בין הדין לבין הפוליטיקה  בשאלה בדבר עצם ההצדקה לפתיחה במלחמה

 זניחת ה היית20- הנורמטיביות החשובות של המשפט הבינלאומי במאה התההתפתחויו
 מגילת  לפחות מאז עריכת4.התפיסה הרואה מלחמה כהמשך הפוליטיקה בדרכים אחרות

המדינות מנועות מלהשתמש בכוח ביחסיהן זו עם זו זולת אם , 1945ם בשנת "האו
מועצת הביטחון אישרה את השימוש בכוח או אם המדינה הפעילה את זכותה להגנה 

  .עצמית בתגובה להתקפה חמושה נגדה
חוסר היכולת של מועצת הביטחון לפתור את הרוב המכריע של הסכסוכים , עם זאת  

ורצונן של המדינות להמשיך ולהשתמש בכוח כשיש להן אינטרס פוליטי , ומייםהבינלא
הובילו מדינות לפרש באופן רחב את חריג ההגנה העצמית ולנסות לקרוא , לעשות כן

הגנה על (אמותיו של החריג ' לתוכו שורה ארוכה של הצדקות שנדמה כי חורגות מד
הגנה עצמית מקדימה , ולות תגמולפע, הגנת הצורך, אזרחים מחוץ לשטחה של המדינה

יש מדינות המנסות לפרש את ההגבלות שהמשפט הבינלאומי , באופן דומה). או מונעת
בעיקר על דרך (מטיל על מטרות המלחמה האסטרטגיות והטקטיות בצורה מצומצמת 

ובאמצעות הגדרה רחבה של ,  בדיני השימוש בכוחתפרשנות גמישה של עקרון המידתיו
הברית לאפגניסטן -פלשה ארצות, למשל, כך). לפי דיני הלחימה" גיטימייעד צבאי ל"

הברית אף -ארצות; ועיראק תוך הסתמכות שנויה במחלוקת על חריג ההגנה העצמית
בעיראק , כללה למעשה את שינוי המשטר המקומי במסגרת יעדי המלחמה באפגניסטן

 את מטרות המבצע בעזה חלק מהדוברים הישראלים הגדירו, באופן דומה. וביוגוסלביה
חורגת , על פניה,  שנראית5)פגיעה נרחבת בסמלי השלטון של החמאס(בצורה רחבה 

  . מעקרון המידתיות ומאפשרת פגיעה ביעדים שאינם יעדים צבאיים מובהקים
אנו רואים בפרקטיקה המדינתית מגמה פרשנית הפוכה למגמה הפרשנית , אם כן  

את פרשנותם של דיני " דוחפים" והפרשנים בעוד חלק מהמדינות. שתוארה לעיל
בעיקר מדינות חזקות יחסית (מדינות אחרות , "אוטופי"המלחמה אל עבר הקוטב ה

 
 ,Treaty providing for the Renunciation of War as an Instrument of National Policyראו    4

signed at 27 Aug. 1928, 94 L.N.T.S. 57 (1929). האמירה כי המלחמה היא המשך הדיפלומטיה 

 CARL VON CLAUSEWITZ, ONראו . קלאוזביץ-על ידי המרשל פון, כמובן, באמצעים אחרים נטבעה

WAR 97 (1908, originally published in 1832).  

 זמין באתר, ynetynetynetynet 29.12.08" הרע עוד לפנינו: ל בקרית גת"סגן הרמטכ"טובה דדון    5

html.,003646416-L,,73400/articles/il.co.ynet.www")  אנחנו פוגעים לא רק במחבלים

פוגעים בבנייני : "הוא פירט. הצהיר הראל, "אלא בכל ממשל החמאס על כל זרועותיו, ובמשגרים

אנחנו תובעים אחריות שלטונית מהחמאס ולא עושים . בזרועות הביטחון ועוד, במפעלי ייצור, שלממ

ופנינו לשנות את , אחרי המבצע לא יעמוד בעזה שום בניין של חמאס. הבחנות בין הזרועות השונות

 ").כללי המשחק
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ופרשנים המזדהים עם מטרותיהן הפוליטיות מנסים להשיג באמצעים ) מבחינה צבאית
 הקשורים לסכסוך, פרשניים מתאם טוב יותר בין הדין לבין האינטרסים הפוליטיים שלהם

  .וללחימה
, ראשית. מהלך פרשני אפולוגטי זה הוא בעייתי לא פחות מהמהלך הפרשני הקודם  

ומאיים להחזיר את , הוא מחזיר את הפוליטיקה לדיני המלחמה דרך הדלת האחורית
שבו למעשה לא היה איסור משמעותי " המלחמה הצודקת"החברה הבינלאומית לעידן 

השימוש האפולוגטי והמניפולטיבי , שנית. על שימוש בכוח ביחסים הבינלאומיים
, שעושות המדינות במשפט הבינלאומי גורע אף הוא מהלגיטימציה של הדיסציפלינה

מחזק את הזיקה בין משפט לכוח ומגביל את יכולתו של המשפט הבינלאומי לשמש 
רתימת הדין לצורכי הפוליטיקה מובילה לכך , לבסוף. בסיס הוגן לקיום בינלאומי משותף

שבה אנו בוחנים את המניעים , דיון המשפטי מתקיים במעין מציאות וירטואליתשה
במציאות . המשפטיים המוצהרים של המלחמה ולא את המניעים האמיתיים שלה

וירטואלית זו אנו מייחסים חשיבות רבה לגורמים מסוימים בעלי משמעות משפטית רבה 
ם חשיבות מועטת לגורמים אחרים ובמקביל אנו מייחסי, )כגון ירי הקסאמים על ישראל(

אך נטולי משמעות משפטית ישירה בדיני ,  לעתים חשובים יותר מבחינה פוליטית–
כגון חוסר הנכונות של חמאס להשתתף בתהליך השלום או הצורך לייצר (המלחמה 

  ).הרתעה אזורית
הדיון המשפטי מתנהל דרך פריזמה המעוותת את המציאות ומשמשת תחליף , על כן  
אם המשפט משמש בסך הכול .  מוצלח לדיון חשוב יותר ביעדי המלחמה ובמוסריותהלא

נדמה כי הדיון המשפטי , כסות ליעדים פוליטיים ועמדות מוסריות שנויים במחלוקת
 –מפריע לנו למקד את עיקר תשומת הלב שלנו בשאלות המהותיות שעליהן הוא מכסה 

  .י והמוסרי ולא בזה המשפטישאלות הממוקמות כאמור בעיקר במישור הפוליט
בהקשר זה חשוב לציין כי העובדה שמטרה אסטרטגית או טקטית מסוימת אינה   

חוקית אינה מצביעה בהכרח על חוסר התבונה הפוליטית הנלווה אליה או על חוסר 
וכי , ייתכן כי מיטוט שלטון החמאס הוא מטרה אסטרטגית ראויה, למשל, כך. מוסריותה

יטרית עדיף כי ישראל תמקד את פגיעתה במבנים שלטוניים ריקים מנקודת ראות הומנ
אך שוב ; ומבודדים של החמאס ולא ביעדים צבאיים הממוקמים בלב אוכלוסייה אזרחית

 מוצדקת ככל שתהא בטווח –המשפט הבינלאומי כדי לקדם מטרות אלו " מתיחת "–
נדמה כי שאלות .  תגרע מהתועלת שבקיומו של משפט בינלאומי לטווח הארוך–הקצר 

האם ראוי לפגוע במטרות ) א: (המדיניות האמיתיות המתעוררות במקרים אלו הן
האם ראוי לנסות ולשנות ) ב(?  עמדתו המנוגדת של המשפט הבינלאומילמרותלמרותלמרותלמרותמסוימות 

דיון זה ? את המשפט הבינלאומי כך שיתאים יותר לעמדות המוסריות והפוליטיות שלנו
ן המתנהל כיום בשאלה אם פרשנות של האיסור נגד שימוש עדיף בעיני בהרבה מהדיו

היא  – פרשנות המרוקנת אותם מכל תוכן –בכוח או נגד פגיעה במטרות לא צבאיות 
  .פרשנות חוקית
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  העמימות הכרונית של עקרון המידתיות. ג

עקרון המידתית הוא עיקרון מרכזי בדיון סביב חוקיות המלחמה בעזה , כאמור לעיל
היא העובדה , כבסיס לדיון משפטי, הבעיה עם עיקרון זה. ל"לות צהוסביב פעו

 מעלה יותר שאלות – ובמיוחד מבחן המידתיות במובן הצר הכלול בו – ןשהעיקרו
, הפעלת עקרון המידתיות בדיני השימוש בכוח מחייבת שקילה, למשל, כך. מתשובות

אל ) פה החמושהעצמת ההתק(של הפרובוקציה של הצד התוקפן , ברמה האסטרטגית
הלכה למעשה ההפעלה של מבחנים אלו כמעט . מול התגובה של המדינה המתגוננת

שפעולת ההגנה , שכן יעדים אסטרטגיים רבים של המדינה המתגוננת, אינה אפשרית
הטענה כי הפעולה הישראלית , למשל, כך. אינם ניתנים לכימות, העצמית נועדה לקדם

ני אינה מידתית הואיל והקסאמים גורמים לפגיעה שגרמה למאות הרוגים בצד הפלסטי
מתעלמת מהצורך לשקול את הערך של שמירה , מועטה יחסית בחיי תושבים ישראלים

דבר שיש (מהצורך לשמור על ריבונותה של ישראל , על שגרת החיים של תושבי הדרום
שך ומהצורך להרתיע את החמאס מפני המ, )לו משמעות ביטחונית גם בחזיתות אחרות

ערכים אלה ). ירי שעם השנים נהפך לנרחב יותר בהיקפו וקטלני יותר בפגיעתו(הירי 
נדמה אפוא שניתן להגן על עמדה משפטית שלפיה מרגע . קשים מאוד למדידה ולהערכה

 6"התקפה חמושה" נהפכה ל–שהפרובוקציה האלימה חצתה רף כמותי או איכותי מסוים 

 7.לה רחב לנקוט פעולות כדי להפסיק את התקיפה מאותו רגע יש למדינות מרווח פעו–
ייתכן שהצד המתגונן , כל עוד הצד התוקפן ממשיך בפעילותו התוקפנית: במילים אחרות

אם הדבר נדרש ) מוגבל-לא בלתי, ככל הנראה, אך(רשאי להפעיל כוח בהיקף נרחב למדי 
  .לשם השתלטות על השטח שממנו מתבצעת התקיפה או כדי לגרום לצד האחר להיכנע

 בדיני השימוש בכוח אינו מספק הכוונה תמשמעות הדברים היא כי עקרון המידתיו  
. ברורה באשר לרף העליון של ההיקף הכולל של התגובה הצבאית להתקפה חמושה

דתיות על איסור הפעלה של כוח מעבר לנדרש כדי אמנם ניתן ללמוד מעקרון המי
או כדי להסיר את האיום הצבאי כנגד המדינה /להפסיק את המתקפה הצבאית ו

במקרי , אולי, זולת(אך לא ברור כיצד סטנדרט זה מיושם הלכה למעשה , המתגוננת
אשר על כן ספק ). קיצון או במקרים שבהם הצד התוקף הפסיק את פעולותיו התוקפניות

בנסיבות ,  של התגובה הישראלית בעזה בכללותהתבעיני אם הדיון המשפטי במידתיו
, )ולאחריה(שבהן המשיך החמאס לירות טילים על ישראל עד ליום האחרון של הלחימה 

לבעיה זו של עמימות מושגית יש לצרף את חוסר . יכול להוביל לתוצאות ברורות כלשהן
האם המבצע נועד להפסיק את תקיפות : בצעהוודאות בדבר המטרות הישראלית של המ

? את הכוח הישראלי" לצרוב בתודעה הפלסטינית"? מהחמאס" לגבות מחיר"? החמאס
גם כאן נדמה שהדיון המשפטי מתנהל במציאות וירטואלית ? למוטט את שלטון החמאס

 
  ).2006 (83-81 וםוםוםוםהמשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלהמשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלהמשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלהמשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלנפתלי ויובל שני -ראו לעניין זה ארנה בן   6

  .YORAM DINSTEIN, WAR, AGGRESSION AND SELF-DEFENSE 210 (2005)ראו לעניין זה    7
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שבה הקשר בין המטרות המשפטיות של המבצע למטרות הפוליטיות האמיתיות רופף 
  . בר המקשה עוד יותר על הערכת מידתיותה של הפעולה ד–למדי 

בעיה דומה של חוסר מוחלטות מאפיינת גם את יישומו של מבחן המידתיות במסגרת   
את הדיון המתנהל ברמה הטקטית על אודות היקף הנזק ההומניטרי : היינו, דיני הלחימה

הבינלאומי אוסר על הדין , כידוע. העלול להתלוות לתקיפתן של מטרות צבאיות מסוימות
 מופרז ביחס ימדינות לתקוף מטרה צבאית אם ניתן לצפות שהדבר יגרור נזק הומניטר

 מהו 9:פתירות- נוסחה זו מעלה שאלות בלתי8.לתועלת הצבאית הקונקרטית והישירה
מה צבא יכול וצריך לצפות בזמן ? היחס בין ערכו של היעד הצבאי לבין חיי האזרחים

  ?לחימה
בעל תפקיד ,  אם ניקח כמקרה בוחן את התקיפה של ביתו של ניזאר ריאן,למשל, כך  

בכיר , האם מותר היה להרוג את ריאן. 2009 בינואר 1- ב, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס
אך האם הייתה התשובה ; לדעתי נראה שלא?  אזרחים הרוגים16במחיר של , ככל שהיה

האם הצבא בכלל ידע . ייתכן שכן 10?משתנה אם בבית שהותקף היה גם מאגר נשק גדול
הנוגעות , לשאלות אלה? או צריך היה לדעת על הימצאותם של כל האזרחים בבית

יש להוסיף שאלות פתוחות נוספות הנוגעות ליישום , למבחן המידתיות במובן הצר
האם ניתן היה להשיג את אותה תועלת צבאית במחיר של : המבחן השני של המידתיות

יש לבחון במקרה זה כיצד המשוואה משתנה , למשל, כך? ת קטנה יותרפגיעה הומניטרי
משקלו של נתון זה עשוי להיות . ל התריע מראש על ביצוע התקיפה"לאור העובדה שצה

 האם הצבא יכול היה לצפות כי – התגובה הצפויה להתראה התלוי בשאלה מה היית
מפני , אנושיים וולונטריים כמגנים רמפני שבחרו להישא(האזרחים לא יעזבו את המבנה 

או מפני שלא היה מקום אחר , שכפו עליהם לשמש כמגנים אנושיים לא וולונטריים
האם ניתן היה לתקוף את הבית ). באותו אזור בעזה שאליו היה ניתן להימלט בבטחה

האם הדבר היה מוביל ליותר או פחות הרוגים ? באמצעות פשיטה של כוחות רגליים
ייתכן ,  מלווית בלחימההה שתנועת הכוח הצבאי אל היעד הייתבהנח(? פלסטיניים

? ומה בדבר הסיכון שהדבר היה יוצר לחיי החיילים). שיותר אזרחים היו נהרגים עקב כך
האם מותר לשקול ? באיזו מידה ניתן לשקול שיקול זה ואיזה משקל יש לתת לכך

 
 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, andלניסוח הכלל ראו    8

relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, 8 June 1977, art. 

