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 מבוא
 

 להיעזר בטיעון ההגנה העצמית על - אולי יותר מכל מדינה אחרת –מאז קום המדינה נאלצת ישראל לא אחת 

אנו . ערביבמסגרת התגוננותה מפני הטרור ה, מנת להצדיק בזירה הבינלאומית פעולות שונות שהיא מבצעת

,  פעולות בטחוניות שמבצעת ישראל בתחומי ריבונות מדינות זרות-בחרנו להתמקד בסוג מיוחד של פעילות זו 

תוך שימוש , י בעלי תפקידים רשמיים בכוחות הבטחון של ישראל"פעולות אלה נעשות ע. כנגד יעדים ערביים

הפגיעה בריבונות . עה בחוקי אותה מדינההפעלת כח בשטח שאינו נתון לסמכותה של ישראל ותוך פגי, בנשק

 . ל"מדובר בהפרה בוטה של כללי המשפט הבינ,  לכאורה–המדינה ברורה 

כדי להצדיק את ,  זכות ההגנה העצמית–ל מאפשר לישראל לעשות שימוש בכלי משפטי מרכזי "המשפט הבינ

בין אם הפעולות נועדו לשם ,  זאת.כהגנה עצמית, י רוב"עפ, ישראל מצדיקה את פעולותיה, ואכן, פעילותה זו

, בין אם על מנת להסיר איומים בטחוניים עתידיים ובין אם מדובר, המופנות כנגד ישראלטרור סיכול פעולות 

 . או ענישה/ בפעולות תגמול ו, למעשה

 

 :מכמה סיבות, זאת, אלא שיישום זכות ההגנה העצמית במקרים המדוברים מהווה אתגר משפטי לא פשוט

כאשר באים לפורטה , הגם שזכות ההגנה העצמית מוקנית באופן ברור וחד משמעי במשפט הבינלאומי, ראשית

אילו ? כנגד מי היא מוקנית? מה משמעותה המעשית. נתקלים באי בהירויות וויכוחים לגבי מהותה, לפרטים

הבעיה מתעצמת בשל . ודוע? האם מותרת פעולה כנגד המדינה המארחת ארגוני טרור? נסיבות מקימות אותה

אלא שבהתייחסות לפעולות . מטרת הפעולות היא סיכול פעולות טרור, כאשר לרוב, סוג המקרים שאנו בוחנים

אף אין מדובר בתגובה למתקפה , לעיתים. חסות לוי קיימת בעייתיות הנובעת ממורכבות המושג וההתיטרור

, ותוך פגיעה, נוקטת ישראל בפעילות דווקא בשטחןפעמים ; או שהאחריות למתקפה זו אינה ברורה, קודמת

 לא אחת –המופנות כנגד ישראל טרור של מדינות שאינן תומכות או מסייעות לפעולות ,  בריבונותן,לכאורה

ומשמעותן של , נעמוד בהרחבה על המצב המשפטי. פעלה ישראל תוך פגיעה דווקא במדינה ידידותית לה

 . דילמות אלה בהמשך

 

כפי שעמדו , ל"יה הראשונים של עבודתנו נציג את קווי המתאר הרלוונטיים העיקריים של המשפט הבינבפרק

, ל בטיפול במקרים מסוג זה"המשפט הבינ) ועודנו מציב(נעמוד על המורכבות שהציב . בפני מקבלי ההחלטות

ל בהתמודדותה " הבינם והן בשל המגבלות שעומדות בפני המערכת"הן בשל קשיים העולים ממשטר מגילת האו

הן מבחינה הסברתית והן מבחינה , נדון באחד הקשיים המשמעותיים העומדים בפני ישראל. הטרורעם פעולות 

באשר להיותו , ל"והטענות הקיימות בזירה הבינ, טרורוהוא הקושי הטבוע בשימוש במונח , נורמטיבית

ברטוריקה הישראלית חוזר שוב ושוב .  המתבונןופתוח לפרשנות בהתאם להשקפת עולמו של, סובייקטיבי

בעוד ישראל סבורה כי איננה יכולה לזכות לסיוע אפקטיבי במלחמה זו , אולם. הטיעון כי ישראל נלחמת בטרור
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משמעותו  ,כמדינה הנאבקת בטרור וחשה את מחירו באופן יומיומי, בעוד בעיני ישראל, ל"מן הקהילה הבינ

שימוש באמצעים חריגים כדי , בעיני רוב המנהיגים, המלחמה בטרור מצדיקה; הברורהמוסרית והנורמטיבית 

ומה ,  ארגון טרורמיהו,  נמנעה מלהגדיר מהו טרור,לעומת זאת, ל"הקהילה הבינ.  של התופעהלהביא למיגורה

 ,חלה 11.9.01אירועי גם אם לאחר . שאלה פוליטית, בראש ובראשונה, הטרור נותר; מצדיקה המלחמה בו

עדיין הדרך ,  הטרור ההתיחסות המוסרית והנורמטיבית אל בדעת הקהל העולמית בשאלת תפנית,טבע הדבריםמ

 . גם המרחק בין הרטוריקה והמעשה גדול מאד; רחוקה מאד מגינויו בפי כל

 

י בחינת מספר "ע, זאת. התרחשויות בפועלאת נבדוק , מן הפרק השלישי ואילך, בחלקה השני של העבודה

אשר יאירו אספקטים מגוונים של אופן ההתמודדות הישראלית עם המשבר , חן בעלי מאפיינים שוניםמקרי מב

כחלק ,  שימושה בכלים שעמדו לרשותה לצורך הצדקת הפעולהכמו גם את, ל שנוצר בעקבות התנהגותה"הבינ

או בזירות ל "נבדוק האם ההתמודדות הדיפלומטית התקיימה במוסדות הבינ. ממאבקה בטרור הערבי נגדה

יחסי המדינות המעורבות : ובהם,  ונתייחס להשפעת גורמים חוץ משפטיים על ניהול המשבר הדיפלומטי,אחרות

 .  נבחן את האפיקים אליהם נותבה ההתמודדות, בין היתר. צרכים תדמיתיים ועוד, גורמים פנימיים, במשבר

מה טענה , ל"י המשפט הבינ"קת פעולתה עפנבדוק באיזו מידה עמדו לרשות ישראל נימוקים להצד, קונקרטית

 . האם מיצתה את הכלים והטיעונים המשפטיים שעמדו לרשותה -ובעיקר , האם עשתה בהם שימוש, ישראל

ננסה לעמוד על האפקטיביות של השימוש , לאור הבעייתיות הנובעת מן ההתייחסות הישראלית ללוחמה בטרור

 . לותיהכחלק מרכזי בהצדקת פעו, הנרחב במונח זה

ואיננו בוחנים את ההתפתחויות שחלו , 11.9.01 -כי המקרים שנבחנים ארעו לפני מתקפת ה, חשוב להדגיש

, בקרב חלק ממדינות העולם, בצד ההכרה הגוברת,  כי השינוי ברטוריקה העולמית,אנו סבורים, עם זאת; מאז

גם בתוך שכן , זאת. את רלוונטיות הדיון את הדילמות המוצגות והוכיחו למעלה מכל ספק וחידד, בסכנות הטרור

לזהות בלא ספק שונות ניתן , "באשר הם' עושי הרע'מלחמה בלתי מתפשרת בטרור וב"ל הרטוריקה האחידה ש

 .כמו גם הבדל ניכר בין הרטוריקה והמעשה, גדולה מאד בהתייחסות לטרור

 

 

בהעדר גישה . מבחן בעלי מאפיינים שוניםבחינתנו מתבססת על בחינת מקרי ברצוננו להעיר כי , בשולי הדברים

לאחר בחינת חומר רב ממקורות : נשענת בחינת המקרים על חומר ארכיונאי עיתונאי, לארכיונים הרשמיים

אשר מקנה בסיס טוב , כי ניתן לזקק מן הסיקור העיתונאי אינפורמציה מקיפה יחסית, הגענו למסקנה, אלה

 . לניתוח והסקת מסקנות
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 ם"ות מהותיות העולות ממשטר מגילת האו בעי–' פרק א
 

 . ל מנהגי"והנורמות שהיא כוללת עשויות אף להיחשב כחוק בינ, ם מגלמת חוק הסכמי"מגילת האו

נתפס כעקרון מהותי ביותר של המשפט , עליו נפרט ונרחיב בפרק הבא, עקרון איסור השימוש בכוח, קונקרטית

 The corner stone of peace in the"סופרלטיבים כגון מלומדים כינוהו ב; ל הפומבי המודרני"הבינ

Charter) "Waldock( , ואף"The heart of the United Nations Charter) "Henkin(1 . עקרון איסור

העצרת , היווה בסיס להחלטות רבות של מועצת הבטחון, ם"למגילת האו) 4(2' בוע בסהק, השימוש בכח

ד בעניין ניקרגואה נקבע כי "בפסה. י המדינות החברות בארגון"והוא אומץ ואושר ע, ל"ש הבינ"הכללית וביהמ

פט כי אם משקף עקרון מהותי של המש, ם"מכח מגילת האו עקרון זה אינו עקרון של משפט הסכמי בלבד

ברצוננו לעמוד על כך , אולם טרם זאת; אנו נעמוד על היבטי הדין המצוי בפירוט בפירוט בפרק הבא. 2המנהגי

אין זה פשוט כלל , לפיכך. ביישום ובאכיפה, קשיים ניכרים בפרשנותשעקרון האיסור בשימוש בכח מעורר 

ובפרט כשאנו עוסקים במקרים , ל"ועיקר לקבוע את מעמדה המשפטי של פעולה הננקטת במישור הבינ

 . שהגדרותיהם המשפטיות אינם ברורות, מורכבים

 

  – 3בעיות פרשניות. 1
, כך למשל. ם"חילוקי דעות מהותיים קיימים באשר לפרשנות מונחים בסיסיים ביותר המופיעים במגילת האו

 Threat or use of force" ,"Territorial integrity or political"נחלקות המדינות בדבר פרשנות הביטויים 

independence")  קיימת אסכולה בקרב המלומדים לפיה לא כל שימוש בכח כנגד מדינה ובשטחה פוגע

, )4י המגילה"ומכאן שקיימים סוגים של שימוש בכח שאינם אסורים עפ, בריבונותה או בעצמאותה של המדינה

"Any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations" ,"Armed attack "

 . ועוד

 האם רק שימוש בכח צבאי או -עולות השאלות מהי התקפה חמושה , כאשר נדונה שאלה מעשית, כך למשל

, )4 (2' בס" use of force"מה משמעות הפער בין המונחים ? איום בשימוש בו מהווים התקפה חמושה

"armed attack "ו51' בס "act of aggression " קונקרטית לגבי יישום זכות ?  למגילה7המופיע בפרק

האם ; 51' בהן האם הזכות למתקפה מקדימה נכללת בגדרו של ס, עולות שאלות שונות, ההגנה העצמית

ימת אסכולה הגורסת כי זכות ההגנה קי? בלבד מקימה את הזכות לפעולת הגנה עצמית" מתקפה חמושה"

 משום רשימה סגורה אלא דוגמא 51' ועל כן אין בס) גם על פי לשון המגילה עצמה(העצמית היא זכות יסוד 

                                                 
1 Simma, B., The Charter of the United Nation – A Commentary, Oxford University Press (1984) 109-111.  
2 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Merits), ICJ Reports (1986) 14. 
  ("Nicaragua Case : "להלן (  

 Routledge International law and the use of force, .J.& Beck, R. C.Arend, A ,)1993 (46-30: לדיון בהרחבה3
 ").Arend & Beck: "להלן(

 .Prof. J.N. Moore  .Arend & Beck ,36  טענה זו מובאת מפי 4
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 . 5הבאה להסיר ספק בדבר תחולתה בעת מתקפה חמושה, בלבד

  

 – ל המשתנה"המציאות הבינ. 2
נתנו מנסחי המגילה את דעתם בעיקר לאיום של מלחמה ישירה , עם תום מלחמת העולם השניה, 1945בשנת 

ה הגורמים הרלוונטיים היחידים בזיר, ל הקלאסי"של המשפט הבינ" תפיסת כדורי הביליארד"י "עפ. בין מדינות

ואף התפתחו צורות שונות לחלוטין , שמאז עלה משקלם של גופים לא מדינתיים, דא עקא. ל היו המדינות"הבינ

בשנים האחרונות חש העולם ; ואיום גרעיני, פעילות חשאית, מרי אזרחי: ל לידי ביטוי"בהן באו סכסוכים בינ

מתחילות ,  הנושא מעולם לא הורגשכאשר גם מדינות שנחשבו עד כה כמדינות בהן, המערבי את אימת הטרור

 . לתפוס בתוכן תאי טרור ואף לספוג מפיגועים

עולה שאלת הנפקות , כך למשל: יוצרת שאלות משפטיות סבוכות, ההתמודדות עם איומים מורכבים אלה

 האם –" פעולות טרור"וכן משמעותן של ', בשטחה של מדינה ב' המשפטית של פעילות חשאית של מדינה א

האם ובאיזו מידה מותרת פעילות חשאית ? המקנה את זכות ההגנה העצמית" מתקפה חמושה"נסות בגדר אלו נכ

 . ם נותנת מענה ברור"לשאלות אלה ואחרות אין מגילת האו? כאקט של הגנה עצמית

 

 – ל"פגיעה בלגיטימיות המוסדות הבינ. 3
, הכרעה בסכסוכים המתגלעים בין מדינותם ומוסדותיו אמורים להוות את הרשויות ההכרחיות להתערבות ו"האו

ם בעיני מדינות רבות "אלא שברבות השנים נתפס האו). בדמות מועצת הביטחון(לרבות רשות עליונה לאכיפה 

ם כאיטיים ובלתי "בנוסף נתפסים מוסדות האו; אשר אינו מסוגל להכריע ללא משוא פנים, כגוף פוליטי ומוטה

 .יעילים

וגילו חוסר יכולת , ל להתמודד עם הסכסוכים הרבים ברחבי העולם"ו המוסדות הבינברבות השנים התקש, ואכן

 ישראל סברה כי לא תזכה לסעד וסיוע –המשמעות כפולה , בענייננו. מוחלט בהתמודדות עם פעולות איבה

 כי מצב זה, מובן. ומאידך סברה כי גם כלפיה לא יופעלו סנקציות אפקטיביות, בהתמודדות עם הטרור מחד

מגדיל את המוטיבציה של ראשי הממשלות לפנות לדרך הסעד העצמי וללוחמה בטרור בכוחות עצמה גם במחיר 

גם מדינות עוינות לישראל אינן יכולות להיות שבעות רצון מהתמודדותם של , בדומה. ל"פגיעה בחוק הבינ

 . ל מצד ישראל"ל עם הפרות של המשפט הבינ"המוסדות הבינ

 

 – "הצדק"על פני " שלום"ל המעדיף את ה"נערעור הסדר הבי. 4
אולם ברבות השנים חל כרסום ". צדק"ם אין הצדקה לשימוש בכח בשל נימוקי "לפי מגילת האו, כאמור

בנסיבות מסוימות שאינן כי , אשר טענו, בתפיסת סדר עדיפויות זו מצד גופים אל מדינתיים ואף מדינות רבות

                                                 
5Bowett, D.W., Self Defence in International Law, Manchester University Press (1958) 187-192 (here and 
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ניתן לראות בכך מעין חזרה (ל "י המשפט הבינ" ולפיכך מותר עפ,השימוש בכח הוא מוצדק, הגנה עצמית

 ). ם"אשר לא התקבלה במגילת האו, הקלאסית" המלחמה הצודקת"לדוקטרינת 

 

מלחמת כאשר מטרתו היא , אפילו נגד חפים מפשע, כי שימוש בכח, עולה טענה בקרב המדינות, למשל, כך

, י מדינות העולם השלישי"ם בצורה מסיבית ע"דמת באואשר מקו, ביטוי  בולט להשקפה זו. חופש ושחרור

 :ההצהרה קובעת. 6 המגדירה תוקפנות1974ניתן למצוא בהחלטת העצרת הכללית משנת 

 

“Nothing in this definition, and in particular article 37 could in any 

way prejudice the right to self determination, freedom and 

independence, as derived from the charter, of people deprived of the 

right… particularly peoples under colonial and racist regimes or other 

forms of alien domination; nor the right of these people to struggle to 

that end and to seek and receive support in accordance with the 

charter…” 

 

 .  בהמשךוהנושא יידון, כי הצהרה מעין זו עשויה לתת לגיטימציה לפעולות טרור, מאליו יובן

, כוסלובקיה'י הסובייטים להצדקת פעולותיהם הצבאיות בצ"ע, בין היתר, ננקטו" מלחמה צודקת"נימוקים ברוח 

הטיעון . ב לשם הצדקת פעולותיה בניקרגואה ופנמה"י ארה"וע, הקומוניסטי" להשיבה אל המסלול"אשר נועדו 

טיעונים מעין אלה .  ותו לשלטון תקין ודמוקרטיב מסייעת לעם באותו מקום לזכות בזכ"כי ארה, בין השאר, היה

 . י דוברים אמריקאים שונים גם לצורך הצדקת מתקפתה באפגניסטן בשנה האחרונה"ננקטו ע

 

ניתן להמחיש עניין זה גם באמצעות השימוש שעושות מדינות שונות בעולם בנימוקי צדק במטרה להצדיק 

ל ננקטות כנגד פעולות אלימות אשר אינן עולות בהכרח לגדר פעולות תגמו,  כפי שיפורט להלן.פעולות תגמול

בכך ; ואין מטרתה הגנה מיידית מפני איום, פעולת התגמול היא עונשית באופייה, למעשה". מתקפה חמושה"

ל של פתרון סכסוכים "סבור כי המשטר הבינ,  למשלBrownlie' פרופ. היא שונה מהגנה עצמית במובן המקובל

פעולות תגמול , חרף זאת. 8ונראה כי רוב המלומדים מסכימים לגישה זו,  על פעילות תגמולבדרכי שלום אוסר

, כך. ל"י כללי המשפט הבינ"תוך נסיון להצביע על לגיטימציה לפעולה עפ, י מדינות שונות"ננקטות מעת לעת ע

ה כי מעשי טרור שמקורם בלוב הצטברו היא טענ, 1986ב תקפה מטרות בלוב בשנת "לאחר שארה, בין היתר

                                                                                                                                                    
after "Bowett"). 

6 General Assembly Resolution 3314 (XXIX), loc. cit., 480. 
 :בין היתר". תוקפנות"פרט רשימת מעשים הנחשבים כ להחלטה זו מ3' ס 7

"The sending by or on behalf of a State of Armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out 
acts of armed force against another State of much gravity as to amount to the acts listed above, or its 
substantial involvement therein".   
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מטרתה לפגוע ביכולתה של לוב , ב"טענה ארה, המתקפה. המצדיקה הגנה עצמית" מתקפה חמושה"לכדי 

ב "משמעותה של טענת ארה. כמו גם להרתיעה מלפגוע באזרחים חפים מפשע, להמשיך להפעיל פעולות טרור

הגנה עצמית "בגדר ,  הגנה עצמית כנגד מתקפה חמושהכי לא נקטה בפעולה עונשית גרידא אלא בפעולת, היא

טיעונים דומים נשמעו מצד ישראל כדי . ל"ולפיכך חוקית לפי המשפט הבינ, כנגד פעולות עתידיות" מקדימה

 . '86 -ותוניס ב' 75 -להצדיק מתקפות כנגד לבנון ב

  

Arendו - Beckאין המדינות מערערות על איסור , כי בנסיון לבסס לגיטימציה לפעולות מעין אלה,  טוענים

, כי פעולותיהם מתאימות לסייג ההגנה העצמית, אלא מנסות להראות, ם"השימוש בכח הקבוע במגילת האו

הגנה "משמשים ברטוריקת הצידוקים המונחים , אולם לאמיתו של דבר. ל"י המשפט הבינ"עפ, לפיכך, ומותרות

הלכה למעשה , Bowettי "עפ. במעורב) ם" מגילת האואשר אינו מצדיק שימוש בכח לפי" (צדק"ו" עצמית

שהן , על מנת לנסות ולכלול בתוכו גם פעולות תגמול, נעשה שימוש בנימוק ההגנה העצמית בצורה מרחיבה

יש , Bowettטוען , כאשר מנסים לבחון את חוקיותה של פעולה; למעשה הרתעתיות ואף עונשיות באופיין

 . 9להקפיד ולהפריד ביניהם

 

ם אינן מתנערות מן "המדינות החברות באו, כי כפי שניתן לראות הן בהקשר הישראלי והן בהקשרים נוספים

י רוב נעשה שימוש ברטוריקה "עפ, גם אם אינן פועלות תמיד על פי כלליו; המשטר המשפטי שהוא מכתיב

 . ל"י כללי המשפט הבינ"רת עפתוך נסיון להציג את פעולת המדינה כמות, העולה עמו בקנה אחד

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                    
8  Arend & Beck, 42  
9  Bowett, 99-100. 
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  הבסיס הנורמטיבי לבחינת חוקיות הפעולה–' פרק ב
 
 עקרון אי ההתערבות והחובה למנוע פגיעה בשטחה של מדינה אחרת. 1

ואסור למדינה להפעיל את כוחה או להתערב בשטחה של מדינה , לכל מדינה סמכות בלעדית ומלאה על שטחה

 .אחרת

 :ל"קובע בית המשפט הבינ, The S.S. Lotus”10“ד " בפס

  

“Now the first and foremost restriction imposed by international law 

upon a state is that - failing the existence of a permissive rule to the 

contrary - it may not exercise its power in any form in the territory of 

another State.”  

 

הוא קבוע גם בהסכמים שונים . ם"למגילת האו) 7(2אומץ בסעיף ) non intervention(עקרון אי ההתערבות 

, ל"ינחוקת ארגון מדינות אמריקה והוא כלל בסיסי ומחייב במשפט הב, 11כגון הסכם מונטוידאו, בין מדינות

ם עצמו אין סמכות להתערב בענייניה "קובע כי אפילו לאו) 7(2' ס. הנגזר מריבונות המדינה על שטחה

 : למגילה7אלא במסגרת פרק , הפנימיים של מדינה חברה

 

"Nothing contained in the present Charter shall authorize the United 

Nations to intervene in matters which are essentially within the 

domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to 

submit such matters to settlement under the present Charter..."   

 

כי הטריטוריה שלה , כי על המדינות מוטלת חובה שלא להתיר ביודעין, ד מיצר קורפו קובע בית המשפט"בפס

 . 12 לפעולות המנוגדות לזכויותיהן של מדינות אחרותתשמש

ועליה לנקוט , שלא לאפשר לארגונים חמושים לפעול משטחה כנגד מדינה אחרת, על כל מדינה מוטלת החובה

חוסר רצון או , כפי שנראה בהמשך.  על מנת למנוע פעילות כזו משטחה )Due Diligence" (שקדנות ראויה"ב

להצדיק ) במקרים ובסייגים מסוימים(עשוי , למלא את חובתה הבינלאומית" מארחת"חוסר יכולת מצד המדינה ה

 .פעולה אוכפת של המדינה המותקפת בשטחה שאמורה היתה לעשות כן

                                                 
10 The S.S. Lotus Case, P.I.C.J.,(1927), Ser. A, No. 10, 

 .קובע איסור על כל מדינה להתערב בעניינים הפנימיים או החיצוניים של זולתה) 1933( להסכם מונטוידאו 8'  ס11
 Montevideo Convention on Rights and Duties of States (1933) 28 A.J.I.L, 1934, supplement., 75-6. 

12  Corfu Channel Case (Merits) ,I.C.J. Reports (1949) cit. 22. (here and after: "Corfu Case" ) . 
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 ם"על פי מגילת האועקרון איסור השימוש בכח . 2
 

כנגד שלמותה , איסור על שימוש בכח או איום בשימוש בו: ם קובע את העקרון הבסיסי"למגילת האו) 4(2' ס

 :   ם"או בכל דרך אחרת שאינה מתיישבת עם מטרות האו, הטריטוריאלית או עצמאותה המדינית של כל מדינה
 

“All members shall refrain in their international relations from the 

threat or use of force against the territorial integrity or political 

independence of any state, or in any other manner inconsistent with the 

purposes of the United Nations.” 

 

בדמות זכותה הטבעית של כל מדינה להגנה ,  למגילה חריג לעקרון זה51' קובע ס, יקרון הבסיסיחרף חומרת הע

 . עצמית

 

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of 

individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a 

Member of the United Nations, until the Security Council has taken 

measures necessary to maintain international peace and security. 

Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense 

shall be immediately reported to the Security Council and shall not in 

any way affect the authority and responsibility of the Security Council 

under the present Charter to take at any time such action as it deems 

necessary in order to maintain or restore international peace and 

security.” 

 

אשר אמורה בין היתר לשמש כעין , פעילותה של מועצת הבטחוןי "ע, עם זאת, זכות ההגנה העצמית מוגבלת

נדון בכך . 51' בהתאם לס ובוחנת את חוקיות השימוש בכח, הפועלת למען השלום העולמי, סמכות עליונה

 . בהרחבה בהמשך

 

 זכות ההגנה העצמית. 3
 כללי. 3.1

ש לדייק ולהבחין כי השימוש בביטוי י. ם כזכות טבועה של כל מדינה"זכות ההגנה העצמית מוגדרת במגילת האו

ומטרתו להמחיש את החשיבות העליונה המוקנית , אינו מציין חזרה לדוקטרינת המשפט הטבעי" זכות טבועה"



- 12 - 

מכאן נראה כי הזכות אינה מוקנית למדינה מכח . וזאת דווקא במשטר האוסר על שימוש בכח, לה כזכות בסיסית

ל לקבוע גם את "מתיימר המשפט הבינ, בשל כך. ל עצמו"משפט הבינאלא מכח המגילה וה, עקרונות עליונים

 .  של אותה זכות- ואת גבולותיה –הגדרתה 

 

זכות ההגנה העצמית המוקנית למדינות אינה שונה במהותה מזכות ההגנה העצמית המוקנית לפרטים במשפט 

להצדקת פעולה הנדרשת , יטיבזכות המשפטית נעשה לעיתים מזומנות שימוש הסברתי ופול, עם זאת. הפלילי

יש להזהר ולהבחין בין הגנה עצמית כסיסמא , על כן. להגנה על אינטרסים חיוניים כאלה ואחרים של המדינה

 .ל"י המשפט הבינ"המצדיקה חוקית הפעלת כח ע, לבין הגנה עצמית כתפיסה משפטית, פוליטית

 

בעוד , "armed attack"חברות בה במקרה של ם מכירה בזכות ההגנה העצמית המוקנית למדינות ה"מגילת האו

הגדרות שני המושגים אינן . aggression"13"הגנה עצמית גם בתגובה ל, בעיקרון, המשפט המנהגי מתיר

כי המושג , עם זאת נראה; ומתוך נסיונות שונים להבהיר את משמעותם לא נתקבלה הגדרה מחייבת, ברורות

"aggression "ם נוקטת בלשון "ומגילת האו, רחב יותר"armed attack " מתוך כוונה ברורה לצמצם את

  . ומתוך כוונה ויומרה לספק כלי אלטרנטיבי לפתרון סכסוכים, הסייג

 

 בין 1933בהסכמים שנערכו בשנת " תוקפנות"נבחן את הגדרת , מ לבחון את השוני בין המושגים ומשמעותו"ע

 : המונח מוגדר כדלקמן. 14מ לשכנותיה"ברה

 : תיחשב המדינה שתהיה הראשונה לבצע איזו מן הפעולות הבאות... ל"כתוקפנית בסכסוך בינ"

 

אף בלי הכרזת , י כוחות חמושים"פלישה ע. 2; הכרזת מלחמה נגד מדינה אחרת. 1

ימיים , י כוחות חמושים יבשתיים"התקפה ע. 3 ;לטריטוריה של מדינה אחרת, מלחמה

אוניות או כלי טייס של מדינה , על הטריטוריה, אף בלי הכרזת מלחמה, או אוויריים

הנוצרות , סיוע לכנופיות חמושות. 5; הסגר ימי על חופי או נמלי מדינה אחרת. 4; אחרת

למרות , ירובאו ס; בטריטוריה של מדינה אחת ופולשות לטריטוריה של מדינה אחרת

לנקוט בכל האמצעים האפשריים בטריטוריה , דרישות מצד המדינה הנתונה להתקפה

   ".שלה כדי לשלול מכנופיות אלו כל סיוע והגנה

 

החלטה מורה כי תוקפנות היא ה. 15ם החלטה המגדירה תוקפנות" קיבלה העצרת הכללית של האו1974בשנת 

 ): ללא התחשבות בשאלה האם הוכרזה מלחמה(כל אחת מן הפעולות הבאות 

                                                 
Third (, Cambridge university press War aggression and self defence, .Dinstein, Y:  לדיון נרחב בנושא13

edition) (2001) 151-183 ,)להלן" :Dienstein(" ; 
 .")דיני מלחמה: "להלן( 68-81) 1983(שוקן ואוניברסיטת תל אביב ' הוצ, דיני מלחמה, .י, ייןדינשט 

14 London Conventions for the Definition of Aggression,  A.J.I.L,.(1933) supplement 192-195 
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(a) The invasion or attack by the armed forces of a State against the 

territory of another State, or any military occupation… or any 

annexation by the use of force of the territory of another State or part 

thereof;   (b) Bombardment by the armed forces of a State against the 

territory of another State, or the use of any weapons by a State against 

the territory of another State;    (c) The blockade of the ports…    (d) 

An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, 

or marine and air fleets of another State;   (e) The use of armed forces 

of one State which are within the territory of another State with the 

agreement of the receiving state, in contravention of the conditions 

provided for in the agreement…;   (f) The action of any State in 

allowing its territory, which it has placed at the disposal of another 

State, to be used by that other State for perpetrating an act of 

aggression against a third state;    (g) The Sending by or on behalf of a 

State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry 

out acts of armed force against another State of such gravity as to 

amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein." 

 

, כפי שציינו לעיל. כי ההגדרה המנויה בה אינה ממצה, היא עצמה אף קובעת; ההחלטה כמובן אינה מחייבת

לדעת . ואינה רואה בכך מעשה תוקפנות, "מלחמת שחרור"ירה הושטת סיוע לעמים הנלחמים ההצהרה מת

 . 16לתוספת פוליטית זו אין תימוכין בדין הקיים, דינשטיין' פרופ

 threat or "כאשר זכות ההגנה העצמית לא קמה לאור כל , 51 -ו) 4(2יש לשים לב לשוני בין המונחים בסעיף 

use of force " ואף לא כנגד ) 4(2י "עפ"aggression" , אלא מוגבלת לתגובה כנגד"armed attack" ,י "עפ

 . 51' ס

, כשלעצמו, הגם שזה, ואין די באיום, נדרשת פעולה חמושה ממש, על מנת להקים את זכות ההגנה העצמית, כך

והיא יכולה להיות מופעלת גם ,  המדינהי"אין הכרח בפעולה המופעלת במישרין ע, עם זאת. י המגילה"אסור עפ

 . י סיוע לפעילות חמושה מצד גורמים חמושים מתוך המדינה"ע, בעקיפין

זכות ההגנה העצמית אינה מוגבלת לתגובה למתקפה , ל"י גישה אחרת הקיימת בקרב מלומדי המשפט הבינ"עפ

כפי שצויין , מכל מקום. ן דוגמא בלבד אינו מהווה רשימה סגורה והוא מציי51' ס, י גישה זו"עפ. חמושה בלבד

 . י מרבית המלומדים"גישה זו אינה מקובלת עפ, למעלה

                                                                                                                                                    
15 General Assembly Resolution 3314 (XXIX) (1974) loc. cit., 480. 

 .שם,  דיני מלחמה16
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 בפרשת הספינה Websterם התקבלו התנאים אשר נוסחו בידי מזכיר המדינה האמריקני "עוד טרם ייסוד האו

והם נותרו כמבחן , כאבן בוחן לבחינת חוקיות פעולת הגנה עצמית באשר היא, 17)1840-1841(קרוליין 

היעדר ברירה אחרת פורפורציונליות ו, דחיפות, תנאים אלה דורשים מיידיות. 18המחייב גם לאחר ניסוח המגילה

י נסיבות כל "תנאים אלה ייבחנו עפ. כקריטריונים וסייגים הדרושים על מנת להתיר פעולות ההגנה עצמית

 . מקרה לגופו

 

נדרשים , נראה כי כאשר מדינה מפעילה את זכותה להגנה עצמית, אם נפרוט את העקרונות הכלליים לפרטים

 :ממנה מספר תנאים

 ;למתקפה שהתרחשה ולא כמענה לאיום גרידאהפעולה תתבצע כתגובה . 1

 ; אחרת קיים חשש כי מדובר בפעולה עונשית ולא בפעולת הגנה עצמית, צפי להישנות הפגיעה. 2

 ; העדר אמצעים חלופיים להביא לפתרון הבעיה. 3

 ; ומיידיות בין המתקפה לפעולת ההגנה העצמית, צורך דחוף בביצוע הפעולה. 4

 .ן המתקפה לבין פעולת ההגנה העצמיתפרופורציונליות בי. 5

 

 תפקידה של מועצת הביטחון. 3.2
מתוך רציונל כי מדינה מותקפת לא יכולה להמתין להכרעה , י שיקול דעתה"למדינה זכות להפעיל סעד עצמי עפ

, עם זאת. וכי אין גוף כזה אשר יכול לתת סעד מהיר ויעיל מספיק במקרה כזה, של גוף חיצוני בין הצדדים

שכן למועצת , מדינה אשר מפעילה את כוחותיה בשם זכות ההגנה העצמית עושה זאת תוך סיכון מסויםה

, לפיכך, מועצת הבטחון יכולה; הסמכות לבחון את חוקיות ההתרחשויות,  למגילה51' י ס"עפ, הביטחון מוקנית

 . נות בלתי חוקיאלא מעשה תוקפ, הגנה עצמית, למעשה, כי פעולת ההגנה העצמית לא היוותה, לקבוע

 : קובע51' ס

 

"Measures taken by Members in the exercise of self-defence shall be 

immediately reported to the Security Council and shall not in any way 

affect the authority and responsibility of the Security Council under the 

present Charter to take at any time such action as it deems necessary in 

order to maintain or restore international peace and security." 

