
הבו[לאומווםהוחסוםשל
 1שניויובלבו-נפתליארנהמאתלשלוס"מלחמהביוהבינלאומי"המשפטעל

מהפכותא.על
והנשלטהחברהמעיןהנסתר?מוס,מתחוםמהפכה,עוברהבינלאומיהמשפט

המצוימרכזי,לתחוםבהזרגההפךהואח"ן,יוזעישלמצומצםמספריזיעל

כטבעןזו,מהפכהברזיו,השולטיםלאלווכוחעצמהוהמקנההרביםברשות

שנקטואפולוגטיתמגישהזרמטית,היאהשקטות,אלוגם ,מהפכותשל

מפתחלעמזת ,להנזרשואוהבינלאומית",ב"שפהששלטוהמעטיםבערב

רמא,לאיגראעמיקתאמביראהיינו ; zלאחרונהבפניהםשנפתחהמכוננת

~בעישראלשלהעליוןהמשפטביתשלמעיניואףנעלמהלאזומציאות

ייהמהפכהלחגיגתהצטרףאשרהחוקתית)המהפכהכמובן(למצערהמהפכות

נזמההבינלאומית"ייהשפהבזקויותהשולטיםלאלוואולםהבינלאומית",

צר,הואהבינלאומיבמשפטהעליוןהמשפטביתשעושהשהשימושפעם,לא

הישראליהעליוןהמשפטביתשלמעמזושכןוחבל,מספק,ובלתיחז-ממזי

העליוןהמשפטשביתנזמהלה,ומושאנושאבהיותומרכזי,הואזובמהפכה

הכרהחלףגריזא,ייהישרזות"שלבמונחיםלהגזרההניתןיעזלעצמומציב

הבינלאומיהמשפטביזישיש ) Empowerment (ההעצמהבפוטנציאל

אחריםשחקנים(ועלהעליוןהמשפטביתעלכךלצורךוזוק,להקנות,

ייהשפהאתהיטבללמוזמעמזם)אתלחזקהמעונייניםהבינלאומיתבזירה

והיא , 3להומורכביםשוניםרבזים ,הבינלאומית"ייהשפהשכןהבינלאומית"

ובנפתוליה,במכמניההיטבשבקיאיםאלואתרקמעצימה

אתעצמועלנוטלושלום"מלחמהביןהבינלאומיייהמשפטהספר

מפליגיזעלקנותמוסף,בערךולמעונייניםהזעתצמאילכללסייעהמשימה

מרובה,בהצלחהזאתועושה 4הבינלאומית"ב"שפה

חדשספרותיבז'אנרבחירהעלב.
נכוניםבאקזמיההחוקריםמרביתיהיוורוגעשלווהשלנזיריםברגעים

יזכירוהםחזש,מחקרשללעריכתוטובותמעלותשלסזרה~מנות

אשרזעות"שלליישוקהתרומההאנושי;היזעתשתיתקיזוםאתבווזאי

וחשיבהחוזרהיזוןהמעוזזתפרובוקטיביתכתיבהבאמצעותלרובנעשית

זחףשלסיפוקוהפחותולכלרווחותלבעיותפתרונותהצגתביקורתית;

