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 דילמת הסיכון

 *ל וולצרמייק

מורדים או להילחם נגד אמורים אנו כיצד היא האחת . שאלותתתמקד בשתי רשימתי 
לשאלה התשובה  .ה אזרחית ותוקפים מתוכהיטרוריסטים אשר מתחבאים בקרב אוכלוסי

אשר  ,ן כולויהליבה של העני-סוגייתגם  אשהי לשאלה האחרת,זו מובילה באופן מיידי 
על עצמם ליטול צריכים  נוחייליש: מה מידת הסיכון נוות רבה בקרב כולעצבנמעוררת 

 לעמגיבים הם אזרחים כאשר שהם משיתים על במאמציהם להפחית את הסיכונים 
 טרוריסטים? ואמורדים אותם של מתקפות 

בעקבות הן עלו בישראל  והן לישראלים. איםנטיות הן לאמריקרלוושאלות אלה 
-בארצותאילו ו ,["עופרת יצוקה"מבצע ] המלחמה בעזה הדיונים שהתעוררו לאחר

 באפגניסטן. הלחימההדיונים המתקיימים ביחס לכללי הן עולות במסגרת  הברית
הקורבנות שמספר , מכיוון מדיניות אלא גם ,מוסריותאלה אינן רק סוגיות שאלות 

הקהל -דעתמידת הלגיטימיות המיוחסת למלחמה הן במשפיע על  האזרחיםמקרב 
 .לאומית-מקומית והן בזו הביןה

, כפי רק כדי להגן על עצמםבקרב אוכלוסייה אזרחית לא  מסתתרים מורדים
את האוכלוסייה האזרחית כדי לחשוף גם אלא  ,נים אנושיים"ימהמונח "מגשמשתמע 

צודקים. חשש שהם נראה ו ,לטובתםפועלת  פגיעה באזרחיםכי להתקפות. הם מאמינים 
ההחלטות  על קבלת רבות השפיעאם ייפגעו אזרחים  מורדיםח לשיצמיתרון פני המזה 

 באפגניסטן. איתהאמריק
כדי להרצות על מה  ,ווניהפנסיל ,לפני כשנה ביקרתי במכללה הצבאית בקרלייל

"לוחמה אסימטרית" )מלחמה בין צבא מודרני לבין קבוצות גרילה או שמכּונה כיום 
התמקדתי במלחמת לבנון  .((low tech)טק -ואונגד ל (high tech)טק -היי – ארגון טרור
 אופןם של ים והשלילייים החיוביבצדד ודנתי ,]מלחמת לבנון השנייה[ 6002של שנת 

של קצינים  ההזדמנות לדבר עם קבוציתה לי גם היישראל. הידי -ניהול המלחמה על
 .הלחימהאת כללי  ושיפרובחנו  שם הםשחזרה אז מאפגניסטן, אמריקאים בכירים 

, פסדנווה ,םדי אזרחים אפגנימהרגנו יותר באותה עת כיוון שממשימה הכרחית ייתה זו ה

______________ 
-ג'רזי, ארצות-פרופסור )אמריטוס( לפילוסופיה של המוסר, המכון למחקר מתקדם, פרינסטון, ניו *

 .נס "משפט, אתיקה וצבא"בכ 12.2.6011ביום שנשא המחבר הברית. הדברים מבוססים על הרצאה 

תמליל ההרצאה תורגם והותאם לפרסום בכתב )כולל הוספת הערות הבהרה בסוגריים מרובעים 

מרכז הבינתחומי ה ,משפט ועסקיםהעת -כתבמערכת ידי -עלשוליים( -מקומות בהערות-ומראי

 הרצליה.
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הפסדנו זאת הסיבה היחידה: לא הייתה אך . במלחמה המדיניתכתוצאה מכך, בין היתר 
ת אינה מובנ התרבותשמכיוון שאנחנו נלחמים בארץ זרה, זו )ואנו מפסידים( במלחמה 

