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דבר העורכים

המורכב  פוליטיקה,  העת  כתב  של   31 גיליון  את  בפניכם  להביא  שמחים  אנו 
היריעה  של  הרחבה  מחייבת  כיום  הפוליטי  העולם  של  ההבנה  מאמרים.  מחמישה 
האינטלקטואלית והמקצועית והעמקה של הדיאלוג בין דיסציפלינות שונות. המאמרים 
זו ובוחנים סוגיות פוליטיות עכשוויות גם מנקודות מבט  בגיליון זה משקפים תפיסה 

משפטיות, מגדריות, חברתיות וכלכליות. 

המאמר הפותח של גיליון זה, מאמרו של דורון פלדמן, מציע תרומה לספרות העוסקת 
במושג העוצמה הרכה, ומתמקד בתפקיד שלה באסטרטגיות ההתמודדות של מדינות 
המאמר  לא-דמוקרטיות.  רוויזיוניסטיות  מעצמות  מצד  היברידיים  איומים  עם  קטנות 
לשחקנים  ביחס  חוץ  כלפי  הן   – הרכה  העוצמה  כלי  של  הכפול  בשימוש  מתמקד 
דרך  זאת  עושה  הוא  והאזרחים.  החברה  מול  פנים,  כלפי  והן  הבין-לאומית  במערכת 
הקורונה  במגפת  במאבק  הצלחתו  את  מינף  בטייוואן  הממשל  שבו  האופן  בחינת 
על  לשמור  וכדי  וביידן  טראמפ  ממשלי  עם  האסטרטגיים  הקשרים  את  לטפח  כדי 
אחדות פנימית. מאמרו של ירון סלמן עוסק בדרך פעולה אחרת בזירה הבין-לאומית 
בין- דיפלומטיים כדי להשפיע על דפוסי הצבעה בארגונים  – השימוש במגוון כלים 

על  להשפיע  ישראל  מדינת  של  הדיפלומטיים  במאמציה  מתמקד  המאמר  לאומיים. 
דפוסי ההצבעה של מדינות אפריקה בעצרת הכללית של האו"ם. הוא בוחן את הכלים 
שבהם עשתה ישראל שימוש ואת דפוסי ההצבעה בפועל של ארבעים ואחת מדינות 
אפריקאיות בשנים 2012–2020, ומצביע על מגמת הצלחה של המדיניות הישראלית. 
יותר  ממוקד  ובאופן  מעברי,  צדק  של  בסוגיה  עוסק  פיקאלי  הילה  של  מאמרה 
בהתייחסות לאלימות מינית שהתרחשה במהלך סכסוך. אל מול הגישה המדגישה את 
החשיבות של צדק מאחה, המאמר מבקש להראות כי במקרה של פשעי אלימות מינית 
גישת  על  לוותר  אין  ולכן  העוולות,  חומרת  לנוכח  במלחמה שיקולים אלה מתגמדים 
הצדק הגמולי, הדוגלת בהעמדה לדין ובענישה של המעוולים והנושאים באחריותיות 
אונס הלחימה משנה את  לדין של מעוולי  כי העמדה  לעבירות אלה. המאמר מראה 
הציבורית  לסֶפרה  העוולה  של  שיוכה  את  מאשררת  הפשע,  של  המשפטי  סיווגו 
ומבהירה כי פשע זה אינו מקובל בימי שלום – קל וחומר בעת לחימה. המאמר הבא 
בגיליון, מאמרן של יעל חסון והנרייט דהאן-כלב, מציף אף הוא את הסוגיה המגדרית 
אך מכיוון שונה לחלוטין. המאמר עומד על המתחים השוררים בין כלכלה ובין מגדר 
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היסוד  בהנחות  טבועים  אלו  שמתחים  וטוען  ופעולה,  ידע  של  שדות  כשני  ופמיניזם 
ובפערים המושגיים המפעילים שדות אלה. המאמר מנתח את הכשלים המחוללים את 
המתח שבין ההגות הפמיניסטית הביקורתית ובין התיאוריות והפרקטיקות הכלכליות, 
ומצביע על כלכלת הטיפול כחלופה פמיניסטית לכלכלה הניאו-ליברלית, המצויה עדין 
בשוליהן של החשיבה והמדיניות בזרם המרכזי בכלכלה. המאמר החותם את הגיליון, 
רויטל בר ואסף זוסמן, הוא המאמר הראשון שאנו מפרסמים בשיתוף  מאמרם של 
פעולה עם המכון למחקר כלכלי בישראל ע"ש פאלק באוניברסיטה העברית. המאמר 
נגד עובדים ערבים בשוק לשירותים עתירי עבודה  יהודים  בוחן אפליה מצד לקוחות 
במחקר,  המוצג  לפי המחקר  בישראל.  והובלה(  ניקיון, שיפוץ  צביעה,  כגון  )שירותים 
שיעור ניכר של הלקוחות היהודים מעדיף לקבל שירותים כאלו מחברות המעסיקות 
עובדים יהודים בלבד; העדפות הלקוחות תואמות את החלטות החברות באשר לשכירת 
עובדים ערבים; ומחירי השירותים שמציעות חברות המעסיקות עובדים ערבים נמוכים 

מאלה שמציעות חברות המעסיקות עובדים יהודים בלבד.

אנחנו מודים לכותבי ולכותבות המאמרים, לשופטות ולשופטים האנונימיים, לוועדה 
האקדמית של כתב העת, להנהלת מכון דייוויס ולכל מי שלקח חלק בהפקת הגיליון 
על תרומתו לתהליך, ומאחלים לקוראות ולקוראים קריאה מחכימה, מהנה ומעוררת 

מחשבה. 

פרופ׳ דן מיודובניק ופרופ' גליה פרס בר-נתן, עורכים

ניצן פייביש, עוזר עריכה
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תקציר
המאמר מציע לבחון מחדש את מקומה של העוצמה הרכה באסטרטגיות ההתמודדות 
של מדינות קטנות עם איומים היברידיים מצד מעצמות רוויזיוניסטיות לא-דמוקרטיות. 
מדינות,  של  חיצונית  במשיכה  עסק  ניי  ג'וזף  שטבע  המקורי  הרכה  העוצמה  מושג 
להשגת  החיצוני  האטרקטיביות"  ב"כוח  לשימוש  להתייחס  יחסית  ממעטת  והספרות 
מטרות פנימיות. לכן, הניתוח במאמר יתמקד בשימושים הכפולים של "נשק העוצמה 
החברה  כלפי  ופנימה  הבין-לאומית,  במערכת  לשחקנים  ביחס  חוץ  כלפי   – הרכה" 
את  מינפה  אינג-וון  טסאי  ממשל  בהנהגת  טייוואן  כיצד  יראה  המאמר  והאזרחים. 
הצלחתה במאבק במגפת הקורונה כדי לטפח את הקשרים האסטרטגיים עם ממשלי 
טראמפ וביידן ולשמור על אחדות פנימית, החיוניים בהתמודדות עם דוקטרינת "שלוש 

הלוחמות" של סין ולחציה הגוברים לאחד את טייוואן תחת שלטונה.

עוצמתה הרכה של טייוואן במשבר 
הקורונה: אמצעי נגד לדוקטרינת 

“שלוש הלוחמות” של סין?  

דורון	פלדמן	
בית	הספר	למדע	המדינה,	

ממשל	ויחסים	בינלאומיים	באוניברסיטת	תל-אביב

כתב עת למדע המדינה פוליטיקה
וליחסים בינלאומיים

סתיו 2022 | תשפ״ג | גליון מס׳ 31



8

א.	מבוא
149 כלי  של טייוואן  זיהוי ההגנה האווירית1  2021 חדרו לאזור  ל-4 באוקטובר   1 בין 
טיס מחיל האוויר של צבא העם הסיני. בכניסה הממושכת למרחב השתתפו כלי טיס 
מגוונים, דוגמת מפציצי H-6 בעלי יכולת נשיאת נשק גרעיני, מטוסי סוחוי Su-30, מטוסי 
קרב מסוג J-16, מטוסים ללוחמה נגד צוללות ומטוסי שליטה ובקרה. הייתה זו הסגת 
הגבול הנרחבת ביותר מאז ספטמבר 2020, אז החל משרד ההגנה הלאומי של טייוואן 
לתעד חדירות מסוג זה, המתרחשות מדי יום. פעולות אלו, שבתקשורת הסינית תוארו 
כחלק מתרגילים צבאיים, הגבירו עוד יותר את המתיחות במצר טייוואן, שהייתה גבוהה 
מגפת  התפרצות  מאז  ובייחוד  ב-2016  אינג-וון2  טסאי  הנשיאה  בחירת  מאז  מהרגיל 
.)BBC News, 2021; Focus Taiwan, 2021; Hale, 2021; Lendon, 2021( הקורונה

טסאי מזוהה בבייג'ינג כמי שמצדדת בתהליך של "טייוואניזציה", שמשמעותו 
התרחקות מעקרון "סין האחת", צידוד בזהות לאומית נפרדת מזו של סין היבשתית 
והתקרבות לארצות הברית )Van der Horst, 2016(. משום כך סין מעוניינת להחליש 
את יכולתה של טייוואן להתנגד לאיחוד תחת שלטונה, באמצעות דוקטרינת "שלוש 
הלוחמות". במקביל לתמרונים הצבאיים, בייג'ינג פועלת לערער את הלגיטימיות הבין-

לאומית והפנימית של ממשל טסאי באמצעות מניפולציות על דעת הקהל המקומית 
ועוד, אך לפי שעה ניסיונות אלו מעלים חרס. אף שהתפרצות מגפת הקורונה במדינה 
בחודש מאי 32021 הקטינה את התמיכה הציבורית בממשל, הנהגת טייוואן עודנה זוכה 
לאמון נרחב יחסית. שיעורי התמיכה הגבוהים מיוחסים לניהול הכולל של המגפה, 
 Redfield & Wilton( 2019 ובפרט לתגובה המהירה להתפרצות הראשונית בדצמבר

 .)Strategies Research Team, 2020; Su-wei and Hetherington, 2021

ההתמודדות המוצלחת של טייוואן עם המגפה לא נעלמה מעיני ממשל טראמפ, 
והוא ביקש לחמם את קשרי טייוואן וארצות הברית ולסטות מהעמדה המקובלת 
של הממשלים האמריקאיים בסוגיית סין–טייוואן. חרף חילופי הממשל בוושינגטון 
והתפיסות המנוגדות, ממשל ביידן מתמיד בקו של קודמו והקשרים האסטרטגיים בין 
המדינות ממשיכים להתהדק, באופן שלא נראה כדוגמתו מאז ההכרה האמריקאית בסין 

העממית על חשבון טייוואן לפני 50 שנה. 

קו ההפרדה )median line( בין סין לטייוואן איננו מוגדר ומוסכם באופן רשמי ולכן אזור זיהוי   1
ההגנה האווירית איננו חלק משטחו הריבוני של האי, אך רשויות המדינה מבקשות מכלי טיס הנכנסים 
לאזור זה להזדהות. לפי שעה כלי הטיס הסיניים נמנעים מכניסה לתחום האווירי הריבוני של טייוואן 

.)Niewenhuis, 2021(
.)DPP( מהמפלגה הדמוקרטית הפרוגרסיבית  2

עוצמתה הרכה של טייוואן במשבר הקורונה: אמצעי נגד לדוקטרינת “שלוש הלוחמות” של סין? 
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דורון פלדמן

בהתבסס על הצלחתה הראשונית של טייוואן בהתמודדות עם משבר הקורונה, 
המאמר מבקש לעסוק בשימוש של מדינות דמוקרטיות קטנות ב״נשק העוצמה הרכה״ 
כאמצעי התמודדות עם איומים היברידיים מצד מעצמות לא-דמוקרטיות בעלות 
מאפיינים רוויזיוניסטיים. מעצמות כאלו חותרות לשנות את הסטטוס קוו, לעיתים עקב 
בצד אגודל, באמצעות ערעור מערכת הבריתות של שכנותיהן והזירה הפנימית שלהן. 
לפיכך, ההשערה שתעמוד למבחן במאמר היא שמדינות דמוקרטיות קטנות משתמשות 
ב״נשק העוצמה הרכה״ למאבק באיומים ביטחוניים בעלי מאפיינים היברידיים לשתי 
מטרות: טיפוח בריתות ושמירה על אחדות פנימית. ספציפית, השאלה שתלווה את 
המאמר היא כיצד עוצמתה הרכה של טייוואן מסייעת לה לטפח יחסים אסטרטגיים 

עם בעלות ברית ולשמור על אחדות פנימית.

כדי להשיב על השאלה ייבחן לעומק מקרה בוחן יחיד:3 תגובת ממשל טסאי 
להתפרצות המגפה מחודש דצמבר 2019 ועד חודש נובמבר 2021 והשלכותיה על 
הזירה הפנימית בטייוואן ועל מעמדה הבין-לאומי. כרקע משלים תוקדש תשומת לב 
גם לעליית טסאי לשלטון בשנת 2016, כנקודת מפנה שהובילה לשינוי מדיניותה של 
טייוואן בסוגיית סין–טייוואן. אטען כי ממשל טסאי מינף את ההצלחה הראשונית 
בהתמודדות עם המשבר לעמידה מול האיומים ההיברידיים מצד סין, בהתבסס על 
חמישה מרכיבי עוצמה רכה: מוסדות, טכנולוגיה, סיוע הומניטרי-רפואי, ערכים 
דמוקרטיים ותרבות אזרחית. לפי ההשערה, טייוואן מינפה את עוצמתה הרכה כלפי חוץ 
כדי לנסות למצב אותה באופן מובהק כחלק מקבוצת מדינות המערב ולחזק את היחסים 
האסטרטגיים בינה ובין ארצות הברית וידידותיה מול האתגר הסיני. התמיכה הבין-

לאומית שלה זכתה טייוואן בשל הצלחתה בבלימת המגפה תועלה להשפעה פנימית 
על החברה והאזרחים במדינה: חיזוק אמון הציבור בממשל והגדלת הלגיטימיות שלו, 

וכן הגברת הסולידריות הלאומית-חברתית. 

לצורך בחינת הטענה אסקור תחילה מושגים בולטים מתחום הלוחמה ההיברידית, 
כמו גם מענים קיימים ללוחמה מסוג זה, ובהם התפקיד הפוטנציאלי של נשק העוצמה 
הרכה. לאחר מכן אתאר בקצרה את אסטרטגיית-העל של המפלגה הקומוניסטית 
הסינית, ואתייחס לדוקטרינת "שלוש הלוחמות" כאמצעי למימוש מטרותיה ארוכות 
הטווח. בהמשך אעמוד על האופן שבו סין עושה שימוש בשיטת לוחמה זו נגד טייוואן 
כחלק ממדיניותה לשינוי הסטטוס קוו במצר. אחר כך אתאר בקצרה את הגורמים 
כיצד  טייוואן בהתמודדות עם המגפה עם התפרצותה. לבסוף אנתח  להצלחת 

3  למחקר המתבסס על חקר מקרה יחיד לאורך זמן יתרונות רבים: הוא מאפשר להבין את המקרה 
הייחודי והמסוים מקרוב, ופעמים רבות שופך אור גם על סוגיות כלליות יותר. כמו כן, בדרך זו אפשר 
להשיב על השאלה המחקרית בהתייחס לאירועים שונים בגבולות המקרה המתרחשים במקביל )צבר-בן 

יהושע, 2016: 185–186(. 
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תגובתה הראשונית של טייוואן במשבר הקורונה שימשה אותה להקרנת עוצמה רכה 
חיצונית ופנימית, קרי לחיזוק קשריה האסטרטגיים עם ארצות הברית ובעלות בריתה 

הדמוקרטיות ולשמירה על אחדותה הלאומית.

כדי לנסות לאשש את הטענה שבמוקד המאמר אסתייע בשיטת עיקוב התהליך 
 George( המאפשרת לתאר ולהסביר את היחס בין הגורם לתוצאה ,)Process Tracing(
and Bennett, 2005: 206(. מעבר להישענות על ספרות תיאורטית קיימת המאמר 
יתבסס על ניתוח מקורות חדשותיים ראשוניים ומשניים הנוגעים לפעולות הממשל 
בטייוואן, הכוללים הצהרות, נאומים וראיונות של מקבלי החלטות וגורמי מקצוע 
במדינה בזמן המגפה. מקור נוסף הוא דוחות ונתונים רשמיים של מוסדות הממשל 
בטייוואן ומאגרי מידע על התפשטות מגפה הקורונה, דוגמת Worldometer. נוסף על 
כך, אסתמך על סקרי דעת קהל של מכוני מחקר ואוניברסיטאות, כמו גם על מאמרים 
וטיעונים של מחברים וחוקרים. לאחר הצגת הממצאים אדון בהם ואציג הסברים 
אלטרנטיביים להתהדקות היחסים בין טייוואן ובין ארצות הברית ומדינות המערב, וכן 

ללכידות הפנימית הגבוהה שהחברה בטייוואן הפגינה במהלך המגפה.

על רקע מחקרים בתחומי היחסים הבין-לאומיים ולימודי הביטחון הממעיטים 
בחשיבותה של עוצמה רכה, תרומתו האפשרית של המאמר היא בהרחבת ההבנה 
של תפקידה כמענה ללוחמה ואיומים היברידיים המתנהלים באזור האפור בין מדינות 
קטנות דמוקרטיות למעצמות רוויזיוניסטיות )Gray, 2011; Cohen, 2018(. ג'וזף ניי 
התמקד בעיקר בשימוש של מדינות בעוצמה רכה כלפי חוץ לצורך משיכת שחקנים 
במערכת )Nye, 2004: 5–6(, ואילו מאמר זה מבקש להפנות את המבט אל השימוש 
הכפול והנרחב שניתן לעשות בה – קרי כלפי מדינות אחרות לצורך טיפוח תדמית 

חיובית, המשפיעה בחזרה פנימה על חברות ואזרחים. 

ב.	לוחמה	היברידית	באזור	האפור	
מלחמות בין-מדינתיות נעשו נדירות יחסית מאז סיום מלחמת העולם השנייה, וצורות 
חדשות של עימותים נעשו בהדרגה שכיחות יותר )Babbage, 2019: 2(. אחד מדפוסי 
ללוחמה  המיוחסת   ,)Hybrid Warfare( ההיברידית  הלוחמה  הוא  החדשים  הלוחמה 

 4.)New Generation Warfare( מהדור החדש

לוחמה היברידית מוגדרת בתור הפעלה משולבת של אמצעי צבא, כלכלה, 
דיפלומטיה, פשיעה ומידע להשגת מטרות פוליטיות )Schadlow, 2015(. לצד הפעלת 

4  מושג המקושר עם דוקטרינת הלחימה הרוסית המכוונת להכנעת היריב מבלי להילחם, בדומה 
.)Lin, 2018 וראו גם אצל ;Berzinš, 2017( 2014-לסיפוח הרוסי של חצי האי קרים ב

עוצמתה הרכה של טייוואן במשבר הקורונה: אמצעי נגד לדוקטרינת “שלוש הלוחמות” של סין? 
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כוחות צבא ושימוש בצדדים שלישיים, הלוחמה ההיברידית יכולה לכלול גם שימוש 
באמצעי תעמולה וסייבר. מדינות הנוקטות שיטות לוחמה היברידיות נמנעות לרוב 
משימוש ישיר בכוח צבאי, אלא מבקשות להשפיע על הפוליטיקה הפנימית של מדינות 
היעד מבלי לקבל אחריות רשמית על הפעולה )Radin, 2017: 5–6(. כך, למעשה, 
הלוחמה ההיברידית חותרת לשבש את פעולות היריב כדי לנטרל את יכולתו להתנגד 
מבלי לפתוח בפעולות איבה של ממש )Dowse and Bachmann, 2019(. בכך היא 
הולמת את משנתו של קרל פון קלאוזביץ, שלפיה אחת ממטרות המלחמה היא להביא 
 Clausewitz, 2006( להתשת היריב תוך הימנעות מהכרעה ומכיבוש הטריטוריה שלו
[1874](. הגותו של סון טסו מתכתבת אף היא עם עיקרון זה, ומעודדת את הלוחם 
לכפות את רצונו על האויב ללא קרב )Giles, 2000(. מקובל לראות בפלישה הרוסית 
לאוקראינה ב-2014 דוגמה ללוחמה היברידית אפקטיבית, כיוון שבה סופח חצי האי 
קרים מבלי שנורה כדור אחד )Rácz, 2015: 11(. לעיתים קרובות לוחמה היברידית 
נעשית בתחום האפור של הסכסוך, תוך הימנעות מחיכוך פיזי עם היריב. לוחמה 
שבאזור האפור )Gray Zone Warfare( יכולה לכלול פעולות עמומות מתחת לרף 
המלחמה הכוללת, המנצלות את ערפול החוק הבין-לאומי ולכן אינן מובילות בהכרח 

 .)Dowse and Bachmann, 2019( לאסקלציה רבתי

המציאות הגלובלית הנוכחית, המתאפיינת בדינמיות ובהתקדמות טכנולוגית 
וכלכלית, מאפשרת לשחקנים שונים לקיים תחרות גיאופוליטית באזור האפור ולהימנע 
מההשלכות של לוחמה בנשק חם. הדבר נכון במיוחד לגבי שחקנים רוויזיוניסטיים 
הנוקטים שיטות לוחמה היברידיות נוכח השילוב בין עליונותה הצבאית של ארצות 
הברית והירידה בלגיטימציה הבין-לאומית להפעלת כוח. לכן, לשחקנים המאתגרים 
את הסטטוס קוו נוח להתעמת באזור האפור כדי לשנות את כללי המשחק, להגדיל 
את מרחב פעולתם, לאזן בהדרגה את פערי הכוחות ולהציב את עצמם בתנאי פתיחה 
טובים לעימות עתידי )לזוביץ', 2020: 40–41, 54(. סין, רוסיה, צפון קוריאה ואיראן הן 
שחקניות העושות שימוש בשיטות לוחמה היברידיות נגד ארצות הברית ובעלות בריתה 

5.)Crouch and Fairbanks, 2021( הדמוקרטיות

5  בעשורים האחרונים גם שחקנים לא-מדינתיים, דוגמת חזבאללה וחמאס, סיגלו לעצמם שיטות 
.)Johnson, 2010( לוחמה היברידיות
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 ג.	עוצמה	רכה	–	
החלק	החסר	בהתמודדות	מול	הלוחמה	ההיברידית?

כוללים  המעשיים  הצעדים  היברידית.  ללוחמה  מגוונות  תגובה  דרכי  נדונות  בספרות 
חיזוק יסודות הרתעתיים, הקמת יחידות לניטור ולניתוח של איומים היברידיים בזירות 
לוחמה  לתסריטי  אימונים  התאמת  תכופות,  מודיעין  הערכות  קיום  והחוץ,  הפנים 
היברידית ותרגול קבלת החלטות בתנאים של אי-ודאות, חיזוק של תשתיות אזרחיות 
לאומיות ושל החוסן הלאומי כהכנה להתמודדות עם איומים צבאיים ולא-צבאיים בלתי 
צפויים, שיפור הגנת הסייבר, הגברת התיאום בין הדרג הצבאי לאזרחי, ביצוע הערכת 
והעמקת  לה  מענה  ויצירת  דיסאינפורמציה  איתור  מתקדמות,  לטכנולוגיות  סיכונים 
שנשק  אף   .)Rühle and Roberts, 2021( ידידותיים  גורמים  עם  פעולה  שיתופי 
העוצמה הרכה יכול לשמש מדינות כדי להתמודד עם לוחמה היברידית, ההתייחסות 

אליו בספרות מצומצמת. 

מושג העוצמה הרכה )soft power( נטבע ב-1990 בידי ג'וזף ניי, בשיא ההגמוניה 
האמריקאית ועל רקע הוויכוח שהתפתח במחקר באשר לעתידה. לעומת עוצמה 
קשה )hard power(, שהיא השימוש בכוח כופה דוגמת כוח צבאי-כלכלי כדי לגרום 
לשחקנים אחרים לשנות את התנהגותם, עוצמה רכה היא יכולתה של מדינה לעצב את 
העדפותיה של מדינה אחרת ולשכנעה מבלי להפעיל אמצעים כוחניים, אלא באמצעות 
תרבות, ערכים ומדיניות אטרקטיביים. עוצמה רכה יכולה להישען על משאבים בלתי 
מוחשיים נוספים, דוגמת רעיונות ואידיאלים, מודל כלכלי-מסחרי אטרקטיבי, מערכת 
 McClory, 2019: 27–28; Nye, 2004: 11–13;( חינוך מתקדמת, טכנולוגיה ויזמות
2011(. אולם לעיתים הקו המפריד בין עוצמה רכה לעוצמה קשה מטושטש. בספרות 
אף נטען שעוצמה רכה איננה עומדת בפני עצמה, אלא תלויה בבסיס העוצמה הקשה 
 Cooper, 2004; Nye, 2004: 9, 75, 127;( של מדינות ובאופן שבו הן משתמשות בה
Womack, 2005(. כך, למשל, מהספרות עולה שמדינות בעלות עוצמה צבאית רבה 
.)Nye, 2011: 21( יכולות להשתמש בה כאמצעי עוצמה רכה למטרות של סיוע הומניטרי

ניי ייחס את ניצחונה של ארצות הברית במלחמה הקרה על יריבתה המרה ללא 
עימות ישיר לעוצמתה הרכה האטרקטיבית. לעומת זאת, עוצמתה הלאומית ותדמיתה 
הבין-לאומית של ברית המועצות נפגעו במלחמה הקרה, עקב השקעה ושימוש לא 
פרופורציונליים באמצעי עוצמה קשה )Nye, 1990(. מכאן שלדידו מדינות צריכות 
לפעול לשם טיפוח תדמיתן הבין-לאומית לא פחות מאשר לשם פיתוח יכולות 
צבאיות. משום כך, במאה ה-21 מדינות רבות משקיעות בעוצמה רכה כדי להיתפס 
 .)Gallarotti, 2015: 248–249( כאטרקטיביות בעיני מדינות אחרות ולהשפיע עליהן
המשמעות היא שהאופן שבו מדינה מתנהגת בפוליטיקה העולמית משפיע על המוניטין 
והלגיטימיות שלה, ועל יכולתה להגשים את מטרות מדיניות החוץ שלה. לפי ניי, הנעשה 
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בתוך המדינה והאופן שבו אירועים אלה נתפסים, לחיוב או לשלילה, משפיעים גם 
 Nye, 2004:( הם על תדמיתה בעולם ועל סיכוייה לממש את יעדי מדיניות החוץ שלה
15–11(. לכן הישענות בלעדית של מדינות על כוח צבאי בעידן של עימותים לא סדירים 
איננה מספיקה, ועליהן להיעזר באמצעי עוצמה רכה כדי לטפח נרטיב וסיפור "מנצחים" 

 .)Nye 2006; 2011; 2017(

ליכולת להשתמש בעוצמה רכה חשיבות רבה מבחינתן של מדינות קטנות הנמצאות 
במגננה ונדרשות להתמודד עם טקטיקות לוחמה היברידיות באזור האפור שמפעילות 
מעצמות רוויזיוניסטיות. לפי הגישה הריאליסטית ביחסים בין-לאומיים, מדינות קטנות 
הן שחקניות בעלות עוצמה מועטה המושפעות מהמאוויים ומהפעולות של המדינות 
החזקות ומהאינטראקציות ביניהן, לאור מבנה המערכת ושינויים במאזן הכוחות. ככאלו, 
המדינות הקטנות סובלות מבעיות ביטחוניות ואין להן השפעה בפוליטיקה העולמית, 
 Aron, 1966; Vital, 1967; 1971; Rothstein, 1968;( ומטרתן העיקרית היא לשרוד
 Keohane, 1969; Knudsen, 2002; Neumann and Gstöhl, 2004; Browning,
670 :2006(. כדי לשפר את סיכויי הישרדותן, מדינות קטנות נוטות להסתמך על מערכת 
בריתות שיכולה לפצות על חולשתן הצבאית היחסית. לרוב, מדינות נכנסות לבריתות 
בתגובה לשינויים במאזן הכוחות או לאיומים חיצוניים. כאשר מדינות נכנסות לבריתות 
הן יכולות לבחור להצטרף למדינה או לקואליציה המאיימת )Bandwagoning(, או 
להתאגד נגד הכוח העולה לשמירה על מאזן הכוחות )Balancing(. מדינות הנוקטות 
פעולות מאזנות נאלצות בדרך כלל להשליך את יהבן על השחקן הדומיננטי במערכת 
 Waltz, 1979; Walt, 1985:( הבריתות, וכך מאבדות את מרחב הפעולה העצמאי שלהן

 .)3–8; Mearsheimer, 2001: 20–21

חוקרים חלוקים ביניהם בשאלה אם מדינות קטנות נוהגות לבחור בהתנהגות מאזנת, 
באסטרטגיית השתרכות או בחיפוש אחר "מקלט" אצל מעצמה או ארגון, אך מוסכם 
כי ברית היא כלי חשוב בסל הכלים של מדינות קטנות. ברית יכולה לספק למדינות 
קטנות הגנה צבאית, כמו גם ביטחון כלכלי, פוליטי וחברתי המפצים על נחיתותן היחסית 
 Morgenthau, 1948: 133; Waltz, 1979: 126; Walt, 1985: 38; 1987: 173; Levy,(
 1989: 231; Labs, 1992; Maass, 2017: 27; Thorhallsson, Steinsson, and

.)Kristinsson, 2018: 541

חרף מגבלותיהן של מדינות קטנות, היחסים ביניהן לשחקנים חזקים יותר אינם 
בהכרח חד-צדדיים: אף שהצד החזק קובע את מסגרת היחסים, ביכולתן של מדינות 
קטנות לעצב את האינטראקציה ובפרט להשפיע על התנהגות המעצמות ואולי אף 
 Schou and Brundtland, 1971; Rostoks, 2010; Long,( למסד איתן ברית הגנה
149–145 :2017(. כדי ליצור את התנאים לכניסה לברית או למיסודה, מדינות קטנות 
מנסות להשפיע על מדיניות החוץ והביטחון של בעלות בריתן בדרכים שונות, למשל 
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 Keohane,( באמצעות הפעלת קבוצות לחץ מקומיות שתומכות במדינות הקטנות
Mearsheimer and Walt, 2009 ;167–162 :1971(. דרך נפוצה נוספת של מדינות 
קטנות להבטיח חבירה שלהן למעצמות היא השפעה על מכוני מחקר המייעצים 
לממשלות בתחום מדיניות החוץ, כך שהן יתמכו במהלך מדיני-ביטחוני שכזה. כמו כן, 
לעיתים מדינות קטנות מנסות למשוך אליהן מעצמות ולחזק קשרים עם בעלות ברית 
פוטנציאליות באמצעות השפעה נורמטיבית, כלומר באמצעות קידום שיתופי פעולה 
המתבססים על ערכים משותפים והחוק הבין-לאומי, אשר מתוארים בספרות בתור "כוח 
האטרקטיביות" )Thorhallsson and Steinsson, 2017: 8(. דרך נוספת שבה מדינות 
קטנות יכולות לנסות לחבור למעצמות היא על ידי מינוף עוצמתן הרכה הכלכלית כדי 
ליצור את המסד להצטרפות לברית. בדרך זו הן מבקשות לספק ערך מוסף לברית 
 .)Karabeshkin and Rusetski, 2013: 45( ולהוות נכס עבור המעצמה במקום נטל
אם כן, כדי לפצות על נחיתותן היחסית בכוח צבאי ולשפר את סיכויי הישרדותן, מדינות 
קטנות מאוימות יפעילו עוצמה רכה מול מעצמות או מדינות ידידותיות אחרות, כדי 

למסד, לטפח או להעצים ברית צבאית הגנתית שתרחיב את שולי הביטחון שלהן.

מאחר שמדינות קטנות ודמוקרטיות השוכנות בתווך שבין מעצמות מתחרות 
מושפעות מאוד משינויים במאזן הכוחות, הצטרפות לברית מובהקת כדי להגן על 
עצמן היא אינטרס עליון. נקיטת אסטרטגיה דואלית של תמרון בין שתי מעצמות שונות 
עלולה דווקא לעודד את המעצמה הרוויזיוניסטית לערער את הזירה הפנימית ואת 
מערכת הבריתות של שכנותיה החלשות. לפיכך, ייתכן שעל המדינות הדמוקרטיות 
הקטנות להישען על מעצמת הסטטוס קוו כדי לבסס מאזן הרתעתי ולנסות להבטיח 
את התערבותה במקרה של פלישה. תגובתן הרפה של מדינות המערב והאיחוד האירופי 
להשתלטות הרוסית על קרים ב-2014 מיוחסת לפחות באופן חלקי לאסטרטגיית 
הבריתות ההישרדותית של אוקראינה, הנובעת מהפיצול הפוליטי במדינה. במסגרת 
אסטרטגיה זו התמקדה המדינה בהנהגת ויקטור ינוקוביץ' בתמרון בין רוסיה וארצות 
הברית שהחריף את המתיחות הפנימית במדינה והזמין את מעורבות המעצמות 

6.)Holland, 2018: 5–6(

לוחמה היברידית מצד שחקנים רוויזיוניסטיים אינה מצטמצמת לזירה החיצונית 
בלבד, אלא מאיימת גם על הזירה הפנים-מדינתית. כך, למשל, מעצמות לא-דמוקרטיות, 
כגון רוסיה וסין, משקיעות בשנים האחרונות משאבים ניכרים כדי להשפיע על עמדות 
 Nye, 2020:( הציבור במדינות דמוקרטיות ליברליות ולעורר בהן חוסר יציבות פנימי
104(. מדינות דמוקרטיות ליברליות שבהן התקשורת חופשית ופתוחה חשופות יותר 
להשפעת הפצה של דיסאינפורמציה )Feng, 2021b(. האיום אף חמור יותר במקרה 

6  המאמר נכתב לפני פרוץ מלחמת רוסיה-אוקראינה.

עוצמתה הרכה של טייוואן במשבר הקורונה: אמצעי נגד לדוקטרינת “שלוש הלוחמות” של סין? 
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של מעצמות רוויזיוניסטיות המנסות לערער את הסדר הפנימי במדינות קטנות שכנות 
)Holland, 2018(. ברם, כוח האטרקטיביות של המדינות הקטנות נובע דווקא מיכולתן 
לשמור על פתיחות המוסדות והחברה )Nye, 2008: 105–106(. לפיכך, מדינות שמהוות 
יעד לחתרנות פוליטית צריכות להימנע מהסתגרות ולמקד את מאמציהן בטיפוח החוסן 
הפנימי )Radin, 2017: 2, 6(. לאומות מלוכדות שהחברה שלהן מתפקדת וכל חלקיה 

.)Jones, 2015( פועלים יחדיו יהיו סיכויים טובים להתמודד עם איומים היברידיים

לאור זאת אטען כי ייתכן שהשימוש בכלים של עוצמה רכה יכול לסייע למדינות 
לשמור ולהעצים את החוסן הלאומי שלהן בעת התמודדות עם איומים היברידיים 
המופנים כלפי הזירה הפנים-מדינתית )Nye, 2011(. אמנם לפי ניי עוצמה רכה 
נשענת על יסודות פנימיים, כגון תרבות, ערכים ומדיניות, ומטרתה העיקרית לעזור 
למדינות למשוך אליהן שחקנים במערכת )Nye, 2004: 11–15(. ואולם, עוצמה רכה 
אטרקטיבית יכולה להיות ממונפת החוצה ולהשפיע בהיזון חוזר על החברה והמדינה 
פנימה, בדמות חיזוק הסולידריות, האחדות הלאומית, הלגיטימציה של השלטון ואמון 
האזרחים בממשל )Wang and Lu, 2008: 439–444(. הצלחות והישגים לאומיים 
המקנים יוקרה בין-לאומית יכולים לשמש גם לבנייה או להעצמה של הזהות הלאומית, 
לתמיכה בנרטיבים ומיתוסים לאומיים המבנים את החברה, ואף להתמודדות עם 
איומים על הביטחון הלאומי )Steinberg, 1987: 342–343(. במילים אחרות, הכרה 
והערכה מצד שחקנים אחרים בקהילה הבין-לאומית יכולות אף לחזק את תחושת 
ההזדהות והשייכות של אזרחי המדינה. מכאן שאפשר להבין את תפקיד העוצמה הרכה 
באופן רחב יותר מהאופן שבו ניי התייחס אליו כשטבע את המושג המקורי, ולראות כי 

.)Browning, 2015( השימושים החיצוניים והפנימיים שלה מתלכדים זה עם זה

לסיכום, אבקש לטעון כי מדינות דמוקרטיות קטנות המתמודדות עם איומים 
היברידיים מצד מעצמות לא-דמוקרטיות רוויזיוניסטיות יכולות לעשות שימוש כפול 
בעוצמתן הרכה, קרי כלפי חוץ וכלפי פנים: הקרנת עוצמה רכה חיצונית נועדה למסד 
או לטפח בריתות או קשרים אסטרטגיים עם מדינות, והפעלתה כלפי פנים היא אמצעי 
לבנייה, העצמה או חיזוק של הזהות והאחדות החברתיות-לאומיות. בהמשך המאמר 
אנסה לאשש את הטענה שלצורך התמודדות עם דוקרטינת ״שלוש הלוחמות״ של סין, 
ממשל טסאי מינף את תגובתו הראשונית המוצלחת במשבר הקורונה כדי להקרין 
עוצמה רכה חיצונית ולבצר בעזרתה את היחסים הביטחוניים-מדיניים בין טייוואן 
לארצות הברית ולמדינות המערב, וכן להשתמש באותה עוצמה בחזרה פנימה לצורך 

חיזוק הסולידריות והחוסן הלאומיים.
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ד.	לוחמה	היברידית	סינית	כאמצעי	לערעור	הסדר	העולמי	
הפרו-מערבי

למימוש  בדרך  העולמית  ההשפעה  במרכז  להתמקם  הוא  סין  של  האסטרטגי  היעד 
"החלום הסיני"U.S. Department of Defense, 2020: 2; Speranza, 2020( 7(. חשוב 
מכך, נוכח "100 שנות ההשפלה" כתוצר של עליית המערב, לתפיסתה, מטרת-העל של 
מול  ושימור שלמותה  היא הבטחת השליטה של המפלגה הקומוניסטית הסינית  סין 
מבקשת  סין  ותרבותיים.  כלכליים  פוליטיים,  צבאיים,   – חיצוניים  ואיומים  השפעות 
תוקפניות  פעולות  נוקטת  בפועל  אך  שלום,  בדרכי  שלה  מטרות-העל  את  לקדם 
להרחבת השפעתה האזורית-גלובלית )Speranza, 2020: 5–6(. מגמה זו הואצה מאז 
כלכלתה,  שיקום  ואת  מחדש  בנייתה  את  סין  משהשלימה  האלפיים,  שנות  ראשית 
מאותה  הבין-לאומית.  בקהילה  "שקטה"  השתלבות  תוך  הלאומית,  ועוצמתה  צבאה 
סין באסרטיביות  ב-2013, מתנהלת  ג'ינפינג לשלטון  עליית שי  ובעיקר מאז  תקופה, 
כלפי שכנותיה ובזירה הבין-לאומית במקביל לשימור וטיפוח של עוצמתה הכלכלית 
והצבאית. תוכניותיה ארוכות הטווח מתיימרות למצבה כמעצמה עולמית מובילה לפי 

 .)Scobell et al., 2020: 17–18( המודל הסוציאליסטי הסיני

כדי לממש מטרות אלו נוקטת סין שיטות שונות של לוחמה היברידיות בהכוונה 
 .)Mattis, 2018( ישירה של המפלגה הקומוניסטית ושל הצבא, המשמש כזרוע שלה
מערכה מסוג זה דורשת סבלנות ועקביות, בניגוד לנוהג המערבי של חתירה לניצחונות 
מהירים, וכדי לנצח בה אימצה סין שלושה עקרונות: השגת מטרות ארוכות טווח שיציבו 
 .)The Week, 2020( אותה בעמדת יתרון, הימנעות מהפסד וניהול מאבק ממושך
למעשה, סין הקומוניסטית למודת ניסיון בשימוש בטקטיקות לוחמה היברידיות, 
והיא השתמשה בטקטיקות כאלה במלחמת האזרחים, וכן בסכסוכים פנים-מדינתיים 

.)Babbage, 2019( ואזוריים בווייטנאם, בטיבט, בבהוטן ובים סין הדרומי

הלוחמה ההיברידית של סין מזוהה עם קונספט ה"לוחמה הבלתי מוגבלת" 
)Unrestricted Warfare( של צבא העם הסיני,8 ועם דוקטרינת "שלוש הלוחמות" 
)Three Warfares( שנחשפה ב- 2003 )Lin, 2018(. מטרתה העיקרית של דוקטרינה 
זו, שאושרה רשמית בידי הוועדה הצבאית המרכזית של סין, היא להכיל ולמוטט את 
רצון היריב ליזום ולנהל נגד סין מאבקים פוליטיים-צבאיים ממושכים אך להימנע 

 BBC( 7  הרעיון של החזרת סין לגדולתה כמעצמה עולמית, כפי שהייתה לפני העידן הקולוניאלי
.)News, 2013

 Quasi( "8  "הלוחמה הבלתי מוגבלת" הסינית, המכונה בתרגום חופשי "לוחמה סדורה למחצה
Warfare(, היא שם של ספר שחיברו שני קצינים מצבא סין ב-1999. לוחמה זו לובשת מאפיינים צבאיים 
ולא-צבאיים וחותרת ליצור עימותים בעצימות נמוכה בזירות שונות )Liang and Xiangsui, 1999; ראו 

.)Lin, 2018 גם

עוצמתה הרכה של טייוואן במשבר הקורונה: אמצעי נגד לדוקטרינת “שלוש הלוחמות” של סין? 
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מהתדרדרות למלחמה )אלה והניג-הדר, Livermore, 2018 ;258 :2019(. דוקטרינת 
שלוש הלוחמות מתמקדת בלוחמת דעת קהל, לוחמה פסיכולוגית ולוחמה משפטית, 

 .)Cheng, 2012; Su-wei and Chin, 2021( המתלכדות ומשלימות זו את זו

לוחמת דעת הקהל מתבטאת בביצוע מניפולציות תקשורתיות סמויות וגלויות ברשת 
האינטרנט, בטלוויזיה, ברדיו, בקולנוע ובערוצי מדיה אחרים כדי לזכות בתמיכה של 
 Cheng, 2012; Miracola,( דעת הקהל המקומית והבין-לאומית במדיניות החוץ הסינית
2018(. לדוגמה, בעשור הקודם נקטה סין צעדים להרחבה ניכרת של הסיקור התקשורתי 
הבין-לאומי של ענייניה: בחסות סוכנות הידיעות הממשלתית הסינית, Xinhua, הוקם 
.)Cheng, 2012( ערוץ חדשות גלובלי בשפה האנגלית המשדר במשך 24 שעות ביממה

הלוחמה הפסיכולוגית משלבת אמצעים צבאיים ודיפלומטיים במטרה להשפיע 
על תהליכי קבלת החלטות של מנהיגים ולפגוע בנכונות של יריבים להתנגד לסין 
)Miracola, 2018(. לדוגמה, עם התפרצות נגיף הקורונה על סיפונה של נושאת 
המטוסים האמריקאית תיאודור רוזוולט הבליטו כלי תקשורת סיניים בבעלות המדינה 
את המאורע, וניהלו קמפיין שנועד להטיל ספק ביכולות צבא ארצות הברית כדי לערער 

.)Jensen, 2020( את מורל חייליו

הלוחמה המשפטית חותרת ליצור את המסד החוקי לעובדות שסין קובעת בשטח 
ולהצדיקן, וכן לנצל לרעה את הנורמות הבין-לאומיות כדי לפגוע במדינות אחרות 
בזירה הגלובלית ולממש את מטרות מדיניות החוץ של סין )Miracola, 2018(. ברמה 
האזורית, למשל, פעולות אלה של סין מתמקדות בדרום-מזרח אסיה, יפן וים סין הדרומי, 
שם קיימות מחלוקות בינה לבין שכנותיה על דרכי השליטה באיים ובנתיבים הימיים. 
סין, הנהנית מיתרון צבאי וכלכלי באזור, מקדמת נמרצות מ-2013 בנייה של איים 
מלאכותיים בים סין הדרומי. חרף קביעת בית הדין לבוררות של האו"ם כי פעולות 
אלו אינן חוקיות לפי המשפט הבין-לאומי, ממשיכה סין בהקמת האיים תוך שהיא 
משכנעת מדינות התלויות בה מסחרית לתמוך פומבית בעמדתה )אלה והניג-הדר, 2019: 

.)267–266

ה.	הגברת	הלחץ	על	טייוואן	בשיטות	לוחמה	היברידיות
מאז סיום מלחמת האזרחים הסינית ב-1949 ותחילת דרכה של טייוואן כישות פוליטית 
עצמאית, סין העממית רואה בה חלק אינטגרלי מהיבשת ומכריזה שוב ושוב כי עליה 
לשוב בעתיד להיות חלק ממנה )מדזיני, 2020: 10–11(. התעצמותה הכלכלית-צבאית-

דיפלומטית של סין וחתירתה להגמוניה אזורית ועולמית מדירות שינה מעיני טייוואן 
ומנהיגיה. סין אמנם טוענת כי איחוד האי ייעשה בדרכי שלום, אך בפועל משתמשת 
באמצעי כפייה כלפי טייוואן ומעריכים שהיא איננה מוציאה מכלל אפשרות שימוש 
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לנוכח  התחדדה  זו  הערכה   .)U.S. Department of Defense, 2018( צבאי  בכוח 
ההרעה במעמדה האוטונומי למחצה של הונג קונג והתבטאויותיו של שי באשר לאיחוד 
אפשרי עם האי )Grossman, 2020(. ההנחה המקובלת היא שצבא העם של סין קרוב 
להשלים את מוכנותו לפלישה, בהתבסס על התעצמות חיל האוויר, חיל הים ומערך 
האינדו-פסיפי,  באזור  הברית  ארצות  צבא  כוחות  מפקד  שלו.  האסטרטגיים  הטילים 
ועדה של הסנאט האמריקאי שסין  בפני  לאחרונה  העריך  דייווידסון,  פיליפ  אדמירל 

.)Roy, 2021( עשויה להשתלט על טייוואן בכוח צבאי בשש השנים הקרובות

המתח בין שתי המדינות החריף מאז בחירת הנשיאה טסאי ב-2016, וביתר שאת 
מאז פרוץ משבר הקורונה. מאז הגבירה סין את לחציה על טייוואן, והאי-ודאות באזור 
המצר גברה )Hale, 2021(. בניגוד לקודמה בתפקיד ממפלגת ְהְקווִֹמינְַטנג )KMT( מא 
יינג-גי'ו, שצידד ב"קונצנזוס 1992"9 ובדיאלוג עם סין, טסאי תומכת בהעמקת תהליך 
ה"טייוואניזציה", שמשמעותו התרחקות מעקרון "סין האחת", צידוד בזהות לאומית 
 Van der Horst, 2016; Pan,( נפרדת מסין היבשתית והתקרבות לארצות הברית
2020(. אולם חרף רוחות המלחמה המנשבות, נכון לכתיבת המאמר, נראה שסין 
מעדיפה בשלב זה לפעול בהתאם לדוקטרינת "שלוש הלוחמות" כדי להשפיע על דעת 
הקהל המקומית ולפגוע בלגיטימיות של ממשל טסאי. לאחרונה אף הגבירה סין את 
תכיפות פעולותיה, והיא מפעילה על טייוואן לחץ שלא נראה כמוהו מאז משבר המצר 

 .)Feng, 2021b; Yu and Yeh, 2021( האחרון בשנות התשעים

כפי שתואר בסקירה התיאורטית, מעצמות לא-דמוקרטיות רוויזיוניסטיות השוכנות 
לצד מדינות קטנות ודמוקרטיות מנסות לערער את מערכת הבריתות שלהן, וכן ליצור 
פילוג פוליטי-חברתי ולהעמיקו כדי לממש את האינטרסים שלהן. הפיצול הפוליטי 
ששרר באוקראינה הועיל לשכנתה רוסיה בהשתלטותה על חצי האי קרים באמצעות 
לוחמה היברידית )Holland, 2018(. נראה כי המשטר בבייג'ינג שואף, לפי שעה, להתיש 
את ממשלת טייוואן, לפגוע במורל הציבור וליצור קונפליקטים פנימיים במדינה כדי 
להכניע את האי הדמוקרטי מבלי להילחם בפועל, על פי דוקטרינת הלוחמה הסינית. 
לצורך כך, ולצד הכנות לפלישה אמפיבית, הגביר צבא העם של סין לאחרונה את 
מאמציו לדכא את המוטיבציה ואת כוח ההתנגדות של טייוואן באמצעות חדירות חוזרות 
ונשנות למרחב האווירי שמסביב לאי. לדוגמה, בחודשים ינואר עד אוקטובר 2020 נדרש 
חיל האוויר של טייוואן לעקוב אחר 2,972 חדירות של כלי טיס סיניים, כשהוא מבצע 
4,132 משימות )גידול של 129% ביחס ל-2019( בעלות מוערכת של 903 מיליון דולר 
)Lee, Lague and Blanchard, 2020(. פעילות מגוברת זו של צבא סין מלווה, כאמור, 

9  הבנה שהתגבשה בין סין לטייוואן של הכרה הדדית בעקרון "סין האחת, שתי מערכות" בתמורה 
לשימור מעמדה החצי-אוטונומי של טייוואן. בבסיסו נועד ההסדר להשאיר מקום לכל אחד מהצדדים 

.)Grossman, 2020( לפרש את משמעות רעיון "סין האחת" לפי תפיסתו
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19

דורון פלדמן

בתרגילים אמפיביים כהכנה אפשרית לפלישה, קיום פטרולים ימיים, ביצוע מתקפות 
סייבר, הגברת הלחץ הדיפלומטי-כלכלי על טייוואן וקידום קמפיינים של תעמולה 
 Blanchard, 2020; Lee, Lague and Blanchard, 2020;( והפצת מידע כוזב ומוטעה

.)Feng, 2021b; Su-wei and Chin, 2021; Yu and Yeh, 2021

הפעולות הללו משלבות דפוסים של לוחמת דעת קהל, לוחמה פסיכולוגית 
ולוחמה משפטית. ברמת הלוחמה הפסיכולוגית, באמצעות כניסתם הממושכת של 
כלי הטיס הסיניים למרחב זיהוי ההגנה האווירית סין בוחנת את תגובת מערך ההגנה 
של טייוואן ומעבירה לה את המסר כי היא איננה חוששת מאפשרות של התנגשות 
צבאית, מכוונת או שלא. כך מנסה סין להפעיל לחץ רב על טייוואן, בתור הצד המתגונן 
המבקש להימנע מהסלמת הסכסוך. במילים אחרות, התרגילים הצבאיים והסגות 
הגבול שהפכו לשגרתיות נועדו להרגיל את ראשי הצבא ומנהיגיה הפוליטיים של 
טייוואן לחיות באווירת פחד קבועה, תוך האשמתם ביצירת המתיחות. לפיכך, מטרת 
הלוחמה הפסיכולוגית הסינית היא לאלץ את טייוואן לבחור בין מאבק לבין חבירה לסין 

 .)Duchâtel, 2020( "ידידותית"

לוחמת דעת הקהל כוללת תעמולה והפצת מידע כוזב ברשת באמצעות "טרולים" 
המופעלים מטעם הצבא הסיני, כלי תקשורת בלתי רשמיים, האקרים ופעילים ברשתות 
החברתיות. התדירות והעוצמה של המאמצים הללו גברו בעת האחרונה ובייחוד מאז 
התפרצות נגיף הקורונה, והם נועדו להשפיע על התנהגות הציבור, לנטוע בו תחושת 
מגננה קבועה ולהחריף את המתח החברתי-פוליטי במדינה. בדרך זו מקווה בייג'ינג 
להפיץ את הנרטיב שלה ולערער את התמיכה הציבורית בממשל טסאי, מה שלבסוף 

.)Huang, 2021( יביא את טייוואן לחדול בה מהתנגדותה לאיחוד עם סין

מזווית הלוחמה המשפטית, סין מבקשת להצדיק את פעולותיה המתגרות באמצעות 
2758 של האו"ם מ-1971, המתייחסת לשילובה של סין העממית  הדגשת החלטה 
במוסדות הארגון על חשבון טייוואן. ברקע הקולות הגוברים במערב בדבר צירופה 
מחדש של טייוואן לארגון, בייג'ינג חוזרת ומזהירה את מדינות העולם שלא להרחיב 
 DW, 2021;( את הקשרים הדיפלומטיים עם טייוואן וכופרת בזכותן החוקית לעשות כן

 .)Kondapalli, 2021
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ו.	מדיניותה	של	טייוואן	במשבר	הקורונה	כאמצעי	עוצמה	
רכה	חיצוני	ופנימי

גיאופוליטית  בסביבה  ממיקומה  מושפעת  טייוואן  של  הרכה  העוצמה  אסטרטגיית 
כמו  דיפלומטי,  נידוי  עם  התמודדותה  לצד  מעצמות,  שתי  בין  מתחים  ורוויית  ייחודית 
ההגנה  משרד   .)Rawnsley, 2012( מאותגרת  לאומית  וזהות  פנימיים  מתחים  עם  גם 
הכוחות  מאזן  את  המערער  ראשונה  ממדרגה  איום  סין  בהתעצמות  רואה  הטייוואני 
עוצמה קשה,  במונחי  ברורה  בנחיתות  נמצאת  דרמטי. מאחר שטייוואן  באופן  האזורי 
 Lee, 2005:( עוצמתה הרכה משמשת כאמצעי בלימה כחלק מהיערכותה הדפנסיבית
12–11(. לפיכך, אטען שבמוקד אסטרטגיית העוצמה הרכה שלה עומדות שתי מטרות-
על: הראשונה חיצונית, החותרת לשמר את יחסיה האסטרטגיים עם ארצות הברית כדי 
לצמצם את פער הכוחות בינה ובין סין )DeLisle, 2010: 510–511(; השנייה היא מטרה 
של  הלאומית  מהזהות  נבדלת  דמוקרטית,  טייוואנית  זהות  ומיתוג  טיפוח  של  פנימית, 
 Wang and Lu, 2008:( סין העממית, החיונית לאחדותה לשם התמודדות עם איומיה
437(. עוצמתה הרכה של טייוואן נשענת על שורת מרכיבים שבאו לידי ביטוי במשבר 
הקורונה, בהם כוח כלכלי-טכנולוגי, עוצמה מוסדית, השפעה תרבותית, חברה אזרחית 
מינפה  טייוואן  כי  להראות  אבקש  הבאים  בסעיפים  הומניטרי-רפואי.  וסיוע  מפותחת 
את תגובתה הראשונית המוצלחת למשבר הקורונה והשתמשה בנשק העוצמה הרכה 

למטרות חיצוניות ופנימיות כאמצעי לבלימת דוקטרינת "שלוש הלוחמות" של סין. 