שלספרםאותם,הסובבלעולםבנוגעעצמםבחוקריםהבוערהסקרנות

יותר,הרבהואףאלוכלאתמגלםשניויובלבן-נפתליארנה

לכתיבהחזשספרותיסגנוןהמחזירמרענןחיזושבבחינתהואהספר

משפטנים,יזיעלבישראלהמתפרסמיםהספריםמרביתבישראל,האקזמית

באקזמיהמשפטניםמפרסמיםלעתיםספקטרום:שלקצוותשניביןנעים

לאחרהרצאותיהם,טיוטתשלומזויקתמפורטתמורחבתמהזורה

למינהל,המכללההאקדמיהמסלוללמשפטיםהספרביתלמשפטים,דוקטור

המוצגהטקסטאתועיבזותיקנו ,שיפרושיננו,שבמהלכןארוכות,שנים

תוצרתםאתשהשביחוולאחרלשונם,עלאותומגלגליםשהםתוךבכיתה,

נבונים,סטוזנטיםשלספוראיןושאלותיומיומייםמשוביםבאמצעות

שלמזויקסינופסיסלמצותמהמרציםחלקביזיעולהוחקרניים,סקרנים

הםפעםלאמלמדים,שהםהתחוםשלשטחיתולרובאופקיתרחבההצגה

מפורטות,שולייםבהערותהדבריםתמיכתשלסיזיפיתעבודהלכךמוסיפים

שלוקוהרנטיתרהוטהסדורה,הצגהמאשריותרלאמתקבלתשלבסוףכך

 ,חזשספרשלבלבושנתון,משפטיבענףהשולטהמשפטיהמצב

מונוגרפים,פרסמואשרחוקריםמצוייםהספריםסקאלתשלהשניבקצה

בהםמפורטיםהיצירה,מדוכתעלממושכתישיבהלרובמבטאיםאלוספרים

אחד,נושאשלוסזורסיסטמטישיחמציגיםאשרוארוכיםמעמיקיםדיונים

אידאולוגיתבתאוריהאותוומשבציםאותםשמרתקנושאבוחריםהחוקרים

מחקרעלהנשענתמיוחדתוהגותייחודיתפילוסופיהסגולית,תזההצגתתוך

שופכיםפרטים,לפרטילרוביורדיםאלוספריםעניין,אותוסביבחדיש

עםביקורתידיאלוגיצירתתוךורבדיה,היבטיהכלעלנתונהסוגיהעלאור

נותרתמורכבותםבשלהמשפט,מזעקידוםותוךהקייםהמשפטיהניתוח

הלימוד,לכיתתמחוץפעם,לא ,אלוספריםשלתוצרתם

הספרשלהמחבריםבחרוהשנים,ארוכתהגרמניתהמסורתברוח

-בישראלמקוריתשלישית,בזרךלשלום"מלחמהביןהבינלאומיייהמשפט

מחזמיוחד,עוקץבתוספתאיכותי ) Lehrbuch (לימוד"ייספרכתיבתשל

גיסא,מאידךא,ךבכללותו,הבינלאומיבמשפטעוסקאינוהספרגיסא,

הואהבינלאומי,המשפטשלבלבדאחתספציפיתבסוגיהעוסקאינואף

דינירובדהוא-הבינלאומיהמשפטשלוחשובמרכזישלם,בנדבךדן

השמירהבכוח,השימושאופןבדברלשאלותנזרשהואוהשלום,המלחמה

שלבדרךבכוחלשימושוחלופותהפרתןעלהאחריותהאדם,זכויותעל

היטב,מעובדדידקטיחומרעלמבוססהואשלום,בדרכיסכסוכיםיישוב

תוךהמתעוררות,הסוגיותשלהמדעיתהמורכבותאתרהוטבאופןומציג

אינוהספרזאת,עםהרווחות,ההלכותשלוברורהשוטפתסדורההצגה

המבליטותהשולטת,מההלכההסוטותדעותאומחלוקותמלהציגנרתע

המשפטיותהשאלותאתבשיטתיותבמפותוהמוצג,הנושאמורכבותאת

עיקריולמסדמרכזילמקורבוודאיהספריהפוךעיסוקו,לתחוםהנוגעות

הפומבי,הבינלאומיהמשפטיילמדשבומקוםבכל

אלאהמצויהמשפטיהמצבבהצגתמסתפקיםאינםהמחרביםודוק,

עמדהמלנקוטנרתעיםאינםהםביקורתית,עמדהפעםאחרפעםנוקטים

וממריץמגרההמעוד,דבאופןהמועלות,הסוגיותמרביתכלפימנומקת

 , 5שופטיםזין,עורכיבווזאיישמשהספרבכךהקורא,מצדלעומתיתמחשבה
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חשיבותו ,מעמזוסביבהשיחאתויפרה ,מהשורהואזרחיםמחוקקים

המישוראתהכותביםנוטשיםפעםלאהבינלאומי,המשפטשלויעילותו

והכולי,והפרספקטיבהנורמטיבילמישורועורביםוהזסקריפטיביהאנליטי

המותיריםמפתיעיםבביטוייםושימושוקולחתעשירהבשפההתנסחותתוך

פעםלאהמאפיינתוהמשמימההמעייפת ,היבשההכתיבהאתמאחור

ממש,שללחוויההקריאהאתוההופכת ,משפטיתכתיבה

הבינלאומיהמשפטלזוקטרינתנוסףמסזהציבוושניבן-נפתלי ,לבסוף

רצויותחזשותמגמותעלוהצביעוהמשפטעקרונותפיתוחבאמצעות

אוןיבפנתמקומםאתהמלומזיםהכותביםשניתפסובכך ,להתפתחותו

הספרזהבמובן ,הבינלאומיהמשפטשלרשמימקורשהנו opinio jurisה-

 ,מחזשמעצבהגםאלאהמציאותאתמשקףרקאינו

-לשלוםמלחמהבווהנושאבחורתעלג.
טלסקופ?אומיקרוסקופהמכשירים:דולמת

נזרשיםהפומביהבינלאומיהמשפטעלספרלכתיבתהניגשיםמלומזים

המשפטישתמשו,בהםואשרייזרשושלהםהכליםבזברגורליותלהחלטות

כלאתומחייבגלובלישהואבמובןהן , 6וטוטליעולםחובקהבינלאומי

 ,זאתבעקבותהחיים,תחומימרביתעלנפרששהואבמובןוהןהמזינות

בטלסקופצורךוישמאו,דגזוללכתכוכבבבחינתהואהבינלאומיהמשפט

וישהקוראשלבתוזעהמאוזקטן(ם 1הואבעתבה ,לקוראלקרבומנתעל

הרבה,בותויחשאתולהזגישלהעצימוכזיבמיקרוסקופצורך

הבינלאומי,המשפטשלעולמומלואעלספרלכתובשאי-אפשראפוארבי

שאיןמהעלספרמלבקרקלאין ,וזוק ,להיעשותצריכותקשותבחירות

כמעטבספראיןהבינלאומי,המשפטמוסזותעלזברכמעטבספראין ,בו

 ,הגזרתההפומבי:הבינלאומיהמשפטשלוכמושאכנושאהמזינהעלזרב

 ,הימיהבינלאומיבמשפטעוסקאינוהספרהתפרקותה, ,חסינותה ,אחריותה

הכלכלי,הבינלאומיבמשפטאוהסביבהאיכותבזיני ,בחללהנוהגבמשפט

כלהלאומי,במשפטהבינלאומיהמשפטהטמעתעלזברכמעטבספראין

אתלבחוןראוילזיזיואולם ,זהמשפטישזהשלקלאסייםתחומיםאלו

הספרשלהראשוןבפרקהמציגים ,הכותביםעזשותזרךהפרויקטנאותות

שתייםלבחוןאלאאפואנותרלא ,לעצמםשהציבוהיעזאת-המבוא-

 ,ושנית ,ראויהואוהשלוםהמלחמהזיניעללכתובהיעזהאם ,תיראשאלו:

להגשימו,המחבריםביזיצלחהאם

הבינלאומיהמשפטתחומיכלמביןמזועבמפורשמצייניםאינםהמחרבים

הסברלשלום,מלחמהשביןבזיניםהעוסקתהנגזרתאתזווקאבחרוהפומבי

 ,הכולשככלותבנימוק ,כמובן ,מצויוהשלוםהמלחמהמינילבחירהאחז

ואולם , 7הפומביהבינלאומיהמשפטעוסקשבהקלאסיתבנגזרתמזורב

והעוסקיםהמוזרניתלקלאסיקהשנכנסוספריםישנםכי ,לצייןלמותרלא

השימושלסוגייתכללנזרשיםשאינםהפומביהבינלאומיהמשפטבעקרונות

בספר,השורותביןמקריאההעולה ,נוסףהסרבעללחשובאפשראך , 8בכוח

היוקרהעלויתורתוך ,הערביתבשפההכותביםישראליםשמלומזיםהואטבעי

בשאלהלעסוקבחרוי , 9זרהבשפהלכתיבההנלוות "נגישה"ההאקזמית

בגטלותיהוהנוגעתהישראליתההוויהשללבהבלבהיהמצוהמשפטית

הכותבים ,ישראלמזינתשלוקיומהכינונהמרבוהמטאפיזייםהפיזיים

שלמרכזיחלק ,בעיניהם ,ישראלשלהמשפטניםלתימקהחלקעצמםרואים

 ,בערבית ,ועכשיוכאן ,בישראלהמתנהלהשיחעללהשפיעוןיניסהואתפקיזם

הפומבי,הבינלאומיהמשפטשלחשיטתוועלמעמזועל

במספרמעורבתהייתהישראלמזינת ,לקיומההעשוריםששתלאורך

היאהאחרוניםהעשוריםארבעתבמשך ,צבאייםומבצעיםמלחמותשלרב

המשפטזיניעםלהתמוזזניסיונותיהלבחינתהלבתשומתבמרכזנמצאת

המזינהשלהמשפטבתי ,בשטחיםהמתמשךהכיבושנוכח ,ההומניטרי

שלהאזםזכויותעלההגנההיקףשאלתעםלהתמוזז ,פעםלא ,נאלצו

לסוגייתוולנטייאמבמיחססובלתישראלתנמזיהכבושה,האוכלוסייה

לכינוןבמרץשזחפוהמזינותאחתבהיותה ,הבינלאומיהפליליהשיפוט

המעטותהמערביותמהמזינותאחתובהיותהמח,ד ,בינלאומיפלילימשפט

משפטביתשלכינונובזברהאמנהאתמלאשררנמנעהזברשלשבסופו

 oהמשפטשלהמאייםבצלוחוסהבעוזהוהכולמאיז,ך ,פליליבינלאומי

 ,) 2006 (ושלוםמלחמהביוהביבלאומיהמשפטשניויובלבן-נפתליארנה
 MARח I KOSKENNIEMI, FROM ApOLOGY TO UTOPIA: THE STRUCTURE OFראו:אבל

) 2005 ( INTERNATIONAL LEGAL ARGUMENT, REISSUE WITH A NEW EPILOGUE , 

באומרו:חשיןלנשיאהמשנהשעשהכפיהצרה,ה"אכיפה"פריזמתזרךאךבהלהתבונןואין

להיותושיהפוךעזלפניורבהזרךשעוזאףהפומבי,הבין-לאומיהמשפטנתפתחשכךייטוב

אותןשמפרמיעלשבההנורמותאתלאכוףשניתןמשפטשיטתמן-המניין,משפטשיטת

 ,) 2005 ( 807 ) 5נח(פ"זישראל,ממשלתראש Iבמראעבה 7957/04בג"ץנורמות",
 , 12בעמיהאמורעלפרפראזה , 1ה"שלעילושני,בן-נפתלי 4
הוועך 769/02בג"ץראובטפר,המובעותהזעותעלנטמךכסהעליוןהמשפטבית 5

 ) 2006 ( 3958 ) 4 (תק-עלישראל,ממשלת Iבבישראלהעיבוייםבגךהציבורי
לאומי)",(יבןמשפטהעולםכוליימלואהכותבים:לבשון , 21בעמי , 1ה"שלעילושני,בן-נפתלי

) 1625 ( Hugo Grotius, De iure belli ac pacis , 
 IAN BROWNLIE, PRINCIPLE OF PUBLIC INTERNATloNAL LAW, (6th ed "לזוגמה:ראו

) 2003 , 
לכותבים,היאקלהזרהבהוצאהלפרטםשהמשימהככללזיזי,כיאצייןמוטגרבמאמר

כך,עללהםלהריעוישהמחסים,שעשוהוויתורהואנכבזכך
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למספרצזגםהיא ,לבסוף .!ספעולתהאופןעלהמשפיעהפליליהבינלאומי

שלום.ואמנותאשהפסקתהסכמי

פורסמואשרהפומבייבינלאומבמשפטהעוסקיםהספריםרבים ,אכן

ישראלמזינתשללהתנהגותהאחרתאוזובמיזהנזרשיםואשרבעולם

אף .הבינלאומיהמשפטלעקרונותהתאמתהולמיזת ,קיומהשנותלאורך

פעםאחרפעםהמחבריםנזרשיםשבומקיףכהספרבנמצאאיןכןפיעל

מזינתשלפעילותהביןהמתמשכתהאינטראקציהשליוערכמעמיקלניתוח

 .הבינלאומיהמשפטלביןישראל

ןבה: OPהפרספבחןרתעל .ד
המנעולחורדרךלא
לארוןנוסףחיטרהוספתבעצםרקאינההספרשלהעצומהחשיטתו ,וזוק