 

הן בשנות הקיפאון של המלחמה הקרה (היסטוריית עבודתה של מועצת הבטחון , למרות הסמכויות המוקנות לה

                                                 
17 British and Foreign State Papers (Webster to Fox), (1840-1841) 1129, 1139  

 .   שכן במגילה אין התיחסות או הגדרות הסותרות מבחנים אלה שכבר נתקבלו באותה תקופה18
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י תנקוט באמצעים אפקטיביים לפתרון המשבר ולהטלת  מראה שקשה להסתמך על המועצה כ) והן לאחריה

י המועצה אינם משיבים את השלום "כי במידה והצעדים הננקטים ע, דינשטיין טוען' פרופ. האחריות על התקפן

אלא , גם לאחר התערבות המועצה, ממשיכה המדינה המותקפת להנות מזכות ההגנה העצמית, והבטחון על כנם

 . 19יבת המורה על הפסקת הפעולותאם זו קיבלה החלטה מחי

 

ם בטיפול והכרעה אפקטיבית בסכסוכים בין המדינות ובמתן סעד כנגד "מתקשים מוסדות האו, באופן מעשי

התוצאה היא . שיקולים פוליטיים מהווים לא אחת גורם מרכזי בהכרעה או בהימנעות מפעולה כלשהי. טרור

, ל ותוך סטיה מכלליו"תוך התעלמות מן המשפט הבינ,   פעולותיהן לא אחתשגופים ומדינות מבצעים את

אמורה המדינה את התועלת שבפעולה עצמה אל מול הנזק , לפיכך. בידיעה שלא יינקטו נגדן צעדים אפקטיביים

  .אם יתקבל גינוי כנגדה, שייגרם לה
 

הבטחון על נקיטה בצעד זה באופן מיידי לדווח למועצת ,  מקים חובה על מדינה הנוקטת בהגנה עצמית51סעיף 

ש כי הדיווח הוא חלק מהותי מזכות ההגנה העצמית " קבע ביהמ20ד בעניין ניקרגואה"בפסה.  לאחר נקיטתו

בדעת , Schwebelהשופט . הרי שהיא מאבדת את זכותה להגנה עצמית, וכאשר מדינה אינה מדווחת כנדרש

. סבר כי לא ניתן לדווח על פעולות חשאיות ולכן פעולות מסוג זה פטורות מחובת הדיווח, ד"ט באותו פסמיעו

חרף היותה מפירה את כללי המשפט , ואי עמידה בחובה זו, כי חובת הדיווח היא פרוצדורלית, השופט אף סבר

 . אינה משפיעה על הזכות המהותית, ל"הבינ

וכי חובת הדיווח , תן לבצע הפרדה בין פעילויות חשאיות וגלויות מבחינת הדיןכי לא ני, דינשטיין סבור' פרופ

ברוב המכריע של המקרים המדינות לא , הוא טוען כי באופן מעשי, עם זאת. חלה על פעילות מכל סוג שהוא

בשל . ושלילתה של הזכות המהותית רק בשל העדר דיווח מנוגד לכוונת הסעיף וללשונו, מדווחות למועצה

כאשר , דינשטיין' סבור פרופ, כוונה שלא לשלול את הזכות המהותית בשל אי עמידה בחובה הפרוצדוראליתה

על אף שלא עשתה כן , יש לפטור את המדינה מחובת הדיווח, למועצה בדרך עקיפה, למשל, הנושא מגיע

 . בעצמה

אולם , ל בבואה לדון במקרההעדר דיווח מהווה גורם אחד ממכלול הגורמים אותם על המועצה לשקו, לטענתו

רק , לאפשר למי שביצע את המתקפה החמושה לצאת פטור בלא כלום, תהא זו מסקנה מרחיקת לכת ושגויה

 . משום שהמדינה המתגוננת לא פעלה באופן המדויק הנדרש בסעיף

סרת משמעות עד כי ניתן לומר כי חובה זו ח, כי באופן שוטף המדינות מקיימות את חובת הדיווח, חשוב לציין

גם כשחוקיות פעולתה של ישראל הותקפה בפני מועצת , כי בכל המקרים שבדקנו, כך גם עולה. באופן מעשי

 .הפרה זו של הדין לא שימשה בסיס לטענה כנגד ישראל, הביטחון בצורה קשה

 

                                                 
19 Dinstein, ibid. 
20 Nicaragua Case, 121-2, 374-7.    
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 21סוגי ההגנה העצמית. 3.3
 

באותו מקום ובאותו זמן כמו , במענה להתקפה חמושה בהיקף מוגבל,  שימוש נגדי בכח– פעולת נגד. 3.3.1

: נדרשת עמידה במספר קריטריונים,  על מנת שפעולת נגד תהיה מותרת כהגנה עצמית.ההתקפה עצמה

 מעורבות כוחות ללא, עליה להיות פורפורציונליות למתקפה עצמה והיא צריכה לחתום את התקרית

 . נוספים במקומות אחרים ובזמן אחר

 

ואשר לא בא , בתגובה להתקפה חמושה מוקדמת יותר שהסתיימה,  שימוש נגדי בכח– פעולת תגמול. 3.3.2

פעולת תגמול מתרחשת במקום ובזמן אחר מן המתקפה . בעקבותיה הסדר הסכסוך בדרכי שלום

הגמול צריכה להיות מוגבלת בכח בו נעשה שימוש פעולת . וביוזמת המדינה המותקפת, המקורית

על המדינה המתגוננת לנסות תחילה להשיג תרופה בדרכי . 22ופרופורציונלית בהיקפה לפעולה המקורית

המדינה המותקפת צריכה להסתבך אין , דינשטיין' טוען פרופ, עם זאת. שלום לנזק שנגרם לה

ובמידה שהמדינה התוקפנית , בהתדיינויות ממושכות ומסובכות בנסיון להגיע להסדר העניין בדרכי שלום

הקשר בין התוקפנות ובין , יחד עם זאת. מוצדקת תגובה על תוקפנותה, אינה נענית בהקדם להצעת הסדר

לדעת , כפי שצוין לעיל. תבצע בתוך זמן סבירמשמע שהפעולה צריכה לה, פעולת התגמול חייב להראות

הדורש פתרון , ל"י המשפט הבינ"פעולת תגמול נתפסת כפעולה בלתי חוקית עפ, רוב המלומדים

מאחר ומדינות רבות נזקקות לפעולות תגמול מעין , י אחת הסברות"עפ, עם זאת. סכסוכים בדרכי שלום

כי מאחר שמלחמה מקובלת , כן נטען. נהגיל המ"י המשפט הבינ"הרי שהיא למעשה מותרת ע, אלה

כי גם פעולת , על דרך קל וחומר, יש להסיק, כאמצעי לגיטימי של הגנה עצמית בתגובה להתקפה חמושה

 . 23ל"י המשפט הבינ"תגמול הינה חוקית עפ

 

כנופיות "מצד , מושההעולה כדי התקפה ח,  נועדה לתת מענה לפעילות מזויינת– פעולת אכיפה. 3.3.3

יש להבדיל בין מצב בו המדינה אשר . 'כנגד מדינה ב' משטחה של מדינה א" ארגוני טרור"או " חמושות

מצב בו הפעילות מהווה למעשה תוקפנות מצד אותה , משטחה פועלים הארגונים מסייעת לפעילותם

 לבין מצב בו אותה מדינה ,")עצמה" מארחת"ולפיכך מותרת פעולת הגנה עצמית נגד המדינה ה(מדינה 

ואז מותרת פעולה נגד ארגונים אלה , למנוע את פעילותם התוקפנית, או איננה מעוניינת, לא מסוגלת

שהמדינה , בפעולת האכיפה יש משום ביצוע אותה פעולה. בשטחה של המדינה בה הם פועלים, בלבד

אילו היתה מעוניינת או , ל"י המשפט הבינ"שמשטחה פועלים אותם ארגונים היתה אמורה לבצע עפ

 .מסוגלת לכך

                                                 
 . עצמהם" יש לציין כי חלוקה זו מקורה בספרות ואין לה אחיזה במגילת האו21

22  Naulilaa Case, 2 Reports of International Arbitral (1928) 1011, 1026 
 .  שם,  דיני מלחמה 23
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במקרה של פעולת אכיפה של מדינה , עם זאת. גם במקרה זה חלים ותקפים מבחני וובסטר שתוארו להלן 

על המדינה המתגוננת חל איסור : מקבל תנאי הפרופורציונליות ממד מיוחד', בשטחה של מדינה ב' א

הפעולה צריכה ; "כנופיות החמושות" פועלות הצבאה ואנשיה של המדינה שמשטחה, לפגוע במתקניה

, להתערב באירוע ולפגוע בכוחות הזרים" המארחת"חל איסור על המדינה , עם זאת. להתנהל נגדם בלבד

תוכיח הלכה למעשה כי היא , אם תעשה כן; שכן אין מוקנית זכות הגנה עצמית כנגד הגנה עצמית

 .  עו את הפעולה התוקפנית הראשונהאשר ביצ, מסייעת למעשה לאותם אנשים ולמעשיהם

 

מאחר וסוג זה של הגנה עצמית אינו רלוונטי .  שימוש מקיף בכח בתגובה להתקפה חמושה– מלחמה. 3.3.4

 . לא נרחיב את הדיון בו, לעבודה זו

 

 שאלת ההגנה העצמית המקדימה. 3.4
אשר , להמתין להתקפה חמושההאם מדינה מחוייבת . שאלת זכות ההגנה העצמית המקדימה קריטית לדיוננו

כי התקפה חמושה עומדת להתרחש , או שמא הידיעה, כתנאי מקדים למימוש הזכות להגנה עצמית, תופנה כנגדה

המקרים הבולטים ביותר הם בשנת : ישראל טענה להגנה עצמית מקדימה לא פעם? הינה מספקת על מנת לפעול

בטענה כי צבאות ערב , וש זכות ההגנה העצמיתכאשר ישראל פתחה במלחמת ששת הימים בשם מימ', 67

טענה ישראל כי אילו היתה עראק , לאחר תקיפת הכור העראקי', 81 -כך גם ב. מתכוננים למלחמה נגד ישראל

 . לא היתה מהססת להשתמש בו נגד מדינת ישראל ואוכלוסייתה, מגיעה לייצור נשק גרעיני

, באותו מקרה. גמא קלאסית למקרה של הגנה עצמית מקדימהמהווה דו, פרשת הספינה קרוליין שצויינה לעיל

 . ב"אשר עגנה במעלה נהר הניאגרה בארה, תקפו הבריטים ספינת אספקה של מורדים

 

, ל המנהגי הגנה עצמית מקדימה"התיר המשפט הבינ, ם"כי בתקופה שלפני מגילת האו, רוב המלומדים מסכימים

, כי על פעולת ההגנה להיות, כזכור, ואשר דורשים, Websterקאי אם כי בסייגים שקבע מזכיר המדינה האמרי

, מושגים אלה אמנם מעומעמים. הכרחית ופרופורציונלית למתקפה שעמדה להיות מוצאת אל הפועל, בין היתר

 . אולם הם מקנים קנה מידה לבחינת חוקיות הפעולה

 
כאשר מתרחשת התקפה חמושה : "צמית מונה מקרה אחד בו רשאית מדינה להפעיל את זכותה להגנה ע51' ס

המומחים נחלקים באשר לחוקיות פעולת הגנה "). If an armed attack occurs against a member("נגד חברה 

שכן הסעיף מדגיש את מרכזיות , ל"י המשפט הבינ"כי היא מותרת עפ,  טועןBowettהמלומד : עצמית מקדימה

, חסידי הגישה השניה. 24מבלי לשלול את הזכות במקרים אחרים, ה מביא דוגמא בלבד להפעלת51' וס, הזכות

 נוסח בצורה 51' ס, שכן, ל"י המשפט הבינ"כי הגנה עצמית מקדימה אסורה עפ, דינשטיין מסביר' פרופ: חולקים

 כנגד ההתקפה חמוש כאשר מתרחשת רקי לשון הסעיף הזכות מוקנית "עפ; מצמצמת ומגבילה באופן מכוון
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 . 25אותה מדינה

 

כי אין בלשון הסעיף כל רמז לדחית או צמצום הזכות שהיתה מוקנית קודם , חסידי הגישה הראשונה טוענים

, י פרשנות זו מצטמצמת מאד משמעותו של הסעיף"כי עפ, ומולם טוענים חסידי הגישה השניה, במשפט המנהגי

 . מאליו בלבדוהוא מהווה הצהרה של המובן 

 

את דעתו כנגד העמדה המתירה הגנה עצמית כתגובה למתקפה חמושה   Schwebel'הביע הש, בפרשת ניקרגואה

 .26ש"אולם הנושא נותר ללא הכרעת ביהמ, בלבד

, מהאשר נטענה במועצת הבטחון להיות אקט של הגנה עצמית מקדי, לאחר הפלישה הפקיסטאנית לקשמיר

יש הרואים בכך חיזוק לדעה הראשונה שהוזכרה מפי  . כפרה הודו בלבד בזכות להגנה עצמית מקדימה

Bowett.  ב להגנה עצמית מקדימה לשם "טענה ארה, 1962ב לבין קובה בשנת "בעת משבר הטילים בין ארה

 שמדינות רבות תקפו בעוד. הצדקת המצור שהטילה על קובה על מנת למנוע את הגעת הטילים הסובייטים אליה

נראה , )נחלקו המדינות לפי גושי המלחמה הקרה, באופן כללי(ב על פעילותה בדיון במועצת הביטחון "את ארה

ולא בערעור על , כי חלק מהותי ביותר מן הדיון עסק בשאלה האם מתאים המקרה להחשב כפעולת הגנה עצמית

לים המיועדים הם בעלי אופי הגנתי או התקפי האם הטי, למשל, השאלות שנשאלו היו. חוקיות הקונספט

, גם אם לא זכתה הדוקטרינה לאישור חד משמעי.  וכן הלאה, Websterב בכללי"האם עמדה ארה, באופיים

 .  והרי יש בכך כדי לחזקה–וודאי שלא נפסלה 

ה ותקיפת הפתיחה במלחמ(כאשר ישראל טענה שפעולותיה ', 82-ו' 67 –הנושא נדון במועצת הביטחון גם ב 

מן הדיונים במועצת הביטחון לא ניתן להגיע . נשאו אופי של פעולות הגנה עצמית מקדימה) הכור העראקי

השפיעו על , בנוסף לנימוקים הפוליטיים אשר ללא ספק. למסקנות ברורות באשר לחוקיותה של ההגנה העצמית

והתאמת המקרה לקריטריונים המצדיקים המדינות שעסקו בנושא נקטו עמדות שונות באשר לקיום הזכות , הדיון

 .פעולה מסוג זה

ללשון , בפשטות, וכי היא מנוגדת, דינשטיין כי אין לגישה זו על מה להסתמך' על אף האמור לעיל טוען פרופ

    .  27הסעיף

התרת הגנה עצמית בעוד שלא ניתן להצביע על : מסקנה מרכזית, להבנתנו, ניתן להסיק, מן הדוגמאות שהובאו

ויכוח זה בשאלת ההגנה העצמית , למיטב ידיעתנו, מכל מקום. בודאי לא ניתן להצביע על איסור גורף, מקדימה

 .המקדימה טרם הוכרע

 

 

                                                                                                                                                    
 24 Bowett, 187-193. 

25 Dinstein, 151-183. 
26 Nicaragua Case, 102-106. 
27 Dinstein, ibid. 
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 ל"ההגנה על אזרחי המדינה בחו 3.5
דינה שאלת ההגנה על אזרחי המ, כי למדינה זכות מוקנית להגן על אזרחיה בשטחה, כפי שראינו, בעוד ברור 

 מחזיק בדעה כי מדינה רשאית להפעיל כח על מנת להגן על Bowett. ל שנויה במחלוקת בין המלומדים"בחו

וכי ניתן לראות בהגנה על אזרחי המדינה , אזרחיה העומדים בסכנה או הסובלים מפגיעה בזכויותיהם הבסיסיות

לאזן בין עצמת הפגיעה לבין עצמת יש , על פי טענתו. כהגנה על המדינה עצמה, בתנאים מסויימים, ל"בחו

בדבר , בהתאם לעקרונות הכלליים החלים על דיני ההגנה העצמית, הפגיעה בריבונות המדינה בה הם נמצאים

י המשפט "ניתן להבחין בין פעולה מוצדקת לכזו שאינה מוצדקת עפ, בדרך זו. מידתיות ומידתיות, הכרחיות

 סבור שכלל המתיר הגנה על Bowett ;Ronzitti חולקים על עמדה זו של Schweissfurth - וFawcett. 28ל"הבינ

לאור ריבוי המקרים בהם נלקחים בני , אזרחים מחוץ לשטח המדינה מתהווה כעת במשפט הבינלאומי המנהגי

תכן שכלל המתיר פעולת הגנה עצמית בהגנה הגם שי, דינשטיין' לדעת פרופ. 29ל"י ארגוני טרור בינ"ערובה ע

, י דיני ההגנה העצמית הרגילים"הרי שכעת יש לבחון כל פעולה כזו עפ, ל יתהווה במשך הזמן"על אזרחים בחו

 .ם או בנורמה חוקית אחרת"בהעדר דין מיוחד כזה במשטר מגילת האו

תישקף סכנה לפגיעה באזרחי . 1 נדרש כי, ל"כתנאי להתרת הפעלת כח לשם הגנה על אזרחים בחו, לפיכך

פעולת המדינה המגינה תתבצע . 3; השלטון המקומי אינו מסוגל או אינו מעוניין להגן עליהם. 2; ל"המדינה בחו

 . אך ורק לצורך ההגנה על אזרחיה

 

 אחריות מדינות. 4
 

 : 30 של מדינה אחת כלפי אחרת מתרחשת בהתקיים מספר תנאיםהפרת חובה

 

 . במעשה או במחדל-  התנהגות מפירה. 4.1.1

 

פעולה מיוחסת .  מדינה פועלת באמצעות שליחיה ונציגיה- ההתנהגות ניתנת לייחוס למדינה. 4.1.2

טעות או . וזאת ללא קשר לבכירותו או לדרגתו, למדינה כאשר מבצעה פועל כאורגן או כשלוח המדינה

הוא ; רשלנות מצד השליחים בביצוע שליחותם הרשמית אינה פוטרת את המדינה מאחריותה למקרה

ובמידה , כאשר הפעולה נעשית במסגרת סמכותו הנחזית של נציג המדינה, הדין גם לגבי חריגה מסמכות

 . אשר אין קשר בינה לבין התפקיד הרשמי, ואין מדובר בפעולה פרטית

אימוץ כזה יכול להיעשות הן בצורה . לאמץ פעולה פרטית ולהפכה למעשה מדינה בדיעבד מדינה יכולה 

                                                 
28 Bowett, 87-105 
29 Dienstein, 179-181, 203-207.  

 13-43) 1977(א "ת' שוקן ואונ' הוצ, ל"יעות בינתב, .י,  דינשטיין30 
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סיוע לאותו אדם או , למשל, כאשר היא מעניקה, מהתנהגות המדינה לאחר מעשה, והן מכללא מפורשת

 .לאותה קבוצה

 מצוי כאשר מבצע הפעולה, לפיכך. כי אחריות המדינה אינה באה במקום אחריות הפרט, חשוב לציין 

 הפנימי -בשני הערוצים המשפטיים במקביל , בשל אותה הפעולה, יכולה המדינה הנפגעת לפעול, בידיה

 . ל"והבינ

 

 . 'הסכם וכו,  כגון אי כיבוד אמנה- ל"ההתנהגות הפרה חובה בינ. 4.1.3

 

י דוקא אך אינו חייב להיות מטריאל,  הנזק חייב להיות ממשי- נזק אשר נגרם למדינה הנפגעת. 4.1.4

 ). לרבות פגיעה בריבונות(ויכול להיות גם מוסרי  

 

 .  בין ההתנהגות המפירה לבין הנזק שנגרם– קשר סיבתי. 4.1.5

  

מוקמת אוטומטית חובה לתיקון המעוות , עם ביצוע הפעולה המפירה, י המשפט הבינלאומי המנהגי"עפ

Reparation) .(ולהשיב על כנו ,  הבלתי חוקית עד כמה שניתןעל תיקון המעוות להביא לאיון תוצאות הפעולה

 . את המצב שלפניה

 : יכולה לבוא לידי מימוש במספר דרכיםחובת התיקון 

 

, כך למשל. כאשר בחלק מן המקרים אין לו תחליף,  התיקון הטוב ביותר- השבת המצב לקדמותו. 4.2.1

ו למדינתו באמצעות פיצוי לא ניתן להחליף את החובה להשיב, כאשר נחטף אזרח משטחה של מדינה

 . למשל, כספי

 

 פיצוי כספי. 4.2.2

 

בנוסף או במקום ההחזר והפיצויים עשוי תיקון המעוות לבוא לידי ,  לעיתים- )Satisfaction(סיפוק . 4.2.3

דרך זו מקבלת משנה . הענשת האשמים או אקט טקסי אחר, כגון התנצלות פורמלית, ביטוי בדרך אחרת

 .   הם הנזק אינו ניתן למדידה כספיתחשיבות במקרים ב

 

י דין "ניצול זכות מוקנית עפ, כך: ל"כי עקרונות המשפט הכלליים רלוונטיים גם במשפט הבינ, חשוב לציין

כי מדינה אינה , עקרון רלוונטי נוסף הוא. גם אם הוא מביא לפגיעה במדינה אחרת, מותר ואינו נחשב כהפרה

 .  כללים על ידי האחרת בהפרתה היאיכולה לתבוע כאשר גרמה להפרת ה
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בדיני ההגנה העצמית ישנם בהכרח צד מפר וצד , שכן מבחינה משפטית טהורה, כללים אלה רלוונטיים לדיוננו

, רק צד אחד יכול להיות מתגונן באופן חוקי. לפיכך אין יסוד לטענת הגנה עצמית כנגד הגנה עצמית; מתגונן

באופן מעשי המוסדות , כי גם אם זהו הדין מבחינה משפטית טהורה, עם זאת, ברור. הוא התוקפן, בהכרח, והשני

מטבע . הנתונות במחלוקת פוליטית, ל אינם מסוגלים או אינם מעוניינים לנקוט עמדה בסוגיות כאלה"הבינ

וההכרעה צריכה להיות מסורה לגוף , י הדין"טוענים שני הצדדים לצדקתם עפ, כאשר מתגלע עימות, הדברים

 רק עד לנקיטת הצעדים 51' י ס"זו הסיבה לכך ש זכות ההגנה העצמית מוקנית עפ. בייקטיבי על מדינתיאו

לה מקנה המגילה אחריות ראשית על שמירת השלום , י מועצת הביטחון"הדרושים להשבת השלום על כנו ע

בית ומנותקת ל אינם מעוניינים לנקוט עמדה אובייקטי"אלא שכאשר המוסדות הבינ. ל"והביטחון הבינ

כמו גם דרישת , ל"הפרת החובה הבינ, ל"מה שגורם להעדר טיפול אפקטיבי במשברים בינ, משיקולים פוליטיים

 . נותרות במקרים רבים ברמה תיאורטית בלבד, התיקון שבאה בעקבותיה

 

  ל" הטרור במשפט הבינ.5
כחלק ) ל"ה הפנימית והן הבינהן בזיר(י ישראל "פעולות רבות הוסברו ע, )ויודגם בהמשך(כפי שצוין 

לפיו אין ישראל , הצורך הישראלי להגיב בכוחות עצמה נובע מתחושה בת שנים ארוכות". מלחמתה בטרור"מ

כי גם אם לא תתגלה הבנה למניעי , סוברת ישראל, בצד זאת. ל"יכולה לסמוך על סעד מגופי המשפט הבינ

 . במיוחדגם כלפיה לא תנקט פעולה אפקטיבית , פעולתה בעולם

עומד ברקע הדברים מצב משפטי , ל"בצד השיקולים הפוליטיים המשפיעים על פעולת המוסדות הבינ, עם זאת

ל "על המצב המשפטי הבינ, אם כן, נעמוד. אשר אינו מגובש ואינו מסוגל להתמודד עם איומים מסוג זה, מורכב

 . פעולות שיתוארו להלןכפי שעמד ברקע ה, והבעייתיות שבהתמודדותו עם הטרור, הרלוונטי

 
 : אבן שושן מגדיר את המונחים הבאים כדלקמן. מילון א

 . י מעשי אלימות"הטלת אימה ע, בריונות,  אימתנות-טרור 

 .אימתנות,  משטר של טרור-טרוריזם 

אדם החותר להגשמת מטרותיו על ידי הטלת אימה בדרך של רצח , בריון,  אימתן-טרוריסט 

 .31ת אחרותיריביו ובדרכי אלימו

 

הגדרות אחרות ; כי ההגדרה המילולית כללית ואינה מתייחסת למשמעותו הפוליטית של המעשה, נקל לראות

 .ותאם כי בחלק מהן צויין גם השימוש באלימות להשגת מטרות פוליטי, שמצאנו היו דומות בכלליותן

 

את המינוח " להדביק"נוטה כל צד , כאשר מתרחשות פעולות אלימות: הנסיון לאתר מעשה טרור בעייתי
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בשימוש במילה טרור : ולא בכדי, לא רק בתקופה האחרונה, טרוריסט ליריבו השימוש הנרחב במונח בולט לעין

אך הנסיון לגזור מן ; חם בוי אמת מידה אובייקטיבית שיש להל"כעין רוע מוחלט עפ, גלומה משמעות ערכית

הן בשל המצב המשפטי המורכב והן בשל העובדה שהגדרת פעולה , המונח משמעות נורמטיבית בעייתי ביותר

שהרי תמיד ימצא מי שיצדיק גם את המעשים מעוררי הסלידה , נתונה למעשה לבחינה ערכית, "טרוריסטית"כ

 ביותר

הקהילה . המגילה כלל לא מתייחסת לבעיה זו:  על איום הטרורם לא נתנו דעתם"מנסחי מגילת האו, כפי שצוין

) שמא נמנעה במכוון(לא הצליחה , י מלומדים וממשלות"והגם שהגדרות רבות הוצעו ע, גם כיום, ל"הבינ

 . מלאמץ הגדרה מוסכמת למונח

 Beck - וArendאנו נתייחס להצעתם של המלומדים , מבין ההגדרות

אשר נמצאה על ידינו כמתאימה , 32

בצורה , אשר חוזרים(טרור כולל את המאפיינים הבאים "מעשה , לפי הגדרתם. כהגדרת עבודה, וקולעת ביותר

 ): במרבית ההצעות, זו או אחרת

 ; בין אם בפועל ובין אם באיום להשתמש באלימות, אלימות. 1

 ;יעד פוליטי כלשהו. 2

 . לרוב רחב, ד יע קהל. 3

 

 טרור בסיוע מדינה . 5.1
החל מנסיון של המדינה לרסן , בין המדינה והארגונים הפועלים משטחה מתקיימים יחסים הנעים בטווח רחב

טרור המופעל כלפי . ועד פעילות אותה יוזמת המדינה עצמה, סיוע אקטיבי, דרך התעלמות, ולמנוע את הפעילות

. עימות בין המדינה הנפגעת למדינה משטחה פועלים הארגונים הפוגעים, מטבע הדברים, מדינה אחרת גורר

. למנוע פעולות משטחן הפוגעות במדינות אחרות" מאמץ סביר"מדינות מחוייבות לעשות , ל"י המשפט הבינ"עפ

מוקמת למדינה הנפגעת זכות ההגנה העצמית באמצעות , "מתקפה חמושה"כאשר עולות מתקפות אלה עד כדי 

ממש כאילו , ניתן לראות בה אחראית להם ולהגיב כנגדה, כאשר המדינה מסייעת לארגונים. כיפהפעולת א

 . פעלה באופן ישיר

ומלומדים שונים ניסו למפות מאפיינים , מכאן החשיבות שבעמידה על מאפייני מעורבותה של המדינה בטרור

 : 33אלה

 

 :  הבחין בין רמות שונות של מעורבות וסיוע מדינה לטרורAntonio Cassese 'פרופ

 ; י פקידי מדינה או נושאי משרות ציבוריות"מעשי טרור המבוצעים ע . 1

 ;העסקת פעילי טרור בצורה בלתי רשמית . 2

                                                                                                                                                    
 .260' עמ) 1993(קרית ספר ירושלים , המילון העברי המרוכז, .א,  אבן שושן31
 .Arend & Beck  ,138-176: דיון נרחב בנושא32
 . שם, Arend & Beck הדוגמאות המובאות להלן מתוך 33
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 ; אספקת נשק או כסף לארגוני הטרור . 3

 ;תמיכה לוגיסטית . 4

 ; ארגונים משטח המדינההסכמה בשתיקה לפעילות ה . 5

 . אי אספקת סיוע . 6

 :   עמד על ההיבטים השונים של מעורבות מדינה בטרור וסיוע לוJohn Murphy' פרופ

 ;טרור מדינה .1

 ;תמיכה ישירה .2

 ;סיוע במודיעין .3

 ;סיוע באימונים .4

 ;סיוע דיפלומטי .5

 ;סיוע בטכנולוגיות מתקדמות .6

 ; סיוע בחמרי נפץ ונשק .7

 ;סיוע בתחבורה .8

 ;שימוש בטריטורית המדינה .9

 ;תמיכה כלכלית .10

 ;תמיכה בשתיקה .11

 .תמיכה רטורית .12

 

, הסיוע שונה ממקרה אחד למשנהו; מורכבים, יחסי הגומלין בין המדינה והארגונים הפועלים משטחה, כאמור

קשה לקבוע מה בדיוק אחריות , לפיכך. או יחסי הכוחות שבין המדינה והארגונים/והוא מושפע מן האינטרסים ו

קשה גם לקבוע באופן חד משמעי מהי מידה , משכך. המדינה הנובעת מיחסה אליהם והסיוע שהיא מעניקה

 . במסגרת פעולת הגנה עצמית הננקטת בתגובה למעשים היוצאים משטחה, הפגיעה המותרת

 

 :  הטרור למספר קטגוריות בסיסיותניתן לסווג את יחסי הגומלין עם ארגוני, אם נפשט את הדברים

 
 ; אינה תומכת בה ואינה נותנת לה חסות, פעילות טרור אשר המדינה אינה סובלנית כלפיה. 1

 ; אולם אינה מסייעת לה או נותנת לה חסות, פעילות שהמדינה סובלנית כלפיה. 2

 ;יראולם אינה נותנת לה חסות באופן יש, פעילות טרור אשר המדינה מסייעת לה. 3

 . פעילות טרור בחסות המדינה. 4

 

היא מצב בו " תמיכה. "הכוונה ושליטה בפעילות, י תכנון"הוא מצב בו המדינה תורמת לטרור ע" מתן חסות"

היא מצב " סובלנות לפעילות הטרור. "מימון או אישור רטורי, נכסים דיפלומטיים, נשק, המדינה מספקת מידע