עם זאת,  .באופן קיצוני יעילה-ולאמושחתת  מקומיתממשלה של  מהלנו היטב, בש
 .תקריטיועודנה סוגיה תה יהי םלמותם של אזרחים אפגניאחריותנו 
הקרב -דילמה אופיינית לשדהבאוזניי תיאר הקצינים האמריקאים הבכירים אחד 

הנמצאת ן אליבטלוחמי של  הלחיילי צה"ל(: תאר לעצמך קבוצגם מוכרת היטב ר שא)
אינם לעבר חיילים אמריקאים. החיילים יורה ורות קטן בעיירה אפגנית בניין דישל על גג 

 ןמשפחות שנלכדו בו או שאין להכמה משפחה או יש בפנים ש. ייתכן בטוחים מי בבניין
פני החיילים? הם יכולים לסגת ולבקש תקיפה האפשרויות הפתוחות למהן לאן לעבור. 

; הם יכולים לעיתים קרובות מדי חיילים אמריקאים בעבראכן עשו כפי ש ,אווירית
מנת -עלסמוך גג  לתעלה עאו תיכנס לתוכו  ,לבנייןשתתקרב חיילים לשלוח קבוצה של 

הקרב זירת  ולהשאיר את לסגתפשוט הם יכולים שישירות אל האויב; או הירי לכוון את 
אפשרית או מסוכנת -טען כי לפעמים, כאשר התקרבות לבניין בלתיהקצין בידי האויב. 

אף שהדבר נוגד את הדוקטרינה המקובלת בצבא  ,הבחירה הנכונה נסיגה היאדי, מ
 ,לטענתוהקרב בידי האויב. זירת את  מרצון להשאיראין הברית, שלפיה לעולם -ארצות

 תנוספ תהזדמנושכן תמיד תימצא פגיעה באזרחים, להימנע מעדיף דא במקרים כגון 
, ואמר י הקציןאליבנקודה זו פנה  לתפוס את "הבחורים הרעים" שנמצאים על הגג.

אנחנו  ;אש-הפסקתנו לדאוג בעניין ל אל" :מלחמות ישראללהאובססיה שלי בהכירו את 
, אמר, להילחם בלוחמי נוספות .." באמת יהיו הזדמנויותהתשה.-מלחמתיכולים לנהל 

 ן.אליבטה

ויות אפשרנהנית מ נהלעיתים קרובות איר שאלישראל, אהדה התכוון להביע הקצין 
של התחושה , שדהקציני בקרב שברמה הזו, משהו מעודד להיווכח בזה . היה דומות

חזקה. כה משימה זו הינה המתגלעות באויב משותף, משימה משותפת ובעיות משותפות 
להתמודד עם תמיד צריכה  , במלחמותיה,אולם ההבדלים משמעותיים: ישראל

תמיד לכן היא נלחמת ואש, -סקתהפהאפשרות שבכל רגע נתון עשויה להיכפות עליה 
בין שיש לשים לב אליו וסף יותר לאזרחים. הבדל נ נתמסוכשהינה  ,מלחמה מהירה

הורג אזרחים הצבא האמריקאי אם הוא ש איתהאמריק ולבין זהמלחמה הישראלית 
באפגניסטן, אולם לא גורם מהומה  תוהצלחפוגם אומנם בסיכויי הדבר באפגניסטן, 

אם ישראל  ,לעומת זאתאדיש. נותר  – ולא כולאף אם  ורובב –העולם שאר ו ,בבית
 .ממהר לגנותושאר העולם  ,ויכוחים עזים בישראלמעורר הדבר  ,הורגת אזרחים
אמורים  החייליכיצד : , אם כן, מדובר בשאלה חשובה במיוחדישראלמבחינת 
ם הינהישראלים שהחיילים גם משום במיוחד, כמובן,  החשובשאלה זו להילחם? 

