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מגו""חומתמבצעאגב

א.הקדמה

המשיביםבג'נין,הפליטיםבמחנהנעשהטבחכיבעתירות"נטען

מחיילינושרביםקרב-בג'ניןהיהקרבהעוצמה,בכלכרעלחולקים

האווירמןהפצצותשלדבררולאלביתמביתנלחםהצבאבו,נפלו

מחייליושלושהעשריםבאזרחים,פגיעההאפשרככללמנועכדי

הרימולאהעותריםנפצעו,חייליםעשרותחייהם,אתקיפחוצה"ל

דברהואקשהקרבאחד,דברהואטבחעליהם,המוטלהנטלאת

להטתיר,מהלהםאיןכיבפנינוומצייניםחוזריםהמשיביםאחר,

הואאליושהגענוהמעשיההטדר ,דברלהטתירמבקשיםהםואין

זו"ן,לעמדהביטוי

ברכההכנטתחברישלבעתירתםברקהנשיאשלאלודברים

מגן","חומתמבצעשלבעיצומווהצבאהביטחוןשרנגדוטיבי

יש-ג'ניןבתושביה"טבח"אתלהפטיקלצבאלהורותביקשואשר

לארגוניישראלביןהמזויןהמאבקמהותאתלתמצתכדיבהם

אחדצדרקשכןשוויוני,ובלתיהוגןבלתימאבקזהו ,המחבלים

אשרברקהנשיאזההיהשוב,ומוטר,חוקשלמידהלאמותמחויב

העיר:רבלאזמןלפני

בעיניה,כשריםהאמצעיםכלשלאדמוקרטיה,שלגורלה"זה

נלחמתפעםלאלפניה,פתוחותאויביהנוקטיםבהןהשיטותכלולא

שלידהזאת,חרףלאחור,קשורהמידיהאחתכאשרהדמוקרטיה

והכרההחוקשלטוןעלשמירהשכןהעליונה,עלהדמוקרטיה

שלבטופובטחונה,בתפישתחשובמרכיבמהוותהפרט,בחירויות

עללהתגברלהומאפשרותכוחהואתרוחהאתמחזקותהןיום,

 , 2קשייה"

שפרץישראלמדינתמולהנוכחיהפלטטיניהטרורגלאכן

אינואזורית,גאוגרפיתתחולהבעלהואכיאף , 2000בטפטמבר

הרצחניבפיגועשהמשכועולם,מקיףטרורממאמץחלקאלא

החופשיהעולםביןלהיותהפר,המאבק 11,9,2001ב-בארצות-הברית

מהאומותכחלקישראלהאיטלאמיים,הטרורארגונילבין

להכחידה,לנטותאלוארגוניםבפניאתגרמציבההדמוקרטיות

שלהגלובלייםההיבטיםאתלחקורזהבמאמרהיריעהקצרה

רחבהבראייהבאזורנוהמתרחשאתלראותישארהטרור,תופעת

מכללייונקותבטרורלמאבקהנותנתשישראלוהתשובותיותר,

 ,חיפהאוניברסיטת ,למשפטיםהפקולטהחבר,פרופסור •
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הפנימי,וממשפטההבינלאומיהמשפט