 .אך גם אינה מדכאת פעילות זו, אינה תומכת או נותנת חסות, בשטחהבו המדינה מודעת לפעילות הנעשית 
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Arendו - Beckכגון הצבא ושירותי (באמצעות האורגנים הרשמיים שלה , כי פעילות של מדינה,  טוענים

, "תוקפנות מדינה"אלא כ, "טרור"לא תוגדר כ, שהינה בלתי חוקית וכוללת את המרכיבים שלמעלה, )הבטחון

 .רך בקלאסיפיקציה וקביעת התיחסות שונה לשני המושגיםוזאת עקב הצו

 

על מנת להסיק מכך לגבי , "תוקפנות מדינה"ו, "סובלנות", "תמיכה"לייחס חשיבות להבחנה בין , לדעתנו, ניתן

כך (כמו גם לגבי אופי הפעולה המותרת כנגדה בשל כך , מידת אחריותה של המדינה לפעולות היוצאות משטחה

 ).  או שמא גם באופן ישיר כנגד המדינה עצמה, ר לפעול כנגד ארגוני הטרור בלבדהאם מות, למשל

כמובן שזו הצעה (יכולה לספק הבחנה חדה וחד משמעית , למרות חשיבותה, כי הבחנה זו, לא נראה לנו, עם זאת

 של יש לבחון את אחריותה, ובסופו של דבר, )י גורם כלשהו"של מלומדים שלא התקבלה באופן מחייב ע

אך גם , על סמך מכלול השיקולים שפורטו עד כה, כמו גם את חוקיות תגובתה של המדינה המותקפת, המדינה

לחומרת , יש לייחס חשיבות למשך הזמן בו תומכת המדינה בארגונים, למשל, כך. בהתאם לנסיבות כל מקרה

 . ב"התקיפות שהם מבצעים וכיו

 

 ?טרורל אוסר במפורש את ה"האם המשפט הבינ. 5.2
טרור ". טרור"כי עדיין אין הגדרה אחידה ומקובלת של , יש לזכור. התשובה לשאלה זו אינה מובנת מאליה

לאחר עליית המודעות העולמית לסכנה , גם כיום;המדיני והמשפטי, מעלה שאלות קשות ביותר בתחום המוסרי

ם קולות המצדיקים את המעשים ולא אחת נשמעים ג, קיימת התיחסות שונה בעולם למעשי טרור, הגלומה בו

 .מלחמת חופש"כ

 : לפי מספר יסודות משפטיים, )י הגדרת העבודה שנבחרה"עפ(את האיסור על הטרור טרור , ננסה לזקק איפה

 

עקרון כללי של "ל מאפשר שימוש ב"ד הבינ"של חוקת ביה) ג (38'  ס– עקרון כללי של המשפט. 5.2.1

הננקטת בידי , הפעילות האלימה עצמה. כמקור חוקי" רותי האומות הנאו"כפי שהוכר ע, המשפט

י החוק המקומי במרבית "אסורות עפ, ב"הרס רכוש וכיו, הטלת מום, חטיפה,  רצח–טרוריסטים 

ללא , אסורות פעולות החבלה עצמן" עקרון כללי של המשפט"י "כי עפ, לטעון, אם כך, ניתן. המדינות

 . קשר לסיבה בשלה הן נערכות

היא מתעלמת מן הקונטקסט בו מתבצעת פעילות הטרור והמניעים : קנה זו אינה חפה מבעיותאלא שמס 

לבין אותו מעשה הנעשה , האם ניתן וצריך להבחין בין המעשה האסור כשלעצמו, נשאלת השאלה. לה

י ייחוס חומרה יתרה למעשה אלימות "לפתור בעיה זו ע, לדעתנו, ניתן; בשם אידאולוגיה מסויימת

 . בשל מניעים פוליטייםהנעשה 
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שהינם בעלי משמעות לכל , ל כפשעים אוניברסליים" מספר פשעים הוכרו בקהילה הבינ– נוהג .5.2.2

כך לגבי רצח . והמאפשרים שפיטה וענישה של העבריינים בכל מדינה באשר היא, המדינות באשר הן

כי הטרור ,  קיימת טענה חזקה.פגיעה במטוסים וחטיפתם ופשעי מלחמה, סחר בעבדים, פיראטיות, עם

טענה זו מתבססת על קוי דמיון מסוימים שבין פשעים נגד . צריך להיות מוגדר כפשע נגד האנושות

אי ההתאמה לחוק , הפגיעה בחפים מפשע,  אלימות הפעולה–האנושות לבין פעולות המוגדרותהטרור 

טענה זו עולה בקנה אחד עם התפיסה הישראלית . 34המדינות והחתירה תחת אושיות שלטון ומשטר

עם . אשר מצדיקה התיחסות שונה, לפיה הגדרת מעשה כטרור מעניקה לו דרגת חומרה יתרה, המקובלת

יש צורך , ותמ שניתן יהיה לבחון ברצינות הקבלה של פשעי טרור כפשעים נגד האנוש"ע, גם כאן, זאת

שכן  בשל אופיו , דבר זה אינו פשוט; ל"להגדיר מהו טרור באופן שיהיה מקובל על הקהילה הבינ

ואף , לא אחת ימצא מי שיתפוס את הפעולה דווקא כשלילית פחות, ומטרותיו הפוליטיים של הטרור

 . כלגיטימית

 

נסיונות שונים .  עם הטרורל במטרה להתמודד" עד היום לא נחקקה אמנה בינ– משפט הסכמי. 5.2.3

ל להתמודד עם "ולמעשה לא נעשה נסיון רציני של המשפט הבינ, להביא לחקיקת אמנה כזו לא צלחו

הסכמים שונים נחתמו במטרה : המשפט ההסכמי מספק כלים להתמודדות חלקית עמה, עם זאת. התופעה

 שימוש בדואר לשם העברת ,נטילת שבויים, כגון חטיפת מטוסים(למגר תופעות שונות של אלימות 

אמנות רלוונטיות ". טרור"חלקן פעולות אותן אנו רגילים לסווג כ, )חומרים נפיצים ומסוכנים ועוד

אמנת , למשל, כך: אוסרות על פעולות נגד אזרחים בעת מלחמה, המסדירות את דיני המלחמה, נוספות

הטלת , והכוונה לאיסור על הרג, מהאוסרת על פגיעה באזרחים שאינם נוטלים חלק בלחי) 1949(נבה 'ג

 . עינויים ועוד, חטיפה, מום

 

 . י מדינה"ניתן לגזור איסור על פעולות טרור הנתמכות ע) 4(2מכח איסור השימוש בכח המנוי בסעיף 

סנקציות כלכליות על לוב בשל קשריה , )748החלטה (' 92הטילה מועצת הביטחון בשנת , למשל, כך

קובעת , אשר מרחיבה את גבולות האיסור, ההחלטה. אם מעל לוקרבי-וס פאןעם המעורבים בפיצוץ מט

, סיוע או השתתפות בפעולות טרור כנגד מדינה אחרת, כי על המדינות מוטלת חובה להמנע מארגון

ם קיבלה מספר החלטות המגנות "עצרת האו. ואסור להן להסכים להתארגנות של פעילות כזו משטחן

השתתפות ואף מהסכמה , סיוע, ודורשות מן החברות להמנע מארגון, ותפעולות טרור כבלתי חוקי

ניתן , הגם שלהחלטות העצרת אין תוקף משפטי מחייב כשלעצמן. 35לפעולות טרור הנעשות משטחן

 . ל"לייחס להן חשיבות כמראי מגמה במשפט הבינ

ם אף "החלטות האו: ם"כמקור נורמטיבי להחלטות עצרת האויש להזהר מלייחס חשיבות , יחד עם זאת

                                                 
 . Arend & Beck ,144ראה , Franz Paascheהמובאת מפי ,  לדיון בעמדה זו 34
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גינוי כל פגיעה בחפים ", "גינוי האלימות בשני הצדדים"בערפול מכוון מסוג , מאופיינות דרך קבע

, 378גם החלטה , למען האמת. והן מושפעות דרך קבע משיקולים פוליטיים משתנים', וכו" מפשע

 .ר נפגעו מן הפעולה בלוקרביאש, ב ובריטניה"י ארה"הובלה ע, למשל

 

איסור על השימוש בכח ודרישה : ם"י מגילת האו"חשוב לשוב ולהדגיש את העקרון הכללי המוכתב ע

אולם כבר עמדנו על , המגילה חלה רק על המדינות, אמנם. ל"לפתור כל סכסוך במסגרת המוסדות הבינ

 . ולה לאורו של עקרון זהלבחון כל פע, לדעתנו, ויש, ל"מרכזיות דרישה זו במשפט הבינ

 
 "מתקפת טרור"הקמת זכות להגנה עצמית בשל . 5.3

והמלומדים נחלקים ביניהם בנקודות רבות סביב , הכתיבה המשפטית בנושא הטרור וההתמודדות עמו רחבה

כי רוב המלומדים מסכימים שהתקפות , אין ספק..ונפקויותיה המשפטיות של ההגדרה" טרור"הגדרת מעשה כ

אולם  המלומדים נחלקים בשאלה ; נגד מדינה מקנות לה היתר לשימוש בכח מתוקף זכותה להגנה עצמיתטרור כ

שמא גם , האם רק התקפות חוזרות ומשמעותיות כלפי שטח המדינה גופא מקנות זכות זו: מתי קמה זכות זו

שמא רק בעלת , האם מותרת פעולה בעלת מאפיינים עונשיים; ל"מתקפות בודדות כלפי אזרחי המדינה בחו

, האם נגד המבצעים עצמם: עוד נחלקים המלומדים בשאלות כנגד מי מוקנית הזכות; מאפיינים מניעתיים

כי באופן כללי נדרשת , נראה(ומתי מוקנית הזכות גם נגד המדינה המארחת או המסייעת להם , המסייעים

השאלה מהו אופי הפעולה המותרת נשאלת , בהנחה ומוקנית הזכות; ) של המדינה למתקפהאחריות מסויימת

מושגים אלה . ובאופן פורפורציונלי לה, נראה שנדרש כי הזכות תנוצל בתוך זמן סביר מן המתקפה, ככלל(

מן , כפי שצויין לעיל, חלק מן הבעיה נובע. ועוד, מהם היעדים המותרים, )לפרשנות בפני עצמם, כמובן, נתונים

ובראש , עימות בין מדינות(תייחס לצורת העימות הבסיסית בלבד אשר מ, ם"הבסיס המשפטי של מגילת האו

 . ואינו מספק כלים מספקים להתמודדות עם האיומים הרלוונטיים כיום) ובראשונה מלחמה

 

 : ל"שני כיוונים כלליים מרכזיים לקביעת המצב המשפטי הבינ, ניתן לסכם

זכות ההגנה העצמית כנגד טרור . ם"לת האונצמדת ללשון מגי, אשר הוצגה להלן, הדעה המקובלת יותר . 1

באופן , זאת". התקפה חמושה"אשר מגיעה לכדי , תוקנה למדינה לאחר שמתבצעת מתקפת טרור כנגדה

 . ובצורה מוגבלת כלפי מבצעי הפעולה עצמה, מיידי ופורפורציונלי

ע מצד מדינות אשר מייחס חשיבות למנהג המתמשך והקבו, )השנוי במחלוקת בספרות(כיוון מוצע אחר  .2

י   "עפ). ב"בראש ובראשונה ישראל וארה(נפגעו מטרור שהופעל כלפיהן משטחן של מדינות אחרות 

O'Brien 

י הטרור מעמיד בספק את הנורמטיביות של "מנהגן המתמשך של המדינות הנפגעות ע, 36

באמצעי תגובה בהתאם לעקרון כי יש לאפשר שימוש , זאת. האיסור על ביצוע פעולות ענישתיות

                                                                                                                                                    
  . 9.12.85, 40/61החלטה , כך למשל 35
.  
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. North Sea Continental Shelfד "עיקרון אשר נקבע בפס, מתאימים למדינה שאינטרסיה נפגעים

כי האיסור על פעולות עונשיות לא יכול לחול על מדינות המתמודדות , י הטענה"עפ, מכאן ניתן להסיק

המותרות כתגובה מן הפעולות , י גישה זו"עפ. משטח מדינות אחרות, עם איומי טרור חמורים כנגדן

באופן נרחב יחסית ואף כלפי , להגיב בדיעבד, היתר לבצע פעולות תגמול, בין היתר: רחבות יותר

 . התומכת או המארחת את ארגון הטרור, המדינה המסייעת
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 מקרי המבחן:  פעולות ישראל–' פרק ג
 מבוא. 1

מדובר . חלק זה של העבודה יבחן אירועים ספציפיים בהם הואשמה ישראל בהפרת האיסור לשימוש בכוח

במסגרת מאבקה ,  תוך פגיעה בריבונותן של מדינות זרות,אותן ביצעה ישראל, בפעולות תוקפנות לכאורה

ננסה לבחון באלו צידוקים ניתן היה לעשות שימוש , על בסיס החומר התיאורטי ולאור עובדות המקרה. בטרור

של הפעולה הישראלית  תדקתה האובייקטיבייוצל במטרה להוכיח את חוקיותה "למנף את המשפט הבינכדי 

וכיצד , ם" למגילת האו51' ל בפעולה זו כחוקית לפי ס"באיזו מידה מכיר המשפט הבינ ,כפעולת הגנה עצמית

 .51את דרישות סעיף , ככל הניתן בנסיבות העניין, ניתן היה לבנות את מסכת הטיעונים המשפטיים כדי למלא

 .כדי להצדיק את מעשיה, י ישראל בפועל"ומנותקת מן הטיעונים שהועלו ע, בחינה זו תהיה תיאורטית

תוך השוואת קבוצות . נזהה טיעונים שונים בהם עשתה ישראל שימוש בפועל, על בסיס חומר עיתונאי, במקביל

הן במישור המשפטי והן , לל ואלו שנטענו בפוע" אלו שיכולים היו להיטען בהתאם לחוק הבינ–טיעונים אלו 

במקום בו לא ; ל"י המשפט הבינ" ננסה לבחון באיזו מידה מוצו הכלים המוקנים לישראל ע–במישורים אחרים  

 . ננסה לעמוד על משמעויות תופעה זו, מוצו טיעונים אלה

 

איים כי חלק זה של העבודה מתבסס ברובו המוחלט על מקורות עיתונ, יש לסייג ולומר, כאמור במבוא

לא מן הנמנע שטיעונים . הופיעו בעיתונות, כפי שהם מוצגים בעבודה, י ישראל"והטיעונים שנטענו ע, ישראליים

לרבות מקרים בהם הגיע , י ישראל בהזדמנויות שונות"נטענו ע, משפטיים וכאלו שאינם משפטיים, נוספים

 הגענו למסקנה כי העיתונות מספקת כלים ,אולם. ם"בפני מועצת הבטחון של האו, ל"המקרה לדיון במוסדות בינ

טובים מספיק על מנת להרכיב תמונת מצב המאפשרת זיהוי מגמות באופן התנהלות ההסברה הישראלית והסקת 

 .  מסקנות על בסיסן

 

 מוסריים/    מצפוניים –משפטיים   : קבוצות הטיעונים. 2
יינות בין המדינה שריבונותה נפגעה לבין שההתד, כדי להעלות, די בעיון כללי במקרים בהם דנה העבודה

בראש ובראשונה במועצת הבטחון של (ל "ובין אם נעשית במסגרת המוסדות הבינ, בין אם היא ישירה, ישראל

כי אם ההתדיינות אינה התדיינות לפי כללי , לכאורה ניתן היה לטעון. לעולם אינה משפטית טהורה, )ם"האו

או שאינו , באותו אירוע" מתקיים"ל אינו "הרי שהמשפט הבינ, ם בשפתול ותוך העלאת טיעוני"המשפט הבינ

ל אינו "ניתן היה אף לטעון כי המשפט הבינ, אם הדבר שב ושונה באירועים רבים מאותו סוג. רלוונטי לגביו

כדי " חזק"ל אינו צריך להיות "המשפט הבינ, אולם. או אינו מגדיר נורמות לגביו, רלוונטי כלל לתחום זה

ודי בכך , מקנה כללי משחק ושפה משותפת, די בכך שהוא מהווה גורם המשפיע על התנהגות המדינות. תקייםלה

חוץ , הגם שאלו מלווים בטיעונים נוספים(, בטיעונים הלקוחים מכלליו, גם אם חלקי, שמדינות עושות שימוש
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ורם במכלול השיקולים ומוקנית לו ל מהווה ג"כי המשפט הבינ, מכל מקום דומה. כדי לדחות טענה זו, )משפטיים

 .חשיבות מבחינה הסברתית ודיפלומטית

 

ניתן לחלק באופן סכמטי לשני , את הטיעונים המועלים בנושא פעולות בטחוניות הפוגעות בריבונות מדינות

 : סוגים מרכזיים

 51 סעיף בעיקרם טיעונים הטוענים לקיומה של זכות להגנה עצמית לפי, "טיעונים משפטיים", הראשון

 . ם"למגילת האו

ומנסים להצדיק את הפעולה כלגיטימית מן הבחינה , ל"טיעונים הפונים אל המוסר והמצפון הבינ, השני

 . "טיעונים מצפוניים"לטיעונים אלה נקרא בשם הכולל . המוסרית

 . והיא מתיימרת לצייר מודל כללי בלבד, מובן שחלוקה זו אינה טהורה, ככל דיכוטומיה

 

הקושי בסיווג נובע במידה רבה מן . טיעונים שונים יכולים להשתייך לאחת משתי הקבוצות או לשתיהן, ראשית

שכן טיעונים שונים יכולים מנוסחים באופן מובהק יותר או פחות , י דוברם"האופן בו מנוסחים הטיעונים ע

כפי שיפורט , רים מסוימיםבמק. נוסח הטיעון מקשה על סיווגו, ולעיתים, בטיעונים משפטיים או מצפוניים

. ניתן להסיק על אופיו של הטיעון מההקשר בו הוא נאמר או אף מזהותו של הדובר המשמיע אותו, בהמשך

תסייע , ובחינת הדברים בתוך הקונטקסט בו הם נאמרים, ישנם טיעונים שניתן לשייכם לשתי הקבוצות, כאמור

 . בהבנת משמעותם ושיוכם

 

 

 

 

 

 

. על פי בחירתה באותו אירוע, במינון משתנה, גם ישראל עושה שימוש בטיעונים משתי הקבוצות, ככל המדינות

ם מכירים את הדין האם ה, חלק זה בעבודה יבחן האם הדוברים הישראליים מבחינים בין שני סוגי הטיעונים

 במאבק נגד ל והאם הם ממצים את הטיעונים המשפטיים העשויים לקדם את האינטרסים הישראליים"הבינ

בשימוש , בראייתנו, אין פסול. ל"לצורך השגת תוצאה חיובית יותר לישראל במערכת הבינ, הטרור הערבי

והאם , לים על הטיעונים המשפטייםאנו נבדוק האם אין הטיעונים המצפוניים מאפי; בטיעונים מצפוניים

 . הטיעונים המשפטיים מועלים באופן סדור וברור דיו

 

דוגמת מסיבת עיתונאים באנגלית (ל "פורומים מסוימים מתאימים יותר להעברת מסרים במישור הבינ

כדוגמת עצרות בחירות או סיורים ברחבי (ואילו פורומים אחרים , )בהשתתפות הכתבים הזרים בישראל

 
טיעונים 

 מצפוניים 

 

טיעונים 
 משפטיים 
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הצדדים מעלים את טענותיהם . עשויים להתאים דווקא להעברת מסרים לדעת הקהל בישראל) דינההמ

גורמים הנוגעים בדבר נושאים את דבריהם גם בפורומים ישראליים . לאו דווקא רשמיים, בפורומים שונים

ההחלטות מגיעים גם אל מקבלי , המייצגים את עמדת אומרם, בידיעה כי הדברים, ואף בעברית, פנימיים

 האם הם מיועדים לקהל המאזינים –קשה לדעת למי באמת מיועדים הדברים הנאמרים , לעתים. במדינות זרות

 . או לקהל יעד שונה לגמרי, הנוכח באירוע

, ל"בישראל ובחו, י נושאי התפקידים הרלוונטיים בפורומים פומביים"אנו נסקור את כלל הטיעונים שהועלו ע

 . כמו גם הפורום בו נאמרו, תוכנם,  ניסוחםתוך שניתן את הדעת על

, או מדינות צד שלישי לסכסוך, י הפעולה הישראלית"י המדינות שנפגעו ע"שגם הטיעונים המועלים ע, מובן

כדי להבין , בעבודה יוזכרו טיעונים שהועלו כנגד ישראל. י הקטגוריות המובאות להלן"ניתנים לזיהוי וניתוח עפ

כי אם להסיק מסקנות , ן בכוונתנו להציג סקירה היסטורית של פרטי כל מקרה ומקרהאי, עם זאת. את ההקשר

 .לגבי התנהלותה של ישראל

. אופי הטיעונים המועלים משתנה לעתים לאורך התנהלותו של המשבר, כפי שניתן יהיה להיווכח בהמשך

 האחרות השותפות לדיון כמו גם המדינות, ניתן יהיה להיווכח כי לא בהכרח כל הצדדים לסכסוך, בנוסף

ניתן יהיה לזהות מקרים בהם בעוד המדינה הנפגעת משתמשת בנימוקים . ישתמשו בטיעונים בעלי אופי דומה

עוד יעלה . עוסקת ישראל בהצדקת פעולתה בנימוקים מצפוניים, משפטיים כדי להוכיח את אחריותה של ישראל

של טיעונים משפטיים מתוך " מינון קבוע" תוך שימוש בל אינו מנוהל לכל אורכו"כי משבר בינ, מן הדוגמאות

 ). משתנה" רמת משפטיות("כלל הטיעונים המועלים 

, שונים זה מזה ברמת השכלתם המשפטית, פוליטיקאים ודיפלומטים, ל"המנהיגים ומקבלי ההחלטות ברמה הבינ

י הקהל אליו הם "עוניו יובנו עבהיותו מעוניין שטי. כמו גם במידת הפתיחות וההקשבה שלהם ליועציהם בתחום

לא ינסח את טיעוניו , ל"גם הדיפלומט או הפוליטיקאי שיש לו מודעות לחשיבותו של המשפט הבינ, מכוונים

קשה לזהות טיעונים המבוססים על , לפיכך. אלא בדרך המובנת לבריות, ש"בדרך בה היה מנסח אותם בפני בימ

כי גם מי שאינו בעל , עם זאת אנו סבורים.  מתנהל בשפה משפטיתבתוך שיח שבעיקרו אינו, שיקולים משפטיים

לעומת " הפעולה חוקית לפי כללי משפט המדינות"מושפע באופן שונה מטיעונים בסגנון , השכלה משפטית

 . ובפרט כאשר מושגים אלו מוטים פוליטית ותרבותית, נימוקים הנוגעים לצדק או מוסר

,   שלרוב אינם משפטנים בעצמם, העיתונאים. מידע שלנו אינו משפטיכי גם מקור ה, בנוסף חשוב להדגיש

יש לקחת בחשבון אפשרות שמאחרי טיעונים . י הקוראים"בכדי שיובנו ע, מעבדים את התכנים לשפת ההדיוטות

ל והמשפטיים "כאשר הטיעונים נועדו לשרת את צרכיה הבינ, עומדת מחשבה משפטית, המובאים בשפה רגילה

כפי שעלה בעת ניהול המשבר ,  תהליך זה מקשה עוד יותר את זיהוי אופיו המדויק של הטיעון.של המדינה

ל "העבודה מנסה לדלות מהדברים הנמסרים באמצעי התקשורת טיעונים בעלי זיקה למשפט הבינ, על כן. המדיני

 .כמו גם על תמונת ההסברה הכוללת, ולבחון האם ניתן להסיק על כוונת אומרם

י הדוברים נימוקים "מאפשר למצוא במרבית הטיעונים המועלים ע, ם המובאים בראיה משפטית צרהעיון בדברי

יש להיזהר מלייחס לנאמר משקל . ל"הרלוונטיים לקריטריונים המשפטיים של ההגנה העצמית במשפט הבינ
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 .רהלא אחת מועלים טיעונים סמי משפטיים באופיים על דרך המק. משפטי מעבר למה שהיה לו בפועל

 

תוך בידודם של הטיעונים בעלי האופי המשפטי מתוך שלל הטיעונים , עבודה זו מציגה טיעונים מזוקקים

לעתים תוך שליה של , המצפוניים ותוך בניה של הצדקות משפטיות מובנות מטיעונים מפוזרים אלו

כי בעוד , רעל כן יש לזכו. טיעונים משפטיים מתוך אמירות ללא כוונה משפטית העומדת מאחוריהם

הרי שהמאזין להסברה הישראלית מתקשה , המעיין בעבודה זו יכול לזהות הצדקות משפטיות ברורות

 .כ לעשות זאת"בד

 

הגם . העבודה תנסה לבחון מהם הטיעונים המשפטיים המועלים בכל אחד ממקרי המבחן ובאיזה אופן הם מועלים

ם הנדרשים להשלמת מסכת הטיעונים המלאה לצורך את מרבית הטיעוני, תוך מאמץ רב, שלעתים ניתן לזהות

הרי שטיעונים אלה מוצגים לרוב באופן ,  מפני הטרורהצדקת פעולה בטחונית כפעולה שנועדה להגנה עצמית

 . באופן שמקשה לזהותם, י דוברים שונים והם מהווים חלק משלל טיעונים שונים"מפוזר ע

 

האם , ישראל מנצלת את הכלים העומדים לרשותהבבדיקת מקרי המבחן ננסה לבדוק האם , כאמור

ובאופן ההופך , בפורום ובעיתוי המתאימים, הטיעונים המשפטיים הישראליים מועלים בצורה בהירה

מתוך . י ישראל"כן ננסה לבחון מהו האימפקט של הטיעונים המשפטיים המועלים ע. אותם לאפקטיביים

ננסה גם ללמוד האם להעלאת טיעונים , י  לסכסוךבעיקר מדינות צד שליש, תגובות מדינות שונות

משפטיים יש בכלל השפעה על עמדת המדינות הנוגעות בדבר ובאיזו מידה המדינות מגיבות על הטיעונים 

 . הישראליים

 

 פרשת אייכמן כדוגמא להמחשת שתי קבוצות הטיעונים. 3

י "ודת אופי הטיעונים שהועלו עהוא מקרה מבחן הממחיש את תנ, 13.5.62חטיפת אייכמן מארגנטינה ב 

י ישראל בהשוואה לאופי "בחינת אופי הטיעונים שהועלו ע. מוסריים/  מצפוניים – המשפטיים -הצדדים 

מ דאז דוד בן גוריון מעל בימת הכנסת על "מיום פרסומו הדרמטי של רה, י ארגנטינה"הטיעונים שהועלו ע

טת הסיכום המשותפת לישראל ולארגנטינה בעקבות ועד להחל) 23.5.62(המצאותו של אייכמן בישראל 

תוך , י שני הצדדים"מצביעה על העדר התאמה בין אופי הטיעונים שהועלו ע, )4.8.62(החלטת מועצת הבטחון 

מקרה זה מובא להמחשת . אי רלוונטיות מובהקת של התשובות הישראליות לטענות המשפטיות הארגנטינאיות

בזכות ההגנה י ישראל "שנעשה עאינו אחד מן המקרים בו נבחן השימוש ו, שתי קבוצות הטיעונים בלבד

 . כדי להוכיח את צדקת מאבקה בטרורהעצמית 

ל על מנת "עשתה ישראל מאמצים לנהוג לפי כללי המשפט הבינ, ל"טרם פרוץ המשבר הבינ, בעת החטיפה

הוחתם אייכמן על מסמך המאשר כי , הלדרישת היועץ המשפטי לממשל. למנוע אחריות משפטית בגין המעשה

 : וכי הוא מכיר בסמכותה של ישראל לשפוט אותו, בא לישראל מרצונו



- 32 - 

 

הואיל וזהותי : מצהיר בזה מרצוני החופשי כדלהלן, אדולף אייכמן, אני החתום מטה"

אני . ברור לי שאין עוד טעם להמשיך בנסיון להתחמק מידי הצדק, האמיתית ידועה עתה

כי , מאליו יובן. ש מוסמך"על מנת שיעמידוני שם בפני בימ, ן לנסוע לישראלמוכן ומזומ

ואני אשתדל למסור דין וחשבון ללא כחל וסרק על , תינתן לי אפשרות של הגנה משפטית

העובדות הנוגעות בשנותי האחרונות בגרמניה ולתת בכך תמונה נאמנה עליהם לדורות 

רצוני . לא הובטח לי דבר ולא איימו עלי. ופשיאני מוסר הצהרתי זו מתוך רצון ח. הבאים

וקיימת , הואיל ולא שמורים עוד בזכרוני כל הפרטים. להשיג סוף סוף את שלוותי הנפשית

הנני מבקש שיועמדו לרשותי מסמכים ועדויות , אפשרות של ערבוב דברים ושרבובם

 . ולסייע בידי בכך במאמצי לגלות את האמת

 . 37"1960רס מאי בואנוס איי, אדולף אייכמן

 

ועל כן ספק אם ריבונותה של , משמעותו היא כי לא בוצעה חטיפה, בהתעלם מן החשש לחוסר מהימנותו המסמך

 דרש שר החוץ של, עם תחילתו של גל השמועות לפיהן אייכמן נחטף מארגנטינה. י ישראל"ארגנטינה נפגעה ע

כי תמחה בפני ישראל אם יוכח שאייכמן נחטף , ארגנטינה הסברים מישראל וממשלת ארגנטינה הודיעה

 . 38משטחה

 :39 תגובות חלופיות4בשוקלה , ישראל עיכבה את התייחסותה לדרישה הארגנטינאית להסברים

ל לו "או לחילופין לשאת באחריות הבינ,  צעד זה יחסוך לישראל את הצורך להצדיק את המעשה–הכחשה  .1

 . כלפי ארגנטינה

 משקיפים בארגנטינה טענו שארגנטינה ציפתה לתגובה זו על מנת לחסל את –התנצלות פורמלית  .2

 . 40הפרשה

כי אין מדובר במעשה , טענה זו משמעותה. ביצעו את הפעולה" מתנדבים" טענה כי –תשובה מתחמקת  .3

טענה זו מצביעה ללא ספק על . ולכן מדינת ישראל אינה נושאת באחריות למעשיהם של המתנדבים, מדינה

הבעיה בטיעון זה . ל"באופן שיראה כעולה בקנה אחד עם המשפט הביננסיון של ישראל לכלכל את צעדיה 

היא בכך שמבחינה משפטית החזקתו של אייכמן בידי כוחות הבטחון הופכת את המעשה באופן רשמי 

 . למעשה מדינה

תוך ,  מיליונים שאין להגן עליו6מדובר בפושע מלחמה ורוצח ,  לפי קו זה–קו תקיף של הצדקת הפעולה  .4

 ). דוגמא מובהקת לטיעון מצפוני. (שמת ארגנטינה במתן מחסה לאלפי פושעים נאצייםהא

 :בזו הלשון, התגובה הישראלית הועברה בסופו של דבר באיגרת לממשל הארגנטינאי

                                                 
 ".אייכמן יצא מרצונו: הוסבר לארגנטינה "8.6.60 הארץ 37
 ".ממשלת ארגנטינה תמחה לפני ישראל אם יוכח שאדולף אייכמן נחטף משטחה "3.6.60 הארץ 38
 ".ישראל שוקלת בדבר תשובתה לארגנטינה "5.6.60 הארץ 39
 ".ארגנטינה תסתפק בהסבר הישראלי "6.6.60ארץ  ה40
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כי שרותי הבטחון הישראליים לא , ממשלת ישראל לא ידעה כלל שאייכמן בא מארגנטינה"