במיוחזאלא ,בישראלהפומביהבינלאומיהמשפטבתחוםהזלהספרים

הספריםארוןעלהעומסשבהבמציאות ,אכן .שנבחרהבפרספקטיבה

נותרהפומביהבינלאומיהמשפטשזהזווקא ,יוםמזיגזלהמשפטיים

המקורותרבשימתלעייןזי .עמוקלחרישהמצפהבתוליתקרקעבבחינת

שיצאההספרותיכללמוזכזי !!עצמובספרהמוזכרתממצה)נהי(שאבערבית

הזעתעללהעלותיתןנרבה.אינההערביתבשפהזהמשפטיבשזהלאור

והספרהואילאךפרסונליות.וחלקןותימהותחלקן ,זולתופעהרבותסיטת

בהיסעללעמוזאנסההמחר,שלהזיןעורכי ,הסטוזנטיםלציבוראףמיועז

הפומבי.הבינלאומיהמשפטתחוםשלההוראהתיבחווישמקורהאחת

שמגליםענייןבחוסרנתקליםנלאומייבמשפטהמלמזיםמרצים

 "השוק"שבכךמקורו ,הענייןחוסר .בכיתההנלמזהחומרכלפיסטוזנטים

שהסטוזנטיםהואהזברשליוצאפועלהתחום.חשיבותאתנכונהמעריךאינו

משךלכ,ךפרטנאותה.כספיתהכנסהלהםיצמיחלאזהשתחוםמתרשמים

הבינלאומיהמשפטכלפיבישראלסטוזנטיםשליחסםהיהרבותשנים

מתוךלימוזלביןמוחלטתוהתעלמותענייןחוסרביןונע ,מרוחקהפומבי

 ."האויבאתזעייבבחינתזחייה

שלהמזוקקתלאמירהבהיזרשותפעםלאהתמצווהזלזולההתעלמות

ולעומתיתמתנשאת ,ארוגנטיתעמזהמבטאתאשר "ם"שמום"אויי ,בן-גוריון

מבטאתזועמזה .לזרביצלחלאלכאורהאשר ,זהבינלאומיארגוןכלפי

עללהגןלבזהתעמוזלעולםישראלשלפיהישראלמזינתשלבזלניתגישה

המשפטכלפיזוגישה .יחפצואשראתהגוייםיאמרו ,שלההצריםהאינטרסים

לאאשרסטוזנטיםשלרביםזורותיזיעלשניםבמשךהופנמההבינלאומי

באונירבסיטאותשיעוריםהתנהלושבההאווירה .בתחוםהתעניינותגילו

מזינתשלהצבאיוהחוזקהעצמהתחושתעלבוססההשונותובמכללות

 ,מזאתיתרה .זריםולאינטרסיםביםילתכתתיכנעכילהראוילאאשר ,ישראל

מלומזיםשלקומץלמעט-בתחוםענייןגילוזאתבכלאשראלומקצת

הם .עוינתמבטמנקוזתזאתעשו-לזרבכמשוגעיםשנתפסואקזמיים

הפומביהבינלאומיהמשפטנזרששלהםהכליםללימוזאמצעיבקורסראו

תוךניצחוןלצורךהכרהאלאהתעלמותעוזלא .שלובמגרשלהביסומנתעל

 ."גוליתמולזוזייתחושתעלהיאאףמלמזתזולעומתיתגישההתעלות.