1. מתגובה מהירה וכוללת למודל עולמי לחיקוי
התפרצות הגל הראשון המשמעותי במדינה רק בחודש מאי 2021, כשנה וחצי לאחר 
 Lin, 2021; Reuters,( הופעת המגפה בסין, המחישה את ההישג יוצא הדופן של טייוואן
2021c(.10 נוכח קרבתה הגיאוגרפית לסין, עם התפרצות המגפה צפו שטייוואן תהיה 
אחת מהמדינות שיושפעו ממנה ביותר )Chen, 2021(, אולם היותה מדינת אי מבודדת 
הקלה עליה להיערך ולהגיב למשבר. תרמו לכך תהליכי הפקת לקחים ושיקום קפדני 
של מערכת הבריאות שבוצעו לאור הניסיון המר של התפרצות מגפת הסארס ב-11.2003 
לאחריה, רשויות הבריאות בטייוואן מינפו את הידע שנצבר בטיפול במגפות, והממשל 
הנוכחי  המשבר  בניהול  שסייעו  דאטה  ביג  ובתשתיות  ביו-רפואי  במחקר  השקיע 
בהצלחה )Schleich, 2020(. למעשה, כבר ב-1990 הוקם המרכז לבקרת מחלות של 

10  חרף ההצלחה הראשונית, בסביבות חודש מאי 2021 התקשתה טייוואן להשיג מלאי חיסונים ולעמוד 
ביעדי ההתחסנות )Lin, 2021; Reuters, 2021c(. עם זאת, מאז התמונה השתנתה: נכון לאמצע חודש 
פברואר 2022, 80% מאוכלוסיית המדינה חוסנה במנה ראשונה, 75% במנה שנייה ו-30% במנת הבוסטר 

.)Hale, 2022(
.)Manning, 2021( 11  במהלך המגפה אותרו בטייוואן 668 מקרי הדבקה בנגיף ונמנו 181 מתים
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טייוואן )Taiwan Center for Disease Control; Summers et al., 2020(. ב-2008 
 Central Epidemic Command( נחנך מרכז השליטה הייעודי להתמודדות עם מגפות
בעת  ההחלטות  למקבלי  מצב  תמונת  ולספק  קבוע  מעקב  לנהל  שתפקידו   ,)Center
משברים בריאותיים, לסייע למשרדי הממשלה לפעול בתיאום, לאגם משאבים ולקדם 

 .)Lee and Kuo, 2020; Chen, 2021( צעדים מניעתיים להכלת מגפות

לצד רמת המוכנות הגבוהה, בתחילת המשבר ממשל טסאי לא השתהה ופעל לאור 
 Chen,( ארבעה עקרונות: היערכות מוקדמת, פעולה מהירה, שמירה על זהירות ושקיפות
2021(. ב-31 בדצמבר 2019, כשנודע על מקרי הדבקה עלומים בדלקת ריאות בווהאן, 
טייוואן הייתה מהמדינות הראשונות שזיהו את הופעת הווירוס החדש והיא דיווחה 
על כך מייד לארגון הבריאות העולמי )Fukuda, 2021(. בהמשך הוכרזה חובת בידוד 
לנוסעים המגיעים בטיסה מווהאן. בשלב מוקדם של התפשטות המגפה, ב-20 בינואר 
2020, נכנס לפעולה מרכז השליטה הייעודי כדי לסייע לממשל בניהול מצב החירום. 
עוד טרם ההכרזה הרשמית של ארגון הבריאות העולמי על התפרצות מגפה עולמית 
ב-30 בינואר 2020, ועם זיהוי הנדבק הראשון במדינה בסוף אותו חודש, נקט ממשל 
טסאי כמה אסטרטגיות מניעה מהירות )Aspinwall, 2020; Chen, 2021(. לדוגמה, 
כדי למנוע מחסור במסכות פנים רתם משרד הכלכלה חברות פרטיות לייצור המוני 
ומהיר שלהן )Chen, 2021(. הצבא נשלח אף הוא לסייע, ובחודשים ינואר–אפריל 
2020 יוצרו כ-13 מיליון מסכות מידי יום )Aspinwall, 2020(. כצעד משלים, בהמשך 
נעצר באופן זמני יצוא המסכות אל מחוץ לגבולות האי )Davidson, 2020b(. פעולות 
נוספות שנקטה טייוואן, בשקיפות מלאה, כללו איתור מהיר של חולים והענקת טיפול 
רפואי איכותי למאושפזים )Schleich, 2020(. כמו כן, הממשל יזם שיתופי פעולה 
בין-מגזריים שהניבו השבחת ציוד רפואי, כמו מדחומים וערכות בדיקה. במשך המשבר 
פיקח הממשל על הגבולות תוך אכיפת בידודים באמצעות קנסות בסך 3,000 דולרים, 
בעזרת טכנולוגיות מעקב מתקדמות אך לא פולשניות. סוגיה זו התקבלה בשוויון נפש 
מסוים בציבור משתי סיבות: ראשית, מרכז השליטה הייעודי הוסמך חוקית לבצע את 
 Lee and( המעקב; שנית, המידע שנאסף הוצפן והוסכם שיימחק לאחר שוך המגפה

.)Kuo, 2020; Chen, 2021; Rich and Einhorn, 2021

חשוב לא פחות, בתחילת המגפה נקטה טייוואן צעדים להכלת הווירוס שלא כללו 
מבצעי בדיקות נרחבים, הטלת סגרים, הגבלת חופש התנועה של האזרחים, סגירת 
מערכת החינוך ושיתוק הכלכלה, תוך שהיא מצליחה לשכנע כמעט ללא כפייה את 
 Huang, 2020; Schleich,( אזרחיה להקפיד על עטיית מסכות ועל ריחוק חברתי
2020(. הממשל אף לא חסך בסיוע סוציאלי והקצה בפרוץ המגפה סכום בשווי של 

 .)Blanchard, 2020( 35 מיליארד דולר אמריקאי לשיקום הכלכלה

בצד התפקוד המוסדי היעיל, הדרג הפוליטי במדינה פעל בנחרצות מתחילת 
ההתפרצות ברמה הלאומית והמקומית. למשל, ראש עיריית טאיפיי החדשה הו יו-הי 
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לא בזבז זמן יקר והשיק את "פרויקט השלום" )Ping Ning Project(, שמטרתו ליצור 
חלוקת עבודה ותיאום מיטבי בין מוסדות העירייה, מרכזי הבריאות בקהילה ותחנות 
המשטרה המקומיות במטרופולין של ארבעה מיליון בני אדם. במידה לא מבוטלת, 
מוסדות העירייה נקטו צעדים חריפים יותר מהממשל המרכזי, דוגמת עריכת מבצעי 

 .)Yao, 2021( בדיקות נרחבים לאיתור נדבקים אסימפטומטיים

סגן הנשיאה דאז, צ'ן צ'יין-ג'ן, אפידמיולוג בהכשרתו ומומחה למחלות ויראליות, 
שימש כפרויקטור הקורונה בפועל. במסגרת תפקידו הוא עמד בקשר קבוע עם מומחי 
הבריאות במדינה וחזר במסריו לציבור על הצורך לשמור על היגיינה אישית. צ'ן, שהוביל 
את הרפורמה הגדולה במערך הבריאות לאחר התפרצות מגפת הסארס, נחשב ה"מבוגר 
 Hernández( האחראי" במדינה ומי שסייע לה רבות בהיחלצות מרשימה מהגל הראשון
and Horton, 2020(. נוסף על האמצעים שתוארו לעיל, קריאתה של טסאי לאחדות 
לאומית נטעה בציבור תחושת ייעוד משותפת שהגדילה את אמון האזרחים במדיניות 
הממשל וסייעה בהתמודדות עם אתגרי המגפה )Brouwer, 2020(. כל אלה יחד עודדו 
את הציבור הצייתן בלאו הכי למלא אחר הנחיות המומחים והפוליטיקאים, לשמור 
על ריחוק חברתי ולהקפיד על עטיית מסכות באזורים צפופים ובתחבורה הציבורית 
2021 נהנתה טייוואן  )Taiwan News, 2020(. התוצאות לא איחרו לבוא: עד מאי 
משיעורי הדבקה לנפש מהנמוכים בעולם )Fitzpatrick, 2021(. בשעה שמדינות רבות 
התדרדרו למיתון כלכלי רשמה טייוואן בשנת 2021 צמיחה של 6.09% בשיעור התוצר 
לנפש, הגידול המהיר מזה כעשור )Reuters, 2021a(. תגובתה המוצלחת במשבר 
קיבלה אף ביטוי במדד החוסן של בלומברג: למרות ירידה של מקום אחד, באפריל 

.)i24news, 2021( 2021 דורגה טייוואן במקום החמישי במדד

2. “דיפלומטיית קורונה” כעוצמה רכה 
הצלחתה  התבררה  בעקבותיה  ששררה  העולמית  והפאניקה  המגפה  החרפת  עם 
הראשונית של טייוואן במיגור התפשטותה, והיא אף כונתה בהמשך על ידי מומחים 
וכלי תקשורת "המודל הטייוואני" )Hancocks, 2020(. במקביל להכלת המגפה, ובשעה 
שפגעה  העולמי,  הבריאות  ארגון  בהתעלמות  נתקלו  התפרצותה  בדבר  שאזהרותיה 
במאמצים הגלובליים לבלימתה )Fukuda, 2021(, הפעילה טייוואן את עוצמתה הרכה 
חשיבות  הייתה  האטרקטיבית  הרכה  שלעוצמתה  היא  זה  במאמר  טענתי  חוץ.  כלפי 
הברית  ארצות  עם  האסטרטגיים  היחסים  ובחיזוק  המערב  מגוש  כחלק  במיצובה 

וידידותיה, החיוניים במאבקה בלוחמה ההיברידית של סין.

מאמץ ראשון ומרכזי של הממשל התמקד בסיוע הומניטרי-רפואי. בשלבי ההתפרצות 
הראשונים, למרות מחסור מקומי והגבלת הייצוא, הודיע ממשל טסאי על נכונות לתרום 
כ-11 מיליון מסכות למדינות העולם. שמונה מיליון יחידות יועדו למדינות אירופה, כמו 

עוצמתה הרכה של טייוואן במשבר הקורונה: אמצעי נגד לדוקטרינת “שלוש הלוחמות” של סין? 
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ספרד, איטליה וצרפת; שני מיליון יחידות לארצות הברית ועוד כמיליון ל-15 מדינות 
במרכז אמריקה, באיים הקריביים ובאוקיינוס השקט המכירות רשמית בטייוואן. משרד 
מ"המדיניות  כחלק  אסיה,  דרום-מזרח  למדינות  עתידית  תרומה  על  הודיע  גם  החוץ 
מגן  מסכות  מיליון   51 טייוואן  תרמה   2020 יוני  סוף  עד  הדרומי".12  לכיוון  החדשה 
אלף   35 רפואה,  לצוותי  בידוד  מדי  אלף   N95, 600 מסכות  מיליון   1.16 רפואיות, 
מדחומים וציוד רפואי נוסף ליותר מ-80 מדינות. יתרה מזאת, טייוואן חברה לידידותיה 
המשותף  במאמץ  האירופי  האיחוד  ומדינות  אוסטרליה  הברית,  ארצות  הדמוקרטיות 
וחיסונים  תרופות  מהירות,  בדיקה  ערכות  ופיתוח  המחקר  קידום  המגפה,  למיגור 
)Taiwan Ministry of Health and Welfare, 2020; Wu, 2020(. משהחיסונים החלו 
להיות מופצים בעולם ניאותה טייוואן לממן את רכישתם עבור ידידותיה המכירות בה 
החיסון  את  ירכשו  שלא  להתחייב  מהן  דרשה  ובתמורה  עניות,  מדינות  רובן  רשמית, 
 Blanchard and Coates,( מסין, המשדלת אותן להכיר בה על חשבונה של טייוואן 

 .)2021

אמצעי עוצמה רכה נוסף שטייוואן השתמשה בו, משלים לסיוע ההומניטרי-רפואי, 
 .”Taiwan Can Help, Taiwan is Helping!“ היה השקת קמפיין אינטרנטי בשם
באמצעות שילוב בין מרכיבים שונים של עוצמתה הרכה ביקשה טייוואן להדגיש את 
יכולתה לסייע לקהילה הבין-לאומית במשבר הבריאותי חרף בידודה הדיפלומטי ולמרות 
סירובו המתמשך של ארגון הבריאות העולמי לצרפה לשורותיו בשל התנגדות סין. באי 
האתר יכולים להתרשם מניסיונה של טייוואן בהתמודדות עם מגפות ובכלל זה עם נגיף 
הקורונה, ומפורטות בו אבני הדרך שסייעו לה למגר את המגפה.13 דרך האתר יכולים 
 ”Protect Taiwan and Help the World” אזרחים לתרום מסכות הנושאות את הכיתוב
)Taiwan Ministry of Health and Welfare, 2020(, ואפשר ללמוד ממנו גם על נתוני 

התרומות ולעקוב אחר פעילות הקמפיין בטוויטר. 

הקמפיין הנרחב ביטא את שאיפתה המתמשכת לנסות להתקבל שוב לארגון 
הבריאות העולמי, לראשונה מ-1997. טייוואן אמנם השתתפה בשנים 2009–2016 
כמדינה משקיפה במושבי עצרת הבריאות העולמית, הגוף המדיני של הארגון, אך מאז 
ונכון למועד כתיבת המאמר, סין מתמידה בסירובה לאפשר לטייוואן להשתתף בכנסים 
ובאירועים שהארגון מקיים. חרף זאת המשיכה טייוואן, כאמור, להשקיע מאמצים 
בתקווה שהארגון יקבלה בחזרה לשורותיו, באמצעות הובלת פורומים וירטואליים 
אלטרנטיביים בנושאי בריאות בהשתתפות גורמי מקצוע רשמיים ממערכות הרפואה 

12  מדיניות שאומצה במקור בשנות התשעים בידי ממשל לי טנג-חווי וחודשה בממשל טסאי. תכליתה 
להפחית את התלות הכלכלית של טייוואן בסין באמצעות הרחבת הקשרים עם מדינות מזרח-אסיה, עם 

.)Aspinwall, 2020 ראו גם ;Hass, 2020( ארצות הברית ואף עם מדינות האיחוד האירופי
./https://taiwancanhelp.us 13  ראו
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בארצות הברית, ביפן, בקנדה ובמדינות נוספות. בה בעת, מדינות רבות בעולם קראו 
לשילובה מחדש בארגון, בהן ידידותיה הקרובות ביותר וכן בריטניה, צרפת, גרמניה 

.)Taiwan Ministry of Health and Welfare, 2020( ואחרות

טייוואן פעלה למנף באופן אקטיבי את התדמית הבין-לאומית החיובית שלה 
באמצעות שילוב בין כמה מרכיבים של עוצמתה הרכה – מוסדות, טכנולוגיה, דמוקרטיה 
ותרבות – כדי להדגיש את יעילות המשטר הדמוקרטי במיגור מגפות. לטייוואן לא 
הייתה אפשרות ריאלית להתחרות בדיפלומטיית הקורונה של סין, שכללה תרומה 
מסיבית של מסכות וציוד רפואי למדינות בעולם בשלבים הראשונים של המגפה. 
לשם השוואה, בתחילת המגפה יכולת הייצור היומית של מסכות בסין הוערכה בכ-

116 מיליון יחידות, לעומת כ-10–13 מיליון בטייוואן. אולם ההצלחה הראשונית של 
טייוואן בהכלת המגפה שימשה כנרטיב נגדי שנועד למצבה באור חיובי ושונה מסין, 
בשעה שהמשטר בבייג'ינג טייח את התפרצות המגפה והדגיש את עליונות המשטרים 
הלא-דמוקרטיים על אלה הדמוקרטיים ועל ארצות הברית. אף שהיא חולקת עם סין 
מאפיינים תרבותיים זהים, טייוואן הייתה מודל עולמי לחיקוי במדינות המערב משום 
שפעלה בשקיפות תוך הגבלה מינימלית של חירויות אזרחיה וללא שימוש באמצעי 
מעקב. בסיכומו של דבר, ממשל טסאי ביקש להדגיש את המודל הטייוואני כדוגמה לכך 
 Jennings,( שדמוקרטיות יכולות להתמודד ביעילות יחסית עם מצבי חירום רפואיים

.)2020; Fukuda, 2021

3. עוצמתה הרכה של טייוואן והיחסים האסטרטגיים עם ארצות הברית 
וידידותיה

למרות המאמץ, "המודל הטייוואני" לא שיפר דרמטית את מצבה הדיפלומטי הפורמלי 
בה  מכירות  מעטות  מדינות  מבודדת,  מדינה  עודנה  טייוואן  זו  לעת  נכון  המדינה.  של 
והיא איננה חברה בארגון האומות המאוחדות ובארגונים בין-לאומיים רבים,  רשמית, 
מסתמן  האחרונים  בחודשים  אולם   .)Thelin, 2021( העולמי  הבריאות  ארגון  כולל 
המערב  ומדינות  הברית  ארצות  בקרב  פרדיגמה  שינוי  על  שמבשר  שייתכן  מפנה 
בסוגיית סין–טייוואן. אחד הביטויים לכך הוא שהשיח והטרמינולוגיה הבין-לאומיים 
בנוגע לטייוואן נעשו חיוביים יותר; מדינת האי זכתה להכרת תודה ולהערכה עולמיות 
נוכח הצלחתה, אפילו מצד ידידותיה שבזמנים רגילים נמנעו מלנקוב במילה "טייוואן" 

.)Hille, 2020( כדי שלא להעלות את חמתה של סין

חשוב מכך, ההצלחה הראשונית תרמה תרומה אסטרטגית לביטחונה הלאומי. 
הטיפול היעיל במגפה לא נעלם מעיני הממשלים האמריקאים, הקודם והנוכחי, שהחלו 
להתייחס לטייוואן כנכס אסטרטגי-ביטחוני עוד לפני פרוץ המגפה. כמו מנהיגי טייוואן, 
גם הממשל האמריקאי סבור כי נפילתה האפשרית לידיים סיניות עשויה להרע את מצבן 
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האסטרטגי של בעלות בריתה של ארצות הברית באזור – יפן, אוסטרליה והודו, לערער 
את המוניטין של ארצות הברית בעולם ולהביא בטווח הארוך לפגיעה ישירה באינטרסים 

.)Davidson, 2020a; Glaser, Bush and Green, 2020: 4, 25( האמריקאיים

למעשה, הסכמת טראמפ לקבל שיחת טלפון רשמית מטסאי בדצמבר 2016 לרגל 
 Gearan,( בחירתו לנשיאות בישרה על היתכנות למהפך במדיניות האמריקאית כלפי טייוואן
Rucker and Denyer, 2016(.14 ייתכן כי השינוי השתלב עם האג'נדה שהוביל טראמפ נגד 
סין כשתקף אותה מילולית, כנושאת באחריות להפצת "הנגיף הסיני" בעולם, בין במכוון 
ובין שלא במכוון )Shalal, 2020; Reja, 2021(. למחוקקים ולבעלי תפקידים רשמיים 
בממשל טראמפ היה אינטרס לשבח את התמודדותה המקצועית של טייוואן, ובעשותם 
כן הם הדגישו את מחויבות הממשל לטייוואן ודחפו לבלום את בידודה הדיפלומטי, 
בניסיון לצרפה למסגרות בין-לאומיות. התהדקות יחסי המדינות בתקופה האחרונה 
קיבלה ביטוי גם בתמיכה דו-מפלגתית איתנה )Lee, 2020(. מעידים על כך כמה חוקים 
 Taiwan Travel שאושרו, חלקם בשנים האחרונות, שנועדו לבצר את יחסי המדינות, למשל
.)Blackwill and Zelikow, 2021: 28( Taiwan Assurance Act -ו TAIPEI Act ,Act

ביקורו בטייוואן בספטמבר 2020 של תת-שר החוץ בממשל טראמפ, קית' קראק, 
הגורם הבכיר ביותר ממחלקת המדינה שהגיע למדינה ב-40 השנים האחרונות, היה 
עדות נוספת להתהדקות יחסי המדינות. הסיבה הרשמית לביקור הייתה השתתפות 
בהלוויית הנשיא לשעבר לי טנג-חווי, שהוביל את הדמוקרטיזציה באי ונפטר בגיל 97 
)אי-פי, 2020(. קדם לו ביקור חשוב אחר שהמחיש את ההשפעה שהייתה להצלחת 
טייוואן על יחסי המדינות – ביקורה של משלחת אמריקאית בראשות שר הבריאות, 
אלכס אזר, שנפגשה עם הנשיאה טסאי. בביקור נחתם מזכר הבנות להרחבת שיתופי 
 U.S. Department( הפעולה בין מערכות הבריאות של המדינות לשם מאבק בנגיף
of Health & Human Services, 2020(. צעד דיפלומטי נוסף התרחש בשלהי כהונת 
ממשל טראמפ: בינואר 2021 הסיר מזכיר המדינה מייק פומפאו את המגבלות על קיום 

.)Blackwill and Zelikow, 2021: 19( אינטראקציות בין ממשלי המדינות

הצלחתה של טייוואן השפיעה גם על שיתופי הפעולה הצבאיים-ביטחוניים בין 
הצדדים, הקריטיים כאמור להישרדותה של טייוואן, ועדות לך היא ביקורו של אדמירל-

משנה מייקל סטודמן באי בנובמבר 2020. הטיפול של טייוואן במשבר חיזק אף את 
קשריה הלא-רשמיים המתהדקים עם יפן ואוסטרליה, שתי דמוקרטיות חשובות 
בארכיטקטורת הביטחון האמריקאית באזור אסיה-פסיפיק לבלימת סין )שם, 19, 28(. 

14  ההכרה האמריקאית בסין העממית על חשבון טייוואן ב-1979 הובילה לסופה של ברית ההגנה מימי 
המלחמה הקרה. למרות זאת, חוקי יחסי טייוואן )Taiwan Relations Act( שאושר באותה שנה בקונגרס 
 Van האמריקאי מבטיח אספקת אמצעי לחימה לטייוואן כדי שתוכל להגן עצמה. להרחבה בנושא ראו

.Vranken Hickey, 2014
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התייצבותה הנחושה של ארצות הברית לימינה של טייוואן נמשכה גם בחודשים 
הראשונים לכהונת ממשל ביידן. למשל, לאחר כניסת הנשיא לבית הלבן ביקרה משלחת 
אמריקאית רמת דרג בטאיפיי, וכן אושרה עסקת נשק חדשה, בהמשך לעסקאות בשווי 
כולל של 11.8 מיליארד דולר שקודמו במהלך שנת Feng, 2021a( 2020(. בחודש 
2021 ועם החרפת המתח הביטחוני במצר טייוואן עודד מזכיר המדינה  אוקטובר 
האמריקאי אנתוני בלינקן את המדינות החברות באו"ם לתמוך ב"השתתפות משמעותית" 
של טייוואן במוסדות הארגון ובקהילה הבין-לאומית )Bredemeier, 2021(. במקביל 
לגיבוי הדיפלומטי האמריקאי, באוקטובר 2021 הודתה לראשונה נשיאת טייוואן בפומבי 
בנוכחותם באי של חיילים מיחידות מיוחדות מצבא ארצות הברית, המסייעים באימון 
ובהכשרה של כוחות הצבא המקומיים. עוד הצהירה טסאי כי היא מאמינה שלאור 
תמיכת הקונגרס והעם האמריקאי ולנוכח היחסים הממושכים בין הצדדים, ארצות 
הברית תגן על טייוואן במקרה של מתקפה )Wu, 2021(. לבסוף, עוד באותו חודש, 
ביידן ֶהֱחָרה החזיק אחריה והמשיך בחריגה הנדירה מהקו האמריקאי המסורתי בסוגיית 
סין–טייוואן, והצהיר בריאיון כי ארצות הברית תגן על טייוואן במקרה של מתקפה סינית 
)McDonell, 2021(. כניסת אוניית מלחמה אמריקאית לאזור מצר טייוואן לאחרונה 

.)Reuters, 2021b( מאותתת על ניסיון אמריקאי להפגין מחויבות להצהרות הללו

לסיכום, בהתאם לסקירת הספרות, מדינות קטנות ודמוקרטיות השוכנות בתווך 
שבין מעצמות מתחרות מוכרחות להשקיע בטיפוח בריתות שיספקו להן ערובה 
הרתעתית והגנתית במקרה של פלישה והשתלטות. הדבר נכון שבעתיים מבחינת 
טייוואן הדמוקרטית, שבדומה לאוקראינה ואפגניסטן נמצאת בסכנת היעלמות ממשית 
 Fazal, 2008;( בשל פלישה אפשרית, אובדן טריטוריה ואולי אף מלחמת אזרחים

.)Holland, 2018: 4

משום כך טייוואן נמנעת מפסיחה על שתי הסעיפים – בניגוד לאוקראינה, שתחת 
הנהגת ויקטור ינוקוביץ' קיוותה לתמרן בין ארצות הברית ורוסיה לצורך הישרדותה 
)Holland, 2018: 5–6(. בהנהגתה של טסאי וביתר שאת החל ממשבר הקורונה, 
טייוואן נוקטת מדיניות המתנגדת לקונצנזוס 1992, תוך הישענות רבה יותר על ארצות 
הברית לשמירה על ביטחונה. באמצעות המיגור היעיל של המגפה בתחילתה והקרנת 
עוצמה רכה כלפי חוץ הצליחה טייוואן למצב את עצמה במובהק כחלק מגוש מדינות 
המערב הדמוקרטיות. בייחוד, קשריה האסטרטגיים עם ארצות הברית ובעלות בריתה 
התחזקו כמענה מאזן אפשרי לפעולותיה המאתגרות של סין כחלק מדוקטרינת "שלוש 

הלוחמות".

עוצמתה הרכה של טייוואן במשבר הקורונה: אמצעי נגד לדוקטרינת “שלוש הלוחמות” של סין? 
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4. השפעת בלימת המגפה על החוסן והאחדות הפנימיים
לפני  לרתיחה.  קרובה  בטייוואן  הפנימית  הזירה  הייתה  המגפה  התפרצות  בטרם 
בחירות 2016 סבל ממשל ה-KMT מהיעדר לגיטימציה, כפי שבא לידי ביטוי במחאה 
בית  כיבוש  סין.  כלפי  מא  של  הפשרני  לקו  שהתנגדה  החמניות"  "פרחי  תנועת  של 
את  הקפיא  ב-2014  שבועות  משלושה  ליותר  מפגינים  בידי  במדינה  המחוקקים 
בבחירות  טסאי  של  לניצחונה  הדרך  את  סלל  המהלך  וסין.  טייוואן  בין  ההתקרבות 
ובכלל זה להשתתפות אזרחית-פוליטית נמרצת. למרות ניצחונה המרשים והמעורבות 
האזרחית, בראשית תקופת שלטונה הפיוס בין המפלגות הגדולות היה רחוק, והקצוות 
הפוליטיים הקצינו והקשיחו את עמדותיהם. לנוכח הרעת היחסים בין המפלגות פתחה 
בייג'ינג בקמפיינים של דיסאינפורמציה כדי להלבין את פניה של טסאי ולפגוע באמון 
2018 הפיצו גורמים המזוהים עם  הציבור בממשל. לדוגמה, בבחירות המקומיות של 
של  האקדמיים  שתאריה  כך  על  שקריות  טענות  התקשורת  באמצעי  הסיני  המשטר 

 .)Daniels, 2020( טסאי מזויפים

לאור ניסיונות ההשפעה של סין על תוצאות הבחירות לנשיאות טייוואן ב-2020, 
ניצחונה של טסאי היה אות מבשר טובות. הניצחון תרם לחיזוק הלגיטימיות למהלכי 
 Kurlantzick,( הממשל במאבק בנגיף ולהגברת האמון האזרחי בהנהגה בתחילת המשבר
Davidson, 2020b ;2019(. בנאום ההשבעה שלה בחודש מאי 2020 הדגישה טסאי 
את הצורך לשמור על אחדות לאומית-אזרחית כדי להבטיח את ביטחונה של טייוואן 
)Bush, 2020(. מסר הפייסנות בשילוב האיום הבריאותי נתנו את אותותיהם וגייסו 
את הציבור לתמיכה בפעולות שנקט הממשל להכלת הנגיף. ככל שהממשל שיקף את 
המידע לציבור כך גמל הציבור מצידו במתן אמון בהחלטותיו. כצעד משלים להישענות 
על המרכיב הערכי-דמוקרטי והמוסדי בעוצמתה הרכה של טייוואן הסתמך הממשל 
על המרכיב הטכנולוגי. ההקפדה על שימוש בטכנולוגיות קיימות במקום הסתמכות על 
טכנולוגיות מעקב פולשניות התבררה כחיונית בגיוס הציבור למאבק. לדוגמה, הממשל 
SMS כדי להתריע על אזורי הדבקה פוטנציאליים, בדומה לשימוש  נעזר בהודעות 
שנעשה בכלי זה באירועי רעידות אדמה הנפוצים באי. כמו כן, לאזרחים הוצע להסתייע 
במפה דיגיטלית לרכישת מסכות בהתבסס על נתונים מתעדכנים של מכירות ואספקה. 
לסיכום, למוסדות הדמוקרטיים, לחברה האזרחית, למגזר הפרטי ולשיתוף הפעולה 
המתואם ביניהם הייתה חשיבות קריטית בהכלת המגפה. יכולת החברה להתאחד 
ולעבוד במשותף במצב המשברי, למרות חילוקי הדעות, שימשה עדות לחוסנה הפנימי 

.)Chen, 2020; Davidson, 2020b( של טייוואן

לכוחם הפנימי של החברה והממשל הייתה תרומה רבה גם לחיזוק הקשרים של 
טייוואן בעולם ולהשפעתה על מדינות אחרות )Hille, 2020(. תגובתה הראשונית 
במשבר זיכתה את טייוואן בתשבחות מצד מדינות רבות, שהיה בהן כדי לחזק בחזרה את 
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חוסנה הפנימי של החברה ואת אמון האזרחים בממשל )Chiang, 2020(. הכרת התודה 
וההערכה העולמית להצלחתה, לרבות מצד ידידותיה הקרובות שנמנעות לרוב מאזכור 
השם "טייוואן", הזניקו את המורל הלאומי במדינה ואת ביטחונה העצמי בעמידתה מול 
לחצי סין )Hille, 2020; Fukuda, 2021(. דבריו של אחד ממשתתפי "חגיגות הניצחון 
על הקורונה" שנערכו בחודש מרץ 2020 בעיירת הנופש קנטינג בנוכחות שר הבריאות, 

:)Hille, 2020( צ'ן שי-צ'ונג, מעידים על תחושה זו

"השגנו זאת, הממשלה והחברה שלנו, וזו הרגשה טובה שאירופה וארצות 
כאשר  עימן  חזק  חיבור  מרגישים  גם  אנחנו   ]...[ לכך  לב  שמות  הברית 

נשלחות אליהן מסכות והן יודעות שזו עזרה מטייוואן".

סקר שנערך בחודש יוני 2020 בידי חוקרים מאוניברסיטת צ'נגצ'י מאשש במידת מה 
את הלך רוח זה ששרר בקרב הציבור בטייוואן בזמן המגפה. בתשובה לשאלה כיצד 
עצמם  הגדירו  מהנשאלים   67% זהותם,  ואת  עצמם  את  מגדירים  האי  מדינת  תושבי 
"טייוואנים" ולא "סינים" – השיעור הגבוה ביותר אי פעם )Fukuda, 2021(. לנתון זה 
לערער את  סין  הלוחמות" מבקשת  "שלוש  דוקטרינת  רבה, שכן באמצעות  משמעות 
הסולידריות והזהות הלאומית הנפרדת של טייוואן ולהחליש כך את יכולתה להתנגד 

לאיחודה תחת שלטונה. 

אמצעי עוצמה רכה פנימי נוסף שבו השתמשה טייוואן כחלק מדיפלומטיית 
המסכות שתוארה הוא קמפיין TaiwanCanHelp#. תמונות וסרטוני וידאו של משלוחי 
ציוד רפואי מוכנים להעברה פורסמו ברשתות החברתיות בידי ממשל טסאי כדי להראות 
שטייוואן משתתפת במאמץ העולמי להכלת המגפה, והתושבים יכלו להפגין סולידריות 
מקומית וחיצונית ולתרום מסכות למדינות נזקקות באמצעות אפליקציה סלולרית או 
אתר ייעודי. היוזמה נתפסה כאטרקטיבית בקרב הציבור בטייוואן ובתחילת המגפה 
הנתונים היו מרשימים למדי: בתוך שלושה ימים נתרמו למעלה ממיליון מסכות. 
באמצעות אסטרטגיה של תרומה ומחויבות לעטיית מסכות ביקשו תושבי טייוואן 
להראות את יוקרתה של השתתפות אזרחית במאמץ הלאומי והבין-לאומי לבלימת 
המגפה )Huang, 2020(. ההתגייסות הנרחבת של האוכלוסייה המחישה את כוחה 
התרבותי של החברה האזרחית בטייוואן ככלי עוצמה רכה, ובעיקר את האטרקטיביות 
של מדיניות הסיוע ההומניטרי-רפואי הממשלתי כפי שנתפסה בעיני התושבים. הדבר 

העצים את אמון האזרחים בממשל טסאי וגייס אותם לשותפות אקטיבית.

סקרי דעת קהל ומשאלים שנערכו בשנה הראשונה למגפה הצביעו על אמון 
ציבורי רב בממשל ובמדיניותו. במחקר על הדמוקרטיזציה והבחירות בטייוואן שערכו 
חוקרים מאוניברסיטת נוטינגהם נמצא כי בתחילת המגפה תמכו 84% מהציבור בצעדי 
הממשל, לרבות שיעורי תמיכה גבוהים בשר הבריאות, שי-צ'ונג. עוד עלה מהנתונים 

עוצמתה הרכה של טייוואן במשבר הקורונה: אמצעי נגד לדוקטרינת “שלוש הלוחמות” של סין? 
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שכמעט 91% אחוזים מהציבור, מצביעי שתי המפלגות הגדולות, היו מרוצים או מרוצים 
מאוד מהתנהלות הממשל במשבר. שיעורי תמיכה גבוהים נרשמו אפילו בקרב תומכי 
מפלגת ה-KMT, אשר כמעט 80% מהם הביעו אמון בממשל )השיעור בקרב מצביעי 
מפלגת ה-DPP הגיע ל-Rich and Einhorn, 2021 ;98%(. בדומה למגמה זו, בסקר 
שערכה "התאחדות חוקת טייוואן החדשה" במאי 2020 נמצא כי טסאי עצמה זכתה 
לשיעורי תמיכה של 73%, הגבוהים בכל הזמנים, וכמוה גם ראש הממשלה סו טסנג-
צ'אנג, ששיעורי התמיכה בו עלו ב-13% בהשוואה לסקר הקודם, והגיעו ל-65.9% 

 .)Everington, 2020(

הניסיון ההתחלתי המוצלח של טייוואן בהתמודדות עם מגפת הקורונה והתמיכה 
הבין-לאומית הנרחבת שלה זכתה חיזקו אפוא את תפיסת הזהות הלאומית של תושביה, 
אך גם את הסלידה מסין, שנתפסה כאחראית להתפרצות המגפה ולטיוחה. מסקר 
שנערך בחודש מרץ 2020 עלה כי מרבית הציבור בטייוואן, כ-76%, ראה את סין באור 
שלילי, הנתון הגבוה זה 15 שנים )Fukuda, 2021(. הגם שיש להתייחס בעירבון מוגבל 
לתוצאותיהם של סקרי דעת קהל, אפשר לראות במגמות העולות מהם עדות לכך 
שהאחדות הלאומית-חברתית בטייוואן נשמרה ואולי אף הועצמה במגפה. כפי שהודגם, 
חוסנה הלאומי של החברה בטייוואן הוא אמצעי לבלימת ניסיונותיה של סין לערער את 

הזירה הפנימית במדינה במטרה לכפות עליה את שלטונה.

ז.	סיכום
המאמר הציע לבחון מחדש את מקומה של העוצמה הרכה באסטרטגיות ההתמודדות 
שהתמקד  בכך  חידש  הניתוח  ואחת.  העשרים  המאה  איומי  עם  קטנות  מדינות  של 
בשימושים הכפולים של "נשק העוצמה הרכה" – כלפי חוץ ביחס לשחקנים במערכת 
הבין-לאומית, ופנימה כלפי החברה והאזרחים. מושג העוצמה הרכה המקורי שטבע ניי 
עסק בעיקר במשיכה חיצונית של מדינות באמצעות מאפיינים פנימיים אטרקטיביים, 
להשגת  החיצוני  האטרקטיביות"  ב"כוח  לשימוש  להתייחס  יחסית  ממעטת  והספרות 
במילים אחרות, הטיעון שהוצג במאמר מרחיב את הקיים בספרות  פנימיות.  מטרות 
ומבקש לספק הבנה מקיפה יותר של תפקיד העוצמה הרכה בעידן העימותים הנוכחי. 
לכן, התובנה שלהפעלת עוצמה רכה חיצונית ופנימית יש פוטנציאל לחזק את החוסן 
של מדינות קטנות בעימותים בעלי מאפיינים היברידיים מחדשת מבחינה תיאורטית. 

במלאת מאה שנים למפלגה הקומוניסטית הסינית, שאיפתה ארוכת הטווח של סין 
להבטיח את המשך קיום המפלגה ולהפוך למעצמה עולמית שרירה וקיימת. לאחרונה, 
לצד התעצמותה הצבאית-כלכלית של סין, נעשתה מדיניות החוץ הסינית אסרטיבית 
והיא מאתגרת את הסדר הפרו-אמריקאי. כדי לשנות את הסטטוס קוו מבלי להתדרדר 
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למלחמה, לפי שעה, נוקטת סין שיטות לוחמה היברידיות, קרי מיישמת את דוקטרינת 
"שלוש הלוחמות", בכמה זירות. בעת האחרונה הפכה טייוואן ליעד מרכזי של בייג'ינג, 

השואפת לאחד את האי עם סין היבשתית תחת שלטונה. 

האיומים ההיברידיים מצד סין גברו מאז בחירתה של טסאי לנשיאת טייוואן 
ב-2016, ובעיקר מאז פרוץ מגפת הקורונה. המשטר בסין משתמש בלוחמת דעת קהל, 
בלוחמה פסיכולוגית ובלוחמה משפטית, ומפעיל לחצים מדיניים, כלכליים, צבאיים 
ואחרים במטרה לבודד דיפלומטית את טייוואן, לשבש את הסדר הפנימי במדינה, 
לפגוע בכושר עמידתה ולכפות עליה איחוד. אמנם תנאי הפתיחה לרעתה, אך תגובתה 
הראשונית של טייוואן במגפה מונפה בידי ממשל טסאי להקרנת עוצמה רכה כאמצעי 
נגד לפעולותיה הרוויזיוניסטיות של סין, המבקשת לערער את הסטטוס קוו. במהלך 
המשבר הפעילה טייוואן את עוצמתה הרכה כלפי חוץ ובחזרה כלפי פנים באמצעות 
שילוב בין חמישה מרכיבים עיקריים: מוסדות, טכנולוגיה, סיוע הומניטרי-רפואי, ערכים 

דמוקרטיים ותרבות אזרחית.

כפי שהמאמר ביקש להראות, טייוואן השתמשה בעוצמתה הרכה כלפי חוץ 
במטרה לנסות למצב את עצמה באופן מובהק כחלק מגוש המערב, להעצים את קשריה 
האסטרטגיים עם ארצות הברית ולתרום לביצור ארכיטקטורת הביטחון האזורית נוכח 

פעולותיה המאתגרות של סין. 

עם זאת, אפשר לסייג ולהניח כי המערב, כמו גם הממשל האמריקאי הקודם וזה 
הנוכחי, רואים בטייוואן נכס אסטרטגי בלי קשר למגפה ולאופן ניהולה. למשל, השתנות 
מאזן הכוחות העולמי והאזורי, התגברות התוקפנות הסינית והמאבק הסיני-אמריקאי 
על עליונות כלכלית וטכנולוגית יכולים להסביר את תמיכת ארצות הברית בטייוואן 
)Ikenberry, 2014: 42; Marshall, 2021; Thomas and Wu, 2021(. זאת ועוד, ייתכן 
שמחויבותה של ארצות הברית לטייוואן נובעת מהתלות הכלכלית העולמית בתעשיות 
 Jie, Yang and( השבבים, המידע והתקשורת במדינה, ומהחשש מנפילתן לידי סין
.Fitch, 2021; “Economy“, n.d(. הסברים אחרים מייחסים את תמיכתה האיתנה של 
ארצות הברית בטייוואן למשיכה האמריקאית לתרבות הסינית העתיקה, וכן להצלחתה 
של טייוואן בביסוס דמוקרטיה ליברלית משגשגת לאור ערכי החירות המשותפים לשתי 

.)Bergsten et al., 2009( האומות

אולם גם אם תמיכתם המובהקת של ממשלי טראמפ וביידן בטייוואן התלכדה עם 
האינטרסים האמריקאים הכוללים, לרבות השאיפה לבלום את סין נוכח התעצמותה, 
התייצבותן של ארצות הברית ושל מדינות דמוקרטיות רבות נוספות לצד טייוואן מסמנת 
מגמה חדשה ומעידה על ההשפעה של עוצמתה הרכה המיוחסת לתגובתה היעילה 

במגפה.