רק משגריר ישראל בבואנוס איירס מן השני ביוני ורק לאחר קבלת מב, הודיעו לה על כך

 :אלה הדברים שנתבררו.  בררה את הפרטים עם שירותי הבטחון1960

לחפש ) בתוכם גם ישראלים אחדים( יהודים מתנדביםמאז גמר מלחמת העולם השניה החלו 

 שנה חיפשו קבוצות מתנדבים 15. האחראי הראשי להשמדת יהודי אירופה, אחר אייכמן

. אך ללא תוצאות, בארצות ערב וביבשת אמריקה, את אייכמן בארצות שונות באירופהאלו 

לפני חודשים מספר הגיעו ידיעות לאחת מקבוצות המחפשים כאילו מסתתר אייכמן 

י נאצים אחדים " והוא נעזר עבלי ידיעת שלטונות ארגנטינה, בארגנטינה תחת שם מזויף

אך הם הצליחו ,  אם ידיעה זו נכונה אם לאולא היה ברור למחפשים. החיים במדינה זו

 . בארגנטינה מתגוררים נאצים רביםכי , לקבוע עובדה

קבוצות . בו חי תחת שם מזויף, החיפושים נתחדשו ביתר שאת ונתגלה מעונו של אייכמן

לאחר .  באו במגע עם אייכמן ושאלוהו אם הוא מוכן לבוא לישראל למשפטהמתנדבים

וסיפר שחי בארגנטינה בתעודות , הודה בזהותו האמיתית, ותושאייכמן ראה שהכירו א

 24לשאלה אם הוא נכון לעמוד למשפט בישראל ביקש שהות של . מזויפות ותחת שם אחר

הביע את הסכמתו לבוא מרצונו הטוב כעבור יום . השהות ניתנה לו. שעות למתן תשובה

בו הביע את רצונו להביא , כתוב בעצם ידו, י הקבוצה מכתב"מסר עוגם , לישראל להישפט

כדי ,  משנות השירות האחרונות שלו בגרמניהלידי ביטוי ללא כחל ושרק את העובדות

 . שלדורות הבאים תימסר תמונה אמיתית עד כאן

 ומסרה אותו לשירותי קבוצת המתנדבים הסיעה אז את אייכמן מרצונו הטוב מארגנטינה

 . הבטחון הישראלים

שאייכמן נמצא בידיהם ,  לממשלת ישראל1960 במאי 23 שירותי הבטחון הודיעו ב

רק לאחר מכן נמסר . ש להכין את המשפט"והממשלה הטילה על המשטרה ועל היועמ

 . לממשלה כי אייכמן בא מארגנטינה

או פגעה בזכויותיה הריבוניות של , במידה שקבוצת המתנדבים הפרה חוק ארגנטיני

ממשלת ישראל מבקשת לקחת בחשבון .  על כךמביעה ממשלת ישראל את צערה, ארגנטינה

המשמעות היוצאת מן הכלל של הבאתו לדין של איש הנושא באחריות לרצח של את 

שהמתנדבים מבין ניצולי השואה העמידו שליחות , ולשים לב לכך, מיליונים מבני עמנו

 ממשלת ישראל סמוכה ובטוחה כי ממשלת ארגנטינה. היסטורית זו מעל לכל שיקול אחר

 ..]"ה.וג. ל. א–ההדגשות שלנו  [תגלה הבנה לערכים היסטוריים ומוסריים אלה

 

 . 41האגרת כללה את המסמך עליו הוחתם אייכמן טרם הבאתו לישראל

                                                 
 ".אייכמן יצא מרצונו: הוסבר לארגנטינה "8.6.60 הארץ 41
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 מתנדבים -והשניה ,  אייכמן יצא מארגנטינה מרצונו-האחת . התגובה כוללת שתי טענות משפטיות מרכזיות

ממשלת ישראל נתבשרה על דבר המצאותו של אייכמן . ביצעו את הפעולה שלא בידיעתה של ממשלת ישראל

 . בשטחה רק לאחר השלמת הפעולה

אלו מחפשים את . המתנדבים הם ניצולי שואה: בולטים באיגרת צידוקים מצפוניים השזורים בה, יחד עם זאת

לאחר ההתנצלות על . ברחבי העולם במשך שנים, זי בהשמדת יהודי אירופהאשר נשא בתפקיד מרכ, אייכמן

הניצולים העמידו ". צדק מעל החוק "-בא הטיעון שעוד  יוזכר רבות בהמשך , אם התקיימה, הפגיעה בריבונות

וממשלת ישראל קיוותה כי ) שמירה על ריבונותה של ארגנטינה(את השליחות ההיסטורית מעל כל שיקול אחר 

האשמה סמויה , קיימת מחד, בנוסף. לת ארגנטינה תגלה הבנה לערכים היסטוריים ומוסריים שהובילו אותםממש

שכן , רמיזה כי אין ישראל מאשימה את ארגנטינה, ומאידך, של ארגנטינה במתן מחסה לפושעים נאצים רבים

 . אייכמן לא שהה בשטחה בידיעת השלטונות

 . הטיעונים אלה באלהעיון באיגרת ממחיש עד כמה מעורבים 

קשה להתעלם מן , למרות שניכרת מחשבה מוקדמת להסרת אחריות מעל ממשלת ישראל באמצעים משפטיים

, י שירותי הבטחון הישראליים"כי אייכמן הובא ע, בהודעת בן גוריון בכנסת נאמר במפורש: הביצוע המגומגם

 . י מתנדבים"ולא ע

ישראל התעלמה מהחשיבות . ם לאחר הפניה הארגנטינאית ימי5אגרת התשובה ובה ההתנצלות נמסרה 

המיוחסת לזכות המקלט המדיני בארצות אמריקה הלטינית ונמנעה מלבצע את הבירורים עם ממשלת ארגנטינה 

האשימה ישראל את ארגנטינה במתן מקלט לפושעים נאציים , שלא לצורך. לפני הפרסום הפומבי של בן גוריון

 .באופן שייתכן והקשה על סגירת הפרשה בשקט, ארגנטינהובכך סיבכה פוליטית את 

ארגנטינה סברה עד אותו . הגם שהוגשה בעיכוב רב מתחילת הפרשה, האגרת לא התקבלה בהבנה בארגנטינה

סביר שהאינטרס הארגנטינאי היה  לא להחזיק (שלב כי קיימת הבנה בין המדינות באשר לאופן יישוב הסכסוך 

אולם ההחרפה ביחסי המדינות לא הותירה לארגנטינה , )ותיר את אייכמן בישראלולה" תפוח האדמה החם"ב

 .42אלא לדרוש את השבתו של אייכמן

בעוד ישראל עשתה שימוש בעיקר בטיעונים , משלב זה ואילך התמידה ארגנטינה לטעון טיעונים משפטיים

אין לאיש זכות למתוח ביקורת על אופן : "אמרה בהמשך לאיגרת שנמסרה, גולדה מאיר, שרת החוץ. פונייםמצ

התבטאות זו מצביעה על התעלמות מוחלטת . 43"מעצרו של אדם שיועמד למשפט בעוון רצח מיליוני יהודים

ארגנטינה בתגובה לאגרת הציבה בפני ישראל . וסר פגיעה בריבונות מדינותל הא"מקיומו של חוק בינ

היכול "על ישראל לתקן את המעוות , לגישתה. השבתו של אייכמן תוך שבוע והענשת המתנדבים: אולטימטום

 .44"להתבטא רק בהחזרתו של אייכמן במשך שבוע זה

הודיעה לנשיא מועצת הבטחון כי בכוונתה , בנוסף. מישראל, גנציאה אריאס, ארגנטינה השיבה את שגרירה

                                                 
 ".ארגנטינה נפגעה מתוכן אגרת ישראל: " עמוס איילון10.6.60 הארץ 42
 ".אייכמן יצא מרצונו: הוסבר לארגנטינה "8.6.60 הארץ 43
 ".מצפים שתידחה דרישת ארגנטינה: "סלפטר. א10.6.60 הארץ 44
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 . 45במידה ואייכמן לא יוחזר, להביא את סכסוכה עם ישראל בפני המועצה

ם רק יספק לישראל במה נוספת בה "ן כמאמין שדיון באו תואר בן גוריוNew York Timesכי ב , מעניין לציין

צוטטו באותה כתבה כמי , לעומת זאת, "דיפלומטים מנוסים. "תוכל לספר לעולם את מאורעות המשטר הנאצי

ם יסוב אך ורק בפרשה החוקית של חטיפת אדם ובפגיעה בריבונות "שמאמינים שדיון בפרשה במוסדות האו

משקף אף הוא התייחסות , ם"ההבדל בין גישתו של בן גוריון לבין גישת הדיפלומטים באו. 46ארגנטינה

 .התייחסות שתבוא לידי ביטוי גם בהמשך העבודה, ל"ל והמשפט הבינ"ישראלית באשר לתפקיד המוסדות הבינ

בה הוא מבקש את הבנתו של פרונדיזי למניעים המוסריים ו, נשיא ארגנטינה, בן גוריון שלח איגרת לפרונדיזי

 : שעמדו מאחורי הפעולה

 

היה בשנות מלחמת העולם השניה האחראי הישיר להוצאתן לפועל של , אייכמן, איש זה"

כלומר לרצח כל יהודי , של בעית היהודים באירופה" פתרון הסופי"פקודותיו של היטלר ל

היה זה . ששה מליון מבני עמנו נרצחו באירופה. ידםויהודי ברחבי אירופה שנכבשה על 

 .אייכמן שארגן רצח המוני זה בכל רחבי אירופה בקנה מידה ענקי שאין לו תקדים

אין צורך להסביר מהי המשמעות לגבי איזה עם שהוא עלי אדמות להיות , אדוני הנשיא, לך

 … זה בנשמת העםומה עמוקים הפצעים שהשאיר מקרה כ, קורבנותיו של רצח שטני כזה

 אני בטוח שרק אבל, איני מקל ראש בפגיעה הפורמלית שפגעו מוצאי אייכמן בחוקי ארצך

זהו .  של פעולתםהתוקף המוסרי העליוןאנשים מעטים בעולם לא יבינו לרוחם ולא יעריכו 

אם כי אין כל , לגשת אליו אך ורק באמת מידה פורמאלית, אדוני הנשיא, מאורע שאי אפשר

שאתה עומד ,  ושאנו רואים בארגנטינהכל מדינה חייבת לכבד חוקי חברתהבי שספק בל

כוח אבל אנו מביעים הנימוקים העליונים שהניעו ב. אחת ממדינות החוק למופת, בראשה

.  הביאו אותו לישראל–ולאחר שזה הביע הסכמתו  למצוא ראש המרצחים מוסרי ורגש אדיר

אתה לחמת בעצמך  .מלוא הכובד המוסריוקים אלה בכי תשקול נימ, אדוני הנשיא, אני בטוח

תקבל הבעת צערנו  ותבין לנפשנוואני מקווה ש. נגד רודנות וגילית יחסך לערכים אנושיים

 הצדק ותצטרף לכל שוחרי כורח מוסרי פנימי שנעשתה בתוך הכנה על הפגיעה בחוקי ארצך

, ק היסטורי עליוןצדבעולם הרואים בהעמדת אדולף אייכמן למשפט בישראל אקט של 

 ].ה.ל וג. א–ההדגשות שלנו  [47"והיחסים הידידותיים בין ישראל לבין ארצך לא ייפגעו

 

ומזכיר שוב , בן גוריון מתייחס לחוק הפנימי הארגנטינאי בלבד, כי בהתייחסו להיבט המשפטי, יש לשים לב

 . ל האוסר פגיעה בריבונותה של מדינה"אך מתעלם מקיומו של החוק הבינ, בוא לישראלשאייכמן הסכים ל

                                                 
 ".ארגנטינה מסרה הודעה למועצת הבטחון "12.6.60 הארץ 45
 ".ארגנטינה מסרה הודעה למועצת הבטחון "12.6.60 הארץ 46
 ".אגרת אישית מבן גוריון לפרונדיזי "12.6.60 הארץ 47
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 : אגרת התשובה של פרונדיזי לא איחרה לבוא

 

.  נוכח המעשים החמורים ביותר שמייחסים לאדולף אייכמןאני מבין את רגשות העם היהודי"

,  השמדת עמיםהרפובליקה הארגנטינית הוכיחה פעמים רבות את שאט נפשה נוכח פשע

הצדק דורש בתקיפות כי מבצעי פשעים אלו יוענשו . ל"תמכה בגינויו בכינוסים ובמוסדות בינ

על הוד מעלתו להעריך נכונה את הסיבות שהניעו את ממשלתי לטעון נגד , אף על פי כן. בדין

עצם העקרונות של דו קיום בינלאומי עלולים להיפגע . המעשה שפירושו פגיעה בריבונותה

בטוחני . י עקרונות משפטיים המקובלים בעולם כולו"ם היחסים בין העמים לא יכוונו עא

שהוד מעלתו יעריך את המשמעות המוסרית שממשלת ארגנטינה ועמה מייחסים לעקרונות 

 לחודש זה 8ברצוני לציין לפני הוד מעלתו כי ממשלת ארגנטינה הציעה באגרתה מן ה . אלו

, הקיים בכל בקשה שתגיש ממשלת ישראל לגבי אייכמןלטפל במסגרת ההסדר המשפטי 

על ממשלת ישראל להעריך בצורה נכונה . כאשר אייכמן יוחזר לארגנטינה כפי שנדרש

אני תקווה שיישוב . המצדיקות את הדרישה הארגנטינית, ומתאימה את הסיבות האיתנות

 .48"שצריכים לקשור את שני עמנו, מחלוקת זו יתרום ליחסים הידידותיים

 

, פרונדיזי. י דין"טענה ארגנטינה כי הצדק מחייב את הענשת פושעים עפ, בעוד ישראל טענה כי הצדק מעל החוק

י עקרונות המשפט "התעקש על פתרון סכסוכים עפ, על אף שהכיר בצידוקים המוסריים שמעלה ישראל

איני מקל ראש בפגיעה הפורמלית שפגעו : "תשומת לב למבנה הטיעון של בן גוריוןיש להקדיש . המקובלים

אני מבין : "לעומת מבנה הטיעון של פרונדיזי" אך יש לפעול לפי עקרונות מוסריים, מוצאי אייכמן בחוקי ארצך

 ". ואף על פי כן יש לפעול לפי עקרונות משפטיים מקובלים…את רגשות העם היהודי 

פאבריגאט ' של פרופ, לפי הצעה אחת. שהציעו פתרון משפטי לסכסוך, שתי הצעות פשרהישראל דחתה 

וזו תסגירו חוקית , אייכמן לשגרירות ארגנטינה" יוחזר", ם לזכויות האדם"ר ועדת האו"יו, מאורוגוואי

ל בהאג יחליט "ש הבינ"עד אשר ביהמ, יימצא אייכמן בשגרירות הארגנטינאית, לפי ההצעה השניה. 49לישראל

 –עשויות היו להביא את ישראל לאותה תוצאה , )וייתכן שגם השניה(ההצעה הראשונה . 50היכן לשופטו

ישראל דחתה את ההצעות ולא הותירה . אולם באופן חוקי, כמן לדין בישראלהאפשרות להעמיד את איי

 . לארגנטינה אלא לפנות למועצת הבטחון

להיפגש עם השגריר , פ בלבד לדרישות הארגנטינאיות ושרת החוץ יצאה לניו יורק"ישראל החליטה להשיב בע

 צערה של ישראל על הפגיעה בריבונות בפגישה זו הביעה גולדה מאיר את. מריו אמאדיאו, ם"הארגנטינאי באו

 . 51ארגנטינה תוך שהסבירה את המניעים הנפשיים העזים שמנעו את החזרתו של אייכמן לארגנטינה

                                                 
 ".אגרת תשובה מפרונדיזי לבן גוריון "17.6.60 הארץ 48
 ".רו לישראל וזו תסגי–לשגרירות ארגנטינה " יוחזר"אייכמן : הצעת פשרה של פבריגאט "15.6.60 הארץ 49
 ".הבא' מועצת הבטחון תתכנס ביום ד "16.6.60 הארץ 50
 ".שרת החוץ ביקשה מנציג ארגנטינה להבין לרגשי ישראל",  עמוס איילון15.6.60 הארץ 51
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. 52להעלות את עניינה בפני מועצת הבטחוןאולם לבסוף החליטה , ל בהאג"ד הבינ"ארגנטינה שקלה לפנות לביה

וכן ,  הרחבה על פשעי הנאצים–הראשון : לקראת דיון זה שקלה ישראל שקלה שני קווי הסברה אלטרנטיביים

 דיון קצר בסכסוך במישור – השני .אזכור המקלט לו זוכים פושעים מלחמה נאציים במדינות אמריקה הלטינית

ואינה מסמנת תחילת מגמה לתפוס פושעים נאציים , תוך הדגשה כי תפיסתו של אייכמן היא חריגה, הדיפלומטי

החלטתה של שרת החוץ באשר לקו הטיעון היתה תלויה בעמדה אותה תנקוט ארגנטינה . נוספים בארגנטינה

או שמא תסתפק , תעקש על החזרתו של אייכמן לארגנטינה האם ת– Reparationsלגבי פירושה את המונח 

י מתנדבים והמסמך " ביצוע הפעולה ע–קרי , כי הטיעונים המשפטיים שהוצגו בעבר, מעניין לציין. 53בפיצוי

 . ו עוד באותו שלב על הפרקלא עמד, עליו חתם אייכמן

אנו מאמינים " בעבריתגולדה מאיר מנתה בנאומה בפני מועצת הבטחון את הפשעים המיוחסים לאייכמן וקראה 

טען השגריר , לעומת טיעוניה המוסריים המובהקים של שרת החוץ. 54"באמונה שלמה בביאת המשיח

החטיפה היא מעשה מדינה כיוון שישראל סמכה ידיה על ,  האחד–עונים משפטיים מובהקים הארגנטינאי שני טי

אין נפקות להסכמתו של אייכמן לבוא לישראל שכן לא הובא בדרכים המקובלות ועל כן נפגעה , והשני, המעשה

 ישראל אין העובדה שחוטפי אייכמן היו אנשים פרטיים פוטרת את, כך לדבריו. ריבונותה של ארגנטינה

י השלמה עם "ע, וממילא, מדינה חייבת לקבל על עצמה אחריות לפעולות אזרחיה בארצות אחרות. מאחריות

סמכה ישראל ידיה על המעשה ונעשתה , העובדה שאייכמן הובא לישראל ועם ההכרזה שיועמד לדין בישראל

כפי שיידון בהמשך , צע אנטבהשישראל העלתה טיעון זהה נגד אוגנדה כדי להצדיק את מב, יצוין(אחראית לו 

 . מצמצמת את הפגיעה בריבונות ארגנטינה, כי אין בהסכמת אייכמן לבוא לישראל, עוד טען השגריר). העבודה

 ".פיצוי נאות" חייבה את ישראל ל23.6.60ההחלטה שהתקבלה בסופו של דבר ביום 

. 55י עיון של שני הצדדים בסכסוך"עיוגדר " פיצוי נאות"כי המונח , בתגובה להחלטה אמר השגריר אמאדיאו

בעקבות , לבסוף. גורש השגריר לבבי מארגנטינה, בין היתר, במהלכו, נפתח דיאלוג ארוך בין שתי המדינות

 :גובשה הודעת סיכום, ח עם פרונדיזי"ש של משה"פגישה בין היועמ

בה , 1960 ביוני 23 ישראל וארגנטינה בהיותן חדורות רצון למלא אחרי החלטת מועצת הבטחון מה ממשלות"

מחליטות בזה לראות , מובעת התקווה כי היחסים הידידותיים המסורתיים בין שתי המדינות ישתפרו וילכו

עה בזכויות י אזרחים ישראלים ואשר היה בה משום פגי"שבוצעה עכמחוסלת את התקרית שנבעה מהפעולה 

 .56"יסוד של המדינה הארגנטינית

 

                                                 
 ".הבא' מועצת הבטחון תתכנס ביום ד",  עמוס איילון16.6.60 הארץ 52
 ". ההכרעה בידי הגברת מאיר–ב " קווים אלטרנטיביים לדיון במועה2ישראל מכינה  "21.6.60 הארץ 53
 ".ב"החל הדיון במועה "23.6.60 הארץ 54
 ".לארגנטינה" פיצוי נאות"מועצת הבטחון אישרה מתן  "24.6.60 הארץ 55
 ".חוסל הסכסוך בין ישראל לארגנטינה בפרשת אייכמן" 4.8.60 הארץ 56
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 :מסקנות ביניים

 טיעונים משפטיים -פרשת חטיפת אייכמן ממחישה באופן מובהק את השימוש שנעשה בשתי קבוצות הטיעונים 

 . מוסריים/ וטיעונים מצפוניים 

י ישראל השתנה במהלך התנהלות המשבר ולא בהכרח התאים לאופי הטיעונים "מועלה עאופי הטיעונים ש

פער זה בין אופי הטיעונים עלול להפוך את הטיעונים שמעלה ישראל לבלתי . י הצד שכנגד"שהועלו ע

גם אם הוא משרת , ולכן השימוש בהם,  טיעונים שאינם עונים לטענות המועלות נגד ישראל–רלוונטיים 

 .  ל"ספק אם הוא מקדם את האינטרס הישראלי בזירה הבינ, סים פנימייםאינטר

סביבה נסובים האירועים האחרים שנבחנים , אירוע חטיפת אייכמן אינו רלוונטי לזכות ההגנה העצמית, כאמור

 תוך נסיון להצדיק, ל"גם כאן ניתן לזהות נטיה ישראלית בולטת להתעלם מן המשפט הבינ, עם זאת. בעבודה זו

וחוסר הבנה , הנובעת כנראה מתוך אמונה כי הצדק עומד מעל החוק, ל"את מעשיה באמצעות פניה למצפון הבינ

כדי להוכיח , יקטיביים ביותריל עשוי להעמיד לרשותה את הכלים הטובים והאוב"כי המשפט הבינ, ישראלית

 . לעולם את צדקת פעולותיה

: י ישראל"כה למקום בולט בטיעונים המצפוניים המועלים עכי השואה זו, במאמר מוסגר יש לציין בהקשר זה

לאירועים שונים שהקשר " הצדקה אולטימטיבית"משמשת השואה מעין , כפי שיווכח בהמשך, במקרים אחרים

 . בינם לבינה אינו נראה לעין

במקום מה היה קורה אילו דבקה ישראל בנימוקים המשפטיים , ויהיה זה בלתי נבון לעשות זאת, קשה לנחש

אולם לא ניתן להתעלם מן העובדה שבפני ישראל עמדו שתי הצעות פשרה אשר , להיאחז בנימוקים המצפוניים

ומבלי , מבלי להתעמת עם ארגנטינה כפי שארע, בכוחן היה לאפשר לישראל להחזיק באייכמן ולשפוט אותו

 . אותה טוב יותר להשגת מטרותיהכי נימוקים מצפוניים יובילו, ישראל החזיקה בדעה. ב"לספוג גינוי במועה

 

ייבחנו מקרים הנוגעים לזכות ההגנה , מוסריים/ לאחר שהומחשו שתי קבוצות הטיעונים המשפטיים והמצפוניים 

בהם תיבדק ההתמודדות הישראלית ומידת המיצוי של טיעון ההגנה העצמית על ידה כנגד טיעוני , העצמית

 . לכאורה, המדינה הנפגעת
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 )1976(מבצע אנטבה . 4
 

 רקע לאירוע. 4.1
י חולית מחבלים חברי ארגון החזית העממית "ע,  נחטף מטוס אייר פרנס שהיה בדרכו לישראל27.6.76ב 

 -ב. בירת אוגנדה, הונחת באנטבה, ישראלים ברובם, על נוסעיו, המטוס. חבש' ורג'הפלסטיני בראשותו של ג

ושחררו את החטופים הטרוריסטים חיסלו את , ל על שדה התעופה באנטבה"רת מטכ פשטו כוחות סיי4.7.76

בתמיכת מדינות האיחוד , הועלתה מצד אוגנדה טענה, מנגד. במבצע מרהיב שעורר גל הערכה לפעולה הצבאית

דיון אשר , טענה זו הגיעה לדיון במועצת הבטחון. בריבונותהלכאורה כנגד הפגיעה , האפריקאי ומדינות ערב

 . הסתיים ללא הודעת גינוי לישראל

 

 : ל בהם יכולה היתה ישראל לעשות שימוש"י המשפט הבינ"טיעונים עפ. 4.2
, כמעט יותר מכל אקט אחר, י מרבית מדינות העולם"חטיפת מטוס הוא אקט המזוהה ע, ברמה ההסברתית

ישראל יכולה היתה , ואולם. בטיעון זהשישראל בחרה להצדיק את מעשיה , כפי הנראה, זו הסיבה. טרורכ

במקרה זה היה לישראל בסיס חזק , אולי יותר מכל מקרה אחר. 57ל ביתר יעילות"לעשות שימוש בדין הבינ

הנימוקים . ל ובגדרי הפעולות המותרות כהגנה עצמית"כי פעולתה מתבצעת בהתאם לכללי המשפט הבינ, לטענה

 : ביםלכך ר

אוגנדה אמנם לא שימשה כבסיס הפעילות הקבוע . ממשלת אוגנדה היתה מעורבת בהחזקת החטופים בארצה. 1

נתנה הסכמה מראש לא יתכן אף כי ו, לא היתה שותפה לתכנון וביצוע מעשה החטיפה,  הטרורארגוןשל 

 . אוגנדה תמכה וסייעה לחוטפים כי ,בחינת התנהגותה מעלה מסקנה חד משמעית, יחד עם זאת. למעשה

אוגנדה : נראה כי סיוע זה ניתן במספר מישורים,  אשר צויינו להלןMurphy' י קווי האפיון של פרופ"עפ 

אפשרה להם לעשות שימוש במתקני שדה התעופה של , להנחית את המטוס בתחומהלטרוריסטים אפשרה 

פים ולתפיסת המחבלים ולשפיטתם ואף סיפקה לא פעלה לשחרור החטו, )אמצעי תחבורה(בירתה 

י שמירה על "ישירות עלטרוריסטים חייליה סייעו . חומרי נפץ ואמצעי קשר, אמצעי לחימהלטרוריסטים 

סייע לחוטפים גם מבחינה מורלית ורטורית בקריאותיו , אידי אמין, המתחם בו הוחזקו החטופים ומנהיגה

של ממש אם אוגנדה לא היתה שותפה אף , לפיכך. ראל ובהצדקתו את הטבח במינכןלחיסולה של מדינת יש

הרי שהסיוע שנתנה , בשליחותה או באישורהבמישרין לא פעלו הטרוריסטים וגם אם , לתכנון המעשה

פעולה גם נגד , אם כן, במקרה זה מותרת. לחוטפים מאפשר הצדקת הטלת אחריות על אוגנדה למעשה

גם אם לא נראה את המעשה כמעשה , יתרה מכך. הפועלים בשטחההטרוריסטים דה עצמה ולא רק נגד אוגנ

בודאי הסיוע שתואר להלן מטה את משקל האיזונים בצורה המצדיקה את המחיר ששילמה אוגנדה , מדינה

 . בריבונותהלכאורה בפגיעה 
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מכאן שניתן לראות . נגד מדינת ישראלערבי המאבק הוכחלק מ, החטופים נחטפו בשל היותם ישראלים. 2

במצב זה חל הדין הרגיל של ההגנה ; למרות שאיננו בשטחה, אקט שבוצע נגד המדינה) ובסיוע לה(בחטיפה 

 . ולישראל מותר להתגונן כנגד אקט שבוצע כנגדה, העצמית

ם אליו בחרו להגיע בהבדל ממקרה בו נקלעים אנשים לתקיפה במקו(הגעת החטופים למקום שלא ברצונם . 3

 . משפיעה אף היא על מאזן השיקולים) מרצונם

צומצמה למינימום הפגיעה שנפגעה , אף אם נפגעה אוגנדההפעולה הישראלית בוצעה באופן מדוייק וקפדני ו. 4

 . ההכרחי

 לתווך ואכן מדינות שונות ניסו, על ישראל היתה מוטלת החובה לנסות לפתור את הסכסוך בדרכי שלום. 5

תוך שישראל פועלת נגד מחוגי השעון אל מול , בערוצים שונים במטרה להביא לשחרור החטופים

של איום ממשי ומיידי על חיי , במצב דברים זה. אך ללא הועיל, אולטימטום של המחבלים לפגוע בחטופים

לשחרר את במטרה , פעלה ישראל בדרך של פעולת אכיפה כהגנה עצמית, אזרחיה בסיועה של אוגנדה

 המדינה מסייעת לטרוריסטים ולכן הפעולה היא –האחת :  קטגוריות2ל מוכרות "במשפט הבינ. אזרחיה

 המדינה אינה מסוגלת –השניה . מטעם המדינה ומותר לפגוע באינטרסים של המדינה הנותנת חסות לטרור

עול בשטחה של המדינה מותר למדינה הנפגעת לפ, במצב זה. או אינה מעונינת למנוע את פעילות הטרור

נוטה , במצב הדברים האמור. אולם לא כנגד אינטרסים של אותה מדינה, אשר משטחה מתבצע הטרור

 .אוגנדה להתאים לקטגוריה הראשונה

 

לאור האולטימטום , הצורך להגנה עצמית על החטופים היה מיידי: ישראל עמדה בכל תנאי מבחן וובסטר

ישראל ביצעה את פעולת החילוץ רק לאחר המתנה לנסיונות תיווך . טופיםשהציבו המחבלים והסכנה לשלום הח

וכך לא נותרה לה כל חלופה למעט כניעה , תוך מחאה וקריאה לשחרר את החטופים, לשחרור החטופים

ל באופן מידתי וסביר "עמדה בתנאי המשפט הבינ, כי הפעולה הישראלית, מן האמור עולה. לדרישות החוטפים

 . ריטריונים המחמירים ביותרתוך עמידה בק

 

  

 :טיעונים שהועלו על ידי ישראל בפועל. 4.3
י כללי "עפוכצודק תוך הצדקת המעשה כחוקי , התגובות לפעולה מצידן של מדינות המערב היו אוהדות ברובן

 ל כולל מושגים של"החוק הבינ: "שר המשפטים הגרמני, ר פוגל"כך למשל התייחס לפעולה ד. ל"המשפט הבינ

והעלה את טענת מעשה העתון דה וולט הגרמני הרחיב " ל"וכזה היה מבצע צה, פעולות חירום והגנה עצמית

קנצלר , קרייצקי. 58"הפגיעה בריבונות של מדינה זרה היתה מוצדקת כיוון שאוגנדה עזרה לחוטפים: "המדינה

ישראל לא היתה יכולה . ועל כן מצדיק פעולות מחוץ למסגרת החוק, הטרור עומד הרחק מחוץ לחוק: "אוסטריה

                                                                                                                                                    
57 Dienstein, 179-181, 203-207  

 ". לטרורלא להיכנע: ישראל למדה את העולם כולו לקח חשוב: נמשך גל התגובות הנלהבות "6.7.76 הארץ 58
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דומה היה שהמדינה שותפה . ולכן לא ניתן לטעון כנגדה בגין העדר תיאום, לתאם את הפעולה עם אוגנדה

הפעולה ,  לכשעצמה–מעלה הקנצלר טענה מושלמת של הגנה עצמית , כך. 59". לאחריות באיום על חיי אדם

 . אותה לחוקיתאולם הנסיבות בהן בוצעה הופכות ,  בלתי חוקיתהינה לכאורה

הצגת . ל"מדינות ריבוניות חייבות לכבד את האמנות הבינ: גם האמריקאים הצדיקו את הפעולה כהגנה עצמית

ינה מזכיר המד. 60ראיות למעורבות ממשלת אוגנדה ותמיכתה במחבלים תוכל להצדיק את הפשיטה הישראלית

אך גם עמדת ממשלה המסרבת לשחרר בני , ל היא מעשה חסר תקדים"פשיטת צה: "ר'הנרי קיסינג, האמריקאי

ב אינה סוברת שמותר למדינה לפעול בתחומי "ארה. ערובה המוחזקים בשטחה וגם נגע הטרור הם חסרי תקדים

ניתן . 61"לה עם החוטפיםאך המצב שונה כאשר המדינה המארחת חטופים משתפת פעו, מדינה ריבונית אחרת

אולם הנסיבות , הפעולה היא בלתי חוקית,  לכשעצמה–ר טענה מושלמת של הגנה עצמית 'לראות בדברי קיסינג

 .בהן בוצעה הופכות אותה לחוקית

 הפעולה הישראלית הוגדרה בתקשורת הצרפתית –ו תגובת צרפת כללה רק את החלק הראשון של טענה ז

השכיל להשיב להאשמה הצרפתית תוך השלמת טענת , שמעון פרס, שר הבטחון דאז. והפרת חוק כפיראטיות

 נסיבות המקרה הן –ובמשתמע , 62כי התגובה הצרפתית לא התחשבה בנסיבות המבצע, ההגנה העצמית באומרו

 . שהופכות אותו לחוקי

התגבש בישראל קו הגנה אחר לקראת , ל"היה חוקי על פי המשפט הבינ, כפי שראינו, חרף העובדה שהמבצע

 ביקורת על הסובלנות בעולם כלפי, מעבר לגינויו של אידי אמין, הקו המתוכנן כלל. הדיון במועצת הבטחון