51(5)(b), 1125 U.N.T.S 3.  

הוועד הציבורי נגד העינויים בישראל הוועד הציבורי נגד העינויים בישראל הוועד הציבורי נגד העינויים בישראל הוועד הציבורי נגד העינויים בישראל  769/02ד " בפסבנדון ברורהץ מלספק הנחיה "כור נמנע בגכז   9

, טרם פורסם( לפסק דינו של הנשיא ברק 46פסקה , )הסיכוליםהסיכוליםהסיכוליםהסיכוליםפרשת : להלן (ממשלת ישראלממשלת ישראלממשלת ישראלממשלת ישראל' ' ' ' ננננ

14.12.2006.( 

 נהרגו 26-כ, בכיר חמאס חוסל: עזה"יאן ראו עלי ואקד וחנן גרינברג  התקיפה של ביתו של רלתיאור   10

  . html.,003648839-L,,73400/articles/il.co.ynet.wwwזמין באתר . ynet 0920.1.1" בתקיפות
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ת העלות הכספית במסגרת האלטרנטיבות המבצעיות גם שיקולים כלכליים על אודו
  ?הכרוכה בשימוש בשיטות ובאמצעי לחימה כאלו או אחרים

נדמה כי צרור השאלות שלעיל מצביע על הקושי המעשי הרב של ניהול דיון משפטי   
, גם כאן. אינטליגנטי המוביל לתוצאות ברורות בדבר מידתיותן של פעולות צבאיות

ץ בפרשת "נדמה כי צדק בג. לתההכוונה הנורמטיבית של המשפט הבינלאומי היא מוגב
איסוף מידע מראש על (בכך שהעניק דגש רב יותר לחובות פרוצדורליות , הסיכוליםהסיכוליםהסיכוליםהסיכולים

וחקירה בדיעבד של היחס , שקילת חלופות פעולה פוגעניות פחות, אודות אופי המטרות
מזה שהעניק לאיזון מהותי בין האינטרסים המונחים על ) בין הצורך הצבאי לנזק הנלווה

  11.הכף

  היעדרו של בסיס נורמטיבי משותף. ד

הסיבה האחרונה שבגינה ההיזקקות למשפט הבינלאומי ביחס לשאלות המרכזיות 
היא ,  אינה יעילה במיוחד– בעיקר חוקיות השימוש בכוח –הקשורות למלחמה בעזה 

. הנורמטיבי) baseline(חוסר ההסכמה המוחלט בין הצדדים ובין הפרשנים בדבר הבסיס 
לאחר , 2008שראל רואה בפעולה תגובה לירי הקסאמים במשך חודש דצמבר בעוד י

חוקי -הפלסטינים רואים בקסאמים תגובה למצור הבלתי, פקיעתו של הסכם הפסקת האש
, בעוד ישראל רואה במצור תגובה לטרור הלא חוקי של הצד הפלסטיני; של ישראל

בעוד ישראל סבורה ; ושהפלסטינים רואים באלימות משום התנגדות לגיטימית לכיב
הפלסטינים סבורים כי הכיבוש עודנו נמשך , שהכיבוש של עזה הסתיים בהתנתקות

 או אף שהכיבוש נמשך כל עוד מתקיים שלטון –ומהווה בעצמו אקט של תוקפנות 
  12.'ישראלי על איזה שהוא חלק מאדמת ארץ ישראל וכו

היכולת , לסכסוך הנוכחי ושל הרקע המשפטי הבהיעדר סיפור מוסכם של ההיסטורי  
בנסיבות אלו יראה כל . להסכים על אופן יישומם של הכללים יהיה בהכרח מוגבל ביותר

לא  אקט –ובהפעלת הכוח של הצד האחר , צד בהפעלת כוח מצדו אקט לגיטימי
, תובנה זו אינה חדשה. דבר המונע קיומו של שיח משפטי קונסטרוקטיבי, לגיטימי

בחוסר התוחלת של השיח על אודות החוקיות של עצם הלחימה ההכרה , למעשה; כמובן

 
 Amichai Cohen & Yuval Shany, A Development of :ראו, הסיכוליםהסיכוליםהסיכוליםהסיכוליםץ "לדיון בהיבט זה של בג   11

Modest Proportions: The Application of the Principle of Proportionality in the Targeted 

Killings Case, 5 J. INT’L CRIM. JUST. 258 (2007).  

 Ian Brownlie et al, Israel’sלתיאור עובדתי העולה בקנה אחד עם הנרטיב הפלסטיני ראו    12

Bombardment of Gaza is not Self-defense – It’s a War Crime, SUNDAY TIMES, Jan. 11, 

 . ece.5488380article/letters/comment/tol/uk.co.timesonline.www :זמין באתר, 2009
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) דיני השימוש בכוח (jus ad bellum-היא שהובילה את המשפט הבינלאומי לנתק בין ה
  13).דיני הלחימה (jus in bello-לבין ה

  סיכום ומסקנות

אילו לקחים עולים מהקושי בקיום דיון מועיל ביישום של כללי המשפט הבינלאומי 
 כי – במיוחד בכל הקשור לדיני השימוש בכוח –ראשית נדמה ? לחימה בעזהבמהלך ה

יישום יש חשיבות רבה לקיומו של מוסד בינלאומי -בהיעדרם של כללים ברורים וברי
ואם היקף הכוח המופעל בסכסוך נתון הוא נחוץ , מוסמך הקובע מתי מותר להפעיל כוח

המועצה יכולה לקבוע מי הוא הצד . זהו בדיוק תפקידה של מועצת הביטחון. ומידתי
או לאשר שימוש בכוח , להורות לצדדים להפסיק להילחם, התוקפן ומי הוא הקרבן

 גוף פוליטי –מכאן שהמועצה . אמותיה של הזכות להגנה עצמית' במקרים החורגים מד
 מחזיקה ביכולת לגשר על פערים בין הדין לבין המוסר –עם סמכויות משפטיות 

  .להוביל לאותן תוצאות הנהנות מתמיכה בינלאומית רחבהו, והפוליטיקה
, נכון להיום המועצה אינה ממלאת תפקידה זה בצורה מניחה את הדעת, דא עקא  

וחולשתה המוסדית מחריפה את הבעייתיות הנלווית לנורמות העמומות של המשפט 
 בחיזוקו עם זאת נדמה כי למדינות העולם המעוניינות. הבינלאומי בתחום השימוש בכוח

של שלטון החוק בחיים הבינלאומיים יש אינטרס לפעול לחיזוק תפקידה של המועצה 
שכן האלטרנטיבה לכך היא אנרכיה או חוק , בפיתוח ובשמירה על כללי משחק בסיסיים

אינן , הרואות את עצמן כחלק מהעולם המערבי, מדינות מפותחות כמו ישראל. ונגל'הג
 כרונית ומהיגררות למאבקים אלימים הפוגעים יוצאות נשכרות מחוסר יציבות

מכאן שיש לישראל אינטרס ארוך טווח בחיזוק יכולתה . בכלכלתה ובתדמיתה, בביטחונה
, הברית-הדבר מתחזק לאור העובדה שארצות. של המועצה להפחית אלימות בינלאומית

מבטיח  דבר ה–נהנית מזכות וטו על החלטות המועצה , בעלת בריתה הקרובה של ישראל
  .שמירה מצד המועצה על אינטרסים ישראליים חיוניים

 של 1860בנסיבות אלו יש להצטער על כך שישראל לא מיהרה לציית להחלטה   
אך נדמה כי היה בה משום איתות , אמנם ההחלטה הזו אינה בעלת נוסח מחייב. המועצה

 המוסריות ,נחת הולכת וגוברת מההשלכות הפוליטיות-מצד הקהילה הבינלאומית לאי
החלטת ישראל שלא ליישם באופן מיידי את . והמשפטיות של הפעולה הישראלית

שכן ישראל ,  לביקורת בינלאומית קשה–לטעמי ,  בצדק–ההחלטה חשפה את ישראל 
הצטיירה לא רק כמי שמפרשת אחרת את הכללים אלא כמי שאינה מוכנה לשחק על 

  .פיהם

 
13   YORAM DINSTEIN, THE CONDUCT OF HOSTILITIES UNDER THE LAW OF INTERNATIONAL 

ARMED CONFLICT 4-5 (2004).  
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 הנוגע ליישום של דיני הלחימה בעזה צריך נדמה שעיקר תשומת הלב שלנו בכל, שנית
שאלות : היינו, להתמקד בשאלות שבהן יש לשיח המשפטי יתרון יחסי של מובהקות

שלגביהן מחזיק המשפטן ביתרון מקצועי בהשוואה לאיש המוסר או לפוליטיקאי מקבל 
למשל איסור (בקטגוריה זו עשויות להימצא שאלות של בחירת המטרות . ההחלטות

למשל כיבוד ההגבלות (שאלות של בחירת אמצעי הלחימה , ) במטרות אזרחיותפגיעה
ושאלות הקשורות ליחס לאוכלוסייה , )על שימוש בכלי נשק לא חוקיים או בעייתיים

תפקידו של ,  בשאלות של מידתיות). למשל החובה לדאוג ולטפל בפצועים(האזרחית 
 לי כי תרומתו העיקרית של הדין נדמה. המשפט בשיח הציבורי צריך להיות צנוע יותר

עידוד לנקיטת אמצעים , במקרים אלו היא קביעת נהלים מתאימים לזיהוי המטרות
וקיום חקירה בדיעבד על אודות התקיפה , שיפחיתו ככל האפשר אבדות בקרב האזרחים

  .ונזקיה
בסופו של דבר לא ניתן לקבוע כי המשפט הבינלאומי אינו מישור חשוב לבחינת   

בהקשרים אחרים . מידה מסוימות בהקשרים מסוימים-הוא מספק אמות: ה בעזההלחימ
ויש להבטיח כי במישורים אלה לא יאפיל הדיון המשפטי בסופו , תרומתו לדיון אינו רבה

איזה מחיר ? למה נלחמים: של יום על השאלות המוסריות והפוליטיות החשובות יותר
  ?איך כל זה ייגמר? מוכנים לשלם
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  מחשבות על מלחמת עזה

  מאת

  *דוד אנוך

  נקודת ההתחלה. 1

אבל בישראל של היום אני חושש שאין הם , קשה להאמין שהדברים צריכים להיאמר
נקודת הפתיחה של כל דיון בנושא זה חייבת להיות זוועתיותו של : מובנים מאליהם

ראל  גרמה יש–" עופרת יצוקה" במבצע –במלחמת עזה . המצב בעזה בימים אלה
אך , ממדיו המדויקים של מוות המוני זה אמנם אינם ידועים עדיין. ביודעין למוות המוני

ואפילו בקרב מי שחפותם אינה , ברור שמדובר בממדים מחרידים גם בקרב חפים מפשע
. ישראל גרמה לנכויות ופציעות בהיקפים שקשה להעלות על הדעת. שנויה במחלוקת

ישראל גרמה לסבל אדיר של . ל וללא אפשרות לפינויישראל הותירה פצועים ללא טיפו
ישראל גרמה להרס בהיקפים חסרי תקדים כמעט בתולדות . הנפגעים ושל קרוביהם

  .שספק אם יגלידו אי פעם, ישראל גרמה לפגיעות חרדה של המוני אנשים. הסכסוך
תי  ולדע–כדי להסיר מעל סדר יומנו טענות הנשמעות תדיר בשיח הציבורי בישראל   

 ה כאילו תרומת האוכלוסיי–לעתים קרובות גם הטוענים אותן אינם מאמינים באמיתותן 
האזרחית למאמץ הלוחם של החמאס מצדיקה משהו מכל התוצאות הרות האסון של 

כאן . אפשר וראוי להתמקד במי שלא יכול להיות ספק לגבי חפותם, הלחימה הישראלית
על פי נתונים , ישראל הרגה מאות ילדים: נסבלת הבאה-צריך לומר את האמת הבלתי

ופצעה עוד מאות רבות של , ל"שלמיטב ידיעתי אינם שנויים במחלוקת גם על ידי צה
 – שהרי מתכנני המבצע 2, ישראל עשתה זאת ביודעין גם אם לא לגמרי במתכוון1.ילדים

 
על . האוניברסיטה העברית בירושלים, ופרופסור למשפטים בדוכן יעקב ברמן, פרופסור לפילוסופיה  *

, יובל שניל, ראם שגבל, רם ריבליןל, ענת מטרל, הערות מועילות אני מודה לרותי גביזוןשיחות ו

ות  וחברחברילו, בפקולטה למשפטים בירושליםדיון ציבורי בנושא זה הות ומשתתפ משתתפיל

 .משפטיםמשפטיםמשפטיםמשפטיםהעת -כתבמערכת 

  :ראו" זכויות האדם בעזה ובישראל בצל הלחימה"לסקירת ממדי הנזק בבלוג    1

com.blogspot.gazaheb://http.  