 .הברית-לגבי ארצותבתקופתנו שאינו נכון  הילדים של כולם, מה
מסתתרים  ,ןאליבוהטלוחמי החמאס  ,הברית-האויבים הנוכחיים של ישראל וארצות

, אם צה"ל או הצבא לכן ה אזרחית ומשתמשים בה ביעילות כמגן אנושי.יבקרב אוכלוסי
של  –שלהם  םאחריות זו יןאזרחים, האבתוך כך  יםאותם והורג פיםהאמריקאי תוק

 ?ןאליבוהטהחמאס 
ככל האפשר להימנע ו ,לנהל קרב מדויק ככל יכולתםצה"ל והצבא האמריקאי על 
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" במובן הרגיל של המילה. משנינים אנושיים" אינו "יאולם נזק ל"מג .משנימנזק 
מותם מעורבים בענייני הלחימה; הם גויסו, ואם הם נהרגים, -האנשים הללו אינם בלתי

 אנשים שמשתמשים בהם.של אותם שגייסו אותם, אלה על ראשם של רובץ 
התמונה  – להיות היכולואינה  –זו אינה ; בלבד באופן חלקי נהנכו וזטענה אולם 
על מלחמה סימטרית, על צורות הקרב חושבים אם שניתן לראות כפי  המלאה,

-מלחמתמתוך הבאה דוגמה הבה נבחן את ה .משניהמקובלות ועל המובן הרגיל של נזק 

מלחמה סימטרית בין צבאות מאורגנים: מטרת שהייתה ללא ספק  ,יהיהעולם השנ
ממוקם בשכונת המפעל גרמני לייצור טנקים,  איר הבריטי היוהאו-חילשל  התקיפה

מחסה ליהנות ממנת -עללא נקבע המפעל שם מיקומו של . הפועליםמגורים של מעמד 
מפעלים לפני שלפועלים היו מכוניות פרטיות. ם של המזה היה מיקואלא משום ש אזרחי,

האזרחים מקרב הבריטים לתקוף? ניתן לומר שמספר מסוים של הרוגים כיצד אם כן על 
עצירת ייצור מושג כתוצאה מהשמדת המפעל ושי" ביחס לערך מידתי-אינו "בלתי

ושג שישכן הערך  ,להיות גבוה למדיעשוי . המספר תהמלחמה הגרמנילמכונת הטנקים 
גם אם מסכימים שמותר לבריטים לתקוף את המפעל . אולם צפוי להיות גדול למדי

הטייסים  :חלופותעדיין קיימות למרות הקורבנות הצפויים מקרב האוכלוסייה האזרחית, 
אך יאבדו רבים יותר הם יהרגו אזרחים בלילה הבריטים יכולים לטוס ביום או בלילה )

אם יטוסו בגובה רב, שוב, ) בגובה רבאו  ךה נמובופחות מטוסים(; הם יכולים לטוס בג
 יאבדו פחות מטוסים(.אך  רבים יותרהם יהרגו אזרחים 

טיעון קיים , אולם החלופות אללהכריע בין פילוסופים של המוסר אינם יכולים 
את למזער מנת -סיכון מסוים עלהתומך בכך שהחיילים הבריטים ייטלו חזק מוסרי 

התומכים אומנם אזרחים לכלול אוכלוסייה זו עשויה  :חיתאזרהה יהסיכון לאוכלוסי
מזוהים  נםאישמתנגדים לנאצים וכן כאלה אזרחים הגם אך היא כוללת בוודאי  ,בנאצים

אלוהים תיאר שמאלם )כפי שלימינם בין שאינם יודעים  ,ילדיםלא כל שכן  ,פוליטיתכלל 
 (.11יונה ד  –באוזני יונה הנביא  התושבי נינו  את 

אולם  ,הופרהוא פעמים רבות  –הכלל המקובל פחות או יותר כון מסוים" היה "סי
יה יהעולם השנ-מלחמתמהלך בטס  איויר האמריקהאו-חילכך,  .כובדהוא פעמים רבות 