הטרור הוא נגע מדבק שיש , יגאל אלון, לגישתו של שר החוץ וסגן ראש הממשלה דאז. 63ל"הטרור הבינ

ניתן , אופי התגובה הישראליתהסבר מסוים ל. 64עקרונית ומעשית כאחד, לעוקרו באמצעות מלחמה אוניברסלית

ל "ם נגד הטרור הבינ"על המערב לפעול מחוץ לאו: "בתקשורת הגרמנית, יצחק רבין, מ דאז"לראות בדברי ראה

,  הגיע הזמן שהמדינות הדמוקרטיות בעולם…ם" אין סיכוי לעשות משהו יעיל נגד הטרור באמצעות האו…

יפעלו יחדיו מחוץ , ל גידול סרטני לחברה שלנו"ור הבינאותן מדינות הרואות בטר, המדינות שוחרות השלום

גישה זו מצביעה על אי הכרה של האופציות הטמונות . 65"ם"ישראל איננה יכולה לצפות לצדק באו. ם"לאו

כי בצדק , יתכן. להצדיק את המלחמה היומיומית של ישראל נגד הטרור הערביל כדי "במוסדות ובמשפט הבינ

אולם אנו סבורים כי פעולה דיפלומטית נכונה במישור ; במידה שתספק אותה" צדק"סברה ישראל שלא תזכה ל

 כי בהתעלמות זו מן המשפט ,יםאנו סבור. היתה יכולה לסייע בהדיפת ההתקפה האוגנדית, ם"המשפטי באו

נמצא מעל ) ככל שיעמוד לצידה של ישראל (הצדקל באה לידי ביטוי הגישה הישראלית הבסיסית לפיה "הבינ

 . החוק

, ומו עבדאללה'ג, שר החוץ האוגנדי. השתמשה בטיעונים משפטיים לכל אורך האירוע, לעומת זאת, אוגנדה

                                                 
 ".ל"ב לדיון בפשיטת צה"הארגון לאחדות אפריקה דורש כינוס מועה "7.7.76 הארץ 59
 ".ב תדחה היום הגרסה שנפגעה ריבונות אוגנדה"ארה "9.7.76 הארץ 60
 ".ב"ב אימצה הצעה בריטית נגד חטיפות שתוגש למועה"ארה "11.7.76 הארץ 61
 ".ל"ב לדיון בפשיטת צה"הארגון לאחדות אפריקה דורש כינוס מועה "7.7.76 הארץ 62
 ".ב נדחה לשבת"הדיון במועה: " דן מרגלית8.7.76 הארץ 63
 ".לא כנאשמת, ישראל תופיע במאשימה "8.7.76 הארץ 64
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כי הפעולה הישראלית היא פעולת , אוגנדה שיתפה פעולה עם החוטפים הפלסטינים וטעןהכחיש כי ממשלת 

הצעת ההחלטה שגיבש הארגון לאחדות אפריקה קראה לגינויה של . 66תוקפנות אותה על מועצת הבטחון לגנות

וכן לכך שישראל תענה לדרישותיה הצודקות , פי אוגנדה ובפגיעה בריבונותהישראל המואשמת בתוקפנות כל

כי אוגנדה שומרת , הצהיר אידי אמין, בפנייתו לארגון לאחדות אפריקה. 67של אוגנדה בדבר פיצויים מלאים

את ראיית אוגנדה כי , כמובן, טענה זו משקפת. 68פשיטה הישראליתלעצמה את הזכות להגיב בכל צורה על ה

כי לא קיימת זכות לפעולה נגדית כנגד , עם זאת, ברור; ועל כן מקנה לה זכות תגובה, פעולת ישראל אינה חוקית

 . ל"י המשפט הבינ"הגנה עצמית חוקית עפ

משפטן , חיים הרצוג, ם דאז"הטיעונים שהציג בדיון במועצת הבטחון שגריר ישראל באו, בסופו של דבר

, במקום זאת. אולם נעדר בהם טיעון ההגנה העצמית עצמו, היו אמנם משפטיים ברובם, בהכשרתו המקצועית

. ל"יני המשפט הב"באלמנטים משפטיים שונים של חוקיות הפעולה הישראלית עפ, באופן לא סדור, נגע הרצוג

האמצעים שהשתמשו בהם היו המינימום הדרוש כדי למלא את "כי , בציינו, הוא התייחס לעניין המידתיות

אם , אדרבא"כי , באמרו, לפעולת הטרורהתייחס הרצוג לאחריותה של אוגנדה וסיועה , בנוסף". המשימה

נוסעת שחשה ברע ושהתה " ( בלוךתביא נא לפנינו מיד את הגברת, ממשלת אוגנדה רוצה להפריך את האשמות

. ציין את תמיכתו של אידי אמין בטרור ובחיסולה של מדינת ישראל, )ח בעת הפעולה ועל כן לא שוחררה"בבי

 המיליונים וקרא מספר 6שיבח את היטלר על רצח , הרצוג אף הזכיר כי אמין בירך על רצח הספורטאים במינכן

הציג הרצוג את הסיוע שהוענק , בנוסף. ם לחיסול מדינת ישראל"חודשים קודם לכן בעצרת הכללית של האו

שנהגיהם היו , החוטפים השתמשו בנמל התעופה של אנטבה בשני כלי רכב "–י צבא אוגנדה לחוטפים "ע

האוגנדים החליפו את החוטפים בתפקידי . י האוגנדים"סופקו להם כלי נשק ואמצעי קשר ניידים ע. אוגנדים

 . 69"ו שני מטוסי סילון אוגנדים מעל המסוף בו הוחזקו בני הערובההשמירה ומדי פעם חג

הטיעונים רחוקים מלהיות , עם זאת. רצף הטיעונים מצביע על חשיבה משפטית סדורה העומדת מאחוריהם

 . לוטין חסר לח– הגנה עצמית –והבסיס , בנויים כראוי

מ דיבר "הנציג המכובד של ברה: "לטיעונים אלו הוסיף הרצוג טיעונים מצפוניים ופוליטיים כנגד מתנגדי ישראל

, מ בתחום זה בהונגריה"ברצוני להזכיר את הישגיה הניכרים של ברה. תוקפנות וריבונות לאומית, על אלימות

.  מסין יוכל ללא ספק לפתח את הנושא הזהעמיתי המכובד. ומדינות אחרות במזרח אירופה, כוסלובקיה'צ

 היו מאד מאושרים 1968כוסלובקיה ב ' וצ1956כי עמי הונגריה ב , מ"ברצוני להבטיח לנציג הנכבד של ברה

כפי שאירע ,  דקות53 בני ערובה והיתה נמשכת רק 100לו נועדה ההתערבות הסובייטית בארצם רק לשחרור 

ון כאשר שיקולים פוליטיים מכתיבים לממשלת מקסיקו את עמדתה  קשה להבין ובלתי ניתן לאמ…באנטבה

, ודוחפים אותה למתוח ביקורת על מדינה קטנה ומגינה על עצמה נגד האויב המשותף של מקסיקו וישראל כאחת

                                                                                                                                                    
 ".ל"ם נגד הטרור הבינ"על המערב לפעול מחוץ לאו: רבין בטלויזיה הגרמנית "9.7.76 הארץ 65
 ". קנוניה עם אידי–החטיפה : הרצוג: ב"בדיון במועה "11.7.76 הארץ 66
 ".ב תדחה היום הגרסה שנפגעה ריבונות אוגנדה"ארה "9.7.76 הארץ 67
 ".הפסגה האפריקאית מגנה את ישראל "6.7.76 הארץ 68
 ". קנוניה עם אידי–החטיפה : הרצוג: ב"בדיון במועה "11.7.76 הארץ 69
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 .70"ל"כלומר הטרור הבינ

הפעולה מוצדקת כיוון : "ב גרסה סדורה ומובנית הרבה יותר"הציג במועצה שגריר ארה, שגריר ישראללעומת 

והמוכנים להרוג אם אין , שאינם מכירים בחוק כלשהו, שאנשים חפים מפשע זכאים להינצל מידי טרוריסטים

 חירותם תלויה  בני הערובה באנטבה היו מודעים לכך שהאפשרות היחידה להשיג את…נענים לתביעותיהם

קרא להכחדת מדינת ,  הספורטאים הישראליים במינכן11בממשלה שבראשה עומד אדם אשר שמח על רציחת 

 הפעולה הישראלית להצלת בני ערובה היתה כרוכה … מליון יהודים6ושיבח את היטלר שרצח , ישראל

יטב להשתמש בכוח מוגבל כדי קיימת זכות מוכרת ה, אולם.  בשלמות הטריטוריאלית של אוגנדהזמניתבפגיעה 

, במצב שבו המדינה שבתחומה נמצאים אזרחים אלו, להגן על אזרחי מדינה מפני איום קרוב של פציעה או מוות

ממשלת אוגנדה שיתפה פעולה עם  יש ראיות משמעותיות כי …איננה מוכנה או איננה מסוגלת להגן עליהם

הישראלית לשחרור בני הערובה גם מצביעות על כך  הקלות וההצלחה של הפעולה …החוטפים וסייעה להם

אנו ... לו באמת רצו זאת, ששלטונות אוגנדה עצמם יכולים היו להתגבר על החוטפים ולשחרר את בני הערובה

זדוני וחסר , ל ברוטלי"פשע בינם לעשות את כל האפשרי כדי להבטיח מניעת הישנות של "מאמינים כי על האו

 ). ה.ל וג. א–ההדגשה שלנו " ( שגרם לפעולה הישראלית הפשע– טעם זה של חטיפה

כי ישראל , ד טענה"לשכת עוה. גורמים משפטיים בישראל דווקא טרחו להציג את הבסיס המשפטי לפעולה

בין , ל להגן על חייהם ורכושם של נתיניהן"פעלה כדי להציל את חיי בני הערובה וכי מדינות כפופות לחובה בינ

חובה על מדינות להעניק תשומת לב נאותה לכל הנמצאים בשטחן ועם . יפוטן ובין אם לאואם נמצאים בתחום ש

הלשכה רמזה על קיום מנהג . לרבות תוך שימוש בכוח, זאת זכותה של ארץ הנתינות להגן על שלום נתיניה

מניעת : םבאומרה כי צידוק ההגנה העצמית על נתינים מוצא ביטוי בנוהג מדינות רבות בתנאים הבאי, בנושא

ליקויים של המדינה הנפגעת באמצעי ההגנה על נתינים זרים שעל אדמתה ופרופורציונליות בין , סכנה מיידית

שר המשפטים . 71אמנה בה היא חברה, אוגנדה לא מלאה את דרישות אמנת האג נגד חטיפות. האמצעי למטרה

למדינה יש זכות להגן על : ל את הפעולה"וקא התבטא כי בנסיבות אלו מתיר המשפט הבינוד, דוקחיים צ, דאז

, במועצת הבטחון, דוקא בפורום הרלוונטי ביותר, אולם. 72גם תוך שימוש בכוח במדינה זרה, קבע, אזרחיה

, רת הנימוקים הערכייםתוך שהיא מסיטה את הדיון לעבר זי, פרסה ישראל את טיעוניה המשפטיים באופן חסר

 . צודקים ככל שיהיו, זירה בה ספק אם יש לה סיכוי אמיתי לשכנע בטיעוניה

 

  :הערות ומסקנות ביניים. 4.4
כפעולת הגנה , ל"מבצע אנטבה הוא אחת הדוגמאות המובהקות לפעולה שניתן להצדיק על פי כללי המשפט הבינ

בעוד עיקר ההסברה התבססה , בו שימוש חלקי ולא מסודרתה עשישראל , חרף זאת. טרורפעולת עצמית נגד 

ונימוקי , ישראל לא מתנתקת מאזכור השואה. על תקיפת מדינות העולם בשל חוסר פעולה מלוכדת נגד הטרור

                                                 
 ".איומי סחטנות בעלי אופי נבזי: ב"הרצוג האשים את אוגנדה במועה "14.7.76 הארץ 70
 ".מבצע אנטבה היה חוקי: ד"לשכת עוה "11.7.76 הארץ 71
 . שם72
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הדיון לשאלות מסיתים את , מוצדקים ככל שיהיו, אשר כאמור, "מדינה קטנה שמתגוננת נגד המנסים להשמידה"

שיש בכוחו להצדיק את הפעולה , ל האובייקטיבי"במקום להתמקד במשפט הבינ, חלוקתערכיות שנויות במ

נחלצה ישראל מגינוי הודות לפעילות דיפלומטית , בסופו של דבר. הישראלית באופן שלא ניתן לחלוק עליו

 . ל"וקשה לומר שהסברתה נחלה הצלחה מסחררת בזירה הבינ, אמריקאית במועצת הבטחון
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 )1973 (אביב נעורים. 5
 

 רקע לאירוע. 5.1
הפעולה היתה .  מטרות של ארגוני מחבלים בצידון ובבירות8ל " תקף כוח של סיירת מטכ10.4.1973בליל ה 

במבצע חוסלו באישון לילה מחמד . שכלל תקיפה יזומה של מטרות מחבלים, "אופנסיבה זוטא"חלק ממבצע 

 של ערפאת ומראשי המתכננים את טבח הספורטאים סגנו, מנהיג ארגון ספטמבר השחור, )יוסף-אבו(אר 'נג

ל וראש המבצעים המיוחדים של הארגון וכמאל "האחראי לפעולות הטרור של הפתח בחו, כמאל עדואן, במינכן

מפעלים ומפקדות ,  מטרות נוספות של החזית העממית לשחרור פלסטין5הכוח תקף . דוברו של ערפאת, נאצר

אשר גינתה את , הגישה למועצת הבטחון תלונה נגד ישראל, חץ מצרי כבדבל, לבנון. של ארגוני המחבלים

, גולדה מאיר, הפעולה היתה חלק משורת פעולות שבוצעו בהוראתה של ראש הממשלה. 21.4.7373הפעולה ב 

נכשל נסיון פיגוע , ספורים לפני הפעולהכי ימים , יש לציין. לחיסול כל האחראים לטבח הספורטאים במינכן

 . בזכות פעולה ישראלית, כנגד יעדים ישראליים בניקוסיהטרוריסטי 

 

 : ל בהם יכולה היתה ישראל לעשות שימוש"י המשפט הבינ"טיעונים עפ. 5.2
על פי . על כל מדינה מוטלת חובה למנוע פעילות אלימה של קבוצות חמושות משטחה כנגד מדינות אחרות

ומשלא עשתה ,  כדי למנוע פעילות זוdue dilligenceל לבנון מחוייבת לפעול באופן תוך הפעלת "משפט הבינה

או לא היתה מעוניינת , זאת קמה זכות לישראל לאכוף בשטחה את החובה שלבנון היתה אמורה אך לא יכלה

") הפתחלנד("ים במדינה לבנון התירה לארגוני המחבלים הפלסטינים לפעול בחופשיות באזורים שונ. למלא

תראה כי , Murphyי מאפייני הסיוע של "בחינה עפ: אלא להיפך, ללא שתעשה כל מאמץ להצר את צעדיהם

כי לבנון פעלה , נראה. בתחבורה ובמודיעין, בנשק, לבנון סייעה לארגונים אשר פעלו משטחה באימונים

ולהקים " מתקפה חמושה"ה להגיע לכדי והצטברות של פעולות טרור בהחלט עשוי, בתוקפנות נגד ישראל

אף ניתן היה . אלא אף כנגד לבנון עצמה, לישראל זכות לפעולת הגנה עצמית לא רק כנגד ארגוני המחבלים

שטחים שהיו כמעט בבחינת , כי העובדה שלבנון לא אכפה את ריבונותה בשטחים אלו, להרחיק לכת ולטעון

  לכאורהתוך החלשת הטיעון הלבנוני בדבר פגיעה, ל אפשרות לפעול בהםמקנים לישרא, "מדינה בתוך מדינה"

, מכל מקום. ערים שבשליטת ממשלת לבנון וצבאה, אלא שפעולה זו בוצעה בבירות ובצידון; בריבונותה

פעולה אשר בוצעה , ולצורך העניין ניתן להתמקד בטבח הספורטאים במינכן, פעולתם של ארגוני המחבלים

התמיכה הלבנונית . בוודאי מגיעים לכדי מתקפה חמושה כנגד ישראל, מית של ישראלכנגד משלחת רש

מקימים אחריות למעשה מצד , ללא ספק, תוך הכרה ברורה באופי הפעולות שהם מבצעים, המתמשכת בארגונים

  .אלא אף בשל סיוע לאותה מתקפה, לא רק בשל העדר פעולה  מצידה, לבנון

הרי ,  הצדקת פעילות צבאית כנגד יעדים לבנוניים,כמובן, המחבלים מאפשרתהגם שתמיכת לבנון בארגוני 
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. כי אם פליטים פלסטינים, הנפגעים לא היו אזרחים לבנוניים: שהפעולה לא יועדה לפגוע ביעדים לבנוניים

לא היתה כל הפרעה . באופן שהפגיעה כתוצאה ממנה צומצמה למינימום, הפעולה היתה נקודתית וממוקדת

 .  באופן מינימלינפגעה, נפגעהאם ,  השלטון הלבנוניים ולמעשה הפעולה בוצעה כך שריבונותה של לבנוןלסדרי

במצב בו אותה מדינה אינה , פעולת אכיפה נועדה לתת מענה לפעילות מזוינת משטחה של מדינה אחרת, כזכור

משרתים את האינטרסים , טחהפעילותם של ארגוני המחבלים מש. מעונינת או אינה מסוגלת למנוע פעילות זו

, גם אם מעונין, ואינו מסוגל, הממשל הלבנוני הוא חלש. ישראלערב כנגד והאינטרסים של מדינות , הלבנונים

בו ארגוני המחבלים הפועלים בתוך שטחה של לבנון , במצב זה. לאכוף את ריבונותו על כל שטחי המדינה

 לישראל לפעול באופן שיהווה תחליף לפעולה שהממשל הלבנוני היה מותר, פוגעים באינטרסים ישראליים

 . כדי להפסיק את התוקפנות כלפי ישראל, צריך לעשות

שכן לבנון , כי הפעולה פרופורציונלית למטרתה והכרחית, אם נבדוק את המעשה לאור מבחני וובסטר נראה

להביא , באמצעים דיפלומטיים, צליחוסירבה להפסיק את הפעולות המתבצעות משטחה ומדינות המערב לא ה

ואף אינה (פעולת אכיפה לא צריכה , דינשטיין' על פי דעתו של פרופ. להפסקת התמיכה הלבנונית בטרור הערבי

גם אם פעולת האכיפה בוצעה מספר חודשים לאחר פעולת התוקפנות , כך. להיות מיידית ורפלקסיבית) יכולה

הישנות , אולם למעלה מכך; לטעון להגנה עצמית מסוג פעולת אכיפההרי שעדיין ניתן , אליה היא מיוחסת

י חלק "פעולה מותרת עפ, יכולה להקים בסיס אף לטענת הגנה עצמית מקדימה, התקיפות כנגד יעדים ישראלים

 .  מן הדעות

 

 :טענות שהועלו על ידי ישראל בפועל. 5.3
 . ם כי בצורה לא מאורגנתא, ישראל העלתה את מרבית הטיעונים המשפטיים הרלוונטיים

במסיבת . י ארגוני הטרור הפלסטינים נגד אינטרסים ישראל"הוזכרו פעולות הטרור שבוצעו ע, ראשית

להסביר את העמדה , ל דוד אלעזר"רא, ל דאז"נבחר הרמטכ, עיתונאים שנערכה לנציגי התקשורת הזרה

, "ה ובמקומות אחרים בחודש האחרוןהתגברותה של הפעילות החבלנית באירופ"הוא הציג את . הישראלית

 . 74"הפעולות שלהם נכשלו ברובן הגדול" כי ,אולם בהמשך המשפט ציין

והיותה של המדינה הלבנונית , הטרורהטיעון הבא אותו העלתה ישראל הוא החסות הלבנונית שניתנה לארגוני 

מדינה זו ובירתה מהווה היום אחד . לבנון מהווה כיום המרכז של כל ארגוני הטרור: "ל"הרמטכ. מדינת טרור

להחזיק בסיסים ומפקדות ולהכין בחופש מלא את , בו יכולים טרוריסטים להתאמן, המקומות המעטים בעולם

לבנון היא "כי , ציין בעניין זה בפני מועצת הבטחון, יוסף תקוע, ם"ר באוהשגרי. 75"הפעילות החבלנית שלהם

כי לבנון עצמה אינה אוכפת את ריבונותה , בנוסף נטען. 76"הבסיס הראשי לפעולות הטרור וגן עדן לטרוריסטים

כי לבנון מאפשרת את , השגריר טען טרם הדיון במועצה. לארגוני המחבלים לפעול כרצונםבכך שמאפשרת 

                                                                                                                                                    
73  Security Council Resolution 332 (1973). 

 ".הפשיטה באה בעקבות ריבוי מעשי חבלה בזמן האחרון באירופה: ל במסיבה עם כתבי חוץ"הרמטכ "11.4.73 הארץ 74
 . שם75
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י פושעים ומקפחת על כן את זכותה לדרוש כיבוד הריבונות מצד אלה המגינים על עצמם נגד "ניצול תחומה ע

חייב להבין שהוא , כל מי שמתיר לפושעים להשתמש בביתו: "ו אמר את הדברים הבאיםבדיון עצמ. 77טרור

ל "וניתן לזהותו בתקשורת בחו, נקלט בקרב שומעיו, שהוסבר כראוי, כי מסר זה, ניכר. 78"פוגע בבטחונו הוא

הטרוריסטים אינם יכולים לטעון כי בסיס : " כך מסביר העיתון האיטלקי קוריירה דלה סרה–ותר מאוחר י

המדינה המעניקה למחבלים זכות להקים את בסיסיהן . המוצא של התקפותיהם ייחשבו למקומות מחוסנים

קשה למצוא פגם בהגיון : "העיתון הלונדוני דיילי טלגרף ציין. 79"איננה יכולה לדרוש חסינות לעצמה, בתחומה

 . 80"קבוצות הטרור השונות הפועלות תחת הנהגת הפתח אינן מכבדות ריבונות). בפעילות בתוך לבנון(הישראלי 

 

.  וביעדים לבנונייםכי הפעולה היא פרופורציונלית וכי נמנעה ככל הניתן פגיעה בחפים מפשע, עוד טענה ישראל

כוחותינו קיבלו הוראות לעשות את כל המאמצים כדי להימנע מפגיעות : "ל במסיבת העיתונאים"הרמטכ

הפשיטה לבירות "כי , ה המשיכה טיעון זה באומרהראש הממשל. 82"באזרחים ומהיתקלות עם חיילי צבא לבנון

אלא גם מבחינה זו שבחורינו שמרו , והפעולה בניקוסיה הם מבצעים שיש להתגאות בהם לא רק מבחינת הביצוע

במקומות מספר "כי , ל הוסיף וציין"הרמטכ. 83"על טוהר הנשק ואף סיכנו חייהם כדי לא לפגוע בחפים מפשע

ניתן לראות בטענה זו ביטוי . 84"והיו להם אבידות אחדות, ניסו להתערב.) ה.וג. ל. א–חיילי צבא לבנון (הם 

 . כך שאין לצבא לבנון זכות להתערב בפעולה חוקית ישראליתל

אפשר לראות בפעולה זו גם גמול על : "אך ממוטט אותו לאלתר, ל מעלה את טיעון פעולת הגמול"הרמטכ

אם היה בכוחן . 85"אם כי מבחינת העיתוי היה כאן במידה מסוימת צירוף מקרים, התקפת המחבלים בקפריסין

 . ל רומס אפשרות זו"הרי שהרמטכ, של הנסיבות לסייע לישראל להצדיק את הפעולה

טוענת ראש , כך. אך לשווא, כי ניסתה לפתור את הסכסוך בדרכי שלום, ישראל טענה באופן כללי ביותר

 . 86"נמשיך במאמצים להגיע לשלום, עם זאת. השיבו ריקם את ידנו המושטת לשלום) ערביםה(הם : "הממשלה

וודאי שהפעולה אינה מוסברת . אינו מוזכר כלל" הגנה עצמית"כי בהסברה הישראלית המונח , חשוב להדגיש

 לאחררמז כללי ויחיד לכך הוא בדבריו של השגריר תקוע . ל"י המשפט הבינ"ת אכיפה המותרת עפכפעול

 ישראל תמשיך להגן על עם ישראל …ישראל עומדת על זכותה לפגוע בבסיסי המחבלים:"החלטת המועצה 

כי , לא מן הנמנע. 87"ל"בהתאם לזכויותיה הבלתי מעורערות והתחייבויותיה הבינ, מהתקפות רצח ערביות

וממילא נאמרים הדברים לאחר , אולם הדבר אינו מצוין בדבריו, הזכות המוזכרת היא זכות ההגנה העצמית

                                                                                                                                                    
 ".ם"ב גרוש ישראל מהאו"נציגי ערב ידרשו מחר במועה: " רפאל רוטשטיין15.4.73 הארץ 76
 ".ב על תלונת לבנון"ב בדיון במועה"מצפים לוטו מצד ארה "13.4.73 הארץ 77
 ".ם"ב גרוש ישראל מהאו"נציגי ערב ידרשו מחר במועה: " רפאל רוטשטיין15.4.73 הארץ 78
 ".ל בבירות"ת בעיתונים על פעולת צהגינוי והתפעלו: " אליהו מאייסי12.4.73 הארץ 79
 . שם80
 ".הפשיטה באה בעקבות ריבוי מעשי חבלה בזמן האחרון באירופה: ל במסיבה עם כתבי חוץ"הרמטכ "11.4.73 הארץ 82
 ".ים תשא באחריותארץ ערבית שבה יהיו מטות מחבל: גולדה מאיר מזהירה "12.4.73 הארץ 83
 ".הפשיטה באה בעקבות ריבוי מעשי חבלה בזמן האחרון באירופה: ל במסיבה עם כתבי חוץ"הרמטכ "11.4.73 הארץ 84
 ".הפשיטה באה בעקבות ריבוי מעשי חבלה בזמן האחרון באירופה: תבי חוץל במסיבה עם כ"הרמטכ "11.4.73 הארץ 85
 ".ארץ ערבית שבה יהיו מטות מחבלים תשא באחריות: גולדה מאיר מזהירה "12.4.73 הארץ 86
 ".ב בהמנעות המעצמות הגדולות"גינוי פושר לישראל במועה: " רפאל רוטשטיין22.4.73 הארץ 87
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הרי שאין , רוריסטיםכי לאור העובדה שהפעולה בוצעה נגד ט, תקוע שגה שגיאה גסה בטוענו. החלטת הגינוי

. אלא שישראל לא טרחה לעשות זאת כראוי, ם לספק צידוקים"בכוחה של מגילת האו. 88צורך להצדיק אותה

י שטען כ, סיר קולין קראו, תגובה בריטית לטענתו של תקוע לא איחרה לבוא מפי הנציג הבריטי במועצה

כל מעשה אלימות מצריך "ם וכי "י מגילת האו"הפעולה היא מעשה של אלימות שאין להצדיקו בשום אופן עפ

מצד , הרי שתגובה מסוג זה, כי אם היתה ישראל מביאה את הצידוקים באופן מסודר, לא מן הנמנע. 89"צידוק

 . היתה נחסכת, מדינה שאיננה צד לסכסוך

טיעון בולט שמקומו אינו . יעונים מצפוניים השזורים בדברי ההסברה הישראלייםלא ניתן להתעלם מאוסף של ט

: השגריר תקוע רומז על אנלוגיה בין פעולות הטרור לבין השואה באומרו בפני המועצה. נפקד הוא השואה

מסתתר מאחורי שיקולים יורידיים של , העולם שומר שתיקה? מדוע אין המועצה עושה מאומה נגד הטרור "

בצטטו , הוא מעלה בפני נציגה של סין טענה, בנוסף. 90"כפי שעשה כאשר הושמדו ששה מליון יהודים, בונותרי

כל חסידי : "1920למנהיג ציוני בסין משנת , סון יאט סאט, בפניו אגרת של מייסדה של סין המודרנית

 הנפלאה שתרמה כה רבות לתרבות האדם וזכאית בצדק הדמוקרטיה חייבים לתמוך בתנועה לשיקום אומתכם

: טענה נוספת העלה השגריר כנגד המועצה בתגובה להחלטת הגינוי. 91"לתפוס מקום מכובד במשפחת העמים

היתה מועצת הבטחון מגנה גם את יציאת , ניתן לומר כי אילו ביקשו זאת המצרים, בימים אלה של פסח"

 . 92"מצרים

האשים לאחר ההחלטה את משלחות צרפת ובריטניה באדישות כלפי הטרור , אבא אבן, שר החוץ דאז

לעג לחוק ולמוסר "כי היא מהווה , ריר תקוע על הצעת ההחלטהקודם לכן אמר באותו הקשר השג. 93וקורבנותיו

 הצעת ההחלטה היא עלבון לאלה המנסים להיאבק נגד מעשי הרצח והאלימות הפראיים נגד אזרחים –ל "הבינ

 .94"חפים מפשע בכל רחבי העולם

כי אינה אפקטיבית במאבק נגד הטרור ממנו , עקע את סמכותה של מועצת הבטחון בטענהישראל ניסתה לק

דברי . ל אינו רלוונטי"כאילו המשפט הבינ, ועל כן יכולה ישראל לפעול ככל העולה על רוחה, סובלת ישראל

ם " תופעה זו זורקת אור על הקושי לגייס את מוסדות האו…: "לאחר ההחלטה, אבא אבן, שר החוץ דאז

מועצת : "השגריר תקוע בדבריו בפני המועצה. 95"ל"וסוכנויותיו לפעולה נגד הטרור הפוגע בחוק ובתרבות הבינ

. 96" לישראל אין ברירה אלא להגן על אזרחיה באמצעיה היא…הבטחון מעולם לא גינתה אף פעולה נגד ישראל

כמה ישיבות נוספות של מועצת הבטחון נחוצות עוד כדי להזכיר לעולם שבכל : "בהמשך הדיון הוסיף

לאחר ההחלטה . 97"?ההיסטוריה של מוסד זה לא נתקבלה אפילו החלטה אחת לגנות רצח אזרחים ישראליים

                                                 
 ".ם"ב מזהירה מקבלת החלטה חד צדדית באו"ארה "18.4.73 הארץ 88
 . שם89
 . שם90
 . שם91
 ".ב בהמנעות המעצמות הגדולות"גינוי פושר לישראל במועה: "אל רוטשטיין רפ22.4.73 הארץ 92
 ".צרפת ובריטניה גילו אדישות לקורבנות הטרור: אבן "22.4.73 הארץ 93
 ". היום–ב "הצעת הגינוי לישראל במועה: " רפאל רוטשטיין19.4.73 הארץ 94
 ".צרפת ובריטניה גילו אדישות לקורבנות הטרור: אבן "22.4.73 הארץ 95
 ".ם"ב מזהירה מקבלת החלטה חד צדדית באו"ארה "18.4.73הארץ  96
 ".ב להטיל וטו"לניסוח הצעה שלא תאלץ את ארהמאמץ : " רפאל רוטשטיין19.4.73 הארץ 97
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אינה , ם"כמוה כמוסדות אחרים של האו, שמועצת הבטחון, החלטה זו מוכיחה פעם נוספת"כי , אמר תקוע

לדון לגופם של עניינים , תהליכי ההצבעה והתוצאות הקבועות מראש שלה, בגלל המבנה וההרכב, מסוגלת

ם ומועצת הבטחון אינם "ל ובכך גם האו"כי המשפט הבינ, תקוע טוען למעשה. 98ת"השנויים במחלוקת במזה

ישראל נותרת , כך. שכן הם גופים פוליטיים המוטים לרעתה של ישראל, אפקטיביים למאבק נגד הטרור הערבי

אלה ; כי איננו חולקים על עצם הטענות והעלאתן, חשוב להדגיש. מלבד פעולה צבאית נגד הטרור, פהחסרת חלו

כי במקום להתעלם מן המשפט , טענתנו היא. ל"טענות לגיטימיות הן במישור הישראלי הפנימי והן במישור הבינ

על מנת , תה ולצרכיהל ובמוסדותיו לטוב"משפט הבינשפת היכולה ישראל דווקא לעשות שימוש ב, ל"הבינ

את זאת ישראל לא . ל"להראות לעולם כי פעולותיה נסמכות על עקרונות בסיסיים ומקובלים במשפט הבינ

ל ובצידוק ההגנה העצמית שהוא " מחדלה של ישראל מעשות שימוש במשפט הבינ.ועל כך אנו מיצרים, עושה