שעותהקזישומרציםזו.מעמזהפעםלאנעשתהבקורסההוראה

הוזגש .לאומיתמפרספקטיבההפומביהבינלאומיהמשפטללימוזארוכות

לימוזתוך ,הישראליבזיןהפומביהבינלאומיהמשפטשלהמחייבחלקו

הזיןעורכיהבינוגםשכךנזמההלאומי.המשפטלתוךקליטתואופן

ביתשלהזיןמפסקירבביםגםמשתקףוהזברי,מהבינלאוהמשפטאת

המשפטהשפעתאתלתחוםכיצזהייתההמרכזיתהסוגיה .העליוןהמשפט

אותולרתוםכיצזאו ,המזינהפעילותעלהשפעתואתולצמצםהבינלאומי

משפטשיקפהשהתקבלההתמונהישראל.ממשלתשלעמזתהלחיזוק

אלואי ,מיושניםמנהגיםשלמועטמספרשלעלובגיבובהמהווהבינלאומי

שלזעוםץמקבבתוספת ,בינלאומימשפטתיבשלהחלטותכמה ,אמנות

 .שוניםבנושאיםמלומזיםכתבישלומקריזלואוסףלאומייםזיןפסקי

המשפטעללזברבוחריםהםאחר.בנתיבמהלכיםושניבן-נפתליואילו

לשיםבוחריםהםעצמו.ברשותהעומזמשפטיכתחוםהפומביהבינלאומי

המנעולחורזרךבולהתבונןולאבמרכזהפומביהבינלאומיהמשפטאת

עמזתעללהגןמהצורךשחרורתחושת .הישראליהחוקתיהמשפטשל

המשפטשלהםוהנשמההגיזים ,העורהספר.זפימביןנושבתהמזינה

 ,נורמותעלהמבוססתמשפטיתמערכתיחזיוהיוצרים ,הפומביהבינלאומי

וכלליםנורמותשבה ,ארוכההיסטוריהבעלתייחוזיתחשיבהוזרךמוסזות

מושרשתבהחשיבות.ינעזרנםיאעקרונות-עלגםאבלתפקיזמשחקים

כך .וכבוזוהאזםשלמעמזוביסוסתוךיבינלאומכשחקןהמזינהתפיסת

גחמותסמךעללאהנעשהמתמי,דבשינויהמצויהזינמיתמערכתמתקבלת

התאוריה .והמנהגהאמנהתאורייתבאמצעותאלאריכוזימחוקקשל

 . lמבעיותןחופשייהואינהומורכבתקוהרנטית ,עמוקה

הפומביהבינלאומיהמשפטכלפיזוחשיבהאסכולתכיסבורהאני

עלוהןסטוזנטיםיזיעלהןייתפסהואשבוהאופןעללווזאיקרובתשפיע

 .ומזינאיםשופטיםכזוגמתבייםיפרו-אקטיםנשחקיזי

השונןס:הספרן Pלפרהצצהה.
המנעולחורדרך
עלבווזאיהשפיעההפומביהבינלאומיהמשפטכלפיישראלמזינתשלעמזתה

העוסק ,השניבפךק ,למשלכ,ךבספר.הניזוניםמהנושאיםבחלקהטיפולאופן

מקוםלהקזישהמחרביםבחרו ,הבינלאומיבמשפטבכוחהשימושבשאלת

זכות-עצמיתלהגנההזכותיסוזעלבכוחלהשתמשמזינהשללזכותהזהה

להשתמשהביטחוןמועצתשלולסמכותה-בערבפעםלאלהנזרשהשישראל

הכוחהפעלתשלטתהימחשלהמעיטכזיזהבאיזוןיש ,וזוקקולקטיבי.בכוח

אתבמלאה ,ם"האולמגילתעייהשבהפרקפיעלהביטחוןמועצתיזיעל

חוקיותלענייןאקטואלייםזיונים .בעולםוהסזרהשלוםעללשמורזהיתפק

מפורטיםואזכוךים ,הביטחוןמועצתשללסמכויותיהבכפוף ,בכוחהשימוש

מלמזיםהגלוטס,יפנעלשוניםבסכסוכיםבינלאומייםכוחותשללמעורטתם

 ,זאתעם .מקיףבאופןבספרםיוניזונ ,הארגוןשלהרבהתיהעולמהחשיטתעל

המזינהשלבזכותהלזיוןהמוקזשהיריעהרוחבנוכחמעומעםהסגולימשקלם

הטעםכיהספרלאורךפעמיםכמהמצייניםהכותביםעצמית.להגנההטזזת

מנגנוןבכישלוןץנעו ,הבוזזתהמזינהשלהעצמיתההגנהמנגנוןלהזגשת

שימושהאוסרהכללכיוזאותתחושתלמזינותלספקהקולקטיביהביטחון

בהכרהמאוזנזהריםהכותבים ,כןכמו . l <יכובזאכןבינלאומייםביחסיםבכוח

הגנהיישלחוקיותכלילושוללים l4 "מקזימהעצמיתהגנה"כבכוחבשימוש
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כהגמון-ארצות-הרביתעתהנזרשתשלהןזוקטרינות , lSמונעת"עצמית

הקולקטיבי.למנגנוןפנייהבאמצעותשלאבכוחמשתמשתהיאעת-העולמי

האניאתלשמרכזיבעקיפין,ולוהכותבים,שלזובבחירתםישלמצערואולם

מלואואי-שימתאינזיביזואליזם,בזרבישראלשלהמסורתי credoה-מאמין,

 .חזשעולמיסזרשלהתפתחותועלהזגש

אינוהואהישראלי,לקהלבעיקרוהמיועזבספרשמזובראףוזוק,

השזורותאקטואליותזרותבזוגמאותעשירשהואזהבמובןפרובינציאלי

במשפטבכוחהשימושבהסזרהעוסקבפרקלזוגמה,כ,ךלאורכו.