 קמנת להיות מסוגל לכוון במדוי-על ,סיכונים גבוהים יותרנטילת , תוך יוםשעות הב
אני שומע דרך קבע פוליס, ובאנפוינט -טכאשר אני מבקר במכללות הצבאיות בווס יותר.
 בקוד המקצועי.מרכזי מרכיב גם אולם , ברמה המוסרית "סיכון מסוים" הינו הכרחיכי 

ין יענשהוא כשם  (honor) ן של כבודירבנות מקרב האזרחים הינו עניומספר הקמזעור 
 .של מוסר

יום  מהסיפורים שאנו שומעים כלשונה עת, במה הסיפור על מפעל הטנקים כ
הם נחשפים אם ון באזרחים ושוני מסוים נוצר אם נעשה שימוש מכּומאפגניסטן? 

עבר אל מן הלוחמים שהרגו את האזרחים מוסטת אחריות במצב זה ה לסיכון. וןבמכּו
חיי אדם משקלם של בבעקבות זאת הפחתה מסוימת יתכן ת. שהשתמשו בהםהלוחמים 

נים אנושיים, אולם חייב ימוש עתידי במגשילעודד  כדי לא, המידתיותחישובי מסגרת ב
מנת לא -על ,רבנות מקרב האזרחיםואת מספר הקלמזער גם להיעשות מאמץ רציני 

לשחרר לחלוטין את החיילים אפשר -איבכל מקרה, לעודד המשך חשיפה של אזרחים. 
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והם יכולים לבחור כיצד  ,"סוכני מוסר""סוכני צבא" וגם מכיוון שהם גם  ,מאחריות
 את המתקפה. לנהל
גנרל העתה המדיניות הרשמית של הצבא האמריקאי. הוא שחרור מאחריות -אי

מדי דיבר באופן חופשי שהצבאי העליון באפגניסטן עד מפקד האשר שימש קריסטל, 'מק
סיכונים במטרה למנוע ליטול חיילים המחייבים לחימה של כללי מערך , ניפק עם כתבים

, אישר מחדש את הכללים הללו, למרות שו בתפקידיור, גנרל פטראוסההרג אזרחים. 
יש לציין כי מדובר  1בעיתונות. ודווחאף ש ,מחאות מהשטח של חיילים אמריקאים

במחאות שהשמיעו כמה חיילים שדיברו עם עיתונאים; לא ברור מה יחסם של כלל 
)או מתעלמים בשטח אל הכללים, ועד כמה הם מיישמים אותם ם יהכוחות האמריקאי

 (.מהם
, אסא כשר ועמוס ידלין, אלוףקצין בדרגת ובאקדמיה שני ישראלים, פרופסור 

( , אם איני טועהאייםאמריקעת -בכתביתחילה )שכתבו מאמרים במסגרת  –טוענים 
שום סיכונים ליטול חיילים אינם צריכים כי  – בישראלשנערכו במפגשים שנשאו דברים ו

כפופים האזרחים אינם בהם יארתי, ששתדוגמת אלה כדי להגן על אזרחים במצבים 
בלמים מספקים; מעבר  ןונחיצות הינמידתיות הגנתם. ואינם חוסים תחת שליטתם ל

את להציב יכולים והללו כלפי חיילינו, תביעה זכות כל לשתי אלה אין לאזרחי האויב 
 2.כופה עליהםהקרב -שדהתחשיב שכל בשלהם בראש סולם העדיפויות חייהם 

י מאמר וכאבישי מרגלית ואנפרסמנו ידלין ואסא כשר יהם של דבר לעבתגובה 
בו טענו כי מבחינה מוסרית ו( NEW YORK REVIEW OF BOOKS-מכן ב-)ולאחר הארץעיתון ב

מחלוקת רבה כאן בישראל. שנוי בנושא זה כי נאמר לי  3"סיכון מסוים".נטילת נדרשת 
יחידות שונות נלחמו בהתאם  ["עופרת יצוקה"מבצע ]במלחמת עזה כי לי כן נאמר -כמו