אחר,מזויןכמאבקשלאמיוח.דצביוןבעלהואבטרורהמאבק

איןהבינלאומי,המשפטבכלליהמוטדראומות,אועמיםבין

 , 3הבינלאומיהמשפטשלמיוחדיםבכלליםמוטדרתבטרורהמלחמה

נגדטרורארגונישלמזויןמאבקצפהלאהבינלאומישהמשפטאף

האומותעצמןרואות , 4בהתאםנעררלאולכןדמוקרטיותאומות

שגובשוכפיהמלחמהכללישללמגבלותכבולותבעולםהדמוקרטיות

 , 5וההטכמיהמנהגיהבינלאומיהמשפטבכללי

לשוותהפלטטינייםהטרורארגונימבקשיםהדבריםמטבע

לחימתלאומי,לשחרורמאבקהתקוממות,שלאופיהמזויןלמאבקם

טרורארגוניאולם , 6חופשכלוחמימוגדריםולוחמיהםגרילה,

אזרחית,אוכלוטייהבקרבלהתפוצץכדימתאבדיםהשולחים

יהודים,היותםמשוםבעיקרבישראליםהבחנהבלאהטובחים

שאינםרקלא"קדוש",שללתוארזו"הקרבה"משוםוהזוכים

הםאלאךחופשללוחמיהשמורהבינלאומיהמשפטלהגנתראויים

עם,השמדתשלבפשעיםאשמיםגם

וברחביבישראלהאזרחיתהאוכלוטייהנגדהטרורפעולותמשגברו

אלאזאתמנעהשלארקלאהפלטטיניתוהרשותוהשומרון,יהודה

צבאילמבצעלצאתישראלנאלצהאלו,פעולותוהנהיגהעודדהאף

הפלטטיניותבעריםבעיקרהטרורבתשתיותלחימהשלהיקףרחב

בג'נין,הצרעות"ב"קןובמיוחדובשומרוןביהודה

שלטדירבצבאלחימהמפעולתלהדבילבטרור,צה"ללחימת

שהיאמדיניתישותעלנמניםהטרוריטטיםכיוהעודבהאויב,מדינת

חלוקתשלבהטכםעמהקשורהישראלשמדינתמדינה,אינה

דילמותישראלומדינתצה"לבפניהציבואלוכל-טמכויות

הובאצה"להתנהגויותשלחלקןפשוטות,לאומשפטיותמוטריות

הגבוההמשפטביתבפניכנטתוחבריאדםזכויותארגוניידיעל

חוקריאצלמצאנודומהדיוןלהתייחטות,וזכהלהכרעתו,לצדק

לחימתשלהעיקרייםההיבטיםעלתעמודזוקצרהרשימהמשפט,

מגן","חומתמבצעבעקבותהפלטטיניהטרורנגדצה"ל

ן? Iג'נבתושבןטבחעוררצה"לב.

הצבאכיבטענהלצדקהגבוההמשפטלביתהוגשועתירותמטפר

משיבוכר , 8הבחנהבלאאזרחיםוהורגג'ניןבתושביטבחמבצע

 ...זו:לטענההמשפטבית



 2002 ,שוובלאיבן ,בכיכר-ציוןטרור

ואתהנאראטיבאת Dמאכל(שוובל)"

צינות Dובניו-יורקייםרחובבדימוייהכיכר

מתערבב ...בציוריו ...ידועותקולנועיות

(ניו-שםהמקוםעם(ציון)כאןהמקום

גםוהכלבעכשיו,מתערבבאזיורק),

וודו- Dפבידיוןשלבליללהופךיחד

רחוקההבידוריותשארשת.אלאקולנועי

 ...ציון""שלהטראגיתבאלגוריהמלבדר
שניביןבגופותת Dמאוכלציוןכיכר

מעלעתבניינים,שלגדוליםצללים

המיתולוגיתמדוזהשלראשהמרחף

שלכיכר-ציוןקאראווג'ו).שלציורו(לפי

עמ'התערוכה,(קטלוגואבדון"אימה

23-24 (. 

Demolition of Houses, The Imposition of Curfews, Blockades, Encirclements and 

) 2002 ( . Comp .L & 'ןDeclaration of an Area as a Closed Military Area" 30 Ga. J.int 

165 , 

 , 16,11 ) 3נו(פ"דהיבטחןו,שרניברכה 3114/02בבג"צברקהנשיא

 . 845,817 ) 4ננ(פ"דישראל,ממלשתנייבשראליענןייםננזהציבןירהדער 5100/94בנ"צ

E. Gross "The Laws of War Waged Between Democratic States and 

) Terrorist Organizations" Manitoba Law }ournal (forthcoming עותק)שמור

במערכת),

הבינלאומי.המשפטשלשונותלהגנותזכאיאשרללוחםחופשלוחםשלהקבלתועל

 E. Gross "Human Rights, Terrorism and the Problem of Administrativeבמאמרי:ראו

ocracy Have the Right to Hold Terrorists as חDetention in !srael: Does a Del 

72 1 ) 2001 ( . Comp. L & 'ןBargaining Chips?" 18 Ariz. J.int , 

 . 1הערהליעל

בינלאומית.להטכמהזכולא"טרוריטט"מיהואוטרור"ארגון"כמובטיטימושנלמשל

באמנה.זאתולבטאאלומושגיםלנביהטכמהלנבשניטיוןנעשהלאחרונהרקלמעשה

 E. Gross "Legal Aspects ofTackling Terrorism: Theבמאמרי:הזבנושאדיוןראו

d Itselfand Protection of ןBalance Between The Right ofa Democracy to Defel 

97-101 , 89 ) 2001 ( Human Rights" 6 UCLA J. Int 'l L. & Fo, Aff . 