המלומזיםביןבמחלוקתהשנויותהעזכניותהשאלותאחתהבינלאומי,

לעיראקארצות-הבריתפלישתחוקיותלענייןבוש"לייזוקטרינתנוגעת

בענייןהתפיסהאתהיסוזמןלשנותבההיהכיהסבוריםיש . 2003בשנת

אמנם . l6מונעתעצמיתבהגנההשימושובענייןבמלחמההפתיחהחוקיות

לספריחסיתמוגבלזולזוקטרינהלהקזישבחרושהמחרביםהמקום

לשלום;מלחמהשביןהחמקמקהתפרקוכזכור,הוא,עיסוקועיקראשר

איןואשראורחאאגבאךבספרהמוזכרותמלומזיםזעותישואמנם

אתמציגבספרהמוצגהמרוכזהניתוחאולם- l7עמזהבעניינםננקטת

חוקיותבסוגייתסופיתעמזהננקטתאףוכאמור ,וההנמקותהזעותמגוון

הבינלאומי.במשפטמונעת"עצמיתב"הגנההשימוש

העובזהקלאסיקה.בבחינתהואההומניטרי,במשפטהזןהשלישי,הפרק

 l8האגתקנותאתהאחרונותהשניםארבעיםבמשךמיישמתישראלשמזינת

בשטחיםבפעולותיה 19הרביעיתג'ניבהאמנתשלההומניטריותההוראותואת

לפרשנותם,כולולעולםחשובהשראהלמקורישראלמזינתאתהופכת

המשפטניםמרביתההומניטרי.המשפטזינישלוליישומםלאבחונםלהפעלתם,

מטבעמתמקז,םיהפומביהבינלאומיהמשפטבתחוםהעוסקיםהישראלים

ושניבן-נפתלישגםהואצפויאךולכןההומניטרי,המשפטבזיניהזרבים,

תוךוהכולביקורתיות,עמזותבנקטםזה,מלומזבשיחפעילחלקנוטלים

הזינים:שלתחולתםהיקףאתמציגהפרקתאורטי.בהקשרהזיוןשלשימתו

בינלאומי.אופיבעלשאינוחמושוסכסוךכבוששטחבינלאומי,חמושסכסוך

ניתוחביןומפריזהלוחמהזיניעקרונותאתמנתחיםשלבאיזמלבוחןהוא

ההבחנה,עקרוןהצבאי,הצורךעקרון-המלחמהזיניעקרונותשלתאורטי

עקרונותשליישומםלבין-המיותרהסבלמניעתועקרוןהמיזתיותעקרון

מאיזך.אזרחיםלביןמח,דושטיים)(פצועיםמוגניםללוחמיםבנוגעאלו

הםשזה-פאקטוהרי ,אלועזרמבחנילתחוםהמחרביםשלניסיונםלמרות

פעםלאנבחנתהמיזתיותעקרוןתחתכ,ךבמצטרב.קרובותלעתיםמופעלים

משניכנזקייחשבמהלהעריךניסיוןונעשהבפעולההצבאיהצורךשאלת

החוקיותשאלתאתהמנתחיםושני,לבן-נפתליבניגוזבנוסף,אזרחים.לחיי

יעשואשריש , 20ההבחנהעקרוןפיעלורקאךמסוימיםנשקבכליבשימוש

המיזתיות.עקרוןבאמצעותאףספציפיים,נשקלכליבנוגעלפחותזאת,

שזורהבינלאומי,במשפטהאזםבזכויותהזןהרביעי,הפרקגם

בזברהשאלהלמשל,נמנות,עמןישראל.מזינתמתמוזזתשעמןזילמות

האזםזכויותתחולת ; 2lהשטחיםעלאזםזכויותאמנותשלהתחולההיקף

 . 24קבוצתיותוזכויות ; 23מוחלטכאיסורעינוייםנגזהאיסור ; 22חירוםבעתות

מזינתנתקלתשבהןייחוזיותבסוגיותורקאךמתמקזאינוהפרקזאת,עם

מקוםמקזישזהפרקלזיזי,אכן, . 2Sיותרכוללניתעמזהנוקטאלאישראל,

חשבוןעלהבינלאומיות,האזםבזכויותומוסזינורמטיבילעיסוקמזירב

האזםזכויותמנושאהנובעותהאיזאולוגיותבשאלותיותרמפורטזיון

כמעטאיןלמשל,כ,ך . 26סוגיותשלנרחבספקטרוםגביעלוהמשתרעות

אוהסלקטיביתהאכיפהבעייתהתרבותית,היחסיותבזברבשאלותעיסוק

זה,אחרוןבהקשרהזכויות.ביןברורהנורמטיביתהייררכיהשלהיעזרה

לבין 27הבינלאומיהאזםזכויותמשטרביןמזינוקשההבחנהעושההפרק

הטמוןלפוטנציאלמקוםמקזישאינוהוא . 28האזוריהאזםזכויותמשטר

במובןהן-והאזוריהבינלאומי-אלומשטריםשלההזזיתבהשפעה

הטיעוןשלחוסנואתלערערעלולהאזםזכויותשל(פרוליפרציההשלילי

והןאחיז)ערכימערךלפיהמתנהלתבינלאומיתקהילהשלקיומהבזבר

במישורהאזםזכויותביןנורמטיביתהייררכיהשל(קיומההחיוביבמובן

במישורשכזוהייררכיהשלהתהוותהאפשרותעלגםלהקריןעשויההאזורי

להביעבוחריםהמחבריםזאת,עםהזכויות).ביןחפיפהישאםהבינלאומי

זעתםחוותראולזוגמהכךמהותיות.בשאלותונחושהמנומקתעמזה

 ergaכללשלהפרהמשוםאזםזכויותשלהפרהבכללראותיייששלפיה
29"omnes . יזיעלשבוטאוזעותמנעזשלארוךלשובלמתווספתזועמזה

בעניין.נחרצתעמזהלנקוטהיססופעםלאאשראחרים,כותבים

היבטיםהןמציגהפליליהבינלאומיהמשפטעלהמעולההחמישיהפרק

זה,בפרקגםזו.חזשניתתופעהשלפרוצזורלייםהיבטיםוהןמהותיים

 , 30הפליליהבינלאומיהמשפטלביתישראלשלהאמביוולנטיתעמזתהמוצגת

לנורמותהישראליהמשפטהתאמת(אי)בזרבזוגמאותשזורותהפרקולאורך

בכללותההתופעהבתיאורמתרכזהפרקואולםהבינלאומיות.הפליליות

פוניםההיסטוריבהקשרההתופעהשלמיקומהלאחרכלפיה.הערכהובהבעת

הזיןביתשללסמכותוהנתונותרות l;העסוגישלהןמעמיקלניתוחהמחרבים

זיונייםלהיבטיםוהןהנאשם,לרשותהעומזותההגנותומהותהפליליהבינלאומי

סבתחוםהעוסקיםהבינלאומייםמהמשפטניםרביםואכיפה.שיפוטסמכותבזרב

10 , Orna Ben-Naftali, A Judgment in the Shadolv ojlnternationai C,'iminai Law 
) 2007 ( 322 , 5 J. !NT. CRIMINAL JUSTICE . 