עוצמתה הרכה של טייוואן במשבר הקורונה: אמצעי נגד לדוקטרינת “שלוש הלוחמות” של סין? 
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המאמר ניסה גם לאשש את ההשערה כי טייוואן השתמשה בעוצמתה הרכה 
מהזירה המקומית החוצה ובחזרה פנימה. הצלחתה במיגור המגפה מתחילתה בשקיפות, 
תוך פגיעה מזערית יחסית בזכויות יסוד והימנעות משיתוק הכלכלה, חיזקה את 
הלגיטימציה למהלכי הממשל ועודדה את האוכלוסייה להירתם למאבק. זאת ועוד, הדרג 
הפוליטי הפגין מנהיגות והממשל סנכרן ביד רמה בין המגזר הממשלתי, המגזר הפרטי 
והחברה האזרחית, וכך ִאפשר תגובה אפקטיבית למשבר. מדיניות הסיוע הרפואי של 
טייוואן, ששווקה בקמפיין “Taiwan Can Help“, נתפסה אף היא כאטרקטיבית בעיני 
הציבור, שנהנה מהחשיפה הבין-לאומית החיובית שלה זכתה המדינה בשל הצלחתה 
במיגור הווירוס. התגייסותה האקטיבית של החברה האזרחית להשתתפות בקמפיין 
העידה על אמון רב בהנהגה, על חיזוק הסולידריות והאחדות הלאומיות נוכח המשבר 
ועל סלידה מהמשטר הסיני. אכן, כפי שגם עלה מסקרי דעת קהל שנערכו בחודשים 
הראשונים למגפה, ממשל טסאי נהנה בעקביות משיעורי התמיכה הגבוהים בהיסטוריה 
2021. לדבר חשיבות  הדמוקרטית של טייוואן, חרף התפרצות גל הקורונה במאי 
אסטרטגית מכרעת, שכן בהתאם לקביעה בספרות, יכולתן של מדינות דמוקרטיות 
קטנות לעמוד בפרץ מול איומים היברידיים מצד מעצמות לא-דמוקרטיות שכנות תלויה 

ביכולתן לשמור על לכידות לאומית. 

לצד הגישה ההוליסטית והמינוף הממשלתי היעיל של העוצמה הרכה כלפי פנים, 
אפשר להסביר את הצלחתה של טייוואן במאבק במגפה באמצעות תרבות הצייתנות 
האזרחית הנטועה ברוח הקולקטיבית בחברה. התרבות הקונפוציאנית-דמוקרטית של 
טייוואן מעדיפה את הבטחת הטוב הכללי כערך עליון, לפני שמירה על זכויות אדם 
ופרטיות, למשל. אפשר לטעון כי המאפיינים התרבותיים של החברה בטייוואן, ולא 
צעדי הממשל או הסולידריות הבין-לאומית, הם שהניעו בעיקר את התגייסות הציבור 

.)Hong and Hernandez, 2020( וכלל הגופים למאבק בנגיף

חרף כל זאת, קשה לנבא אם עוצמתה הרכה של טייוואן תמשיך לשמש נשק יעיל 
יחסית בהתמודדותה עם יישום דוקטרינת "שלוש הלוחמות" של סין. בשעה שהמתיחות 
באזור גוברת, האתגר החדש שמציבים הווריאנטים לממשל טסאי עלול לתמרץ את 
מעורבותה של סין בזירה הפנימית במדינה במטרה לערערה, והשמירה על ריבונותה 

של טייוואן ועל הסטטוס קוו במצר עלולה להיעשות מאתגרת יותר. 

ברמה המעשית, מדינות קטנות ודמוקרטיות השוכנות לצד מעצמות טריטוריאליות 
לא-דמוקרטיות, דוגמת לטביה, אסטוניה, ליטא ואחרות הגובלות ברוסיה, יכולות ללמוד 
מתגובתה הנחושה של טייוואן בהתמודדותה עם אתגרים פנימיים בכלל ובמגפת 
הקורונה בפרט. שכן יכולתה של טייוואן להתנהל מול מעצמה דוגמת סין תלויה גם 
במסוגלותה לבלום איומים לא-קונבנציונליים על הביטחון הלאומי. מניעת התמוטטות 
החברה והמשטר מבפנים, בייחוד במדינות שסועות מבחינה פוליטית, חברתית או 
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אתנית, כמו אפגניסטן בעת הנסיגה האמריקאית ולאחריה, היא תנאי ראשון במעלה 
לעמידה בפני איומים כאלה מצד מעצמות רוויזיוניסטיות.

ייתכן שהתרופפות הביטחון הגלובלי לצד קריאת התיגר הלא-דמוקרטית על 
הסטטוס קוו מחייבות מדינות קטנות המאוימות בידי מעצמות להימנע מנקיטת 
אסטרטגיה דואלית, אפילו כאשר ארצות הברית טרודה כעת בבעיות פנימיות רבות. 
על אותן מדינות לנהוג בתבונה ולמנף את השפעתן ואת "כוחן האטרקטיבי" כדי לצופף 
את השורות – קידום שיתופי פעולה בקרב מדינות פרו-מערביות, בריתות אזוריות 
וארגונים בין-לאומיים הוא צעד מחייב. הדבר מקבל משנה תוקף בהתמודדות מול יריבים 
המבקשים להשיג את מטרותיהם באמצעות לוחמת התשה בלתי סדירה וממושכת. 
מניעת בקיעים בקואליציית הדמוקרטיות והצגת חזית בין-לאומית מאוחדת נוכח 
אתגרים כאלו מתוך התבוננות ארוכת טווח יכולות להשפיע על שימור הסדר העולמי 

ואולי אף על עתיד החברה המערבית כולה.

בה בעת, חרף חשיבות "נשק העוצמה הרכה" כפי שהוצגה במאמר, אמצעי זה אינו 
יכול להחליף את ההשקעה של מדינות קטנות ביכולות עוצמה קשה. היבט זה נעשה 
אקטואלי במיוחד נוכח הנסיגה החפוזה של ארצות הברית מאפגניסטן, המערערת את 
ביטחונן של בעלות בריתה ביכולתה לעמוד במחויבויותיה. ואכן, לצד טיפוח יכולות 
עוצמה רכה ממשיך צבא ההגנה הלאומי של טייוואן, המפגר מאוד ביכולותיו אחר הצבא 

 .)Axe, 2021( העממי של סין, בתהליכי התעצמות ומודרניזציה

מחקר עתידי יכול לעסוק בעוצמה הרכה כאמצעי ביטחוני משלים בהתמודדות של 
שחקנים חזקים יותר עם איומים היברידיים. למשל, אוזלת ידם של האיחוד האירופי 
וברית נאט"ו בתחילת הגל הראשון של הקורונה אפשרה לסין ולרוסיה למלא את החלל 
 .)De-Maio, 2020: 3( ולנהל מבצעי סיוע הומניטרי-רפואי לצד תעמולה נגד המערב
לאור זאת יש מקום לבחון דרכים אופרטיביות שישמרו על כוח האטרקטיביות של 
האיחוד האירופי וברית נאט"ו, בדמות היערכות מקדימה ותגובה מיידית למשברים 

בלתי צפויים עתידיים. 
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כתב עת למדע המדינה פוליטיקה
וליחסים בינלאומיים

סתיו 2022 | תשפ״ג | גליון מס׳ 31

תקציר
האחרונים  ובעשורים  ישראל,  לרעת  מסורתי  באופן  מוטים  באו"ם  ההצבעה  דפוסי 
על  המאבק  במסגרת  הישראלי-פלסטיני.  הסכסוך  רקע  על  גם  בולטת  הזו  המגמה 
מצד  מדינית  בתמיכה  לזכות  הישראלי  הניסיון  מורגש  האו"ם  בזירת  הלגיטימציה 
המאמר  הכללית.  בעצרת  שלהן  ההצבעה  בדפוסי  לשינוי  ולהביא  אפריקה,  מדינות 
דן בתמורות שחלו בדפוסי ההצבעה של מדינות אפריקה בעניינים הנוגעים לישראל 
המוגבר,  הישראלי  הדיפלומטי  תוך התייחסות להשפעות של המאמץ  האו"ם,  בזירת 
המתבטא בביקורים רשמיים, בקשרים ביטחוניים ובהגשת סיוע אזרחי. המאמר מעלה 
את הטענה שבמסגרת המאבק על הלגיטימציה, דיפלומטיה היא מכשיר מרכזי להשגת 
הניתוח  בין-לאומיים.  במוסדות  הצבעה  דפוסי  של  שינוי  באמצעות  מדינית  תמיכה 
שמקיימות  לסהרה  מדרום  אפריקה  מדינות   41 של  ההצבעה  דפוסי  של  האמפירי 
קשרים דיפלומטיים עם ישראל ב-171 החלטות שקיבלה העצרת הכללית של האו"ם 
בעניינה בשנים 2012–2020 מצביע על מגמות של שיפור מבחינתה של ישראל ועל 
המתאם בינן ובין מאמץ דיפלומטי ישראלי מוגבר. תרומת המאמר טמונה אפוא בהצגת 
בדפוסי  ביטוי  לידי  כפי שבאה  פוליטית,  תמיכה  בהגברת  הדיפלומטיה  תפקידה של 

הצבעה מסוימים, בזירת האו"ם בכלל ובנוגע למקרה הישראלי בפרט.

דיפלומטיה, דפוסי הצבעה באו״ם 
ותמיכה מדינית – המקרה של 

ישראל ומדינות אפריקה

ירון	סלמן	
התכנית	לניהול	ויישוב	סכסוכים,	קמפוס	אילת,	אוניברסיטת	בן-גוריון	
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א.	מבוא
המאה  של  הארבעים  שנות  בסוף  במקביל  כמעט  קמו  האו"ם  וארגון  ישראל  מדינת 
לשמור  במטרה  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר   1945 בשנת  הוקם  האו"ם  העשרים. 
על השלום והביטחון בזירה הבין-לאומית, ומדינת ישראל הוקמה בשנת 1948 והייתה 
למדינה ה-59 שהתקבלה לאו"ם. ברבות השנים, לנוכח תהליכים כמו תחילת המלחמה 
"בלתי  מדינות  של  לרוב  דמוקרטיות  מדינות  של  מרוב  האו"ם  בהרכב  השינוי  הקרה, 
ישראל  נעשתה  הפלסטיני,  הנרטיב  ואימוץ  פוליטיזציה  תהליכי  התרחבות  מזדהות", 
וגינוי במוסדות האו"ם, ולמעשה היא המדינה המופלית ביותר לרעה  מושא לביקורת 
 Muravchik, 2013;( השונות  וסוכנויותיו  האו"ם  ובזירת  בין-לאומיים  בארגונים 
Salman, 2020(. מגמה זו ניכרת כבר משנות החמישים ובולטת עד היום, ובאה לידי 
ביטוי בכך שמדי שנה העצרת הכללית מקבלת באופן עקבי החלטות לרעת ישראל. 
נגד  היו   83 מתוכן  גינוי,  החלטות   97 העצרת  קיבלה   2015–2012 בשנים  למשל, 
ישראל )86%(; ב-2016, 20 מתוך 26 החלטות גינוי היו נגד ישראל )77%(; ב-2017 
היו 21 החלטות מתוך 27 נגד ישראל )UN Watch, 2016b; 2017 ;78%(. זאת ועוד, 
ב-2018 קיבלה העצרת 21 החלטות נגד ישראל )78% מהחלטות הגינוי( ושש החלטות 
בלבד נגד שאר מדינות העולם – החלטה אחת נגד כל אחת מהמדינות איראן, סוריה, 
קוריאה הצפונית, קרים, מיאנמר וארצות הברית. ב-2019 קיבלה העצרת הכללית 18 
החלטות גינוי נגד ישראל )72% מכלל החלטות הגינוי( ושבע החלטות גינוי בלבד נגד 
שאר מדינות העולם )סוריה, איראן, קוריאה הצפונית, ארצות הברית, מיאנמר וקרים 
]שתי החלטות[; Salman, 2020(. בשנת 2020 קיבלה העצרת 17 החלטות גינוי לרעת 
 UN( ורק שש החלטות גינוי נגד שאר מדינות העולם )ישראל )74% מהחלטות הגינוי

 .)Watch, 2020

הנתונים הללו מצביעים על חוסר איזון בולט בהחלטות העצרת לרעת ישראל, ולא 
 battles for“( “מן הנמנע שההחלטות הן חלק ממה שוויינר כינה ״קרבות לגיטימציה
legitimacy“(: מאבקים המתנהלים בין שני שחקנים או יותר )מדינתיים ותת-מדינתיים( 
המעורבים בסכסוך אזורי או עולמי, שבמסגרתם כל צד מנסה לשכנע שחקנים אחרים 
שהוא ראוי לזכות בתמיכה מדינית מצידם )Wajner, 2019(. בהקשר זה, המאמר ממוקד 
בניתוח הניסיון של ישראל לזכות בתמיכה מדינית מצד מדינות אפריקה במסגרת ״הקרב 

על הלגיטימציה“ המתנהל בין ישראל והפלסטינים בזירת האו״ם.1 

מאז שנת 2000, בהיעדר הישגים בזירת הטרור ועם סיום עידן ערפאת, הדיפלומטיה 
הפלסטינית בזירת האו״ם מתנהלת בשני מישורים: קמפיין נגטיבי שעיקרו יצירת דה-

לגיטימציה לישראל, תוך ניסיון להשוותה למשטר האפרטהייד ששרר בדרום אפריקה; 

1  כוונת המאמר לרשות הפלסטינית ולרשת של קבוצות פרו-פלסטיניות.

דיפלומטיה, דפוסי הצבעה באו״ם ותמיכה מדינית – המקרה של ישראל ומדינות אפריקה
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ירון סלמן

וקמפיין פוזיטיבי שעיקרו גיוס תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית )חטואל-רדושיצקי, 
2015(. אחד הכלים הבולטים בקרבות הלגיטימציה הוא ההצבעה בזירת האו״ם. 
למעשה, בתמיכת כמה מדינות במערב אירופה ובעולם המתפתח, הפלסטינים ומדינות 
ערב הפכו את הארגונים הבין-לאומיים לזירה של ניגוח בישראל וביקורת כלפיה )גלבוע, 

.)2020

הדינמיקה הזאת מעלה את הצורך לבחון את דרכי התמודדותה של ישראל עם 
המערכה המדינית המכוונת כלפיה בזירת האו"ם. המאמר מעלה את הטענה שפעילות 
דיפלומטית מואצת עשויה להגביר תמיכה מדינית המתבטאת בשינוי של דפוסי הצבעה 
בזירת האו"ם, ומתמקד בניתוח ההשפעה של הדיפלומטיה הישראלית באפריקה על 
דפוסי ההצבעה המסורתיים של מדינות היבשת בענייניה. חשיבותו התיאורטית של 
המאמר נובעת משלושה טעמים: ראשית, זהו נדבך נוסף בספרות של יחסים בין-

לאומיים הדנה בחשיבות של לגיטימציה בזירה העולמית בימינו; תרומה שנייה נובעת 
מעצם הצגת מסה הקושרת בין דיפלומטיה, תמיכה מדינית ושינוי דפוסי הצבעה באו"ם; 
ושלישית, המאמר מציג את תרומת הדיפלומטיה להגברת התמיכה המדינית בישראל 
בזירת האו"ם תוך בחינת המקרה של דפוסי ההצבעה בעצרת הכללית ככלי לניגוח 
של ישראל ובחינת דרכי התמודדותה במסגרת "קרבות לגיטימציה" בזירה זו. לכך יש 
חשיבות לאור "ביטחוניזציית היתר" של השיח הציבורי בישראל – הקניית חשיבות 

קיומית לתחום הביטחון וחשיבות פחותה לתחום הדיפלומטי-מדיני.2 

כדי להצביע על הקשר בין דיפלומטיה ושינוי דפוסי הצבעה באו"ם מוצגים במאמר 
זה ממצאי ניתוח אמפירי של דפוסי ההצבעה של 41 מדינות אפריקה שמדרום לסהרה 
 .2020–2012 ב-171 החלטות גינוי של ישראל שהתקבלו בעצרת הכללית בשנים 
הניתוח הסתמך על מקורות ראשוניים )פרוטוקולים, החלטות ודוחות( מתוך מאגרי 
המידע של האו"ם, ועל מאגרי מידע של מחלקת המדינה של ארצות הברית ושל ארגון 
"משמר האו"ם" )UN Watch(. במאמר שלושה חלקים: תחילה תוצג סקירה תיאורטית 
של הקשר בין דיפלומטיה, תמיכה פוליטית ולגיטימציה; לאחר מכן ייסקרו יחסי ישראל 
ומדינות אפריקה, לשם הבנת הסיבות שעומדות בבסיס הידוק היחסים ביניהן והשינוי 
שחל עקב כך בשנים האחרונות בדפוסי הצבעתן של מדינות אלה בענייני ישראל; 
בהמשך יובא החלק האמפירי, הכולל שני פרקים: הפרק הראשון יסקור את המערכה 
המדינית המתנהלת נגד ישראל בזירת האו"ם, והפרק השני יציג את ההתמודדות עימה 
תוך מיקוד במאמץ הדיפלומטי הישראלי מול מדינות אפריקה. לבסוף יובאו סיכום 

ומסקנות.

2  למשל, לפי הדיפלומט אלון ליאל, משרד החוץ לא הצליח לשכנע את הציבור שיחסי חוץ הם מרכיב 
"סופר חשוב" בביטחון הלאומי של ישראל )מיכאל וסלמן, 2020(.
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 ב.	דיפלומטיה,	תמיכה	מדינית	ולגיטימציה	
במוסדות	בין-לאומיים

יחסי גומלין בין מדינות מתעצבים במידה רבה על ידי דיפלומטיה, וחשיבותה התגברה 
פעולה  שיתופי  בכינון  והצורך  האחרונים  בעשורים  הגלובליזציה  התרחבות  רקע  על 
מגוונים. דיפלומטיה היא למעשה ניסיון של מדינות לצבור השפעה באמצעות משא 
ומתן ומיקוח, והיא גם באה לידי ביטוי בפעולת מוסדות בין-לאומיים העוסקים בוויסות 
יחסי המדינות. הדוגמה הבולטת ביותר היא הקמת מוסד האו"ם לאחר מלחמת העולם 
ומשא  דיפלומטיה  בדרכי  העולמית  בזירה  והביטחון  השלום  לשמירת  ככלי  השנייה 
בין  רבה  במידה  התנהלה  הקרה  המלחמה  מתקופת  הקלאסית  הדיפלומטיה  ומתן. 
מדינות ובאמצעות נציגיהן הרשמיים,3 אך בימינו משתתפים בתהליכים דיפלומטיים 
גם שחקנים נוספים, לא-מדינתיים. זאת משום שההתפתחויות הטכנולוגיות בעשורים 
האחרונים מאפשרות לקיים תקשורת ולהחליף מידע בזירה הגלובלית בכל עת, ויכולתם 
של שחקנים מדינתיים לפקח על הנעשה בפלטפורמות המקוונות הללו מוגבלת מאוד. 
הדיפלומטיה החדשה )new diplomacy( אפשרה למגוון של קהילות ושחקנים להציג 
טיעונים ולהעלות נושאים על סדר היום באופן מקוון, וכך להשפיע על תהליכי קבלת 
ההחלטות במדיניות חוץ. הצטרפותם של ארגונים ושחקנים לא מדינתיים רבים, שזכו 
לכינוי ארגוני החברה האזרחית )civil society organizations(, ערערה למעשה את 
הבכורה של מדינות בתחומי הדיפלומטיה ויחסי חוץ על רקע יכולתם לקדם תפיסות 
עולם ורעיונות המופצים באמצעות אינטראקציות חברתיות מקוונות ובכך להשפיע על 
 4.)Strange, 1992; Langhorne, 1997; Gilboa, 2001; Kelley, 2010( מדיניות חוץ
משום כך, הספרות בתחום הדיפלומטיה כבר אינה ממוקדת בדיפלומטיה הקלאסית 
הבילטרלית אלא מתייחסת גם לפעולתם של שחקנים לא מדינתיים בזירה הגלובלית 

.)Langhorne, 2005; Kelley, 2010( במסגרת דיפלומטיה מולטילטרלית

בשל מאפייניה של הדיפלומטיה החדשה )ריבוי של שחקנים ואמצעי השפעה(, 
עשויות להיות לה השלכות על היכולת של שחקנים לזכות בתמיכה מדינית ובלגיטימציה 
במוסדות בין-לאומיים. על מידת ההשפעה של הדיפלומטיה החדשה בזירת האו"ם 
אפשר ללמוד, למשל, מפעילותם האינטנסיבית של ארגוני חברה אזרחית במטרה 
לגנות את ישראל במועצה לזכויות אדם של האו"ם. מעורבותם הרבה של ארגונים אלה 
מצריכה התמודדות לא רק אל מול שחקנים מדינתיים אלא אף אל מול שחקנים לא 
מדינתיים בזירת האו"ם, וניכר גם שיתוף פעולה חוצה גבולות בין ארגונים אלה ונכונות 

.Watson, 2005 3  להרחבה על הדיפלומטיה הקלאסית הבילטרלית ראו
4  להרחבה על פעולתם של ארגוני החברה האזרחית, בין היתר בזירת האו"ם, ראו חטואל-רדושיצקי, 

.2019 ;2015
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להתגייס למען מטרה משותפת )חטואל-רדושינסקי, 2019(, שמתאפשרים באמצעות 
שימוש ברשתות חברתיות.

הספרות העוסקת בלגיטימציה ביחסים בין-לאומיים רחבה.5 לפי גישת הריאליזם, 
לגיטימציה היא מקור של עוצמה לקידום אינטרסים של מדינות מבלי שהדבר יגביל את 
פעולותיהן, אך לפי גישת הליברליזם לגיטימציה היא כלי להגדלת התועלת המשותפת 
לכלל המדינות )Tallberg and Zürn, 2019(. במאמרו הקלאסי של קלוד, שהניח 
את היסודות לחקר לגיטימציה בין-לאומית, הוא טען, בניגוד להנחות היסוד בגישת 
הריאליזם, שפוליטיקה אינה רק מאבק להשגת עוצמה אלא היא גם תחרות בין שחקנים 
המבקשים לזכות בלגיטימציה. הוא הצביע על התפקיד הפוליטי החשוב שממלאים 
מוסדות בין-לאומיים בתחרות בין שחקנים על לגיטימציה, והדגיש את תפקידו של ארגון 
האו"ם כפונקציה פוליטית חשובה בהקשר זה )Claude, 1966(. קלוד הגדיר "לגיטימציה 
קולקטיבית" )collective legitimization( כצורך של שחקנים לזכות בתמיכה פוליטית 
לפעולותיהם או עמדותיהם מצד מספר רב ככל האפשר של שחקנים אחרים )שם, 
370(, וסבר כי האו"ם הוא המוסד הבין-לאומי המרכזי )אך לא היחיד( שבו אפשר 
להשיג לגיטימציה קולקטיבית. טיעון זה מתכתב עם המאמר הנוכחי, הממוקד בניסיון 
של ישראל לזכות בתמיכה מדינית בזירת האו"ם באמצעות פעולותיה ומאמציה לשינוי 

דפוסי ההצבעה בנושאים הקשורים בענייניה בעצרת הכללית. 

נושא  את  לבחון  אפשר  שבאמצעותה  בין-לאומיים  ביחסים  נוספת  גישה 
הלגיטימציה הבין-לאומית היא הגישה הקונסטרוקטיביסטית. לפי גישה זו ללגיטימציה 
בין-לאומית יש כמה היבטים: ההיבט הראשון הוא התרומה של הלגיטימציה של נורמות 
וכללי המשפט הבין-לאומי לעיצוב ההתנהגות של שחקנים; ההיבט השני הוא פעולתן 
של מדינות לשם הרחבת הלגיטימציה שלהן בקרב מדינות אחרות וארגונים בין-לאומיים; 
 Tallberg( וההיבט השלישי הוא הלגיטימציה של ארגונים בין-לאומיים בזירה העולמית
and Zürn, 2019(. המאמר הנוכחי, כאמור, מתמקד בהיבט השני של הלגיטימציה 

הבין-לאומית.

לגיטימציה היא מידת התמיכה במוסדות ובכללים מתוך הסכמה עם הממד 
הנורמטיבי שלהם ולא מתוך כפייה )coercion( או מתוך תפיסה שציות יקדם אינטרס 
)Hurd, 1999(. לגיטימציה בין-לאומית היא מידת התמיכה ששחקנים מעניקים 
לשחקנים אחרים בזירה, כלומר מידת ההסכמה הבין-לאומית לגבי שחקן מסוים או 
 ,)Hurd, 1999; 2008; Clark, 2005; Wajner, 2019( לגבי פעולה של שחקן מסוים
או במילותיה של פינמור: "לגיטימציה מצויה בידיהם של אחרים" והיא "ניתנת אך ורק 

 Hurd, 1999; Franck, 2006; Gronau and Schmidtke, 2016; Tallberg and Zürn, 5  ראו למשל
.2019
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על ידי אחרים" )Finnemore, 2009: 60–61(. הספרות בנושא לגיטימציה התפתחה 
)force( "למושג "כוח )power( "סביב ההבחנה במדע המדינה בין המושג "עוצמה 
)Wajner & Kacowicz, 2018(. עוצמה היא סך הגורמים שמאפשרים לשחקנים 
להשפיע על התנהגות של שחקנים אחרים, ביניהם שימוש בכוח. לפי ההבחנה 
המסורתית, עוצמה קשה )hard power( היא היכולת לשכנע שחקנים באמצעים 
כלכליים או צבאיים; ועוצמה רכה )soft power( היא היכולת לשכנע בדרכים לא 
כוחניות )Nye, 2004(. כך, בניגוד למיקוד המסורתי בגורמים צבאיים או כלכליים 
כמקורות של עוצמה בגישת הריאליזם ובגישת הליברליזם, הגישה הקונסטרוקטיביסטית 
הניחה מצע תיאורטי רחב הדן לראשונה גם בלגיטימציה כמקור של עוצמה בזירה 
העולמית. המקרים של קוסובו )1998( ועיראק )2003( הדגימו שפעולה אפקטיבית 
מצד הקהילה הבין-לאומית מצריכה לא רק "עוצמה חומרית" )material power( אלא 
 legitimate power; Lake, 2013; Wajner( "גם מה שלייק כינה "עוצמה לגיטימית
and Kacowicz, 2018(. לפיכך, בעשורים האחרונים מתרחבת הספרות שמתייחסת 
ללגיטימציה כמקור של עוצמה שיכול להשפיע על מדיניות חוץ ולגייס תמיכה מדינית, 
 Nye, 2004;( לצד מרכיבים צבאיים וכלכליים מסורתיים הקשורים לעוצמה קשה
Clark, 2005; Lake, 2013(, ועצם העיסוק בכמה ממדים של לגיטימציה – הנורמטיבי, 
החוקי, המוסדי, הסמלי והאסטרטגי – מצביע על חשיבותה הרבה ביחסים בין-לאומיים 

 .)Wajner and Kacowicz, 2018; Wajner, 2019(

הדיון במאמר זה מתכתב עם הטענה של גורן,6 שלפיה האתגרים העתידיים הניצבים 
בפני מדינת ישראל יישאו אופי מדיני לא פחות מצבאי )מיכאל וסלמן, 2020(. הדיון 
מצביע על החשיבות של לגיטימציה בזירה הבין-לאומית בימינו, משום שאמצעים של 
עוצמה קשה לא יועילו לניסיון הישראלי לזכות בתמיכה מדינית ובלגיטימציה במוסדות 
בין-לאומיים ובזירת האו"ם, אלא דווקא דיפלומטיה וקשרי חוץ. זאת ועוד, יש לציין 
שלמרות התרחבות הדיפלומטיה המולטילטרלית בימינו ניכר משקל רב גם, ואולי 
בעיקר, לדיפלומטיה המסורתית הבילטרלית לשם הידוק יחסי חוץ, כפי שהדבר בא 
לביטוי ביחסי ישראל ומדינות אפריקה. בהקשר של ישראל יש לציין גם את המתח בין 
דיפלומטיה וביטחון שקיים עוד מאז הקמת המדינה: בעוד הביטחון נתפס כגורם הכרחי 
לקיום המדינה, הדיפלומטיה נתפסה כגורם מסייע, שלא לומר שולי; ובכל מקרה לא 
כמרכיב חיוני בביטחון הלאומי של ישראל, ודאי לא קיומי, על רקע האיומים הצבאיים 
שנשקפו לישראל מאז מלחמת העצמאות ולאור הרחבת הסכסוך הישראלי–ערבי 
והסכסוך הישראלי–פלסטיני. תפיסה זו התקבעה, בין היתר, על רקע חוסר היכולת של 
משרד החוץ להציג את התרומה והרלוונטיות שלו לביטחון הלאומי, וכן חוסר היכולת 

6  טענה שהעלה ד"ר נמרוד גורן, ראש מכון מיתווים למדיניות חוץ אזורית, במסגרת רב-שיח בנושאי 
מדיניות החוץ של ישראל; מצוטט אצל מיכאל וסלמן, 2020.

דיפלומטיה, דפוסי הצבעה באו״ם ותמיכה מדינית – המקרה של ישראל ומדינות אפריקה



49

ירון סלמן

שלו להציג את יתרונותיה של ישראל בתחומי ההייטק, הטכנולוגיה, הכלכלה והחברה 
האזרחית כענף יצוא של ישראל באופן העשוי לתרום לביטחון הלאומי )מיכאל וסלמן, 
2020(. יתרה מכך, בעוד מערכת הביטחון נתפסת יותר ויותר כרלוונטית גם בתחום 
יחסי החוץ, משרד החוץ נתפס כמשני בכל הנוגע לתחום הביטחוני, על רקע הטענות 
בדבר האופי התיאורטי של עשייתו המתבטא באי-לקיחת סיכונים ובדבקות בקו רשמי-

מסורתי )אורן, 2020(.7 

לסיכום, על רקע הצורך בהשגת תמיכה מדינית במוסדות בין-לאומיים המאמר 
דן, כאמור, ביחסי ישראל ומדינות אפריקה, תוך ניסיון להצביע על מתאם בין המאמץ 
הדיפלומטי הישראלי המוגבר ובין שינוי דפוסי ההצבעה של מדינות אפריקה בעצרת 
הכללית. בטרם נבחן זאת, החלק הבא יסקור את ההתפתחויות ביחסי ישראל ומדינות 

אפריקה בעשורים האחרונים.

ג.	יחסי	ישראל	ומדינות	אפריקה
באפריקה  ישראל  קשרי  התאפיינו  העשרים  המאה  של  והשישים  החמישים  בשנות 
לא- מדינות  עם  יחסים  וברקימת  העצמאית  דרכן  בתחילת  למדינות  סיוע  בהענקת 

ערביות בעלות זיקה מערבית או נוצרית, בהן גאנה ואתיופיה, וכן עם הנוצרים בדרום 
קשריה  את  לבסס  כדי   .)Bar Zohar, 2008; Gidron, 2020  ;2015 )אלפר,  סודאן 
בן-גוריון  ודוד  והרפואה,  החינוך  החקלאות,  בתחומי  סיוע  ישראל  העניקה  באפריקה 
וגולדה מאיר ראו בכך נדבך יסודי במדיניות החוץ של ישראל )עודד, 2011(. לצד זאת, 
תרמו  דומים  ביטחוניים  ואינטרסים  אפריקה  למדינות  ביטחוני  סיוע  העניקה  ישראל 
אף הם לחיזוק הקשרים. בעיני מי שעמדו בראש המשטרים הצבאיים ביבשת נראתה 
באמצעות  ובחיזוקם  שרידותם  בהבטחת  לסייע  יכלה  שכן  רצויה,  שותפה  ישראל 
הענקת סיוע ביטחוני שכלל אספקת אמצעי לחימה ואימון של יחידות הצבא והמשמר 

.)Gidron, 2020 ;2021 ,הנשיאותי )סלמן

לאחר מלחמת ששת הימים )1967( חלה הרעה ביחסי ישראל ומדינות אפריקה, 
ולאחר מלחמת יום הכיפורים )1973( הם הגיעו לשפל עד כדי ניתוק קשרים בכל רחבי 

 .)Bishku, 2017 ;2011 ,היבשת )עודד

בשנות התשעים חל שיפור ביחסים בעקבות הסכם אוסלו, ושיפור נוסף נרשם 
בשנת 2009 על רקע פעילותו של שר החוץ דאז אביגדור ליברמן למען הידוק קשרים 
בכל אזורי היבשת, ובכללם אלו שמדרום לסהרה. כמה סיבות עומדות בבסיס הידוק 

7  למשל, ראש המוסד לשעבר אפרים הלוי הצהיר שלדרג הביטחוני יש משקל רב במדיניות החוץ של 
ישראל, המתבטא, בין היתר, באחריותו לפיתוח קשריה עם מדינות ערב שונות; ראו אורן, 2020.
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היחסים בין ישראל ומדינות אפריקה בעשור וחצי האחרונים. מעבר לאתגרים ביטחוניים 
משותפים, הקשורים להתגברות הטרור הבין-לאומי והתחזקות האסלאם הקיצוני, 
מבחינת מדינות אפריקה התמריץ להידוק היחסים נעוץ גם בצרכים בתחומים שונים, 
ובהם תקשורת, בריאות, חקלאות, תשתיות והגנה. בהקשר זה יש לציין את טענתו 
של הדיפלומט אלון ליאל, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, כי מדינות אפריקה עוסקות 
בהישרדות והן צריכות "הכול בתקשורת, חקלאות, בריאות וטכנולוגיה, הם רק רוצים 
לקבל וישראל היא המקור" )ליאל, מצוטט אצל מיכאל וסלמן, 2020(. יתרה מכך, לא 
מן הנמנע שקשרים עם ישראל נתפסים בעיני מדינות אפריקה גם כגשר לביסוס יחסים 
עם ארצות הברית )סלמן, Gidron, 2020 ;2021(. מהזווית הישראלית, הידוק היחסים 
עם מדינות אפריקה נותן מענה לאינטרסים אסטרטגיים )בעיקר באזור קרן אפריקה 
והִקרבה לים האדום(; כלכליים )יצוא אזרחי ויצוא ביטחוני(; צבאיים )מאבק בטרור 
וניסיון לצמצם את השפעת איראן ביבשת(; ומדיניים )השגת תמיכה מדינית במוסדות 

האו"ם; סלמן, 2021(.

לפיכך, אף שבעשור האחרון ניכרת מגמה של הידוק יחסי החוץ של ישראל בכמה 
זירות, המאמר מתמקד בניתוח דפוסי הצבעה של מדינות אפריקה. כפי שציין ראש 
הממשלה לשעבר נתניהו בעת הביקור הראשון של נשיא צ'אד בישראל בנובמבר 2018, 
על רקע חידוש יחסי השתיים לאחר נתק של 46 שנים, וגם לפני צאתו בפברואר 2020 
לאוגנדה לפגישה עם מנהיג סודאן, "ישראל חוזרת לאפריקה" )שלו, 2018; לנדאו וירון, 
2020( – ונראה כי משנת 2009 ואילך מאמץ דיפלומטי רב ממוקד ביבשת אפריקה. 

כיום ישראל מקיימת קשרים דיפלומטיים עם 41 מדינות באפריקה, וב-11 מהן היא 
מפעילה שגרירויות )אתיופיה, אריתריאה, קניה, דרום אפריקה, אנגולה, רואנדה, סנגל, 
חוף השנהב, גאנה, ניגריה וקמרון(. בעת האחרונה גובר הפוטנציאל לנרמול ולהרחבת 

היחסים עם צ'אד, מרוקו וסודאן על רקע המגעים עימן, ובעקבות הסכמי אברהם.

ד.	המערכה	המדינית	נגד	ישראל	בזירת	האו”ם	
בתמיכה  לזכות  הפלסטינית  לרשות  מאפשר  האו"ם  עצרת  של  הא-סימטרי  המבנה 
כמי  דמוקרטית,  כמדינה  ממנה  למצופה  בניגוד  ישראל,  את  ולהציג  האו"ם  בזירת 
שחותרת תחת עקרונות המשפט הבין-לאומי. המשך המגמה הזו עלול לפגוע בתמיכה 
המדינית בישראל, לערער את עצם השתייכותה לגוש המערבי ואף להגביל אותה ואת 
קשריה בזירה העולמית. אחד האמצעים המשמשים את הרשות הפלסטינית, מדינות 
ערב וקבוצות פרו-פלסטיניות הוא העלאת הצעות החלטה בעצרת הכללית לפי המנגנון 
)“Uniting for Peace Resolution״(.  שלום"  למען  "מאוחדים  בהחלטת  שנקבע 
ביוזמת  החמישים  בשנות  התקבלה   )377 )החלטה  שלום"  למען  "מאוחדים  החלטת 

דיפלומטיה, דפוסי הצבעה באו״ם ותמיכה מדינית – המקרה של ישראל ומדינות אפריקה
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ארצות הברית, בניסיון להתמודד עם הקיפאון שאחז במועצת הביטחון במהלך מלחמת 
קוריאה, אז עשתה ברית המועצות שימוש תכוף בזכות הווטו שלה כדי למנוע הטלת 
בעצרת  החלטה  הצעות  להעלות  אפשר  ההחלטה  לפי  קוריאה.  צפון  נגד  סנקציות 
הכללית גם אם נדחו קודם במועצת הביטחון, כל עוד היוזמה לדיון נתמכת ברוב של 
שני שלישים. העצרת היא במה להתדיינות בין 193 המדינות החברות באו"ם בנושאים 
יותר משל מועצת הביטחון משום שלכל מדינה קול  והמבנה שלה שוויוני  גלובליים, 
אחד ללא קשר לגודלה או לעוצמתה בזירה הבין-לאומית, ולאף מדינה אין זכות וטו. 
עם זאת, להחלטותיה אין מעמד משפטי מחייב. מסוף המלחמה הקרה משמש מנגנון 
זה בעיקר להשארת סוגיות על סדר היום לאחר שנדחו במועצת הביטחון על ידי אחת 
החברות הקבועות, ומשנת 1997 ואילך משמש המנגנון אך ורק כדי לגנות את ישראל, 

על רקע הרוב האנטי-ישראלי בעצרת.8

המערכה המדינית כלפי ישראל משתקפת גם בדיוני המועצה לזכויות אדם 
)Human Rights Council( ובדיוני אונסק"ו – ארגון החינוך, המדע והתרבות של 
 UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural( האו"ם
Salman, 2020(. בדיוני המועצה  2019ב;  2018; סלמן,  Organization( )רזניק, 
 ,7 לזכויות אדם ישראל מופלית באופן עקבי ושיטתי, בין היתר באמצעות סעיף 
המאפשר לדון באופן ביקורתי בנושאים הקשורים אך ורק לישראל. זהו סעיף קבוע 
מתוך עשרה סעיפים בסדר היום של המועצה הממוקד בגינוי ספציפי ועקבי אך ורק 
של ישראל, ולפיכך הוא בעל השפעות והשלכות מרחיקות לכת על פעולת המועצה 
כלפיה )גלבוע, Navoth, 2014; Salman, 2020 ;2020(. יש לזכור שמועצת זכויות 
 ,)Commission( האדם הוקמה ב-2006 כדי להחליף את נציבות האו"ם לזכויות אדם
שעם חברותיה נמנו גם מדינות מפירות זכויות אדם בולטות. עם זאת, לא חל שינוי של 
ממש בהרכב המועצה, ומדינות המפירות זכויות אדם היו ועודן חברות בה. עם חברות 
המועצה הנוכחית נמנות למשל ונצואלה, פקיסטן, סודאן, לוב, בחריין, סומליה, קוריאה, 
 Navoth, ;2020 ,אריתריאה וסין, המפירות בעצמן זכויות אדם באופן שיטתי )גלבוע
2014 ,2006(. אם כן, הדיונים במועצת זכויות האדם מתאפיינים אף הם בפוליטיזציה 
רבה, בין היתר על רקע זהות החברות במועצה – "מדינות רבות ששמירת זכויות אדם 

מהן והלאה" )כרמון, 2020: 2(.

8  "ישיבות חירום מיוחדות" )Emergency Special Sessions( לפי מנגנון "מאוחדים למען שלום" כונסו 
בשנים 1956–2018 במסגרת עשרה מקרים של סכסוכים: בשנים 1956–1982 כונסו דיונים במסגרת 9 
מקרים של סכסוכים; משנת 1997 ואילך הישיבות היחידות מסוג זה עסקו בסכסוך הישראלי–פלסטיני 
https://www.un.org/en/ga/sessions/ 28 פעמים מחודש אפריל 1997 ועד חודש יוני 2018, ראו(
 .https://www.un.org/en/ga/sessions/emergency.shtml להרחבה ראו .)emergency10th.shtml

.Security Council Reports, 2013 ראו גם

https://www.un.org/en/ga/sessions/emergency.shtml
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אחד הנרטיבים הבולטים במערכה המדינית נגד ישראל בזירת האו"ם הוא הניסיון 
להציג את ישראל כ"מדינת אפרטהייד". בשנים 2000–2014 חוברו 84 מסמכי או"ם 
המתייחסים לישראל כמדינת אפרטהייד, ו-48 מסמכים נוספים הקושרים בין גדר 
ההפרדה )המכונה "חומת האפרטהייד"( לבין המונח אפרטהייד )חטואל-רדושינסקי, 
2015(. יתרה מכך, בין 52 התצהירים שהוגשו למועצה לזכויות אדם על ידי ארגוני 
חברה אזרחית בשנת 2016 בהקשר של ישראל, שבעה בלבד נשאו אופי פרו-ישראלי; 
שאר 45 התצהירים הוגשו על ידי 27 ארגונים שונים במטרה לגנות ולבקר את ישראל 
ואת ארצות הברית על רקע השימוש הנרחב של ארצות הברית, לטענתם, בזכות הווטו 
לשם הגנה על ישראל במועצת הביטחון. התצהירים הללו ממליצים להפעיל לחץ על 
ישראל, לבחון את הסחר עם ההתנחלויות ולוודא שפעולות ישראל בשטחים לא יפרו 

את הוראות המשפט הבין-לאומי )חטואל-רדושינסקי, 2019(.

יש לציין שהפעילות האנטי-ישראלית בזירת האו"ם לא פחתה על רקע "הסכמי 
אברהם" וההתפתחויות הגיאופוליטיות והדיפלומטיות האחרונות במזרח התיכון 
ובאפריקה, שבמסגרתן כוננה ישראל יחסים רשמיים עם איחוד האמירויות, בחריין, 
סודאן, מרוקו וצ'אד. הסיבה העיקרית לכך היא הרכב העצרת: מתוך 193 חברותיה 
למעלה ממאה הן מדינות מוסלמיות, ערביות או בלתי מזדהות )שעם חלקן יש לישראל 
יחסים בילטרליים חיוביים ואפילו טובים(, ולכן הפלסטינים מצליחים לזכות בתמיכת 

רוב החברות בעצרת, המתבטאת בעיקר בדפוס עקבי של הצבעות גינוי נגד ישראל. 

ה.	מדיניות	ישראל	באפריקה,	שינוי	דפוסי	הצבעה	
ולגיטימציה	באו”ם:	ניתוח	אמפירי	

של  ההצבעה  בדפוסי  השינוי  על  הישראלית  הדיפלומטיה  השפעת  את  לבחון  כדי 
מדינות בודדות ושל קבוצות של מדינות באפריקה נערכו שתי בדיקות: ראשית, נבדקו 
נבדק  שנית,  ישראל;  של  בעניינה  בהחלטות  אפריקה  מדינות  של  ההצבעה  דפוסי 
המתאם בין השינויים בדפוסי ההצבעה למאמץ הדיפלומטי – שכולל הידוק יחסים; 

ביקורים של מנהיגי מדינות, בכירים ומשלחות; וסיוע אזרחי וביטחוני. 

 1. דפוסי ההצבעה של מדינות אפריקה בענייניה של ישראל 
בשנים 2012–2020

קשרים  המקיימות  אפריקה  מדינות   41 של  ההצבעה  דפוסי  נבחנו  הנוכחי  במחקר 
בולטות  אנטי-ישראליות  בהחלטות   )2021 החוץ,  )משרד  ישראל  עם  דיפלומטיים 
שהתקבלו בעצרת הכללית בשנים 2012–2020. הנתונים נלקחו מתוך מאגרי המידע 
 UN Watch )UN Watch של האו"ם, של מחלקת המדינה של ארצות הברית ושל ארגון
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של  בולטות  גינוי  החלטות   171 של  ניתוח  נערך  הבדיקה  במסגרת   .)2016b; 2018
נגד ההחלטה  ישראל שנתקבלו בעצרת הכללית לפי ארבע קטגוריות של הצבעה – 
)ובמשתמע, בעד ישראל(; בעד ההחלטה )ובמשתמע, נגד ישראל(; הימנעות; והיעדרות. 

יש לסייג ולציין שדפוסי ההצבעה בזירת האו"ם מושפעים ממגוון רחב של 
אינטרסים גיאופוליטיים, כלכליים ואזוריים, וכמובן מטיב מערכת היחסים ההיסטורית 
בין השחקנים השונים. כמו כן, על רקע הזמינות המוגבלת של מקורות העשויים להצביע 
באופן מפורש על מניעי ההצבעה, המאמר ממוקד בניסיון להצביע על קשר קורלטיבי 
)מתאם( בין המאמץ הדיפלומטי הישראלי והשינוי בדפוסי ההצבעה באופן המבטא 

תמיכה מדינית בישראל במוסדות האו"ם. 

בהסתכלות כוללת, ניתוח דפוסי ההצבעה של מדינות אפריקה מלמד שבהצבעות 
בעצרת הכללית בנושאים מרכזיים הקשורים לסוגיה הפלסטינית, כמו מעמד ירושלים, 
הזכות להגדרה עצמית פלסטינית וסיוע לפליטים פלסטינים, ישראל זוכה לתמיכה 
 A/RES/67/19 )Status מועטה מצד מדינות אפריקה. בולטת בהקשר זה החלטה
of Palestine in the United Nations( מנובמבר 2012, בדבר שדרוג מעמד הרשות 
הפלסטינית באו"ם מסטטוס של ישות משקיפה שאינה חברה למדינה משקיפה 
שאינה חברה )non-member observer state(, מהלך שלא הצריך את תמיכת 
מועצת הביטחון אלא את החלטת העצרת הכללית בלבד. החלטה זו זכתה לתמיכת 
138 מדינות, כולל כל מדינות אפריקה שעימן יש לישראל יחסים דיפלומטיים, למעט 
קמרון, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מלאווי, רואנדה וטוגו, שנמנעו; וליבריה, 
מדגסקר וגינאה המשוונית, שנעדרו. אף לא אחת ממדינות אפריקה הייתה בין תשע 
המדינות שהצביעו נגד ההחלטה. דוגמה נוספת היא ההצבעה מתאריך 16.12.2020 
בנושא זכות הפלסטינים להגדרה עצמית )item 71-A/75/477 DR II(, שבה תמכו 31 
מדינות מאפריקה, לעומת 4 שנמנעו )דרום סודאן, חוף השנהב, טוגו וקמרון( ו-6 שנעדרו 

)גאנה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ליבריה, מלאווי, סוואזילנד ורואנדה(. 