שאותו דבר  ניעם הבנות שונות של אותם כללים. חושש –ליתר דיוק לכללים שונים, או 

______________ 
1 Tom Bowman & Renee Montagne, Rules of Engagement are a Dilemma for U.S. Troops, 

NPR (Dec. 11, 2009) www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=121330893; 

F. Michael Maloof, It's Not Just the Enemy Killing U.S. Soldiers, WND (Dec. 13, 2009) 

www.wnd.com/2009/12/118941; C.J. Chivers, General Faces Unease Among 
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בו הם מפרשים את שהרבה תלוי בקצינים זוטרים בשטח ובאופן  – קורה באפגניסטן
 החדשים.הלחימה כללי 

רחים מראש להזהיר אזהוא ואפילו נחוץ מבחינה מוסרית,  ,נכוןכי מעשה  עןוכשר ט
עם ישראל קיימה טלפון שה-צביע על אלפי שיחותוממפני מתקפה העומדת להתרחש, 

 4וירית או ארטילרית.ולהודיע להם לצאת מהבתים לפני מתקפה אמנת -עלאזרחים בעזה 
שהודעות כאלה גם מזהירות את הלוחמים במקום אף זהו ללא ספק דבר שטוב לעשותו, 

את הסיכונים )באופן שולי( להגדיל עלולות לפיכך ו, עומדת להתרחשהלגבי ההתקפה 
אש ה-אולם הניסיון האמריקאי משטחי שהחיילים התוקפים יצטרכו להתמודד איתם.

 – עוזביםרבים אינם ההתרעות מראש אינן אפקטיביות דיין: אנשים כי מלמד  םבווייטנ
ם משום אבזזו, יי בתיהםששהם חוששים אם משום שהם מבוגרים או חולים, אם משום 

המתקוממים, המעוניינים  דיי-לשהם מוחזקים במקום עואם משום  ,שאין להם לאן ללכת
 ממותם.להפיק רווח להסתתר מאחוריהם ואף 

 ו אמורים לעשות?חנאז מה אנ
כפי  ,שאלה זו במונחים של זכויות אדם ופשעי מלחמהנכון לדון בפק אם וסמאני 

לאזרחים יש זכות לא  5לא לאפגניסטן(. ן,כמוב ,ייחס לעזהגולדסטון )בהת חדושנעשה ב
 ,"טרור"ידינו -של תקיפה. תקיפה מכּוונת נגד אזרחים מכונה על תונמכּו הלהיות מטר

כיצד עלינו  השאלהפושעת. אולם וזוהי ללא ספק הפרה של זכויות אדם ופעילות 
ר כי עלינו לזכויותר. עדין ניתוח מחייבת מגן המשמשת  ה אזרחיתיהתייחס לאוכלוסיל

ן, אנשים אליבוטמתנגדי חמאס אך גם ן, אליבוטאוכלוסייה זו כוללת תומכי חמאס 
מחצית עד שליש ששיעורם )ילדים וכן מלנקוט צד המנסים נואשות להימנע 

 (.מהאוכלוסייה
מורדים עם בבואנו להתמודד "סיכון מסוים" נראית לי צעד הכרחי נטילת 

נדרש הן מבחינה מוסרית והן מבחינה ר הדבשמשתמשים באזרחים כמגינים אנושיים. 
האזרחים : הןילהסיבות הברורות והמובנות מאמן נדרש הדבר מבחינה מוסרית  .מדינית

החיילים ואילו , מפוחדים ופגיעים, חמושים-אנשים חפים מפשע, בלתי רובם ככולםהם 
הם החיילים ובל נשכח ש זה על זה,מאומנים להילחם ולהגן על עצמם ווחמושים 

הלוחמים  ם שלנדרש כי מטרתהדבר מדינית מבחינה  באופן פעיל.את הסיכון שיתים שמ
א לו ,ם להרוג מספר גדול של אזרחיםהלאלץ את אויביהיא אזרחים  בקרבהמסתתרים 

 שנעשה.מעוניינים מה שהם בדיוק נעשה אם לוחמים אותם נצח בקרב נגד וכל לנ
לעיתים כפי שהדבר מוצג רחי האויב, ן כאן אינו הגנה על אזילהדגיש כי העניברצוני 