עמדתי על הבעיות שבהבחנה זו במקומות ;  אתעכב ברשימה זו על ההבחנה בין כוונה לצפייהלא   2

מחשבה על ההבחנה בין גרימת ?  טרור לבין חיסוליםפעולותמה ההבדל בין "ראו דוד אנוך . אחרים
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 וגם מי שעשה בו –מי שהחליט על דרכי הפעולה ועל החימוש שייעשה בו שימוש 
. ידעו היטב את ההשלכות של פעולות כאלה בתוך אוכלוסייה אזרחית צפופה, מוששי

אפשר לשאת את המחשבה עליה אבל חשוב לא להימנע ממנה היא -העובדה שאי
, של ילדים שהם חמודים) ופציעה המונית עוד יותר(שישראל ביצעה ביודעין הרג המוני 

  .ברים ופגיעים כילדינו שלנו, טהורים, זכים
ן שאפשר וגם צריך לערוך דיון נורמטיבי בשאלת ההצדקה של הצעדים של מוב  

אבל שום דיון כזה . ולהלן אנסה להעלות נקודות רלבנטיות לדיון זה, ישראל ברצועת עזה
לא יכול להתנהל באופן רציני אלא אם הכרה בעובדות הנוראות הללו תהיה נקודת 

 ישראל –ר מבט אל העובדות הנוראות חוסר מוכנות להישי, עצימת עיניים. הפתיחה שלו
 תבטיח רק צביעות והידרדרות מוסרית –הרגה ביודעין מאות ילדים חמודים כשלנו 

אפילו אם פקיחתן , את הדיון המוסרי יש לנהל בעיניים פקוחות. חמורה ומהירה עוד יותר
  .נקודת ההתחלה של הדיון חייבת להיות זוועתיותו של המצב בעזה. אינה קלה

 משפט הבינלאומי אינו רלוונטי מבחינה מוסריתה  .2

הבנה של חומרת המצב בעזה מבהירה כי למשפט הבינלאומי אין כל חשיבות , לדעתי
או שניתן להצדיק מעשי זוועה כאלה מבחינה מוסרית או שלא  3:מוסרית בהקשר הנדון

מי אפשר להצדיקם מוסרית כי אז עמדתו של המשפט הבינלאו-אם אי. ניתן לעשות כן
, איסור משפטי יחוויר לעומת עצמתו של האיסור המוסרי. אינה מעלה ואינה מורידה

אם המעשים פסולים , אם כן. והיתר משפטי לא ינקה את מעשי הזוועה מאופיים המוסרי
אם אפשר , מצד שני. מוסרית הרי מעמדם במשפט הבינלאומי אינו מעלה ואינו מוריד

חזקה שהשיקולים שדורשים ,  מידת הזוועהואל נוכח, להצדיק מעשי זוועה כאלה
נועדו למנוע זוועות כל כך נוראות , כל כך כבדי משקל, מעשים אלה הם כל כך חשובים

 עד שאם המשפט הבינלאומי אוסר על מעשי הזוועה שביצעה ישראל כי –וחמורות מהם 

 
פגיעה בחפים מפשע בזמן מלחמה פגיעה בחפים מפשע בזמן מלחמה פגיעה בחפים מפשע בזמן מלחמה פגיעה בחפים מפשע בזמן מלחמה : : : : בלי כוונהבלי כוונהבלי כוונהבלי כוונה" גרימת נזק צפויה לחפים מפשענזק מכוונת לבין 

, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ראם שגב ומרדכי קרמניצר עורכים, עידו פורת, דוד אנוך (105 בטרורבטרורבטרורבטרור

 David Enoch, Intending, Foreseeing, and the State, 13 LEGAL THEORY 69וכן ; )2007

הדיבור על גביית . ל אין זה ברור שלא הייתה כוונה לפגיעה בחפים מפשעאציין רק שכל. (2007)

מחיר מהאוכלוסייה כדי להשיג מאזן הרתעה משמעו שהפגיעה באוכלוסייה האזרחית הייתה אמצעי 

קביעה זו אינה סותרת ניסיונות נקודתיים . פגיעה מכוונת ולא רק צפויה: כלומר, למטרת הרתעה

עמימות הרבה והמלאכותיות בניסיון ליישם את ההבחנה בין כוונה ה. להקטין פגיעה באזרחים

  . כאן ובכלל,  המוסרי של הבחנה זולות אף הן לחזק חששות לגבי מעמדהלצפייה יכו

על פיה מבחינה מוסרית המשפט , הטענה שאני עומד לטעון היא מקרה פרטי של טענה כללית יותר   3

אני חושב . כפות המאזניים המוסריות הם כבדים מדיכולו אינו רלוונטי כשהדברים המוטלים על 

  . אבל כאן הטענה הספציפית היא הרלוונטית, שאני מוכן להתחייב גם לטענה הכללית יותר
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, כך או כך. אז השיקולים כבדי המשקל הדורשים את ביצועם מצדיקים את הפרתו
ואם כך הדיון , משפט הבינלאומי אינו משנה דבר לעניין מוסריותם של המעשים הללוה

  . שלנו יכול להתרכז כל כולו במוסר
 להרוג אדם חף – בזירה של המשפט הפנימי –למי ששוקל ? משל למה הדבר דומה  

מעמדו , כאשר אלה הדברים המוטלים על הפרק. מפשע כדי להציל רבים אחרים
גם כאן יש רק . אינו משנה כלל) ?האם תחול הגנת הצורך(ה המדובר המשפטי של המעש

ואז , לפי הראשונה המעשה הנורא אסור בהתעלם ממעמדו המשפטי: שתי אפשרויות
 אם –ואז , ולפי השנייה המעשה הנורא מותר; מעמדו המשפטי אינו מעלה ואינו מוריד

 אוסר עליו כי אז ראוי  אם הדין הפלילי הפנימי–כבר יש שיקולים המצדיקים אותו 
  . מוסרית להפר את ההוראה הרלוונטית של הדין הפלילי

שאין זה חשוב לבחון את ההיבטים המשפטיים של תופעות כמו , כמובן, אינני טוען  
תיתכן חשיבות , ולמשפט הבינלאומי ההומניטרי בפרט, למשפט בכלל; זו שבפנינו

קשרים מסוימים בחינה של היבטים בה: יתרה מזאת. מסוגים שונים בעניינים שונים
אפשר . משפטיים אלה יכולה להיות קירוב לבחינה של הסוגיות המוסריות הרלוונטיות

שבהם הדרישה להיוועצות עם אנשי המשפט , גם לחשוב על הקשרים מוסדיים
את ) במידה מסוימת של צדק(הבינלאומי תמתן את דחף ההרס והלחימה שמאפיין 

כדי ששיקול מוסדי זה יניב פרות , על פי הדיווחים שבידינו, אתעם ז(הדרגים הלוחמים 
ל מספק למפקדיו דרך "נדרש ייעוץ משפטי שונה מאוד מזה שענף הדין הבינלאומי בצה

בבואנו להחליט אם לעשות מעשים נוראים , יהיו הדברים האלה כאשר יהיו). 4שגרה
נראה לי כי , שנעשוובבואנו לשפוט את מוסריותם של מעשים כאלה לאחר , שכאלה

  . המשפט הבינלאומי אינו מעלה ואינו מוריד

 אינדיקציות מטרידות ביותר לגבי החברה הישראלית  .3

  ? על החברה הישראלית, על כל זוועתיותו, מה לימדנו המבצע בעזה
, הרג והרס בהיקפים מדהימים )עודה גורמת, ובמידה רבה(גרמה , כאמור, שראל  

כלי . הכול כדי להתעלם מעובדות אלה) ועודה עושה(עשתה ואילו החברה הישראלית 
התקשורת השתעבדו ברובם לחמימותה של האחדות הלאומית שמאחורי החיילים 

אלא שאפילו חשיפה לעובדות , לא רק שקולות ביקורתיים היו נדירים למדי. בשטח
לא לרוב רובה של האוכלוסייה בישראל . הקרות המתרחשות בעזה הייתה נדירה מאוד

ורוב רובה של האוכלוסייה בישראל שמחה מאוד , היה מושג מה באמת קורה בעזה
 נתפסו כסוג של – ולו היבשים והאינפורמטיביים ביותר –קולות שונים . בבורות זו

 
 מוסף הארץמוסף הארץמוסף הארץמוסף הארץ" לא עוצרים באפור"לסיקור ודיון עיתונאיים בנושא זה ראו יותם פלדמן ואורי בלאו    4

23.1.2009.  
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אבל במידה רבה הם נכונים גם , הדברים היו נכונים בעיקר במהלך המבצע(בגידה 
 של החברה הישראלית להישיר מבט אל חוסר המוכנות). שבועות אחרי סיומו, עכשיו

 זוועה שישראל טוענת –המציאות ואל ממדי הזוועה שפעולותיה של ישראל גורמות 
,  מטריד ביותר–טענה שעוד אחזור אליה , "בנסיבות"חזור וטעון שהיא מוצדקת 

  . ובהינתן הערכות סבירות על העתיד גם אינו מבשר טובות
 הבעייתיות כל כך לגבי חופש הביטוי בישראל של חשוב להזכיר גם את האינדיקציות  

המדינה מגישה בקשות למעצר עד תוך ההליכים של מפגינים לא , למשל, כך. היום
הוא לא : עמד בפרץ הזה לפחות באופן חלקי, יש לציין בסיפוק, בית המשפט(אלימים 

צר אבל דחה את הבקשה התמוהה למע, נמנע מהארכת מעצרם של המפגינים בכמה ימים
 משתמשים בזרנוקי –כדאי להזכיר ,  עובדי ציבור– אנשי מכבי האש 5;)עד תום ההליכים

והמשטרה לא , המים שלהם כדי לדכא הפגנה שכדרך מקרה ממוקמת ליד תחנת כיבוי
למותר לציין שלמיטב ידיעתי לא ננקטו הליכים (נענית לבקשות העזרה של המפגינים 
 ככלל יש אווירה לא סובלנית בעליל כלפי כל 6;)כלשהם כנגד אותם אנשי כיבוי האש

שבה הרגה ישראל מאות ילדים חמודים , יש לזכור,  מלחמה–דבר ביקורת על המלחמה 
מובן כי איש אינו טוען ברצינות שיש בביטויים אלה משום סכנה מוחשית . כשלנו

 במקרה(לביטחון המדינה או לכל דבר אחר העשוי להצדיק הגבלה של חופש הביטוי 
. אביב- אחד טענה המדינה שפגיעה במוראל העם מצדיקה צו הרחקה של מפגינים מתל

 – יש לקוות שהטענה 7.בית המשפט דחה את הטענה במידה מסוימת של שאט נפש
 לא הייתה על דעת גורמים בכירים יותר במערכת –שנטענה מפיה של תובעת משטרתית 

  ).המדינהולא הייתה נטענת על ידי פרקליטות , אכיפת החוק
שהרי הפגיעה , התרכזות בעוולות אלה מגלמת מידה מסוימת של נרקיסיזם  

אלא ; מתגמדת אל נוכח הפגיעה באזרחים בעזה, רצינית וחמורה ככל שתהיה, במפגינים
שיש בה כדי לפגוע , שאין להתעלם גם מהפגיעה בחופש הביטוי החמורה כשלעצמה

, ן ביקורתי במלחמה כמו המלחמה בעזה לקיים דיו– הכרחית לחברה בריאה –ביכולת 
  8.ויש בה כדי להוות ראיה מטרידה מאוד בדבר חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית

  

 
לדיווח על מקרים בהם בתי המשפט . 9.1.09 העירהעירהעירהעיר" בר בשמאלניםמדו, כבוד השופט"ראו חגי מטר    5

 heb/org.adalah.www/: נים מרשימים פחות ראו באתר עדאלהנהגו באופ

php.h-gaza20%on20%attack20%jsrael.  

  .16.1.2009 העירהעירהעירהעיר" ה עוברשפריץ וז"ראו חגי מטר     6

   .)7.1.09, לא פורסם (גורג גנטוסגורג גנטוסגורג גנטוסגורג גנטוס' ' ' ' מדינת ישראל נמדינת ישראל נמדינת ישראל נמדינת ישראל נ 634/09) א"שלום ת(ש "ב   7

לגבי הפגיעות בחופש הביטוי במהלך המלחמה ראו באופן כללי את מכתבו של עאוני בנא מהאגודה    8

  .id?aspx.story/il.org.acri.www=2012, לזכויות האזרח ליועץ המשפטי לממשלה בנושא
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האם אפשר להגן מוסרית על מה שישראל עשתה : לב העניין  .4
  ?בעזה

אסור שהעיסוק בנושאים פריפריאליים כמו הפגיעות החמורות כשלעצמן בחופש הביטוי 
האם אפשר להגן מבחינה מוסרית על : מהשאלה המרכזיתיסית את תשומת הלב 

אני חושש ? שתוצאותיהן הנוראות תוארו לעיל בקיצור רב, פעולותיה של ישראל בעזה
בין השאר משום שאינני יודע , שבמסגרת זו לא אוכל להשיב קונקלוסיבית על שאלה זו

בכל זאת . בית כזורבות מהעובדות הדרושות כדי להגן באופן רציני על תשובה קונקלוסי
  . אבקש להעלות כמה שיקולים הנראים חשובים בהקשר זה

גרימת נזק . תשובה אפשרית אחת היא שאין שום נסיבות שבהן פעולה כזו מוצדקת  
 אף פעם ובשום –כה נורא לחפים מפשע פשוט אינה יכולה להיות מוצדקת מוסרית 

אבל זו אינה תשובה , שובה זואין לזלזל ביתרונות התאורטיים והפרקטיים של ת. מקרה
אני יכול לדמיין נסיבות שבהן דברים מזוויעים מהסוג שישראל עשתה . שאני יכול לקבל

כשזו הדרך היחידה למנוע תוצאות מזוויעות (בעזה יכולים להיות מוצדקים מוסרית 
 ולו –יש לשאול מהם השיקולים שיכולים , בהנחה שכך הם אמנם פני הדברים). בהרבה
  .  להצדיק מעשים מזוויעים כאלה–ית תאורט

אין לזלזל בנזקם של הקסאמים שנורו על יישובים אזרחיים באזור עזה כעניין   
אמנם כסכנת חיים ישירה . שבשגרה ובהפוגות מעטות יחסית במשך השנים האחרונות