עם זאת, ישראל זוכה לתמיכה רבה יותר בנושאים אחרים הקשורים לסוגיה 
 UNRWA – UN( הפלסטינית, כמו פעילות הסוכנות לסעד ותעסוקה של האו"ם
Relief and Works Agency(, קניין הפליטים הפלסטינים ובעיקר החלטות הקשורות 
לגופים שונים העוסקים בשאלת פלסטין )The Palestinian Question(, כמו הוועדה 
 CEIRPP – Committee on the Exercise of( לקידום הזכויות של העם הפלסטיני
the Inalienable Rights of the Palestinian People(, האגף לזכויות הפלסטינים 
)The Division for Palestinian Rights( והוועדה המיוחדת לבדיקת פעולות ישראל 
 Special Committee to Investigate( המשפיעות על זכויות אדם של הפלסטינים
 .)Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People
בנושאים אלה, כאמור, התמיכה רבה יותר – בכלל, ובקרב מדינות אפריקה בפרט 

)באמצעות הימנעות בהצבעות ואף היעדרות מהן(. 
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כך למשל, בהצבעה בעניין עבודת הוועדה לבדיקת פעולות ישראל המשפיעות 
 item 53-A/75/412( 10.12.2020 על מצב זכויות האדם של הפלסטינים מתאריך
DR I( תמכו 76 מדינות, 14 התנגדו )ביניהן ליבריה(, 83 נמנעו ו-20 נעדרו. מתוך 41 
מדינות אפריקה 23 תמכו בישראל – 11 נעדרו, 11 נמנעו ואחת הצביעה נגד, לעומת 
18 שהצביעו בעד ההחלטה )UN Watch, 2020(. כאמור, מגמה זו אינה מאפיינת רק 
את דפוס ההצבעות של מדינות אפריקה. בחמש השנים האחרונות רוב חברות העצרת 
הכללית תמכו בישראל באמצעות הימנעות, היעדרות ואף הצבעות ישירות בעד ישראל 
בנושאים הקשורים לעבודת הוועדה.9 דפוס דומה ניכר גם בהצבעה בנושא הוועדה 
 ,)item 38-A/75/L.32( 2.12.2020 לקידום הזכויות של העם הפלסטיני מתאריך 
שבה זכתה ישראל לתמיכת רוב חברות העצרת )17 הצביעו נגד ההחלטה, 54 נמנעו 
ו-31 נעדרו, לעומת 91 שתמכו בה; שם(. מבין מדינות אפריקה 13 מדינות נעדרו, 4 
נמנעו ו-24 תמכו בהחלטה. בדומה לדפוס ההצבעות בנוגע לעבודת הוועדה לבדיקת 
פעולות ישראל המשפיעות על זכויות אדם של הפלסטינים, גם דפוס ההצבעות בחמש 
השנים האחרונות בנושא הוועדה לקידום הזכויות של העם הפלסטיני משקף תמיכה 
כללית עקבית בישראל.10 גם באשר להחלטה בעניין האגף לזכויות הפלסטינים מתאריך 
item 38-A/75/L.33( 2.12.2020( רוב מדינות אפריקה הפגינו תמיכה מדינית בישראל: 
9 נמנעו ו-14 נעדרו, לעומת 9 שתמכו בהחלטה. בהצבעה הכללית בעניין זה תמכו 82 

מדינות לעומת 111 שלא תמכו – התנגדו )25(, נמנעו )53( או נעדרו )33( )שם(.

יתרה מכך, בנוגע להליכי הצבעה נוספים הקשורים לענייניה של ישראל ושאינם 
עוסקים ישירות בנושא הפלסטיני המצב אפילו טוב יותר, ומתבטא במספר גבוה של 
מדינות נמנעות או נעדרות. למשל, בהצבעות בנושא "הגולן הסורי", בנושא "שכבות נפט 
בחופי לבנון" )“Oil slick on Lebanese shores“( ובנושא "עולם נטול נשק גרעיני" 
)“Toward nuclear weapon free world“( מגמת ההצבעות של מדינות אפריקה 
חיובית יותר מבחינת ישראל והן נוטות יותר להימנע ואף להיעדר מההצבעות. בשנת 
2020 נערכו שתי הצבעות שונות בעניין רמת הגולן – בהצבעה בנושא "הגולן הסורי 
 item 53-A/75/412( 10.12.2020 מתאריך )“The occupied Syrian Golan“( "הכבוש
5 נמנעו ואחת התנגדה  11 נעדרו,  24 מדינות אפריקניות,  DR IV( תמכו בהחלטה 
)ליבריה(. בהצבעה בעניין "הגולן הסורי" )“The Syrian Golan“( מתאריך 2.12.2020 

9  בהצבעה בשנת 2015 תמכו בהחלטה 92 מדינות, ו-101 התנגדו, נמנעו או נעדרו; בשנת 2016 תמכו 
בהחלטה 87 מדינות, ו-106 התנגדו, נמנעו או נעדרו; בשנת 2017 תמכו בהחלטה 86 מדינות, ו-107 
התנגדו, נמנעו או נעדרו; בשנת 2018 תמכו בהחלטה 77 מדינות, ו-116 התנגדו, נמנעו או נעדרו; בשנת 

.UN Watch, 2016a 2019 תמכו בהחלטה 82 מדינות, ו-111 התנגדו, נמנעו או נעדרו. ראו
10  בהצבעה בנושא זה בשנת 2015 תמכו בהחלטה 102 מדינות לעומת 91 שהתנגדו, נמנעו או נעדרו; 
בשנת 2016 תמכו בהחלטה 100 מדינות ו-93 התנגדו, נמנעו או נעדרו; בשנת 2017 תמכו 103 ו-90 
התנגדו, נמנעו או נעדרו; בשנת 2018 תמכו 100 ו-93 התנגדו, נמנעו או נעדרו; בשנת 2019 תמכו 92 

 .UN Watch, 2016a ו-101 התנגדו, נמנעו או נעדרו. ראו
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)item 37-A/75/L.29( תמכו בהחלטה 17 מדינות אפריקניות, 18 נעדרו ו-6 נמנעו, 
כלומר רוב מדינות אפריקה תמכו בישראל. 

זאת ועוד, מעניין לציין שבשנים שבהן ניהלה ישראל מבצעים צבאיים רחבים 
ברצועת עזה בולטת דווקא המגמה החיובית, מבחינתה, בדפוסי ההצבעה של מדינות 
אפריקה. כך למשל, בחודש נובמבר 2012 יצאה ישראל למבצע "עמוד ענן" ברצועת 
עזה, ובחודש דצמבר באותה השנה תמכו בהחלטה RES/67/121 בנושא השפעת 
פעולותיה של ישראל על מצב זכויות האדם של הפלסטינים 164 מדינות, 6 נמנעו, 15 
נעדרו ו-8 התנגדו. בין 15 הנעדרות היו עשר מדינות אפריקניות )סיישל, בורקינה פאסו, 
גינאה המשוונית, גמביה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, דרום סודאן, מדגסקר, 
מלאווי, סאו טומה ופרינסיפה והרפובליקה של מרכז אפריקה(, ושתיים משש הנמנעות 
היו קמרון ורואנדה. גם בשנת 2014 דפוס ההצבעה האזורי האפריקאי בנושא השפעת 
פעולותיה של ישראל על מצב זכויות האדם של הפלסטינים )RES/69/93( היה חיובי 
מבחינת ישראל, לאחר שבקיץ של אותה השנה היא יצאה למבצע "צוק איתן" ברצועת 
8 מדינות אפריקאיות )גאנה, דרום סודאן, חוף השנהב,  11 הנמנעות היו  עזה. בין 
טוגו, מדגסקר, מלאווי, קמרון ורואנדה(, ובין 15 הנעדרות היו 9 מדינות אפריקאיות 
)בורונדי, בורקינה פאסו, בנין, גבון, גינאה המשוונית, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, 
סוואזילנד, סיירה לאון וקניה(. ההשוואה בין שתי ההצבעות בנושא השפעת פעולות 
ישראל על מצב זכויות אדם של הפלסטינים בסמוך לשני מבצעים צבאיים בולטים 
מצביעה על ירידה בתמיכה בפלסטינים – מ-164 מדינות תומכות ב-2012 ל-159 
ב-2014; שנית, עולה ממנה כי חלק ניכר מהמדינות שנמנעו בהצבעות או נעדרו מהן 

היו מדינות אפריקניות. 

בבחינה של דפוסי הצבעה פרטניים, המיטיבים יותר לשקף יחסים בילטרליים, 
ניכרות מגמות מעורבות. למשל, המדינות שמביעות באופן עקבי תמיכה בישראל 
בהצבעות בעניינה הן דרום סודאן, רואנדה, קמרון, הרפובליקה של מרכז אפריקה, 
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, גינאה המשוונית )למעט בשנת 2017(, מדגסקר 
וסאו טומה ופרינסיפה. תמיכתן העקבית מתבטאת, בין היתר, גם בנושאים שבהם 
העצרת היא בדרך כלל אנטי-ישראלית במובהק. כך למשל, בהצבעה בנושא הזכות 
The right of the Palestinian people to self-“( של הפלסטינים להגדרה עצמית
2018, קמרון, ליבריה ודרום סודאן נמנעו והרפובליקה  determination“( בשנת 
הדמוקרטית של קונגו נעדרה )UN Watch, 2018(. בשנת 2019 קמרון ורואנדה נמנעו 
בהצבעה באותו נושא, ודרום סודאן, ליבריה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וגינאה 
המשוונית נעדרו )UN Watch, 2019(. יתרה מכך, בהצבעה בנושא סיוע לפליטים 
2018 דרום סודאן וקמרון נמנעו, והרפובליקה הדמוקרטית של  פלסטינים בשנת 
 קונגו, גינאה המשוונית וליבריה נעדרו )UN Watch, 2018(. בהצבעה באותו נושא 
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ב-2019 11 גינאה המשוונית, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וליבריה נעדרו, וקמרון 
2018 דרום סודאן, רואנדה, הרפובליקה  נמנעה. בהצבעות בנושא ירושלים בשנת 
של מרכז אפריקה וקמרון נמנעו, וליבריה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, גינאה 
המשוונית, גבון וגאנה נעדרו )UN Watch, 2018(. כמו כן, תמיכתן של המדינות הללו 
בישראל עקבית גם בנושאים אזוריים שלא בהכרח קשורים לשאלת פלסטין. כך למשל, 
 The risk of nuclear“( "בהצבעה בנושא "סיכון להתפשטות גרעינית במזרח התיכון
 )item 106-A/75/402( 7.12.2020 מתאריך )“proliferation in the Middle East
אמנם תמכו רוב מדינות אפריקה, אך בין הנעדרות היו דרום סודאן וליבריה ובין הנמנעות 

 .)UN Watch, 2020( היו הרפובליקה של מרכז אפריקה וקמרון

המדינות התומכות באופן עקבי בהצעות החלטה אנטי-ישראליות הן אוגנדה, 
אתיופיה, אריתריאה, אנגולה, זימבבואה, בוטסואנה, דרום אפריקה, מאוריציוס, מוזמביק 
וטנזניה. כאמור, גורמים רבים עשויים להשפיע על ההצבעה, ודפוסי ההצבעה באו"ם 
משקפים לצד יחסים בילטרליים גם שיקולים נוספים, למשל הצבעה לפי גושים, 
הסכמות אזוריות ופוליטיזציה, לצד אינטרסים פוליטיים, כלכליים וביטחוניים ואף 
קידום רעיונות של צדק. בהקשר של מדינות אפריקה, ההצבעה בעצרת הכללית 
משקפת הצבעה לפי גושים לצד ניסיון לקידום אינטרסים, וזו אחת הסיבות לקושי של 
ישראל לזכות בתמיכתן המדינית באו"ם, על רקע ניסיונן להפגין ניטרליות ו"ליהנות מכל 
העולמות". מצד אחד חברותן בארגון האיחוד האפריקאי מחייבת אותן לגלות סולידריות 
ולא לסטות מהקו האנטי-ישראלי שמובילות המדינות האפריקאיות המוסלמיות בארגון, 
ומהצד האחר הן מכירות בחשיבות הקשרים האזרחיים והביטחוניים שלהן עם ישראל. 
בולטות בהקשר זה אתיופיה וקניה, המקיימות זה עשרות שנים קשרים דיפלומטיים 
עם ישראל אך לרוב אינן מביעות תמיכה בה בעצרת הכללית, וחרף הקשרים האזרחיים 
והביטחוניים הענפים נוטות להצביע נגד ישראל באופן עקבי. למרות האמור, בחינה 
2020 מלמדת על התמיכה  כוללת של דפוס ההצבעות של מדינות אפריקה בשנת 
העקבית של 14 מדינות בישראל באמצעות הימנעות או היעדרות מכל 16 ההצבעות 

)ליבריה אף הצביעה 4 פעמים ישירות בעד ישראל(.12 

בכמה מקרים אפשר להצביע על שינוי לטובה, מבחינת ישראל, בדפוסי ההצבעה 
2012 תמכה חוף השנהב בעשרים הצעות החלטה אנטי- של מדינות. למשל, ב-

ישראליות מתוך 21, ונמנעה רק בהצבעה אחת; ב-2013 תמכה ב-18 הצעות החלטה 
מתוך 20 ונמנעה בשתי הצבעות. בשנים 2014–2016 חל מבחינת ישראל שיפור ניכר 

 ./https://unwatch.org/screen-shot-2019-12-18-at-15-55-04 11  ראו
12  סיישל, בנין, גאנה, גינאה המשוונית, דרום סודאן, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, טוגו, ליבריה, 

מדגסקר, מלאווי, סוואזילנד )Eswatini(, קמרון, רואנדה והרפובליקה של מרכז אפריקה.
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בדפוס הצבעותיה של חוף השנהב: ב-2014 היא תמכה רק ב-3 הצעות החלטה מתוך 
19, נמנעה ב-10 הצבעות ונעדרה מ-6; ב-2015 היא תמכה בשתי הצעות בלבד מתוך 
19, נמנעה ב-11 הצבעות ונעדרה מ-6; ב-2016 היא תמכה ב-3 הצעות מתוך 19, נמנעה 
ב-10 הצבעות ונעדרה ב-6. בשנת 2017 השתנתה המגמה וחוף השנהב תמכה בכל 
20 ההצעות, אך בשנת 2018 שוב חל שיפור – היא תמכה ב-4 הצעות ונמנעה ב-16 
הצבעות. ב-2019 היא תמכה ב-8 הצעות ונמנעה ב-9 מתוך 17 הצבעות. דוגמה נוספת 
היא טוגו: בשנים 2012–2013 היא תמכה ב-16 הצעות החלטה אנטי-ישראליות בכל 
שנה, אך בשנים הבאות המספר ירד: בשנת 2014 תמכה ב-10, ב-2015 – ב-8, ב-2016 
– ב-7, ב-2017 – ב-5, ב-2018 – ב-4 וב-2019 תמכה רק ב-5 הצעות. ליבריה היא 
דוגמה נוספת למדינה שתמיכתה בישראל גברה בעקביות: בשנת 2012 היא תמכה 
ב-17 הצעות החלטה אנטי-ישראליות, נמנעה ב-3 הצבעות ונעדרה בהצבעה אחת; בשנת 
2013 אמנם הצביעה 18 פעמים בעד החלטות אנטי-ישראליות אך בשנת 2014 תמכה 
רק ב-14 הצעות החלטה כאלה; בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016 תמכה ב-11 הצעות 
אנטי-ישראליות; בשנת 2017 תמכה רק ב-5 הצעות; ב-2018 רק בהצעה אחת; ואילו 
בשנת 2019 כלל לא הצביעה נגד ישראל אלא נעדרה 16 פעמים ונמנעה פעם אחת 
מתוך 17 הצבעות בסך הכול. בשנת 2020, מתוך 16 הצבעות הצביעה ליבריה 4 פעמים 
נגד ההחלטה )כלומר בעד ישראל( ונעדרה משאר 12 ההצבעות. בשנה זו ליבריה הייתה 
המדינה האפריקאית היחידה שהצביעה ישירות בעד ישראל. גם בדפוסי ההצבעה של 
ניגריה חל שיפור מבחינת ישראל, אם כי קל, ומשנת 2016 ואילך חלה ירידה בתמיכתה 

בהצבעות אנטי ישראליות. 

לסיכום, ממצאי הבדיקה האמפירית מצביעים על מגמות שינוי לטובה, מבחינת 
ישראל, בדפוסי ההצבעה של מדינות אפריקה בענייני ישראל בזירת האו"ם, גם 
בתקופות של מבצעים צבאיים ברצועת עזה שבהן קיימת עוינות כללית כלפי ישראל 
במוסדות בין-לאומיים. יש לציין שהשיפור בדפוסי ההצבעה של מדינות אפריקה לא 
בא לידי ביטוי בהכרח בהצבעה ישירה נגד הצעות גינוי, אלא בעיקר בהימנעות בהצבעות 
אנטי-ישראליות ואף בהיעדרות מהן, אך עדיין באופן ברור מספיק כדי להצביע על מגמה 

חיובית, שלטענת המאמר תורמת לחיזוק התמיכה המדינית בישראל בזירת האו"ם. 

כמה גורמים עשויים להסביר את המגמות הללו: למשל, הבדיקה הצביעה על 
תמיכה עקבית של דרום סודאן בהצבעות הקשורות לישראל, ולא מן הנמנע שהדבר 
נובע מהיחסים החמים בין שתי המדינות על רקע הסיוע שהגישה ישראל לתושבי 
דרום סודאן האפריקאים במאבק לעצמאות שניהלו נגד סודאן הערבית בסוף שנות 
ה-60 )סלמן, Gidron, 2018 ;2021(. כמו כן, דפוס ההצבעה של רואנדה חיובי מבחינת 
ישראל, בין היתר על רקע תחושת ההזדהות וההשוואה בין שואת העם היהודי ורצח 
בני הטוטסי במלחמת האזרחים ברואנדה בשנת 1994 )סלמן, 2021(. נוסף על כך, יש 
להניח שגם היחסים המיוחדים בין ישראל וארצות הברית משפיעים על המוטיבציה של 
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מדינות אפריקה לחזק את הקשרים עם ישראל, שעשויים "לפתוח דלתות" בוושינגטון 
)מיכאל וסלמן, Gidron, 2020 ;2020(. לצד הגורמים הללו, הדיון הבא יתמקד בניתוח 
ההשפעות של המאמץ הדיפלומטי הישראלי על השינוי בדפוסי ההצבעה של מדינות 

אפריקה.

2. המאמץ הדיפלומטי הישראלי ומגמת השיפור בדפוסי ההצבעה של 
מדינות אפריקה

כאמור, גורמים שונים משפיעים על דפוסי ההצבעה של מדינות אפריקה באו"ם. עם 
זאת, המחקר הנוכחי מזהה מתאם בין השינויים בדפוסי ההצבעה של מדינות אפריקה 
את  לצמצם  בניסיון  הללו.  המדינות  מול  אל  ישראל  של  הדיפלומטיים  למאמצים 
השפעת ההשתייכות לגוש על ההצבעות, ישראל מבצעת שלושה מהלכים דיפלומטיים 
בדפוסי  ישראל  מבחינת  לטובה  השינוי  את  להסביר  העשויים  עיקריים  בילטרליים 
ההצבעה: הידוק יחסים באמצעות ביקורים רמי דרג; הענקת סיוע לצורכי פיתוח אזרחי; 

והעמקת קשרים ביטחוניים. 

– הביקורים רמי הדרג באפריקה מבטאים את המאמץ  ביקורים רמי דרג 
2009 ביקר  הדיפלומטי הישראלי לחיזוק קשריה הבילטרליים ביבשת. בספטמבר 
שר החוץ ליברמן באתיופיה, קניה, ניגריה, אוגנדה וגאנה. ביוני 2014 שוב ביקר שר 
החוץ ליברמן ברואנדה, חוף השנהב, גאנה, אתיופיה וקניה. במרץ 2018 שוב ביקר 
ליברמן באפריקה, כשר הביטחון הישראלי הראשון שביקר ברואנדה, טנזניה וזמביה, 
ונפגש, בין היתר, עם נשיא רואנדה פול קגאמה )Kagame(. גם נסיעותיו של נתניהו 
ליבשת מבטאות את החשיבות שמייחסת ירושלים לחיזוק קשריה באפריקה. למשל, 
ביולי 2016 ביקר נתניהו באתיופיה, רואנדה, קניה ואוגנדה. שנה לאחר מכן, בקיץ 
 ECOWAS – Economic( 2017, בעת ביקורו בליבריה, הוא השתתף בוועידת אקוואס
Community of West African States( המאגדת 15 מדינות במערב היבשת. בנובמבר 
2017, בעת ביקור בקניה, נפגש נתניהו גם עם שליטי רואנדה, אוגנדה וזמביה. לצד 
אלה נערכו בשנתיים האחרונות מפגשים בילטרליים – ביקור נתניהו בצ'אד בינואר 
2019 ופגישתו עם מנהיג סודאן באוגנדה בפברואר 2020. זאת ועוד, בדצמבר 2016 
התארחה בישראל משלחת של בכירים מעשר מדינות במערב אפריקה )ליבריה, סיירה 
לאון, סנגל, טוגו, כף ורדה, בנין, בורקינה פאסו, חוף השנהב, גינאה וניגריה( במסגרת 
ועידת אקוואס שנערכה בישראל. המשלחת מנתה 30 שרי חקלאות ובעלי תפקידים 
בכירים בממשלות, בארגון אקוואס ובארגון המזון והחקלאות של האו"ם. במהלך סיור 
שטח משותף עם אנשי ייעור של קרן קיימת לישראל אמר שר החקלאות הליברי כי 
"המפגש והדיבור עם אנשים בישראל על פיתוח, בהחלט שינה את הרושם שקיבלתי 
מאמצעי התקשורת על ארצכם" )קרן קיימת לישראל, 2016(. במקביל לביקורים 
ולחילופי המשלחות בין ישראל וליבריה, בשנים 2017–2020 בלט מאוד השינוי בדפוס 
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ההצבעה של ליבריה )שהחל עוד בשנת 2014(: בשנת 2017 היא תמכה רק ב-5 הצעות 
החלטה אנטי-ישראליות, ב-2018 בהצעה אחת בלבד ובשנת 2019 כלל לא הצביעה 
נגד ישראל אלא נעדרה 16 פעמים ונמנעה פעם אחת מתוך 17 ההצבעות. בשנת 2020 
הייתה ליבריה המדינה האפריקאית היחידה שהצביעה ישירות בעד ישראל )4 פעמים( 

ונעדרה מ-12 הצבעות מתוך 16.

אחת התומכות העקביות הבולטות של ישראל בזירת האו"ם היא רואנדה, והקשרים 
האזרחיים והביטחוניים בין השתיים ענפים. בשנים האחרונות הייתה רואנדה יעד 
לביקורים של בכירים ישראלים, וראש הממשלה נתניהו נפגש עם הנשיא קגאמה 
 2017 במהלך הביקורים המתוקשרים שלו באפריקה בשנים 2016 ו-2017. ביולי 
ביקר קגאמה בישראל והתקבל בחום בידי נתניהו. הפגישה התקיימה כמה ימים לפני 
הבחירות ברואנדה וקגאמה ביקר בישראל ובבריסל בלבד לפני הבחירות, והדבר אינו 
מקרי. קגאמה המעיט בביקורים מחוץ לאפריקה על רקע הביקורת הרבה שהופנתה 
כלפיו והטענות על הפרת זכויות אדם ופגיעה בגורמי אופוזיציה ברואנדה. הוא אף ספג 
ביקורת מצד ממשל אובמה כאשר פעל כדי לשנות את החוקה ברואנדה באופן שאפשר 
לו להמשיך למשול למעשה עד שנת 2034. בעוד בעולם הושמעה ביקורת רבה על 
הנשיא, בישראל הוא התקבל בחום רב )ליבוביץ-דר, 2017(. נתניהו וקגאמה אף נפגשו 
בחודש ינואר 2018 בדאבוס ודנו בהרחבת שיתופי הפעולה בין שתי המדינות )משרד 
ראש הממשלה, 2018(. בשנים הללו, 2016–2018, שבהן התקיימו הפגישות התכופות 
בין שני המנהיגים, הפגינה רואנדה תמיכה בלתי מסויגת בישראל בעצרת הכללית: 
ב-2016 היא נעדרה מכל 18 ההצבעות על החלטות בעניינים הקשורים ישראל; ב-2017 
היא נעדרה מתשע הצבעות, נמנעה בשבע הצבעות, הצביעה נגד ארבע פעמים ותמכה 
רק בהצעה אנטי-ישראלית אחת מתוך 21 הצבעות; בשנת 2018, מתוך 19 הצבעות היא 
נעדרה מהצבעה אחת, נמנעה ב-15 הצבעות ותמכה בשלוש )סלמן, 2019א(. זאת ועוד, 
במהלך פגישת נשיא רואנדה עם שר התקשורת הישראלי יועז הנדל בנובמבר 2020 
בקיגלי בירת רואנדה עלתה הסוגייה של העברת שגרירות רואנדה בישראל לירושלים, 
ודווח שהעניין נמצא על סדר היום של הנשיא. באותו חודש נעדרה רואנדה מהצבעה 
בעצרת הכללית בנוגע להתייחסות להר הבית בירושלים אך ורק בשמו המוסלמי, אל-

חרם א-שריף )Lazaroff, 2020(. עדות שאינה משתמעת לשתי פנים בדבר הקשר בין 
הידוק יחסי חוץ ודפוסי הצבעה בזירת האו"ם ניתן למצוא בדבריו של הנשיא קגאמה, 
שבריאיון לעיתון ג'רוזלם פוסט הבהיר כי ישראל נתרמת מהידוק היחסים עם רואנדה 

 .)Keinon, 2017( בזירת האו"ם, בין היתר

הענקת סיוע לצורכי פיתוח אזרחי – לצד ביקורים של משלחות ובכירים לשם 
הידוק יחסי החוץ, ישראל מעניקה סיוע אזרחי לפיתוח בתחומי החקלאות, החינוך, 
הרפואה והתקשורת ביבשת השחורה. ישראל מייחסת חשיבות רבה לסיוע חוץ ככלי 
דיפלומטי "ממדרגה ראשונה לקידום יעדי מדיניות החוץ והביטחון של ישראל", אשר 
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מוסיף "נדבך חשוב וייחודי ליחסי ישראל ומדינות העולם המתפתחות ואף המפותחות" 
)משרד החוץ, 2020ב(. בניגוד להיעדר נתונים רשמיים, ודאי מפורטים, בנוגע לקשרים 
ביטחוניים של ישראל ביבשת, בכל הנוגע לסיוע האזרחי שישראל מעניקה למדינות 
אפריקה יש בנמצא נתונים רשמיים רבים שמהם ניתן ללמוד על מדינות היעד, סוגי 
הסיוע והיקפם. בשנים האחרונות עומד התקציב של המשרד לשיתוף פעולה בין-לאומי 
2018(. זהו תקציב  220 מיליון דולר בשנה בלבד )ורבין,  במשרד החוץ )מש"ב( על 
מצומצם יחסית, ודאי בהשוואה לתקציב בשנות החמישים והשישים ואף בהשוואה 
לדרישות ארגון ה-OECD מחברותיו להקצות 0.7% מהתוצר המקומי הגולמי לסיוע 
חוץ )שם(. למרות התקציב המצומצם, פעילותה האזרחית של ישראל באפריקה ענפה. 
למשל, ישראל הייתה מחלוצי הסיוע לדרום סודאן באמצעות העברת ידע ומשאבים 
לפיתוח מערכות, תשתיות וטכנולוגיות מים )אלפר, 2015(, והיא מקיימת עימה שיתופי 
פעולה בתחומי החקלאות, פיתוח משאבי טבע, תשתיות, מדע וטכנולוגיה, חינוך והגנה. 
על יחסי השתיים אמרה שגרירת ארצות הברית בדרום סודאן: "זו מדינה שאוהבת 
2019(. הקשרים הללו  אותנו וגם אתכם ]את ישראל[, אך אתכם מעט יותר" )קורן, 
מתבטאים בדפוסי הצבעה חיוביים של דרום סודאן בנושאים הקשורים לישראל, כפי 
שאכן עלה בבדיקה האמפירית וכפי שגם ניתן ללמוד מדבריו של חיים קורן, השגריר 
הישראלי הראשון במדינה, שלפיהם "היחס של דרום סודאן לישראל גובל באהבה" 

)מיכאל וסלמן, 2020(. 

פעילותה האזרחית של ישראל ענפה אף במרכז ובמערב אפריקה, במדינות קמרון, 
גינאה המשוונית, ניגריה, טוגו, גאנה, חוף השנהב, ליבריה וגינאה ביסאו. למשל, בקמרון 
ישראל מקיימת פעילויות הומניטריות ענפות, ביניהן סיוע חירום בעת התפרצות שפעת 
העופות )משרד החוץ, 2016א(, סיוע בהקמת מרכז הכשרה חקלאי, מיזמים בתחום 
ההייטק, מבצעים הומניטריים בצפון המדינה ובמזרחה ומתן שירותי רפואת עיניים 
)משרד החוץ, 2016ב(, ואף פעילות ספורט עבור ילדים במחנה פליטים במסגרת 
פרויקט הומניטרי ביוזמת שגרירות ישראל בקמרון )משרד החוץ, 2014(. בתקופה הזו 
קמרון נמנעה בדצמבר 2012 בהצבעה על החלטה שעסקה במצב זכויות האדם של 
הפלסטינים לאחר מבצע עמוד ענן ברצועת עזה חודש קודם לכן, ובשנת 2014 קמרון 

נמנעה שוב בהצבעה שעסקה באותו הנושא לאחר מבצע צוק איתן.

כלי חשוב נוסף שבאמצעותו מעניקה ישראל סיוע אזרחי הוא השתלמויות 
מקצועיות שבהן משתתפים מדי שנה משתלמים ממגוון רחב של מדינות אפריקה. 
מש"ב מקיים בישראל ובמדינות היעד קורסים והשתלמויות בנושאים רבים, בהם מים, 
חקלאות, רפואה ובריאות הציבור, חינוך, פיתוח קהילתי, מדע וטכנולוגיה, תכנון אזורי 
וסביבה. בהשתלמויות האזרחיות שנערכו בישראל בשנת 2017 נטלו חלק, בין היתר, 65 
משתלמים מקמרון, 18 מבוטסואנה, 28 מחוף השנהב, 49 מאתיופיה, 31 מגאנה, 127 
מקניה, 33 מניגריה, 12 מרואנדה, 36 מאוגנדה ו-13 מטוגו )MASHAV, 2017(. בהקשר 
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זה בולטת מגמת העלייה במספר המשתלמים מקמרון בקורסים שקיים מש"ב בישראל: 
בשנת 2015 השתתפו בקורסים 28 משתתפים, בשנת 2016 – 19, בשנת 2017 – 65, 
בשנת 2018 – 68 משתלמים, ובשנת 2019 הגיע מספר המשתלמים מקמרון ל-80 
)MASHAV, 2015; 2016; 2017; 2018; 2019(. בשנים הללו בלטה התמיכה המדינית 
של קמרון בישראל בדמות הימנעות והיעדרות עקבית מהצבעות בענייני ישראל, בייחוד 
הצבעות שקשורות ישירות לסכסוך הישראלי-פלסטיני. גם בדפוס ההצבעה של חוף 
השנהב חל שינוי של ממש לטובת ישראל במקביל לעלייה במספר המשתלמים בקורסי 
מש"ב בישראל מטעמה. למשל, בשנת 2015 מספרם עמד על 14, בשנת 2016 – על 
 29 19 וב-2019 השתלמו  28 משתלמים, ב-2018 הגיעו לישראל  20, ב-2017 היו 

 .)MASHAV, 2015; 2016; 2017; 2018; 2019(

ראוי לציין גם את השימוש של ישראל ב"דיפלומטיית אסונות" באפריקה: הגשת 
סיוע הומניטרי לנוכח אסונות לשם קידום ואף שיקום של יחסים בין-לאומיים. 
דיפלומטיית אסונות משמשת לעיתים קרובות את מעצבי מדיניות החוץ בישראל, וארגון 
הבריאות העולמי )WHO – World Health Organization( אף העניק לישראל ב-2016 
אות הוקרה על דירוג צוותי החילוץ ובית החולים שדה שלה במקום הראשון במקרים 
של אסונות טבע ברחבי העולם. כמה מהדוגמאות הבולטות להגשת סיוע כזה באפריקה 
בשנים האחרונות הן המשלחת הישראלית  באפריל 2018 לדרום סודאן, שהעניקה סיוע 
הומניטרי לתושבי כפרים באזור מוכה בצורת, בחסות מש"ב; הסיוע ההומניטרי לנפגעי 
מפולת בוץ בסיירה לאון באוגוסט 2017; וסיוע החירום לקמרון בהתמודדות עם מגפת 
שפעת העופות ביולי 2016. הגשת הסיוע ההומניטרי מעלה את קרנה של ישראל 
בקרב משפחת העמים והיא עשויה אף להגדיל את התמיכה המדינית בה במוסדות 
בין-לאומיים. התמיכה העקבית של דרום סודאן וקמרון בישראל בהליכי הצבעה בעצרת 

האו"ם מדגימה זאת היטב. 

גם את התמיכה המדינית העקבית של רואנדה בישראל בהליכי הצבעה באו"ם 
אפשר לפרש על רקע המאמץ הישראלי להידוק יחסי השתיים, המתבטא גם בהגשת 
סיוע אזרחי בפיתוח חקלאות בכמה היבטים – יזמות, טכנולוגיות ומסחר )משרד החוץ, 
2016ב(. כפי שהוצג, רואנדה מביעה בעקביות תמיכה בישראל בהצבעות במוסדות 
האו"ם, ופרט לדפוס הצבעתה בעצרת הכללית שנבדק במחקר זה בולטת תמיכתה גם 
במועצת הביטחון. כך, בעת כהונתה כחברה במועצת הביטחון )2013–2014( בלטה 
2014, שקראה בין היתר להקמת מדינה  הצעת ההחלטה שהעלתה ירדן בדצמבר 
פלסטינית. ההצעה לא התקבלה משום שלא זכתה בתשעה קולות תומכים, ורואנדה 

.)UNSC doc, s/2014/916( הייתה בין הנמנעות

העמקת קשרים ביטחוניים – כאמור, אחד האמצעים העיקריים שמשמשים את 
ישראל לשם הידוק היחסים הבילטרליים הוא חיזוק קשריה הביטחוניים עם מדינות 
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היבשת. באופן כללי, היקף העסקאות הביטחוניות של ישראל באפריקה שולי בהשוואה 
להיקף העסקאות עם מדינות באזורים אחרים בעולם, אך בשנים האחרונות חל גידול 
ניכר בהיקף היצוא הביטחוני לאפריקה, והוא הכפיל את עצמו משני אחוזים מכלל 
העסקאות בשנת 2018 לארבעה אחוזים ב-2019 )בהיקף של 288 מיליון דולר(, אף 
שבאותה תקופה היקף היצוא הביטחוני הכללי הצטמצם במעט – מ-7.4 מיליארד 
2019 )ירידה של שלושה אחוזים(.  2009 ל-7.2 מיליארד דולר בשנת  דולר בשנת 
במילים אחרות, בעוד היצוא הביטחוני הכללי הצטמצם, היצוא הביטחוני לאפריקה 
התרחב )סלמן, 2021(. הקשרים הביטחוניים מתבטאים ביצוא של כלי נשק עיקריים 
)major weapons; כלי טיס וכלי שיט(; יצוא של נשק קל;13 אימון כוחות; ושיפוץ 
ושדרוג של מערכות נשק. כך למשל, ישראל סיפקה כלי נשק עיקריים לקמרון, צ'אד, 
גינאה המשוונית, לסוטו, ניגריה, רואנדה, איי סיישל, דרום אפריקה ואוגנדה. כמו כן, 
ישראל היא אחת משש הספקיות העיקריות של נשק קל לאפריקה, לצד רוסיה, סין, 
ארצות הברית, גרמניה ובלגיה. נשק קל ישראלי נראה בצילומים של צבאות ויחידות 
משמר לאומי של מדינות אפריקה )בקמרון יחידת המשמר הלאומי נקראת "היחידה 
הישראלית"(, שבהם נראים החיילים מצוידים בכלי נשק וברובים מתוצרת התעשייה 
הצבאית של ישראל )רובי גליל משופרים, עוזי, תבור ומקלעי נגב(. הצילומים גם 
מלמדים על מדינות היעד ליצוא הביטחוני הישראלי לאפריקה )למשל קמרון, חוף 
השנהב, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, לסוטו, סוואזילנד, בוטסואנה, ניגריה, 
גינאה המשוונית, אתיופיה, קניה, רואנדה וג'יבוטי; סלמן, 2021(. יתרה מכך, ישראל 
אף מעורבת בתחזוקה, בשיפוץ ובשדרוג של מערכות נשק, ובכללן מטוסי קרב, במדינות 
אפריקה, לרבות אוגנדה, אנגולה וקניה. הסיוע הביטחוני הישראלי מתבטא גם באימון 
צבאות ובאימון המשמר הנשיאותי של חלק מהמדינות )למשל גינאה המשוונית, 
אוגנדה וניגריה; סלמן, 2021(. כפי שעלה מהניתוח האמפירי, לפחות חלק מהמדינות 
הללו הצביעו באופן עקבי לטובת ישראל. עדות מפורשת לכך ניתן למצוא בדבריו של 
הנשיא קגאמה, שבריאיון לעיתון ג'רוזלם פוסט הצהיר שישראל מסייעת לרואנדה 
במאבקה בארגוני הטרור "אל-שבאב" ו"בוקו חראם"; כפי שהוזכר לעיל, באותו ריאיון 
 .)Keinon, 2017( הדגיש קגאמה שישראל נתרמת מיחסיה עם רואנדה בזירת האו"ם
לאור האמור, ניכר שגם היצוא הביטחוני הוא נדבך יסודי וחשוב ביחסי ישראל ומדינות 

אפריקה.

13  ככלל, המידע על עסקאות נשק של ישראל מצומצם ואחד המקורות הוא הדוחות הרשמיים 
 UNROCA – United Nations Register( שישראל מעבירה לסוכנות האו"ם לרישום נשק קונבנציונלי

./https://www.unroca.org ראו ,)of Conventional Arms
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ו.	סיכום
נדבך  אמנם  משקפים  לישראל  שקשורים  בנושאים  האו"ם  בזירת  ההצבעה  דפוסי 
את  מדגימים  הם  אך  ישראל,  של  החוץ  יחסי  ושל  העולמית  הפוליטיקה  של  אחד 
המורכבות שישראל מתמודדת עימה במוסדות האו"ם ועשויים לשקף את טיב היחסים 
המולטילטרליים והבילטרליים שלה. לגופו של עניין, הבדיקה אמנם הוגבלה לבחינת 
כדי  מספיק  רחבה  הייתה  אך  לישראל,  בנוגע  אפריקה  מדינות  של  ההצבעה  דפוסי 
ובהסתכלות על דפוסי הצבעה פרטניים.  להציג תמונת מצב עדכנית בראייה אזורית 
כמו כן, הבדיקה אמנם נוגעת רק לדפוס ההצבעות בעצרת הכללית ולא במוסדות או"ם 
נוספים, כך שאי-אפשר ללמוד ממנה על יכולת ההשפעה של ישראל מעבר לעצרת, אך 
היא עשויה לשקף את המאמצים הנעשים לשם חיזוק היחסים האזוריים והבילטרליים 
של ישראל באפריקה מתוך הנחה שקשרים דיפלומטיים מסייעים בשינוי מגמות של 
דפוסי הצבעה. בהסתכלות כוללת, הבדיקה העידה שחל שינוי לטובה בדפוס ההצבעות 
של מדינות אפריקה, והעובדה שהוא מתבסס בעיקר על הימנעות בהצבעות והיעדרות 

מהן אינה משנה את תרומתו לחיזוק התמיכה המדינית בישראל.

מהבדיקה האמפירית עולים שני דפוסי הצבעה בולטים בענייניה של ישראל: בכל 
הנוגע לנושאים מרכזיים הקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, כמו הזכות להגדרה 
עצמית של הפלסטינים, התמיכה בישראל מועטה; אולם בנוגע לנושאים אחרים, בעיקר 
כאלה הקשורים לעבודת ועדות האו"ם השונות בשאלת פלסטין או לנושאים אזוריים, 
כמו הגולן הסורי, התמיכה בישראל )הכללית ושל מדינות אפריקה( מתרחבת. כאמור, 
בזירת האו"ם מתנהל מאבק על לגיטימציה המתבטא לעיתים אף בהתייחסות לישראל 
כמדינת אפרטהייד, וכן בקידום עקבי של החלטות גינוי המציגות אותה לאורך זמן כמי 
שפועלת בניגוד לערכי העולם המערבי באופן העלול להרחיקה משותפיה הטבעיים. 
למרות זאת, ניתוח אמפירי של דפוסי ההצבעה של מדינות אפריקה ב-171 החלטות 
גינוי של ישראל בעצרת בשנים 2012–2020 מצביע על מגמה של שינוי, גם אם מוגבל, 
שכן התמיכה מתבטאת בעיקר בהימנעות ובהיעדרות. בניסיון להסביר את מגמות 
השינוי, הניתוח הצביע על מתאם )קורלציה( בין דפוסי הצבעה ובין מאמץ דיפלומטי 
ויחסים בילטרליים, הבאים לידי ביטוי בפגישות תכופות בין מנהיגים, בסיוע לצורכי 
פיתוח אזרחי ובקשרים ביטחוניים. הממצאים מצביעים על החשיבות של דיפלומטיה 
ככלי להגברת תמיכה מדינית באו"ם, וחשיבות זו מתחדדת על רקע העניין שהסכסוך 
הישראלי-פלסטיני מעורר בזירה הבין-לאומית; אף שהוא מצומצם בהשוואה לסכסוכים 
אחרים, הוא עדיין מהווה מוקד לדיונים בזירת האו"ם ולרוב הוא מעורר יחס שלילי 
כלפי ישראל. הניתוח של המערכה המדינית שמתנהלת נגד ישראל באו"ם הצביע על 
הפעילות הענפה בנושא הסכסוך בזירה זו, והוא אף מלמד שהסכסוך עדיין מעורר עניין 

בזירה הבין-לאומית לצד השפעותיו האזוריות.
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לאור האמור ועל רקע מאבקי הלגיטימציה המאמר הראה שדיפלומטיה מסייעת 
בהשגת תמיכה מדינית בזירת האו"ם. זהו ממצא חשוב, משום שלאורך השנים 
ניסיונותיה של ישראל להשפיע בזירת האו"ם היו מעטים בטענה שקיימת בשורותיו 
הטיה קבועה נגדה )Salman, 2020(. יש לציין שלצד הניסיון לשנות דפוסי הצבעה 
ישראל פועלת בדרכים נוספות כדי לזכות בלגיטימציה בזירת האו"ם. למשל, יוזמה 
2012 בעצרת  ישראלית בנושא יזמות ופיתוח בעולם השלישי התקבלה בדצמבר 
הכללית בתמיכה של 129 מדינות )החלטה A/RES/67/202(. תרומת ישראל להשגת 
יעדי המילניום של האו"ם הוכרה בהצעת החלטה נוספת שהוגשה ביוזמתה, שעסקה 
בהפיכת יכולות טכנולוגיות חקלאיות לנגישות ויעילות יותר לארצות מתפתחות, בייחוד 
באזורים עניים מוכי בצורת ורעב. הצעת ההחלטה אושרה בעצרת הכללית בחודש 
דצמבר 2011 ברוב של 133 מדינות תומכות )Salman, 2020(. דוגמה נוספת היא 
הצעת החלטה בנושא יזמות לפיתוח בר-קיימא שישראל יזמה, שהועלתה להצבעה 
באו"ם בתאריך 18 בנובמבר 2020. ההצעה, שהתקבלה ברוב של 144 מדינות, עסקה 
בצעדים הנדרשים מכל מדינה לעידוד יזמות וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו 

ממגפת הקורונה )משרד החוץ, 2020א(. 

הניתוח האמפירי של דפוסי ההצבעה של מדינות אפריקה ב-171 החלטות אנטי-
ישראליות בעצרת הכללית הדגים את המתאם בין מאמצי הדיפלומטיה הישראלית 
באפריקה ובין התחזקות התמיכה המדינית מצידן, שמתבטאת בשינוי דפוסי 
ההצבעה שלהן לטובת ישראל במסגרת מאבקי הלגיטימציה במוסדות האו"ם. 
בהקשר זה יש לציין שהתועלות הן הדדיות – כפי שנותח במאמר, מעבר לכך שישראל 
מספקת מענה למגוון של צרכים אזרחיים וביטחוניים של מדינות אפריקה, הקשר 
עימה אף "פותח דלתות בוושינגטון", לדברי רון פרושאור, לשעבר שגריר ישראל באו"ם. 
פרושאור אף סבור כי "השגרירים הכי טובים של ישראל הם אלו שנגענו בהם" )מיכאל 
וסלמן, 2020(, ודבריו מדגימים היטב כיצד דיפלומטיה מסייעת לישראל בזירה הבין-
לאומית. עדות נוספת לכך ניתן למצוא בדבריו של הדיפלומט חיים קורן, שטען בריאיון 
עם מחבר המאמר שמעבר לתרומה להידוק יחסי ישראל ומדינות אפריקה, המאמץ 
הדיפלומטי אף מעלה את הדימוי החיובי של ישראל ואת קרנה ומעמדה בזירה הבין-

לאומית.14 יתרה מכך, בימינו יחסי החוץ של ישראל מתרחבים באמריקה הלטינית, 
באסיה, באגן המזרחי של הים התיכון, באפריקה שמדרום לסהרה ובמפרץ הפרסי 
Kumaraswamy, 2020(. מגמה זו   ;2020 2020; מזרחי,  2019א; דימנט,  )סלמן, 
משרתת אינטרסים כלכליים, אסטרטגיים, ביטחוניים ומדיניים של ישראל, ואף תורמת 
להגברת התמיכה המדינית בפעולותיה. לאור האמור ובהסתכלות כוללת, נראה כי ייטב 
לישראל להמשיך בקו דיפלומטי של הידוק יחסים בילטרליים, משום שהשינויים שחלו 

14  ריאיון עם הדיפלומט חיים קורן, 23.1.2022.
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בדפוסי ההצבעה של מדינות מסוימות ואף של גושים מסוימים מעידים שהמאמץ 
הדיפלומטי אינו עקר. לפיכך, חשוב להיות חלק מארגונים בין-לאומיים, לרבות ארגון 
האו"ם, תוך כדי המשך הפעילות הדיפלומטית. מבחינה זו, המהלך של פרישת ישראל 
מארגון אונסק"ו בעקבות צעד אמריקאי דומה לא בהכרח ישרת את ישראל, בדיוק 

משום שהוא יאפשר ליריבותיה לפעול ביתר חופשיות.
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תקציר
צדק ַמעֲברי, כפרקטיקה פוליטית וכדיסציפלינה מחקרית, מבקש להתמודד עם הפרה 
מסיבית של זכויות אדם – שבוצעה בזמן עימות אלים או תחת משטר דיכוי – בעת 
המעבר למשטר דמוקרטי. אלימות מינית-מגדרית במלחמה היא תופעה שכיחה, אך 
לאורך ההיסטוריה נתפסה כאקט פרטי של תוקפנות מינית ולא כפשע מלחמה שיש 
–1992( בוסניה  במלחמת  נשק  ככלי  באונס  הנרחב  השימוש  הדין.  את  עליו  לתת 

1995( הביא להכרה בכך שתופעה זו משמשת כנשק רב עוצמה לצורך השגת מטרות 
זו  פרקטיקה  של  בתכליתה  הבין-לאומית  הלב  תשומת  את  ומיקד  פוליטיות-צבאיות, 

בקונפליקט אלים ובביצוע טיהור אתני.