 . Gross, slIp"a note 3ראו:זהבנושאנרחבלדיון

 E. Gross "Democracy's Struggleלאחרונה:אורשראהבמאמרידיעלנדוןזהנושא

Against Terrorism: The Po\vers of Military Commanders to Decide Upon the 
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המשיביםבג'נין.הפליטיםבמחנהנעשהטבחכיבעתירות"נטען

מחיילינושרביםקרב-בג'ניןהיהקרבהעוצמה.בכלכךעלחולקים

האווירמןהפצצותשלדברךולאלביתמביתנלחםהצבאבו.נפלו

מחייליושלושהעשריםבאזרחים.פגיעההאפשרככללמנועכדי

הרימולאהעותריםנפצעו.חייליםעשרותחייהם.אתקיפחוצה"ל

דברהואקשהקרבאח.דדברהואטבחעליהם.המוטלהנטלאת

 • 9אחר"

ככללהימנעצה"לשלוהרצוןמגן,כבחומתבאזרחיםהשימוש

חיילינו,שלחייהםטיכוןשלבמחירגםבאזרחים,מפגיעההאפשר

האזרחים,בבתישהתבצרוהמחבלים,זו.אכזריתלחימהשאפייןהוא

מחיילילמנועאולעכבמנתעלחיהמגןכבחומתבחלקםהשתמשו

שיתפוהאזרחיםמקצתהצערלמרבהוללוכדם.להתקדםהצבא

האמיתיתזהותםאתלדעתהיהקשהואףהמחבלים,עםפעולה

שהתחזומחבליםאותמימיםאזרחיםאכןהםאםהאזרחים,של

שימוששלהמוטרייםהגבולותמהםאלו,דילמותלאזרחים.

קשהנושאהןלחימה,בשעתעליהםוהגנהמגןכבחומתבאזרחים

מציבההיאהפילוטופיהסן.בטפרותחד-משמעיפתרוןמצאלאאשר

מוטריותחובותבשתימדוברשכןההחלטהמקבליבפנידילמה

לפגועשלאהחובהומאידךוחיילי,ךאזרחיךחייהגנתמחדנוגדות.

המלחמהןן.קרבןתמימים,באזרחים

המוטריותהחובותאתכראויצה"לאיזןמוטרית,מבחינהכי,נדמה

אפשריתפגיעהחשבוןעלגםחייליואתלטכןהחליטכאשרהללו,

מוחזקיםכישייתכןבאזרחים,קשהפגיעהלמנועכדי,ולו 12בהם

וכצבאמוטריכצבאצה"לנדבלבכךהמחבלים.ידיעלערובהכבני

שינדיהםהאזרחיםאשרמרצחיםשלמכנופיותדמוקרטיתמדינהשל

מטרה.ולאיעדלהשגתמכשירורקאךהם

אשראזרחיםעלמגןהבינלאומיהמשפטהמשפטי,ההיבטמן

 :בהםפגיעהאובהםשימושמפנילוחמיםאינם

Discrimination is a general principle of the law of armed " 

conflict that requires an attacker to distinguish between 

civilians and civilian objects on the one hand and military 

objectives (combatants or objects) on the other, and to use 

• 13 " weapons capable of discrimination between them 

משנתהמשלימיםוהפרוטוקולים ' 949משנתג'ניבהאמנות

לפגועשלאהלוחמיםהצדדיםעלברוריםחובותמטילים 14,977

לפגועשלאוכןהפרטי,ברכושםאולוחמיםשאינםבאזרחים

נשקם:אתהניחואשרבלוחמים

Persons taking no active part in the hostilities, including " 

members of the armed forces who have laid down their arms 

, and those placed hors de combat by sickness, wounds 

• 15 " detention, or any other cause 

מוחלטתחטינותמקנהאינוהבינלאומיהמשפטגםזאת,עם
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נעניםשאינםאוהלחימהבמאמץחלקנוטליםאשרלאזרחים