, כך; אך נזקם הפסיכולוגי המצטבר חמור למדי, קטנה יחסית) ועודנה(פגיעתם הייתה 
כמו כן אינני חולק על כך . איני מקנא במי שצריך לגדל את ילדיו באווירה כזו, למשל

בהתחשב , עם זאת. שהצורך להקטין את התופעה המטרידה הזו מצדיק שימוש בכוח
,  למשל–אינני רואה כיצד אפשר לטעון ברצינות שמניעתה , בפגיעתם של הקסאמים

 מצדיקה הרג של מאות –ת עזה מניעה של נזקי החרדה מאלפי ילדי היישובים בסביב
כולם חמודים וטהורים כילדינו , ילדים וגרימת חרדה בלתי נתפסת למאות אלפי ילדים

אבל , שדיבורים על מידתיות הם לעולם עמומים ומתסכלים, כמובן, אני מבין. שלנו
נראה לי ברור לחלוטין ,  לפרופורציונליות– או מדויק למחצה –אפילו ללא מדד מדויק 

ייננו מדובר בחריגה מוחלטת מכל פרופורציה בין הנזק הנורא שגרמה ישראל בעזה שבענ
טענה זו נראית לי כה ברורה בענייננו עד שאין כל . לבין מניעת נזקם של הקסאמים עצמם

כדי ) המוסרית והמשפטית כאחת(צורך לדון בפרטי הפרטים של דוקטרינת המידתיות 
  . לבססה

ות בשיקוליה לחיי אזרחיה החפים מפשע על פני חייהם אם אל לה למדינה לתת קדימ  
הדברים לעיל ברורים , ומדינות אויב בכלל זה, של החפים מפשע במדינות אחרות

 על פי מבחן זה מותר למדינה 9".אביב-מבחן תל"שמעתי פעם הצעה ל, כך. מאליהם
י להגן על  כד–להגן על אזרחיה במחיר נתון לאזרחי אויב רק אם הייתה המדינה מוכנה 

 
  .  את ההצעה הזו שמעתי מפיו של משה הלברטל   9
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מותר למדינה , למשל, כך.  לגרום נזק כזה לאזרחיה שלה–אזרחיה בנסיבות דומות 
להרוג טרוריסט העומד להוציא לפועל פעולת טרור קטלנית במחיר חיי האזרחים 
הסובבים אותו רק אם הייתה המדינה מוכנה להורגו באותם תנאים גם אילו היה המחיר 

ותר להפציץ את הבית שבו הוא מסתתר בעזה רק מ: כלומר;  אך באזרחיה שלה–זהה 
מבחן זה מציע את . אביב- אילו היה מותר להפציץ את הבית שבו היה מסתתר בתל

 על המדינה – לפחות בכל הנוגע לגרימות הנזק האקטיביות שלה –העמדה שעל פיה 
פי שעל , אם כן, מובן. להיות ניטרלית בין נזק לאזרחיה שלה לבין נזק לאזרחים אחרים

שהרי איש לא היה מעלה על הדעת , מבחן זה פעולותיה של ישראל בעזה היו נפשעות
   10.גרימת נזק נורא כזה בתוך ישראל רק כדי למנוע את נזקי הקסאמים

 ואולי אפילו –ייתכן שלמדינה מותר ". אביב-מבחן תל"אינני בטוח שיש לקבל את   
אפילו מדובר על שקילת , שלה לתת קדימות מסוימת לאזרחיה –יש לדרוש זאת ממנה 

אבל אפילו מותר לה למדינה להעדיף באופן זה . פעולה שתגרום למוות ולפציעות קשות
: במילים אחרות. ודאי שאין זה מותר שהקדימות הזו תהיה מוחלטת, את אזרחיה שלה

אולי מותר למדינה להפציץ את הבית שבו מסתתר הטרוריסט בעזה בנסיבות שבהן 
 כשמספר הקרבנות –אביב -הפציץ בית מסתור של טרוריסט בלב תלהייתה מוכנה ל

יש יחס מסוים שמעבר לו אל למדינה לתת .  אבלסביבו נמוך מעט מזה הפוטנציאלי בעזה
שוב אנו מוצאים את עצמנו בתחומה העמום עד כדי תסכול של דרישת . קדימות לאזרחיה

דיוק להגדיר מידתיות או איני יודע ב: ושוב אני מוצא את עצמי אומר, המידתיות
 אני יכול לזהות אותן כשאני – לפחות במקרים קיצוניים דיים –אבל , מידתיות-חוסר

ודאי שהפעולות של , אפילו מותר לה למדינה לתת קדימות מסוימת לאזרחיה. רואה אותן
 חורגות עשרות מונים מעבר למידת – בהשוואה לנזקי הקסאמים –ישראל בעזה 

  . בנסיבות כאלה,  אולי,הקדימות המותרת
נזקם של הקסאמים והצורך המוסרי במניעתו אינו יכול להצדיק פעולות , אם כן  

לדעתי מסקנה זו עומדת אפילו לא היה כל . הרסניות וקטלניות בהיקפים שראינו בעזה
 ועליי לציין שאין לי כל מושג לגבי השאלה –אמצעי אחר להסיר את איום הקסאמים 

לעתים התשובה לשאלה , כך. ואם הן מוצו בתום לב, אופציות אחרותהעובדתית אם היו 
לעתים אנשים נדרשים מוסרית ". שום דבר"היא פשוט " ?אבל מה היינו יכולים לעשות"

אם הדרך .  כדי לא לפעול באופן שאינו מוסרי– לעתים חמור למדי –לספוג הפסד או נזק 

 
כטענה תיאורית על ההתנהגויות הפוטנציאליות של מדינת ישראל אינני חושב שההבחנה הראויה    10

 מדינת ישראל מוכנה כדי לראות זאת חשבו על התנאים שבהם הייתה. היא במונחי אזרחות דווקא

אביב אלא גם בלב השכונה של הקהילה היהודית -להפציץ ביתו של טרוריסט לא רק בעזה ובתל

 כמו במקרים רבים אחרים –כאן . ובכפר ערבי בגליל או בכפר בדואי בנגב, )אילו הייתה כזו(ברפיח 

ברשימה זו . ה יותרהרב" מלוכלכת"שנועד להסתיר מציאות " דיבור נקי" הדיבור על אזרחות הוא –

  . אתעלם מהסיבוך האמור
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ואילו היה זה , ים חמודים כשלנוהיחידה לטפל בפגעי הקסאם הייתה להרוג מאות ילד
  .חובתה המוסרית של ישראל הייתה לספוג את פגעי הקסאמים, השיקול היחיד על הפרק

אך בכל זאת ברצוני , נקודה זו מעלה שלל שאלות שלא אוכל לדון בהן לעומק במסגרת זו
בעיה מרכזית אחת היא היחס בין ההתבוננות המוסרית בסיטואציות . להזכירן בקצרה

. סוג הזה בראייה אינדיבידואליסטית לבין ההתבוננות בהן בראייה קולקטיביסטיתמה
 לספוג את מטרד – כגוף קולקטיבי –אולי לא יהיה זה מוגזם לדרוש ממדינת ישראל 

; אם הדרך היחידה למנוע אותו היא באמצעים דומים לאלה שננקטו בעזה, הקסאמים
לספוג את הנזק , תושבי שדרות, ת משפחהאבל האם לא יהיה זה מוגזם לדרוש מבני ובנו

ברמה ; נזקי הקסאמים כשלעצמם הם בגדר מטרד לא נעים, ברמת המדינה? שנגרם להם
דרישה , אכן. של כמה מהפרטים המעורבים מדובר כמובן בנזק ברמות קשות הרבה יותר

נראית , מופנית אל הפרטים הסובלים את עול מטרד הקסאמים על כתפיהם הצרות, כזו
 אבל מכאן עדיין לא נובעת מסקנה בדבר סבירותה של דרישת ההבלגה –א סבירה ל

למדינה יש בדרך כלל דרכים אחרות לטפל בנזקיהם של פרטים . המופנית כלפי המדינה
על : כמובן, הדברים מורכבים. בתוכה כשאין היא יכולה למנוע את הנזקים הנגרמים להם

יה לפתח תמונה הכוללת הן את ההיבטים תאוריה מוסרית מלאה של עניינים אלה יה
הקולקטיביסטיים הן את ההיבטים האינדיבידואליסטיים של הפעולות והנסיבות 

על כל פנים בענייננו יש לזכור . ואני חושש שאין באמתחתי תאוריה כזו, הרלוונטיות
שאם אנחנו מדגישים את נקודת המבט של הפרטים המעורבים וממאנים להישאר ברמת 

תוקף -דווקא אז ההרס הנורא שהמיטה ישראל בעזה מקבל משנה,  הקולקטיביתהניתוח
 הם – יש לשוב ולהדגיש –שהרי רבים מהפרטים הניזוקים , כשיקול נגד פעולותיה שם

וזאת גם אם הקולקטיב שאליו הם משתייכים נוטל חלק נכבד מהאחריות , צחים וברים
  . שאינו נסבלהנזק לפרטים אלה גבוה באופן. להידרדרות באזור

שאני מקווה , תי לעניין חובת ההבלגה מעלה שאלה תאורטית מעניינת נוספתטענ  
": שאלת הסחטנות המוסרית"אפשר לכנותה . להיזקק לה בפירוט בהזדמנות אחרת

להרוג , למשל(במצב שבו אני שוקל לפגוע בחפים מפשע כדי למנוע נזק גדול יותר 
 האם זה משנה אם הנזק –) טרוריסט תוך גרימת נזק לסובביו כדי למנוע פעולת טרור

, למשל, האם? לחפים מפשע נתון למניפולציה של מי שמנצל את רגישותי המוסרית
מידת הנזק שמותר לגרום לחפים מפשע גדולה יותר כשהטרוריסט מסתתר בכוונה בין 

 הדרך היחידה שבה אני – ללא כל מניפולציה מצדו –מאשר במקרה שבו , חפים מפשע
אני  ?באמצעות גרימת נזק לחפים מפשע) בין השאר(ת הטרור היא יכול למנוע את פעול

תשובתי שלילית במובן זה . נוטה לתת לשאלה זו תשובה שלילית בעיקרה
ולכן , שהמניפולציות של הטרוריסט אינן הופכות את ילדיו לחפים מפשע פחות

שום התשובה שלי אינה שלילית באופן מוחלט מ. כשלעצמן אינן מתירות יותר את דמם
שלמניפולציות כאלה יכולות להיות השלכות על התוצאות הרלוונטיות מוסרית הן של 

 –התשובה שאני מציע לשאלת הסחטנות המוסרית . פעולה הן של הימנעות מפעולה
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 היא שלשאלת הסחטנות יש משמעות מוסרית רק אם היא –באופן טנטטיבי מאוד 
   .משפיעה על התוצאות הרלוונטיות מבחינה מוסרית

אבל אינני בטוח שבמקרה , שאלה זו נראית לי מעניינת מבחינה תאורטית, כאמור  
על אף הרטוריקה הישראלית הרשמית . שלפנינו היא גם מעניינת מבחינה מעשית

ודאי לא במבצע , ל"אני אינני מתרשם מרגישותו המוסרית של צה, רשמית-והחצי
סרית את החמאס על טקטיקות אף שאיני מציע לשבח מו). עוד על כך להלן(האחרון 

גם אין בכוונתי להצטרף למקהלה המגנה את החמאס דווקא על פעילותו , הלוחמה שלו
ל בקריה "מקהלה שרבים מזמריה מזמרים מבסיס צה(מתוך אוכלוסייה אזרחית 

ונוהגים במכוניות שזה לא מכבר הוסרו מהן לוחיות , בלב אוכלוסייה אזרחית, אביב-בתל
   ). המיוחדות כדי למנוע מהן להוות מטרה ממוקדת לפעולות טרורהרישוי הצבאיות

  מוסר והרתעה  .5

אני חושב שאיום הקסאמים כשלעצמו אינו יכול להצדיק את , אם כן, מטעמים אלה
מכך עוד לא נובע שאין כל הצדקה . ממדיו של החורבן שהמיטה ישראל על עזה ותושביה

 – במובן הצר של מילים אלה –קסאמים שהרי איום ה, אפשרית לפעולות ישראל בעזה
  .לא היה האיום היחיד הרלוונטי

אפשר בהחלט לטעון שהקשרו הרחב יותר של הסכסוך האזורי הופך את איום   
אפשר בהחלט לטעון שההקבלה הנכונה אינה למטרד קל ; הקסאמים לחמור הרבה יותר

פגע אנושות שאדם נדרש מוסרית להבליג עליו כשהחלופה היחידה היא תגובה שת
אלא למטרד קל שייהפך בהדרגה לחמור יותר ויותר עד לאיום קיומי ממש , בחפים מפשע

 אלא אם יפגין הנפגע את מוכנותו לעמוד על שלו ואת נחישותו לא להירתע מהגנה על –
ייתכן שאף כי נזקם הישיר של הקסאמים מעולם , אם כן. זכויותיו גם במחיר גבוה מאוד

) ועל כן לא יכול היה כשלעצמו להצדיק את תגובתה(מי על ישראל לא היווה איום קיו
יצירת מוניטין של מדינה הנרתעת מהגנה על  –בכל זאת הסכנה העקיפה שהם גורמים 

' פגיעה בכוח ההרתעה הישראלי וכו, האינטרסים שלה ועל ביטחונם האישי של אזרחיה
במידה שאפיינה את פעולת אולי אפילו חריפה ,  יכולה להצדיק תגובה חריפה ביותר–

  . ישראל בעזה
בעיקר בשל מורכבותן של , מובן שקשה מאוד להעריך את משקלם של שיקולים אלה  

עד כמה נפגם כוח ההרתעה של ישראל . העובדות הרלבנטיות ובשל הקושי לכמתן
עד כמה סביר לצפות שכוח ההרתעה הזה ישוקם בעקבות פעולות ? בשנים האחרונות

 ועד –ומה ? וכמה רבה תהיה תועלתו של כוח הרתעה זה בעתיד? ם בעזהחסרות מעצורי
בעידוד , למשל( תהיינה התוצאות השליליות של כוח ההרתעה הזה –כמה חמורות 