מדינות .  ולתדמיתה השלילית בעיני העולםל"תורם לגינוי אותו סופגת ישראל מהזירה הבינ, מעמיד לרשותה

ישראל נרתעת . ל כדי להביא לגינויה של ישראל"ערב מצליחות פעם אחר פעם לעשות שימוש במשפט הבינ

 .על אף שיש בכוחו להצדיק פעמים רבות את פעולותיה, ל"מלעשות שימוש במשפט הבינ

י "י מדינות אירופה לבין הגישה הריאליסטית הננקטת ע"מעניין להשוות בין הגישה הפוזיטיביסטית הננקטת ע

כי , העיתון האיטלקי קוריירה דלה סרה קובע. הגם שהשתיים שותפות בתקיפת הפעולה הישראלית, ב"ארה

, בדומה. 99"אולם אין פירושו כי יש לתמוך במעשה גמול, ינוי הטרור הערבי חייב להיות מלא ללא הסתייגותג"

פי שניתן כ, ם"ל ושל משטר מגילת האו"חרד ליציבותם של המשפט הבינ, ם קולין קראו"שגריר בריטניה באו

ל תסכים לפעולה הישראלית בלבנון הרי זה כשיבה למצב של "אם הקהיליה הבינ: "ללמוד מדבריו בפני המועצה

. 100"ם"י מגילת האו"מעשה של אלימות רשמית שאין להצדיקו בשום אופן עפ) הפעולה היא (…ל"אנרכיה בינ

יש לגנות את ההתקפה הישראלית שכן היא מהווה ", בפני המועצה, לואי דה גרינגו, ם"רי שגריר צרפת באולדב

להבדיל בין הטרור של המחבלים לבין הטרור הנגדי ) יש (…פגיעה שאין להשלים עמה בריבונות של לבנון

ובתור שכזו היא חייבת , ם"והיא גם חברה באו, ל"י הקהילה הבינ"המוכרת ע, י מדינה"המאורגן ע, הישראלי

 . 101"ל"י הנורמות של המשפט הבינ"לנהוג עפ

 התקפות על לבנון איחדו את הלבנונים …הפעולה לא יעילה"כי , הטיימס האמריקאי מנמק, לעומת זאת

אך אינו מקרב את ,  הקו הקשוח של רצח נגדי מביא תוצאות כלשהן.כ באיבה נגד ישראל"השקטים בד

י "מעגל האלימות לא יישבר ע: "אמר בדיון במועצה, סקאלי. והן א'ג, הנציג האמריקאי במועצה. 102"השלום

יש להוקיע מעשי . כוחות קונבנציונליים ואלימות מצד אנשים פרטיים וקבוצותקבילת הבדלים בין אלימות מצד 

ב "ברומזו על המלחמה הקרה בין ארה, אמר השגריר סקאלי, לאחר ההחלטה. 103"אלימות אלה בצורה שווה

קביעת האשמים . ר ואל לקבוצות פרטיות לייצא אלימות וטרוראל למדינות לייצא אלימות וטרו: "מ"לבין ברה

                                                 
 ".ב בהמנעות המעצמות הגדולות"גינוי פושר לישראל במועה: " רפאל רוטשטיין22.4.73 הארץ 98
 ".ל בבירות"גינוי והתפעלות בעיתונים על פעולת צה: " אליהו מאייסי12.4.73 הארץ 99

 ".ם"ב מזהירה מקבלת החלטה חד צדדית באו"ארה "18.4.73 הארץ 100
 ".ב להטיל וטו"מאמץ לניסוח הצעה שלא תאלץ את ארה: " רפאל רוטשטיין19.4.73 הארץ 101
 ".ל בבירות"גינוי והתפעלות בעיתונים על פעולת צה: " אליהו מאייסי12.4.73 הארץ 102
 ".ם"ב מזהירה מקבלת החלטה חד צדדית באו"ארה "18.4.73 הארץ 103
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, ב לשבת בחיבוק ידיים"אין בדעת ארה. היא בעלת חשיבות משנית לגבי הצורך בהפסקת הסבל משני הצדדים

, ת ובכך נוסכים אשליה אצל כמה ממשלות כאילו יש לאל ידן"שעה שאחרים מזרימים נשק לצד אחד במזה

, בדומה לישראל, גם האמריקאים, כפי שניתן לראות. 104"ת"ב נוסף במלחמת המזהלהסתכן בסיבו, בנשק זה

תוך הצנעת מעמדו של המשפט , נוקטים בגישה ריאליסטית ונוטים לייחס חשיבות לאינטרסים הלאומיים

 . ל"הבינ

י דברי "עפ. עושה שימוש בשפה משפטית בעיקרה, גם אם מונעת ממניעים פוליטיים ברורים, סובייטיתהגישה ה

 מעשי פיראטיות ומעשי …תוקפנות ישראלית במצח נחושה) הפעולה היא: "(יעקב מאליק, מ במועצה"נציג ברה

כמדינה , ם"ה מן האועד לגירוש, מ מוכנה לתמוך בכל סנקציות מטעם המועצה נגד ישראל" ברה…רצח חייתיים

 .105"שעשתה את התוקפנות מטרה עיקרית של מדיניות החוץ שלה

 

 :הערות ומסקנות ביניים. 5.4
בחזית ההסברה , ואינו נעזר בסיוע משפטיאשר ברור כי אינו בעל השכלה משפטית , ל"הצבתו של הרמטכ

, ל"הצביעה יותר מכל על התעלמות מהמשפט הבינ, הישראלית במסיבת העיתונאים בהשתתפות הכתבים הזרים

תוך שהוא ממוטט את הצידוקים , ל את נימוקיו"האופן בו הציג הרמטכ. את הפעולה גם כשביכולתו להצדיק

וכי השימוש בנימוקים העולים בקנה , כיח כי לא היתה מחשבה משפטית מאחורי דבריומו, בטרם ביסס אותם

, ראש הממשלה לשעברגם . מקרי בלבדהיה , ל לישראל להציג"אחד עם הצידוקים שמאפשר המשפט הבינ

והצדיקה , ל"פעלה תוך התעלמות מוחלטת מקיומו של משפט בינ) כמו בפרשת חטיפתו של אייכמן(גולדה מאיר 

 . את פעולתה בנימוקים מוסריים בלבד

תוך שביצע שגיאות ביישום כללי , הציג נימוקים מעורבים ללא סדר הגיוני, יוסף תקוע, ם"שגריר ישראל באו

 . ל"המשפט הבינ

, ניכר כי מרבית הנימוקים המשפטיים הרלוונטיים מופיעים בסופו של דבר בדברי ההסברה הישראליים, ככלל

. כלשהומשפטי רים וספק אם היתה מאחריהם מחשבה משפטית כלשהי שנבעה בייעוץ אולם אלה אינם סדו

הגם שלא ישפיעו על , מבחינת המקרים אנו סבורים כי העלאת טיעונים משפטיים בצורה מקיפה ומסודרת

נופלים על אוזניים אירופיות קשובות ועשויים אף להשפיע על עמדתן של חלק מן ,  מדינות העוינות את ישראל

 .המדינות

                                                 
 ".ב בהמנעות המעצמות הגדולות"גינוי פושר לישראל במועה: " רפאל רוטשטיין22.4.73 הארץ 104
 ".ם"ב גירוש ישראל מהאו"נציגי ערב ידרשו מחר במועה: " רפאל רוטשטיין15.4.73 הארץ 105
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 )1988) (האד'ג-אבו(ליל אלוזיר 'חיסול ח. 6
 

  לאירוערקע. 6.1
-אבו(ליל אלוזיר 'ל בסיוע סוכני מוסד לחוף התוניסאי והגיע לביתו של ח" חדר כוח סיירת מטכ16.4.88ב 

ליל 'ח.  מנגנון הגזרה המערבית–נגנון הצבאי של הפתח סגנו של ערפאת לעניינים צבאיים ומפקד המ, )האד'ג

 1975 במלון סבוי ב  הטרורליל אלוזיר היה אחראי אישית לפיגועי'ח. אלוזיר חוסל והכוח עזב את תוניס

הימים היו ימי ראשית האינתיפאדה .  וכן היה מעורב ברצח הספורטאים במינכן1978ובאוטובוס הדמים ב 

 . ר היה פעיל בגיוס המשאבים ובתכנון פעולות הטרור במסגרתהליל אלוזי'וח, הראשונה

ג בדימונה ורצח שלושה "ההחלטה הסופית לביצוע הפעולה התקבלה לאחר פיגוע חטיפת אוטובוס עובדי הקמ

 . מהם

הוכחות ברורות ואף הודאות של גורמים , אף על פי שתוך זמן קצר. ישראל מעולם לא נטלה אחריות למעשה

ולמרות שהאצבע המאשימה הופנתה כלפי ישראל מייד לאחר , ל" פרוסות על גבי העיתונים בחוישראלים היו

 . ישראל הכחישה רשמית כי הפעולה בוצעה על ידה, הפעולה

 

 :ל בהם יכולה היתה ישראל לעשות שימוש"טיעונים מתוך המשפט הבינ. 6.2
פ ופתח מלבנון "ומאז גירוש מפקדות אש, נגד אזרחים ישראלים מזה שניםכרצחניים ארגון הפתח ביצע פיגועים 

ראשי הארגונים ישבו בבירת . באופן חופשי משטח תוניס, כמו גם ארגונים נוספים, פעל הארגון, במלחמת לבנון

 נתנה תוניס לטרוריסטים סיוע בתחום, Murphy' י הגדרות פרופ"עפ. ואנשיהם התאמנו בה בחופשיות, המדינה

תוניס .  הסברתי–ובוודאי גם תמיכה במישור הרטורי , תמיכה כלכלית, אפשרות לשימוש בשטחה, הדיפלומטי

' על פי פרופ.  של ממשניתן לייחס לה טרור מדינהבהכרח גם אם לא , סיוע לכנופיות חמושות, לפיכך, נתנה

Casseseפחות הסכמה שבשתיקה לפעילות לכל ה, ניתן לייחס לה, גם ללא הוכחת סיוע אקטיבי,  שהובאו להלן

י חוליות פתח בידיעה ובתמיכה של ממשלת "ניתן לטעון כי פעולות המבוצעות ע, לפיכך. הארגונים משטחה

הן כתוקפנות מצידה והן בהפרת חובתה למנוע פגיעה , י תוניס"ל ע"מהוות הפרה של כללי המשפט הבינ, תוניס

 . בישראל משטחה

, 3314/1974ם "י החלטת עצרת האו"פ בתחומה כמותרת עפ"לת משרדי אשתוניס יכולה להצדיק את פעו

שכלל אינה בעלת , ספק רב אם גם החלטה זו, עם זאת. המתירה הושטת סיוע לעמים הנלחמים מלחמת שחרור

לו פעולות יל טרם הכריע א"המשפט הבינ. ג"מאפשרת הצדקת חטיפת האוטובוס של עובדי הקמ, תוקף משפטי

החטיפה היא פעולה אלימה כנגד קהל יעד רחב ומאחוריה ; ת מאבק לאומי לשחרור ואלו אינןמוצדקות במסגר

קל לזהות את הפעולה כטרור ולא כמאבק , Clark & Beckלפי הגדרת המלומדים , כך. מטרה פוליטית ברורה

 .ליל אלוזיר אישית'מאחורי פעולה זו ודומותיה עמד ארגון פתח וח. לגיטימי לשחרור לאומי

פעולה . 7.3.88בתגובה לתקיפת האוטובוס הישראלי ב , עולה הישראלית יכולה היתה להיחשב לפעולת גמולהפ
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פרט (ללא פגיעה בחפים מפשע , החיסול היה ממוקד מאדואכן , כזו צריכה להיות מוגבלת בכוח בו נעשה שימוש

 לא נפגעה מעבר למינימום ,געהאם נפ, אף ריבונותה של תוניס. או ברכוש) לשומר הראש שחוסל בכניסה לבית

. ובוודאי לא התקיימה פגיעה מתמשכת בריבונות המדינה, לא נפגעו סדרי השלטון ולא נפגעו אזרחים, הדרוש

הפעולה התבצעה תוך זמן סביר מהפעולה עליה . ניתן לטעון כי התקיימה דרישת הפרופורציונליות, לפיכך

במקרה שלפנינו מעט : כי הקשר בין הפעולות חייב להיראות, יאדרישה נוספת ה. תוך מעט יותר מחודש, מגיבים

כי היא שומרת לעצמה את זכות , אולם אם ישראל היתה מצהירה מיד לאחר הפיגוע, קשה להראות קשר כזה

ישראל אמנם לא ניסתה להשיג מתוניס תרופה בדרכי שלום . היתה יכולה לחזק את הזיקה בין הפעולות, התגובה

פ ולפתח "אולם הזהירה את תוניס פעמים רבות לבל תאפשר לאש, זק שנגרם לה מפעולה זוישירות בגין הנ

, ם"י משטר מגילת האו"י רוב המלומדים כפעולה אסורה עפ"כי פעולת גמול נחשבת ע, יוזכר. לפעול מתחומה

פעילות ניתן לייחס לתוניס אחריות ישירה ל, לאור הסיוע שנתנה תוניס לארגונים הפלסטיניים, אך מנגד

, וודאי שכנגד הפועלים משטחה, את זכות הפעולה כנגדה, למעשה, אחריות אשר מקימה, שהתבצעה משטחה

גם כאן ניתן לטעון לקיום דרישת הפרופורציונליות והדרישה לנסיון לפתור את  .באמצעות פעולת אכיפה

שנויה , עונים הישראליתשאכן  עשויה להיות בעייתית במסכת הטי, דרישת הדחיפות. הסכסוך בדרכי שלום

אולם לאור העובדה שפעולת המדינה אינה נעשית , Websterהיא נכללת בדרישות מבחן . במחלוקת עקרונית

אילו היו בידי ישראל ). דינשטיין(ספק אם היא רלוונטית , אלא לאחר הפעלת שיקול דעת, באופן אינסטינקטיבי

 . חזקת מסכת הטיעונים הישראלית אף יותרהיתה מת, ראיות לפעולות נוספות המתוכננות כנגדה

 

 :טיעונים שהועלו על ידי ישראל בפועל. 6.3
ישראל שמעולם לא , לכאורה. התנהגות ישראל באירוע זה שונה מהתנהגותה באירועים קודמים שנידונו כאן

 להכיר מבלי, עם זאת. לא השתמשה כלל בנימוקים מכל סוג שהוא לשם הצדקת הפעולה, נטלה אחריות למעשה

שעצם , אגב, ברור. זאת עשתה בעיקר תוך שימוש בטיעונים מצפוניים. הגנה ישראל על הפעולה, באחריותה

 . המצדיק הפנית אצבע מאשימה כלפי ישראל, השימוש בנימוקים הינו ככובע הבוער על ראשו של הגנב

 היתה צריכה להצדיק את ישראל לא, מחד. ניתן לחלוק על הבחירה הישראלית להכחיש את האחריות לפעולה

אשר סביר , ישראל ספגה גינוי מתון יחסית ממועצת הבטחון. ל חריפה"הפעולה ולהתמודד מול ביקורת בינ

ברור היה שהאצבע המאשימה תופנה מיידית , מאידך. לאור דעת הקהל העויינת אותה, שהיתה סופגת בכל מקרה

וישראל לא תוכל להמשיך עוד להכחיש , י המבצעכנגד ישראל וברור היה שבמוקדם או במאוחר ידלפו פרט

יחד , כך. והנזק לתדמיתה של ישראל בדעת הקהל היה נגרם למרות ההכחשה, את אחריותה למעשהבהצלחה 

ספק אם הפיקה ישראל את ההשפעה המרבית של הפגנת , עם הפגיעה שהתרחשה ממילא בתדמית הישראלית

כל נסיון להצדיק את הפעולה תוך שימוש בטיעונים המשפטיים לא היה , מעל לכל". הזרוע הארוכה"יכולות 

מבצע אנטבה או חיסול הכור הגרעיני (אף אם טיעונים אלו אינם מובהקים כמו באירועים אחרים . שהובאו להלן

, הרי ששימוש בטיעונים משפטיים יוצר אפקט הסברתי הנותן לישראל תדמית של מדינה שומרת חוק) העראקי

אשר , מציגים את ישראל כמדינה פורעת חוק, מטענות משפטיות וסירוב להתייחס להאשמותבעוד התעלמות 
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מקנה , הרי שגם במקרה זה, במקרים אחריםגם אם אין הדבר מובהק כ, יתר על כן. מתעלמת ממנו באופן בוטה

 .יכולה היתה ישראל להוכיח כי פעולתה חוקית היאל עקרונות חשובים באמצעותם "המשפט הבינ

 והן 106י תוניס"הן ע, בריבונות של תוניסלכאורה בדבר הפגיעה , י ישראל הועלו טיעונים משפטיים ברוריםכלפ

האשימה את , סמה מספר ימים לפני ההחלטה הסופיתשגובשה ופור, טיוטת ההחלטה. 107י מדינות נוספות"ע

פעולת התוקפנות של ישראל נגד ריבונותה ושלמותה של תוניס עומדת בניגוד : "ישראל בפעולה בלתי חוקית

ישראל ויתרה על , כי בעוד מועצת הבטחון ניהלה דיון משפטי לכל דבר, משמעות הדברים. 108"ם"למגילת האו

ויתרה על שימוש הסברתי בפיגוע חטיפת האוטובוס שארע זמן קצר לפני , נגד רלוונטייםזכותה להעלות טיעוני 

 . על אוזניים ערלות, ממילא, טענה שנפלה, והמשיכה לטעון כי אינה עומדת מאחורי המעשה, כן

בתגובה השיב , יצחק שמיר, מ דאז"רה. 109בין אם לאשר ובין אם להכחיש, ישראל סירבה להגיב, רשמית

מכיוון : "בנימין נתניהו, ם דאז"שגריר ישראל באו. 110"קראתי על כך בעיתון ואין זה מענייננו: "לשאלות

תגובתה של משלחת ישראל . 111"אין סיבה להשתתף בדיון ולהתגונן, שישראל אינה מודה בביצוע ההתנקשות

מועצת הבטחון "אולם לאחר מכן ציינה כי , ם דחתה אף היא כל טענה לגבי אחריות ישראלית להתנקשות"באו

כנה לשמש מטרה להאשמות כל פעם שמנהיג טרור ערבי נהרג במדינה אינה בית משפט וישראל אינה מו

מצערת העובדה שמועצת הבטחון עוסקת בדיון , ל" לנוכח הצורך הדחוף להמשיך במאבק בטרור הבינ…ערבית

זה שיא האבסורד שישראל לא . על גורלו של טרוריסט שתכנן וקבל עליו אחריות מלאה לרצח נשים וילדים

ביטוי .  הודאה באחריות הישראלית לומשום, כאמור, יש, בנסיון המרומז להצדיק את הפעולה. 112"תשתתף בו

. צריך לעקור את האלימות כגורם שמעכב את תהליך השלום: "לכך ניתן לראות גם בדברי השר שמעון פרס

 . 114"אנשים שמשתמשים באלימות יראו את גבולות השימוש באמצעי זה

  

 מסקנות והערות ביניים. 6.4
ישראל , והתנהל דיון משפטי, גם לאחר שהקשר הישראלי למעשה נחשף. ישראל בחרה מראש את אופן תגובתה

כי ,  לכאורה ניתן להתרשם.ולא עשתה כל שימוש בטיעונים משפטיים שעמדו לרשותה, היתה חיצונית לו

הנזק הדיפלומטי הכרוך בגינוי , אולם. כה מישראל את הצורך להתגונן ולהצדיק את הפעולההכחשת הפעולה חס

כי מלכתחילה אף מדינה לא האמינה לישראל כשהכחישה את , כן ברור. במועצת הבטחון נגרם למדינה ממילא

. שראלי כל כלפי י"האצבע המאשימה הופנתה במישרין ע, שלאחר שדלפו פרטים על המבצע, מובן. הפעולה

י כלים אחרים " להצדיק את הפעולה באמצעות זכות ההגנה העצמית או ע,לפחות במידה מסוימת, ניתן היה

                                                 
 ".האד אושר בקבינט'ג-חיסול אבו "19.4.88 הארץ 106
 ".האד'ג-ב על אבו"ישראל החרימה את ישיבת מועה: " שלמה שמיר22.4.88 הארץ 107
 . שם108
 ".ישראל הרשמית לא מגיבה: " עקיבא אלדר וראובן פדהצור17.4.88 הארץ 109
 ".קראתי על כך בעתון ואין זה מעניינו: שמיר: " עקיבא אלדר18.4.88 הארץ 110
 ".האד'ג-ישראל החרימה את ישיבת מועצת הבטחון על אבו: " שלמה שמיר22.4.88 הארץ 111
 . שם112
 ".קראתי על כך בעתון ואין זה מעניינו: שמיר: " עקיבא אלדר18.4.88 הארץ 114
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היתרון המשמעותי אף יותר .  התדמיתי שנגרם לישראל לפחות לצמצם את הנזקובכך , ל"שמציע המשפט הבינ

ובוודאי ,  שהיתה נוצרת לישראל כמדינה הנוטה לשמור חוקהוא בתדמית, בנטילת אחריות ונסיון להצדיקה

יצרה ישראל , בסירובה ליטול חלק בדיון המשפטי. ל ומכבדת אותו"מדינה המייחסת חשיבות למשפט הבינ

  .ל"המתעלמת מן הנורמות של המשפט הבינ, תדמית של מדינה פורעת חוקלשווא לעצמה 
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 )1981(כור בעראק השמדת ה. 7

 רקע לאירוע. 7.1

 חדרו מטוסי חיל האויר הישראלי לשמי עראק והשמידו את הכור 1981 ביוני 7ה , בערבו של יום ראשון

היה הכור צפוי , לטענת ישראל. ושהיה בשלבי בניה מתקדמים, י חברות צרפתיות"שנבנה ע, אוסיראק, הגרעיני

ועל כן עיכוב הפעולה היה מונע את האפשרות להשמיד את , ספטמבר אותה שנהלהיות פעיל בחודש יולי או 

ובוצעה שלושה שבועות , מ מנחם בגין"י רה"ההחלטה התקבלה ע. הכור ללא גרימת שואה גרעינית בעראק

ם "אולם לא התירה באותה עת לפקחי האו, N.T.P עראק היתה חברה באמנת ה . בלבד לפני הבחירות בישראל

התקיים דיון דו צדדי , במקביל לדיון הרב צדדי שהתקיים במועצת הבטחון לבקשתה של עראק. קניהלבקר במת

לפיו ישראל מחויבת , 1952בשאלה האם הפרה ישראל את ההסכם בין המדינות משנת , ב לבין ישראל"בין ארה

ניסתה , ון זהבמסגרת די. ב למטרות הגנתיות בלבד"י ארה"לעשות שימוש באמצעי לחימה המסופקים לה ע

 . ב כי הפצצת הכור נועדה להגנה עצמית"ישראל להוכיח לארה

 

 :ל בהם יכולה היתה ישראל לעשות שימוש"י המשפט הבינ"טיעונים עפ. 7.2
שמעות המ. ברורה, עד כדי סכנה קיומית, הסכנה הנשקפת למדינת ישראל, בניגוד למקרים הקודמים שנידונו

מאבדת זכות ההגנה העצמית את , "מכה הראשונה"ל לחכות ל"שאם במקרה כה קיצוני דורש המשפט הבינ, היא

כיוון שמדינת ישראל לא תהיה מסוגלת להשיב כנגד מתקפה גרעינית כוללת אליה היא עשויה , משמעותה

  .להיחשף

שכן בכוחן של מספר פצצות היה , ותרת את הבעיההיכולת התיאורטית להגיב לאחר מתקפה מסוג זה אינה פ

.  פצצות3 הרוגים מ 600,000 -הערכת נפגעים גסה שביצעה הממשלה עסקה בכ. להשמיד את גוש דן כולו

 .115 הרוגים מכל פצצה300,000במקום אחר אומד בגין מספר של 

אולם דומה כי זהו מקרה קלאסי המתאים , קיימת מחלוקת עקרונית באשר לזכות הגנה העצמית המקדימה, כזכור

מכל . 1967וישראל ב , 1962ב בעת משבר הטילים בקובה ב "ארהטענה דומה טענו . לגדר הגנה עצמית כזו

, בהם עמדה הפעולה, ועל הפעולה לעמוד בתנאי מבחן וובסטר, גם בטענת הגנה עצמית מקדימה לא די, מקום

 . ללא ספק, לדעתנו

צדאם חסין לא הסתיר את כוונותיו ההתקפיות . ובמצב זה הפעולה היתה הכרחית, האיום על ישראל היה מוחשי

 כי פיתוח הנשק הגרעיני נעשה למטרות צבאיות, ובמהלך מלחמתו עם איראן הצהיר מפורשות, כלפי ישראל

וסייעה לצבאות ערב , 1948עראק סירבה לחתום על הסכם הפסקת אש עם ישראל מאז . ומיועד כנגד ישראל

 והפרה 7.11.80ם ב "עראק הפסיקה את הביקורים הסדירים של פקחי האו, כמו כן. נגד ישראל בכל המלחמות

 . N.P.Tבכך את אמנת ה 

                                                 
 .")נקדימון: "להלן( 272) 8619(עידנים ,  סיפור המבצע–הפצצת הכור העראקי : תמוז בלהבות, .ש,  נקדימון 115
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היתה לעראק היכולת להסב את הטכנולוגיה , ורלפי עדויות מומחי גרעין צרפתים שהיו שותפים לבנית הכ

וצרפת נטתה להיענות ללחץ העראקי , ג אורניום מועשר" ק8לעראק חסרו אך . המחקרית לשימושים צבאיים

פרסמה התקשורת הצרפתית כי , מספר ימים קודם לכן. היה האיום על ישראל מיידי, לפיכך. לספק לה אותם

הרי שישראל לא היתה , לבד שהסכנה שנשקפה לישראל היתה מיידיתלא זו ב, כאמור. הושלמה בנית הכור

ישראל הקפידה לבצע את , יתרה מכך. בגלל הנזק שהיה נגרם מכך, יכולה לבצע את הפעולה בשלב מאוחר יותר

כי המומחים , בדיעבד התברר. במטרה למנוע נפגעים מקרב המומחים המערביים, הפעולה ביום ראשון

, בנוסף. י ישראל"ומומחה אחד אף נהרג באירוע ומשפחתו פוצתה ע, כמנהג המקום, ישיהצרפתים שבתו ביום ש

לאור . במטרה לצמצם את מספרם של הנפגעים מקרב העובדים העראקים בכור, ההפצצה בוצעה באור אחרון

ימום תוך צמצום הנזק למינ, עמדה הפעולה במבחן המידתיות, למותר לציין כי ביחס לנזק הפוטנציאלי, האמור

 .ההכרחי ומיקודו באיום בלבד

לחץ דיפלומטי ישיר . כי ישראל ניסתה להביא לפתרון המצב בדרכים דיפלומטיות במשך זמן רב, בנוסף יודגש

עד כי לא נותרה בידי , נפל על אוזניים ערלות, על צרפת להפסיק את הסיוע בבניית הכור) ב"דרך ארה(ועקיף 

 . קפיתלמעט האופציה ההת, ישראל כל ברירה

 

 :י ישראל"טיעונים משפטיים שהועלו ע. 7.3
 

 קיומה של זכות ההגנה העצמית. 7.3.1
העלה את טיעון ההגנה , ל"משפטן המומחה למשפט בינ, יהודה בלום' פרופ, ם"שגריר ישראל באו

הפעולה הישראלית היתה צעד של הגנה "לדבריו . העצמית באופן מפורש בדיון במועצת הבטחון

כי הפעולה אינה , ישראל טענה בשלב מוקדם ביותר. 116"ת הוא עתה מקום בטוח יותר"מזהה... עצמית

ץ  בדבריו בפני שר החו;117גם אם טענה זו לא תמיד התקבלה, ל"מהווה הפרה של כללי המשפט הבינ

לא "כי , ל"אף הוא מומחה למשפט בינ, ר מאיר רוזן"ד, הסביר השגריר בצרפת, קלוד שנסון, הצרפתי

ממשלת עראק . אין מקרה ברור יותר של הגנה עצמית: ל"היתה כאן שום הפרה של כללי המשפט הבינ

רה ולכן הוטלה על מדינת ישראל חובה ברו, חזרה והצהירה לא אחת על כוונתה להשמיד את ישראל

וישראל כמובן , 119סאדאת, מ בגין העלה טענה זו באגרת לנשיא מצרים"רה. 118"להגן על תושביה

 . ב בדיונים סביב הפרת ההסכם בין המדינות"העלתה זאת בפני ארה

 

 זכות ההגנה העצמית המקדימה. 7.3.2
דיון בנושא התקיים בממסד ובתקשורת האמריקאים . אל לא ניסתה להתמודד עם מחלוקת עקרונית זוישר

                                                 
 ".ב לא להפעיל וטו"ם להשפיע על ארה"מאמץ ערבי באו: סוכנויות הידיעות "14.6.81 הארץ 116
 .332,  נקדימון117
 .333,  שם118
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, כך. ונעשתה השוואה בין הפעולה הישראלית לבין ההתנהגות האמריקאית ביחס לקובה בנסיבות דומות

טנה על יש לגלות זהירות בכל הקשור לגינויה של ישראל הק"כי , הסנטור הדמוקרטי אלן קראנסטון אמר

העיתון סן פרנסיסקו אקסמינר התייצב . 120"ב נגד קובה"נקיטת צעד זהה לזה שאותו שקלה בשעתו ארה

טטורות האם יתיר העולם החופשי לדיק: זוהי השאלה העדינה והמסוכנת ביותר בעולם: "לימין ישראל

כמובן ? ב לפידל קסטרו לייצר או אף לרכוש פצצה כזאת "האם תתיר ארה? פנאטיות לייצר פצצות אטום

הכור בעראק כי על הממשל לשפוט את החלטת ישראל להשמיד את , גם בממשל היו מי שהודו. 121"שלא

 .122"על בסיס העמדה האמריקאית במשבר עם קובה 

 

 ממשיות הסכנה. 7.3.3
פרנסואה , שלושה מדענים צרפתיים שהיו שותפים לפרויקט בנית הכור טענו בפני נשיאה הטרי של צרפת

אלא העברת טכנולוגיה מתוחכמת שלא ניתן , כי הפרויקט אינו פרויקט של שיתוף פעולה מדעי, טראןמי

י "וכי את הטכנולוגיה שניתנה ע, לימודיים או תרבותיים, להצדיק אותה בתור אספקת צרכים מדעיים

לדברי . כי טענה זו היתה מוכרת היטב בעולם, נדמה. 123צרפת לעראק ניתן להסב לייצור פצצות אטום

, 124שהשתתף בפורומים בהם נידונו היכולות הגרעיניות העיראקיות, יעקב נאמן' פרופ, מדען הגרעין

במספר ועידות בתקופה . ית המדענים כמסוגל וכרוצה לייצר פצצות אטומיותהכור העראקי ידוע בקהילי"

הצרפתים התכסו . איש לא ניסה לטעון שהוא מיועד למטרה אחרת, שבהן עלה נושא הכור הזה, האחרונה

 בכך שהכור מתוכנן ככור מחקר ובכך שעראק חתמה על הסכם לאי הפצת נשק –בשתי עובדות 

מידע מודיעיני על התכנית העראקית לפיתוח הכושר להפקת פלוטוניום המתאים למטרות . 125"גרעיני

אולם ישראל נמנעה מלעשות שימוש במידע , 126בריטניה ומערב גרמניה, ב"צבאיות היה מצוי בידי ארה

לא הזכירה ישראל בתעמולתה את החלטת עראק מיום  , כמו כן.  שלהמודיעיני בנושא בפעולות ההסברה

עראק אסרה על היועצים הזרים . א בכור"להפסיק את הביקורים הסדירים של מפקחי סבא, 7.11.80

כביכול בשל , בנימוק של שמירה של שלומם, להיכנס לאזורים מסוימים במתקני הגרעין אותם הם בנו

, ישראל לא הוכיחה תוך שימוש בעובדות שהיו ידועות. 127 אסטרטגי זההחשש מהפצצה איראנית על יעד

כי בידי עראק נמצאים , ואשר מקורותיהם אינם בהכרח מודיעיניים ומסווגים, כדוגמת אלו שהובאו כאן

בהודעת הממשלה על ההחלטה . אמצעים לייצור נשק גרעיני העלולים להוות סכנה ממשית כלפי ישראל

על , למדנו כי הוא נועד, אשר מהימנותם אינה מוטלת בשום ספק, ממקורות: "כי, ת הכור נאמרלהפציץ א