מאמר זה מבקש לדון בסוגיית ההעמדה לדין של הנושאים באחריותיות לתופעת 
האלימות המינית-מגדרית במלחמה לאחר כינון סדר בין-לאומי-מדיני חדש, באמצעות 
בחינת תופעת אונס הלחימה ההמוני שהתרחש במלחמת בוסניה והשיטות לסיווגו, 
להגדרתו ולהתמודדות המעברית עימו במעבר למשטר הדמוקרטי. לפי אחת הגישות 
של צדק מעברי, גישת הצדק המאחה, יש להעדיף שיקולים של שלום, יציבות ותועלת 
חברתית בעת ההחלטה אם להעמיד לדין פושעי מלחמה בתקופת המעבר למשטר 
דמוקרטי. ואולם, המאמר מבקש להראות כי במקרה של פשעי אלימות מינית במלחמה 
שיקולים אלה מתגמדים לנוכח חומרת העוולות, ולכן אין לוותר על גישת הצדק הגמולי, 
הדוגלת בהעמדה לדין ובענישה של המעוולים והנושאים באחריותיות לעבירות אלה. 
זאת ועוד, המאמר יראה כי העמדה לדין של מעוולי אונס הלחימה משנה את סיווגו 
המשפטי של הפשע, מאשררת את שיוכה של העוולה לסֶפרה הציבורית ומבהירה כי 

פשע זה אינו מקובל בימי שלום – קל וחומר בעת לחימה. 

 צדק מעברי ואלימות 
 מינית-מגדרית במלחמה: 

מלחמת בוסניה כמקרה בוחן
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א.	מבוא
 )1992–1945( יוגוסלביה  של  הפדרלית-סוציאליסטית  הרפובליקה  של  התפרקותה 
שאזרחיה  והרצגובינה,  בוסניה  בהן  אותה,  שהרכיבו  המדינות  לעצמאות  הובילה 
אתנו-לאומיות  קבוצות  משלוש  מורכבת  הבוסנית  החברה  בוסנים.  מכונים  בכללותם 
התעצם  ביניהן  והסכסוך  ובוסניאקים,1  קרואטו-בוסנים  סרבו-בוסנים,  דומיננטיות: 
לכדי מלחמת אזרחים שבה שלוש הקבוצות האתניות נלחמו זו בזו בעת ובעונה אחת. 
במלחמה זו נעשה, בין היתר, שימוש מסיבי באלימות מינית-מגדרית ככלי נשק כלפי 
כלל הקבוצות האתניות,2 ואומדן כלל הקורבנות של אלימות מסוג זה הוא בין 20 אלף 
והסרבו- הסרבים  בקרב  אולם  מין,  לפשעי  אחראיות  הקבוצות  כל  אמנם  אלף.  ל-60 

בוסנים3 היה הנוהג של אלימות מינית למדיניות צבאית יזומה ושיטתית שתוכננה טרם 
 Allen, 1996;( הסרבי  מהשטח  בוסניאקים  של  אתני  טיהור  לצורך  המלחמה  פרוץ 
 Salzman, 1998; Coan, 2000; Gallagher, 2003; Snyder et al., 2006; Albert,

.)2019; Di Lellio and Kraja, 2021

פרעות אונס אלו מיקדו את תשומת הלב הבין-לאומית במאפייניה ובמטרותיה 
של פרקטיקה זו, הצביעו על היעדר שיח וחקיקה הומניטרית ויצרו קונצנזוס שלפיו 
אלימות מינית-מגדרית במלחמה היא נשק מלחמתי לכל עניין ודבר. לראשונה נשפטו 
בבית משפט פלילי בין-לאומי אד הוק חיילים שביצעו עבירות מין, ובכתבי האישום של 
הנושאים באחריותיות – ראשי מדינה, מנהיגים פוליטיים ומנהיגים צבאיים – הוזכרה 
תופעת השימוש באונס ככלי מלחמה כסעיף תחת אישום ברצח עם. התפתחויות 
אלו ואחרות במשפט הפלילי הבין-לאומי, וכן החלטות שונות של האו“ם, חיזקו את 
מחויבותה של הקהילה הבין-לאומית למאבק בפשעי מין בעיתות מלחמה באמצעות 
 Diken and( שימוש במנגנונים שונים של צדק מעברי, ובעיקר בתביעות משפטיות

 .)Laustsen, 2005; Cohen, 2013

צדק ַמעֲברי, כפרקטיקה פוליטית ודיסציפלינה מחקרית, בוחן את התמודדתן 
של חברות עם מורשת של סכסוכים והפרות המוניות של זכויות אדם בתקופת שינוי 
משטרי. מקובל להבחין בין שתי גישות מרכזיות של צדק מעברי: גישת הצדק הגמולי 
מדגישה את האחריותיות ואת הצורך בהעמדה לדין של מעוולים ובעיקר הנושאים 
באחריותיות, וגורסת כי טיעונים המבכרים יציבות משטרית ושלום אינם יכולים להוות 

אזרחי בוסניה והרצגובינה בכללותם מכונים בוסנים. תושבי המדינה בני הדת המוסלמית מכונים   1
 .)Bošniaks( בוסניאקים

הספרות המחקרית מכירה בספקטרום רחב של עוולות מגדריות בסכסוכים אלימים ותחת משטרי   2
דיכוי. המאמר מתמקד באלימות מינית-מגדרית, שהיא אחד האלמנטים השכיחים ביותר בנסיבות 

שכאלה.
כדי לפשט את הדיון ייכללו מעתה ואילך הסרבו-בוסנים בקבוצה המכונה “סרבים“.  3
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עילה לפטור מעונש או לחסינות ממנו. לעומתה, גישת הצדק המאחה מדגישה את 
הצורך בסיום הסכסוך וגורסת כי אפשר להימנע מהעמדה לדין של מעוולים, ובהם 
הנושאים באחריותיות, אם הדבר יסייע ביצירת מעבר מוצלח שיוביל לשלום ולכינון 
 Teitel, 2003; Bell, 2009; Sharp, 2011; Eisikovits, 2017;( משטר דמוקרטי יציב
Seibert-Fohr, 2019(. שתי הגישות וההבדלים ביניהן בכל הנוגע להעמדה לדין של 

פושעי לחימה יתוארו בהרחבה בהמשך.

במפגש שבין צדק מעברי לעוולות אלימות מינית במלחמה מתגלה ועולה מתח 
בין תועלת חברתית לצדק, ובו מבקש לדון מאמר זה: כיצד יש לפעול בנוגע לַנושאים 
באחריותיות למעשי אונס לחימה המוני לאחר כינון סדר חדש – האם יש להעמיד לדין 
גם את הדרג המדיני והצבאי במסגרת השאיפה לצדק, או שמא כדי להביא לשלום 

וליציבות יש להשהות את העמדתם לדין או אף להעניק להם חסינות מעונש?

הספרות המחקרית המשלבת בין צדק מעברי למגדר עסקה עד כה, בין היתר, 
בסיבות המבניות שבגינן נשים פגיעות יותר בעת קונפליקט, בשילובן של נשים 
 O’Rourke,( במנגנונים מעבריים או בהתאמתם של מנגנונים אלו לעבירות של אלימות
2015(. זאת ועוד, הספרות המחקרית מתייחסת לסוגיית אונס הלחימה מנקודת 
מבט משפטית, כחלק מהאשמות בביצוע רצח עם, אך טרם התפנתה לעסוק בשאלת 
ההעמדה לדין של הנושאים באחריותיות בהקשר הספציפי של אלימות מינית במלחמה, 
בהתייחס למתח שבין תועלת חברתית לצדק. יתרה מכך, הדיון בתופעת אונס הלחימה 
נעשה עד כה באמצעות כלים משפטיים אך לא באמצעות כלי המחשבה המדינית. 
מסיבה זו בולטת בהיעדרה התייחסות למתח שבין תועלת חברתית לצדק בהקשר 
הייחודי של אלימות מינית-מגדרית במלחמה בכלל ובהקשר של מחשבה מדינית 

קונטקסטואלית בפרט. 

ב.	צדק	מעברי	לגישותיו	
צדק מעברי, כפרקטיקה פוליטית וכתחום מחקר אקדמי, עוסק בהתמודדות עם פגיעה 
ממשית ורחבת היקף בזכויות אדם בזמן שינוי משטרי. ניתן לתאר את התחום כמערכת 
ערכים שבה נעזרות חברות היוצאות מסכסוך אלים או ממשטר דיקטטורי, בניסיון לייסד 
משטר דמוקרטי יציב. תכליתו של הצדק המעברי לאזן בין שתי מטרות נורמטיביות: 
מחד גיסא, על הצדק המעברי להתעמת עם עוולות העבר ולהבטיח אחריותיות כלפיהן, 
ומאידך גיסא, מטרתו ליצור הסדרים חברתיים, פוליטיים ומשפטיים חדשים הוגנים. 
שלטונית  יציבות  כינון  פיוס,  דמוקרטיה,  שלום,  השגת  רבות:  מטרות  מעברי  לצדק 
וחברתית, כינון והשתתה של שלטון החוק, כיבוד זכויות הפרט, יצירת תיעוד אמין של 
והענשה של האחראים לעוולות, סיוע בשיקום הקורבנות  זיהוי  זכויות האדם,  הפרת 

צדק מעברי ואלימות מינית-מגדרית במלחמה: מלחמת בוסניה כמקרה בוחן



73

וכן עצירת האלימות. בשל הדואליות המובנית של התחום, המטרות הרבות של צדק 
מעברי אינן בהכרח עולות בקנה אחד ונוצרים מתחים המקשים על השגת כל מטרות 

.)Teitel, 2000; Kaufman, 2005; Eisikovits, 2017( המעבר במלואן ובאותו הזמן

בבסיסו של הצדק המעברי מצויה דילמה המכונה “תועלת חברתית לעומת צדק“, 
העוסקת במתח שבין התועלת החברתית – יציבות שלטונית וכינון שלום, ובין השגת 
הצדק – העמדה לדין של מפירי זכויות אדם. המתח בין תועלת חברתית לצדק נוצר 
בשל האפשרות כי התעקשות על אחריותיות והעמדה לדין של בכירי המשטר עלולה 

להוות מכשול בפני השגת התועלת החברתית בחברות מעבריות.

דילמה זו הובילה להתפתחותן של שתי גישות מרכזיות לצדק מעברי המתחרות 
זו בזו: הראשונה היא גישת הצדק הגמולי )Retributive Justice(, גישה לגליסטית 
המדגישה את האחריותיות והצורך בהעמדה לדין של מעוולים הנושאים באחריות, 
והגורסת כי טיעונים העוסקים ביציבות משטרית ושלום אינם עילה לפטור מעונש 
או לחסינות ממנו. לפי גישה זו, להעמדות לדין יש תפקיד היסטורי ופוליטי בתקופות 
מעבר כיוון שהן משרטטות את הגבול בין המשטר הקודם וסכסוכי העבר ובין המשטר 
החדש; מסייעות בהשגת לגיטימציה לכינון שלטון החוק ולהחלתו, שהכרחית לגיבוש 
דמוקרטיה בעתיד; ומחזקות את אמון האזרחים במוסדות הציבור ויוצרות דה-לגיטימציה 
של המשטר הישן. ענישה, בתקופה מעברית בעיקר, נתפסת אומנם כגמול, אך מטרתה 
 Teitel, 2000;( היא להחזיר למוטב לא רק את המעוול הבודד כי אם את החברה כולה

.)Williams and Scharf, 2002

מנגד, גישת הצדק המאחה )Restorative Justice( מדגישה את הצורך בסיום 
וגורסת כי אפשר להימנע מהעמדה לדין של מעוולים, בהם הנושאים  הסכסוך 
באחריותיות, אם הדבר יסייע ביצירת מעבר מוצלח שיוביל לשלום ולכינון משטר 
דמוקרטי יציב. זוהי גישה כוללנית המוסיפה לממד המשפטי ממדים מוסריים, חברתיים, 
פוליטיים וכלכליים ומציעה חלופות למשפטים פליליים ולענישה, בעיקר באמצעות 
מנגנונים לא-משפטיים דוגמת ועדות פיוס ואמת, אנדרטאות, יוזמות לרפורמה מוסדית 
ופיצויים. כלומר אליבא הגישה המאחה ענישה היא אפשרות קיימת אך אינה הכרח, 
ונכון לומר כי תפיסות מאחות מאופיינות לעיתים קרובות בכך שהן מבקשות להפחית 
ענישה של מעוולים ואף להימנע ממנה. גישה זו רואה במנגנונים השונים של הצדק 
המעברי כלי לתיקון העוולה, מתוך תפיסה הוליסטית הרואה את הקורבן והמעוול כחלק 
 Wenzel et al., 2008;( מהחברה ומאפשרת לשניהם לקחת חלק בתהליך השגת הצדק

.)O’Reilly, 2017

הילה פיקאלי



74

ג.	צדק	מעברי	ואלימות	מינית-מגדרית	במלחמה
אלימות מגדרית, מינית בעיקרה, היא תופעה שכיחה בקונפליקטים אלימים, אך לאורך 
או  מלחמה  של  לוואי  כתוצר  מינית,  תוקפנות  של  פרטי  כאקט  נתפסה  ההיסטוריה 
כשלל מלחמה, ולא כפשע מלחמה וכמעשה פוליטי שיש לתת עליו את הדין על פי 
הכישלון  נפוץ  כך  נפוץ,  עצמו  הלחימה  שאונס  כשם  ההומניטרי.4  הבין-לאומי  החוק 
שהתעלמו  המפקדים  האונסים,  החיילים  הם:  באשר  המעוולים  את  ולהעניש  לחקור 
 MacKinnon, 1994; Hansen, 2000;( מהתופעה, ולענייננו – הנושאים באחריותיות

5.)Goldstone and Dehon, 2003; Aoláin, 2006; Milillo, 2006

אחריתה של 1992 הייתה לנקודת מפנה בעניין האלימות המינית במסגרת עימותים 
מזוינים. הדיווחים על השימוש הנרחב באונס כטקטיקה במלחמת בוסניה מיקדו את 
תשומת הלב הבין-לאומית בתכליתה של פרקטיקה זו לביצוע טיהור אתני במסגרת 
קונפליקט אלים, והבהירו כי מדובר בנשק מלחמתי בעל תפקיד אסטרטגי בהשגת 
מטרות צבאיות או פוליטיות. פרעות האונס במלחמת בוסניה חשפו את חסרונם הבולט 
של השיח והחקיקה בחוק ההומניטרי והביאו להכרתו של החוק הבין-לאומי בתופעה 
כפשע מלחמה ולסיווגו כפשע נגד האנושות, במקרה שזו הייתה תופעה שיטתית. בשנת 
 International( 1993 הוקם בהאג בית הדין הפלילי הבין-לאומי ליוגוסלביה לשעבר
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, להלן ICTY(, שתכליתו העמדה לדין 
של אינדיווידואלים החשודים בביצוע עבירות על החוק הבין-לאומי ההומניטרי במהלך 
הקונפליקט, לפי הסעיפים “רצח עם“, “פשעי מלחמה“ ו“פשעים נגד האנושות“. הסמכות 
שניתנה ל-ICTY, מחויבותם של התובעים והשופטים, אומץ ליבן של השורדות6 ובעיקר 
פרשנות רחבה לתקיפה מינית הובילו לענישה של תוקפים מיניים בעת מלחמת בוסניה. 
בית המשפט קבע כי אלימות מינית אינה מוגבלת לפלישה פיזית לגוף האדם ויכולה 
לכלול מעשים שאינם מערבים חדירה או אפילו מגע פיזי, ומצא כאחראים גם מפקדים 
שלא השתתפו במעשה אך לא עשו דבר כדי למנעו. כמו כן, חוזקה ההלכה שאונס 

רוב קורבנות האלימות המינית בימי מלחמה ושלום כאחד הן נשים, ולכן התרחב השימוש במונח   4
“אלימות מינית-מגדרית“. מסיבה זו אבקש להתייחס לקורבנות עוולת אונס הלחימה בלשון רבות. ברור 
כי בשימוש לשוני זה אין כל כוונה להוציא את הקורבנות הגברים מחוץ לכלל. ראו לדוגמה את ההגדרה 
שלהלן: “אלימות מינית ומגדרית ]...[ היא אלימות המופנית נגד אישה בגלל היותה אישה או המשפיעה 

.)Pruitt, 2012: 300 על נשים באופן לא פרופורציונלי“ )מצוטט אצל
המונח “אונס לחימה“ במאמר זה מתייחס לכל פשעי המין האלימים, ולא רק לאונס במובן הקלאסי   5
הצר. הגדרה זו כוללת בתוכה פשעי מין שונים, ובהם עינוי מיני, זנות כפויה, שעבוד מיני ועוד )חגאי-פריי, 

 .)288 :2001
בספרות האקדמית העכשוויות מתנהל דיון מתמשך באשר לשימוש במונח “קורבנות“ לעומת   6
“שורדות“, המעיד כי ההתמודדות עם השלכות האלימות המינית מתרחשת גם בזמן ההליך המעברי 
 Pruitt, 2012; O’Reilly,( ובעיקר לאחריו. במאמר נעשה שימוש בשני המונחים ללא הבדל סמנטי ביניהם

.)2017
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יכול להיות סוג של עינוי והוצעה לראשונה הגדרה רחבה וברורה לעבירת האינוס בחוק 
הפלילי הבין-לאומי. לראשונה נשפטו בטריבונל בין-לאומי ייעודי אד הוק מבצעי עבירות 
מין, ובכתבי האישום של הנושאים באחריותיות – ראשי מדינה, מנהיגים פוליטיים 
ומנהיגים צבאיים – חסתה התופעה תחת אישום ברצח עם. יתרה מכך, אונס הלחימה 
 Genocidal( ההמוני בבוסניה הוא שהביא להגדרת התופעה כאונס למטרת רצח עם
 MacKinnon, 1994; Campanaro,( מדיניות צבאית של אונס למטרת רצח עם :)Rape

7.)2001; Russell-Brown, 2003; O’Reilly, 2017

פועלו של ה-ICTY סימן את ראשיתו של עידן חדש בכל הנוגע להענשת עברייני 
 ICTR –( מין במלחמה. בשלהי 1994 הוקם בית הדין הפלילי הבין-לאומי לרואנדה
International Criminal Tribunal for Rwanda(, במטרה לחקור ולהעמיד לדין מבצעי 
מעשים דומים במלחמה שהתרחשה ברואנדה, והוענקו לו סמכויות רחבות יותר מאשר 
אלה של ה-ICTY. לראשונה הייתה הכרה משפטית בעבירות מין שבוצעו ברואנדה 
וביוגוסלביה לשעבר וכן ענישה בגין עבירות אלו. בטריבונלים אלו הוכר אונס לחימה 
כפשע מלחמה, כפשע נגד האנושות, כרצח עם וכהפרה חמורה של אמנות ז‘נבה 

.)Campanaro, 2001; Aroussi, 2011(

2002, הייתה ציון דרך  1998 ונכנסה לתוקף ביולי  אמנת רומא, שנכתבה ב-
נוסף בכל הנוגע לאונס לחימה. האמנה קבעה כי פשעי מגדר ומין כפופים לסמכות 
השיפוטית של בית הדין הפלילי הבין-לאומי )International Criminal Court, להלן 
 ICC-ומיסדה הליך ברור המבטיח כי הפושעים יטופלו כראוי. לפי אמנה זו ל ,)ICC
סמכות שיפוט רחבה בכל הקשור ל“רצח עם“, “פשע נגד האנושות“ ו“פשע מלחמה“, ויש 
בה התייחסות מפורשת לפשעי מין ובכללם “אונס, שעבוד מיני, זנות כפויה, עיבור כפוי, 
עיקור כפוי וכל אלימות מינית אחרת בעלת משקל דומה“. סמכויות שיפוט אלו הוענקו 
עוד טרם כתיבת האמנה גם לבית המשפט הפלילי הבין-לאומי ליוגוסלביה לשעבר, 
כמו גם לבית המשפט הפלילי הבין-לאומי לרואנדה )חגאיי-פריי, 2011: 291–292; 

.)Pruitt, 2012: 306

העמדתם לדין של מנהיגים סרבים ב-ICTY קידמה את ההכרה באחריותיות לפשעי 
2000 התקבלה  אלימות מינית-מגדרית במלחמה ואת הענישה בגינם. באוקטובר 

תקצר היריעה מלתאר את פסקי הדין פורצי הדרך של הטריבונל שעיקרם אונס לחימה, אך ראוי   7
להזכיר את משפטו של אנטו פורונדג‘יה )Prosecutor v. Furundzija(, שבו פסקו השופטים כי לא 
נמצאה כל הגדרה לאונס בחוק הבין-לאומי. לפיכך הוצעה לראשונה הגדרה רחבה ונהירה לעבירת האינוס 
ובכך נקבע תקדים משפטי היסטורי במשפט הפלילי הבין-לאומי )ICTY, 1998(. במקרה של קונרץ‘ 
ואחרים )Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vukovic( הואשמו והורשעו לראשונה חיילים בבית דין 
פלילי בעבירות של אונס ושעבוד מיני כסעיף העומד בפני עצמו, ופסק הדין הציג תקדימים המצמצמים 
פערים בהמשגה המשפטית הבין-לאומית של “שעבוד“ ו“פשעי מלחמה“, ואף הרחיב את הגדרת פשע 

.)ICTY, 2001( אונס הלחימה כפי שהוצג במקרה פורונדג‘ה

הילה פיקאלי
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במועצת הביטחון של האו“ם החלטה 1325, שבה מופיעה בין היתר התייחסות מפורשת 
לאחריותיות לפשעי אלימות מינית במלחמה )סעיף 11(:

Emphasizes the responsibility of all states to put an end to 
impunity and to prosecute those responsible for genocide, 
crimes against humanity, and war crimes including those 
relating to sexual and other violence against women and girls, 
and in this regard stresses the need to exclude these crimes, 
where feasible from amnesty provisions.8

1820 של  2008 התקבלה פה אחד החלטה  בהמשך ישיר להחלטה זאת, ביוני 
מועצת הביטחון, שהכירה מפורשות בפשעי מין כנשק בעת עימות.9 החלטה זו קובעת 
כי שימוש באלימות מינית כלפי נשים הוא טקטיקת מלחמה שמטרתה להשפיל את 
האויב, לשלוט בו, להלך עליו אימים ולפגוע במורל שלו. כמו כן, בהחלטה זו מופיעה 
נכונות להטלת סנקציות כלכליות וצבאיות נגד צדדים הנוקטים באלימות מינית נגד 
נשים. בהחלטה הכירה מועצת הביטחון של האו“ם כי אלימות מינית-מגדרית מהווה 
איום על ביטחונן של נשים ברחבי העולם, וציינה כי אונס וצורות אחרות של אלימות 
מינית במלחמה יכולות להיחשב כפשע מלחמה ופשע נגד האנושות. כמו כן, המועצה 
הדגישה כי תמו הימים שבהם זכו המעוולים לחסינות מעונש כחלק מגישה מקיפה 
התרה אחר יציבות, שלום, צדק, אמת ופיוס לאומי. בהמשך להחלטה 1820, בספטמבר 
2009 אימצה מועצת הביטחון את החלטה 1888, הקוראת למנות נציג מיוחד במהלך 
עימות מזוין לצורך תיעוד האלימות המינית בסכסוכים במטרה לצמצמה. החלטות אלו 
הן תוצאה ישירה של תקדימי ה-ICTY בנושא. בהמשך נתקבלו החלטות נוספות בתחום 
זה שתקצר היריעה מלתאר – החלטה 1889 )2009(, החלטה 1960 )2010( והחלטה 

2106 )2013(, שהמשיכו את הקו המנחה של ההחלטות שקדמו להן.

עם זאת, יש להבהיר כי הדרך לענישה בפועל עודה ארוכה, ומספר התביעות 
המשפטיות שהתייחסו לאלימות מינית כאל פשע מלחמה נמוך במיוחד, אף שה-

ICTY ייחס חשיבות עליונה למאבק בתופעת הפטור מעונש לפושעי מלחמה. רבים 
מהמעוולים מעולם לא נתנו את הדין על מעשיהם ונראה כי לעולם לא יועמדו לדין. 
יתרה מזאת, הנושאים באחריותיות לאלימות המינית רחבת ההיקף שהתרחשה במהלך 

 Unites Nations Security Council Resolution 1325, S/Res/1325 )2000( )31 October  8
2000(, p. 3

 .Unites Nations Security Council Resolution 1820, S/Res/1820 )2008( )19 June 2008(  9
החלטה מספר 1820 של מועצת הביטחון גינתה את השימוש באלימות מינית ככלי מלחמה וחיזקה את 
החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו“ם, והופיעה בה גם דרישה מהצדדים בסכסוך לנקוט אמצעים 
מתאימים כדי להגן על אזרחים מפני אלימות מינית, לרבות אימון חיילים ואכיפת אמצעים משמעתיים.
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מלחמת בוסניה אומנם הועמדו לדין בגין פשעים נגד האנושות, אך בכתב התביעה לא 
הופיעו עוולות האלימות המינית כסעיף בפני עצמו, ובתקציר פסק הדין הן לא הוזכרו 
כלל. אם כך, אלימות מינית אמנם מוכרת על ידי הקהילה הבין-לאומית כפשע מלחמה, 
אך ההתייחסות לפשע זה, משפטית ואחרת, אינה מקיפה ונחרצת כמו ההתייחסות 
 Aroussi, 2011; Manjoo and McRaith, ;2011 ,לפשעי מלחמה אחרים )חגאי-פריי

.)2011; Pruitt, 2012

ההעמדה לדין של מעוולי אונס הלחימה, ובהם הנושאים באחריותיות, מעלה סוגיות 
רבות לדיון, למשל מתן מענה לצורכי הקורבנות, עלות ההליך המשפטי וקשיים טכניים, 
“צדק של מנצחים“, משפט פלילי כצדק בררני, רטרואקטיביות ועוד.10 החלת טיעוני 
הגישות השונות של צדק מעברי על אירוע שהתרחש במציאות מעמידה את התיאוריה 
למבחן אל מול מערך שיקולים מציאותי ורחב יותר משיכולים לייצר, ככל הנראה, דיונים 

תיאורטיים וניסויים מחשבתיים. 

ד.	מקרה	בוחן:	ההתמודדות	המעברית	עם	עוולות	אלימות	
מינית-מגדרית	במלחמת	בוסניה	

מאמר זה מבקש לבחון ארבעה שיקולים מהותיים מפרספקטיבת הצדק הגמולי והצדק 
המאחה, בכל הנוגע להעמדה לדין כמנגנון של צדק מעברי בהקשר הספציפי של אונס 
לעומת  חברתית  “תועלת  דילמת   )1( בוסניה:  במלחמת  שהתרחש  ההמוני  הלחימה 
לאלימות  באחריותיות  לנושאים  וענישה  גמול   )3( בחברה;  הפיוס  קידום   )2( צדק“; 

מינית-מגדרית במלחמה; )4( יצירת תיעוד היסטורי אמין.

1. דילמת תועלת חברתית לעומת צדק
כל המעוולים באונס הלחימה,  לדין של  לדרוש העמדה  יש  גישת הצדק הגמולי  לפי 
ובהם הנושאים באחריותיות, משום שפעולה זו תבסס את יציבותו של המשטר החדש 
ותעניק לו לגיטימציה, תקדם את הפיוס ותסייע לחברה לאחות את השברים ולהתקדם 
הצדק  גישת  לפי  אדם. מנגד,  זכויות  וכיבוד  יציבות משטרית  עתיד של שלום,  לעבר 
המאחה ההתעקשות להעמיד לדין את המעוולים, ובעיקר את בכירי המשטר הקודם, 
להנצחת  ותגרום  שהושגו  והפיוס  השלום  את  תערער  השלטונית,  ביציבות  תפגע 
 Teitel, 2000; Williams and Scharf, 2002; Pruitt, 2012;( בחברה  השסעים 

.)Eisikovits, 2017

מאמר זה מבוסס על עבודה לשם קבלת תואר מוסמך שהוגשה במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת   10
בר אילן, שבה נידונו בהרחבה סוגיות אלו ואחרות באמצעות גישת הצדק המאחה והצדק הגמולי 

בהתייחסות לתופעת אונס הלחימה במלחמת בוסניה. 
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בהקשר הבוסני, מאחר שאונס הלחימה היה תופעה רחבת היקף שאחראי לה 
לא רק החייל הבודד, גישת הצדק הגמולי טוענת כי גם בכירי הממשל ומנהיגי הצבא 
חייבים בדין פלילי על העוולה. העמדה לדין בגין תופעת אונס הלחימה תחת המשטר 
החדש תייסד מסורת של מחויבויות לזכויות אדם וזכויות נשים בכללן, ותהווה הכרזה 
כי פשעי מין, בימי מלחמה ובימי שלום, לא יעברו בשתיקה וללא מתן דין מעתה ואילך 
)MacKinnon, 1994; Teitel, 2000(. יש לציין כי ההכרה המשפטית הבין-לאומית 
 ,)DusanTadic(́ ‘הראשונה בפשעי מין במובנם הרחב הייתה במשפטו של דושאן טאדיץ
שהורשע בתקיפה מינית של גברים.11 הרשעה זו חשפה כי קורבנות אונס לחימה הם 
בני אדם משני המינים, והבהירה כי אונס לחימה הוא פשע פסול ללא קשר למגדר 

.)Henry, 2011( הקורבן

על פי גישת הצדק הגמולי, חסינות מהעמדה לדין של כל מעוולי אונס הלחימה 
)החיילים האונסים והנושאים באחריותיות( תגרור אלימות נוספת, שכן הקורבנות ובני 
משפחותיהן יחושו כי המשטר החדש מתעלם מהכאב ומהסבל שנגרמו להם, ויבקשו 
לעשות צדק או לנקום את נקמתם בדרכים לא פורמליות ולא חוקיות. המצדדים בגישה 
זו מבקשים להזכיר כי בחברות פטריארכליות מסורתיות, כמו החברה הבוסנית על 
כל הקבוצות האתניות המרכיבות אותה, האונס נתפס כמעשה משפיל ופוגע לא רק 
 Diken and( בקורבן אלא גם במשפחה ובקהילה שלה, והן יבקשו לנקום את הפגיעה

.)Laustsen, 2005; Milillo, 2006; Lambourne and Carreon, 2016

בהתעלם מהשאלה מיהי הקבוצה שנקטה ראשונה את פרקטיקת אונס הלחימה, 
ברור לכול כי נקמה היא מעגל אין-סופי, בעיקר כשמדובר בקבוצות המחזיקות בנרטיב 
היסטורי בדבר היותן קורבן דוגמת האומה הסרבית, שאליה משתייכת הקבוצה הסרבו-

בוסנית. במקרים כאלה יש יסוד סביר להניח כי הרצון לנקם לא יתפוגג מעצמו, וכי 
חסינות מהעמדה לדין ופטור מעונש על העוולה הנידונה יובילו לחידוש האלימות 
המינית בין הקבוצות. כך תתחדש הלחימה ותתערער יציבות הממשל החדש )בן-דוד, 

.)Williams and Scharf, 2002 ;2005

הוכחה לטיעון זה ניתן למצוא במלחמת העולם השנייה: עם תום המלחמה צעדו 
חיילי הצבא האדום לגרמניה הנאצית ואנסו אלפי נשים גרמניות כנקמה על פשעי הרייך 
השלישי. אונס לחימה לא היה פרקטיקה נפוצה של הצורר הנאצי, ועובדה זו מחזקת 
את הטענה של גישת הצדק הגמולי כי אונס כמעשה נקם עלול להתעורר לאחר כל 
קונפליקט, על אחת כמה וכמה אם נעשה שימוש נרחב בפרקטיקה זו בתקופת הלחימה 
עצמה )Wood, 2006; Clark, 2016(. אם כן, בהקשר הבוסני מוטב להעמיד לדין את 

המעוולים כדי לשמר את השלום שהושג ולסייע בייצוב המשטר החדש.

ICTY, ”Landmark Cases”, http://www.icty.org/sid/10314  11
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זאת ועוד, גם אם לא תתחדש האלימות בשל שאיפות הנקם, היעדר טיפול משפטי 
בסוגיה חשובה זו עלול לחבל באמון האזרחים הפגועים במשטר החדש, העושה את 
צעדיו הראשונים ביצירת מסורת הדורשת אחריותיות. העמדה לדין תגדיל את אמון 
האזרחים בממשל החדש, תיצור מערכת משפטית מתפקדת הזוכה ללגיטימציה 
ציבורית, תעודד יצירת מסורת חדשה של הגנה על זכויות אדם וזכויות נשים הדורשת 
אחריותיות על פגיעה בזכויות אלה, ותוביל תפיסה שלפיה אלימות מינית, בימי מלחמה 
או שלום, לא תתקבל במשטר החדש. כל אלו יסייעו לטפח אידיאלים דמוקרטיים 

.)Teitel, 2000; Pruitt, 2012( ויתרמו ליציבות המשטר החדש ולקידום השלום

הנושאים  לדין של  רואה בהעמדה  גישת הצדק המאחה  לכך,  גמור  בניגוד 
באחריותיות לאלימות מינית במלחמה פעולה שדווקא מסכנת את המשטר החדש 
ויציבותו. לפי גישה זו, במקום לתת לזוועות לשכוך ולהתמודד עימן באופן לא משפטי 
שיאפשר לקורבן, למעוול ולחברה כולה להשתקם, המכניזם המשפטי יוביל לתסיסה 
מחודשת ויערער את ההליך המעברי ואת השלום שהושג. חידוש העיסוק והדיון באונס 
הלחימה שהתרחש בעבר אינו מתיר למחלוקת לשקוע ולהישכח, ולכן הוא זה שעלול 
ללבות את יצר הנקם ולהביא לערעור היציבות שהושגה. לאחר המלחמה ממשלות 
שונות בסרביה שיתפו פעולה בעל כורחן עם ה-ICTY, וחוסר המעורבות הממשלתית 
בהתמודדות עם זוועות המלחמה כמעט אפשר למכחישי פשעי מלחמה להשתלט על 
השיח הציבורי ולערער על הלגיטימיות של הממשל הדמוקרטי החדש שנכנע לתכתבי 

הקהילייה הבין-לאומית.

יתרה מכך, לפי גישה זאת העמדה לדין של הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה 
מחבלת ביציבות המשטר החדש, משום שהנאשמים ותומכיהם עשויים להתקומם נגד 
 Teitel, 2000;( ההאשמות נגדם בטענה שמדובר ב“ציד מכשפות“ ממניעים פוליטיים

.)Kaufman, 2005; Wenzel et al., 2008; Eisikovits, 2017

כמו כן, מפרספקטיבת הצדק המאחה אפשר לטעון כי האשמה באונס, בפרט 
במדינות הבלקן, היא האשמה חמורה לא פחות מרצח )ולעיתים אף יותר שכן מדובר 
בעוולה הקשורה בכבוד המשפחה(, ועלולה להביא לחידוש האלימות ולערעור המשטר 
החדש. כך, למשל, עולה מהמקרה של מילקן גויקוביץ‘ )Milkan Gojkovic(, חייל סרבי 
שהורשע בבית דין בסרייבו בהריגת 35 אנשים, באונס 11 נשים בוסניאקיות וקרואטו-

בוסניות וכן בעינוי, שוד וביזה במהלך המלחמה. בעדותו טען גויקוביץ‘ כי מעשי ההריגה 
נבעו מהגנה עצמית, הכחיש בתוקף את מעשי האונס שיוחסו לו והביע זעזוע וגועל 
מההאשמות )Popov and Gojković, 2000(. דבריו מעידים כי האשמת חייל באונס 
נתפסת בחברה הסרבית ובחברה הבוסנית כהאשמה חריפה, וייתכן כי תחושת הגועל 
שהביע נובעת מהתפיסה כי אונס הלחימה שבו הואשם נתפס כמתועב, שפל ואולי 
אף “מזוהם“ בעיניו. לא מן הנמנע לפרש את דבריו כסלידה מהמחשבה על קיום יחסי 
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מין עם אישה מקבוצה אתנית אחרת בשל תפיסות גזעניות. אך גם פרשנות זו תומכת 
בטענה כי קיום יחסי מין, בכפייה או מרצון, עם אישה מקבוצה יריבה היא מעשה פסול 
בעיניו. גם מנהיג הסרבו-בוסנים במלחמה, רדובאן קאראדג‘יץ‘, הכחיש נמרצות את 
ההאשמה בדבר אונס לחימה בבוסניה וכינה האשמה זו עזת מצח וחסרת בושה.12 
נראה כי האשמת הקבוצה הסרבו-בוסנית באונס לחימה עלולה לחולל סערה ולערער 
את יציבות המשטר החדש המבקש לשרוד נוכח הקשיים המעבריים. האשמת בכירי 
המשטר באונס לחימה חריפה אף יותר בשל הסמליות שבה – העמדה לדין של אישיות 
בכירה בגין אונס מלחמה משמעה האשמה בשימוש נרחב בפרקטיקה זו בקרב לוחמי 
הקבוצה הסרבית, ויש בה משום האשמה כלפי הקהילה הסרבית כולה, שעשויה לזעום 
על כך. במילים אחרות, העמדה לדין של הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה עלולה 
 Teitel, 2000; Kaufman,( ללבות מחדש את הקונפליקט ולגרום לפרעות נוספות
Clark, 2009 ;2005(, וכך להעמיד בסכנה את כינון הסדר הבין-לאומי והמדיני החדש 

ואת יציבות המשטר החדש. 

לתפיסת הצדק המאחה, המנגנון המשפטי-מעברי שהוקם כדי להעמיד לדין את 
פושעי המלחמות ביוגוסלביה, בכללם מעוולי אונס הלחימה, לא תרם ליציבותו של 
משטר דמוקרטי ליברלי בבוסניה בעיקר מפני שלא כלל פתרון מקומי-עצמאי של 
הקבוצות בבוסניה אלא נכפה על ידי מדינות מובילות בקהילה הבין-לאומית. פרקטיקות 
צדק מעברי שננקטו בבלקן לאחר מלחמת בוסניה הובילו לשיח שלא אפשר לציבור 
הסרבי להשתתף בריפוי, ולמעשה יצרו נתק בין פעולות ודיונים של צדק מעברי לבין 
הציבור הסרבי הבוחר להדיר רגליו מהם )Obradović-Wochnik, 2013(. יוזמות 
רשמיות של צדק מעברי שננקטו בבוסניה ובסרביה בידי קובעי מדיניות בין-לאומיים 
עודדו שורדות של אונס לחימה לאמץ פרקטיקות מסוימות של צדק מעברי, או לחלופין 
לעמוד בציפיות של קובעי מדיניות אלו, ובכך הושתקו קולותיהם של חלקים מסוימים 
בציבור שאינם רוצים או מסוגלים להישמע בתנאי שיחה אלו. דווקא יוזמות צדק מעברי 
שמקורן בציבור הבוסני והסרבי הוכיחו את עצמן כמאפשרות שינוי ברמת הפרט, המביא 
בתורו לטרנספורמציה בחברה כולה. לפיכך, עשיית הצדק על ידי החברה עצמה היא 
שתביא לחיזוק יציבותו של המשטר החדש כך שיהיה מסוגל להתמודד עם שסעים 

13.)Obradović-Wochnik, 2013; O’Reilly, 2017( ומחלוקות

מענה “גמולי“ לטענה זו יציע כי בבוסניה הועילה ההעמדה לדין לכינון משטר 
יציב ולמיסודה של מערכת משפטית בסרייבו, והובילה לכך שב-2014 נערכו בחירות 
חופשיות והוגנות לנשיאות תלת-ייצוגית )בבוסניה והרצגובינה מכהנים שלושה 

Karadzic Denies Rape Camps”, https://www.youtube.com/“ 12  ראו בסרטון שכותרתו
.watch?v=6UR-1SsCaW4

13  בעבודת המוסמך שכתבתי מפורטת בהרחבה טענה זו, המכונה “צדק של מנצחים“. 
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נשיאים: סרבו-בוסני, בוסניאקי וקרואטו-בוסני, המתחלפים כל תקופה קצובה(, והוקמה 
קואליציה רחבה המורכבת ממפלגה בוסניאקית, מפלגה קרואטו-בוסנית ומפלגת 
ה-SDS )המורכבת מסרבו-בוסנים וכיום גם מבעלי בריתה מרפובליקה סרפסקה(. אמנם 
הפדרציה הבוסנית אינה דמוקרטיה ליברלית, אך ניתן לומר כי המשטר החדש מתיר 
למפלגות פוליטיות להתארגן ולתפקד באופן חופשי ועושה מאמצים לקדם את זכויות 
.)Puddington and Roylance, 2018( האזרח, את חופש העיתונות ואת שלטון החוק

2. קידום הפיוס בחברה
ציבורי  כטקס  תיתפס  לחימה  אונס  בגין  לדין  כי העמדה  מניחה  הגמולי  הצדק  גישת 
ומאפשר  האלים  מעברה  החברה  את  מתיר  בפומבי,  חדשות  נורמות  המציב  מועיל 
לה לחתור לפיוס. לפי תפיסה זו, העמדה לדין בעיתות מעבר היא כלי לשינוי חברתי 
ולא רק מנגנון משפטי. העמדה לדין בגין אונס הלחימה במלחמת בוסניה ביססה את 
האחריות הפלילית האישית של המנהיגים הקודמים. הדבר סייע לקידום הפיוס במדינה 
ולהחלמת החברה כולה, בעיקר מפני שתופעת אונס הלחימה במדינה נבעה ממתחים 

.)Minow, 1998; Teitel, 2000; Kaufman 2005; Eisikovits, 2017( אתניים

להבדיל, גישת הצדק המאחה תטען את ההפך בדיוק: ההליך המשפטי אינו 
מתאים למקרים שבהם האלימות ניזונה ממתח אתני בגלל חוסר היכולת לייחס את 
העוולה לקבוצה ממוקדת של אנשים. במקרה של מלחמת בוסניה, פעולות המנגנון 
המשפטי כלפי מבצעי אונס הלחימה לא הועילו מכיוון שהמעוולים השתייכו לכל שלוש 
הקבוצות האתניות ומספרם היה גדול. לגישת הצדק המאחה, העמדה לדין של הנושאים 
באחריותיות לאונס הלחימה אמורה להיות פרטנית כדי לאפשר לבית הדין לבחון כל 
מקרה לגופו ועל סמך הראיות; הניסיון למצוא דמות מייצגת שעל גבה תחל החברה 
להחלים מפצעיה באמצעות ההליך הפלילי של הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה 
הוא סמלי בלבד, נידון לכישלון ולא ישרת את מטרת קידום הפיוס בחברה. דהיינו 
ההליך הפלילי כלפי בכירי הממשל בבוסניה לא הוביל להסרת האשמה מהקבוצה 
הסרבית, ואילו היו בוחרים בכלי דוגמת ועדות אמת ופיוס, שהיה מניח תפיסה של 
אשמה קולקטיבית, אזי היה הדבר מקדם את הליך הפיוס בחברה – “אם ’כולם אשמים‘, 
כולם חייבים לפעול לפיוס“ )בן-דוד, 2005: 462(. לפי גישת הצדק המאחה העמדה לדין 
היא פרטנית, בשעה שההליך המעברי הוא הליך קולקטיבי האמור לכלול מעוולים מכל 
הקבוצות. זאת ועוד, “מיקוד“ האשמה במנהיגי הסרבים מבליע את עוולת אונס הלחימה 
שבוצעה בידי מעוולים משתי הקבוצות האחרות שמנהיגיהן לא הואשמו באחריותיות 
לאונס הלחימה. מסיבות אלו נוצר שיח המנתק את הציבור הסרבי מיוזמות צדק מעברי 
Minow, 1998; Obradovic-́( שונות, ומרתיע אותו מלקחת חלק בתהליך הפיוס בחברה

.)Wochnik, 2013; Eisikovits, 2017
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לטענות אלה ישיבו הדוגלים בצדק גמולי כי ההליך הפלילי שננקט כלפי בכירי 
המשטר הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה בבוסניה – מלאדיץ‘, מילושביץ‘ 
ובעיקר קאראדג‘יץ‘ – ִאפשר להסיר את אות הקלון מעל הסרבים כולם ומנע במידת 
מה האשמה קולקטיבית של כלל הגברים הסרבים, אף שמרבית מעוולי אונס הלחימה 
 Minow, 1998; Teitel,( המשתייכים לקבוצה זו לעולם לא יתנו את הדין על פשעיהם
Williams and Scharf, 2002 ;2000(. יתרה מכך, לפי גישת הצדק הגמולי פיוס בכל 
מחיר הוא בגדר הוספת חטא על פשע, שהרי שלום בר קיימא ופיוס חברתי לא יתקיימו 

ללא עשיית הצדק והבאת המעוולים לדין. 

3. גמול וענישה לנושאים באחריותיות לאלימות מינית מגדרית במלחמה
הגישה הגמולית דוגלת באחריותיות, ותכליתה להעמיד לדין בעיקר )אך לא רק( את 
המוני.  לחימה  אונס  דוגמת  ביותר  החמורים  לפשעים  האחראים  העיקריים  האנשים 
את  למנוע  יכולתם  ובשל  מעמדם  בשל  מאחרים  יותר  לעונש  ראויים  נחשבים  אלו 
 Minow, 1998; Teitel, 2003;( תופעת אונס הלחימה או לכל הפחות להביא לצמצומה
האחריותיות  סעיף  תחת  לדין  הועמדו  הסרבי  והצבא  המדינה  ראשי   .)Henry, 2016
ICTY, 2009(: לבכירי הממשל אחריות פלילית אישית   ;)3(7 בחוקת ה-ICTY )סעיף 
לתופעת אונס הלחימה, בין שידעו ובין שלא ידעו שהכפופים להם נוקטים פרקטיקה 
זו, כיוון שלא נקטו את הצעדים הדרושים כדי למנוע פשעי מין אלו או כדי להעניש את 

מבצעי העוולה.14 

הענשתם של הנושאים באחריותיות לאונס לחימה מהווה הכרה פומבית בעוולה 
תוך הוצאתה מהספרה הפרטית לספרה הציבורית. מחקרים הסיקו כי הפרקטיקה של 
אלימות מינית נגד נשים נמצאת בשימוש נרחב גם לאחר שהושגו הסכמים רשמיים של 
 Aoláin,( הפסקת אש, משום שאונס לחימה עדיין משויך תפיסתית לספרה הפרטית
Harris Rimmer, 2010 ;2006(. הליך פלילי המופנה לא רק כלפי החייל האונס אלא 
גם כלפי הנושאים באחריותיות חושף את הפן הציבורי-פוליטי-חברתי של העוולה, 
ומקדם שינוי תפיסתי שלפיו אונס לחימה הוא נשק מלחמה לכל דבר ועניין ושיש 
לשייכו לספרה הציבורית ולנקוט אמצעים משפטיים כלפי כל המעוולים. יתרה מכך, 
שורדות אונס רבות מעידות כי עבורן ההעמדות לדין הכרחיות ליצירת חברה הוגנת, 
 Teitel, 2000; Williams( ורגעי הרשעה של האשמים מהווים עבורן רגעי נחת וסיפוק

.)and Scharf, 2002; O’reilly, 2017

כך, למשל, משפטו של מפקד יחידת הג‘וקרים )The Jokers(, יחידה מיוחדת של 
מועצת הביטחון הקרואטית, התמקד באונס לחימה חוזר ונשנה של אישה בוסניאקית. 

