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 לי אבעידן הוירבינלאומית לוחמת משפט מדיה ו
 הדס פלד

 לי אלוחמת משפט בעידן הויר

מבודדים בבתיהם מנותקים   אנשים  מיליוני  ומאות  בעוד הצוותים הרפואיים נלחמים בבתי החולים

מתפשטת  )המכונה נגיף הקורונה(, Covid-19 -הנגיף  בניסיון לעצור את התפשטות משגרת חייהם

. מצד אחד, הנגיףלגבי האחריות להפצת לית אמלחמת האשמות וירהדיגיטלית ברחבי המדיה 

שלא בפיהם טענות   1.פרוץ המגפהמאשימים גורמים שונים במדיה האמריקאית את סין כאחראית ל

נגיף מהונדס שיצא מכלל שליטה. מנגד, מפנים גורמים במדיה של מדובר בתאונת מעבדה ש הוכחו

בראשית כבר  הסינית האשמות כלפי ארה"ב כאחראית להתפרצות. לטענתם, הנגיף התפרץ בארה"ב  

להן מופצות שונות שתיאוריות אלה וגרסאות   2הצבא האמריקאי.על ידי והועבר לסין החורף 

על גם  ולא פסחו ,לי למדינות נוספותאבאופן ויר התפשטו ,בארה"בו בסין בערוצי המדיה השונים

 3המדיה הישראלית.

 תישל ב םוהגיעו לפתחהדיגיטלית לאחרונה, זלגו האשמות אלה מעבר לזירת המדיה 

בגין אחריותה  כנגד הממשלה האמריקאיתנזיקיות תביעות  גישו אזרחיםבסין ה. המשפט

תביעות אלה  ראותיש ל כנגד ממשלת סין.נזיקיות  בארה"ב הוגשו תביעותלהתפשטות הנגיף ואילו  

מלחמת הסחר בין סין וארה"ב בשנתיים קרב נוסף במערכה המשפטית הניטשת במסגרת כ

בסמוך להתפרצותו של נגיף הקורונה אל מרחבי הגלובוס,  לציין כי אךכמו כן, חשוב  4.האחרונות

במלחמת הסחר, לוחמת  השלב הראשון בהסכם הסחר.ליישומו של    הסכמות  עלארה"ב וסין  חתמו  

 5ומכאן חשיבות הדיון שלפנינו. השונות,בערכאות ות המשפט הינה אמצעי מרכזי בקידום המערכ

דגים או  ליאבעידן הוירלוחמת משפט בינלאומית  השלכותיה של  בדון בקצרה  אברשימה זו  

לוחמת משפט בעקבות התפרצות נגיף הקורונה.  תביעות שהוגשו עד כהאמצעות דיון בב זאת

לתחום מחקר בעל חשיבות מתפתחת והולכת בשנים האחרונות. הנחת המוצא  כההפבינלאומית 

ויכולה לסייע  ,ים בזירה הבינלאומיתבהשגת ייעד אסטרטגי היא כי לוחמת משפט מהווה כלי

בחינת בכלומר, גם אם   6.בהשגת הישגים מרחיקי לכת במישורים מדיניים, צבאיים וכלכליים

ניתן הרי ש, במקרה מסויים הישגיה של לוחמת המשפט מוגבלים למדי היבטים משפטיים גרידא

למדיה יש תפקיד משלים לדווח ולהעצים את   .אחרותאלה לתועלות  משפטיות  להשתמש במערכות  

במקביל, סביב לוחמת המשפט, מתפתחת "תעשיה . למערכות משפטיות אלה הציבורי הנוגעהדיון 

הפרכת טענות לנחוצות להוכחת או ה אובייקטיביותראיות מדעיות  שתפקידה לספק", תומכת

   7, בקרב על דעת הקהל העולמי.שונות
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 שלה האמריקאיתהתביעות כנגד הממתמצית 

  נגד ממשלת ארה"ב, המרכז למניעת מחלות הפדרלי וגשהה 2020למרץ  21 -על פי הפרסומים, ב

(CDC-Centers for Disease Control and Prevention מחלקת ההגנה האמריקאית ,)