ועד כמה חמורות התוצאות השליליות ? )יתר בקרב מקבלי החלטות ישראלים-ביטחון
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יות הרסניות והחלשת במונחי חיזוק מוטיבצ, למשל(ארוכות הטווח של הלחימה בעזה 
כדי להעריך באופן רציני את טיעון ? )המוטיבציות של גורמים מתונים יותר בעזה

ההרתעה כשיקול שיכול להצדיק את ההרג ההמוני של חפים מפשע בעזה נדרשות 
, אינני מחזיק בתשובות אלה. תשובות לשאלות אלה ולשאלות עובדתיות רבות נוספות

, משום כך. מקבלי ההחלטות אינו מחזיק בהן במידה סבירהואני חושש כי איש מ, כמובן
חשופים שיקולים אלה גם לסיכון חמור במיוחד של ניצול לרעה על ידי אלה , בין השאר

במסגרת . אפשר לתת אמון מלא ברגישויותיהם המוסריות-ושאי, שכוח ההחלטה בידיהם
ות הנכונות לקבלת זו לא אוכל לקיים את הדיון התאורטי המעניין על אודות הנורמ

אבקש להדגיש את , עם זאת; ודאות קיצוניים-משקל בתנאי אי-החלטות מוסריות כבדות
איני יכול לשלול אפריורי את האפשרות ששיקולים מהסוג הזה יכולים : הנקודה הבאה

אני בהחלט יכול לדמיין נסיבות שבהן כדי לבסס כוח . להצדיק צעדים נוראים ממש
ואיני יכול , ל בעזה"עול בדרכים מזוויעות ממש כאלה שנקט צההרתעה יהיה מוצדק לפ

לפסול על הסף את הטענה שהנסיבות הדמיוניות האלה הן בדיוק הנסיבות שבהן נמצאה 
ות משפחותיהם /מאיימים בעליל ובני- ישראל לפני התקיפה מהאוויר של שוטרים בלתי

הצטרף לאלה שגינו ללא זו הסיבה שבגינה לא הייתי מוכן ל. בטקס הסיום של הכשרתם
  .כל סייג את המלחמה בעזה כבר בשלביה הראשונים

הנקודה שאני מבקש להדגיש היא שאם זה סוג המטרה שאמור להצדיק את המלחמה   
 יש –איני רואה כל דרך אחרת שיכולה להצדיק את המלחמה ,  וכאמור–על כל זוועותיה 

  .ת אלה הן מטרידות במיוחדהשלכו. לכך השלכות על האופן הראוי לניהול הלוחמה
כוח הרתעה אינו רק פונקציה של יכולות הלחימה של . הרתעה היא משחק מורכב  

אפשר לטעון שיש חשיבות . אלא גם של מוכנותו להפעיל יכולות אלה, הצד המרתיע
אסטרטגית לכך שישראל תפגין מוכנות להגן על האינטרסים שלה גם במחיר פגיעה קשה 

 שהרי אם לא תפגין ישראל מוכנות זו ייפגע אנושות – חפים מפשע ביותר באזרחי אויב
 11.לפחות בשדה שבו יהיו אויבים שיהיו מוכנים לנצל רגישות שכזו, כוח ההרתעה שלה

גם גם גם גם בדיוק משום כך חשוב שישראל תפגין מוכנות להגן על האינטרסים הלגיטימיים שלה 
יידעו , גין ישראל מוכנות כזושהרי אם לא תפ, במחיר של פגיעות קשות לחייליה שלהבמחיר של פגיעות קשות לחייליה שלהבמחיר של פגיעות קשות לחייליה שלהבמחיר של פגיעות קשות לחייליה שלה

 שכל שצריך כדי – בעיקר אויביה החזקים יותר מהחמאס מבחינה צבאית –אויביה 
מכוחותיה , ואפילו לא גבוה במיוחד, להביס את ישראל הוא לגבות מחיר משמעותי

  .הנזק ההרתעתי של העברת מסר כזה יכול להיות חמור במיוחד. הלוחמים
 כך גם על פי מקורות –וכלוסייה אזרחית בעזה נגרם חלק ניכר מהנזק שנגרם לא  
שהרי אין לי מקורות מידע  (12ככל שהם מצוטטים בתקשורת הישראלית, ליים"צה

 
 – כולל של המורתעים –לכן עמדותיהם של אחרים ,  שיקולי הרתעה הם שיקולים מתוצאות   11

מובן שאין בכך כפיפה של מה . רלוונטיות אך לצורך הערכת התוצאות של הפעולות הרלוונטיות

  . שמותר מוסריתשמותר מוסרית למה שאחדים חושבים 

 .6.2.2009 הארץהארץהארץהארץ" ל שמותר"הפילוסוף שאמר לצה" עמוס הראל ,למשל   12
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לשאת בסיכון כלשהו ) כמעט(ל אינו מוכן " עקב מדיניות ברורה שעל פיה צה–) אחרים
סייה אזרחית ואם הדרך להמעיט סיכון כזה היא לגרום נזק גדול יותר לאוכלו, לכוחותיו

לשאול שאלות כלליות על , כמובן, אפשר. יש לנהוג כך, חפה מפשע בצד הפלסטיני
 לחיי חייליך על פני חיי ילדיו של אויבך –כמעט ,  מוחלטת–המידה שבה קדימות כזו 

על מעמדה של מדיניות כזו במשפט , כמובן, אפשר גם לשאול (13היא מוצדקת מוסרית
אני חושש שאיני יודע ).  את חוסר העניין שלי בשאלה זואבל כבר הבהרתי, הבינלאומי

ניתנת להגנה -קדימות מוחלטת כזו נראית לי בלתי. מה בדיוק לומר בתשובה לשאלה זו
הנקודה שאני .  בכל זאת מותרת– אם בכלל –אבל איני יודע איזו קדימות , מוסרית

מסר כי ישראל מוחלטת כזו משדרת את ה) כמעט(קדימות : מבקש להדגיש היא שונה
, מסר זה חוזק על ידי התבטאויות של כמה בכירים.  מוכנה לספוג פגיעות בחייליהאינהאינהאינהאינה

שהדגישו את הצורך להשיג הישגים צבאיים בעזה ללא פגיעות , בהם גם ראש הממשלה
זהו בדיוק . משום שהחברה הישראלית לא תוכל לשאת פגיעות כאלה, ניכרות בחיילינו

) כמעט(מדיניות הקדימות ה: עה של ישראל דורש את הכחשתוהמסר ששיקום כוח ההרת
מוחלטת לחייהם של חיילי ישראל על פני חייהם של ילדי עזה רק מחזקת היבט אחד 

הטענה שישראל לא תוכל לעמוד : כלומר,  הידועה14"קורי העכביש"בדוקטרינת 
על "באי ושעל כן אין לה כוח צבאי אפקטיבי שמתקרב לכוחה הצ, באבדות משמעותיות

המעצורים כמעט להסב נזק לחפים - המוכנות חסרת, אולי כנגד אויבים מסוימים". הנייר
אבל כנגד אויבים שכוחם הצבאי רב , מפשע בצדו של האויב מהווה הרתעה מספיקה

כנגד אויבים שיכולים על נקלה לפגוע פגיעות של ממש בחיילי :  כלומר–מעט יותר 
ואלה בדיוק האויבים שאותם חשוב במיוחד , חימהישראל גם בשלבים מוקדמים של הל

מדיניות הקדימות המוחלטת כמעט לחייהם של חיילים ישראלים ,  כנגד אלה–להרתיע 
, כך. על פני תושבים פלסטיניים לא רק שאינה מבססת הרתעה אלא דווקא מקטינה אותה

בקרבנות ברור לגמרי שהחסם העליון של כוח ההרתעה הישראלי נובע מהמוכנות לשאת 
  .מחיילי ישראל

 םמוחלטת שנתנה ישראל לביטחון חייליה על פני ביטחונ) כמעט(הקדימות ה, אם כן  
, את הרציונל ההרתעתי – לפחות במידה רבה –של אזרחים עזתים חפים מפשע מביס 

  15.שהוא הרציונל היחיד שאולי היה יכול להצדיק את מעשי הזוועה בעזה

 
הוא אינו בדיוק אמצעי למטרות של ? האם נזק כזה לחפים מפשע הוא נזק מכוון או נזק צפוי בלבד   13

ייתכן שגם בכך יש כדי לעורר חשדות . אבל גם אין זה נכון לסווגו כתוצר לוואי סתם, הצבא הישראלי

או לפחות לגבי המידה שבה היא , לית של ההבחנה בין כוונה לצפייהלגבי נפקותה המוסרית הכל

  .  בהקשרים מעשיים מהסוג שבפנינולהועיליכולה 

ראו  , "נאום קורי העכביש", ל מלבנון"על נאום הניצחון של נסראללה לאחר נסיגת צה   14

  .wiki/org.wikipedia.he://http/כבישהע_קורי_נאום/

אינני שופט החלטות רלוונטיות על . Ex anteשימו לב שהדיון ברשימה זו נעשה כולו מנקודת מבט    15

אלא על פי ) ?כמה חפים מפשע נהרגו? האם שוקם כוח ההרתעה של ישראל(פי תוצאותיהן בפועל 
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  ?ומה זה משנה, " אשםמי: "ההיסטוריה של הסכסוך  .6

באיזו מידה מושפע המעמד המוסרי של פעולות . לסיום אבקש להעלות עוד נקודה אחת
  ? ישראל בעזה מההיסטוריה של הסכסוך בכלל או של המצב בעזה בפרט

, שיקולים רבים רלוונטיים כאן. משחק האשמה אינו מורכב פחות ממשחק ההרתעה  
) החלקית מאוד(הנסיגה הישראלית , ותיובכללם מעמדם המוסרי של החמאס ופעול

העושק שבצד , הכיבוש ההתנחלותי הארוך כמעט כמותו, אבל גם הכיבוש הארוך, מעזה
המצור של , האופן הבעייתי מאוד שבו מילאה ישראל את חובותיה ככוח כובש, הכיבוש

, אף שאיני טוען שהאשמה מצויה כאן רק בצד הישראלי. התקופה האחרונה ועוד ועוד
בכל זאת איני רואה איך אפשר להכחיש כי מידה ניכרת של אשמה אמנם מצויה בצד 

על מידת ההבלגה לה נדרשת ישראל אל נוכח , למשל, האם יש בכך להשפיע. הישראלי
או על מידת הנזק לחפים מפשע שהיא רשאית מוסרית לגרום במהלך ? ירי הקסאמים

  ? פעולה למיגור האיום הזה
בין ) שכבר הוזכר לעיל(היחס המורכב בשל בין השאר , מאודמורכבת היא השאלה   

ישראל נושאת במידה אם אפילו . ההיבטים הקולקטיביסטיים והאינדיבידואליסטיים שלה
בני ובנות המשפחה בשדרות ודאי , מצב בעזה וסביבהה תרבה של אחריות להידרדרו

מחיר , כמובן, מעה חובת הבלגה חמורה יותר על ישראל משה שלהטל. אינם אחראים לה
 ;אני חושש שאין לי תשובה טובה גם לשאלה זו. שישלמו בני ובנות המשפחה הזאת

ברור לי , אבל כשם שברור לי שצריך להתחשב בהיבטים האינדיבידואליסטיים של המצב
 נושאת אכןאכןאכןאכןישראל . אפשר לבטל לחלוטין את ההיבטים הקולקטיביסטיים שלה-גם שאי

 לא – ולעובדה זו יש ,להידרדרות במצב) לט לא מבוטלתאבל בהח(באחריות חלקית 
 השלכות נורמטיביות על הפעולות המותרות במסגרת ההתמודדות עם –ייתכן שאין 

  .ינני יודע בדיוק מהןאלא שא. ההידרדרות הזו
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 מזל מוסרי או של מזל רציונלי ולחוסר אני נאמן לשלילה של, אם כן. מראש הצפויות תוצאותיהן

ח ועדת "מחויבויות אלה הודגשו גם בדו". מבחן התוצאה"הרלוונטיות של מה שמכונה לעתים 

  . וינוגרד
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  מבוא. א

בפתח הדברים עלי להודות שיש לי רגשות מעורבים בנוגע לדיון השואל שאלות בנוגע 
יכולים , באקדמיה, מצד אחד אני מאוד גאה שאנחנו. למלחמה בעזה תוך כדי הלחימה

,  הבנים שלנו–ל "הלנהל דיון בנושא הלגיטימיות של המלחמה הזו גם בזמן שחיילי צ
' יובל שני ופרופ' נעימת הדברים שנשאו פרופ.  נמצאים בתוך הרצועה–החברים שלכם 

הלוואי שלא היינו ; "הלוואי שלא היינו שם"הייתה  – גם אם לא תוכנם –דוד אנוך 
בניגוד לדבריו , אגב. במצב שבו אנחנו צריכים להסביר כמות מאוד גדולה של הרג והרס

 אמנם זה נשמע 1.לא הייתי אומרת שישראל הרגה מאות ילדים, אנוך' של חברי פרופ
. אבל מאחר שאינני יודעת את העובדות לאשורן אני מבקשת להסתייג מקביעה זו, חזק

 ושיבוש – כולל הרג של אזרחים –הרג , אין ספק שישראל גורמת בעזה הרס, עם זאת
המלחמה בעזה גורמת לתוצאות חבריי כלל לא הזכירו מדוע . מוחלט של אורחות החיים

אני מבינה כי יש . ובאיזו מידה תורמת לכך השיטה שבה החמאס נלחם, כל כך קשות
, ייתכן שהכמות הזו של הרג ושל הרס היא בלתי נמנעת, הטוענים כי בשל עובדות אלה

 
הפקולטה למשפטים באוניברסיטה ,  לזכויות האדםכהן. ש חיים ה"הקתדרה ע, פרופסור למשפטים  *

. ליברלית והומניסטית, יהודית,  מרכז למחשבה ציונית–ה "ונשיאה מייסדת של מרכז מציל, העברית

רשימה זו מבוססת על דברים שנשאתי בפאנל בנושא המשמעויות המוסריות והמשפטיות של 

ברסיטה העברית ביום רביעי הפאנל התקיים בפקולטה למשפטים של האוני. המלחמה בעזה

וכשבוע לפני נסיגת הכוחות " עופרת יצוקה"כשבועיים לאחר תחילת מבצע , 14.1.2009-ה

 .ל מרצועת עזה"הקרקעיים של צה

של ילדים שהם ) ופציעה המונית עוד יותר(ישראל ביצעה ביודעין הרג המוני "אנוך טען כי ' פרופ    1