ICTY, ”In Numbers”, http://www.icty.org/sid/10586/  14
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הנאשם אנטו פורונדג‘יה )Anto Furundžija( לא אנס את הקורבן אלא פקודו הוא 
שאנס אותה אל מול קהל חיילים משועשע. התביעה הציגה מקרים נוספים שבהם 
ביצעו פקודיו פשעי מין מזעזעים בנשים בוסניאקיות, והדגישו כי מעשים אלו התבצעו 
בנוכחות פורונדג‘יה, והלה לא עשה דבר כדי לעצור או לצמצם פעולות אלו. פורונדג‘יה 
הורשע כשותף לאונס ועינוי המהווים הפרה של דיני המלחמה ונידון לעשר שנות 
מאסר )ICTY, 1998; Coan, 2000; Hansen 2000(. דוגמה נוספת היא ראטקו 
מלאדיץ‘, מפקד הכוחות הסרבו-בוסנים במלחמה הידוע בכינויו “הקצב מבוסניה“. 
מלאדיץ‘ הואשם ב-11 סעיפים של רצח עם, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות 
ונידון למאסר עולם. אמנם עבירת האונס לא עמדה בפני עצמה בכתב האישום, אך היא 
הופיעה כסעיף תחת האשמתו ברצח עם. הוא נמצא אשם בכך שהיה מודע לפשעי 
המלחמה שביצעו פקודיו ולא פעל כדי למנוע פשעים אלו או להעניש את העבריינים. 
כלומר מלאדיץ‘ הואשם, בין היתר, גם בכך שלא ניסה למנוע את מעשי האונס שביצעו 

הלוחמים הכפופים לו, אלא התעלם מהתופעה.15 

מפרספקטיבת הצדק המאחה אפשר להשיב על הטענה המובאת לעיל בכך שהרצון 
בגמול למעוול אינו מקדם בהכרח את טובתה של החברה כולה. מנקודת מבט מאחה 
נראה כי יש קושי משפטי ליישם את חוקי המשפט הפלילי הבין-לאומי במקרה של 
פשעים חמורים כגון אונס לחימה שיטתי, היות ש“פריטת המעשים לעבירות קונקרטיות 
 :2005 שביצעו יחידים נגד יחידים מגמדת את הטוטאליות של המעשה“ )בן-דוד, 
463(. מאידך גיסא, ההשלכה הפרקטית של ההליך הפלילי מובילה לכך שהנושאים 
באחריותיות מועמדים לדין בעוד מרבית האנסים נותרים חופשיים ממתן דין וחשבון על 
מעשיהם )Kent, 2013(. במקרה הבוחן דנן הועמדו לדין המנהיגים הסרבים: מלאדיץ‘, 
קאראדג‘יץ‘ ומילושביץ‘, כמו גם המפקדים דוגמת פורונדג‘יה שלא השתתפו פיזית 
במעשי האונס, ואילו רוב רובם של החיילים האונסים המשיכו בחייהם. ההליך הפלילי 
גרם לכך שהנושאים באחריותיות הם “דגים גדולים“ שנתפסו ב“רשת המשפטית“, 
בשעה שבמרבית מקרי אונס הלחימה החיילים שביצעו את פרעות האונס נחשבים 
“דגי רקק“ שלא “עלו בחכה“ המשפטית ונותרים חופשיים מדין. כך עשיית הצדק היא 

סימבולית בלבד.

מפרספקטיבת הצדק הגמולי אפשר להשיב לטענה זו בכך שאונס לחימה )בוודאי 
במסגרת רצח עם( הוא פשע אינדיבידואלי וגם פשע מדיני, ועליו מחויבים לתת את הדין 
 .)Hansen, 2000( החייל האונס כמו מנהיגי המדינה הנושאים באחריותיות לעוולה זו
העובדה כי מייד לאחר פרסום התופעה בתקשורת הבין-לאומית חלה ירידה בהיקפם של 
מקרי אונס הלחימה המדווחים הייתה הצדקה נוספת להעמדה לדין של בכירי המשטר 

ICTY, “Case Information Sheet: Ratko Mladic“́, https://www.icty.org/x/cases/mladic/  15
.cis/en/cis_mladic_en.pdf
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דוגמת מלאדיץ‘, כלומר הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה בבוסניה היו מודעים 
 16.)Wood, 2010( לתופעה ומשנחשפה בתקשורת הבין-לאומית פעלו כדי לצמצמה

4. יצירת תיעוד היסטורי אמין
אחת ממטרות הצדק המעברי היא יצירת תיעוד אמין של הפרת זכויות האדם. התומכים 
בגישת הצדק הגמולי גורסים כי הליך משפטי מקדם את גילוי האמת ומוביל ליצירת 
תיעוד היסטורי אמין של העובדות שיוכל להיות חלק מהזיכרון הקולקטיבי ההיסטורי, 
התיעוד  בוסניה,  מלחמת  של  הפרטי  במקרה  הסכסוך.  של  הנרטיב  את  ישריש  ובכך 
ועתה  הסכסוך,  של  הנרטיב  את  השריש  במלחמה  המינית  האלימות  של  המשפטי 
ברור לכול כי מדובר בפרקטיקה שאינה תוצר לוואי של המלחמה כי אם נשק מלחמה 
 ICTY-ה זה  במובן  הבוסניאקי.  העם  נשות  ובעיקר  בוסניה,  נשות  כל  נגד  שהופעל 
 Williams  ;2005 “מסגר“ את הנרטיב של אונס הלחימה בבוסניה ככלי נשק )בן-דוד, 

 .)and Scharf, 2002; Clark, 2009; Michel and Del-Mar, 2014; O’Reilly, 2017

מנגד, תומכי גישת הצדק המאחה טוענים כי בשל קשיים טכניים בתי דין פליליים 
בין-לאומיים, קל וחומר מקומיים, אינם מסוגלים לנתח עשרות אלפי עדויות כפי 
שיכולים לעשות מנגנונים אחרים של צדק מעברי, כגון ועדות אמת, ובכך ליצור תיעוד 
היסטורי אמין ורחב היקף. יתרה מכך, גישת הצדק המאחה רואה במנגנון המשפטי 
מכשול בהשגת מטרת התיעוד שכן הדיון המשפטי מוגבל מפאת דיני הראיות: השורדות 
אינן מספרות על העוולה שנגרמה להן באופן שוטף וקולח שיסייע להן להתגבר על 
שאירע, והמעוולים אינם משתפים את האמת מסיבות ברורות מאליהן. אם כך, ועדות 
אמת עדיפות על ההליך המשפטי בכל הנוגע לתיעוד היסטורי משום שהמעוולים 
עשויים להתוודות על מעשיהם מבלי לנסות להתגונן ולכפור בהאשמות נגדם כיוון שהם 
אינם צפויים להיענש. מצידן של הקורבנות, ייתכן כי באמצעות חלופות לצדק גמולי 
ימסרו שורדות של אלימות מינית במלחמה את עדותן בכנות, ותהא זו שבירת השתיקה 

 .)Obradović-Wochnik, 2013 ;2005 ,של הציבור בפעולות צדק מעברי )בן-דוד

טיעון נוסף של גישת הצדק המאחה הוא שפסק הדין המשפטי אומנם זוכה 
תיאורטית לאמון אוניברסלי אך אין כל ביטחון כי הוא תיעוד נאמן של המציאות, שהרי 
למשפטנים ולשופטים תפיסה מסוימת של האירועים וייתכן כי השתייכותם לקהילה 
מסוימת תשפיע על פסק דינם. כמו כן, הליך משפטי לא בהכרח יזכה לאמון כלל 
הציבור ויש קהילות שיבקשו ליצור נרטיב אחר מזה שההליך המשפטי יוצר. אם כן, 
לנרטיב של פסק הדין לא יהיה כל ערך בהיותו נתון למניפולציות )צדק של מנצחים, 

לטענת אליזבת‘ ווד, צבאות וארגוני גרילה יכולים לצמצם ואף למנוע תופעות של אלימות מינית   16
במהלך קונפליקט, ואם התקיימה תופעה רחבה של אונס לחימה יש בכך כדי להעיד שבכירי המשטר 

.)Wood, 2010: 320( לא עשו די כדי למנעה ועליהם לתת את הדין על כך
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דעות קדומות של השופטים ורטרוקאטיביות(,17 וכן משום שיצירת נרטיב שאינו משתף 
את הציבור באופן ההולם את רצונו מעידה על הומוגניזציה של החברה ועל ניסיון 
לכפות עליה קולקטיביזציה, ובכך משטחת את הנרטיב, ואינה מאפשרת סובייקטיביות 
פוליטית שלה זקוקות השורדות )O’reilly, 2017(. כמו כן, המכניזם המשפטי, כפי 
שהוא מיוצג על ידי ה-ICTY, לקח על עצמו לתעד את ההיסטוריה הרשמית של מלחמות 
יוגוסלביה,18 וזו בין היתר הסיבה לכך שההעמדות לדין אורכות בו זמן רב )בן-דוד, 
2005(, אך הנאשמים עלולים שלא להתוודות בבית המשפט על מעשיהם מסיבות 
ברורות. לעומת זאת, ועדות האמת מאפשרות לנושאים באחריותיות לתופעת אונס 
הלחימה להתוודות על פשעיהם. כך ניתן יהיה לדעת אם זו הייתה תופעה מתוכננת, 
שיטתית ויזומה או לאו, וכן ניתן לתעד ולנתח את ההיסטוריה באופן הוליסטי וניטרלי.

מנקודת המבט של גישת הצדק הגמולי, אמירת האמת אינה תחליף לאכיפת החוק 
הפלילי באמצעות תביעה משפטית, ובוודאי שאינה מקדמת את עשיית הצדק; מה גם 
שאין בה התנצלות או גמול על הזוועות שנעשו )Teitel, 2000(. אומנם במשפטו של 
קאראדג‘יץ‘ עסקה התביעה בבעלות השטחים מאתיים שנה קודם, אך בה בעת מנהיג 
הצבא הסרבו-בוסני היה יכול לטעון לחפותו ולהיעזר באותה ההיסטוריה כדי לתאר את 
עוולות השלטון העו‘תמאני באזור וכך להוכיח את דבריו.19 מכאן שהתביעה וההגנה 
כאחד נזקקו להיסטוריה כדי להסביר את מהלכי המלחמה ואת הפשעים שבוצעו בה. 
 ICTY-יכולתם של נאשמים סרבים להישען על העבר בעדותם מחלישה את הטענה כי ה

יש הטוענים, כחלק מגישת הצדק המאחה, שה-ICTY העמיד לדין חיילים ובכירי משטר על עוולת   17
אונס הלחימה שלא נאסרה חוקית בזמן שבו בוצעה. כשהתרחשה תופעת אונס הלחימה בבוסניה 
הייתה אך ורק דרישה לנורמה בין-לאומית שהוצגה באמנת ז‘נבה ודרשה להגן על נשים מפני אונס 
 ICTY-בעת קונפליקט מזוין, אך לא הייתה קביעה כי אונס לחימה הוא פשע האסור לפי חוק, ולכן ל
לא היה בסיס חוקי להעמיד לדין את הנושאים באחריותיות לתופעה זו )חגאי-פריי, 2011: 280–281; 
Campanaro, 2001: 2567; Pruitt, 2012: 305 (. מפרספקטיבת הצדק הגמולי אפשר להשיב כי סוגיה זו 
מהותית פחות מאז משפטי נירנברג, שבהם נקבע כי אין צורך בחוק ספציפי כדי לשאת באחריותיות בפני 
בית משפט בין-לאומי )Eisikovits, 2017(. חשוב מכך, אונס לחימה הוא עוולה קיצונית, בזויה ומעוותת 
שהמוסר האנושי אינו יכול לשאת, ולכן גם אם לא היה איסור משפטי עת בוצעה העוולה עדיין צריכים 
הנושאים באחריותיות לתת את הדין. ייתכן כי אונס הלחימה בבוסניה הבהיר לכול כי פרקטיקה זו היא 
אמצעי לחימה לכל עניין ודבר ואז כשרה השעה להעמיד לדין את מעוולי אונס הלחימה. ההעמדה לדין 
דווקא של בכירים בבוסניה לא הייתה שרירותית אלא נבעה מההפנמה של חומרתו המוסרית של המעשה 
ושל השלכותיו ההרסניות )Minow, 1998: 32–37(. מעבר לכך, אלמלא היה ה-ICTY מעמיד לדין את 
מעוולי אונס הלחימה בבוסניה היו מעוולי אונס הלחימה ברואנדה ובמלחמות אחרות שהתרחשו לאחר 
מכן משוחררים מכל אשמה. הטריבונל היוגוסלבי הוא שהעביר את המסר כי מעתה ואילך לא יעברו 

עוולות של אונס לחימה ללא העמדה לדין, כלשון הפתגם “מוטב מאוחר מאשר לעולם לא“.
למשל, במשפטו של מילושביץ‘ פתחה התביעה בדיון על אודות ההיסטוריה בת מאתיים השנים של   18
השטחים הסרביים, ומכאן שניסיון התיעוד הרשמי, ולאו דווקא המדויק, גוזל זמן ומשאבים רבים וגורם 

עוול לנאשמים.
 The International Tribunal for the Former Yoguslavia, Case No. IT-95-5/18-I, The  19
 Prosecutor versus Radovan Karadzic, Transcript 828: lines 19–22, 1.3.2010; Transcript

 1774: lines 16–18, 28.4.2010

הילה פיקאלי



86

מתעד את ההיסטוריה של המלחמה באופן חד-צדדי, מוטה ולא הוגן. הטריבונל לא 
התייחס לאונס לחימה כסימפטום של הסכסוך האתני אלא ראה בו תוצר של שורשי 
הסכסוך ובחן את העוולות לאור ההקשר שבו בוצעו. זאת ועוד, ה-ICTY גבה יותר 
מ-4,650 עדויות מעבר לעדויות נוספות שהושמעו בבתי דין מקומיים, כך שהטענה 
של גישת הצדק המאחה כי מנגנון משפטי אינו יכול להפיק ולנתח כמות אדירה של 

עדויות אינה מדויקת. 

ה.	מסקנות
לתופעת האלימות המינית-מגדרית  הנושאים באחריותיות  לדין של  שאלת ההעמדה 
אומנם  המציאות  מעברי.  צדק  של  השונות  הגישות  בפני  אתגר  מציבה  במלחמה 
מספקת שלל מקרים של אונס לחימה המוני, אך למרבה הצער אין די מקרים שבהם 
טיעוני  את  לבחון  ניתן  לא  לפיכך,  העוולה.  עם  כלשהי  מעברית  התמודדות  הונהגה 
הגישות על כמה מקרי בוחן ולהגיע להכללה קטגורית לגבי עדיפותה של גישה אחת 
על פני האחרת. עם זאת, דווקא בשל ראשוניותו של אונס הלחימה במלחמת בוסניה 
ולהאיר  רטרוספקטיבי  במבט  הטיעונים  את  לבחון  אפשר  זה  מקרה  שחלף,  והזמן 
ובעיקר של  לדין של מעוולי אונס הלחימה,  ויתרונותיה של העמדתם  את מגרעותיה 

הנושאים באחריותיות.

בחיבור זה נבחנו ונידונו כמה שיקולים בעד ונגד העמדה לדין של הנושאים 
באחריותיות לעוולת אונס הלחימה באמצעות טיעוני גישת הצדק הגמולי וגישת הצדק 
המאחה, ויושמו על המקרה הספציפי של תופעת אונס הלחימה במלחמת בוסניה. 
מהדיון עולה המסקנה הנורמטיבית כי יש להעמיד לדין את כל מעוולי אונס הלחימה, 
ובייחוד את הנושאים באחריותיות, תוך שינוי סיווגו המשפטי של הפשע, כך שאונס 
לחימה יוכר כעוולה שעליה יש לתת את הדין גם אם לא בוצעה במסגרת רצח עם. בה 
בעת, רצוי לקיים פעולות אחרות שיסייעו בהשלמת ההתייחסות המעברית לעוולת 
אונס הלחימה, כגון רפורמות מוסדיות )למשל שילובן של נשים במנגנונים המעבריים 
ובשלטון החדש(, הקמת מרכזי תמיכה ומנגנוני סיוע ופיצוי לקורבנות ולמשפחותיהן, 

העמדת גלעדים לשם ביסוס הנרטיב בנושא ועוד. 

כידוע, מטרתו העיקרית של ההליך המעברי היא לכונן משטר דמוקרטי יציב. שתי 
הגישות המרכזיות של צדק מעברי מזהירות כי טיפול לקוי בתקופה המעברית באונס 
הלחימה ובנושאים באחריותיות לעוולה זו עלול לערער את יציבותו של המשטר החדש, 
להביא לחידוש האלימות ולסכן את תכלית המעבר. בספרו העוסק בפשרות פוליטיות, 
אבישי מרגלית )Margalit, 2009( מבדיל בין פשרה מוסרית המקדמת את טובת הכלל 
ובין “פשרה רקובה“, שאינה קבילה מוסרית והמאפשרת לכונן או לקיים משטר לא 
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אנושי, אכזרי ומתעלל, כזאת שאל לנו להסכים לה – יהא אשר יהא. לתפיסתו, הדילמה 
של “תועלת חברתית לעומת צדק“ מובילה להבנה הריאליסטית כי במקרים מסוימים 
אפשר לוותר על עשיית הצדק לשם השגת שלום, יציבות והפסקת העוולה, ובלבד שלא 

תיבחר “פשרה רקובה“ שתוביל בנקל למשטר אכזרי ולא הומני.

ויתור על העמדה לדין של הנושאים באחריותיות לעוולת אונס הלחימה אינו 
קביל מוסרית, שכן הוא נותן למשטר לגיטימציה להשתמש באלימות מינית-מגדרית 
ככלי נשק המופנה בעיקר כלפי נשים ולנהוג כלפיהן בבריונות. לפיכך, במקרה של 
אונס לחימה, חובה לחתור לעשיית הצדק גם אם הדבר יערער חלילה את היציבות 
השלטונית. במושגיו של מרגלית, ויתור על עשיית הצדק תוך הימנעות מהעמדה לדין 
בגין עוולת אונס הלחימה הוא “פשרה רקובה“, המאותתת למשטר החדש שאלימות 
מינית-מגדרית בעת קונפליקט מותרת, ובכך מכשירה את קיומה של עוולה זו גם בימי 
 .)MacKinnon, 1994( שלום. טיעון מקביל ואף משלים ניתן למצוא אצל קת‘רין מקינון
לדידה, היחס בין אונס בחיי היום-יום לאונס למטרת רצח עם שקול ליחס שבין גילויי 
אנטישמיות בחיי היום-היום לשואה: כשם שמעשי אנטישמיות שגרתיים הכשירו את 
הקרקע לזוועות השואה, כך התירו פשעי מין בחיי היום-יום את תופעת אונס הלחימה 
ההמוני. התמודדות משפטית עם אונס, בין בימי שלום ובין בעת מלחמה, הכרחית כדי 

לגנות את העוולה ולהוקיעה מחברה אנושית מתוקנת.

אונס לחימה הוא “דגל שחור“, בין שבוצע תחת שלטון דמוקרטי ובין שלא, שכן 
מדובר בפגיעה בשלמות הגוף – הלא היא אבן היסוד של ההגות הליברלית עוד 
מראשיתה, כפי שבא לידי ביטוי בכתביו של ג‘ון לוק.20 מתברר כי שיקולי יציבות במסגרת 
מעברית רלוונטיים בהתמודדות עם עוולות כגון עוולות קניין ורכוש, אך אינם תקפים 

ואף בטלים במקרים של עוולות הפוגעות בגוף ונפש האדם, שבהן עוסק מאמר זה.21 

אחת ממטרותיו העיקריות של ההליך המעברי היא ייצוב המשטר החדש, אך 
חשובה ככל שתהיה היא אינה יכולה להוות עילה מספקת לפטור מעונש למעוולי אונס 
הלחימה, ובהם הנושאים באחריותיות. בהקשר זה טיעוני גישת הצדק הגמולי גוברים 
על טיעוני גישת הצדק המאחה משלושה טעמים עיקריים: גמול והצדקת ההעמדה 
לדין והענישה, השרשת נרטיב אחיד המלכד את החברה וקידום פיוס החברה 

ושיקומה )על מעווליה(.

ראשית, אבקש להתייחס לצורך בגמול לנושאים באחריותיות לעוולת אונס 
הלחימה. גישת הצדק המאחה, הגורסת כי ענישה מגמדת את חומרת העוולה ואינה 

לפי לוק, הזכות לחיים ולביטחון )שבה מגולמת שלמות הגוף( היא התנאי הבסיסי ביותר לקיום   20
הזכויות הטבעיות )לוק, 1997: 21–39(.

.Perez, 2013 לגבי זכויות קניין בצדק מעברי ראו  21
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מקדמת את טובת הכלל, עומדת בניגוד לתפיסה השלטת בעולם המערבי בדבר מקומו 
ותרומתו של המשפט הפלילי והענישה הפלילית, שעם יתרונותיהם נמנים גינוי העוולה, 
הרתעה, השבת גמול, שיקום המעוול ועוד )קנאי, 1993; ואקי ורבין, 2013(. אומנם 
בלתי אפשרי להשיב לנושאים באחריותיות לעוולת אונס הלחימה כגמולם בהגינות 
ובמידתיות, אך להעמדתם לדין יש הצדקה מוסרית. מה גם שעצם ההעמדה לדין 
מבטא גינוי פומבי של העוולה, וביכולתו להרתיע )ולו מינימלית( מעוולי אונס לחימה 
פוטנציאליים. אם הרשויות יטפלו ברמה המשפטית בפשעי מלחמה אך יעלימו עין 
מעוולת אונס הלחימה, פשע זה ישוב להיתפס כעוולה פרטנית-אישית המשויכת 
לספרה הפרטית, והפן הציבורי-פוליטי-חברתי של העוולה יגומד. לפיכך, העמדה לדין 
של הנושאים באחריותיות משרתת את הצדק, ומכאן יש לבחון אם הדבר ישרת מעשית 
גם את המטרות האחרות של ההליך המעברי, בהן תיעוד היסטורי אמין של העוולה 

לצורך יצירת נרטיב שסביבו החברה תוכל להתלכד ולהשתקם. 

שנית, אין ממש בטענה כי ועדות אמת לבירור עוולת אונס הלחימה מאפשרות 
לחברה כולה )הקורבן ומשפחתה, החיילים האונסים ובכירי המשטר( להשתקם, ואילו 
המנגנון המשפטי מתמקד באשמה ואינו מאפשר לחברה להתלכד. כפי שהובהר לעיל, 
הבחירה להעמיד לדין ולהעניש גם את בכירי המשטר הנושאים באחריותיות לעוולת 
אונס הלחימה מהווה גינוי פומבי של העוולה, תוך הכרזה כי יש להוקיע מהחברה את 
אלו שהנהיגו משטר אכזרי ופרקטיקות מתועבות כאונס לחימה. המנגנון המשפטי הוא 
תולדה של סולידריות חברתית ולכן יש בכוחו לתחום את גבולותיה של החברה שכן הוא 
חל רק על מי שהוא חלק ממנה, ובכך מסמן מה מקובל ומה פסול בה ומסייע בהגדרת 
נורמות חברתיות שוויוניות שסביבן החברה תתאחד. אין כל פסול בהוקעתו של אדם 
מהחברה אם גרם לנזקים נרחבים וקשים בגוף ונפש, בעיקר כשהיה אמור לשרת את 
הציבור וחטא לתפקידו. כמו כן, ענישה היא אלמנט משקם אף למעוולים עצמם, והיא 
מאפשרת להם להביע חרטה על מעשיהם, לשנות את דרכם ובהמשך לנסות לשוב אל 

חיקה של החברה. 

ראוי לזכור כי תכליתו של צדק מעברי בהקשר המגדרי הוא להביא לשלום מגדרי 
הוגן, וחסינות מעונש למעוולי אונס הלחימה אינה עולה בקנה אחד עם מטרה זו שכן 

היא משמרת את מבני הכוח. 

עם זאת, לא אחת נטען כי ועדת אמת הפתוחה לציבור ומסוקרת על ידי אמצעי 
התקשורת מאפשרת דיון משותף בזוועות העבר, מעצבת זיכרון קולקטיבי של המלחמה 
ופשעיה, ויכולה לאושש את האחדות הלאומית הנדרשת לכינון דמוקרטיה. לא מן 
הנמנע כי ועדה שכזו תיטיב לתעד ולתאר את תופעת אונס הלחימה יותר מאשר המנגנון 
המשפטי, היות שהתופעה תוצג מכמה פרספקטיבות שונות ואף המעוולים יוכלו 
לשטוח את גרסתם ועמדתם מבלי להתגונן ולסלף את שאירע. ואולם, ייתכן כי ריבוי 
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הפרספקטיבות יכרסם בניסיון להשריש נרטיב ברור ואחיד שילכד את האוכלוסייה, 
ובכך יעכב שיח שוויוני וטרנספורמטיבי על האלימות המינית במלחמה. אותו ריבוי 
נרטיבים מעכב את הטמעת העובדות בזיכרון הקולקטיבי ואת פיוסה של החברה. 
במקרה של “עובדות אלטרנטיביות“ יוצגו לפחות שתי גרסאות שונות לאותה תופעה 
)ובמקרה מסועף כאונס הלחימה בבוסניה סביר להניח שאף יותר(, ועל הציבור תוטל 
הבחירה למי להאמין – ובמקרה כזה יהיה זה כמעט בלתי אפשרי להתחקות אחר 

האמת. 

ויתור על העמדה לדין או חסינות מעונש מאפשרים “גמישות מחשבתית“ לגבי אונס 
לחימה, ומחבלים בהבחנה הבינארית בדבר אסור ומותר בעת מלחמה ובכלל. המנגנון 
המשפטי על כל מגבלותיו וחסרונותיו מאפשר קעקוע של העובדות, מסכל ניסיונות 
לרביזיוניזם היסטורי ושכתוב נרטיבים ומצהיר בבהירות, בפשטות ובאופן חד-משמעי 

כי אונס לחימה הוא מעשה שלא ייעשה. 

העמדה לדין וענישה של הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה מסייעת בחשיפת 
האמת, יוצרת נרטיב הומוגני המאפשר לחברה להתאחד סביבו כחלק משיקומה, 
מבססת את שלטון החוק ומבהירה כי אונס באשר הוא הוא עוולה שאינה מקובלת 
תחת המשטר החדש. משפט פלילי – בין שהוא בין-לאומי, מקומי או היברידי – ממלא 
תפקיד חשוב בהכרה בסבלן של השורדות והנזק שנגרם להן, ומסייע בין היתר בהשתתת 
ערכים דמוקרטיים של שוויון בין המינים. מדובר בהצהרה ממשית כי יש להוקיע כל 
מעשה אלימות מינית, בעיקר כזו הנעשית ממניעים פוליטיים. כלומר ההעדפה של 
ועדות אמת ומנגנונים אחרים המבקשים לאחות את השברים, אגב הימנעות מהעמדה 
לדין וענישה, מעבירה את המסר כי פגיעה בגופן ובנפשן של נשים בימי מלחמה מותרת 

ולגיטימית. בכך היא מתירה את קיומו של פשע זה גם בימי שלום. 

העמדה לדין של הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה, הגם שאינה חפה מפגמים, 
משרתת נכוחה את החברה ואת המטרות העיקריות של צדק מעברי. בהקשר הספציפי 
של אלימות מינית-מגדרית במלחמה, יציבות משטרית ושלום ארוך טווח יושגו גם 

באמצעות עשייה גמולית שתבטיח צדק ואחריותיות. 

עוולות אונס הלחימה היו תופעה דומיננטית במלחמת בוסניה. כזכור, מרבית מקרי 
אונס הלחימה בוצעו בידי מעוולים סרבים, וככל הנראה זוהי הקבוצה היחידה שתכננה 
מראש את ביצוע פרקטיקה זו. עם זאת, מן הראוי להעמיד לדין גם את מעוולי אונס 
הלחימה הבוסניאקים והקרואטו-בוסנים. העמדה לדין של כלל מעוולי אונס הלחימה 
– הנושאים באחריותיות והמעוולים הישירים מכל הקבוצות האתניות – היא הדרך 
להשגת צדק ולקידום עקרונות דמוקרטיים כגון זכויות נשים וזכויות אדם במשטר 
החדש. במלחמת בוסניה הועמדו לדין רק מקצת הסרבים והסרבו-בוסנים הנושאים 
באחריותיות לאונס הלחימה, ונראה כי הדבר פגע לא רק בעשיית הצדק כי אם גם באמון 
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הציבור במנגנון המשפטי. דרך ההתמודדות שנבחרה במקרה זה יצרה נרטיב שלפיו 
הסרבים הם המעוולים בעוד הבוסניאקים הם הקורבנות, ובכך הובילה להתעלמות 
כמעט מוחלטת מקורבנות ומעוולים קרואטו-בוסנים, מעוולים בוסניאקים וקורבנות 
סרביות וסרבו-בוסניות. כמו כן, בשל סיווג משפטי לקוי לא היה אפשר להעמיד לדין 
את הבכירים הקרואטו-בוסנים והבוסניאקים בגין אונס לחימה, היות שמעשי האלימות 
המינית שביצעו פרטים או חבורות דוגמת יחידות צבאיות מקבוצות אתניות אלו לא היו 
חלק מניסיון לרצח עם. נראה כי יש לשוב ולבחון סיווג משפטי זה כדי לאפשר העמדה 
לדין של הנושאים באחריותיות לתופעת אונס הלחימה גם אם אי-אפשר להוכיח 

שתוכננה מראש או שהייתה חלק מניסיון לטיהור אתני. 

יישום תיאוריית הצדק המעברי על תופעת אונס הלחימה במלחמת בוסניה חשף 
כי בעוד התיאוריה רואה את המשתתפים כמעוולים או כקורבנות, נראה כי המציאות 
מורכבת יותר והקבוצה המעוולת עלולה להוות גם קורבן של אותה העוולה. במקרה של 
אונס הלחימה בבוסניה, הקבוצה הבוסניאקית הייתה הקורבן העיקרי של אונס הלחימה, 
אך קבוצה אתנית זו חטאה גם היא בעוולות של אלימות מינית-מגדרית כלפי הקבוצות 
האחרות, אם כי בהיקפים קטנים יותר. כלומר פשעי אלימות מינית בוצעו גם בידי גברים 
המשתייכים לקבוצה שנשותיה היו הקורבנות העיקריים של עוולת אונס הלחימה. זאת 
להבדיל מעוולות אחרות המתרחשות תחת משטר דיכוי או בעת מלחמה )כגון נישול 
קרקעות או עבירות קניין אחרות(, שבהן אפשר להבחין בבירור בקבוצת מעוולים אל 
מול קבוצה אחת או יותר של קורבנות. במקרים כאלה יש סיכוי נמוך שקבוצת הקורבנות 
תבצע פעולות נקם של ממש, שכן יש צורך בעוצמה, סמכות ומשאבים כדי להוציאן 
לפועל. בהקשר של אונס לחימה לא כך הדבר, ונקמה שכזו עלולה להיות הרסנית 
במיוחד בהתחשב בכך שלא נדרש תכנון מוקדם או משאבים מיוחדים כדי להוציאה 

לפועל. לכן נוצר מעגל נקם מתמשך בעל תוצאות הרסניות.

לסיכום, המסקנה הנורמטיבית העולה מהמאמר היא כי יש למצות את הדין עם 
הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה, וראוי כי פשע זה יוכר כסעיף אישום העומד 
בפני עצמו ולא רק כתת-סעיף במסגרת אישום ברצח עם )אונס למטרת רצח עם(. סיווג 
משפטי זה הכרחי כדי לצמצם עוולות עתידיות כלפי נשים בסכסוכים מזוינים וכדי 

לכונן משטר דמוקרטי יציב. 

העמדה לדין של הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה תקדם את עשיית הצדק 
ותסייע בביסוס יציבותו של המשטר החדש, ובכך תעצים את התועלת החברתית. כפי 
שהוצג לעיל, המנגנון היורידי אינו חף ממגבלות, אך החלופה שבמסגרתה הנושאים 
באחריותיות לאונס הלחימה יהיו פטורים מעונש תחבל בהצלחת ההליך המעברי. 
במילים אחרות, כדי למקסם את התועלת החברתית ולהביא ליציבות שלטונית ולפיוס 
החברה יש להעמיד לדין את הנושאים באחריותיות לאונס הלחימה תוך סיווג משפטי 
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מדויק של העוולה. בה בעת, רצוי לעשות שימוש במנגנוני גישת הצדק המאחה, בכללם 
ועדות אמת והקמת מרכזי תמיכה ומנגנוני סיוע ופיצוי לקורבנות ולמשפחותיהן, לצורך 
השגת יתר המטרות המעבריות. למרבה הצער, מסקנות אלו לא יושמו במלואן במלחמת 

בוסניה ואף לא יושמו במקרים דומים שאירעו לאחריה.

הילה פיקאלי
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תקציר
ופמיניזם  מגדר  ובין  כלכלה  בין  השוררים  המתחים  על  לעמוד  היא  המאמר  מטרת 
ובפערים  היסוד  בהנחות  טבועים  אלו  מתחים  כי  נטען  ופעולה.  ידע  של  שדות  כשני 
שבין  המתח  את  המחוללים  הכשלים  את  וננתח  אלו,  שדות  המפעילים  המושגיים 
על  נצביע  הכלכליות.  והפרקטיקות  התיאוריות  ובין  הביקורתית  הפמיניסטית  ההגות 
כלכלת הטיפול כחלופה פמיניסטית לכלכלה הניאו-ליברלית, המצויה עדין בשוליהן 
סדר  כיצד  להראות  נבקש  בהמשך  בכלכלה.  המרכזי  בזרם  והמדיניות  החשיבה  של 
וכיצד  האם  בשאלה  ונדון  כלכליות,  תופעות  על  אור  לשפוך  יכול  פמיניסטי  יום 
מסורתיות  גישות  ידי  על  הנשלטים  הכלכליים,  במבנים  שינוי  לחולל  יכול  הפמיניזם 
ופטריארכליות. בעת כתיבת המאמר פרץ משבר הקורונה והוכיח ביתר שאת עד כמה 
כלכלות המדינות מושתתות על כלכלת הטיפול, חרף הדרתה. המשבר חיזק את הצורך 
לערוך שינוי בהנחות היסוד של כלכלת הזרם המרכזי תוך הבאה בחשבון של עבודת 
הטיפול, כך שתהפוך לחלק מעיצוב המדיניות הכלכלית וממילא אי-השוויון בין גברים 

לנשים בכלכלה יצטמצם. 

מילות מפתח: ניאו-ליברליזם, מגדר, כלכלת טיפול, קורונה
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א.	מבוא	
בין כלכלה לפמיניזם כשני שדות  מטרת המאמר היא לעמוד על המתחים השוררים 
מסמך  בעברית  ולקוראות  לקוראים  להציג  ראשון  ניסיון  זהו  ופעולה.  ידע  ייצור  של 
בביקורת פמיניסטית עדכנית על הזרם המרכזי של הכלכלה, בחלופות  יסוד העוסק 
המוצעות למדיניות הכלכלית שנשענת עליו ובאתגרים הכרוכים ביישום חלופות אלו.

אנו מצביעות על הנתק בין שני השדות של כלכלה ופמיניזם, כפי שהוא נוצר 
בשל הפערים בין המושגים והנחות היסוד העומדים בבסיסם. בתוך כך ננתח את 
הכשלים המחוללים את המתח שבין ההגות הפמיניסטית הביקורתית ובין התיאוריות 
והפרקטיקות בזרם המרכזי של הכלכלה. כדוגמה, נצביע על כלכלת הטיפול כשדה 
המודר מהחשיבה ומהמדיניות הכלכלית בזרם המרכזי. דיוננו יעסוק גם בשאלה אם 
הפמיניזם יכול לחולל שינוי במבנים הכלכליים הנשלטים על ידי גישות מסורתיות 
ופטריארכליות. בתוך כך נבדוק אם משברים כלכליים הם הזדמנות למגדור הכלכלה, 
וכיצד סדר היום הפמיניסטי יכול לתרום להבנתם ולהתמודדות עימם. בעת כתיבת 
המאמר פרץ משבר הקורונה, והוכיח ביתר שאת עד כמה כלכלות המדינות מושתתות 
על כלכלת הטיפול, חרף הדרתה. בעקבות המשבר מתחדד הצורך בשינוי הנחות היסוד 
של הזרם המרכזי בכלכלה והטמעת כלכלת הטיפול בו, כך שתהפוך לחלק מעיצוב 

המדיניות הכלכלית ואי-השוויון בין גברים לנשים בכלכלה יצטמצם.

המסקנה המתבקשת מהניתוח, כפי שנראה, היא שתיאוריות פמיניסטיות המבקרות 
את כלכלת הזרם המרכזי מציעות פתרונות המטילים את האחריות על המדינה, ותובעות 
ממנה הוספת משאבים כדי להכיר בחשיבותה של עבודת הטיפול ולהכליל אותה בתוך 
המבנים העיקריים המעצבים את המדיניות הכלכלית בזרם המרכזי. עם זאת, תיאוריות 
אלו מתנפצות אל צוקי הכלכלה הגלובלית הניאו-ליברלית, שמגמתה היא לצמצם ככל 
האפשר את אחריות המדינה ותקציביה ובכלל זה תקציבי כלכלת הטיפול, על היבטיה 

הגלויים והשקופים, ובכך מותירה את עיקרה על כתפיהן של נשים.

מאמרנו מתפתח בשלושה צירים המשתלבים זה בזה. תחילה נציג כרקע את 
התפתחות לימודי המגדר בנפרד מכלכלה; לאחר מכן תובא סקירה אנליטית של 
הביקורת הפמיניסטית המרכזית על כלכלה; לבסוף נדון ביתרונות של יישום גישות 
חלופיות שצמחו מתוך הביקורת הפמיניסטית, בהשוואה לניתוח הכלכלי ההגמוני. 
נדגיש שעד כה טרם הצליחו החלופות הפמיניסטיות לחולל שינוי של ממש בזרם 

המרכזי של הכלכלה.

נוכחות נפקדות בחשיבה ובמדיניות הכלכלית
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 ב.	התפתחות	במסלולים	נפרדים:	
לימודי	כלכלה	ללא	מגדר	ולימודי	מגדר	ללא	כלכלה

נשים  מחאות  הברית  בארצות  פרצו  העשרים  המאה  של  והשבעים  השישים  בשנות 
 .)The women’s liberation movement( האישה  לשחרור  התנועה  את  שהולידו 
אדם  לזכויות  ומהמאבקים  החדש  השמאל  ממחאות  הושפע  התנועה  של  היום  סדר 
היא  פעילוֹת.  של  קומץ  רק  בראשיתה  ומנתה  "ברחובות"  צמחה  זו  תנועה  ואזרח. 
זירות החיים בארצות הברית, ומתוכה יצאו  קראה תיגר על הסדר הפטריארכלי בכל 
פעילות רדיקליות שפתחו במאבק אשר דרש הכרה בנשים כבנות אנוש לצד הגברים. 
יומה הכרה בסוגיות כגון אלימות, מיניות, אימהות,  מתוך כך חרטה התנועה על סדר 
אופייה  את  חשפו  התנועה  פעילות  גופן.  על  הנשים  ושליטת  המשפחה  מבנה  שינוי 
הפטריארכלי של הדמוקרטיה ותבעו שינויים בהסדרי המשטר הפוליטי. קריאת תיגר 
זו התפשטה ברחבי העולם המערבי וחלחלה לזירות נוספות בספרה הציבורית, לרבות 
מוסדות המדינה והאקדמיה )דהאן-כלב, 1999(. קרול פייטמן, תיאורטיקנית פוליטית 
פמיניסטית ממעמד הפועלים בבריטניה, לימדה בשנות השבעים באוניברסיטת סידני 
ולמדע המדינה  לפילוסופיה  והצטרפה שם למאבק שהחל במחלקות  שבאוסטרליה, 
על הוראת פמיניזם וכלכלה פוליטית. פייטמן פעלה להכנסת קורסים ללימודי נשים 
לאוניברסיטה ולימדה בעצמה קורס שכותרתו "הכלכלה הפוליטית של נשים". צעדים 
חדשות  שאלות  על  ולמחשבה  הפמיניזם  בחשיבות  להכרה  תרמו  אלה  ראשונים 
תחום  לאקדמיה  להכניס  הדרישה  זאת,  עם   .)Sullivan, 1998( הפוליטית  בתיאוריה 
נתפסה  דיסציפלינרי  נושא  של  לגופו  ולא  )לנשים(  אוכלוסייה  של  לגופה  שנוגע 
התחולל  שבה  באוניברסיטה  השמרני  הממסד  מצד  התנגדות  ועוררה  כשרירותית 
המאבק. מאבקה של פייטמן כשלעצמו חשף את החלל הפעור הנוגע לחלקן ותרומתן 
המגדר  תפקידי  לחקר  גם  כמו  מדיניות,  ולעיצוב  לפוליטיקה  לכלכלה,  נשים  של 
לגישור,  ניתן  בלתי  פרדיגמטי  נתק  המאבק  חשף  ספציפי  באופן  )שם(.  אלה  בזירות 
מפני שתורות כלכליות )כמו גם תורות משפט, רפואה ועוד( אינן עוסקות בקטגוריות 

חברתיות כי אם במושגים מופשטים שמגדירים אותן.1 

מאז מאבקה של פייטמן מתנהל המאבק להכניס לימודי נשים ומגדר לאקדמיה 
בשני ערוצים. בערוץ האחד נעשה מאמץ להרחבת הדיסציפלינות הקיימות באמצעות 
הוספת חקר המגדר. בערוץ זה המשיך המחקר להתנהל על פי המתודות המקובלות 
בדיסציפלינות השונות, כיוון שחוקרות רבות הסתייגו מעצם הפיתוח של חקר המגדר 

מחלקות הנשים והילדים בבתי חולים הן המחלקות היחידות שעוסקות בקטגוריות חברתיות, ושאר   1
המחלקות מחולקות לפי קטגוריות רפואיות כגון כלי דם, אורתופדיה, עיניים וכו׳. חלוקה כזו מבטאת גישה 
פונקציונלית שהשלכתה על נקודת המבט על בני אדם היא בהכרח רדוקציוניסטית. הכנסת קטגוריות 
חברתיות כיחידות אנליטיות נותרה חיצונית ומלאכותית להיגיון המדעי המכתיב את הגישות המסורתיות.
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והוראתו במסגרות נפרדות. טענתן העיקרית הייתה שהקמת מסגרות נפרדות תוביל 
ל"גטואיזציה" של חקר המגדר )Jeffrey, 1981(. בערוץ זה נוצרו חלופות שהאירו 
את יחסי הכוח המגדריים והדגישו זוויות חדשות הנוגעות לחייהן של נשים. הרדינג 
ונורברג )Harding and Norberg, 2005( טוענות שההיסטוריה של מדעי החברה 
מראה שפרויקטים במחקר פמיניסטי, אנטי-גזעני, פוסט-קולוניאלי, אנטי-קפיטליסטי 
ואנטי-הטרונורמטיבי קידמו בתוך הדיסציפלינות הקיימות הבנה מעמיקה יותר של 
תהליכי הבניית ידע. מחקרים כאלה הביאו פרספקטיבות רעננות לבחינה של שאלות 
ישנות והעלו שאלות חדשות על העולם החברתי שבתוכו אנו פועלים.ות. לדידן, מחקר 
המחויב מבחינה פוליטית ואתית להשלכות החברתיות שלו יכול לייצר ידע חשוב. 
ואולם, תהליכים אלו כמעט לא התרחשו בחקר הכלכלה ויישומה, בין היתר מפני שיותר 
מדיסציפלינות אחרות הקפידה הכלכלה לבסס את עצמה כמדע ״קשה״ ו״מדויק״ – ולכן 

.)May, 2002( ניטרלי ואוניברסלי כביכול

רנדי אלבלדה )Albelda, 1997( אף הצביעה על קשר בין מיעוט הנשים בכלכלה 
לגמרי להשפעה  היותה חסומה כמעט  ובין  לדיסציפלינות אחרות(  )בהשוואה 
פמיניסטית. בארצות הברית של שנות השמונים עלה שיעור חברות הסגל והמועסקות 
בכל הדיסציפלינות האקדמיות, ובקמפוסים גדל מספר הקורסים העוסקים בניתוח 
שיטתי של סוגיות מגדריות. בשנות התשעים נעשה המחקר הפמיניסטי ממוסד, 
ובחלק מהדיסציפלינות – בעיקר בהיסטוריה, אנתרופולוגיה, פילוסופיה וספרות – 
השפיע הפמיניזם על המתודולוגיה של הדיסציפלינה. כלומר ללא חוקרות פמיניסטיות 

הסיכויים לפתח אסכולה פמיניסטית קטנים.

גם בלימודי הכלכלה בישראל אין כמעט עיסוק שיטתי בתכנים מגדריים ובאופן 
שבו התיאוריה הכלכלית והמדיניות הכלכלית רלוונטיות לחייהן של נשים. ההתייחסות 
לסוגיות כלכליות בקורסי הליבה שולית ותלויה בחשיבות שהמרצים והמרצות מייחסים 
לסוגיות מגדריות, ומתבטאת בדוגמאות המוצגות בפני הסטודנטים כדי להמחיש את 
המודלים הכלכליים. סוגיות מגדריות מוזכרות לעיתים במסגרת קורסי בחירה בתחומים 
של כלכלת משפחה וכלכלת עבודה. עבודה שאינה בשוק אינה נכללת לרוב במודלים, 

ותיאוריה פמיניסטית אינה מופיעה כלל )חסון, 2016(.

ערוץ הפעולה השני להכנסתם לאקדמיה של לימודי נשים ופמיניזם, שלימים הפכו 
 .)Kramarae and Spender, 2004( ללימודי מגדר, היה הקמת מחלקות ייעודיות לנושא
בסוף שנות השמונים של המאה הקודמת נפתחו ביוזמתן של נשים תוכניות מחקר 
והוראה במוסדות אקדמיים ברחבי העולם שעסקו בנשים ומאוחר יותר במגדר. תוכניות 
אלו נתקלו בביקורת שלפיה לימודי נשים אינם אלא פרי אידיאולוגיה פוליטית שאין לה 
הצדקה מדעית ושאינה עומדת בקריטריונים מדעיים של אובייקטיביות. תגובות הנגד 
ששוללות את עצם קיומם של לימודי מגדר נשמעות גם היום. ב-2018 נאסרו בהונגריה 
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לימודי מגדר ותויגו כאידיאולוגיים ולא מדעיים; זאת לצד מקרים של רדיפת חוקרות 
 Redden, 2018; Apperly, 2019; Evans,( ומחלקות לחקר מגדר ולהט"ב ברחבי העולם
2019(. חרף כל זאת התחוללה מהפכה פמיניסטית שהפכה נושאים הנוגעים לכאורה 
לחייהן הפרטיים של נשים לנושאים פוליטיים. פותחו גישות, תיאוריות ומתודולוגיות 
Dahan-( אשר יצרו קורפוס דיסקורסיבי של ידע שניתן לכנותו דיסציפלינה פמיניסטית

.)Kalev, 2019

בישראל הוקמה כבר בשנת 1982 ״התכנית להבדלים בין המינים״ באוניברסיטה 
העברית, בהובלתן של פרופ' גליה גולן ופרופ' נעמי חזן מהחוג למדע המדינה ופרופ' 
עמיה ליבליך מהחוג לפסיכולוגיה. בשנת 2000 נפתחה באוניברסיטת בר-אילן המחלקה 
הראשונה בישראל ללימודי מגדר, הודות לתרומה אישית של חוקרת המגדר פרופ' דפנה 
יזרעאלי. בסוף העשור הראשון של שנות ה-2000 הופעלו תוכניות לתארים אקדמיים 
בלימודי מגדר בחמש מתוך שמונה האוניברסיטאות שפעלו אז בישראל )אהרוני וחסון, 

 .)Safir, 2009 ;2020

על אף הביקוש הגדל ללימודי מגדר, רוב התוכניות סובלות עדיין מקשיים תקציביים, 
מאוישות בתקנים מעטים ונשענות במידה רבה על מרצות מן החוץ. לימודי כלכלה 
אינם נכללים בתוכניות אלו. בה בעת, התלמידות לתארים מתקדמים והמרצות המעטות 
לכלכלה מתקשות לשרוד לאורך זמן בבתי הספר לכלכלה, שנותרו מעוזים גבריים 
מובהקים. הכלכלניות המעטות הפועלות בבתי הספר לכלכלה נאלצות לשחק לפי כללי 
משחק המתעלמים מהיבטים פמיניסטיים )חסון, 2016(. התנהלות זו בערוצים מקבילים 
היא תוצאה של הפער המושגי והמתודולוגי בין פמיניזם לכלכלה שאינו מאפשר דיאלוג, 
ובו נדון עתה. יתרה מכך – התנהלות זו אף מנציחה בהתמדה את הפער, כפי שנראה 

לאורך המאמר.