(Department of Defense- DOD) ומועצת הספורט הצבאית ,(US Armed Forces Sports 

Council-AFSC) , סעד נוסףש"ח( ו 100,000יואן )לערך  200,000נזיקית לפיצויים על סך תביעה - 

הינה ש (Wuhan). התביעה הוגשה בבית המשפט המחוזי בעיר ווהאן בקשה להתנצלות רשמית

העיר שבה גם זוהה ו ,נפגעה בצורה הקשה המשמעותית והקשה ביותר בסין מנגיף הקורונההעיר ש

ממשלת ארה"ב  2020ועד מרץ  2019. על פי התביעה, בין החודשים ספטמבר הנגיף לראשונה

והמרכז הפדרלי למניעת מחלות מסרו לציבור מידע שגוי לגבי מגיפת השפעת העונתית, לא זיהו את 

אפשרו את הפצתו בעולם, ובעיר ווהאן בפרט. על פי הנטען, בכך וירוס הקורונה מבעוד מועד, ו

, התקיימה אליפות הספורט הבינלאומית לצבאות בעיר ווהאן, בהשתתפות נציגים 2019  באוקטובר

אמריקאים. מכיון שהרשויות האמריקאיות לא מסרו למארגני התחרות בסין את המידע הנחוץ 

ור בריאותם של טהרשויות הסיניות לא יכלו לנקוט באמצעים לנינגיף ואופן התפשטותו, לגבי ה

נשיא  , כינה2020למרץ,    19 -נקוט באמצעי מנע מתאימים. כמו כן נטען כי בהמשתתפים באירוע, ול

ארה"ב את הנגיף כ"נגיף הסיני" במסיבת עיתונאים רשמית שהתקיימה בבית הלבן, וזאת בהתעלם 

משמו הרשמי של הנגיף כפי שהתקבל על ידי ארגון הבריאות העולמי. בכך, פגע בכבודו של התובע, 

לפסוק לתובע פיצויים וכן על כן התבקש בית המשפט מהנגיף והשלכותיו.  אשר בעצמו נפגע קשות

יצוין כי   9תביעה דומה הוגשה גם בבית המשפט המחוזי בבייג'ינג, בירת סין.  8התנצלות רשמית.

בשיטת המשפט והממשל בסין מניחה פיקוח ותיאום עם מנגנוני השלטון, במיוחד בנושאים 

 10ש להניח כי התביעות הוגשו שלא כנגד דעת הממשלה.הקשורים ליחסי חוץ, ועל כן י

 

 התביעות כנגד ממשלת סין

, הוגשה תביעה ייצוגית כנגד ממשלת סין בבית המשפט הפדרלי בפלורידה על ידי 2020למרץ  12-ב

קבוצה של אנשי עסקים אמריקאים בגין נזקים שנגרמו להם בשל התפשטות נגיף הקורונה. התביעה 

ביי -ת הויפרובינצישל עיר ווהאן ושל ההוגשה גם כנגד רשויות הבריאות והפיקוח לשעת חירום 

(Hubei אשר העיר ווהאן נמצאת בה. על פי התביעה, הרשויות המקומיות בסין ניסו להשתיק את ,)

ההתראות של ד"ר המידע אודות התפרצות הנגיף, ובכך גרמו נזק רב ואפשרו את הפצתו. לראיה, 

 ,בפני הגורמים הרלבנטיםהמסוכן  , וקבוצת רופאים אשר ניסו להתריע על התפשטות הנגיף  המנוחלי  
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 התפשטותוגרמו לו הרשויות בסין את הפצת הנגיףאפשרו בכך,  11על ידי הרשויות. והושתק אולם

אמנם, על פי התביעה, התובעים בקבוצה עצמם לא חלו בנגיף, אולם נגרמו להם נזקים  .בעולם

 התפשטות הנגיף והצעדים הדרסטיים בשלשנגרמו  להם כלכליים ופיזים עקב לחצים נפשיים 

כך שנזקיהם  ,והכלכלה האמריקאית אשר הובילו לשיתוק הכלכלה העולמית ך,שננקטו בעקבות כ

תביעה נוספת הוגשה בעילות דומות על ידי עורך דין   12.מיליארד דולרים 20מסתכמים בסכום של 

על פי הנטען, אמנם תביעות אלו הוגשו על ידי גופים פרטיים אך התומכים  13.בטקססאמריקאי 

 במוצהר בממשל הנוכחי בארה"ב. 