" מחשבות על מלחמת עזה"אנוך דוד ; "ם כילדינו שלנוופגיעי, ברים, טהורים, זכים, חמודים

חוסר מוכנות להישיר מבט אל , עצימת עיניים"בהמשך אמר אנוך כי . )2009 (2 ,2אמשפטים על אתר משפטים על אתר משפטים על אתר משפטים על אתר 

,  תבטיח רק צביעות– ישראל הרגה ביודעין מאות ילדים חמודים כשלנו –העובדות הנוראות 

  .2' בעמ, םש; "והידרדרות מוסרית חמורה ומהירה עוד יותר
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אך בכל מקרה לא , והיא לכן מותרת לפי המשפט הבינלאומי ואולי גם מבחינה מוסרית
  .ברצוני לעסוקבשאלה זו 

מצד אחד אני , כאמור. כעת אני רוצה לדבר על הצד השני של רגשותיי המעורבים  
אבל מהצד השני אני קצת מצטערת , מאוד גאה שאנחנו מקיימים את הדיון הזה

בעיה שהיא כמעט בלתי אפשרית , יש בעיה בדיונים מהסוג הזה. שהסכמתי להשתתף בו
, האם זו נקודת מבט חיצונית: וצא של הדיוןוהיא השאלה מהי נקודת המ, לפתרון

כפרטים , המתרחקת מן הסכסוך ומהמעורבות האישית שלנו, מקצועית, ניטרלית
וניתוק מסוים , אין ספק שנקודת הסתכלות חיצונית כזו? במציאות הזו, וכחברה

אבל אולי נקודת המוצא של הדיון היא נקודת ; חשובים מאוד לענייננו, מהסיטואציה
השונות שעולות כאן סוגיות עלינו לדון ב"זו שגורסת כי ,  הסובייקטיבית שלנוהראות
אני חלק מאחד מן , ם"אני אינני מגיעה מהאו ?"נמצאים היום במלחמה אנחנואנחנואנחנואנחנושמפני 

היא אמורה לשרת אינטרסים . הפעולה הזו נעשית בשמי. הצדדים בקונפליקט הצבאי הזה
זה . א מתקיימת נגד מי שמוגדר כאויב שליהי. קיומיים שלי ושל החברה בה אני חברה

בזמן מלחמה אני , אם אינני מנוכרת למלחמה ולארצי. מצב שהוא ההיפך מניטרליות
ואלה לא רגשות המתאימים לניהול שיח מקצועי בזמן הלחימה ". ינצח"רוצה שהצד שלי 

. בכוונתי כאן לבחון את מלחמת עזה מתוך נקודת המבט הישראלית ,מכל מקום. עצמה
  .חשוב למקם את המלחמה בתוך ההקשר ההיסטורי שלה, ראשית, לכן

 מלחמת מאה השנים. ב

". בסדר"יש קולות בציבור הישראלי הגורסים כי היומיים הראשונים ללחימה בעזה היו 
, עכשיו. כל עוד התקיפות האוויריות היו ממוקדות יחסית המלחמה הייתה לגיטימית

, זה נהיה מאוד מעייף, הדברים כבר פחות כירורגייםו, משנכנסו כוחות קרקעיים לעזה
אולי לא היינו , אם אכן סוף מעשה במחשבה תחילה; לא נעים ואולי גם לא חכם, מביך

חשוב שנזכור למה בימים הראשונים ללחימה . אולי. צריכים להיות שם מלכתחילה
ה קשורה התשוב. אנחנו עושים את מה שצריך לעשות, סוף-סוף, ההרגשה הייתה שהנה

, "חומת מגן"המלכוד הזה התקיים במידה מסוימת במבצע . למלכוד שישראל נמצאת בו
השורה שהתפרסמה . הוא התקיים במידה רבה במלחמת לבנון והוא בולט מאוד עכשיו

זו גם לא מלחמת עזה בתיקון ;  זו לא מלחמת עזה2:מאוד  היא שורה נכונהEconomist-ב

 
2    “And Gaza, remember, is only one item in a mighty catalogue of misery, whose entries are 

inscribed in tears. The Jews and Arabs of Palestine have been fighting off and on for 100 

2009, 08.  JanCONOMISTEHE T ,War The Hundred Years’. ”years ,ראו:   

12899483=id_story?cfm.displaystory/opinion/com.economist.www.  
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שהשאלה על מה ישראל נלחמת , מכאן.  מאה השניםזו באמת מלחמת. למלחמת לבנון
  .היא שאלה מאוד מורכבת

שטען כי מלחמה היא המשך ', נראה כי ראוי להתחיל את הדיון בקרל פון קלאוזוביץ  
שאמרתו של הסכימו העולם אמנם אומות שני טען כי '  פרופ3.המדיניות בדרכים אחרות

 אני אינני חושבת 4.הן לא הפנימו את זהאך , אינה נכונה ואינה ראויה' פון קלאוזוביץ
או שיש צורך , אינה ראויה' שהאומות אי פעם הסכימו כי אמרתו של פון קלאוזוביץ

המלחמה היא . צדק' אני חושבת שפון קלאוזוביץ .להפנים את הטענה שהיא אינה ראויה
רות והיא תמשיך להיות כזו כל עוד אנחנו חיים בחב, אכן המשך המדיניות בדרך אחרת

 וזו הסכמה קריטית שגם –הדבר שעליו האומות הסכימו. אנושיות כמו אלה המוכרות לנו
 הוא שהמלחמה צריכה להיות הכלי האחרון –אנוך ' עונה לאמירה החזקה של פרופ

; אכן אסור לצאת למלחמה בקלות דעת. להשגת מטרות מדיניות מפני שמחירה הוא נורא
אינטרסים , ב בנוי על מארג מאוד מורכב של הבנותאך יש לזכור שהסדר הבינלאומי היצי

 ויש הרבה מאוד מקומות בעולם שבהם –כאשר מאזן הכוחות איננו יציב . ומאזני כוחות
, מדינת ישראל.  מי שלא מוכן ולא יכול להפעיל כוח אינו שורד–המאזן איננו יציב 

מתה היא מאז הק. נמצאת במצב הזה באופן עקרוני, הנמצאת במלחמת מאה השנים
שסבורים כי מותר ואף צריך להשמיד אותה , שהם גם שכנים, מתמודדת עם אויבים

רק היכולת של ישראל להתגונן ואף לתקוף תוך כדי שימוש . כיחידה פוליטית עצמאית
  .בכוח צבאי עמדו לה ועומדים לה כנגד הרצון העמוק והנחוש הזה של חלק משכניה

מר שכל מלחמה שישראל יוצאת אליה היא אין זה או, גם אם תפיסה זו נכונה  
אולם כאשר שואלים על הפרופורציונליות של הלחימה לא צריך להסתכל על , מוצדקת

מספר האבדות ועל ההרס שגרמנו בעזה אלא על המציאות האסטרטגית הכוללת שבתוכה 
ובמידה גבוהה יותר בעשר השנים , מדינת ישראל מתפקדת בשישים השנים האחרונות

  .ותהאחרונ
  

 
3    CARL VON CLAUSEWITZ, ON WAR §§ 97 (1908).  

 20-ות של המשפט הבינלאומי במאה האחת ההתפתחויות הנורמטיביות החשוב"שני ציין כי ' פרופ    4

המשפט  "שנייובל ; "הייתה זניחת התפיסה הרואה מלחמה כהמשך הפוליטיקה בדרכים אחרות

אם : "בהמשך כתב שני. )2009 (4 ,1אמשפטים על אתר משפטים על אתר משפטים על אתר משפטים על אתר " תיאום ציפיות: הבינלאומי והלחימה בעזה

בעוד . ית שתוארה לעילאנו רואים בפרקטיקה המדינתית מגמה פרשנית הפוכה למגמה הפרשנ, כן

מדינות ', האוטופי'את פרשנות דיני המלחמה אל עבר הקוטב ' דוחפים'חלק מהמדינות והפרשנים 

ופרשנים המזדהים עם מטרותיהן הפוליטיות ) בעיקר מדינות חזקות יחסית מבחינה צבאית(אחרות 

פוליטיים שלהם מנסים להשיג באמצעים פרשניים מתאם טוב יותר בין הדין לבין האינטרסים ה

  .5-4' בעמ, םש". הקשורים לסכסוך וללחימה
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 סימטרי-המלכוד האסטרטגי שבעימות לא. ג

בהקשר הזה חשוב להזכיר כמה מאפיינים שאיתם המשפט הבינלאומי עדיין לא התמודד 
, העובדה שהמלחמה שמתנהלת עכשיו איננה מלחמה בין מדינות, ראשית. באופן מלא

ד מנצח צ, במלחמה בין כוחות לוחמים. ולכן אין כאן מצב של הכרעה בין כוחות לוחמים
במלחמה כמו , לכן. א"כשהוא תוקף טנקים ולא כשהוא תוקף ילדים או בית ספר של אונר

גם אם אתה מנצח אתה לא מסיים את הסכסוך אלא רוכש נכסים , זו שמתנהלת עכשיו
שאולי תמנע את , דיפלומטיים שיקדמו אותך לעבר הפסקת אש יותר יציבה-מדיניים

בעיניי מוסר מלחמה בתנאים כאלה , לכן. וספתהצורך לצאת בעוד שנתיים למלחמה נ
 ולהיות מנוהלת בצורה שבה היא –להיפסק , הוא העיקרון שמלחמה צריכה להתחיל

ואינו מוגבל רק , העקרון הזה הוא כללי. תעשה את המלחמה הבאה הכי פחות סבירה
 מדינתיים הפועלים מתוך אוכלוסייה-למלחמות בין מדינות וצבאות ובין ארגונים תת

בהסדרים של סוף   התחיל5,בספרו המופתי על מלחמת העולם השנייה, יל'רצ'צ. אזרחית
בזמן שאף אחד לא " המלחמה הגדולה"שנקראה באירופה (מלחמת העולם הראשונה 

על ההסדרים ). העלה על הדעת שכעבור עשרים שנים תהיה מלחמה גדולה ונוראה ממנה
 שהרים תרומה , קוצר ראייה אסטרטגיהיל כי מה שקרה בוורסאי הי'רצ'האלה אמר צ

  .ניכרת להידרדרות אל היטלר ואל מלחמת העולם השנייה
הנחת שאנחנו צריכים להרגיש אל מול המציאות -עסקנו עד עתה בעיקר בחוסר  

העובדה שאנחנו גורמים הרג של אזרחים והרס מסיבי : המלחמתית שאנו מתבוננים בה
אבל לא פחות חשוב ממנו הוא . ין חשוב מאודוזה כמובן עני .של סביבת החיים שלהם

שמגביל את יכולתה , הנחת הכרוך בעובדה שישראל נתונה במלכוד אסטרטגי-חוסר
לא . ומציב אותה במצב של סיכון קיומי, להשתמש בכוחה בלי לגרום הרג והרס כאלה

אלא העובדה שהאינטרס ,  תעודד את שכנינו לפעול נגדנו6התאוריה של קורי העכביש
המטרה הראשית של מלחמה מטעם , בעיניי. ופוחת להם לעשות עמנו שלום הולךש

ישראל היא להביא את השכנים שלנו להכרה שהמחיר של עימות צבאי עם ישראל הוא 
להערכתי זה היה ההישג האדיר שלנו . גבוה עד כדי כך שחייבים להגיע להבנות עמה

אל יכולת הרתעה כנגד מלחמת אם אין למדינת ישר. '73-ו' 67בצירוף של מלחמות 
 כי אז היא – בין אם בצפון ובין אם בדרום –ההתשה של הארגונים המחויבים להשמדתה 

בטווח הנראה . שאלת הטיפול בצרה האסטרטגית הזו היא קשה מאוד. בצרה אסטרטגית

 
5     WINSTON S. CHURCHILL, THE SECOND WORLD WAR (1948-1953).  

אולם החברה הישראלית , גורסת כי ישראל היא אמנם מעצמה צבאית" קורי העכביש"תאוריית     6

לכן ישראל דומה . רסים שלהמפונקת וחלשה ואינה מוכנה יותר להקריב חיים כדי להגן על האינט

תאוריה זו מבוססת על . היא נראית חזקה מבחוץ אך בעצם ניתן למחוק אותה בהינף יד: לקורי עכביש

יום אחרי הנסיגה של , 2000 במאי 26-שנישא ב, חסן נסראללה' של השיח" קורי העכביש"נאום 

  .במהלך חגיגות הניצחון של חזבאללה, ל מדרום לבנון"צה
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הראשון היה במלחמת לבנון השנייה : לעין ולזיכרון עשתה מדינת ישראל שני ניסיונות
לגבי . אבל הסימנים לא טובים, נמצא בעיצומו ואנחנו לא יודעים כיצד ייגמרוהשני 

אבל אם מקבלים את הטענה ; מלחמת לבנון השנייה כבר יש לנו איזושהי פרספקטיבה
שהמטרה הלגיטימית של מלחמה מצד ישראל היא שינוי משמעותי של התנאים  –שלי 

שכנים לכדי נכונות לכריתת שלום ואולי אף הבאה של ה, הטקטיים והאסטרטגיים באזור
,  הרי שכל מי שחפץ שישראל תחיה בשלום עם שכניה חייב להכיר בכך שמרכיב הכוח–

הינו מרכיב קריטי בחישוב , על היכולות הטמונות בו ועל הנכונות להשתמש בו
  .האסטרטגי של סיכוייה של ישראל באזור

, כאמור? ות למדינת ישראלאיך אפשר לפרוט את המרכיב הקריטי הזה לתוצאות טוב  
אני חושבת שצודק שמדינת ישראל . אני רוצה שמדינת ישראל תשרוד. ם"אני לא מהאו

ואני חושבת שצודק שמדינת ישראל תשרוד גם אם היא עושה טעויות מדיניות , תשרוד
. אין אומה בעולם שמאבדת את זכות הקיום שלה משום שהיא עושה טעויות: ומוסריות