ג.	מבט	פמיניסטי	על	הדיסציפלינה	הכלכלית	

1. ביקורת פמיניסטית על הנחות היסוד בתיאוריה הכלכלית 
 Harding, 1986; Haraway,( הראווי  דונה  והמדענית  הרדינג  סנדרה  הפילוסופית 
המבט  נקודת  תיאוריית  את  המדע  של  הפילוסופיה  לביקורת  תרמו   )1991
הפמיניסטית )Feminist Standpoint Theory(, המערערת על הטענה שלפיה מדע 
מציאויות  בסיס  על  המדע  של  מרכזיים  מושגים  מחדש  ומגדירה  ערכים  נטול  הוא 
החיים של נשים. במסגרת הגות זו פיתחה הרדינג את המושג ״אובייקטיביות חזקה״, 
המחקר  על  החוקר/ת  של  הסובייקטיביים  הערכים  בהשפעת  הכרה  שמשמעו 

.)Harding, 1991(
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חשיפת הטיות אלו הניחה את הבסיס לדיון בטבעו החברתי של השיח הכלכלני 
ולהארת ההשפעות המגדריות על הידע הכלכלי. כלכלניות בעלות תודעה פמיניסטית 
הצביעו על ההנחות המגדריות החבויות ביסודה של המחשבה הכלכלית הניאו-קלאסית 
 Pujol,( שעליה מבוסס גם היום הזרם המרכזי בכלכלה.2 למשל, הכלכלנית מישל פוג'ול
1995 ;1992( בחנה את הטענות התיאורטיות לגבי נשים ופעילויותיהן הכלכליות כבר 
בכתביהם של מי שנמנים עם אבות התיאוריה הניאו-קלסית המוקדמת,3 כמו גם את 
דחיקתן של כלכלניות ושל פמיניסטיות שפעלו בתקופתם אל מחוץ לשיח הכלכלי 
הרווח. מנקודת מבטם של כלכלנים אלו, השתתפותן של נשים בשוק העבודה נתפסה 
כמאיימת על הרווחה הלאומית ועל משקי הבית, משום שתפקידן העיקרי הוא טיפול 
בילדים וביצוע מטלות משק הבית. כמו כן, נשים נתפסו כעובדות לא יצרניות וברמה 
נמוכה. באופן אירוני, הפתרונות שהציעו כלכלנים אלו, שתמכו באופן כללי בכלכלת 
שוק חופשי, נשענו על התערבויות דרקוניות בשוק העבודה כדי לדחוק ממנו את 
רגליהן של נשים. תפיסות אלה תאמו צעדים שננקטו כדי לשמר את הפריווילגיה 
של גברים בשוק העבודה, למשל העלאת שכרם כך שהגברים כולם – נשואים או 
לא – יוכלו להרוויח "שכר משפחתי": שכר שיספיק כדי לכלכל משפחה ויבטל את 
הצורך בהשתתפות נשים בשוק העבודה לצורך השלמת ההכנסה המשפחתית. בכך 
אף התעלמו הכלכלנים מנשים שנאלצו לפרנס את עצמן או את משפחותיהן מסיבות 
מגוונות – מכיוון שבן זוגן לא יכל לצאת לעבוד או משום שהיו אימהות יחידניות או בנות 
מעמד הפועלים. ביקורתה הנוקבת של פוג׳ול מדגימה את כשלי החשיבה של הוגים 
ש"כותבים מהכורסה". עם זאת, יש לזכור כי הכלכלנים של ראשית המאה העשרים 
כתבו בשנים שבהן העבודות שעליהן התחרו נשים וגברים נמשכו שעות ארוכות ביום 
וללא תנאים סוציאליים. נשים בתקופה זו לא בהכרח שאפו לעבוד אלא נאלצו לעבוד, 
והרעיון של "שכר משפחתי" לא נועד בהכרח לחסום אותן, אלא לתת למעמד העובדים 

תנאים אנושיים מעט יותר.

גם אירועים היסטוריים, כגון מלחמות שהוציאו נשים לשוק העבודה למלא את 
מקומם של הגברים שיצאו לחזית, לא חוללו שינוי של ממש בתפיסות הניאו-קלאסיות, 
והן המשיכו לאיין את מקומן של נשים בתהליכי הייצור. אולם עבור הנשים, ליציאה 
לשוק העבודה ולהתנסות בפעילות סוכנית בספרה הציבורית הייתה השפעה מכרעת. 
גם לאחר ששבו הגברים מהחזית והנשים נשלחו בחזרה לספרה הפרטית, ההתנסויות 

"כלכלת הזרם המרכזי" היא גוף של ידע ופרקטיקות שנלמדות ומיושמות באוניברסיטאות המובילות   2
בארצות הברית, אך גם הנחות משותפות באשר לאופן שבו יש ליישם כלכלה. גישה זו הורחבה למדינות 

אחרות, ובהן ישראל.
 ,)Pigou( ארת'ור פיגו ,)Marshall( בעבודתה התמקדה פוג'ול בכתביהם של הכלכלנים אלפרד מרשל  3

פרנסיס אדג'וורת' )Edgeworth( וויליאם ג'בונס )Jevons(, הנחשבים כתומכים בזכויות נשים.
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ביכולת להשתכר ולפעול בספרה הציבורית ניטעו בתודעתן. התנסויות אלו והשינוי 
התודעתי שחוללו מילאו תפקיד מכריע בתהליכי השחרור של תנועות הנשים בשנות 
החמישים באירופה ובארצות הברית. עם זאת, גם כיום, הדיון הכלכלי על כלכלת 
המשפחה מתייחס להכנסה המשותפת של שני בני הזוג כמשק בית אחד מבלי 

להתייחס לחלוקת עבודה – בשכר ולא בשכר.

הביקורת הפמיניסטית גם הפנתה את תשומת הלב לכשלים בהנחות יסוד בתיאוריה 
הניאו-קלאסית, ובראש ובראשונה ההנחה שהאדם הכלכלי )"הומו אקונומיקוס"( הוא 
פרט אוטונומי ורציונלי המוּנע מאינטרס עצמי, מודע למטרותיו ומחשב עלויות ותועלות 
של הדרכים השונות להשגתן בהתאם לחשיבותן היחסית עבורו, כשהוא מוגבל רק 
במשאבים העומדים לרשותו ובמגוון החלופות האפשריות עבורו. הוא אינו תלוי בצרכים 
טבעיים ואינו מושפע מהסביבה ומהחברה; אין לו ילדות או בגרות, ואין לו אחריות כלפי 
אף אחד זולת עצמו; יחסי הגומלין שלו מתנהלים בתוך שוק אידיאלי, שבו מחירים 
וסחורות מייצגים את הדפוס היחיד ההכרחי להתקשרות; והוא אינו תלוי באחרים 
אך שווה להם וחופשי לפעול כמותם. אין להבין מכך שכלכלנים מאמינים שאנשים 
מתנהגים כך, אלא שההנחה על אודות פרט כזה היא השימושית ביותר כנקודת פתיחה 

.)Nelson, 1993; 1996( לניתוח כלכלי

דמותו האינדיבידואלית של סובייקט כלכלי זה יונקת מהאופן שבו עיצב רוסו את 
 .)Rousseau 1762a( דמותו של אמיל, שאותה פיתח כמודל לחניכתו של האזרח הראוי
בספר השני שפרסם באותה שנה, האמנה החברתית )Rousseau 1762b(, נדון האזרח 
הראוי לפי קווי דמותו של אמיל. מנגד, את דמותה של סופי, המופיעה בחלק החמישי 
של הספר אמיל, עיצב רוסו כ״עזר שכנגד״ והיא נותרה פסיבית ואם מולידה, חסרה את 
כל התכונות שייחס לאמיל. בדומה לכך, במודל הכלכלי הושמטה דמות הנשים מכיוון 
שהפרט הרציונלי נתפס ממילא כניטרלי, אוניברסלי וחסר מין. על אף התמורות שחלו 
בהגות הפוליטית של הסדר החברתי הליברלי בן זמננו, דימויים אלה לא השתנו כמעט, 

ובהם נעוץ הגורם המרכזי למתח בין כלכלה ופמיניזם. 

בהתבססן על הנחות אלו, התורות הכלכליות אינן ערות לעובדה שיחידת היסוד 
הכלכלית מושתתת על חלוקת עבודה בין שני פרטים שיש שוני מהותי בתפקודיהם 
הכלכליים. כלכלה מכל סוג שהוא אינה יכולה להיות מושתתת על ייצור בלבד, שכן 
בפועל היא מושתתת הן על ייצור והן על פריון. תנאי זה מחייב הכרה בתכונת הוולדנות 
הבלעדית לנשים, ומכאן גם במקומן כיסוד כלכלי שאיננו חיצוני לכלכלה, כאשר 
מעצבים מדיניות כוללת. תפיסה זו מלמדת על הכשל העמוק הטבוע בתורות כלכליות 
שמושתתות על התא המשפחתי כיחידה כלכלית אחת, ובה בעת ממשיכות לראות רק 
בפרט אחד, מופשט, סובייקט כלכלי-אוטונומי שהוא אבן הבניין של הכלכלה. פרדוקס 
זה אינהרנטי לתיאוריות הכלכליות כל עוד המודלים הכלכליים ממשיכים להתעלם 
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ממקומן של נשים ביחידת היסוד הכלכלית, כמי שנושאות בעבודת הפריון וכחלק 
הכרחי ובלתי נפרד מכוחות הייצור. כמו כן, תיאוריות אלה חסרות ראייה טמפורלית: 
הן מתרכזות בהווה ואינן מגלמות את תרומתן הייחודית של נשים כמי שמופקדות 
על ייצור הילדים והטיפול בילדים – כוח העבודה העתידי, ועל הטיפול בזקנים – כוח 

העבודה שסיים לתרום את חלקו היצרני. 

עוד הראו חוקרות פמיניסטיות כי לאדם הכלכלי הרציונלי מיוחסות תכונות 
המזוהות עם מה שנתפס באופן סטריאוטיפי כ"גברי". כך, במודלים הכלכליים מושמטות 
ההשפעות של הסביבה החברתית, המשפחה והקהילה על שיקולים וסדרי עדיפויות 
שמנחים את ההתנהגות הכלכלית. היבטים אלה של חיי האדם, שאת הזנחתם כלכלנים 
מצדיקים לעיתים בטענה שהם לא חשובים, לא מעניינים אינטלקטואלית או "טבעיים" 
ולכן לא רלוונטיים לייצור, הם לא במקרה היבטים מרכזיים במיוחד בחוויותיהן הקיומיות 
 Nelson, 1993; Meagher and Nelson, 2004; Agenjo-Calderón and( של נשים
Gálvez-Muñoz, 2019(, ושל בני אדם בכלל. היבטים אלה הם גם חלק בלתי נפרד 
מהתשתיות שמניעות כלכלות באשר הן, אך הם נותרים מחוץ לשיקולי המדיניות 
הכלכלית ומחוץ לנוסחאות האומדות את הכלכלות הלאומיות. ההתמקדות בפעולות 
שוקיות תוך הזנחת ההיבטים הקהילתיים והמשפחתיים ותוך התעלמות מתשומותיהן 
של הנשים לכלכלה מחוללת ומשמרת את המתח בין כלכלה ומגדר, כיוון שהיא מותירה 
את עבודות הפריון והטיפול מחוץ לשדה הראייה של הכלכלה ולעיצוב המדיניות הנגזר 

ממנה.

כך יוצא שנושאים כמו תלות, נורמות חברתיות ויחסי כוח מגדריים אינם נבחנים 
די הצורך במסגרת תיאוריית הבחירה הרציונלית הרווחת בכלכלת הזרם המרכזי. אחת 
הסיבות לכך היא שהמתודה הנהוגה בכלכלת הזרם המרכזי מאופיינת בהפשטה, 
בדדוקטיביות ובהישענות על סיבתיות מתמטית. יישום או פיתוח של מודלים כלכליים 
ושיטות אקונומטריות הם ההישגים הנחשבים ביותר בפרופסיה. השאלות שכלכלנים 
שואלים תלויות במידה רבה במידע הזמין עבורם, והנתונים שנאספים הם בחלקם הגדול 
תוצר של פעילות שוק. עסקאות בשוק קובעות מחירים, שכר ועלויות שמסתיימים 
במוצר או בשירות, והנתונים אינם משקפים את הפעילות הכלכלית שאין בה קנייה או 
מכירה, לרבות טיפול בבני משפחה ללא שכר. כך, גם אם כלכלנים מעוניינים לחקור 
פעילויות שמחוץ לשוק, אין ביכולתם להשיג את המידע ואת הכלים הנדרשים לצורך 

 .)Burnell, 1990( ניתוחן

מגבלות אלו הובילו כלכלניות פמיניסטיות לתור אחר כלים מתאימים יותר שיסייעו 
להן להבין טוב יותר את החיים הכלכליים של נשים. חלקן אימצו שיטות כגון סיפורי 
חיים, ראיונות עומק, מחקרי מקרה ותצפיות משתתפות מדיסציפלינות אחרות במדעי 
החברה )Macdonald, 1995; Meagher and Nelson, 2004(. השימוש בשיטות אלו 
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מסייע להרחיב את טווח הנושאים והתיאוריות שבהם עוסק הזרם המרכזי של הכלכלה, 
ומקדם את חשיפת מורכבותם של נושאים כגון גזע, מעמד, נטייה מינית והבדלים בין 
מרכז ופריפריה )MacDonald, 1995; Berik, 1997(. נושאים אלו מונחים על סדר 
היום הפמיניסטי ויש להם משקל כלכלי שאין להתעלם ממנו, אך עדיין נתפסים בהגות 
הכלכלית המרכזית כ״רעשים״ שאינם רלוונטיים להבנת התהליכים הכלכליים בשוק. 

בשל המגבלות המתודולוגיות והשליטה האידיאולוגית בתיאוריה הכלכלית, נושאים 
הקשורים לנשים נחקרו בידי חוקרים וחוקרות מחוץ לדיסציפלינה, לרוב סוציולוגים 
)MacDonald, 1984(. לואיז ונדלק תיארה זאת כקולוניאליזציה של נשים בתוך השדה 
הכלכלי: מחד גיסא, נשים אינן נכללות כמושאי מחקר בניתוח הכלכלי, ומאידך גיסא, 
כלכלניות נאלצות לאמץ את השיח הדומיננטי. הדבר מחזק את הזרם השמרני השולט 
 ,)Vandelac, 1986( בכלכלה ומאשר מחדש את אשליית הניטרליות של השיח הכלכלי

כמו גם משעתק את המתח שבין כלכלה ומגדר.

2. הטיות מגדריות בהגדרה ובמדידה של הפעילות הכלכלית 
והשלכותיהן על עבודת נשים

ערכים  נטולת  שפה  על  ומבוססת  ניטרלית  אובייקטיבית,  להיות  כלכלה  של  הניסיון 
אתגור  שעניינן  גישות  בפני  גם  כמו  פמיניסטיות,  גישות  בפני  "חסינה"  אותה  עושה 
חלוקות הכוח והמשאבים. דווקא בתחום הכלכלי, שהיה ונותר זירה למאבקים אלימים 
בין פועלים למעסיקים ובין קבוצות בעלות אינטרסים מנוגדים, השיח ממשיך להניח 
פרט אוניברסלי מופשט. מרכיבי המערכת הכלכלית עוסקים בפונקציות של ״התנהגות 
גם מתוך מטרות-העל  עולה  עצמם. שקיפותו של המגדר  בבני האדם  לא  אך  השוק״ 
"כלליים",  בעבודתם של כלכלנים במוסדות כלכליים מרכזיים, המתנסחות במושגים 
״אוניברסליים״ ו"אובייקטיביים" כגון צמיחה, תוצר, יעילות ותחרות, ובשורה של מדדים 
מספריים דוגמת תל"ג, אינפלציה, ריבית וגירעון. כל אלה אינם עוסקים כלל בא.נשים 
מרכזי  גורם  הוא  כביכול  למגדר  ניטרלית  בשפה  השימוש  לפיכך,   .)2016 )חסון, 

.)Lahey, 2010( בדחיקתן של נשים לשוליים בהחלטות כלכליות ותקציביות

בהקשר זה בולטת למשל עבודתה של הכלכלנית הפמיניסטית מרילין וורינג 
)Waring, 1988(, אשר חשפה את ההטיות המגדריות הטמונות בהגדרה ובמדידה 
של הפעילות הכלכלית ותוצריה והתחקתה אחר ההיסטוריה של כינון מערכת האו"ם 
למדידת חשבונאות לאומית )UNSNA(, שממנה נגזרת הגדרת התל"ג )תוצר לאומי 
גולמי(.4 וורינג טענה כי ההגדרה של חלק ניכר מהעבודה שבאופן מסורתי נעשית על 

כיום המדד העיקרי שבו נעשה שימוש הוא התמ"ג – תוצר מקומי גולמי, מדד הבוחן את כל השירותים   4
והמוצרים שיוצרו במקום מסוים, גם אם בידי עובדים זרים או חברות זרות; ואילו התל"ג הוא תוצר לאומי 

גולמי – מדד הבוחן את השירותים והמוצרים שנוצרו בידי בני הלאום, גם אם במדינות אחרות.
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ידי נשים כ"חסרת ערך יצרני" משקפת אידיאולוגיות, תפיסות ואינטרסים של מי שכוננו 
את המערכת, ללא הערכה ריאליסטית של תרומתה הכלכלית של עבודה זו. וורינג 
מקנה חשיבות מרכזית לניתוח של "גבולות הייצור" שהמערכת מגדירה: אילו פעילויות 
נחשבות יצרניות, ולפיכך הן חלק מכלכלת השוק, ואילו אינן נחשבות כאלה. פעילויות 
שנחשבות ״לא יצרניות״ – למשל שירותים הניתנים בתוך משק הבית – נעשות ברובן על 
ידי נשים ונותרות מחוץ לחישוב התל״ג )שם(. התל״ג/תמ"ג, כמדד המרכזי להצלחתן של 
מדינות ולרווחתן הכלכלית, משמש לקביעת סדרי עדיפויות במדיניות הכלכלית. לפיכך, 
שקיפותה של העבודה ללא שכר גורמת לעיוות של המודלים הכלכליים ושל עיצוב 
המדיניות. כך תיארה וורינג מעגל שבו מעוצבות כלכלות שמשמרות תפיסות מגדריות 
דיכוטומיות, שלגברים יש בהן עליונות ושמנציחות סדר יום המציב חסמים בפני נשים 
ומטשטש את תרומתן לכלכלה. תחזוקת המשפחה, לרבות טיפוח דור העתיד וטיפול 
בדור העבר, אינה מגולמת בעיצוב הכלכלה אף שהיא תשתית כלכלית הכרחית לייצור.5 

עבודתן השקופה של נשים והיותה מובנת מאליה חלחלו לשוק העבודה והן 
משפיעות על האופן שבו מתוגמלות עבודות טיפול בשכר – הנעשות בעיקרן על ידי 
נשים. עבודות אלו, על אף חיוניותן, מאופיינות בתגמול נמוך ובשחיקה מתמדת בתנאים 
של העוסקות בהן. הן נתפסות כעבודות שנדרשים להן כישורים מעטים מכיוון שצמחו 
מתוך עבודתן ה"טבעית" של נשים בבית, ואף שהפכו זה מכבר לחלק חשוב משוק 
העבודה הן עדיין נתפסות כעבודות הנעשות ממניעים אלטרואיסטים ועבור סיפוק 
 Illuz, 1997; ;2011 ,רגשי, ולא ממניעים כלכליים ולמטרות רווח )דגן-בוזגלו וחסון
Folbre and Nelson, 2000(. תהליכים של הפרטה וצמצום עלויות בחסות המדינה 
הניאו-ליברלית מעמיקים את החלשתן של העובדות ואת הפיחות בערכן של עבודות 
אלו. לדוגמה, הסוציולוגית אורלי בנימין )2015( מצביעה על מנגנונים הגורמים לפגיעה 
בתנאי העבודה והשכר של עובדות השירותים החברתיים שתגמוליהן נקבעים בחוזים 
מול המדינה. מנגנונים אלה פועלים בתחום הטיפול, פוגעים באיכותו ומביאים לתחלופה 
גבוהה ולמחסור מתמיד בעובדות. הם כוללים בין היתר פגיעה בשכר ובזכויות מצטברות 
בשל תעריפים נמוכים שהמדינה קובעת במכרזים; העסקה באמצעות קבלני משנה 
המקשה על צבירת ותק וזכויות סוציאליות בשל מעברים תכופים ושינויים בהיקפי 
משרה; צמצום משרות המאלץ את העובדות לעבוד בכמה משרות כדי לזכות בהכנסה 
ראויה; היעדר הכשרה מקצועית המשטח את השכר ובולם אפשרויות להתקדם ולהיחלץ 
מקו המינימום; חוסר ביטחון תעסוקתי המקשה על תכנון עתיד כלכלי; וקושי בהתאגדות 

ובהסדרת תנאי העבודה בהסכמים קיבוציים.

התביעה הפמיניסטית היא אפוא לעמוד אל מול תהליכים דכאניים אלה, הטבועים 

לדיון נרחב בעבודותיהן של מרילין וורינג וננסי פולברה )Folbre( על היעדרה של עבודת הבית   5
מהמדידה הכלכלית והסטטיסטית ראו ברקוביץ, 1996.
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בתיאוריה ובפרקטיקה הכלכליות, במטרה להפוך את השקוף לנראה. במילים אחרות, 
התיאוריה הפמיניסטית ממשיכה לעסוק בחשיפה של יסודות ממוגדרים וממגדרים ושל 

יחסי כוח בכלכלה – הן כמדע והן כפרקטיקה. 

3. כלכלת הטיפול: הצעה לטרנספורמציה במדיניות הכלכלית של הזרם 
המרכזי

הדרישה להביא בחשבון את הטיפול בבני אדם כחלק בלתי נפרד מעיצוב המדיניות 
האחרונות  בשנים  שמציעות  למדיניות  חלופיות  בגישות  ביטוי  לידי  באה  הכלכלית 
בהם  ההשקעה  ושל  הטיפול  שירותי  של  מחדש  ארגון  שעניינן  פמיניסטיות  הוגות 
 Tronto, 2013; Folbre, 2014; De Henau et al., 2016; Ilkkaracan, 2016; Elson,(
2017(. התביעה לחשיבה מחודשת על הכלכלה מנקדות המבט של כלכלת הטיפול 
וגובר  )או “משבר הטיפול“(, היינו הקושי ההולך  בין היתר ב“גירעון הטיפולי“  קשורה 
ואיכותי שיענה  זמין  של משפחות במדינות בעלות משטר קפיטליסטי לספק טיפול 
על הצרכים של ילדיהן וילדותיהן, הוריהן המבוגרים וקרוביהן. הגירעון הטיפולי נוצר 
ובין  האחרונים  בעשורים  העבודה  בכוח  נשים  בהשתתפות  העלייה  בין  שילוב  בשל 
העלייה בתוחלת החיים, אשר גררה התארכות של תקופת החיים שבה נדרש טיפול 
כמפרנסות  חלקן  העבודה,  לשוק  נשים  של  הגוברת  כניסתן  מבוגרים.  משפחה  בבני 
יצרה משבר טיפול בתוך המשפחה, שכן העלייה בשיעור הנשים העובדות  עיקריות, 
בשכר לא לוותה בעלייה דומה בהשתתפותם של גברים בטיפול בבני המשפחה )חסון 
ודגן-בוזגלו, 2019( או בפיצוי על ״המשמרת השנייה״ במקרים שבהם לנשים אין סיוע 
שוק  פתרונות  כי  טוענת   Tronto, 2013(( טרונטו  ג׳ואן  והמשפחה.  הבית  בתחזוקת 
המבוססים על רווח, תחרות ותקציבים דלים, המיתרגמים לעבודת נשים בתנאי ניצול, 
על  מחדש  לחשיבה  קוראת  טרונטו  לכן,  בטיפול.  לצורך  הולם  מענה  מספקים  אינם 
הטיפול  מטלות  חלוקת  את  במרכזה  להציב  עליה  דמוקרטית:  חברה  של  משמעותה 
לטיפול  להתייחס  יש  לדידה,  ככל האפשר.  בהן  יוכלו להשתתף  ולהבטיח שאזרחיה 
כאל ערך ציבורי וכמערך של פרקטיקות ציבוריות, ובו בזמן להכיר בכך שטיפול הוא 
אישי מאוד. ללא תפיסה ציבורית יותר של טיפול שוויון הוא בלתי אפשרי, וחלק מהא.

נשים ימשיכו שלא לזכות בטיפול נאות. יתר על כן, ללא תפיסה ציבורית של טיפול 
אי-אפשר לקיים חברה דמוקרטית.

הגישות הפמיניסטיות לכלכלת טיפול מבקשות להבנות מחדש את הכלכלה, 
להגדיר מחדש מהו ייצור ולשלב את הטיפול בבני ובנות האדם בלב ליבה של הכלכלה, 
כתשתית אנושית חיונית שבלעדיה אין כלכלה ואין חברה. הן נשענות על פרספקטיבות 
העוסקות בקשר שבין אי-שוויון, פיתוח וצמיחה, שלפיהן על מדיניות מקרו-כלכלית 
להיבחן לא רק על בסיס קריטריונים שוקיים אלא גם במונחים של צדק חברתי, הוגנות, 



106

אספקת צרכים לכול, חופש מעוני ומאפליה, הכלה חברתית ופיתוח היכולות האנושיות. 
המשותף לגישות אלו הוא הקריאה למדיניות תקציבית מרחיבה, המתמקדת בצמיחה 
כלכלית בת קיימא ובהשקעה בתשתיות חברתיות, ובייחוד בשירותי טיפול – שאותם 
יש לחלק מחדש באופן הוגן יותר מבלי לעשות שימוש במנגנונים שמייצרים אי-שוויון 

וניצול.

כך למשל, הכלכלנית איפק אילקרג'אן )Ilkkaracn, 2016( פיתחה את גישת 
"הכלכלה הסגולה" )The Purple Economy(, המציעה לאמץ מדיניות חברתית וכלכלית 
שתכיר בנטל הטיפול ובחשיבותו לתפקוד הכלכלה, תיקח עליו אחריות ותחלק אותו 
מחדש תוך נטרול המנגנונים שמייצרים אי-שוויון. הגישה נשענת על ארבעה עמודי תווך: 
א. חלוקה מחדש של עלויות הטיפול בין משקי הבית, המדינה והשוק באמצעות אספקה 
ציבורית אוניברסלית של שירותי טיפול בילדים, קשישים, בעלי מוגבלויות וחולים; ב. 
רגולציה של שוק העבודה שתאפשר איזון בית-עבודה, באמצעות יצירת תמריצים שווים 
לנשים ולגברים לנטילת האחריות לטיפול, צמצום האפליה בקבלה לעבודה וצמצום 
פערי שכר; ג. פיתוח תשתיות טיפול בקהילות בפריפריה; ד. שינוי במדיניות המקרו-

כלכלית: מעבר מהתמקדות בצמיחת התמ"ג וביעילות כלכלית להתמקדות בהבטחת 
פרנסה הוגנת. בתוך כך יש לבחון את ההשפעות של המדיניות הממשלתית, כגון 
מיסוי והוצאות ממשלתיות, על חלוקת עבודת הטיפול בשכר ושלא בשכר, באמצעות 

 6.)Gender Budgeting( אסטרטגיה רגישת מגדר בתהליכי התקצוב

השאלה שמתעוררת היא אם יש בכוחם של מודלים כלכליים-פמיניסטיים, דוגמת 
ה"מודל הסגול", לחולל מהפכה מגדרית בקונספציה של הכלכלה ושל תהליכי התקצוב 
בכלכלות קפיטליסטיות ניאו-ליברליות; שכן ככל שהמודלים הללו מהפכניים יותר כך 
הם מתקשים לחדור לזירה המרכזית שבה מתעצבת הכלכלה: הם מציעים המשגה 
והנחות יסוד אשר הכלכלה הניאו-ליברלית נותרת אטומה כלפיהן, מפני שהן סותרות 
את הנחות היסוד שלה עצמה. בפער המושגי שבין הגישות המעצבות את הכלכלה ובין 
החלופות שהגישות הפמיניסטיות מציעות שוכן ליבו של המתח בין פמיניזם וכלכלה. 
לכן, על אף התפתחויות תיאורטיות ואמפיריות, עבודת הטיפול נותרה בשוליים של 
הזרם המרכזי בכלכלה ובעיצוב המדיניות. הפתרון לפיכך טמון בהכרה במתח זה, 
וביצירת מנגנוני הכלה במהלך עיצוב המדיניות הכלכלית שיוכלו לשאת שינויים של 

ממש בגישה של הזרם המרכזי בכלכלה. 

.)Elson, 2008; 2017( מציעה הכלכלנית הבריטית דיאן אלסון ,"Triple R" מודל דומה, המכונה  6
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107

יעל חסון | הנרייט דהאן-כלב

ד.	משברים	כלכליים:	הזדמנות	למגדור	הכלכלה?
 )Walby 1990( וולבי  סילביה  עמדה   Theorizing Patriarchy מ-1990  בספרה  עוד 
ועל  מערביות,  במדינות  שורר  שהוא  כפי  קפיטליזם  ובין  פטריארכיה  בין  הקשר  על 
האופן שבו הוא מחליש את הדמוקרטיות. היא חשפה את הקשר המהותי בין הסדר 
הפטריארכלי ובין הסדר הדמוקרטי, ובדומה לפייטמן שמטה את הקרקע מתחת לרגלי 
טענת השוויון, האינהרנטי לכאורה במשטר דמוקרטי. וולבי קבעה שהקפיטליזם הוא 
המצע שעליו מתפתחים יחסי הכוח המגדריים, גם כאשר הבסיס המשטרי הוא דמוקרטי 
וקורא לשוויון. האתגר של הפמיניזם היה אפוא לשנות את המבנים הפטריארכליים 
במשטרים דמוקרטיים באמצעות מגדורם ופתיחתם לנשים. הרעיון היה לא רק להכליל 
 ,)add women and stir( "נשים בתוך הסדר הפטריארכלי, בבחינת "הוסף נשים ובחש
אלא גם לחולל בו שינויים שיישענו על ניסיונן ההיסטורי והתרבותי הרחב של נשים, 
במובהק  שונה  ולעתים  הפרטית  בספירה  פעילות  שנות  אלפי  במשך  שנצבר  ניסיון 
מניסיונם ההיסטורי והתרבותי של הגברים. בעשור הראשון של שנות האלפיים, מאחר 
שהעילות הפמיניסטית בהקשר זה לא הניבה שינויים של ממש, החלו חוקרות, ובהן 
וולבי, לעיין מחדש בתהליכי השינוי האיטיים ובכוחות השימור הפטריארכליים שעמדו 

בדרכן של נשים למגדור הסדר. 

1985 עוסקת חדוה ישכר  גם בישראל נעשה מאמץ דומה. בספרה צומת יולי 
)2016( בנקודות המפגש, המחלוקת וההתנגשות בין פמיניזם לקפיטליזם סביב התוכנית 
לייצוב המשק, הנחשבת לרגע המכונן של הקפיטליזם הניאו-ליברלי בישראל. ישכר 
מאירה את חשיבות נקודת המבט הפמיניסטית לתכנון וליישום של תוכניות כלכליות 
ולהבנת השלכותיהן על פערים בחברה, ואת חשיבותו של הניתוח המגדרי הביקורתי 
של משברים כלכליים והדיון הציבורי המתקיים סביבם. באמצעות קריאה מחודשת 
של טקסטים וראיונות עם נשים שעסקו בנושאים כלכליים בשנות השמונים נחשפות 
עמדות אלטרנטיביות שביטאו נשים אלו באשר לתוכנית הייצוב ולתוצריה. חלקן הן 
כלכלניות שהיו מיעוט זעיר בעמדות הכוח במנגנון המדינתי, ואחרות הן חוקרות, פעילות 
פמיניסטיות ומנהיגות מאבקי עובדים. החלופות שהציעו נותרו בשוליים ולא השפיעו 

על ההחלטה ההיסטורית.

הביקורת  היה מקומה של  מה  היא  ישכר בספרה  מרכזית שמעלה  שאלה 
הפמיניסטית עת עוצבה תוכנית הייצוב של 1985. שאלה זו ממשיכה להעסיק את 
המחקר ואת האקטיביזם הפמיניסטי, ובלטה גם על רקע המשבר הכלכלי העולמי 
שהחל בשנת 2008. כלכלניות פמיניסטיות, בעיקר באירופה, עסקו בשאלות כגון כיצד 
ממוגדרת הכלכלה הקפיטליסטית הניאו-ליברלית? כיצד משפיע הניאו-ליברליזם על 
הפוליטיקה הפמיניסטית בתוך המוסדות הכלכליים, ומחוץ להם – בחברה האזרחית? 
כיצד פמיניסטיות יכולות לאתגר את הניאו-ליברליזם, להתנגד לו ולהציע חלופה 
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כלכלית ראויה? המשבר ִאפשר לכלכלניות פמיניסטיות להעלות לדיון את ההשלכות 
המגדריות שלו ושל הצעדים שננקטו בעקבותיו. עבורן הוא יצר הזדמנות לגבש רעיונות 
חדשים, לעצב מחדש את הדיסציפלינה ולחשוב על מסגרות חלופיות, המבטאות הבנה 
של מכלול המורכבויות של הפעילות האנושית ושל ניסיונות החיים של גברים ונשים, 
ולהרחיב את הדיון הכלכלי כך שיכלול טווח רחב יותר של גורמים שתורמים לרווחתם 

.)Bjørnholt and McKay, 2013( של בני האדם

2012 התקיים בברצלונה הכנס השנתי ה-21 של האגודה הבין-לאומית  ביוני 
לכלכלה פמיניסטית. בכנס זה ניסחו המשתתפות הצהרה היוצאת נגד צעדי הצנע 
שננקטו בגוש האירו כדי להתמודד עם המשבר הכלכלי. הצהרתן האירה את הביקורת 
כמו גם את התסכול שחשו חברות האגודה באשר למגבלותיה של המחשבה המאפיינת 
את הזרם המרכזי בכלכלה )שם(. לדידן, הדיסציפלינה הכלכלית נכשלה פעמיים: הן 
בחיזוי התוצאות של היעדר רגולציה בשווקים הכלכליים הגלובליים והן בתגובה למשבר 
שנוצר עקב נפילתם של שווקים אלה. הכלכלניות הפמיניסטיות טענו כי במקום לקדם 
התאוששות, צעדי הצנע שנכפו ברחבי אירופה כדי להתמודד עם המשבר הביאו 
להעמקתו. אף שהיה מדובר לכאורה במשבר אדיש-מגדר, המשתתפות חתרו להבלטת 
הממד המגדרי שהיה טבוע בגורמים למשבר ובהעמקתו. הצהרתן, כפי שמעיד חלקה 

האחרון, גם סיכמה בתמציתיות את פירושה של מדיניות כלכלית רגישת מגדר:

We believe that the current crisis is the result of structural 
conflicts in production, distribution and social reproduction. 
The challenge is to address these conflicts in a deeply 
transformative way so that the economy is not at the service 
of profit holders and financial renters, but directed to the 
service of a sustainable and good life for everyone.7

הוא  אולם  ההצהרה,  של  זה  בחלק  מוזכר  אינו  מגדר  שהמושג  לכך  לב  לשים  ראוי 
הרגישויות המגדריות המאפיינות  על  ומלמד   social reproduction במושג  משתקף 
כלכלת טיפול, החותרות תחת כלכלת הזרם המרכזי המושתתת על יחסי כוח ועושר. 
יותר  רחבה  מקרו-כלכלית  גישה  לצד  הפמיניסטיות  הכלכלניות  התייצבו  בהצהרתן 
מבט  נקודת  על  שומר  אך  מיעוט  שהוא  ממחנה  כחלק  פוסט-קיינסיאנית,  גישה   –
בין היתר  וצנע הן קראו למדיניות מרחיבה,  אוניברסלית: במקום מדיניות של צמצום 
באמצעות מיסוי פרוגרסיבי והרחבת ההשקעה הציבורית בשירותים החברתיים. בניגוד 
ואף  הגירעון  את  תעמיק  לא  זו  שדרישה  סברו  הן  המקובלת,  הניאו-ליברלית  לטענה 

https://www.gopetition.com/petitions/barcelona- לנוסח המלא של ההצהרה ראו   7
declaration.html. לדיון בהצהרה ראו חסון, 2016: 155–157. 
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וביטאו רעיון מרכזי  תגביר את הצמיחה הכלכלית. בהצעתן לפתרון המשבר הן חזרו 
בתפיסה הפמיניסטית, והוא הדרישה ממעצבי המדיניות הכלכלית להכיר בטיפול בבני 
יש  אשר  חיוניות  וכפעילויות  בסיסיות  אנושיות  כזכויות  הסביבה  על  ובשמירה  אדם 

לקחת עליהן אחריות ציבורית ולהשקיע בהן. 

חרף פעילותן המחקרית והפוליטית של כלכלניות פמיניסטיות, תובנותיהן החשובות 
לגבי הכלכלה העולמית ומשבריה בעידן הניאו-ליברלי נותרו מחוץ לממסד המרכזי 
של קבלת ההחלטות. בספרה Crisis )Walby, 2015( מבקשת סילביה וולבי לבדוק 
עד כמה יש לנקודת המבט הפמיניסטית די ידע ויכולת להציע שינוי מהותי בגישה 
לפתרון המשבר הפיננסי מ-2008. הפתרון שנקודת מבט זו מציעה למשבר הוא גם רגיש 
מגדרית וגם מביא בחשבון את הקשיים שנשים נקלעו אליהם יותר מגברים בעקבות 
המשבר. וולבי מקווה שפתרון זה לא יוגבל לרמת המדיניות הפיסקלית והמוניטרית, 
אלא יביא גם להכרה בצורך הקריטי לחולל שינויים מבניים בחלוקת העבודה המגדרית, 
כמו גם בערכים ובנורמות המעצבים ומשמרים אותה. על אף הדמיון בקווים כלליים 
לספרה מ-1990, ספרה של וולבי מ-2015 מדגיש את מופעיו של הקפיטליזם העכשווי, 
כפי שהשתקף מהמשבר הכלכלי של 2008 ואילך – משבר שחידד את חשיבות הקשר 

בין התהליכים החברתיים והפוליטיים ובין התהליכים הכלכליים.

במסגרת הביקורת שלה על התנהלות הגופים הפיננסיים על פי סיכון גבוה, שגרמה 
2008 באירופה, הראתה וולבי, בדומה לאחרות, שאת המחיר  למשבר הפיננסי של 
על התנהלות זו שילמו בעיקר נשים. כמענה למשבר הפיסקלי שמדינות נקלעו אליו 
ננקטו קיצוצים מסיביים בתקציבי החינוך, הבריאות והרווחה. קיצוצים אלו פגעו 
ביתר שאת בנשים, בהיותן המועסקות העיקריות בשירותים אלו, הצרכניות העיקריות 
שלהם ומי שנאלצות למלא את החלל בהיעדרם )או בצמצומם(, בעבודה ללא שכר 
בבית ובטיפול בבני המשפחה. למעשה, המדינות וכלכלותיהן שוקמו על גבן של 
הנשים מבלי שהאחרונות קיבלו תגמול הולם. לפי הניתוח של וולבי, באנגליה ובארצות 
אחרות הצמצום בשירותים החברתיים הגביר את עומס העבודה ללא שכר שעושות 
נשים בבית, אך לא מנע מהן להמשיך ולחפש עבודה בשכר. במילים אחרות, נשים חוו 
אינטנסיפיקציה של עבודת הטיפול בבית והחרפת הקושי לאזן בין הבית לעבודה. לכן, 
לדידה של וולבי, התיאוריה על יחסי המגדר צריכה להיות מורכבת יותר מאשר ההנגדה 
הפשוטה בין בית ועבודה ובין ייצור )production( לפריון )reproduction(. במובן זה 
וולבי מצטרפת לקולות הקוראים להצבתה של כלכלת הטיפול כתפיסה המרכזית 

וכעיקרון מארגן בעיצוב המדיניות הכלכלית. 

יתר על כן, קיים קשר אמיץ בין הקיצוצים בתקציבי הרווחה שהממשלות ביצעו 
בעקבות משבר 2008 ובין העלייה בגילויי האלימות שהופנו בעיקר כלפי נשים, מהגרים 
ומיעוטים אחרים. ב-2016, בעקבות משאל העם שבו הוחלט על פרישתה של בריטניה 
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מהאיחוד האירופי )מהלך המכונה "ברקזיט"(, עלתה בשיעור ניכר השכיחות של פשעי 
שטנה וגילויי אלימות כלפי מהגרים שהגיעו מאזורי משבר במדינות העולם השלישי 
ובמזרח התיכון. שתי מגמות אלה, של קיצוצים ועלייה במקרי האלימות, מקבילות 
למגמות שהתפתחו בעקבות השפל הכלכלי של 1929, וולבי מבקשת לראות בכך נורת 

אזהרה; לטענתה נדרש שינוי גישה כדי למנוע מלחמה כוללת נוספת. 

לתוך המוסדות הפיננסיים?
בין-לאומיים  תאגידים  שולטים  שבו  הפיננסי  התחום  וולבי,  של  השקפתה  פי  על 
בהנהלות  מכהנות  מעטות  נשים  סיכונים.  לקחת  ובנטייה  גברית  בתרבות  מאופיין 
ולמוסדות  לארגונים  נשים  שהכנסת  לשער  אפשר  ומכאן  הפיננסיות,  החברות  של 
פיננסיים עשויה לצמצם את נטילת הסיכונים ולשנות את התרבות הגברית. אך לבעיה 
מתהליכים  הפיננסית  השליטה  של  להפרדה  קשורה  והיא  יותר,  עמוקים  שורשים 
דמוקרטיים שבהם מיוצגים אינטרסים של הציבור הרחב על כל רבדיו. לכן, לטענתה 
יותר. אפשר להעמיק את הדמוקרטיה תוך שימוש  וולבי נדרשת פעולה יסודית  של 
צמיחה  לתחומים של  לנווט את ההשקעות  כדי  במוסדות הממשלתיים של המדינה 
כלכלית שממנה כולם יכולים להרוויח, כמו מקורות להפקת אנרגיה ירוקה או השקעה 
בתשתיות חברתיות שיספקו תעסוקה מלאה בכך שיאפשרו את השילוב של עבודה 
קבלת  במוקדי  ייצוגן  והגדלת  נשים  בהוספת  רק  לא  טמון  הפתרון  כך,  אם  וטיפול. 
פטריארכיה  בין  המבניים  הקשרים  בערעור  גם  אם  כי  מדיניות,  ועיצוב  החלטות 
קבלת  ובמוקדי  השלטון  במוסדות  מתקיימים  שהם  כפי  דמוקרטיה,  ובין  וקפיטליזם 
ההחלטות. דמוקרטיזציה של המוסדות הפיננסיים, טוענת וולבי, משמעה לא רק איזון 
ייצוג לפועלים ולמיעוטים, ולמעשה  מגדרי מספרי אלא גם השתתפות פעילה ומתן 

לכל מי שנפגעו בפועל מהמשבר הפיננסי.

כמו כן, טענה וולבי, האתגר הוא בפירוק המלכוד הטמון בכניסתן של נשים 
למוקדים הפטריארכליים של עיצוב הכלכלה, ובשינוי הדרכים שבהן מתקבלות החלטות 
במועדונים סגורים לגברים בלבד )ברייר גארב, 2017(. שהרי מנגנוני הסדר המסורתיים 
נותרים על כנם גם לנוכח קריאות התיגר של נשים ולנוכח חדירתן ההולכת וגוברת 
לספרה הציבורית. החסימה של נשים מונעת אותן מלמצות את מלוא הפוטנציאל 
האנושי שלהן, גם כשהן מצליחות לפרוץ לספרה הציבורית ולאייש עמדות מפתח 
ציבוריות בגופים פיננסיים ובתאגידים בין-לאומיים. כריסטין לגארד, האישה הראשונה 
שכיהנה כיו״ר קרן המטבע הבין-לאומית ומונתה לנשיאת הבנק המרכזי של אירופה, 
או ג׳נט ילן, האישה הראשונה שכיהנה כיושבת ראש הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של 
ארצות הברית )2014–2018( והאישה הראשונה בתפקיד שרת האוצר האמריקנית, 

לא שינו מן היסוד את הסדר הכלכלי הקיים. 

נוכחות נפקדות בחשיבה ובמדיניות הכלכלית
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כך או כך, המועדון נותר גברי. ב-2015, מתוך 190 ראשי בנקים מרכזיים ורשויות 
מוניטריות ברחבי העולם רק 16 היו נשים )Central Bank News, 2015(, אחת מהן 
2014–2018. ב-2019 היה  היא קרנית פלוג, שכיהנה כנגידת בנק ישראל בשנים 
מספר הנשים שעמדו בראשי הבנקים המרכזיים 11 בלבד. בהנהלותיהם של הגופים 
 The European( הפיננסיים המרכזיים באיחוד האירופי – הבנק האירופי המרכזי
Central Bank(, בנק ההשקעות האירופי )The European Investment Bank( וקרן 
ההשקעות האירופית )The European Investment Fund( כיהנו ב-2013 שלוש נשים 

מתוך 57 חברי הנהלה )שם(. 

בתוך הבנקים המרכזיים יש לנשים ייצוג נמוך גם בגופים המרכזיים בקבלת 
ההחלטות, למשל בוועדות המוניטריות הקובעות את מדיניות הבנק ואת גובה הריבית. 
81.4% מכלל המכהנים בגופים מקבלי  2013 היו גברים  במדינות אירופה, בשנת 
ההחלטות של הבנקים המרכזיים לעומת נשים, ששיעורן עמד על 18.6% בלבד – 
שיעור שכמעט לא השתנה מאז שנת 2003. יוצא מן הכלל הוא ייצוגן של נשים בוועדה 
 – )The Economist, 2013( 35%-המוניטרית של הפדרל רזרב, שעמד ב-2013 על כ
שיעור כפול בהשוואה לאירופה. אין בכך כדי לשנות את התמונה הכללית, שבה מעמדן 
של נשים בעולם הכלכלי עדיין מוכפף לעקרונות פטריארכליים והישרדותן של נשים 
מותנית בקבלת עקרונות אלו. בישראל, נכון לשנת 2022, מכהנת בוועדה המוניטרית 

של בנק ישראל, המונה שישה חברים, רק אישה אחת – פרופ' נעמי פלדמן.8

בסיכומו של דבר, הנשים המעטות שמצליחות לחדור לתחום נאלצות לקבל על 
עצמן את כללי המשחק הכלכלי-פוליטי המוכתבים על ידי ״המועדון״. הדבר נובע מכך 
שהן רוכשות השכלה והכשרה במוסדות שבהם אלו הם כללי המשחק, והאפשרויות 
לאתגרם מוגבלות ולכן מלכתחילה סיכוייהן להתנגד להם נמוכים )חסון, 2016(. נשים 
בעלות תודעה פמיניסטית שנכנסות למגרש הכלכלה הפטריארכלית מתקשות להחדיר 
אליו סדרי יום פמיניסטיים, ונאלצות לבחור בין אימוץ כללי המשחק למשחק מחוץ 

למגרש.