 

  ה זרהמדינלוחמת משפט וחסינות 

הינו  , על פניועל אף שהתביעות רק הוגשו וטרם הוכרעו, סיכויי ההצלחה של תביעות אלה להתקבל

דוקטרינה זו ששורשיה כבר  14(. state immunity) ה זרהחסינות מדינ, וזאת בשל קיומה של מזערי

הנחת היסוד בבסיס עקרון חסינות , מהווה עקרון יסוד במשפט הבינלאומי הנוהג. 19 -במאה ה

המדינה הזרה היא השוויון הריבוני בין המדינות, המונע ממדינה אחת להכפיף מדינה אחרת 

הענקת החסינות   15בערכאותיה הפנימיות. הליך משפטי לחוקיה הפנימיים ולמעשה לנהל כנגדה

מדינתית הינה חלק בלתי נפרד מהכרה בעקרון הריבוניות, ומאפשרת למדינות לפעול באופן חופשי 

אף התנגחות משפטית במערכת שיפוט זרה יכולה להביך מדינות ולמימוש ריבוניותם בגבולותיהם.  

לולים להשתמש לרעה בהליכי שיפוט זרים ככלי לניגוח ע  םגורמים שונילפגוע ביחסים בינלאומיים.  

על מנת להתערב בנעשה בענייניהם של מדינות אחרות. יחד עם זאת, מדינות שונות נוקטות  פוליטי

במדיניות שונה ביחס להיקף החסינות המדינתית, ומבחינות בין חסינות מוחלטת וחסינות יחסית, 

   16המאפשרת חריגים לעקרון העל.

 17למדינות זרות.ומוחלטת נקטה באופן מסורתי בגישה של חסינות מלאה הגישה הסינית, 

התערבות. -הדבר נובע מעקרונות היסוד בשיטת יחסי החוץ בסין, היוצאים מנקודת הנחה של אי

יחד חסינות מוחלטת למדינות זרות.  המקנהוקטת בגישהקודת המוצא של הגישה הסינית ננ  ,ככלל18

לובליזציה של הכלכלה הסינית ומעורבותה הגוברת והולכת בארגונים בינלאומיים, עם זאת, עם הג

הגישה הסינית מציגה את  כמו כן, 19ישנם כיוונים חדשים לגבי מעבר לדוקטרינת חסינות יחסית.

באופן עקרוני, לפיכך,  .  עקרון ההדדיות כעקרון מנחה בתפיסת יחסי החוץ והמשפט הבינלאומי הסיני

התביעות צפויות להדחות ללא דיון ומבלי שתדרש תגובת ממשלת ייתכן שהסיני, בהתאם לדין 

הדבר אינו מסור לשיקול דעתו הבלעדי של הערכאה בה . ואולם,  בעניין זה  ארה"ב לתביעות שהוגשו

על פי הנחיות קודמות של בית המשפט את הנחיית בית המשפט העליון. דורש  מוגש ההליך, אלא 
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אשר ככל  אישור והוראות בית המשפט העליון בטרם קבלת התביעה לדיון ,2007משנת  העליון

הנראה יובילו למחיקת התביעות על הסף. יחד עם זאת, קיימת עמימות מסוימת אשר מאפשרת 

עוד, הגישה הסינית דוגלת   20.שינוי מדיניות ושיקול דעת בעניין זה מסור לבית המשפט העליון

בנושאי יחסי חוץ, ועל כן, בסופו של דבר צפוי הדבר להיות מוכרע בהתאם בקבלת עמדת הממשלה 

 21למדיניות ממשלתית.