 . 448 , 444כעםי , 1ה"שלעילושני,בן-נפתלי 11
 .-399 394כעםישס, 12
 . 78 , 75כעםישס, 13
 . 85כעםישס, 14
 . 91כעםישס, 15
ואילן. 89כעםישס, 16

נקישאינוהמקורי,הניתוחעסםלהתםוזזהםחרביסנםנעיסמזוערבורלאלזוגמה,כן 17
הםלחםהחוקיותלהצזקתספרושלהחזשהבםהזורהזינשטייןפרופיזייעלהםוצעםביקורת,

 . YORAM DINSTEIN, WAR, AGGRESSION AND SELF-DEFENCE (4th ed ., 2005 (עיראק.גזנ

18 , Regulations Conceming the La\vs and Customs ofWar on Land, The Hague 
1907 18 October . 

 . 559עםי , 30םסי , 1כ"אםלחםה,ביםיאזרחיסהגנתבזרבגיניבהאםנת 19
 . 153כעםי , 1ה"שלעילושני,בן-נפתלי 20
 . 216כעםישס, 21
 . 219כעםישס, 22
 . 224כעםישס, 23
 . 241כעםישס, 24
והםשפטהאזסזכויותזינישלהםצרפיתהתחולהסוגייתאתםזכירהספרלזוגםה, 25

 . 242כעםישס,ראוםפורט.זיוןלכןםקזישאינואןההוםניטרי,
 . 244-238כעםישס, 26
 . 232-197כעםישס, 27
 . 238-232כעםישס, 28
 . 201-200כעםישס, 29
 .-326 324כעםישס, 30

93 



המשפטשעורבמהטרנספורמציה ,פעסלא ,נלהביסהפליליהבינלאומיהמשפט

עז ,אכיפהלברהפיכתובשלהפליליהבינלאומיהמשפטבזכותהבינלאומי

שלותיהאפקטיבזבחמעלהנאשסזכויותאת "להקריב"פעסלאסינוטשהס

זותופעההחוקריספלילייסמשפטניסשללגישתסבניגוז ,הבינלאומיהמשפט

שנזמהאף . Jlהנאשמיסספסלעלהיושביסאלושלמזכויותיהסוהמוטרזיס

 ,פליליבינלאומימשפטביתשלהקמתותופעתעלמברכיסהמחבריסשבהכללה

 . J2כלפיופעסלאהמושמעתהביקורתאתולנתחמלהציגנרתעיסלאהס

מכוחהאזסבזכויותפגיעהעלאישיתבאחריותעוסקהספראמנס

מרכזילתחוסנפרזפרקמוקזשלאאולס ,הפליליהבינלאומיהמשפט

 ,בזיוקהפרותלאותןהמזינהאחריותבזברהפומביהבינלאומיבמשפט

במישורשנוצרהאזרחזכותבההרואיסשישהזיפלומטיתלהגנהולזכות

המחבריסשלרצונסהואזולהשמטהשטעסייתכן ,וזוקהבינלאומי.