ברור שהוא אינו ממלא אלה  יםבמקרוקרובות. לאויב יש מחויבות להגן על אזרחיו, 
ישראל כאשר עשתה שכפי , בעת צרהאותה. לנו יש מחויבות להגן על אזרחינו ולהצילם 

______________ 
 צבא ואסטרטגיה; אסא כשר "היבטים אסטרטגים של המענה" 013, בעמ' 6ידלין וכשר, לעיל ה"ש  4

 131–130, 123 משפטים על אהבהר?" (; אסא כשר "באהבה ובמלחמה הכל מות6010) 21, 06( 1)6

 (.6002נפתלי וחנה נוה עורכות, -)ארנה בן

5 Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab Territories: Report of United Nations 

Fact Finding Mission on the Gaza Conflict, Dec. 27, 2008–Jan. 18, 2009, U.N. Doc. 

A/HRC/12/48 (Sep. 15, 2009), available at www.cal.org.il/images/goldstone-report.pdf. 
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הערובה באנטבה שוודים, -בניאילו היו שלחה את כוחות הקומנדו שלה לאנטבה. 
 השום מחויבות להצילם. המחויבות שאני מדבר עליה כאן אינלישראל יתה ילא ה ,למשל

, אם הדבר אפשריהריגתם, להימנע מאזרחים זרים או אזרחי אויב, אלא  להגן או להציל
 על עצמם סיכונים.ליטול החיילים לפעמים ולצורך הימנעות זו יצטרכו 
את מידת הסיכון  קע במדויחושב שפילוסופים יכולים לקבו יכפי שכבר אמרתי, אינ

החלטות  ה. אל77או  13או  8 אהתשובה הילבוא ולומר כי . איננו יכולים ליטולשהכרחי 
ולאחר שהם  ,(הלחימהשל קווים מנחים )כללי בכפוף למערך שהחיילים צריכים לקבל, 

אומנו להילחם לאור הקווים המנחים הללו. האימון הינו חשוב. כפי שאמר לי חייל 
 .אכזריותלשעבר, חוסר יכולת וחוסר ניסיון הם שמטפחים ישראלי 

קריסטל 'של מקהלחימה כללי כי חיילים אמריקאים לכתבים כמה אמרו באפגניסטן 
, שוחחתי עם חיילים אמריקאים וישראלים שמאמינים אחרמצד  6עבורם.בדי ממסוכנים 
רחים הינה חלק רבנות מקרב האזואת מספר הקלמזער מנת -סיכונים עלנטילת כי בתוקף 

 במילוי תפקידם.חשים חיונית לגאווה שהם  אהיכי ו ,מתפקידם
 סיכונים כדי להציל חייםנטילת מדובר בחלק מתפקידם? אכן אולם עד איזו מידה 

לדוגמה,  ,האש-היא מרכיב מרכזי בקוד המקצועי של כבאי – נדרשת בחלק מהמקצועות
חים או זרים, קרובים, חברים או אזר םההאנשים הנמצאים בסכנה שבין נכון והדבר 

חשוב ה ותפקיד אנים בוערים הייאויבים אישיים. אולם הצלת אנשים הלכודים בבני
של החייל הוא לנצח ביותר חשוב ה ושל הכבאי. המקצוע הצבאי שונה. תפקידביותר 

מקובל . במלחמהלניצחון שקשורה באופן הדוק או לעמוד במשימה צבאית במלחמה 
ביחס  מידתי-שמספר מסוים של הרוגים מקרב האזרחים אינו בלתי וילאכמובן מלהניח 

יכולתם מיטב ישתדלו כ נו. אנו רוצים שחייליהעומדת על הפרק משימהלערכה של ה
נטילת אולם  ,עצמם לעסיכון מסוים נטילת את המספר הזה, גם במחיר של למזער 
( לדעתנוית חשובה )לערער או לסכן את המשימה. המשימה הצבא יכולהאינה הסיכון 