ו על זכות הקיום שלהן גם אחרי שביצעו ללא ספק פשעי מלחמה יש אומות ששמר
אני מרשה לעצמי לחשוב פחות על ההרג ועל ההרס , בשלב זה, לכן. ממדרגה ראשונה

והאם היקפם אומר כי המלחמה אינה מוצדקת ואולי לא הייתה מוצדקת , שנגרמו בעזה
ולהפעיל את , ללכת ואני חושבת בעיקר על הדרך בה מדינת ישראל צריכה –מתחילתה 

כדי שתוכל לשרוד ולהעצים את הסיכוי כי לא לנצח , הכלכלי והחברתי, כוחה הצבאי
אני מבטיחה שכאשר תהיה הישרדותה של מדינת ישראל עניין וודאי  .נחיה פה על חרבנו

אני . או אז אפנה את כל משאביי למאבק למען מוסריותה של מדינת ישראל, ומוגמר
 אינם מכוונים לפטור את ישראל מחובותיה לפעול בהתאם רוצה להבהיר שדבריי

 – וחובה על מנהיגיה –אבל אני חושבת שמותר לאזרחיה  .למשפט הבינלאומי והמוסר
אלא לתכנן ולפעול , לא להסתפק ברצון למנוע ככל האפשר הרג של אזרחים בצד השני

, יים בצל כוחה ולהתק–כך שיגדלו סיכוייה של המדינה להמשיך להתקיים באזור הזה 
  . לא באמצעות הפעלתו השכיחה– ככל הניתן –אבל 
אני גם מרגישה כאן צורך לומר משהו לאנשים העשויים להידרש להילחם במלחמה   

נדמה לי כי חשוב לציין שהחיילים שלוחמים היום . הזאת או בדומות לה ולא רק לדון בה
 יכולים 7,חוקיות- איומקבלים משימות שלא מתנוסס מעליהן דגל שחור של, בעזה

 
, מלינקימלינקימלינקימלינקי' ' ' ' תובע צבאי נתובע צבאי נתובע צבאי נתובע צבאי נ) צבאי מרכז (3/57/ זה ראו את דבריו של השופט בנימין הלוי בעניין מרלעניין    7

 מן הדין שיתנוסס –' בלתי חוקית בעליל'סימן ההיכר של פקודה ): "1958 (213-214, 90מ יז "פס

רת נסת, לא אי חוקיות פורמלית. '!אסור': ככתובת אזהרה האומרת, כדגל שחור מעל לפקודה הנתונה

הפרת חוק גלויה : אלא, לא אי חוקיות המתגלה רק לעיני חכמי משפט חשובה כאן, או נסתרת למחצה

אופי פלילי ברור של הפקודה , אי חוקיות ודאית והכרחית המופיעה על פני הפקודה עצמה, ומובהקת

עין אם ה, אי חוקיות הדוקרת את העין ומקוממת את הלב, או של המעשים שהפקודה מצווה לעשותם

זוהי מידת אי החוקיות הדרושה כדי לבטל את חובת  –יוורת והלב אינו אטום או מושחת אינה ע

  ".הציות של חייל ולהטיל עליו את האחריות הפלילית למעשיו
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זהו מוסר . לעשות כל שנדרש כדי למלא את משימותיהם ולהגן על עצמם ועל חבריהם
המפקדים . הן המשפט הבינלאומי הן השכל הישר מחייבים, לחימה שהן המוסר

צריכים ליצור תכנית שתתחשב גם , היוצרים תכנית אסטרטגית של מהלך צבאי, הבכירים
 כולל הידיעה שיש לנו אויב שמשתמש במגנים –ה הלחימה במה שאנחנו יודעים על שד

בגלל הלחץ , המפקדים צריכים להביא את הנתון הזה בחשבון בגלל המוסר. אנושיים
ובגלל שזה חלק מהשיקול האסטרטגי של , בגלל הפערים הפנימיים שבתוכנו, הבינלאומי

ונות בין חזקים אין זה מקרי שבמאבקים שהתנהלו בעולם בשנים האחר. תבונת המלחמה
החלשים ניצחו ,  לבין חלשים–צבא ויכולות גבוהות , מדינות בעלות כלכלה:  קרי–

העימות "זהו נושא שלם באסטרטגיה צבאית שנקרא . בהרבה מאוד מקרים
האתגר הגדול ביותר של מדינת ישראל הוא לפצח ולפתור את המלכוד ". סימטרי-הלא

סימטרי הוא -  חלק מהמשמעות של עימות לא,אכן. סימטרי-שמניח בפניה העימות הלא
שהמטרות הצבאיות הכי , שאין לו מטרות לגיטימיות בולטות, שהאויב שלך מתחבא

ושהאסטרטגיה שלו היא לשרוד את , מתוחכמות שלו מוחבאות בתוך אוכלוסייה אזרחית
ללא יכולת , אם מדינת ישראל יוצאת למלחמה מול אויב כזה. הא ותו לא, ההתקפה שלך

ורצוי גם אסטרטגיים , צפות כיצד לסיים אותה בלי שהאויב ינצח ועם הישגים טקטייםל
במקרה כזה אני מסכימה עם .  אזי מדינת ישראל פועלת באופן שגוי מבחינה אסטרטגית–

 8.קשה יותר להצדיק את המחיר המוסרי של הריגת אזרחים והרס בתיהם: אנוך' פרופ
אלא מפני שלא ,  אזרחים ולהרוס את בתיהםאבל זה לא רק מפני שתמיד רע להרוג

.  מתקיימים הטעמים הקיומיים העשויים להצדיק גם את הפגיעות החמורות האלה
של ישראל לשרוד ולחיות בשלום עם שכניה יכולה להצדיק  תרומה משמעותית ליכולת

 היקף של פגיעה שהוא גדול הרבה יותר מאשר פגיעה השקולה לזו שנפגעים אזרחי
  .עוטף עזהישראל ב

  לחמת עזה בראי של ניסיון העברמ. ד

החכמה ? כיצד ניתן להעריך את חשיבותה האסטרטגית של מלחמת עזה, אם כן
חיזבאללה התחזק והתחמש : הקונבנציונלית רואה במלחמת לבנון השנייה פיאסקו

 אינה 9ם" של מועצת הביטחון של האו1701החלטה , האמברגו אינו באמת עובד, מחדש

 
נראה לי ברור לחלוטין שבענייננו מדובר בחריגה מוחלטת מכל פרופורציה בין "אנוך ציין כי ' פרופ    8

מחשבות על "וד אנוך ד".  בעזה לבין מניעת נזקם של הקסאמים עצמםהנזק הנורא שגרמה ישראל

  . )2009 (5, 2אמשפטים על אתר משפטים על אתר משפטים על אתר משפטים על אתר " מלחמת עזה

 9   )2006(1701 United Nations Security Council Resolution  ,ראו:.securitycouncilreport.www  

17SRES20%Lebanon/D7%9FF96FF4E6CF-3CD8-C9E4-27D6-B9BFCF65B7/%cf/atf/org

pdf.01.  
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על , ייתכן שגם מלחמת לבנון השנייה, עם זאת. ובעצם לא חיזקנו את ההרתעה, תרציני
במובן מסוים הייתה נדבך חשוב בביסוס מעמדה של ישראל , כל הטעויות שהיו בה

לגבי מלחמת עזה צריך לזכור שהעימות הצבאי ברצועה הוא חלק אחד ממשחק . באזור
פוליטי היה מסובך -המצב הגאו. הכוחות הבינלאומי שהלך והסתבך בשנים האחרונות

ובאופן חלקי אף גרם לתוצאות המלחמה ולבעייתיות שלה , כבר במלחמת לבנון השנייה
המורכבות הזו קשורה בחלקה בהחלטות שקיבלה .  אבל היום המצב מסובך בהרבה–

המורכבות הזו נוגעת לעובדה ". העולם"ובעיקר היא קשורה בהחלטות שקיבל , ישראל
 שהוא חלק ממלחמת מאה השנים עם העולם הערבי –ר הפלסטיני שלנו שכיום הפרטנ

זו הסיבה שאנחנו לא יכולים .  הוא פרטנר מפוצל ויש לו אינטרסים מנוגדים–ועם איראן 
 איך אפשר –ר בסוף מלחמת יום הכיפורים 'לשאול את השאלה ששאל הנרי קיסינג

כמו שקרה (ם קר ויציב לגמור את מלחמת יום הכיפורים בצורה שתאפשר הסכם שלו
איך למנוע ניצחון ישראלי דרמטי ששוב ישפיל את המצרים ; בין ישראל למצרים) בפועל

, מה שקורה היום בעזה הוא טראגי במיוחד, מבחינתנו. ויחייב סיבוב נוסף של מלחמה
, אבל הסכסוך שלנו הוא עם הפלסטינים, "חמאס"משום שאנחנו מגדירים את האויב כ

אנחנו מנסים לבודד את החמאס  .אבל היום הם עצמם מפוצלים, חמאסשאמנם בחרו ב
 אבל זהו ניסיון המנוגד –ולהציג אותו כאילו אינו מייצג את המאבק הפלסטיני לשחרור 

במו ידינו הכנסנו את עצמנו . לרחשי הלב של לפחות חלק ניכר מן הפלסטינים עצמם
 שלא –נלאומי כולו החליט הקוורטט הבי, ולא רק אנחנו –הלא החלטנו  .למלכוד

איך נרצה  ;על כל הטקטיקות שלו,  עם החמאסנלחמיםאבל אנחנו ; מדברים עם החמאס
  ?לממש את פירות הניצחון שנשיג

נכנע " הפסיד"שמשמעותו היא כי הצד ש, יכול להיות ניצחון ברור" רגילה"במלחמה   
שהצד המפסיד אינו נוצרת מציאות , ותחלפ. ומוכן לקבל תכתיבים שקודם התנגד להם

יכולים " תיקו"גם כאשר יש . כפי שקרה אחרי מלחמת העצמאות, יכול לשנות אותה
הערובה  במשא ומתן כזה. הצדדים הנלחמים להחליט כי מוטב להם לנהל משא ומתן

העסקה . לייצוב היא בכך שהצדדים יודעים הן את גבולות כוחם והן את מטרותיהם
האינטרסים של שני הצדדים יותר מאשר המשך היציבה היא העסקה המשרתת את 

  .והיא תהיה יציבה כל עוד מצב זה יישמר. הפעולה הצבאית
כי הוא (למצב שבו איננו מדברים עם החמאס ) או הוכנסנו(אלא שאנחנו נכנסנו   

אבל אנחנו רוצים ) כלומר את אבו מאזן, "מתונים"ארגון טרור וכי חשוב לחזק את ה
אבל העקרון הזה של משא ומתן . יפות דרך מצרים ובשיתופהלהגיע איתו להבנות עק

, ראשית. עקיף עם החמאס ושל חיזוק אבו מאזן על חשבונו הוא בעייתי מכמה סיבות
משום , אנחנו גם לא יודעים אם נכון מבחינתנו לקבל את ההסדר שמצרים מבשלת

 תוחלת או כלל לא ברור שיש, שנית .הוא לא בהכרח האינטרס שלנו, שהאינטרס שלה
גם לא ברור אם יש לישראל אינטרס שהפלסטינים . היגיון בניסיון לחזק את אבו מאזן
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יגיעו לממשלת אחדות הכוללת את החמאס או שמא עדיף לישראל שהפלסטינים יהיו 
ייתכן כי . ושיהיה הבדל בין הכוחות השולטים בעזה ובגדה המערבית, מפולגים ביניהם

ומדינות ערביות אחרות (סוימת בין ישראל ובין מצרים כיום יש שותפות אינטרסים מ
חשוב להיעזר באפשרות זו ). החוששות מהאסלאם הרדיקלי ומהשפעתה של אירן

אבל אסור לשכוח כי האוכלוסיות במדינות ערב , לקידום האינטרסים הישראליים
ות וכי משיקולים מגוונים המנהיגות של אותן מדינ,  את ישראלהמתונות עוינות מאוד

על . לתמוך בישראל מול הפלסטינים וחזית הסירוב הערבית, ואינה רוצה, אינה יכולה
  . אסטרטגיים יכולה המלחמה בעזה להשיגבאמת לא ברור אילו יעדים, הרקע הזה

קל מאוד . קל להגיד שלא היינו צריכים להיכנס למלחמה הזו, על רקע הדברים האלה  
. אבל כבר יצאנו אליה; ה נהדר לסיים אותהואני שותפה להרגשה שיהי, להגיד את זה

חשוב לסיים אותה בצורה שתשפר את היכולת , יותר משחשוב לסיים אותה היום, עכשיו
אני לא יודעת אם זה . צבאי של הסכסוך-של ישראל להגיע להסדרים יציבים ולניהול לא

יזומה על אבל כמו שאמרתי זו המטרה היחידה שמצדיקה מלחמה , רה במלחמת עזהיק
חוץ מכל מיני חשבונות של בחירות ( לי נדמה שהפעם . וגם את זו הנוכחית–ידינו 
ובדרך אפילו עשתה טעויות מבחינת מזעור הנזק , התאפקה מדינת ישראל באמת) ועיתוי

,  הכול כדי להסביר ולהכיל את התגובה לפגיעות הקסאמים–לאזרחיה מפגיעות קסאמים 
 אני 10.את היקף הפעולה בעזה, כשלעצמן, ינן מצדיקות אאנוך' פרופפגיעות שלפי 

 לא אותה ולא את –אפשר להעריך עכשיו - חושבת שמדינת ישראל קיבלה החלטה שאי
 ולכן –ההתנהלות של המדינה ואת ההחלטות הנובעות מתוך ההחלטה לצאת למלחמה 

אל מכיוון שכך מותר לישר. נראה לי שהתקיימו התנאים ההתחלתיים למלחמה צודקת
 כל – לפי הפירוש שלה את האילוצים הדיפלומטיים והמשפטיים החלים עליה –לעשות 

מה שהיא צריכה לעשות כדי שהסיום של המהלך הזה ישרת את האינטרס שלה ושל כל 
האזור לתקופה ארוכה יחסית של יציבות והימנעות מצורך במהלכים מזוינים בסדר גודל 

  .כזה

 
נזקם של הקסאמים והצורך המוסרי במניעתו אינו יכול להצדיק פעולות הרסניות "אנוך ציין כי ' פרופ    10