                                                                                                                                                    
 ".הערבים ידרשו חרם כלכלי מלא על ישראל: " שלמה שמיר11.6.81 הארץ 119
 ".הנשיא רייגן אישר הבעת מחאה מפורשת על הפעולה הישראלית: " גדעון סאמט9.6.81 הארץ 120
 .ב לדיון בתלונות עראק"פעילות דיפלומטית ערה לקראת כינוס מועה: " שלמה שמיר12.6.81 הארץ 121
 ".מומחים ירתעו עתה מלסייע לאויביה לפתח נשק אטומי: ישראל מקווה: " עוזי בנזימן10.6.81 הארץ 122
הכור אוסיראק היה מסוגל להפיק פלוטוניום לייצור פצצה : ים בתזכיר למיטראןמדענים צרפתי: " אליהו מאייסי12.6.81 הארץ 123

 ". מדי שנה
 .193,  נקדימון124
 ".הכור עמד להתחיל בפעולת הקרנה: "יעקב נאמן' ופ פר9.6.81 הארץ 125
 .200,  נקדימון126
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על כך הודיע במפורש שליטה . המטרה לפצצות אלו היתה ישראל. לייצר פצצות אטומיות, אף ההסוואה

צדאם חסין ציין כי לשוא ניסו . במידה קלה בכור, לאחר שהאירנים פגעו בשעתם, האכזרי של עראק

הפצצות האטומיות אשר כור זה היה . מאחר שהוא מוקם נגד ישראל בלבד, האירנים לתקוף את הכור

, כך. היו מסוגה של הפצצה שהוטלה על הירושימה, אם מאורניום מועשר ואם מפלוטוניום, מסוגל לייצר

ישראל נכונה היתה לחשוף , עם התקדמות הדיונים, בהמשך. 128"הלכה ונוצרה סכנה קיומית לעם ישראל

 1981בחודש מרץ : המידע היה קיים לא רק בישראל. 129במסגרת מסע ההסברה שלה נתונים חדשים

המידע לפיו עראק מפתחת כושר להפקת פלוטוניום המתאים למטרות הובא בפני הסנאט האמריקאי 

 .130צבאיות

 

 מיידיות הסכנה. 7.3.4
וכי יחל לפעול בתוך מספר , כי צרפת סיימה את בנית הכור, 1.6.81העיתון הצרפתי לה פואן פרסם ב 

התייחסה הממשלה , יה מידע גלוילמרות שה. 131לאחר שיעבור בדיקות של הרגע האחרון, חודשים

נמסרו לנו שני תאריכים להשלמת הכור , ושוב ממקורות המהימנים ביותר: "בהחלטתה למידע מודיעיני

בעוד זמן קצר היה , במילים אחרות. 1981ראשית ספטמבר : השני: 1981ראשית יולי : אחד. ולהפעלתו

, מ בגין את המידע בלקוניות"הזכיר רה, גם בדבריו לפני הכתבים הזרים. 132"הכור העראקי מופעל וחם

בחודש יולי או לכל המאוחר " חם"הכור היה בעל כושר מבצעי ו: "ללא שפרט או הוכיח את דבריו

ב בנוגע לאפשרות "הרי שבמגעים מול ארה, לעומת ההסברה כלפי העולם כולו. 133"בספטמבר השנה

לאחר שהנשיא רייגן , שקלה ישראל לחשוף מידע מודיעיני המצוי ברשותה, שהופר ההסכם בין המדינות

לפי המידע שהיה מצוי בידי . ישראל באותם ימיםהישעה אספקת מטוסי קרב שהיו אמורים להגיע ל

ובאותם ימים רבו , ג אורניום מועשר כדי להתחיל ביצור פצצת אטום" ק8חסרו לעראקים רק , ישראל

 . 134כי צרפת נטתה להיענות ללחץ עראקי לקבל כמות זו, הסימנים

בהודעת הממשלה . היא קריטית, "חם"טרם הפיכתו של הכור ל, כי בחירת עיתוי התקיפה, ישראל ציינה

היתה גורמת לגל אדיר של רדיואקטיביות קטלנית לעבר העיר בגדד ) של הכור(פתיחתו " כי ,נאמר

 . 135"ורבבות תושבים חפים מפשע היו נפגעים

 

 

                                                                                                                                                    
 .183,  שם127
 ".התקפה ברברית): סוכנות הידיעות הסובייטית(ס "טא: יהתגובות חיוביות בגרמנ: " דניאל דגן9.6.81 הארץ 128
 ".מסע הסברה ישראלי: " כתבי הארץ14.6.81 הארץ 129
 .199,  נקדימון130
 .233,  שם131
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 ".ר בהשמדת הכוריתכן שישראל תציג לממשל המידע המודיעיני הקשו: " עוזי בנזימן12.6.81 הארץ 134
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 המנעות מפגיעה בחפים מפשע. 7.3.5
המבצע , התכנון היה מדויק: "בהחלטת הממשלה הוזכר המאמץ להימנע מפגיעה במומחים מערביים

ר לא יימצאו בו ביום  המומחים הזרים שהיו פעילים בכו150 עד 100מתוך ההנחה כי ' נקבע ליום א

גם , כמובן, שיקול זה נבע. (136"שום מומחה זר לא נפגע. הנחה זו הוכחה כנכונה. המנוחה הנוצרי

). יכת מדינותיהם נזקקה ישראל בהמשךשלתמ,  מניעת פגיעה באזרחים מערביים–ממניעים פוליטיים 

מומחה . 137כיתר העובדים בכור, כי העובדים הצרפתים שבתו ממלאכתם ביום שישי, בדיעבד התברר

שם , זמנו לשגרירות ישראל בפריסבני משפחתו הו. ושניים נוספים נפצעו, נהרג, אק שוספיה'ז, אחד

. 138ונמסרו לידם מכתב תנחומים והמחאה כפיצוי על אובדן יקירם, הובעה בפניהם השתתפות בצערם

עת נמצא בכור , ישראל לא עשתה בהסברתה שימוש בעובדה כי בחרה לבצע את ההפצצה באור אחרון

.  וכלל לא פרסמה עובדה זו139ספר הנפגעיםכדי לצמצם את מ, מספר מצומצם יחסית של עובדים

 .140"עשינו זאת בצורה נקיה ויעילה"בכך ש, ם בלום"י השגריר באו"כפי שנאמר ע, טיעוניה התמצו

 

  נסיון לפתור את הסכסוך בדרכי שלום.7.3.6
לבל תמשיך , ב"ישירות ובאמצעות ארה, כי הפעילה לחץ דיפלומטי על צרפת, ישראל שבה והזכירה

רק "כי , ם הסביר"השגריר באו. 141הופעל לחץ גם על מערב גרמניה ואיטליה, במקביל. בסיוע לעראק

באגרות לנשיא . 142"אלא לפעול בדרך שפעלה, לא נותרה לישראל ברירה, לאחר שנכשלו מאמצים אלו

כי לא נותרה לישראל כל ברירה , מ דאז בגין באופן אישי"הסביר להם ראה, 144 ולנשיא רייגן143סאדאת

 .אלא להשמיד את הכור ללא דיחוי

מלמד בראש ובראשונה נוסח החלטת מועצת הבטחון מיום , על מידת ההצלחה של ההסברה הישראלית

 יימנעו כל המדינות החברות: "ם" של מגילת האו4'  ס2בשים לב שעל פי הכלול בפסקה : "19.6.81

מאיום או משימוש בכוח נגד שלמותה הטריטוריאלית או עצמאותה הפוליטית של כל , ל"ביחסיהן הבינ

ההחלטה אינה . 145"…ם"שאינה עולה בקנה אחד עם מטרות האו, ותמנע מפעולה בכל דרך אחרת, מדינה

ישראל נכשלה . שאלה אם עמדה ישראל בקריטריונים להגנה עצמיתאין אף דיון ב. 51' מזכירה כלל את ס

לבין היותה פעולת ) 4 (2' כי אין סתירה בין היותה של הפעולה תוקפנית וחורגת מדרישת ס, בהסברתה

. בקרב חברי פרלמנט שוויצריים, דוגמא לכך יכול לשמש סקר שנערך בברן. הגנה עצמית ועל כן חוקית

ומאידך מוכיחות כי ההסברה , שכן מחד הן מביעות תמיכה בישראל, יוולנטיהיחס לתוצאות הסקר אמב

                                                 
 ".התקפה ברברית): סוכנות הידיעות הסובייטית(ס "טא: תגובות חיוביות בגרמניה: " דניאל דגן9.6.81 הארץ 136
 ". נפעל נגדו–אם עראק תנסה שוב לבנות כור אטומי : בגין: " גדעון אלון10.6.81 הארץ 137
 .251,  נקדימון138
 .250,  שם139
 .324,  שם140
 ". אלף ישראלים היו נפגעים מהתקפה עראקית600: " עוזי בנזימן10.6.81 הארץ 141
 ".ב לא להפעיל וטו"ם להשפיע על ארה"מאמץ ערבי באו: סוכנויות הידיעות "14.6.81 הארץ 142
 ". נפעל נגדו–אם עראק תנסה שוב לבנות כור אטומי : בגין: " גדעון אלון10.6.81 הארץ 143
 ". אלף ישראלים היו נפגעים מהתקפה עראקית600: " עוזי בנזימן10.6.81 הארץ 144
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מרבית חברי הפרלמנט הדגישו את זכות ההגנה העצמית של ישראל ומיעוטם גינו את : הישראלית כשלה

בכך כל התייחסות לעובדה שאין אין . 146ל"הפעולה בטענה שיש צורך ביישום קפדני של המשפט הבינ

 . ל עצמו" ההגנה העצמית מעוגנת היטב במשפט הבינ–סתירה בין החלופות 

י דוברים שונים "הם הובאו ע, כי הגם שמרבית הטיעונים הרלוונטיים הועלו בסופו של דבר, נראה

דר השימוש בולט בהסברה הישראלית הע, מעבר לחוסר הסדר בדברי ההסברה, בנוסף. ובאירועים שונים

ישראל התעלמה מהמחלוקות העובדתיות לגבי נושאים שונים כגון יעודו של הכור ומועד . במידע עובדתי

. אשר בכוחו היה להצדיק את הפעולה, ולא טרחה להציג את המידע שהיה מצוי בידיה, השלמת בנייתו

, איסור השימוש בכוחעקרון ההגנה העצמית הוא חריג לעקרון : ישראל לא הסבירה את הבסיס, והעיקר

אין בהכרח מדובר בפעולה שאינה עולה , אף אם טוענים שפעולת ישראל הינה פעולה תוקפנית, ועל כן

 . ל"בקנה אחד עם החוק הבינ

 

 .במקביל ובמעורב עם טיעונים משפטיים אלו הוצגה שורה ארוכה של טיעונים מצפוניים

 

 השוואה לשואה ולהטלת פצצות האטום על יפן. 7.3.7
שהיה ידוע בטראומת השואה , מ בגין"י רה"בעיקר ע, השואה אוזכרה שוב ושוב בהסברה הישראלית

לראשונה השווה בין הסכנה הגרעינית העראקית לבין השואה . שהוא נושא עמו מעת איבד בה את הוריו

אין הבדל . 'י גז הנקרא ציקלון ב"מליון וחצי מילדינו הורעלו ע: "במסיבת העיתונאים עם הכתבים הזרים

שואה נוספת היתה מתרחשת .  ארץ זו ועמה היו מושמדים…רדיו אקטיביות גם היא רעל . בין רעלים

: ספרו זאת לכל מי שתפגשו, ספרו זאת לידידיכם. לעולם לא עוד, לעולם לא. בהיסטוריה של העם היהודי

בתגובה לביקורת של שר ההגנה , אוחר יותרמ. 147"אנחנו נגן על עצמנו בכל האמצעים העומדים לרשותנו

לפי איזה ? מר ויינברגר, את מי אתה בא להעניש: "אמר בעצרת בחירות, כספר ווינברגר, האמריקאי

 היה … צדאם חסין …? השמעת פעם על שישה מליון יהודים אשר הובלו לתאי הגזים ? מוסר פעלת 

בדור השואה . לא שכחנו את השואה.  היהודי כדי לחסל סופית את העם…מטיל ללא רחם פצצות אטום 

במכתב אישי לנשיא רייגן כתב ראש . 148"והתקומה לא נרשה לשום אויב לפתח נשק השמדה המוני

י גז הצקלון בתקופת השואה ועתה עמדו ילדי ישראל "מליון וחצי ילדים יהודיים הורעלו ע": הממשלה

נחשף עם ישראל למלחמת השמד ,  בדור בו הושמד שליש מעמנו…להיות מורעלים ברדיואקטיביות 

במלחמת : "אמר לשר החוץ האיטלקי, ניצול שואה, משה אלון, אל באיטליהשגריר ישר. 149"…החדשה 

ניסו מנהיגים יהודים לשכנע את בעלות הברית להפציץ את אושוויץ ואת מחנות ההשמדה , העולם השניה

                                                                                                                                                    
145  Security Council resolution 487 (1981) 

 ".מסע הסברה ישראלי: " כתבי הארץ14.6.81 הארץ 146
 .272,  נקדימון147
 את מי אתה בא להעניק את ישראל המתגוננת ולא –ב "בגין תוקף בחריפות את שר ההגנה של ארה: " יצחק דנון12.6.81 הארץ 148

 ".את עראק הרצחנית
 " . אלף ישראלים היו נפגעים מהתקפה עראקית600: " עוזי בנזימן10.6.81 הארץ 149
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אפילו , ייתכן שמאות אלפי יהודים, אילו עשו בעלות הברית כבקשתם. אך הם לא הצליחו בכך, האחרים

אולי , הישראלים, אילו עשו אז ארצות הברית ובריטניה את מה שעשינו עתה אנו. יצליםהיו נ, מליונים

אנחנו היהודים מואשמים בכך שאנו פועלים מתוך , לעתים. לא היה מושמד שליש מן העם היהודי

אבל אין בכך כדי לסתור את העובדה שמה שעשינו בעראק נועד . אולי זה נכון. טראומה של השואה

בגין ערך השוואה היסטורית והאשים את אירופה בתגובה לא . 150"צם קיומה של ישראללהבטיח את ע

שראו במו עיניהן מה קרה לעם , עתיקות ותרבותיות, )צרפת ואיטליה(שתי מדינות אירופיות : "מוסרית

בושה . דיה שלנושתי מדינות אלו צריכות לזכור את הטרג. נוהגות בצורה המעוררת בושה וחרפה, היהודי

וחרפה היא שמדינות אלה יסייעו לפתח למען ארכי אויב צמא דם של המדינה היהודית נשק של השמדה 

בהמשך אמר בישיבת ועדת . 151" במקום להזמין את שגרירינו ולנזוף בהם–עליהן להתבייש . המונית

הדורש מהן לעשות , ת ומצפון לא שקטויש בהן אנטישמיו, מדינות אירופה הן בוגדניות: "השרים לבטחון

ם בלום בתגובה "חשבון היסטורי דומה ערך השגריר באו. 152"את ההפך ממה שהן צריכות לעשות

האם מעצמות הברית שילמו : "153כי ישראל תפצה את עראק, לדרישה משפטית צרפתית ובריטית

כי לבסוף , יצוין. 154"?לאחר שפוצצו את המתקנים האטומיים של גרמניה הנאצית, פיצויים לגרמניה

כי עראק זכאית לתיקון הולם , ירה בכךהמועצה מכ: "נכלל עקרון תיקון המעוות בהחלטת מועצת הבטחון

 . 155"על הנזק שנגרם לה ואשר ישראל הכירה באחריות לו, של המעוות

הפצצות האטומיות אשר כור זה היה מסוגל : "החלטת הממשלה על הפעולה כללה את הדברים הבאים

הלכה , כך. היו מסוגה של הפצצה שהוטלה על הירושימה, וםאם מאורניום מועשר ואם מפלוטוני, ייצר

אילו זה היה קורה "כי , בגין הוסיף בדבריו במסיבת העיתונאים. 156"ונוצרה סכנה קיומית לעם ישראל

ומה כדי למנוע מן העריץ לפתח בעתיד הקרוב לפחות לא היינו יכולים לעשות מא, ")חם"הפיכת הכור ל(

 במלחמת העולם השניה גרמה פצצה כזו …מסוג הפצצה שהוטלה על הירושימה ,  פצצות אטום5 עד 3

 .157"והתוצאות מטביעות את רישומן למספר דורות,  אלף הרוגים200לפחות ל 

לפגיעה דומה ,  הפגיעה הפוטנציאלית לישראלערך אנלוגיה לעוצמת, במכתבו לנשיא רייגן, בגין

נתון שבמונחים מספריים ,  אלף ישראלים היו נפגעים מהתקפה גרעינית עראקית600כ : "ב"לארה

טיעון נוסף אותו הוא מעלה בהמשך לאיגרת הוא טיעון מצפוני ".  מליון איש44אמריקאיים מגיע ל 

מה יקרה איתם בעוד מספר שנים . שש לגורלםאני חו, כאשר אני רואה ילדים ומדבר איתם: "מובהק

קואליציה שמרנית , מנהיג הרוב המוסרי, רי פולוול'באגרת נוספת שנשלחה לכומר הבפטיסטי ג. 158"?

                                                 
 .337,   נקדימון150
 .338,  שם151
 .338,  שם152
 ".ת את עראקבריטניה וצרפת דורשות מישראל לפצו: ב"בהמשך הדיון במועה: " שלמה שמיר16.6.81 הארץ 153
 ".ב"ם צופים עמדה אמריקאית מתונה ומאוזנת במועה"באו: " שלמה שמיר17.6.81 הארץ 154

155 Security Council resolution 487 (1981). 
 ".התקפה ברברית: ס"טא: תגובות חיוביות בגרמניה: " דניאל דגן9.6.81 הארץ 156
 .272,  נקדימון157
 ". אלף ישראלים היו נפגעים מהתקפה עראקית600: " עוזי בנזימן10.6.81 הארץ 158
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העלה שוב בגין את טיעון , ב"דתית רבת השפעה הנהנית מתמיכתם של עשרות מליוני נוצרים בארה

 . 159"עשיתי זאת כדי להציל את ילדינו הקטנים מפני השמדה: "השמירה על הילדים

 

 מעטים מול רבים. 7.3.8
אני חש כי יש לי : "כתב בגין, במכתב אישי שכתב לכספר ווינברגר אותו הקריא בעצרת בחירות

בעוד שילדייך ונכדיך : בבקשה, טיך ופעולותיך תזכור זאתכי בכל שיפו, החובה המוסרית לבקש ממך

, וימשיכו לחיות, הרי ילדי ונכדי חיים, ב של אמריקה"בארץ הגדולה ארה, וימשיכו לחיות, חיים

ונחרבת לחלוטין , שאויבים אכזריים רבים היו רוצים לראות אותה נמחית מעל המפה, בישראל הקטנה

ואולי ,  אחרי שתקרא מכתב זה…? י אי אספקת נשק " ע האם ישראל צריכה להיענש בשל כך…

עליהם אני , תהרהר בכך שמליון כמותם חיים במדינת ישראל, בהביטך בתצלומי ילדיך ונכדיך

העיראקים היו רחוקים מיכולת . לקחתם את החוק לידיכם: "תגובתו של ווינברגר היתה חדה. 160"כותב

אך אינני מסכים עם העמדה ,  לכם ישראל היתה הערכה אחרת,נכון. ממשית לייצר נשק גרעיני

גם אם בוצעה , היינו חייבים לגנות את הפעולה, לכן. שחילוקי דעות כאלה יכולים להיפתר רק בכוח

 .161"י ידיד"ע

מזה שנתיים שאני חי תחת סיוט הסכנה האורבת : "מוסיף בגין נופך אישי, באיגרתו של בגין לרייגן

 ". איני ישן בלילות…ל מהכור הגרעיני בעראק לישרא

 

 צדק מעל החוק. 7.3.9
למרות הגינויים שהושמעו ברחבי העולם נגד "כי , במסיבת העיתונאים עם הכתבים הזרים טען בגין

, בפניה באגרת לעם האמריקאי. 162"כיוון שענייננו צודק והוא ינצח,  אין לנו על מה להתנצל…ישראל 

אל תתירו : הנוצרים והיהודים, ידידי האמריקנים, כבן חורין אל בני חורין אני פונה אליכם: "כתב בגין

ולעזור לזה , צריך להעניש את הרשע. את הענשת ישראל מפני שעשתה מה שהיה מוטל עליה לעשותו

 .163"טרת ישראל צודקת כמו השמש הזורחת ברקיעמ. שמטרתו צודקת

 

 דה לגיטימציה לצדאם חסין. 7.3.10
שכן מדינות ערב , זאת. לא היה מקום להתדיינות עם מנהיגי ערב בנושאי גרעין, לגישתה של ישראל

                                                 
 .288,  נקדימון159
 .282,  שם160
 .282,  שם161
 ". נפעל נגדו– שוב לבנות כור אטומי אם עראק תנסה: בגין: " גדעון אלון10.6.81 הארץ 162
 .287,  נקדימון163
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, צדאם חסין: "דברי בגין בעצרת בחירות. 164אכזריים וחסרי אחריות, י מנהיגים מטורפים"נשלטות ע

 .165"…היה מטיל ללא רחם פצצות אטום על תל אביב ועל פתח תקווה, שרצח את טובי ידידיו במו ידיו

 

  :הערות ומסקנות ביניים. 7.4
וב של נימוקים משתי ותוך ערב, אולם לא בצורה סדורה, ל"ישראל עשתה שימוש בנימוקים מהמשפט הבינ

אף שמדובר באחד כי , מבחן התוצאה מוכיח. באופן שמעמעם את משקלם של הנימוקים המשפטיים, הקטגוריות

העובדה כי נוסח ההחלטה . ההסברה הישראליתכשלה , המקרים בהם מוצדקת הפעולה באופן המובהק ביותר

אף למחזיקים בגישה ריאליסטית , אומרת דרשני, 51 'אולם מתעלם לחלוטין מקיומו של ס, )4 (2' מזכיר את ס

ב ומערב אירופה ניכרים הבדלי גישות "בין ארה.  כי הגינוי לישראל הוא בעל משמעות פוליטית בלבד,הגורסת

אולם , ב מנהלת שיח משפטי אך ורק בנוגע להסכם עם ישראל"בעוד ארה,  האחרונות מנהלות שיח משפטי–

תוך השוואת פעולת ישראל להתנהגותה של , השיח האמריקאי הוא מצפוני ופוליטי, סביב הדיון במועצת הבטחון

 . ב במשבר עם קובה"ארה

וציינה , היא הסתפקה בהעלאת טענות כלליות. ישראל לא הביאה נתונים מדויקים או מידע עובדתי מסודר ומוצק

 . נע באמינות המידעכי די באפלולית כדי לשכ, תוך ציפיה, כי הן מתבססות על מידע מודיעיני

י ישראל באופן המקשה על הפנמת "כדי להמחיש את העירוב בין טיעונים משפטיים ומצפוניים המועלים ע

להלן מובא במלואו נאומו של מנחם בגין בפני הכתבים הזרים ב , המסרים המשפטיים של ההסברה הישראלית

 : ל"הנאום ממנו הובאו הציטוטים הנ, 9.6.81

 

אנחנו מאמינים בו . העניין שלנו הוא צודק. ום דבר שהיא צריכה להתנצל עליולישראל אין ש"

אשר במו ידיו רצח את ידידיו הטובים ביותר כדי , שליט עראק, לצדאם חסין …והוא ינצח

יוכל להעמיד את כדי ש, הוא רצה לייצר נשק גרעיני:  היתה אמביציהלהשיג שלטון יחיד

אילו זה היה . יה ולהחריב את תשתיתה ועיקר צבאהלהרוג את תושב או ישראל על ברכיה

לעולם לא היינו יכולים , בלשון המומחים" חם"אילו היה הכור נהפך למבצעי או , קורה

היה פורץ גל נורא של רדיואקטיביות מן , אותו" פותחים"כי אילו היינו , לעשות משהו נגדו

, נשים וילדים, גברים, בגדדמאות אלפי תושבים חפים מפשע ב. הכור ומכסה את שמי בגדד

אני כשלעצמי לעולם לא הייתי מציע לעמיתי לשלוח בנסיבות כאלה את חיל . היו נפגעים

אני מאמין בכל לבי שאיש מעמיתי בממשלה ובצבא לא היה אי . האויר להפציץ את הכור

 –לשלוח את מטוסינו כדי להפציץ את הכור , בנסיבות כאלה. פעם מגיש או מקבל הצעה כזו

הם שייכים למחנה . בשום נסיבות לא היינו רוצים לפגוע בהמוני התושבים של בגדדמפני ש

                                                 
 ".עם הפצצת הכורר: " עוזי בנזימן10.6.81 הארץ 164
 .282,  נקדימון165
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אילו זה היה . וזה המוסר שלנו, אסור לפגוע בהם, כבני אדם. אבל הם חפים מפשע, האויב

 עד 3לא היינו יכולים לעשות מאומה כדי למנוע מן העריץ לפתח בעתיד הקרוב לפחות , קורה

 במלחמת העולם השניה גרמה פצצה …וג הפצצה שהוטלה על הירושימה מס,  פצצות אטום5

שלוש פצצות . והתוצאות מטביעות את רישומן למספר דורות,  אלף הרוגים200כזו לפחות ל 

יכלו להרוס לחלוטין , שיכלה עראק לייצר באמצעות החומרים שכבר נמצאו ברשותה, כאלה

 …החקלאיים והתרבותיים , המסחריים, שהוא הבסיס לחיינו התעשייתיים, את גוש דן

מבחינת גודל האוכלוסיה יחסית , ב"במונחים של ארה.  אלף אבדות600לישראל היו נגרמות 

מי המדינה .  מליון8 –במונחים של מצרים .  מליון אבידות46 –פירוש הדבר היה , לישראל

מליון . על עמנויש לנו סיבה מיוחדת לשמור ? המתדפקת על דלתה , שהיתה סובלת סכנה כזו

רדיו אקטיביות גם היא . אין הבדל בין רעלים. 'י גז הנקרא ציקלון ב"וחצי מילדינו הורעלו ע

, י רדיו אקטיביות"יורעלו ע מילדינו הקטנים היתה סכנה ישירה כי מאות אלפים. רעל

החלטנו לפעול , לפי הגיון פשוט. מסוג הירושימה כתוצאה משימוש בשלוש פצצות בלבד

) גבול איראן(הצועד לעבר אבדן , לא נרשה לאויב צמא דםכך ש, לפני שמאוחר מדי, עכשיו

לא , עכשיו, בחרנו ברגע זה. להגשים את זממו, ומצהיר כי זו תחילת מצעדו לירושלים וליפו

אחר כך היינו . אולי לעולם לא, כי יותר מאוחר היה עלול להיות מאוחר מדי, יותר מאוחר

וצדאם חסין היה מייצר , לכל היותר ארבע שנים, ה שנתיים שלושצריכים לשבת באפס מעש

מה היינו יכולים לעשות מול סכנה כה נוראה ישירה .  חמש הפצצות שלו– ארבע -את שלש 

שואה נוספת היתה מתרחשת בהיסטוריה . וארץ זו ועמה היו מושמדים. שום דבר? וממשית 

ספרו זאת לכל מי ,  זאת לידידיכםספרו! לעולם לא עוד . לעולם לא. של העם היהודי

אנחנו לא נרשה לשום אויב לפתח  . אנחנו נגן על עצמנו בכל האמצעים שברשותנו: שתפגשו

 .  166"שיופנה כנגדנו, נשק של השמדה המונית

 

 .בקו תחתון בודד מסומנים משפטים מאחוריהם עומדים טיעונים משפטיים

 .טים מאחוריהם עומדים טיעונים מצפונייםבקו תחתון כפול מסומנים משפ

 

 

 

                                                 
 .272,  נקדימון166
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 )1973( נסיון החיסול הכושל בלילהאמר. 8
 

 רקע לאירוע. 8.1
, היורים לא נתפסו. מרוקני בשם אחמד בושיקיערבי נורה למוות , בעיירה הנורווגית לילהאמר, 24.7.73ב 

ט שגרירות "שה נתפסו בדירתו של קבושותפים נוספים למע, אולם מסייעיהם נתפסו במהלך נסיון ההימלטות

למרות , י ישראל"כי נשלחו ע, למרות שבמהלך החקירה הודו חלק מהעצורים. יגאל אייל, ישראל באוסלו

ט ולמרות שישראל לא הסתירה את עניינה בעצורים כבר בשלבי החקירה "ששניים מהם זכו למחסה בדירת הקב

לא התנהל כל הליך משפטי או אחר בגין ,  מאחורי המעשהכי ישראל עומדת, והיה למעשה ברור, הראשוניים

הללו . י החוק הנורווגי"ההליך היחיד שהתנהל היה הליך פלילי נגד העצורים עפ. אחריותה של ישראל למעשה

 . הורשעו בביצוע איסוף מודיעיני בלתי חוקי בנורווגיה ובסיוע למבצעי הרצח שלא נתפסו

שניים מהחשודים שנעצרו מיד . כי ישראל עומדת מאחורי הפעולה, ברורותבידי משטרת נורווגיה היו ידיעות 

, דאגפין ווארוויק, שר החוץ הנורווגי. 167כי הם שייכים לקבוצה פרו ישראלית, לאחר הרצח הודו בחקירתם

אין הוכחות ברורות : "מהם ניתן ללמוד על המבוכה הנורווגית, ר דברים באשר לקשר הישראלי לפעולהאמ

מאוחר . 168"אך קיים קשר כלשהו בין החבורה לשלטונות, לקשר בין החשודים ברצח לבין שלטונות ישראל

כי ידוע לנורווגיה שהקבוצה שביצעה את ההתנקשות הגיעה , יותר אמר לשגריר ישראל באוסלו יצחק קינן

 . 169כי גויס בידי אנשים הקשורים רשמית עם שלטונות ישראל, מישראל וחלק מחבריה אף הודה

, ל"מומחה במשפט בינ, היועץ המשפטי של משרד החוץ. ישראל לא ניסתה להסתיר את עניינה בגורל העצורים

הובהל לאוסלו במטרה לנסות לשחרר את , )היה השגריר בצרפת בעת הפצצת הכור העיראקי(ר מאיר רוזן "ד

לאחר מתן . 171 ולאחר שנתקל בהתנגדות נורווגית לשחרורם דאג לייצוג המשפטי של העצורים170העצורים

 . 172ישראל הגישה באמצעות השגרירות בקשות חנינה, פסקי הדין

לפי בכיר , כך. התאמצה נורווגיה שלא להאשים את ישראל באופן מפורש וחד משמעי, למרות המידע הברור

בידי חוקרי משטרת נורווגיה אין עד עתה כל הוכחות ששני הישראלים שנעצרו : "אולף אנגה, במשרד החוץ

אין עד עתה כל ,  מנקודת הראות הנורווגית…סוכנים של ישראלבבית הנספח הישראלי יגאל אייל באוסלו הם 

יגרום הדבר לקשיים , אך אם יתברר שהשניים הם סוכנים ישראליים, שינוי רשמי ביחסים עם ישראל

                                                 
שני חשודים ברצח המרוקאי בנורווגיה מודים בהשתייכות לקבוצה פרו : סוכנויות "26.7.73 הארץ 167

 ".ישראלית
  דן ארטשיק ומריה–שני הישראלים שנעצרו בנורווגיה : עתוני דניה: " אליהו זהבי5.8.73 הארץ 168

 ".גלדינקוף
 ".י נורווגיה"ע" תי רצויבל"איש הבטחון הישראלי יגאל אייל הורכז כ: " אליהו זהבי15.8.73 הארץ 169
 ".ן היום ביחסים עם נורווגיה לאחר רצח המרוקאיהממשלה תדו: " דן מרגלית29.7.73 הארץ 170
 ".יגאל אייל יישאר באוסלו: " דן מרגלית6.8.73 הארץ 171
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כי המוסד למודיעין , הסתתרה פחות מאחורי ההסתייגויות ופרסמה באופן ברורהעתונות הנורווגית . 173"ביחסים

 .174של ישראל קשור במישרין לרצח אחמד בושיקי והוא שהפעיל את הקבוצה הפרו ישראלית

ל בתוצאות המשפט ובמענה שייתן פסק הדין "במישור הבינממשלת נורווגיה תלתה את תגובתה כלפי ישראל 

כי היו קשרים רשמיים בין , אם המידע", לדברי שר החוץ. אם אכן היה קשר ישראלי לפעולה, הפלילי לשאלה