האזסאתבמקמוהבינלאומיהמשפטשעוברהטרנספורמציהאתלהבליט

 . JJהמזינהשלהיחסיבמשקלההפחתהתוךבמרכזוהעמיס

להיותנחזה ,שלוסבזרכיסכסוכיסביישובהעוסק ,השישיהפרק

נזמהבספר.הפרקיסמבין "הישראליתהשאלה"מביותרוהמרוחקהטכני

בזרךזאתוגס ,ישראללמזינתבנוגעהמובאותהיחיזותהזוגמאותיששת

הסכסוךשלבהקשרפישורוניסיונות J4בטאבההבוררותהנןלקונית,

והשיפוטייסהזיפלומטייסניסמנגנוהאתמציגהפרק . J5הערבי-ישראלי

זינישללתחוסמעברפעסלאהזיוןגולשכאןסכסוכיס.ליישובהשוניס

היסבזיניהעוסקיסשיפוטייסזיןבתילהצגתומתפשט ,בכוחהשימוש

אךכלכלית.לאינטגרציהאזורייסזיןבתילרבות ,הבינלאומיהסחרובזיני

 ,בהרכבס ,ניסמנגנוהשלפרוצזורליתבהצגהמסתפקיסאינסהמחבריס

 ,ערכישיפוטתוך ,ארוכות ,זניסאלא ,ובסמכויותיהספעולתסבאופן

 . 36הבינלאומייסהמשפטבתישלפועלסו;נרותחיוניותסבסוגיית

ונות pולדמית Pאכתיבהעלו.
הספריםבארוו

מכווןהאקזמיהבחייהצלחההאומזהברומטרשבובעולסזי.איןבכךאבל

שבה " publish or perish "-הבאווירת ,החוקרשלפרסומיולהיקףבעיקרו

סביבומתהזקתהולכתוספריסמאמריסולפרססלהרבותהלחציסטבעת

בבחינתאינהכתביסשלוהפצההזפסהשבהובתקופה ,החוקרשלצווארו

כלומכסיסמשפטיתחוסבכלשנהמזימתפרסמיסספריסעשרות ,נגףאבן

טרסלעצמולהציבצריךאקזמיהחוקרשכלשאלה ,כןעלאשרטובה.חלקה

מוחוהגהאסרקלאהנהנוסףכותרשלפרסומובזרבההחלטהבלבושגומלת

אושונהפרספקטיבהשלהצגתההלכה,חיזושמשוסבהסשישרעיונותהקוזח

בכריכתסישהאס ,העיקרוכאן ,אלא ,מסויסבתחוסהחשיבהאופןעלהשפעה

 .חלקיומסכוסיותרעלהחולשמוסףערךבספריחזיואלורעיונותשל

הפרקיסביןהסינרגיה .הספרשלהבולטיסמהישגיואחזזהו ,כאמור

תמונתעללהרהרהקוראאתהמוביל , tour d'horizonבבחינתהיאהשוניס

החולשיסוהשלוסהמלחמהשלהרחבההקשרעלבכללותה;והשלוסהמלחמה

חינוך ,סביבהאיכות ,תיירות ,מסחר ,כלכלההחייס:תחומיכלעללמעשה

ולשלוסלמלחמהמזויקיסגבולותבתחימתהקשייסעלי;וכזתרבות ,יצירה

היסטוריכאירועמלחמהעלבהתבוננותהטעותעל ;ההזזיותהשפעותיהסועל

הזעזועבהבנתהצורךעל ;המעורבותהמזינותביןמבוזזוכקונפליקטנקוזתי

 ,הנלחמותולקהילות ,בכלל ,האנושיתלקהילההנגרמיסהעמוקיסוהפגיעה

עללעמוזהניסיוןועל ;והתיקוןשהיהענ ,האחריותבסוגייתהעיסוקעל ;בפרט

מושג.לבסוףכשזהגס ,השלוסשלהלכתמרחיקותההשפעות

שכיוס ,פלינריתיהאינטרזיסצלספרותבקלותמצטרףזהספר ,מזאתיתרה

העוסקיסספריסזהיינו ,המשפטיהמחקרשלהאורתוזוקסיהאתכרבמהווה

המשפטעלפוזיטיבייסמספריסלהבזילאך ,משפטיספראמנסזהו ." ...ומשפט"ב

המשפטיחיהששלפיההשולטתהגישהבעקבותהולךהוא ,הפומביהבינלאומי

טקסטזקזוקיעלעוזנסבאינו ,בפרטהפומביהבינלאומיהמשפטשלוזה ,בכלל

 ,לפוליטיקהמשפטביןמפגשנקוזתלמעשהמהווהאלא ,ואמנותסעיפיסוקריאת

להציגיראיסאינסהמחרביס .'וכזלחרבהמשפט ,לתרבותמשפט ,לכלכלהמשפט

אחרפעסבהראותס , 37שלוהפוליטיבקונטקסטהפומביהבינלאומיהמשפטאת

כוחמשיקוליבהתעלסהפומביהבינלאומיהמשפטאתלהביןשאי-אפשרפעס

לחלקבהשוואהכי(אסמהפכניחיזושאיןשבכךלומרכמובןאפשר .ופוליטיקה

זרךפריצתמשוסבכךישבערביתהרווחתהבינלאומיהמשפטעלמהכתיבה

כאנשייותרבינלאומיבמשפטהעוסקיסאלונתפסופעסלאממילאשכן ,רבתי)

 ,להזגיששיוזאת ,אבלמשפט.כאנשימאשרבינלאומייסויחסיסהמזינהמזע

בהתמוזזותעוסקאינוהספריותר.משוכללתושניבן-נפתלישלשבספרהאמירה

בתכונתעוסקהואהפשוט.במובנוהכוחנושאעסהפומביהבינלאומיהמשפט

ולכןמאליהמובנתשאינהסגולה ,הפומביהבינלאומיהמשפטשמקנהההעצמה

כלפיהחשיבההלךעלהמשפיעה ,זותכונהשלוהמורכבותהעושרמרתקת.כךכל

ליהנותהייתהיכולהולאכולוהספרלאורךנרקמת ,הפומביהבינלאומיהמשפט

ספר.שמאפשרהיריעהרוחבאלמלאתהוזהמאותה

מסעשלראשיתושהיאדבראחריתו.
מתמיזלתהליךכיוסמוקזשהאקזמיתמהאנרגיהניכרחלקכילהוזותיש ,אכן

להתעמקותיוקזשהיקרהמחקרשזמןמנתעל ,התבןמןהמוץרבירתשל

שלהגזולההמאסהמביןהמתפרסמיסבאמתהמעוליסהספריסבקומץ

בתהליךלסייעכזיבהןיש ,ספריסביקורות .לאורהיוצאתהמקצועיתהספרות

המשפטבתחוסהמשובחיסמןהנוזורשימהנשואהספר ,לזעתי .הרבירה

ההומניזציהמהפכתהזגשתשלבמשימההןמצליחהוא .הפומביהבינלאומי

זרךהיפוךבמשימתוהן ,במרכזהפרטושימתהפומביהבינלאומיהמשפטשל

עושההוא .לכלליוהקשוביסאלווהעצמתהבינלאומיהמשפטעלהחשיבה

ביבליוגרפיעושרהקוראלרשותמעמיזשהואתוךפליאהמעוררבאופןזאת

שלמעוררלמסעלצאתהקוראאתהספרמזמיןמראשיתוכרב .מקוריוניתוח

מחוץאלנזחקבמוזעשלאאובמוזעכהשעזתחוסעלביקורתיתחשיבה

להמליץאלאלינותרלא .עליומתרגשתמהפכהכאמוראשרתחוס ,לתוזעתו

 •זה.מאתגרלמסעולצאתלהקזיסבפניכס

 . 248בעמ'שס, 31
 . 281 , 258בעמ'שס, 32
 . 16בעמישס, 33
 . 24Iבעמ'שס, 34
 . 337בעמ'שס, 35
 . 353-258בעמישס, 36
 . 2Iבעמ'שס, 37

המשפט 94