לדעתי מסקנה זו עומדת אפילו לא היה כל אמצעי אחר להסיר את . וקטלניות בהיקפים שראינו בעזה

, ת אם היו אופציות אחרות ועליי לציין שאין לי כל מושג לגבי השאלה העובדתי–איום הקסאמים 

היא פשוט " ?אבל מה היינו יכולים לעשות"לעתים התשובה לשאלה , כך. ואם הן מוצו בתום לב

 כדי לא – לעתים חמור למדי –לעיתים אנשים נדרשים מוסרית לספוג הפסד או נזק ". שום דבר"

ג מאות ילדים אם הדרך היחידה לטפל בפגעי הקסאם הייתה להרו. לפעול באופן שאינו מוסרי

חובתה המוסרית של ישראל הייתה לספוג את , ואילו היה זה השיקול היחיד על הפרק, חמודים כשלנו

עוד הוא . )2009 (7-6 ,2 אמשפטים על אתרמשפטים על אתרמשפטים על אתרמשפטים על אתר" מחשבות על מלחמת עזה" אנוךדוד ". פגעי הקסאמים

וג הזה בראייה בעיה מרכזית אחת היא היחס שבין ההתבוננות המוסרית בסיטואציות מהס"הוסיף כי 

אולי לא יהיה זה מוגזם לדרוש . אינדיבידואליסטית לבין ההתבוננות בהן בראייה קולקטיביסטית

אם הדרך היחידה למנוע אותו היא ,  לספוג את מטרד הקסאמים– כגוף קולקטיבי –ממדינת ישראל 

  .7' בעמ, םש".באמצעים דומים לאלה שננקטו בעזה



  ט" תשסמשפטים על אתר א    רות גביזון

30  

  11תשובות לשאלות קשות. ה

אם אנחנו חותרים למצב . יש תמיהות לגבי הפעולה הישראלית, גם בניתוח הזה: ינשאלת
 היא מכשול גדול Failed-stateמדינה שהיא . תנאי ראשוני הוא שלטון אפקטיבי, יציב

מדינה חלשה גם לא יכולה לעשות הסכמים הכוללים ויתורים . מאוד בפני פתרון יציב
? כך הרבה במקום לפגוע רק באנשים המסוכניםמדוע אם כן אנחנו הורסים כל . גדולים

מה אנחנו מרוויחים מהשמדת התשתיות של הממשל ושל משרד החינוך וכל היוצא 
מה שאמרתי כאן רחוק . ראשית התשובה לכך היא שלא בטוח שאנחנו מרוויחים? באלו

מאוד מהצדקה של ההחלטה לצאת למלחמה או של כל אחת מההחלטות האחרות 
השאלה איך אנחנו . של החמאס" סמלי הממשל" הפגיעה השיטתית בכגון, שהתקבלו

ואין לנו ביטחון , צריכים לפעול במצב שבו המנהיגים שלנו מוציאים אותנו למלחמה
בכל זאת ייתכן שאין לנו ; היא שאלה מאוד עמוקה, מלא במוסר שלהם או בתבונה שלהם

קות המאוד גדולים בדבר בהחלט ייתכן שלמרות הספ. ברירה אלא לפעול – כחיילים –
זה חלק מהמצב . התבונה של מנהיגיי אני עדיין אחשוב שאין לי ברירה אלא להילחם

העובדה שמדינת ישראל : ח"הדבר קשור גם ליחסים בין החמאס לפת. הקיומי שלנו
אני עצמי סברתי שנכון לנהוג . ח היא שאלה פוליטית מאוד בעייתית"הימרה על הפת

הרי מדינה לא נכנסת . ל המלחמה אינם התנאים שאני הייתי יוצרתאבל התנאים ש, אחרת
אני . אלא נושאת איתה את מטען ההחלטות שקיבלה בעבר, למלחמה טאבולה ראסה

,  החלטנושאנחנוולא רק ;  החלטנו לא לדבר עם החמאסאנחנואנחנואנחנואנחנו: רוצה להדגיש שוב
.  לדבר עם החמאס לא–גם אבו מאזן וגם אחרים ,  או שלחצו עלינו–אנחנו גם שכנענו 

יש לציין שזו . ואנחנו נכנסנו למלחמה הזו תוך אמירה שאנחנו לא מדברים עם החמאס
וקשה לצפות ממנהיגים , אבל זו האמירה שנכנסנו איתה למלחמה, אמירה קצת מטורפת

לנקודת אבל . להפעיל פתאום שיקולים שנובעים מנקודת ראות אחרת, שזו העמדה שלהם
אני לעולם לא אקבל את המצב האופטימלי . ות של המצבחלק מהמורכב    מבט זו

לא את , לא את הסיטואציה שאני רוצה, לא את המנהיגים שאני רוצה: מבחינתי
ולכן חופש ההחלטה וחופש הפעולה המעשיים שלי , ההיסטוריה של הסכסוך שאני רוצה

כאן את ההחלטות המעשיות איך לנהוג ; אנחנו פועלים במסגרת אילוצים. מוגבלים
  .ועכשיו אני לא מקבלת באופן מופשט

האם בנתוני המלחמה שמנהל נגדנו חמאס צריך להקפיד על קיום המשפט  :נשאלתי  
אבל כבר שמענו , בוודאי שצריך להקפיד על קיום המשפט הבינלאומי? הבינלאומי

מדינת ישראל עושה המון בשביל . שני שהמשפט הבינלאומי לא אומר יותר מדי' מפרופ
גם מפני שהיא מחזיקה בעמדה , ד על קיום המשפט הבינלאומי לפי הפירוש שלהלהקפי

 
הרצאה שנישאה במסגרת סימפוזיון בנושא המשמעויות המוסריות רשימה זו מבוססת על , כאמור   11

כל . וביניהם אלי, שאלות לדוברים בסוף אותו סימפוזיון הופנו כמה. והמשפטיות של המלחמה בעזה

 .ואני בחרתי להתייחס לאלה שנראו לי חשובות במיוחד, השאלות היו טובות
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מוסרית שצריך לקיים את המשפט הבינלאומי וגם מפני שיש רטוריקה מאוד חזקה של 
וישראל רוצה להיות מוכנה עם תשובות פחות או יותר מתקבלות , פשעי מלחמה בעולם

ים והמפקדים שלנו מבצעים פשעי לפיהן החייל, שברור שתועלינה, על הדעת לטענות
כי הם מעודדים אותנו לחשוב הרבה , שני השיקולים הללו הם שיקולים טובים. מלחמה

 פשעי - או להיות מוצגים כאילו היו –פעמים לפני שאנו עושים דברים שעלולים להיות 
אבל הוא בוודאי גדול יותר מזה , המאמץ שלנו בנושא זה אולי אינו מספק. מלחמה

  .ה הצד השנישעוש
מאחת מהשאלות שנשאלתי עלה הרושם כי אני מכשירה פעולה שמטרתה להשמיד   

לא שמעתי התבטאות של דובר . עמדתי זו אינה –משמעית -חד. את העם הפלסטיני
ואף איני חושבת שזו הכוונה הסמויה של , רשמי של ישראל שדיבר במונחים האלה

אף (יכולה להיות יעד לגיטימי ומוצדק הפלה של שלטון החמאס , לעומת זאת. הפעולה
, לעצמאות, אני מאמינה בזכותם של הפלסטינים לשלום). אם לא מעשי ונבון במיוחד

אני מאמינה בכל ; אני מאמינה בזכותם להיאבק בכיבוש; לכבוד ולהגדרה עצמית
השאלה שעומדת . לא זו השאלה שעומדת בפנינו. הדברים האלו אמונה שלמה ועקיבה

עצמאי , יא אם אנחנו יכולים להגיע לפתרון יציב שייתן לשני העמים קיום שלםבפנינו ה
כאשר החליטו האומות . בהקשר זה אני רוצה לחזור למלחמת מאה השנים. ומכובד

מי שסירב לקבל את ,  שתי מדינות לשני עמים1947,12-המאוחדות על חלוקת הארץ ב
 הוא –קיים את האזהרה הזו והזהיר שהדבר יסתיים במלחמה ואף ,  ואמר–ההחלטה 

במובן חשוב המלחמה היא עדיין על . מאז ועד היום מצב המלחמה נמשך. הצד הערבי
וכדי לממש אותו גם הפלסטינים צריכים ללמוד , הפתרון של שתי מדינות לשני עמים

יש מחלוקת ". שלום צודק"ושהם לא יוכלו לקבל את מה שהם קוראים לו , שיש אילוצים
אני . בלי להיכנס אליה אבהיר את עמדתי. ראי לכך שהמלחמה הזו נמשכתבשאלה מי אח

הכולל הגדרה עצמית ליהודים , רואה כצודק את הפתרון של שתי מדינות לשני עמים
לצד הגדרה עצמית של , שחיים פה וליהודים אחרים בחלק ממולדתם ההיסטורית

לעשות כדי להגיע גם הצד הישראלי לא עשה כל שצריך . פלסטינים בחלק ממולדתם
יש מחלוקת אם מעשי היהודים . ואף פעל לא מעט לסיכולו, לפתרון של שתי מדינות

אבל אם העמדה הפלסטינית היא שאין שום , וישראל שינו את המציאות המדינית
יש . אז אין לנו ברירה אלא להילחם, לגיטימיות ליישות יהודית בכל חלק מפלסטין

 אם חפצי חיים –ואין ברירה , אין ברירה אלא להילחםאבל , להילחם בדרכים הנכונות
הבעיה .  לא הייתה מדינת ישראל1948-אם הערבים היו מנצחים ב.  אלא לנצח–אנחנו 

  .הייתה נפתרת
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 השאלה אם הציונות –זה מביא אותי לנקודה האחרונה שאליה אני רוצה להתייחס   
אלא גם את , מלחמה הזומצדיקה לא רק את מלחמת עזה ואת הרג האזרחים הנלווה ל

, העובדה שאנחנו חיים כאן על חרבנו וייתכן שניאלץ להמשיך לחיות כאן על חרבנו
שלא ברור אם יהיה להם סוף  ושהעובדה הזו גורמת למעגלים מתמשכים של הרג והרס

זו שאלה "). בכל אחת משנות קיום המדינה נהרגו אלפי פלסטינים"בשאלה נאמר כי (
רבה אנשים היו אומרים בפשטות ששום עם לא צריך להצדיק את גם אם ה, מאוד קשה

ובכל זאת אני רוצה לענות על , יש משהו בתשובה הזו. קיומו ואת הגדרתו העצמית
לא בכל אחת משישים שנות המדינה מתו אלפי , ראשית. השאלה הזו בדרך אחרת

להגיע , לחנווהצ, היו הרבה מאוד שנים שלא מתו פלסטינים מפני שניסינו. פלסטינים
ויתור של היהודים על המדינה היהודית הוא , שנית. לאיזשהו ניהול יציב של הסכסוך

אני חושבת שמדינה יהודית בחלק ממולדתו ההיסטורית של העם היהודי . ויתור עצום
אני מסכימה שהפלסטינים משלמים מחיר מסוים כדי שהדבר הצודק הזה . היא דבר צודק

חיר הזה יכול להיות מינימלי וקביל והוא לא חייב להיות ויתור ואני חושבת שהמ, יתקיים
אבל אני חושבת שסוג המאבק שחלק ; כבוד או מדינה, ביטחון, על עצמאות

מהפלסטינים מנהלים נגד מדינת ישראל ושחלק מהערבים ניהלו כנגד מדינת ישראל 
 מאבק בחלק מההיסטוריה איננו מאבק למען צדק והגדרה עצמית לשני העמים אלא

במציאות כזו אני חוששת לבחון איזה סוג . ערבית על כל השטח-למען מדינה פלסטינית
אם בכלל יותר להם , של זכויות אישיות וקולקטיביות יינתנו ליהודים שיישארו כאן

לא שמענו מאף גורם ערבי או פלסטיני רציני תשובות ברורות לשאלה מה יהיה . להישאר
  .במדינה האחת הזאת, וכקולקטיבכפרטים , גורלם של היהודים

של המדינה ) וקיומה(האם לאורך זמן המציאות הזו לא תחתור תחת הצדקתה   
הם שאלו את השאלה הזו . 1947- הערבים שאלו את השאלה הזו בדיוק ב? היהודית

אנחנו לא : " הם אמרו1937.13-בדיוק כשסירבו להמלצת החלוקה בדוח של ועדת פיל ב
אז אל תלכו , אם אתם רוצים יציבות, ולכן, הדבר הזה לא יתקייםננוח ולא נשקוט עד ש

ם תמכו אז "הרבה אנשים באו".  אל תתנו להם מדינה בלב העולם הערבי–בדרך הזו 
יותר אנשים מאמינים היום שזו הייתה טעות היסטורית להקים את מדינת ; בעמדה הזו

ת בצירוף הלחימה על ידי הקהילה הבינלאומי,  אבל הטעות הזו נעשתה–ישראל 
לבטל את , לפרק היום את המדינה היהודית. וההתיישבות של הציונים בארץ ישראל

, אני לא מאמינה שיהודים יוכלו לחיות בשלום. הוא דבר שאין לו מחיר, היהודיות שלה
האמירה , מבחינתי, לכן. בביטחון ובכבוד בחלק מארץ ישראל אם לא תהיה להם מדינה
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מטילה בספק את ההצדקה להמשך קיומה של המדינה היהודית כי התמשכות הסכסוך 
  .היא אמירה עמוקה מאוד ובעלת השלכות גורליות

אבל בשלב זה אני סבורה שהמחיר של הקמת  .אינני פוסלת אותה על הסף ולתמיד  
וצריך לפעול כדי שיתיישב ,  וצריך להתיישב–המדינה ושימורה כמדינה יהודית מתיישב 

ואין עמו סכנה מתמשכת , שאין עמו אבדן חיים) גם אם ללא שלום( עם הסדר יציב –
 –ביטחון וזכויות אדם אישיות וקולקטיביות , ואין עמו אבדן של הגדרה עצמית, לחיים

וכדי לממש אותו אני סבורה שמותר לישראל גם  .זה החזון שלי. לשני הקולקטיבים
  .להילחם