ה.	ִמגדור	הקפיטליזם	והחזרת	הדמוקרטיה	–	כיצד?
גישותיהן  עם  אחד  בקנה  עולה  לנקוט  שיש  השינוי  לכיוון  באשר  וולבי  של  גישתה 
 ,)Eisenstein, 1979; Fraser, 2009( וצילה אייזנשטיין ננסי פרייזר  של אחרות כגון 
אשר טענו שלא די באמצעים של קואופטציה של נשים בשיטת "הוסף ובחש" ברוח 

בתקופת כהונתה של הנגידה פלוג כיהנו שתי נשים בוועדה – פלוג עצמה וסגניתה נדין בודו-  8
טרכטנברג.
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הפמיניזם הניאו-ליברלי. הן הצביעו על הכוח הפוטנציאלי של איגודי עובדים שבהם 
לנשים יש רוב, אם כי הן מציינות כי איגודים אלו, דוגמת איגודי האחיות והמורות, לא 
אימצו עד כה סדר יום פמיניסטי אלא העתיקו את המטרות, האסטרטגיות והפרקטיקות 
וולבי, פיקוח דמוקרטי על מדיניות  גברים. לדידה של  הכוחניות מאיגודי עובדים של 
באיגודי  גם  מגדרית  והיא מציעה להטמיע חשיבה  הציבור  לידי  לחזור  צריך  פיננסית 
וקרן המטבע. לטענתה היחלשות הדמוקרטיה היא תוצר  עובדים, לצד הבנק המרכזי 
של דה-רגולציה על ההון הפיננסי והתרחבותו מעבר ל"כלכלה האמיתית". זוהי למעשה 
היחלשותו של המודל הסוציאל-דמוקרטי והיא קשורה בהיחלשות בסיס הכוח שלו – 
איגודי העובדים. כדי לחזק את הדמוקרטיה וולבי קוראת לחיזוק האיגודים של נשים, 
כולל אלו המועסקות בכלכלת הטיפול ושילובן בקבלת החלטות. נציין כי וולבי אינה 
מתייחסת להבדלים בין סדרי היום של נשים המשתייכות לקטגוריות חברתיות מגוונות, 
אף שאסטרטגיות ההתמודדות שלהן מושפעות מהבדלים מהותיים בצבע עור, שיוך 
בנשים  להתמקד  יש  האיגודים  את  לחזק  הניסיון  בתוך  לפיכך,  ועוד.  דתי  זרם  אתני, 
הכרחי  כתנאי  והתרבותיים,  הסוציולוגיים  גווניהן  על  הטיפול,  בכלכלת  המועסקות 

לחיזוק הדמוקרטיה והשוויון.

הניתוח המערכתי המרכזי שמציעה וולבי מאיר את המגדור של שני המודלים 
החלופיים ליציאה מהמשבר – הניאו-ליברלי והסוציאל-דמוקרטי. הראשון פוגע בנשים 
בשל צמצום ההשקעה המדינתית בשירותים, הפרטה ודה-רגולציה, והשני מקדם שוויון 
מגדרי ושוויון בכלל באמצעות רגולציה על ההון, מדיניות מיסוי פרוגרסיבית והגדלת 
ההשקעה בתשתיות חברתיות ובכלכלה בת קיימא. מגדור הכלכלה, כפי שמציעה 
וולבי, מתחבר למודלים שמציעות כלכלניות פמיניסטיות, ומשמעו לא רק הכתרתן של 
נשים כנשיאות של ארגוני-העל הכלכליים והפוליטיים אלא שינוי מן היסוד של נורמות 
כלכליות, פוליטיות וארגוניות. בתוך כך נדרש שינוי של החשיבה הכלכלית הליברלית 
לכדי הכלה של היבטים אשר עד כה הודרו ממנה, מתוך הערכת חסר למלאכות 

המבוצעות לרוב על ידי נשים. 

אלא שדרישות למגדור הכלכלה סותרות את הסדר הליברלי ואת זכויות היסוד 
שהוא מקדש, כגון הגנה על הפרטיות, חופש העיסוק והזכות למוביליות. הן אף סותרות 
מושגי יסוד בתיאוריות הכלכליות. סתירה זו היא אחד ממוקדי המתח בין כלכלה ובין 
פמיניזם, משום שהיא מוטבעת בסדר הדמוקרטי–ניאו-ליברלי. על כן, צעד ראשון 
בניסיון לגשר על הנתק, טמון בהרחבת נקודת המבט המגדרית כך שתבחן את כל אבני 
הבניין שעליהן מושתתת המדיניות הכלכלית הניאו-ליברלית. בחינה כזו צריכה להקיף 
שיטות תקצוב, מינויים בבנקים המרכזיים, איזון בקבלת החלטות, נראות של גירעונות 
ומדיניות פיסקלית, שקיפות של קיצוצים, מדיניות מיסוי, תנועות בין-לאומיות של הון, 

רזרבות מוניטריות – כל אלה ועוד בראייה מגדרית.

נוכחות נפקדות בחשיבה ובמדיניות הכלכלית
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אפשר לפרש את דבריהן של וולבי ואחרות כמכוונים לפמיניזציה של העושר ולא 
רק של העוני; כלומר לא די לעקוב אחרי הסטטיסטיקה של נשים וילדים מתחת לקו 
העוני אלא יש גם "לפתוח את המקרר המלא" של א.נשי המעמדות הגבוהים. לעניין 
זה, יש להכיר בכך שהמעמד המנצל אינו מורכב רק מגברים – לעוני יש פנים וזהות 
מעמדית, אתנית ומגדרית. לשם כך דרוש ידע שכורך את המחקר בתחומי הכלכלה עם 
חקר המגדר תוך ניתוח עומק של מקומן של נשים באותו "קפיטליזם פרוע" שיצא לו 
שם רע כל כך, כלומר מהלך שעניינו חקר חלקן של נשים בעלות זכויות יתר בכלכלת 

הזרם המרכזי. 

ו.	משבר	הקורונה	כהזדמנות	לחשיבה	מחודשת	על	
כלכלה	מנקודת	המבט	של	כלכלת	הטיפול

ההמשגה והתיאורטיזציה של כלכלת הטיפול מסייעות לנו להבין את משבר הקורונה, 
אשר החל כמשבר בריאותי עם התפרצות הנגיף אך התפתח במהרה למשבר כלכלי. 
היטב  שהאיר  במהותו  טיפולי  במשבר  מדובר  קודמים,  כלכליים  למשברים  בניגוד 
כולה  החברה  של  התלות  את  המחישה  שהמגפה  משום  הן   – הטיפולי  הגירעון  את 
בעבודת הטיפול והן משום שחשפה את האופן שבו הוכפף הטיפול בבני ובנות אדם 
בכוח  מחוסר  שסבלו  חברתיים  ושירותים  במערכות  פגשה  המגפה  השוק.  לכלכלת 
אדם ובתשתיות, בין היתר בשל מדיניות כלכלית שנקטה באופן שיטתי ולאורך שנים 

תת-תקצוב, קיצוץ בשירותים, הפרטה ודה-רגולציה. 

המשבר הכלכלי הגלובלי שהמגפה חוללה המחיש את ההתעלמות של הגישות 
הכלכליות העכשוויות מחיוניותה של עבודת הטיפול ומתרומתן של נשים לכלכלה. 
חיוניותן של נשים להתמודדות עם השלכות הנגיף בלטה עתה בכמה היבטים. בהיבט 
הראשון, נשים נדרשו להתמודד עם ההיבטים הבריאותיים של המגפה כעובדות מערכות 
הבריאות והרווחה – אחיות, מטפלות סיעודיות, פיזיותרפיסטיות, עובדות סוציאליות, 

פסיכולוגיות, עובדות מעבדה ועוד. 

בהיבט השני, התנעת המשק לאחר ששותק חידדה גם היא את חיוניותן של נשים 
לכלכלה: המשק לא יכול היה לחזור לפעילות ללא הפעלה מחדש של מערכות החינוך 
והטיפול, שרובן ככולן נשענות על כוח עבודה נשי. מטפלות בפעוטות, גננות, מורות, 
סייעות ומטפלות סיעודיות, הנמצאות בתחתית שוק העבודה ואינן זוכות להכרה הולמת 
בתרומתן לכלכלה ולתגמול ראוי, התבררו כחיוניות וככוח שבלעדיו אי-אפשר לשוב 

ולהניע את גלגלי הכלכלה, שנפגעה מההשבתה הממושכת שכפה הנגיף. 

חלק מעובדות הבריאות, החינוך והטיפול ניהלו בזמן המשבר מאבקים על שיפור 
שכרן ותנאי העבודה שלהן. מאבקים אלו, אף שחלקם נשאו פירות, לא שינו מן היסוד 
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את התפיסה לגבי חיוניות הטיפול כתשתית בסיסית הדורשת השקעה רחבה וחלוקה 
מחדש תוך צמצום מנגנוני הניצול. לראיה, ניתוח תקציב המדינה לשנים 2022-2021 
מראה כי אל מול המגפה הממשלה אמנם הגדילה את הוצאותיה – על בריאות, ביטחון 
סוציאלי, סיוע למובטלים ולעסקים – אך ההרחבה הייתה נקודתית וחד-פעמית. ב-2022 
ניכרת חזרה למצב ערב הקורונה, של שירותים ציבוריים דלי תקציב )סבירסקי ואחרים, 

2021(. במילים אחרות – הלקח לגבי חיוניותה של כלכלת הטיפול למשק לא נלמד.

משבר הקורונה הביא לידי ביטוי את הסטריאוטיפים לגבי תרומתן של נשים 
לכלכלה: גלגלי המשק לא יכלו לנוע מחדש, כפי שהתברר, ללא העבודה שנשים עשו 
שנים ללא הכרה, ללא תמורה כספית או בתגמול נמוך. מנקודת מבטה של כלכלת 
הטיפול, תובנה זו תובעת את פירוקם של הסטריאוטיפים המשמרים את מעמדה 
ותגמוליה הנמוכים של עבודת הטיפול, כמו גם חותרת לחלוקתה מחדש ולמציאת דרכי 

תגמול כספיים הולמים לעוסקות בה. 

לשני היבטים אלו יש להוסיף היבט שלישי: חיוניותן של נשים בעת המשבר לעבודת 
הטיפול שלא בשכר, בבני משפחה ובנסמכים נוספים, אשר גם בשגרה נעשית בעיקרה 
על ידי נשים. הידע ההולך ומצטבר מצביע על עלייה בעומס העבודה המוטל הנשים 
בתוך הבית, לנוכח היעדר תפקוד או תפקוד משובש של המערכות הציבוריות והיכולת 
המוגבלת להיעזר במסגרות בלתי פורמליות, בשירותים בתשלום או בבני משפחה. 
כמו כן, הסגרים התכופים וההנחיות לריחוק חברתי הביאו לסגירה וצמצום של ענפים 
שלמים במשק, והיקף הייצור במשק הבית עלה: כאשר כל בני הבית שוהים בבית זמן 
רב יותר, גדל הזמן המושקע בעבודות הבית דוגמת ניקיון והכנת ארוחות )חסון, בן אליהו 
וצמרת, 2021(. עקב הסגרים, הבידודים והלמידה מרחוק, נשים יותר מגברים נאלצו 
להגדיל את שעות העבודה שלהן בבית, ללא שכר, על חשבון שעות העבודה בשכר או 
נוסף עליהן. מחקר שנערך בקרב משקי בית בישראל שבהם שני מפרנסים הראה כי 
בהשוואה לתקופה שקדמה למשבר הקורונה )מרץ 2020(, בסגר הראשון, בסוף אפריל 
2020, מספר השעות השבועיות שהוקדשו לעבודות הבית גדל בשעתיים בקרב נשים, 
ואילו בקרב גברים – הצטמצם מעט. היקף שעות הטיפול בילדים גדל מעט בקרב 
הגברים אך בקרב הנשים גדל יותר )3.8 בהשוואה ל-5.2, בהתאמה(, כך שלמעשה 
החלוקה המגדרית הפכה שוויונית פחות )הרצברג-דרוקר, יעיש וקריסטל, 2021(. מחקר 
נוסף הראה שחלוקת העבודה המגדרית בקרב הורים לילדים עד גיל 18 לא השתנתה 
באופן מהותי במהלך הסגר הראשון: נשים המשיכו לבצע עבודות בית יותר מאשר 
גברים. זאת ועוד, נשים ממשקי בית בעלי הכנסות גבוהות, הנעזרות בימים שבשגרה 
בסיוע חיצוני בניקיון ובטיפול בילדים, הגדילו מאוד את היקף הזמן שהשקיעו בעבודות 
אלו בתקופת הסגר. כלומר עבודות הבית והטיפול עוברות ״בין נשים״ – אם בשכר ואם 

לא בשכר )קריכלי-כץ ושמיר, 2021(. 

נוכחות נפקדות בחשיבה ובמדיניות הכלכלית
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ממצאים אלו אינם ייחודיים לישראל. באנגליה, למשל, נמצא כי אף שגברים לקחו 
על עצמם יותר מטלות טיפול, נשים המשיכו לבצע את חלק הארי שלהן ונותרו להן 
 Kabeer, Razavi, and van der Meulen( פחות שעות עבודה בשכר ללא הפרעות
Rodgers, 2021(. ניתוח נתונים מסקר אוכלוסין בארצות הברית הראה כי במשקי בית 
של זוגות הטרוסקסואליים שבהם שני מפרנסים, אימהות צמצמו את שעות העבודה 

.)Collins et al., 2021( בשכר פי חמישה בהשוואה לאבות

במילים אחרות, בדומה להשלכותיו של המשבר הכלכלי מ-2008 על נשים באירופה 
ובארצות הברית, גם עתה ניתן להצביע על אינטנסיפיקציה והחמרת הקושי לאזן בין 
עבודה בשכר ולא בשכר, על אחת כמה וכמה בקרב נשים המועסקות בעיסוקים חיוניים 

בשירותי הבריאות, הרווחה והחינוך. 

2008 הומחשה ביתר  הדינמיקה שוולבי ניתחה בהתייחס למשבר הכלכלי של 
שאת במשבר הקורונה הנוכחי גם בהתייחס לסוגיית האלימות. ההסתגרות הממושכת 
שההתמודדות עם המגיפה תבעה, לצד העמקה של מתח ותסכול בשל המשבר הכלכלי, 
החריפו תופעות קשות כגון אלימות במרחב הביתי, אשר מרבית קורבנותיה הם ילדים 
ונשים. בישראל נמצא כי בעשרת החודשים הראשונים של המגפה )מרץ 2020 עד 
ינואר 2021( דיווחה המשטרה על עלייה במספר התיקים שנפתחו בגין אלימות כלפי 
נשים במשפחה, ומשרד הרווחה דיווח על עלייה, ביחס לשנה הקודמת, בפניות שעסקו 

באלימות במשפחה שהגיעו למוקד הסיוע שלו )חסון, בן אליהו וצמרת, 2021(.

לסיכום, המתח המתמשך בין כלכלה ופמיניזם, המתבטא בפערים מושגיים שקשה 
לגשר עליהם ובהנחות יסוד שונות בתכלית, הוא המונח בבסיס הנתק הפוליטי שאינו 
מאפשר את מגדורה של המדיניות הכלכלית הנגזרת מכלכלת הזרם המרכזי. הראינו 
את הצורך בשינוי המושגים והתפיסות שעליהם מתבססת הכלכלה הניאו-ליברלית 
כתנאי לצמצום פערים ולקידום שוויון מגדרי. ניתוח השלכותיה של מגפת הקורונה 
חיזק ביתר שאת את הצורך בשינוי הפרדיגמה: עיצוב הכלכלה בעידן הפוסט-קורונה 
אינו יכול להמשיך להתעלם מכלכלת הטיפול כתשתית חיונית לחברה המניעה את 
גלגלי המשק. במילים אחרות, לא מדובר ב״הוסף נשים ובחש״ אלא בשינוי עמוק בעיצוב 
המדיניות הכלכלית הלאומית והגלובלית על תפיסותיה התיאורטיות והאמפיריות; שינוי 
שעניינו גילומה של נקודת המבט הפמיניסטית, ובתוכה כלכלת הטיפול, כחלק בלתי 
נפרד מעיצוב מדיניות כלכלית, באופן שיתבע עיון מעמיק בנורמות, במדדים וביעדים 

המנחים אותה. 
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תקציר
מחקר זה בוחן אפליה מצד לקוחות יהודים נגד עובדים ערבים בשוק לשירותים עתירי 
נתונים  נבחנו  במחקר  בישראל.  והובלה(  שיפוץ  ניקיון,  צביעה,  כגון  )שירותים  עבודה 
התואמים  ממצאים  ממנו  ועולים  טבעי,  ובניסוי  בסקרים  אינטרנט,  באתרי  שנאספו 
של  ניכר  שיעור  ראשית,   .)Becker, 1957( לקוחות  מצד  אפליה  של  הקלאסי  למודל 
לקוחות יהודים מעדיף לקבל שירותים כאלו מחברות המעסיקות עובדים יהודים בלבד; 
עובדים  לשכירת  באשר  החברות  החלטות  עם  מתואמות  הלקוחות  העדפות  שנית, 
ערבים; שלישית, מחירי השירותים שמציעות חברות המעסיקות עובדים ערבים נמוכים 

מאלה שמציעות חברות המעסיקות עובדים יהודים בלבד.
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א.	מבוא
המחקר התיאורטי בנושא של אפליה בשווקים החל עם ספרו פורץ הדרך של הכלכלן 
 .The Economics of Discrimination )Becker, 1957( בקר  גארי  נובל  פרס  זוכה 
כמו  מיעוט,  בקבוצות  חברים  של  העבודה  בשוק  הנחות  למצבם  שהמקור  טען  בקר 
או  לעבודה  עמיתים  מעסיקים,  של  מפלות  העדפות  הוא  הברית,  בארצות  שחורים 
והן האמפירית, התמקדה  הן התיאורטית  לקוחות. מרבית הספרות שהתפתחה מאז, 
מועטה  לב  תשומת  קיבל  הלקוחות  העדפות  של  והתפקיד  מעסיקים,  מצד  באפליה 
זו. המאמר מבוסס על מאמר קודם  בלבד. המאמר הנוכחי תורם לספרות מצומצמת 
שלנו )Bar and Zussman, 2017(, שבו אפשר למצוא פירוט והרחבה במספר רב של 

סוגיות.

מודל האפליה מצד לקוחות של בקר מניח שהשוק לשירותים ושוק העבודה פועלים 
באופן תחרותי, ובפרט שכל החברות הפועלות בשוק מספקות שירות הומוגני ולכל 
העובדים פריון עבודה זהה. ההנחה הקריטית של המודל היא שלחלק מהלקוחות יש 
העדפות מפלות: הם מעדיפים לקבל שירותים מחברי קבוצת הרוב. בתנאים מסוימים 
העדפות אלו מפחיתות את הביקוש לעובדים מקבוצת המיעוט ואת השכר היחסי 
שלהם. בשל כך, חברות הפועלות בשוק צריכות לבחור בין שתי אפשרויות: הראשונה 
היא להעסיק עובדים מקבוצת המיעוט בשכר נמוך ולגבות מחירים נמוכים מלקוחות 
שאינם מפלים, והשנייה – להעסיק עובדים מקבוצת הרוב בשכר גבוה ולגבות מחירים 

גבוהים מלקוחות מפלים.1

המחקר הנוכחי מתמקד באפליה מצד לקוחות יהודים נגד עובדים ערבים בישראל. 
ערבים הם כחמישית מאזרחי ישראל, והם מאופיינים בתוצאות טובות פחות בשוק 
 )Bar and Zussman, 2017( העבודה יחסית ליהודים. כך, לדוגמה, במחקר קודם
 )54–25 ( הראינו כי השכר השעתי של גברים ערבים בגילי העבודה המרכזיים 
המועסקים במשרה מלאה נמוך בכ-16% מזה של יהודים.2 עדויות אנקדוטליות מרמזות 

כי ההעדפה להעסקת עובדים יהודים היא תופעה נפוצה.

על בסיס המודל של בקר ועל רקע עדויות אנקדוטליות אלו, מחקר זה מנסה לתת 
מענה שיטתי לכמה שאלות: )1( באיזו מידה מעדיפים לקוחות יהודים לקבל שירותים 
מעובדים יהודים במקום מעובדים ערבים? )2( האם העדפות הלקוחות מתואמות עם 

1  אם שיעור הלקוחות שאינם מפלים גדול מספיק או אם ההיצע היחסי של עובדים מקבוצת המיעוט 
נמוך מספיק, חברות המעסיקות עובדים מקבוצת המיעוט ואלו המעסיקות עובדים מקבוצת הרוב יגבו 

מחירים זהים.
2  הניתוח מבוסס על נתונים מתוך סקר הוצאות והכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 
2013, וכולל פיקוח על מאפיינים סוציו-דמוגרפיים )כמו גיל ומצב משפחתי(, השכלה, ענף כלכלי 

ומקצוע.
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דפוסי שכירת העובדים של החברות? )3( האם חברות המעסיקות עובדים ערבים גובות 
מחירים נמוכים יותר מאלו המעסיקות עובדים יהודים בלבד?

 ,)labor intensive services( המחקר מתמקד בשוק לשירותים עתירי עבודה
כלומר שירותים שייצורם דורש תשומה גדולה של גורם הייצור עבודה יחסית לגורמי 
ייצור אחרים – לדוגמה צביעה, ניקיון, שיפוץ והובלה. להתמקדות בשוק זה יש כמה 
יתרונות מתודולוגיים. ראשית, בניגוד לענפים אחרים שבהם שיעור גבוה מהעובדים 
הם ערבים, כמו בניין וחקלאות, ענף זה מתאפיין באינטראקציה רבה יחסית בין עובדים 
ללקוחות, אשר מתרחשת פעמים רבות בבית הלקוח. שנית, לקוחות יכולים לבחור 
לשלם מחירים גבוהים יותר כדי לקבל שירותים מעובדים יהודים במקום מעובדים 
ערבים. שלישית, שכר העבודה הוא מרכיב מרכזי של עלויות הייצור, ולכן נוכל לצפות 
להבדלים של ממש במחירי השירותים בין חברות המעסיקות עובדים יהודים בלבד 

לחברות המעסיקות עובדים ערבים.

הנחת המפתח במודל של בקר היא שלחלק מהלקוחות יש העדפות מפלות. כדי 
לבחון את תקפותה של הנחה זו בקונטקסט הנוכחי ערכנו סקר טלפוני בקרב הציבור 
הרחב בין אוגוסט לדצמבר 2015. בסקר שאלנו את המשתתפים לגבי עמדותיהם כלפי 
עובדים ערבים ועובדים יהודים, ואמדנו את הנכונות שלהם לשלם פרמיה כדי לקבל 
שירות מסוים )צביעת דירה( מעובדים יהודים במקום מעובדים ערבים. באוקטובר 
2015, במהלך ביצוע הסקר, פרצה “אינתיפאדת הסכינים“. ניצלנו ניסוי טבעי זה כדי 

לבחון את ההשפעה של הסלמה באלימות על רקע אתני על עמדות מפלות.

תוצאות סקר הלקוחות הראו כי חלק ניכר מהמשתתפים מוכן לשלם פרמיה על 
מנת לקבל שירות מחברה המעסיקה עובדים יהודים בלבד. תגובות המשתתפים הראו 
כי נכונות זו קשורה באופן הדוק לאמונה כי עובדים ערבים מסוכנים לביטחונם האישי 
יותר מעובדים יהודים. כמו כן מצאנו כי שיעור המשתתפים המוכנים לשלם פרמיה 
עלה בעקבות פרוץ “אינתיפאדת הסכינים“, ועלייה זו הייתה חדה במיוחד באזורים שהיו 

חשופים יותר להסלמה באלימות.

המודל של בקר צופה כי חברות יביאו בחשבון את העדפות הלקוחות בעת שכירת 
עובדים, וכי חברות המעסיקות את בני קבוצת המיעוט יגבו מחירים נמוכים יותר עבור 
השירותים שהן מספקות בהשוואה לחברות המעסיקות את בני קבוצת הרוב בלבד. על מנת 
לבחון אם תחזיות אלו מתממשות, אספנו וניתחנו מידע משני אתרי האינטרנט המובילים 
בישראל המספקים מידע על חברות שירותים מהסוג הרלוונטי: מידרג ומקצוענים. 
אספנו מידע מחברות בבעלות יהודים בלבד תוך התמקדות בכמה תחומי שירותים.

עבור כל אחת מהחברות אספנו מהאתרים פרטי קשר ואת דירוג שביעות הרצון 
הממוצע של לקוחות קודמים. בשלב הבא יצרנו קשר עם החברות, ביקשנו הצעות 
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מחיר עבור שירותים מוגדרים היטב ושאלנו את הבעלים אם הוא מעסיק ערבים. 
לאחר כמה שבועות ערכנו סקר )כביכול בלתי תלוי( בקרב בעלי החברות. בסקר אספנו 
מידע על העמדות של בעלי החברות לגבי עובדים ערבים ועובדים יהודים. באמצעות 
שילוב תוצאות הסקר עם המידע שהתקבל קודם לכן מבעלי החברות יכולנו לקבוע 
את הגורמים המתואמים עם העסקת עובדים ערבים בחברה, וכן לקבוע אם חברות 
המעסיקות עובדים ערבים אכן גובות מחירים נמוכים יותר מחברות המעסיקות עובדים 

יהודים בלבד.

בהתאם לתחזיות המודל של בקר, מצאנו כי העסקת עובדים ערבים על ידי החברות 
מתואמת באופן מובהק עם העדפות הלקוחות ועם מחירי השירותים שהחברות 
מציעות. כ-80% מהמעסיקים שהשתתפו בסקר בעלי החברות הסכימו עם המשפט 
“לקוחות יהודים מעדיפים לקבל שירות מעובדים יהודים מאשר מעובדים ערבים“. מבין 
המשפטים השונים שעבורם ביקשנו את תגובת המעסיקים, התגובה למשפט זה הייתה 
מתואמת באופן החזק והמובהק ביותר עם העסקת עובדים ערבים בחברה. כמו כן מצאנו 
עדויות מובהקות לפערי מחירים: כשכל שאר התנאים שווים )כולל דירוג שביעות הרצון 
הממוצע של הלקוחות(, חברות המעסיקות עובדים ערבים גובות מחירים הנמוכים בכ-

15% מהמחירים שגובות חברות המעסיקות עובדים יהודים בלבד.

הספרות המחקרית הקיימת בנושא אפליה מצד לקוחות היא, כאמור לעיל, 
מצומצמת יחסית. שני מחקרים מוקדמים מצאו עדויות לאפליה מצד לקוחות נגד 
 Kahn and( שחקנים שחורים בליגות המקצועיות לכדורסל ולבייסבול בארצות הברית
Sherer, 1988; Nardinelli and Simon, 1990(. ניסוי שדה שנערך בארצות הברית 
)Neumark, 1996( מצא עדויות לאפליה מצד לקוחות נגד מלצריות במסעדות. כמה 
מחקרים בחנו כיצד ההרכב האתני )או הגזעי( של הלקוחות משפיע על דפוסי שכירת 
עובדים של חברות, וכיצד מידת ההתאמה בין ההרכב האתני של הלקוחות להרכב 
 Holzer and Ihlanfeldt,( האתני של העובדים משפיעה על היקף המכירות של חברות
Leonard, Levine, and Giuliano, 2010; Combes et al., 2016 ;1998(. במרבית 

המחקרים מסוג זה נמצאו עדויות התואמות לתחזיות המודל של בקר.

התרומה המרכזית של המחקר הנוכחי לספרות על אפליה מצד לקוחות טמונה 
בגישתו הישירה. מחקרים קודמים הסתמכו על תוצאות נצפות בשוק העבודה או בשוק 
לשירותים – כמו שכר או מחירים – כדי להסיק כי ללקוחות יש העדפות מפלות. בניגוד 
לכך, במחקר זה אנחנו תופסים באופן ישיר עמדות מפלות ומקשרים אותן לתוצאות 
בשווקים. השימוש בגישה זו מתאפשר נוכח היחסים המתוחים מאוד בין הקבוצות 
האתניות בישראל והעובדה כי ישראלים רבים מביעים בחופשיות עמדות מפלות. מעבר 
לכך, מחקר זה תורם להבנה של הפערים הגדולים והעקביים בתוצאות בשוק העבודה 

בין ערבים ויהודים בישראל.
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ב.	מתודולוגיה

1. סקר לקוחות
 3.2015 דצמבר  ועד  מאוגוסט  בוגרים  יהודים  של  מדגם  בקרב  נערך  הטלפוני  הסקר 
הסקר כלל כ-2,000 משתתפים – מחציתם נסקרו לפני תחילת “אינתיפאדת הסכינים“ 
על  סטנדרטיות  שאלות  כלל  הסקר  של  הראשון  החלק  מכן.  לאחר  השנייה  והמחצית 
עובדים  לגבי  המשתתפים  בעמדות  התמקד  השני  וחלקו  סוציו-דמוגרפיים  מאפיינים 

יהודים וערבים. 

מרכיב מרכזי בחלק השני היה הצגת תרחיש היפותטי שבו המשתתף מעוניין לצבוע 
את דירתו ושוקל שכירת חברה לביצוע המטלה. בעל החברה )יהודי( יכול לשלוח צוות 
של עובדים יהודים או צוות של עובדים ערבים. המשתתף נשאל מי מבין הצוותים יבצע 
את העבודה באופן מקצועי יותר; מי מהם צפוי להשלים את העבודה בזמן; מי יספק 
שירות אדיב יותר; ומי מהווה סכנה נמוכה יותר למשתתף ולמשפחתו. לאחר מכן הוצג 
למשתתף תרחיש נוסף: בעל החברה מציע לשלוח צוות של עובדים ערבים לביצוע 
המטלה במחיר של 1,000 שקלים. המשתתף נשאל אם הוא מוכן לשלם מחיר גבוה 
יותר כדי שהמטלה תבוצע על ידי צוות של עובדים יהודים, ואם כן, מה גובה הפרמיה 

שהוא מוכן לשלם.

2. חברות
האינטרנט  אתרי  שני  ומקצוענים,  מידרג  מהאתרים  נאספו  חברות  לגבי  הנתונים 
כולל  רלוונטיים,  שירותים  נותני  על  מידע  המספקים  בישראל  ביותר  הפופולריים 
דירוג שביעות הרצון הממוצע של לקוחות קודמים. החברות שנסקרו הן חברות קטנות 
שבהן הבעלים הוא העובד היחיד או שהוא מעסיק מספר מצומצם של עובדים. מאחר 
הנתונים  איסוף  את  הגבלנו  הבעלים,  שם  על  נקראות  החברות  של  הגדול  שהרוב 
לחברות בבעלות יהודים. בחרנו להתמקד בחמישה תחומי שירות ובכל תחום הגדרנו 
בין  ניקוי של דירת שני חדרים ריקה שעברה שיפוץ; הובלת מקרר  מטלה ספציפית: 
שתי דירות; צביעת דירת שני חדרים; הסרת מחיצת גבס; התקנת טיימר בדוד חשמלי. 
בינואר 2015 אספנו פרטי קשר ודירוגים עבור כל החברות בתחומים הרלוונטיים בכל 
וביקשנו מבעלי החברות  2015 התקשרנו לחברות אלו  רחבי הארץ. מינואר עד מאי 
לשלוח  בעל החברה מתכוון  כל שיחה שאלנו אם  בסוף  מע“מ(.  )כולל  מחיר  הצעות 

3  לפי ניתוחים המוצגים במחקר קודם שערכנו )Bar and Zussman, 2017(, המדגם אינו מייצג 
במדויק את האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. התאמת נתוני המדגם לנתוני האוכלוסייה הכללית 

מעלה באופן ניכר את השיעור של אלו המוכנים לשלם פרמיה כדי לקבל שירות מעובדים יהודים.
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צוות לביצוע המשימה או לבצע את המטלה בעצמו. אם בעל החברה אמר שיבוא עם 
צוות עובדים או ישלח צוות כזה, שאלנו אם הוא מעסיק ערבים.

2015 התקשרנו לבעלי החברות כדי לסקור אותם )בעלי  מאפריל ועד אוגוסט 
החברות לא עודכנו בכך שכבר יצרנו איתם קשר קודם לכן(. גם בסקר זה היו שני 
חלקים: החלק הראשון אסף מידע סוציו-דמוגרפי והשני התמקד בעמדות לגבי עובדים 
ערבים ויהודים. בחלק זה שאלנו את בעל החברה עד כמה הוא מסכים עם האמירות 
האלה: עובדים יהודים יעילים יותר מעובדים ערבים; עובדים יהודים אמינים יותר 
מעובדים ערבים; עובדים יהודים מהווים סיכון ביטחוני נמוך יותר מעובדים ערבים; 
עובדים יהודים מעדיפים שלא לעבוד עם עובדים ערבים ולהפך; לקוחות יהודים 

מעדיפים לקבל שירות מעובדים יהודים במקום מעובדים ערבים.4

ג.	תוצאות

1. העדפות של לקוחות לעובדים יהודים
“אינתיפאדת  פרוץ  לפני   .1 בלוח  מוצגות  הלקוחות  סקר  של  המרכזיות  התוצאות 
33% מהמשתתפים מוכנים לשלם פרמיה כדי שהדירה שלהם תיצבע  הסכינים“ היו 
בידי עובדים יהודים ולא בידי עובדים ערבים; הפרמיה הממוצעת הייתה 46% )עמודה 

.)1

ההסלמה באלימות הביאה לעלייה ניכרת הן בשיעור המשתתפים שהיו מוכנים 
לשלם פרמיה והן בפרמיה הממוצעת )עמודות 3-2(. ניתוח בשיטת “הפרש ההפרשים“ 
המוצג במאמרנו הקודם )Bar and Zussman, 2017( מראה כי העלייה בנכונות לשלם 
פרמיה הייתה גדולה במיוחד בקרב תושבי ירושלים ותושבי יהודה ושומרון; ממצא 
זה מתיישב עם פרשנות סיבתית, שכן אלו האזורים שבהם אירעו מרבית האירועים 

האלימים באותה תקופה.

4  התשובות האפשריות לכל השאלות היו: “מסכים מאוד“, “מסכים“, “לא כל כך מסכים“, “בכלל לא 
מסכים“. בניתוח להלן “מסכים“ פירושו שהמשתתף ענה את אחת משתי התשובות הראשונות.
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לוח	1:	שיעור	הנכונות	לשלם	פרמיה	כדי	לקבל	שירות	מעובדים	יהודים	במקום	
מעובדים	ערבים,	וגובה	הפרמיה
לפני

“אינתיפאדת
הסכינים”

במהלך
“אינתיפאדת

הסכינים”

תצפיותהפרש
)לפני

“אינתיפאדת
הסכינים”(

)1()2()3()4(

0.0721,998***0.3340.405נכונות לשלם פרמיה

)0.472()0.491()0.022()935(
0.145631***0.4570.602גובה הפרמיה

)0.375()0.595()0.039()274(

2015. תחילת “אינתיפאדת הסכינים“ מוגדרת כ-1.10.2015.  הסקר נערך בחודשים אוגוסט–דצמבר 
3 מוצגים המקדמים )וטעויות תקן(  בעמודות 2-1 מוצגים ממוצעים וסטיות תקן )בסוגריים(. בעמודה 
מרגרסיות OLS של המשתנים המופיעים בכותרות השורות על אינדיקציה עבור תקופת “אינתיפאדת 

הסכינים“. 

*** מייצג מובהקות ברמה של 1%.

תוצאות נוספות של הסקר מלמדות כי לפני ההסלמה באלימות העדיפו המשתתפים 
לעובדים  ההעדפה  האישי;  לביטחון  הסיכון  מבחינת  בייחוד  היהודים  העובדים  את 
יהודים הייתה חלשה בהרבה בהקשר של איכות העבודה והעמידה בלוחות זמנים; ולא 
“אינתיפאדת הסכינים“ הביא לעלייה  נמצאה כל העדפה בהקשר של אדיבות. פרוץ 

מובהקת בהעדפה לעובדים היהודים מכל הבחינות האלו.

כמו כן, בשתי תת-התקופות מצאנו מתאם חיובי בין עמדות חיוביות יותר כלפי 
יותר לשלם פרמיה כדי להעסיק עובדים יהודים  ונכונות נמוכה  עובדים ערבים 
במקום עובדים ערבים, ובין כמה מאפיינים סוציו-דמוגרפיים: גיל, השכלה, חילוניות 
והכנסה. ממצאים אלו תואמים לאלו של מחקרים קודמים בהקשר הישראלי )לדוגמה 

.)Zussman, 2013

2. חברות

העסקת עובדים ערבים
באתרים מידרג ומקצוענים נמצאו 389 חברות קטנות המספקות שירותים בתחומים 
שנבחרו. מתוכן, 14 חברות היו רשומות בשני האתרים ואנחנו כוללים אותן בניתוח של 
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כי רק עבור  )54%(, אם  203 בעלים  מידרג בלבד. מתוך חברות אלו הצלחנו לסקור 
של  אי-העסקה  או  העסקה  לגבי  הראשון  מהשלב  מידע  לנו  יש  מהחברות  כמחצית 

עובדים ערבים.

יהודים  “עובדים  כי  כ-35% מהמשתתפים בסקר בעלי החברות הסכימו עם האמירה 
יעילים יותר מעובדים ערבים“, כ-60% הסכימו עם האמירות כי “עובדים יהודים אמינים 
יותר למעסיק  גבוה  סיכון בטחוני  ערבים מהווים  “עובדים  וכי  ערבים“  יותר מעובדים 
מפלות.  העדפות  יש  למעסיקים  כי  מרמזים  אלו  ממצאים  יהודים“.  לעובדים  יחסית 
מצאנו גם כי כ-33% מבעלי החברות הסכימו עם האמירה כי “עובדים יהודים מעדיפים 
שלא לעבוד ביחד עם עובדים ערבים ולהפך“. ממצא זה מרמז כי גם לעובדים עמיתים 
יש העדפות מפלות. שיעור גבוה מאוד של בעלי חברות, כ-80%, הסכימו עם האמירה 
כי “לקוחות יהודים מעדיפים לקבל שירות מעובדים יהודים מאשר מעובדים ערבים“. 

ידם.  על  ערבים  עובדים  להעסקת  החברות  בעלי  עמדות  בין  הקשר  את  בוחן   2 לוח 
ההסתברות להעסקת עובדים ערבים נמוכה יותר כאשר בעל החברה סבור כי, בהשוואה 
את  יותר  ומסכנים  פחות  אמינים  פחות,  יעילים  הערבים  העובדים  יהודים,  לעובדים 
ביטחונו האישי )עמודות 1–3(. הסתברות זו נמוכה יותר גם כאשר בעל החברה סבור כי 
עובדים יהודים מעדיפים לעבוד עם בני קבוצתם האתנית במקום עם ערבים )ולהפך(, 
וכאשר בעל החברה סבור כי לקוחות יהודים מעדיפים לקבל שירות מעובדים יהודים 
מידת  על  פיקחנו  כאשר  מובהק  שנותר  היחיד  הוא  האחרון  הממצא   .)5-4 )עמודות 
בעל  של  הסוציו-דמוגרפיים  המאפיינים  ועל   )6 )עמודה  האמירות  כל  עם  ההסכמה 
החברה )עמודה 7(. ממצא זה מרמז על כך כי, בהתאם למודל של בקר, בעלי החברות 

מביאים בחשבון את העדפות הלקוחות בהחלטות לגבי שכירת עובדים.
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לוח	2:	מתאם	בין	העסקת	עובדים	ערבים	לעמדות	בעלי	החברות

משתנה מוסבר: העסקת עובדים ערבים בחברה

)1()2()3()4()5()6()7(

0.149-0.120-*0.155-יעילות

)0.084()0.099()0.103(

0.0060.042-*0.171-אמינות

)0.094()0.109()0.107(

 סיכון
לביטחון

-0.223**-0.206*-0.191

)0.089()0.120()0.125(

העדפות 
עמיתים

-0.1140.0470.007

)0.092()0.116()0.123(

העדפות 
לקוחות

-0.319**-0.356***-0.296**

)0.130()0.126()0.118(

R20.1250.1330.134.099.1490.2270.299

1021031021021049794תצפיות

המשתנים המסבירים הם משתני אינדיקציה המקבלים את הערך 1 כאשר בעל החברה מסכים )“מסכים 
בעל  כאשר   0 הערך  ואת  ויהודים,  ערבים  לעובדים  הנוגעת  מסוימת  אמירה  עם  “מסכים“(  או  מאוד“ 
כוללות  כל העמודות  “בכלל לא מסכים“( עם האמירה.  או  כך מסכים“  כל  )“לא  אינו מסכים  החברה 
אפקטים קבועים למטלות שעבורן קיבלנו את הצעות המחיר ואינדיקציה לאתר האינטרנט שבו החברה 
בוצעה  האמידה  החברה.  בעל  של  הסוציו-דמוגרפיים  המאפיינים  על  גם  מפקחת   7 עמודה  מופיעה. 

ב-OLS, טעויות תקן מופיעות בסוגריים. 

*, **, *** מייצגים מובהקות ברמה של 10%, 5% ו-1%, בהתאמה.

פערי מחירים
או  עובדים  איתם  יביאו  כי  שציינו  חברות  בעלי   164 שנתנו  מחיר  הצעות  ברשותנו 
ישלחו עובדים לבצע את המטלות המבוקשות, וכרבע מתוך הצעות אלו הן של חברות 
שבהן מועסקים ערבים. עבור הצעות מחיר אלו ביצענו ניתוח רגרסיה שבו המשתנה 
המרכזי  המסביר  והמשתנה  המבוקש  המחיר  של  הטבעי  הלוגריתם  הוא  המוסבר 
הוא אינדיקציה להעסקת עובדים ערבים בחברה. המשתנים המפקחים הם אפקטים 
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קבועים למטלות שעבורן קיבלנו את הצעות המחיר וממוצע דירוג שביעות הרצון של 
הלקוחות. התוצאות מוצגות בלוח 3.

תוצאות הניתוח תואמות לתחזיות המודל של בקר ומראות כי המחירים המבוקשים 
על ידי חברות המעסיקות עובדים ערבים נמוכים מאלו המבוקשים על ידי חברות 
המעסיקות עובדים יהודים בלבד. במידרג ההפרש הוא 17.3 נקודות לוג )כ-16%( ללא 
פיקוח על דירוג שביעות הרצון של הלקוחות )עמודה 1(, והוא מצטמצם אך במעט 
2(. משתנה שביעות הרצון  ל-16.8 נקודות לוג )כ-15%( לאחר פיקוח כזה )עמודה 
עצמו )“דירוג כולל“( מתואם באופן חיובי עם המחיר. פערי מחירים דומים מתקבלים הן 
בניתוח הנתונים במקצוענים )עמודות 4-3( והן בניתוח הכולל של החברות המופיעות 

בשני האתרים )עמודות 6-5(.

לוח	3:	העסקת	ערבים	והפרשי	מחירים	מבוקשים

משתנה מוסבר: לוג המחיר המבוקש

שני האתריםמקצועניםמידרג

)1()2()3()4()5()6(

***0.168-***0.173-**0.185-*0.169-***0.168-***0.173-מעסיק ערבים

)0.061()0.061()0.085()0.079()0.059()0.059(

*0.053***0.0480.054דירוג כולל

)0.058()0.018()0.030(

R20.9530.9530.9590.9640.9520.953

1001006464164164תצפיות

העמודות  כל  ל-10.   0 בין  ערכים  לקבל  ויכול  הלקוחות  של  הרצון  שביעות  ממוצע  הוא  כולל“  “דירוג 
כוללות אפקטים קבועים למטלות שעבורן קיבלנו את הצעות המחיר. עמודות 6-5 כוללות גם אינדיקציה 
לאתר האינטרנט שבו החברה מופיעה. כל חברה )תצפית( משוקללת בניתוח לפי מספר דירוגי הלקוחות 

שהיא קיבלה. האמידה בוצעה ב-OLS, טעויות תקן מופיעות בסוגריים.

*, **, *** מייצגים מובהקות ברמה של 10%, 5% ו-1%, בהתאמה.

ד.	סיכום
ולעבודה פועלים  כי השווקים לשירותים  מודל האפליה מצד לקוחות של בקר מניח 
מקבוצת  מעובדים  שירותים  לקבל  מעדיפים  מהלקוחות  חלק  כי  וכן  תחרותי,  באופן 
ואת  המיעוט  מקבוצת  לעובדים  היחסי  הביקוש  את  מפחיתות  אלו  העדפות  הרוב. 
)1( חברות  שכרם היחסי, ובשל כך יש בשיווי המשקל בשוק שני סוגים של חברות: 
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מלקוחות  נמוכים  מחירים  וגובות  נמוך  בשכר  המיעוט  מקבוצת  עובדים  המעסיקות 
וגובות  גבוה  בשכר  הרוב  מקבוצת  עובדים  המעסיקות  חברות   )2( מפלים;  שאינם 

מחירים גבוהים מלקוחות מפלים.

ישראל מספקת הקשר אידיאלי לבדיקה של מודל זה. מחקרים קודמים עשו 
שימוש בנתונים נצפים לגבי שכר, מחירים ודפוסי תעסוקה כדי לבחון אם ללקוחות יש 
העדפות מפלות, ואילו העבודה הנוכחית תופסת באופן ישיר העדפות מפלות וקושרת 
אותן לתוצאות בשוק. שימוש בגישה זו מתאפשר נוכח המתיחות הרבה ביחסים בין 
ערבים ויהודים בישראל וכן נוכח העובדה כי ישראלים רבים מבטאים בחופשיות עמדות 

מפלות.

המחקר התמקד בשוק לשירותים עתירי עבודה. לשוק זה יש כמה מאפיינים 
התורמים לניתוח: האינטראקציה בין לקוחות לעובדים מתרחשת פעמים רבות בבית 
הלקוח; ללקוחות יהודים יש אפשרות לשלם מחירים גבוהים יותר עבור שירותים 

המסופקים על ידי עובדים יהודים; והשכר הוא מרכיב עיקרי בעלויות הייצור.

הממצאים מסקר הלקוחות שערכנו מראים כי בתקופה שקדמה לפרוץ האלימות 
כשליש מהמשתתפים היו מוכנים לשלם פרמיה כדי לקבל שירותים מעובדים יהודים 
במקום מעובדים ערבים. נכונות זו הייתה קשורה באופן הדוק לתפיסה של הלקוחות 
כי עובדים ערבים מהווים סיכון גדול יותר לביטחונם האישי מעובדים יהודים. תוך ניצול 
הניסוי הטבעי של פרוץ “אינתיפאדת הסכינים“ באוקטובר 2015, מצאנו כי ההסלמה 
באלימות החריפה את הדעות השליליות כלפי עובדים ערבים והגדילה את הנכונות 

לשלם פרמיה על מנת לקבל שירות מעובדים יהודים.

כדי לבחון את הקשר בין העסקת עובדים ערבים על ידי חברות להעדפות הלקוחות 
ולמחירי השירותים שהחברות מציעות, הסתמכנו על נתונים שנאספו משני אתרי 
האינטרנט המובילים בישראל המספקים מידע על חברות בתחומים רלוונטיים, ועל 
סקר שנערך בקרב בעלי חברות כאלו. כ-80% מבעלי החברות ציינו כי לקוחות יהודים 
מעדיפים לקבל שירותים מעובדים יהודים במקום מעובדים ערבים. תפיסה זו של 
בעלי החברות לגבי העדפות הלקוחות היא המשתנה המתואם באופן החזק והמובהק 
ביותר עם העסקת עובדים ערבים. כמו כן מצאנו כי כשכל שאר התנאים שווים, חברות 
המעסיקות עובדים ערבים גובות מחירים הנמוכים בכ-15% מחברות המעסיקות עובדים 

יהודים בלבד. 

בהסתכלות כוללת, הממצאים שהוצגו במחקר זה מספקים תמיכה איתנה לתקפות 
של מודל האפליה מצד לקוחות של בקר.

רויטל בר | אסף זוסמן 
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