 .הלהשיגמנת -מסוים עלמשני נזק התיר ו מוכנים לנכך שאי דעד כ
ובמצב זה, כפי  ,הצפויהמשני לוחמים המסתתרים בקרב אזרחים מגדילים את הנזק 

, כן-פי-על-ואף ,שובאולם בנזק חלה עליהם. זה גידול להאחריות שטענתי בתחילה, 
שפשוט מאזרחים  אינם שונים לגמריאנושיים נים יאזרחים שמשתמשים בהם כמג

הם אותם אנשים. החיילים אלה  ,למען האמת .ליד מטרות צבאיותמתגוררים במקרה 
מפחיתות שהם מסוגלים להילחם בדרכים  , ואםסיכונים על אנשים אלהשמשיתים 

 הם חייבים לעשות זאת. ,סיכונים אלה
, מהם והרבה ,גינות מוסריתצבאית לבין היעילות איזון מסוים בין ליצור החיילים  על

הדבר אינו ילדים; כרוצחי עצמם את רואים אינם . הם לנהוג כךרוצים אכן  ,םרוב אפילוו
אזרחים האיזון קשה יותר כאשר נעשה שימוש במציאת נקודת . תורם למורל שלהם

חשיבות זהו עניין בעל שונה. במקום ובמצב זה ייתכן שהיא תמוקם  ,נים אנושייםימגכ
הגדול ביותר של השופט גולדסטון כשלונם . וגולדסטון התעלם ממנ חדושמכרעת 
לחשוב ברצינות ו רובם להתמודד עם הקשיים של מלחמה אסימטרית,יסהוא ושותפיו 

______________ 
6 Bowman & Montagne 1, לעיל ה"ש ;Maloof 1, לעיל ה"ש. 



 דילמת הסיכון דע", תשיז משפט ועסקים

666 

-בכלחייבים חיילים אולם ה .במצבים אלה נאלצים להכריע בהן חייליםהדילמות שהעל 

 .הכרוך בכךשי ומהקדין מתעלמים ה-עורכיאף אם , להכריע בדילמות אלה זאת
אמיתי עציוני נגד כללי טען  THE NEW REPUBLIC-במאמר שפורסם לאחרונה ב

זו המתנהלת ממלחמות כמו  , כך אמר,להימנעעלינו  7קריסטל.'של מקהלחימה 
, נגזר עלינו להילחםאותן על הקרקע, אולם אם לנהל לסרב הפחות -לכלבאפגניסטן או 

לגבי הימנעות לחלוטין צודק עציוני . נואת חייליכן( )ולסמבלי לרסן עלינו לעשות זאת 
להילחם עם עלינו , אין לנו בררה, אולם אם הדבר רק אפשריאם  ,אלהגון ממלחמות כ

ה יאוכלוסיהדות בקרב אבשעלינו לפעול למזעור המשמעות הדבר היא משמעת מוסרית. 
, אזרחי האויבל כמובןהדבר תורם . לשם כך סיכוניםעל עצמנו ואף ליטול  אזרחיתה

קשורה משמעת מוסרית  .כיוון שצבא מדוכדך אינו צבא טובמ, אנו-לחיילינואולם גם 
 לוחם אפקטיבי.ליצירת כוח ים לכל שאר סוגי המשמעת הדרושבאופן הדוק 

 ישמירה על משמעת מוסרית תהיה קשה יותר במלחמה אסימטרית. אינאין ספק ש
תלם הן מבחינה מדינית והן מבחינה שהיא ת לדעתיאולם  ,להיחפז למסקנותרוצה 
לפעול באופן טובות סיבות מוסריות קיימות  – היא חשובה גם כשלעצמה. צבאית
 מוסרי.

______________ 
7 Amitay Etzioni, Unshackle the Troops, THE NEW REPULIC (July 26, 2010), availiable at 

www.tnr.com/article/politics/magazine/76426/afghanistan-war-troops-taliban. 



 

 

 


