
20

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.
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ירון סלמן

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, 
26 החלטות גינוי היו נגד ישראל )77%(; ב-2017  20 מתוך  ישראל )86%(; ב-2016, 
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.
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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(.

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

ירון סלמן
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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.
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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 
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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
2019ב; Salman, 2020(. בדיוני המועצה  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
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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, 
2016 ביקר נתניהו באתיופיה, רואנדה, קניה ואוגנדה. שנה לאחר מכן, בקיץ  ביולי 
 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 
2016(. במקביל לביקורים  מאמצעי התקשורת על ארצכם" )קרן קיימת לישראל, 
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 2016 ו-2017. ביולי  במהלך הביקורים המתוקשרים שלו באפריקה בשנים 
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 
2016ב(, ואף פעילות ספורט עבור ילדים במחנה פליטים במסגרת  )משרד החוץ, 
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 
2016. הגשת הסיוע ההומניטרי מעלה את קרנה של ישראל  שפעת העופות ביולי 
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 
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ישראל לשם הידוק היחסים הבילטרליים הוא חיזוק קשריה הביטחוניים עם מדינות 
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

ירון סלמן

https://www.unroca.org/
https://www.unroca.org/


40

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 ;2020(. מגמה זו  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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