נוקטת בגישה של חסינות יחסית ביחס לחסינות מדינה  הגישה האמריקאית לעומת זאת

בתביעה לקבלת על פי גישה זו, מדינה זרה לא תהיה חסינה מפני דיון בבית משפט אמריקאי   22זרה.

השאלה האם שארעו בארה"ב.    הפיצויים בגין נזקים כספיים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של

החלטותיה של סין בניהול משבר הקורונה, מתגבשת לכדי מעשה או מחדל נזיקי בארה"ב, הינה 

. פסיקות קודמות של בתי משפט שבתי המשפט האמריקאים יצטרכו לפסוק בהשאלה פרשנית 

אמריקאים, הראו על פרשנות דווקנית ומצמצמת להגדרת התחולה הטריטורילית של מקום ביצוע 

ואולם, כעניין של . מאודעל כן, הסיכויים כי תביעות אלה יתקבלו, גם הם, נמוכים   23העוולה.

מדיניות, תתכן גם פרשנות רחבה לגבי הגדרת מקום ביצוע העוולה, באופן שיאפשר לקיים דיון 

 בתביעות.

 

 לוחמת משפט בקרב על "האמת" ודעת הקהל העולמית

 מהלך אסטרטגי במסגרת לוחמה משפטיתהגשת התביעות בבתי המשפט המקומיים הינה חלק מ

ראיות אובייקטיביות לתמוך או  הצדדיםאוספים  וההכנות אליו . במסגרת הדיון,בינלאומית

כך,  גם אם  24.גרסאותיהם, במטרה לבסס תיאוריה או גישה עובדתית או היסטוריתלהפריך את 

יון מתבררות שאלות במסגרת הדהערכאה אינה מוסמכת לפסוק בסופו של דבר סעדים ברורים, 

כעת, מנסים הצדדים השונים למתרס לקבוע את האמת ההיסטורית בעלות חשיבות היסטורית. 

דענים בשאלה האם נגיף מעוסקים ביחס לאחריות להתפרצות הנגיף. במסגרת הדיון ההיסטורי, 

  25.או הוכחתן ומעמידים ראיות מדעיות להפרכת התיאוריות השונות הקורונה הינו נגיף מהונדס,

 

  ים ומחשבות לעתיד יבינ סיכום

הקרב על קביעת הנרטיב ההיסטורי של מגפת הקורונה החל עוד בטרם התבררו ממדי המגפה 

והשלכותיה. למערכה זו שותפים מיליוני אזרחים חמושים במקלדת במסגרת הדיון הציבורי 

יות, הגבלת תנועה, וחשש קיומי במרחבי המדיה הוירטואלית. בעידן של חוסר ודאות, גזרות כלכל
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התיאוריות לתגובות ולהדהוד ברחבי המדיה. גם מערכות החוק נגררות בעל כורחן זוכות  ובריאותי  

כנגד מדינות אחרות, במסגרת לוחמת משפט, וזאת על אף התוחלת לקרב, כאשר מוגשות תביעות 

. לכך מצטרפת הקהילה רבסופו של דב הנמוכה והסיכויים המוגבלים בהצלחת תביעות מעין אלו

המדעית אשר בוחנת את הנגיף, במטרה לאשש או לתמוך בתיאוריות השונות לגבי מקורותיו. 

במסגרת המאמצים העולמיים לבלימת מגיפה הקורונה, נדרש כיום יותר שיתוף פעולה בין מדינות 

לשתף פעולה שונות על מנת למגרו. לוחמת המשפט יכולה לחבל במאמצים אלה, ולהרתיע מדינות מ

. תם ולא נשלם, שכן עידן המדיה רת מידע חיוני לגבי מאפייני הנגיף ודפוסיותבהס זו עם זו

חויות, בתקווה שבתי תלית מציב בפנינו אתגרים מורכבים. נמשיך ונעקוב אחרי ההתפאהויר
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