תראה זאת ממשלת נורווגיה כעניין חמור , ישראל לבין הקבוצה יתאשר במהלך המשפטים נגד ששת הנאשמים

כי ממשלת נורווגיה לא תוכל להשלים עם כך , יש להבהיר. שה אחרי מתן פסקי הדיןביותר ותחזור לטפל בפר

 . 175"ואין זה משנה מה הן הסיבות והמניעים לכך, שהטריטוריה הנורווגית תשמש לפעולות מסוג זה

לא נותר לממשלת נורווגיה אלא למחות באופן , ט אייל כאישיות בלתי רצויה בנורווגיה"הוכרז הקבלאחר ש

לאחר מתן פסקי . 176אולם דחתה את ניסוח המחאה לאחר מתן פסקי הדין במשפטי העצורים, רשמי בפני ישראל

אשר הביע בפניו , קנוט פרידנלונד, זומן שגריר ישראל אל שר החוץ הנורווגי החדש, 1974דש מרץ בחו, הדין

שר החוץ סיים . כי פסק הדין המרשיע לא הותיר בידיו ברירה אחרת, תוך שהוא מסביר, מחאה פורמלית

 .177ינותכי השפעתה החולפת של פרשת לילהאמר לא תפגע ברקמת היחסים הטובים בין שתי המד, באומרו

גם . 178שמרה השגרירות באוסלו על שתיקה מלאה באשר לאחריות הישראלית למעשה, במהלך כל הפרשה

בניגוד לסירובה להתייחס לאפשרות שהיא . 179ישראל נמנעה מלהגיב רשמית לפרשה, לאחר מתן פסק הדין

באופן , היה מי שביקר את התנהלותה של נורווגיה בפרשה, עומדת מאחורי הפגיעה בריבונותה של נורווגיה

 החוץ הנורווגי על הפגיעה בחסינותו השגריר קינן מחה בפני משרד, כך. ל"שנוגד את כללי המשפט הבינ

מאוחר . 180שעה שפרצו השוטרים לדירתו כדי לעצור את החשודים שהסתתרו בו, ט אייל"הדיפלומטית של הקב

ל בכך שאינה "כי התנהגותה של נורווגיה נוגדת את הנוהל המשפטי הבינ, זןיותר טען היועץ המשפטי רו

 .181מאפשרת לו להיפגש עם העצורים

במישור ולמרות שנורווגיה לא יזמה כל הליכים , י נורווגיה באופן רשמי"למרות שישראל לא הואשמה ע

המשמש אותה לדחיית  ריאליסטי –בטיעון המצפוני שימוש , גולדה מאיר, מ דאז"רהעשתה , ל נגד ישראל"הבינ

לא תוכלו לדעת . מדינת ישראל לוחמת כמעט בכל העולם. המלחמה פשטה מעבר לגבולות: "ל"ביקורת בינ

                                                                                                                                                    
 .")פלמור: "להלן( 114) 2000(מל  כר,פרשת לילהאמר, .א,  פלמור172
 ".סוכנים"בידי נורווגיה אין הוכחות ששני הישראלים שנעצרו הם :  מיכאל גורדוס6.8.73 הארץ 173
 ".יש סיבות לתגובה תקיפה: שר ההגנה הנורווגי: " אליהו זהבי12.8.73 הארץ 174
 ".י נורווגיה"ע" בלתי רצוי"איש הבטחון הישראלי יגאל אייל הורכז כ: " אליהו זהבי15.8.73 הארץ 175
 ".צפויה מחאה רשמית מאוסלו: עתון נורווגי: " אליהו זהבי16.8.73 הארץ 176
 .84,  פלמור177
 ". נעצר בשבדיה–איש ספטמבר השחור שנפגש עם בושיקי : " אליהו זהבי1.8.73 הארץ 178
 ".סיכויים טובים לחנינה לארבעת נאשמי לילהאמר: חוגים מדיניים באוסלו ": אליהו זהבי31.3.74 הארץ 179
רוזן לבין שני העצורים . ר מ"התביעה הנורווגית מסרבת להתיר פגישה בין ד: " אליהו זהבי31.7.73 הארץ 180

 ".הישראלים
 ". נעצר בשבדיה–איש ספטמבר השחור שנפגש עם בושיקי : " אליהו זהבי1.8.73 הארץ 181
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ל ניצלו ונשארו בחיים תודות "דים וישראלים בארץ ובחווגם אזרחי ישראל לא יוכלו לדעת כמה יהו, פרטים

לא כדאי להטיף מוסר לאומות אחרות ולא כדאי להסתכל . זו המציאות בעולם. ליכולתנו למנוע פעילות חבלנית

הכל תלוי בנו פה ובכך שיהיו לנו האומץ והיכולת .  שנכשלה בשבוע שעבר182ב"בחרדה על החלטת מועה

בהתבטאות זו אישור עקיף , כמובן, העתונות הנורווגית זיהתה. 183"להבדיל בין שלום אמיתי ושלום מדומה

בתגובה להכרזה , נשמעה מפיו של השר ישראל גלילי, התבטאות נוספת באופי דומה. 184לאחריות ישראל לרצח

ניתן , וםמכל מק. בינתיים יתקבל קצין הבטחון בשובו למולדתו כאישיות רצויה: "על אייל כאישיות בלתי רצויה

י הפעילות הרצחנית "המוטרדת ע, כי ההודעה הנורווגית אינה מלמדת על הבנה למצוקותיה של ישראל, לומר

אני משוכנע שגם מורת הרוח על צעד זה לא . של ארגוני המחבלים והחייבת להתגונן ולסכל את מזימותיהם

 ". עמה וממשלתה, תשבש את יחסי הידידות בין ישראל לבין נורווגיה

 

 

 :הערות ומסקנות ביניים. 8.2
ואין לה אינטרס לנצל את , אינה עוינת לישראללכאורה  כי כאשר המדינה הנפגעת, מניתוח פרשה זו עולה

ל עשוי להפוך לפחות "הרי שהמשפט הבינ, ל"הפעולה הישראלית לצורך ניגוחה של ישראל בזירה הבינ

ולכן , גינוי במועצת הבטחון לא היה מקדם את האינטרסים הנורווגים. שכן אין מועלים טיעונים בשפתו, רלוונטי

כי ישראל לא היתה יכולה להעלות טענות משפטיות , ברור למדי. לונה למועצת הבטחוןנורווגיה לא הגישה ת

 . הפעולה נהנית מצידוק ההגנה העצמית מכל סוג שהואבמקרה זה כי , שכן קשה מאד לטעון, חזקות להגנתה

לא ישירות ולא , כי על אף שנורווגיה כלל לא תקפה את ישראל באשר לאחריותה לרצח, מעניין לציין, עם זאת

. קיומהעל הנאלצת להיאבק , קטנה המוקפת אויביםמדינה כי הינה את הטיעון העלתה ישראל , ל"במוסדות הבינ

 . ל"בדבר הפרה של כללי המשפט הבינ,  העלתה טענות כנגד נורווגיההיא אף

 

                                                 
בוש  הכוונה להחלטת גינוי שנמנעה בווטו אמריקאי שבוע קודם לכן בדבר זכויות הפלסטינים והמשך הכי182

 .הישראלי
 ".נורווגיה דחתה בקשה לשחרר את העצורים "30.7.73 הארץ 183
ר  רוזן לבין שני העצורים "התביעה הנורווגית מסרבת להתיר פגישה בין ד: " אליהו זהבי31.7.73 הארץ 184

 ".הישראליים
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 סיכום ומסקנות

 מיעוט בהעלאת טענות משפטיות מובהקות. 1
 

כי ישראל רחוקה מלמצות את הכלים אותם מעמיד לרשותה , מסקנתנו המרכזית מניתוח מקרי המבחן היא

ף אחת מהפעולות לא השכילה ישראל להעלות כי לאחר א, ניכר. ל כדי להצדיק את פעולותיה"המשפט הבינ

פעם . בצורה סדורה את מערכת הטיעונים המלאה בנסיון להקים את טענת ההגנה העצמית ולהוכיח את רכיביה

 אפקטיבי ומושכלבעוד ששימוש , י מועצת הבטחון כצד התוקפן ומפר החוק בסכסוך"אחר פעם נתפסת ישראל ע

אף להביא  הוא היה יכולא מן הנמנע כי ל ;ל יכול היה לכל הפחות לערער תפיסה זו"נמצד ישראל במשפט הבי

לא זו בלבד שבכל המקרים נעדרו טיעונים כדי . לכך שישראל תתפס דווקא כמי שפעלה באופן חוקי ומותר

, ומובנהסודר לא הועלו באופן מ, אלא שהנימוקים שכן הועלו, להשלים את טענת ההגנה העצמית על יסודותיה

השימוש במספר רב של , בנוסף. י דוברים שונים ובפני קהל שונה"ע, באירועים שונים ,אלא באופן ספוראדי

ניתן , אכן. הקו המשפטי לא זכה לאוזן קשבת בעולם ורק גרם לקושי ניכר בזיהוי , ערכיים–נימוקים מצפוניים 

י נורמות " אם אינם תורמים להצדקת המקרה עפשכן גם , כי אין פסול בהעלאת טיעונים מצפוניים, לטעון

אין , לדעתנו. הם משרתים מטרות של השפעה על דעת הקהל העולמית ועל דעת הקהל בישראל, ל"המשפט הבינ

הטיעונים המצפוניים ממסמסים את הטיעונים המשפטיים ומקשים על זיקוקם מתוך  לא אחת ניכר כי: הדבר כך

והדיון אינו מקבל אופי , הטיעונים משני הסוגים אינם מבודדים זה מזהמאחר ו. בליל הטיעונים שמעלה ישראל

לעניות . ל"כי מעשי ישראל הונחו על ידי דרישות הדין הבינ, לא נוצרת אצל המאזין התרשמות, לפיכך; משפטי

 . פוגעת בדימוי הישראלי יותר מאשר מועילה, העלאת הטיעונים המצפוניים באופן בו הדבר נעשה, דעתנו

 

מסיבת עיתונאים בשפה , כך. ההסברה הישראלית אינה מתאימה את תוכן הדברים לפורום בו הם נאמרים

, אוזניהם של מנהיגי מדינות העולםשהדברים הנאמרים בה מיועדים לאוזניים זרות ומגיעים ישירות ל, האנגלית

בפרשת , דוד אלעזר, ל"דוגמת הרמטכ(היא מקום מרכזי בו יש לטעון טיעונים משפטיים מזוקקים וברורים 

עד , במסגרתו קיימת אפקטיביות מועטה ביותר, בוודאי נכון הדבר לגבי הדיון במועצת הבטחון"). אביב נעורים"

בעצרת , לעומת זאת). בפרשת אייכמן, גולדה מאיר, מת שרת החוץדוג(לדברים הנאמרים בעברית , אפסית

בפרשת הכור , מ מנחם בגין"דוגמת רה(  וערכייםיש מקום רב יותר לשימוש בטיעונים מצפוניים, בחירות

מטבע , לפיכך; שותף לרקע ההיסטורי והוא חי על בשרו את חווית השכול והפחדהציבור הישראלי   .)העראקי

שהשפעתם על דעת הקהל ל "ומשפיעים עליו הרבה יותר מהשפעתם בחו "מתחברים"ם דבריה, הדברים

 ).נושא שיידון מיד(ל "בישראל רבה מהשפעתם בחו

ר הגורם המבדיל כאש; אל ומי של"יש מי שעושה שימוש בשפת המשפט הבינראינו כי ,  בקרב המקרים שבדקנו

מנהיג נטול השכלה משפטית יכול לעשות שימוש בשפת המשפט גם : לא היה דוקא רמת ההשכלה המשפטית

. באם יכיר בחשיבות הדברים שמציגים בפניו יועציו המשפטיים, ל מקנה לו"ל ובכלים שהמשפט הבינ"הבינ
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מנהיגים כמו גולדה מאיר או : ידעולאו דווקא ב, בהתייחסות לכללי המשפט וחשיבותם, כנראה, ההבדל הוא

בולטים במיוחד באופן בו הם נוהגים בגישה ) שהיה מוכר כמי שפועל לאורה של טראומת השואה(מנחם בגין 

לתת את הדעת יתר על המידה בלא , כפי שהם תופסים אותו, בשליחות הצדקבהנחה כי ניתן לפעול , ריאליסטית

ואף אלו מבינהם , גם שגרירים בעלי השכלה משפטית פורמלית. ל"יבית בינמערכת נורמטהמגבלות על 

מהם ניתן היה לצפות להעלאת טיעונים המנוסחים בשפה משפטית , ל"הנחשבים למומחים בתחום המשפט הבינ

חיים הרצוג בפרשת  ,לדוגמא(ל "אינם עושים שימוש מספיק במשפט הבינ, ולשימוש במושגים משפטיים

 ). איר רוזן בפרשת לילהאמרר מ"ד, אנטבה

 

גם אם הוא מועלה בצורה ברורה וכחלק , כי אין די בהעלאת טיעון באופן חד פעמי, מהמקרים שנבחנו עולה

הטיעונים חייבים להיות מועלים בצורה ). לטיעונים משפטיים, כמובן, טענה זו אינה ייחודית(ממערכת טיעונים 

כי כשישראל , ניכר מהדוגמאות שהועלו על ידינו. ם רבים ככל הניתןובפני פורומי, שוב ושוב, מפורשת וברורה

טיעונים אלו נקלטו היטב וזכו להשפעה גבוהה , את דעת הקהל העולמית בטיעונים גולמיים" להאכיל"השכילה 

טיעונים המועלים באופן ). מתן מחסה לארגונים הפלסטינים בלבנון בפרשת אביב נעורים ,לדוגמא(יחסית 

אינם בעלי ,  ובוודאי כאשר ניכר חוסר התאמה בין אופי הטיעונים לפורום בו הם מועלים, ולא מסודרדי אספור

 –" כל העולם נגדנו"כי אין אמת בטיעון לפיו , דוגמאות אלו מוכיחות. השפעה מספיקה על דעת הקהל העולמית

 . ולו במידה חלקית, הסברה מושכלת עשויה לשכנע חלק מן המדינות

 

אנו סבורים כי לטיעונים משפטיים עשויה להיות השפעה מכרעת גם על , ל עצמם"לת במוסדות הבינמעבר לתוע

העשויים להשיג דוקא תוצאה הפוכה אצל מאזין שאינו , לא פחות ואף יותר מן הטיעונים מצפוניים, דעת הקהל

 את הפעולה ל מצדיק"הדין הבינ"טיעון בסגנון , כך למשל. השקפת העולם של המשמיערקע ולשותף ל

 . ל"שאינו בקיא בכללי המשפט הבינ, עשוי להיות משכנע גם באזניו של המאזין ההדיוט" הישראלית

 

שכן בשל פעילותה , עלול לשחק לרעתה, י ישראל"ל ע"כי דווקא שימוש בשפת המשפט הבינ, ניתן לטעון

אנו . . יתים אף בניגוד לו ולע,ל"י כל דיקדוקי המשפט הבינ"היא נאלצת לפעול שלא עפ, הבטחונית הרבה

ועל ישראל להכירה , הוא שפה בינלאומית מוסכמת, למרות מגרעותיו, ל"כי המשפט הבינ, סבורים עם זאת

, למען תוכל להבין את הטענות המושמעות נגדה ולהצדיק באמצעות שפה זו את מעשיה, ולעשות בה שימוש

מ להראות כי הפעולות "על "שימוש בשפת המשפט הבינ. י מדינות העולם"יתקבל ביתר קלות עבאופן שיובן ו

ניתן גם אם לא (תוך מתן שימת לב לדרישות הדין , ל"הישראליות נשענות על עקרון מרכזי וחשוב במשפט הבינ

ק לישראל דימוי של מדינה המכבדת את החוק עשוי להעני, )בהצלחה מלאהיהיה להוכיח זאת בכל מקרה 

העושה שימוש בטיעונים , קו ההסברה הישראלי, לעומת זאת. ל"כ לציית לנורמות בינ"ל ונוהגת בד"הבינ

טיעונים הנתונים מטבע הדברים יותר למחלוקת בשל היותם תלויי תרבות ונקודת השקפה , מצפוניים בעיקר

כבמקרה אבו , ולחילופין(ל "רה כפירה מוחלטת ברלוונטיות של המערכת הבינכזה הכופר כפיאו , פוליטית
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מקנה לישראל דימוי של , ) מכחיש את הפעולה ומסרב להתייחס לטענות המושמעות נגד ישראלפשוט, יהאד'ג

ילד הרע של המשפט "מיתה של ישראל כאת תד,  בצדקלאו, ומחזק שוב ושוב, מדינה אלימה ופורעת חוק

 ". ל"הבינ

 

כי ישראל אינה מסיקה את המסקנות הדרושות מכשלון ההסברה , בדיקת האירועים השונים מעלה שוב ושוב

כך גם מסבירה ישראל את כשלונותיה " (כולם אנטישמיים"כי , ומופתעת לגלות מחדש לאחר כל אירוע, שלה

כי הדוברים הישראלים משוכנעים שככל שייטיבו לנסח , נראה...). פי העולמיתבתחרויות האירוווזיון ומלכת היו

ישראל שבה ועושה שימוש . ישכנעו יותר ולדבריהם תהיה השפעה רבה יותר, את טיעוניהם בצורה נרגשת יותר

יים טיעונים אלו הם לרוב סובייקטיב. במספר טיעונים מצפוניים קבועים כדי להצדיק את פעולותיה הבטחוניות

 . וישראל עושה בהם שימוש תוך מחשבה כי הם אובייקטיביים ומובנים באותו אופן על ידי כל, באופן מובהק

מדינה קטנה "או " מעטים מול רבים"בין הטיעונים החוזרים בהסברה הישראלית ניתן לציין את טיעונים בסגנון 

ואף את השימוש , "וא גובר על החוקוה, הצדק עימנו", "הנלחמת על קיומה נגד ים ערבי השואף להכחידה

אך מן המידע שבדקנו ,  העולמיתלא בדקנו את השפעתם של טיעונים אלה על דעת הקהל. הנרחב בזכר השואה

 .  קיימתאם בכלל , תרומתם מועטה, אנו מתרשמים כי לפחות במישור הדיפלומטי והמשפטי

תה תגובה חיובית כלשהי לטיעונים מצפוניים לא נתקלנו במקרים בהם הי, ככל שהעלנו אנו בבדיקותינו

י מנהיגים "במספר מקרים נדחו הטיעונים המצפוניים ע, יתרה מזאת. ל"שהעלתה ישראל במישור המשפטי הבינ

דוגמת דברי מזכיר (בתגובה לטיעונים משפטיים שהועלו כלפי ישראל , ונדרשו תחתם צידוקים משפטיים, זרים

, בניגוד לטיעונים משפטיים, כאמור, זאת). ר לאחר הפצצת הכור העראקיההגנה האמריקאי כספר ווינברג

 . שהתגובות להם היו חיוביות בהרבה

 

ועל , כי הטענה היא משפטית, ישראל נוטה שלא להבין, גם כשמועלות טענות משפטיות נגד ישראל, יתרה מכך

או הטענות " אביב נעורים"התגובה הבריטית למבצע , לדוגמא(כן נדרשת עליה תגובה במישור המשפטי 

ומופתעת לגלות שוב , שאינם אפקטיביים, ישראל משיבה בטיעוניה המצפוניים). הארגנטינאיות בעניין אייכמן

לאחר גינוי ישראל בעקבות מבצע , יוסף תקוע, ם"תגובת שגריר ישראל באו, לדוגמא" (כל העולם נגדנו"כי 

לעולם שהמשפט להסביר כדי ל, ל לטובתה" המשפט הבינישראל לא לומדת להשתמש בכלי"). אביב נעורים"

אם אלה שיתפו פעולה או סייעו , גם במחיר פגיעה במדינות אחרות, ל מקנה לה בסיס חוקי להגן על עצמה"הבינ

 . למי שתקף את ישראל

 

גם , ריע כי השיקול הבטחוני מחייב ביצוע פעולה מסוימתשיקול דעת להכ, כמובן, לראשי המדינה מוקנה

עולה , ברור כי לעתים התועלת הבטחונית הנובעת מפעולה מסוימת: ל"י כללי המשפט הבינ"כשאינה חוקית עפ

לא ניתן , ל בישראל"כמו גם היחס למשפט הבינ, לאור המצב הבטחוני. ל"על הנזק שהיא גורמת במישור הבינ

הגורפת לאור ההתעלמות , עם זאת. ל" כל פעולות שאינן עולות בקנה אחד עם החוק הבינלצפות שלא תבוצענה
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האם , ל"י המשפט הבינכללהמדינאים היו מודעים לאנו מרשים לעצמנו לתהות האם , ל"מכללי המשפט הבינ

חוניות באופן שלא תתפסנה במערכת קבלת ההחלטות והאם היה נסיון לתכנן פעולות בטהוא היה שיקול 

יכולנו להתרשם כי , )דוגמת החתמת אייכמן על המסמך טרם חטיפתו(אך במקרים בודדים . כפעולות תוקפנות

ככל שניתן להתרשם מהמקורות . השיקול המשפטי מהווה שיקול במאזן השיקולים שמבצעת הדרג המדיני

עומד במידה מועטה בלבד לנגד עיניהם של  כי השיקול המשפטי , עולה הרושם, עליהם מתבססת עבודה זו

 .  אם בכלל, מקבלי ההחלטות

התרשמנו שגם , כי מן המקרים שנבדקו בעבודתנו, )וללא בדיקה מעמיקה בנושא(ברצוננו להעיר בזהירות 

ואנו סבורים שניתן להתרשם כך גם מהתנהגותה בימים אלה , ב אינה עושה שימוש רב בטיעונים משפטיים"ארה

שהשיח , בהן בעיקר מדינות האיחוד האירופי, לעומת מדינות אחרות, זאת. נגד הטרור" עולמית"מה השל המלח

הן טוענות , בעוד מדינות אלו נוטות לנקוט בגישה פוזיטיביסטית. המשפטי תופס בדבריהן מקום נכבד ביותר

 ריאליסטית הרבה הרי שהגישה האמריקאית מתאפיינת בגישה, טענות משפטיות ומצפות לתשובות משפטיות

בולט הדבר (ומנמקת פעמים רבות את עמדותיה ביחס לפעולות הישראליות בעיקר בשיקולי מוסר וצדק , יותר

טוענות מדינות , כי בגנותן אלימות, במקרים שלפנינו ראינו לא אחת"). אביב נעורים"במיוחד בתגובות למבצע 

, כך: ערכיות יותרטוענת , לעומת זאת, ב"ארה. ם"כי אלימות נוגדת את משטר מגילת האו, האיחוד האירופי

 .:כי אלימות אינה מביאה לדבר מלבד שפיכות דמים"ב באחד המקרים כי "טענה ארה, למשל

 

ולא כל שכן שימוש מסודר ויעיל בטיעונים משפטיים יטו את דעת הקהל , יהיה זה נאיבי לומר שהסברה טובה

לפעולה שאינו מוטל בספקל נוטה לספק צידוק " המשפט הבינבמקרים בהםרק ולו , העולמית לטובת ישראל

יש שיטענו כי : אף אנו איננו טוענים כי ההסברה המשפטית היא חזות הכל. הישראלית כפעולות הגנה עצמית

אולם . כי קיימת הטיה נגד ישראל בעולם, אחרים יטענו; כי אם במדיניותה, הבעיה אינה בהסברה הישראלית

רשלנות אשר , שימוש בכלים העומדים לרשותה של ישראל מהווה רשלנות של ההסברה הישראליתאי , לדעתנו

וזאת גם במקרים בהם באופן מובהק המשפט , מקשה על הנסיונות להטות את הכף לטובתנו עד כמה שניתן

 ). הפצצת הכור בעראק, מבצע אנטבה(מצדיק לכאורה את הפעולה 

שיח זה במידה רבה כלל . מועצת הבטחון הוא משפטי ואובייקטיבי לחלוטיןכי השיח ב, בוודאי לא ניתן לטעון

או מדינות , וברור לנו לחלוטין כי ישראל לעולם לא תצליח לשכנע בצדקתה את מדינות ערב, אינו שכנועי

להן , כדוגמת מדינות האיחוד האירופי ומדינות נוספות, "נייטרליות"על מדינות , אולם. אחרות העוינות לה

 . יכולה ישראל וצריכה להשפיע, נטרסים מובהקים פחות במזרח התיכוןאי

דווקא מדינות ערב מצטיירות מן המקרים שבדקנו ככאלו הנוהגות לעשות שימוש מסודר ומושכל בכללי המשפט 

הן מנסות לתקוף את הפעולה , ל"י המשפט הבינ"אף כשהפעולה הישראלית עשויה להיות מוצדקת עפ. ל"הבינ

טענות , לדוגמא(ל העובדה שהדין נתון לפרשנות ולרוב איננו חד משמעי לטובת או נגד פעולה מסויימת תוך ניצו

, עצם פנייתן של מדינות ערב למועצת הבטחון). עראק ואוגנדה לאחר מבצע אנטבה והפצצת הכור בעראק

בניגוד להתיחסות , ל ובאמצעות מוסדותיו"מצביעה על נכונותן להתמודד עם אירועים לפי כללי המשפט הבינ
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 . ממנו אין ביכולתה לקבל כל סעד, הישראלית למועצה כאל גוף עוין

 

, לדעתנואולם . ל"קריטריונים של המשפט הבינה עומדות במלוא פעולות ישראל לא אחת אין, כפי שראינו

היא מחויבת לנסות , ל"יני כללי המשפט הב"במקרים בהם אין לישראל כל סיכוי להצדיק את מעשיה עפאפילו 

 וכי היא פועלת על סמך ל הם נר לרגליה"כי עקרונות המשפט הבינ, כדי להראות קבל עם ועולם, לעשות זאת

וככזאת היא , כי היא רואה עצמה חלק ממשפט העמים,  על ישראל לטעון. עקרונות בסיסיים המעוגנים בו

כי סטיות קטנות ממנו אינם מהוים את המדיניות ו, שואפת לקיים אותם ,ל"מחויבת לכללי המשפט הבינ

, ואולם הנסיבות בהן היא מתנהלת,  ופועלת לאורול"שואפת לקיים את כללי המשפט הבינהיא . הישראלית

גם , ואולם. ל"תים מכללי המשפט הבינהיא נאלצת לדאבונה לחרוג לע, בהיותה מוקפת אויבים ובסכנה תמידית

ככל הניתן את ה מצמיצ, כך למשל. ל"היא משתדלת לצמצם את הפגיעה בכללי המשפט הבינ, כשהיא עושה כן

ערעור סדרי השלטון במדינה ופגיעה , מבחינת משך החדירה לשטחן, היקף הפגיעה בריבונות מדינות זרות

היא תוחמת את פעולתה , )האד או פעולת אביב נעורים'ג-יסול אבוכדוגמת ח(באינטרסים של אותה מדינה 

המנעות מפעולות ענישתיות , המנעות מפגיעה בחפים מפשע(באופן שתקיים את דרישת המידתיות כלל הניתן 

 ).'באופין וכד

 

 

 "טרור"השימוש הנרחב במושג . 2
כי היא מתגוננת מפני , ר ונשנה בטענהכי ישראל עושה שימוש חוז, ניתן לראות, בבחינת מקרי המבחן בעבודה

 נושאת בחובה משמעות ,"טרוריסטי"לפיה מעשה מסויים הוא , האמירה. על מנת להצדיק את מעשיה, "טרור"

אילו ייחסנו לישראל . נגד פעולה זו, מתיימרת לשאת מטען נורמטיביהיא ו,  בעיני כל ישראליערכית מגנה

הוא מקים , טרור כמוהו כמתקפה חמושה, פי קו ההסברה הישראלינראה היה כי על , מחשבה משפטית סדורה

כ את המשפט "את זכות ההגנה העצמית ומצדיק נקיטת פעולות אשר בנסיבות אחרות היו נתפסות כנוגדות בד

  .ואיננה עולה בהכרח בקנה אחד עם ממצאינו, עמדה זו בעייתית. ל"הבינ

כי , מדובר בתפיסה של גורמי ההסברה הישראליים;  משפטיכלל אין מדובר בנסיון להעלות טיעון, לדעתנו

המצדיק באופן אוטומטי ומיידי זכות לנקוט בכל פעולה , מציין מעשה פסול באופן אובייקטיבי" טרור"המונח 

ובפרט אלו הנוגעים למשפט , כי שיקולים משפטיים, לדעתנו, במרבית המקרים ניתן להתרשם. של הגנה עצמית

בבחירת קווי הפעולה של הדרג המדיני וגורמי הבטחון , אם בכלל, חקים תפקיד מרכזי דיואינם מש, ל"הבינ

ישראל . ל אינו זוכה למקומו הראוי בבחירת קווי ההסברה הישראלית"המשפט הבינ, באופן דומה; הישראלים

יק במידה ל להצד"גם במקרים בהם בכוחו של הדין הבינ, ל"אינה מנסה להצדיק את מעשיה בכלי המשפט הבינ

 . זו או אחרת את הפעולה הישראלית

 

כי מדינות העולם יבינו , יהבה בתקווהתולה ישראל את , במקום למצות את הכלים המשפטיים העומדים לרשותה
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תעורר זעזוע וגינוי ותצדיק את המעשים שהיא " טרור"ומצפה כי הגדרת פעולה כ, י טרור"את מצבה כנפגעת ע

ההתייחסות , אלא שבפועל"). אביב נעורים"לאחר מבצע אנטבה או , ך למשלכ(נוקטת על מנת להלחם בו 

והתמיכה שהיא היא אינה מקנה לה את ההזדהות , 9.11לאחר ,  וגם היוםלטרור מוטה פוליטית ואידיאולוגית

 .יחס לטרוראינה מסוגלת או אינה מעוניינת להתמודד עם ה,  נראהכך, ל"המערכת הבינ. שואפת לה

הגדרה מחייבת כאשר אין בצידה , י כל הצדדים"נעשה רווח ע" טרור"העובדה שהשימוש במילה , יתרה מכך

 ובמידה רבה נופל על ,י מדינות רבות בעולם" עכסיסמא" טרור "נתפס המונח, דה משמעויות אופרטיביותשבצי

חיזוק לדעתנו זו אנו שואבים מן ההשפעה החיובית שמצאנו לטיעונים משפטיים שהעלתה על . אזניים ערלות

 . ופיכדוגמת מדינות האיחוד האיר, מדינות שאינן צד ישיר בסכסוך

ולהלכה מתנגדות אליו כל המדינות ביתר , ל"בימים אלה קיבלה הלוחמה בטרור מקום של כבוד בשיח הבינ

כאב באותו אופן על אינן מסתכלות מדינות שונות , שהן מגנות את האלימות והפגיעה אולם גם תוך . תוקף

כגון שאלת הכיבוש ,  השיקולים גם גורמים הנוחים פחות לישראלמכניסות למאזןוהן , הפגיעה בחפים מפשע

הפעילות ", במשוואה רחבה יותר. ראית הפעילות הפלסטינית כמלחמת חופש וכן הלאה, וההתנחלויות

אלא כחלק מסכסוך בין שני צדדים שיש , אינה נשקלת בפני עצמה, י ישראל"כפי שהיא מוצגת ע, "הטרוריסטית

 אמורה לספק כלים ל"שפת המשפט הבינ. להכריע בין רע לטובמ ן הצד לא יכול המתבונן , בצורה זו. לפותרו

 . והיא ברורה ומעשית הרבה יותר, התוקפן המתגונןלזיהוי הצד , )גם אם אינם מושלמים(

כי ישראל אינה מצליחה להשיג את ההזדהות וההצדקות שהיא מבקשת ממדינות שאינן קורבנות לפעולות , נראה

ישראל מצליחה לרוב , כאשר המודעות לנושא הטרור עלתה באופן משמעותי, היוםגם ,  להתרשמותנו.מסוג זה

 . טרור כשבצידו קריאה לישראל ליציאה מן השטחיםלהשיג לכל היותר גינוי ל

 

, מקדם בכל זאת את האינטרס הישראלי" טרור"נחלקנו בדעותינו האם השימוש במונח , בבואנו לסכם את הדיון
כטיעון היכול להטות את מאזן (י מיקוד תשומת הלב להתגוננותה של ישראל בפני מעשים חמורים ביותר "ע

או , )נקיטה באמצעים חריפים במסגרת הדין, לפיכך, ומצדיק, רופורציונליותהשיקולים המשפטי הדורש פ
ועל כן אינו , לפרשנות סובייקטיבית ותלוי בהשקפת עולםכולו נתון כבעולם נתפס שהשימוש במונח דווקא 

 .מקדם את האינטרס הישראלי כלל
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