משמשאזרחיםשלביתםאם . 16הקרבותמקוםאתלעזובלקריאה

אתלעזובהזדמנותלהםניתנתואםהמלחמתיבמאמץמחבלים

עצמםעללהליןאלאלהםשאיןהריבו,להישארבוחריםוהםהבית

ן.?הקרבותבמהלךנפגעיםהםאם

קרקעיותלחימהפעולותביןהבחנהלעשותהמקוםגםכאן

פעולהלביןבתיםלהרוטכדיכדביםכליםהצבאמפעילשבמהלכן

מחבליםבידישימששהביתלכךצבאיתכתגובהבתיםהריטתשל

הקרבותכדיתוךביתבהריטתמדוברכאשר . 18ההגנהתקנותלפי

ראויהיהכילטענההגבוההמשפטביתהתייחטצבאי,וכצורך

השימוע":"זכותלבעליוניתנהבטרםהביתמהריטתלהימנע

שבהןאפקטיביותלחימהבפעולותשהמדוברהיאהמשיב"עמדת

כאלהבתיםכאשרנמנעת,בלתיהיאמגוריםבבתיפגיעהלעתים

בנטיבותצה"ל.כוחותעלליריהמשמשיםבונקריםלמעיןהופכים

ידיעלמבצעיותבפעולותלהתערבהמשפטביתשלכוחוכאלה

עושהשהואנאמרהמשיבבהודעת ...מוגבלהואשיפוטיתביקורת

לכלליערוהואמפשע,בחפיםמפגיעהלהימנעכדייכולתוככל

לפגועהצבאכוחותעשוייםשלפיהםהמנהגיהבינלאומיהמשפט

שלדעתושיקוללפי-דרוששהדברבמידהרקהפרטברכוש

טיעוןזכותמתןאלהבתנאיםהלחימה.צרכיבשל-הצבאיהמפקד

 • 19מעשי"אינוושימוע

לאחרלצדק,הגבוההמשפטביתכיהאמורנוכחנופתעלא

עצמועלנטלהצבאכיאלאבג'ניןטבחהיהשלארקלאשהשתכנע

לאהחייליםכיקבעהמשפט,אוהמוטרמחויביהיושלאטיכונים

אזרחיםשלהגנתםבדברההומניטריהמשפטהוראותאתהפרו

במלחמה.

אתכיהעובדההיאמטפיק,הדגישלאהעליוןהמשפטשביתמה

לראותישהפלטטיניותהעריםוביתרבג'ניןהצבאפעולות

תוקפנותמפניעצמיתהגנהשלאקטמגן,מלחמתשלבאטפקלריה

להפטקתלהביאהאחרותהדרכיםכלשמוצוולאחרטרור,ארגונישל

הלוחםמהצדשנדרשכלעצמיתהגנהשלבמצבאלו.רצחפעולות

היהיכולהצבאכיטפקאין . 20"מידתיות"נקטכילהראותהוא

לאזרחיםהולמתאזהרהמתןידיעלזודרישהחובתידילצאת

להפציץמכןולאחרמידלעזובולבקשםנכנטשאליהםבמקומות

בעיקרבאפגניטטן,אחרותמדינותשעשוכפיהאוויר,מןהאזוראת

ומטוכנתקשההיותרבדרךהצבאבחרזאתבכלאםארצות-הברית.

הנדרשמןיותרעשההרילבית,מביתיבשתית,דברךללחוםלחייליו,

המשפטי.ההיבטמןוהןהמוטריההיבטמןהן

רפואיטיפולמגיעתג.
טענותהועלולפניו,וכןמגן""חומתמבצעשלהלחימהבמהלך

פצועים,אוחוליםלאנשיםרפואיטיפולמתןבכוונהמונעשצה"ל



אוהמחנותלתוךהצלהשירותישלהכנסתםמניעתידיעלזאת

הצבא.במחסומילצורךשלאהאמבולנסיםעיכוב
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