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ישראל אינה מבודדת

אפרים ענבר

ישראל  של  בזכותה  ספק  רבים  מטילים  כיום  לחלוטין.  ברורות  הרעות  החדשות 

להתקיים; העיר ירושלים, בירתה העתיקה של ישראל, זוכה להכרה על ידי מדינות 

מועטות בלבד וכמעט כל השגרירויות הזרות יושבות בתל אביב. מנהיגיה של ישראל 

מושווים לעתים למנהיגיה של גרמניה הנאצית ופעולותיה של ישראל נגד הפלסטינים 

מתוארות כפרי של מדיניות המזכירה את זו של הנאצים. יתר על כן, ישראל מואשמת 

נוקטת במדיניות  ואל המיעוט הערבי שבתוכה, היא  בכך שביחסה אל הפלסטינים 

אפרטהייד הדומה לזו שהיתה נקוטה בדרום אפריקה. מתנגדיה של המדינה היהודית 

ומבקריה מתארים אותה כאחרונת המדינות העברייניות, המפרות לא רק את זכויות 
האדם, אלא גם את החלטות האו"ם ואת כללי המשפט הבין-לאומי.1

מבודדת,  שוב  מדינתם  כי  רבים  ישראלים  חשים  בעולם,  אלה  גישות  של  כתוצאה 

וגובר. סקר שנערך באוגוסט 2010 העלה כי  ושבידודה בקהילה הבין-לאומית הולך 

56% מהישראלים היהודים מסכימים עם הקביעה לפיה "כל העולם נגדנו". רוב גדול 

ועד כמה תרחיק לכת  ישראל  כי לא משנה מה תעשה  (77%) היה סבור  יותר  עוד 

בוויתוריה בסוגיה הפלסטינית, בכל מקרה ימשיך העולם למתוח עליה ביקורת בלי 

קשר לעובדות בשטח.2 בסקר שנערך בדצמבר 2012 התברר כי 54.1% מן הישראלים 

והחמיר.3  הלך  האחרונות  השנים  בארבע  ישראל  של  הדיפלומטי  שמצבה  סבורים 

בג'נין"  "הטבח  עלילת  כמו  עתירי-כיסוי  תקשורתיים  אירועים  הישראלים,  עבור 

מאפריל 2002, דוח גולדסטון הידוע לשמצה מספטמבר 2009, והמשט הטורקי לעזה 

במאי 2010, מהווים כולם הוכחה לכך שהסיקור העיתונאי הבין-לאומי הוא עוין מאוד 

– עובדה שמחזקת את תחושתם כי ישראל נמצאת תחת מצור בין-לאומי.

(בס"א)  בגין-סאדאת  מרכז  מנהל  בר-אילן,  באוניברסיטת  המדינה  למדעי  פרופסור  הוא  ענבר  אפרים 
למחקרים אסטרטגיים, ועמית בפורום המזרח התיכון (ארה"ב). גרסה אנגלית קצרה יותר של מאמר זה 
מתפרסמת בכתב העת Middle East Quarterly באביב 2013. המחבר מודה לסטיבן דיוויד, לעמיחי

מגן, לשמואל סנדלר ולאפרים קארש על הערותיהם המועילות במהלך כתיבת הטיוטות המוקדמות של 
המאמר.
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פעם אחר פעם הביעו מנהיגיה הפוליטיים של ישראל את דאגתם בנוגע למעמדה 

הבין-לאומי של ישראל. כך למשל, בחודש מרץ 2011 הזהיר שר הביטחון ברק מפני 

הפלסטינית,  הרשות  עם  השלום  בשיחות  הקיפאון  יימשך  אם  דיפלומטי"  "צונאמי 

והוסיף כי נגד מדינת ישראל מתנהל מסע דה-לגיטימציה מאסיבי.4 ביולי 2011 אמרה 

ציפי לבני, שהיתה באותה עת ראש מפלגת קדימה ומנהיגת האופוזיציה, כי "ישראל 

עומדת בפני תקופה קשה, אולי הקשה בתולדותיה... מדובר בתהליך מתמשך, שבו 

ישראל הולכת והופכת למבודדת מן העולם".5 היא חזרה על האזהרות מפני בידוד 

ביותר  השיטתי  הטיעון   .2013 בתחילת  לכנסת  הבחירות  מערכת  בעת  בין-לאומי 

אודות בידודה הגובר של ישראל נשמע ממכון "ראות", בדוח שפרסם המכון בשנת 

2010, הודגשו נזקיו המסוכנים של קמפיין החרם הבין-לאומי המתנהל נגד ישראל 

את  להפסיק  ישראליים,  מוצרים  על  חרם  להטיל  שקרא   (BDS באנגלית  (המכונה 
ההשקעה בחברות ישראליות, ולהטיל סנקציות בין-לאומיות על המדינה היהודית.6

עם זאת, הבידוד החמור, שרבים כל כך חוששים ממנו, אינו אלא מראית עין. בחינה 

מדוקדקת יותר של יחסי הגומלין שמנהלת ישראל עם מספר רב של מדינות רבות-

ארגונים  של  רב  מספר  ועם  הבין-לאומית  בזירה  עוצמה 

מוטעים.  והחששות  ההערכות  כי  מוכיחה  בין-לאומיים, 

ניתוח מעמיק מספק תמונת מצב מורכבת יותר ופסימית 

פחות. למעשה, מאז שיא בידודה של ישראל בשנות השבעים של המאה העשרים, 

הלך מעמדה הבין-לאומי של ישראל והשתפר. ישראל בוודאי אינה מבודדת מתמיד 

כפי שלא מעטים טוענים. 

הניסיון לבודד את ישראל בשנות השבעים

במשך עשרות שנים סירב העולם הערבי לקבל את הקמתה של מדינה יהודית בארץ 

ישראל וניסה להכחידה בכוח הזרוע. במקביל בוצעו ניסיונות לשלול את הלגיטימיות 

לכלול  ערב  מדינות  החלטת  הבין-לאומית.7  בזירה  לבידודה  ולגרום  ישראל  של 

ודה-לגיטימציה  בידוד  באסטרטגיה האנטי-ישראלית הכוללת שלהן גם מסלול של 

וקראה, כלשון מנהיגיה:  בוועידת הפסגה הערבית, שנערכה בשנת 1964  התקבלה 

"להתאים את יחסן של מדינות ערב למדינות אחרות לעמדתן של המדינות האמורות 

בנוגע לסוגיה הפלסטינית ולמטרות ערביות נוספות".8 ישראל נתפשה כמעוז מערבי 

לנסות  ערב  מדינות  איימו  נשק,  לכלי  הפך  שהנפט  לפני  רב  וזמן  התיכון,  במזרח 

ישראל בוודאי אינה 
מבודדת מתמיד 
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לבין  בינה  טריז  תקיעת  באמצעות  להחלישה 

על  שהתבססה  הבידוד  אסטרטגיית  המערב. 

השפעה  (שעיקרה  הרכה"9  "העוצמה  תפיסת 

הפכה  וכלכליים)  תרבותיים  נכסים  באמצעות 

כי  ערב  למדינות  שהתברר  ככל  יותר  מודגשת 

צבאיים  באמצעים  ישראל  מדינת  של  חיסולה 

הלא-צבאי  טיבו  הקרוב.  בעתיד  בר-השגה  אינו 

של מסע בידוד זה שיקף, במידה מסוימת, את העובדה שישראל הצליחה להסיט 

את הסכסוך הישראלי-ערבי מהמישור הצבאי-כוחני, בעיקר ממלחמה קונבנציונלית 

רחבת היקף, למאבק במישור המדיני-דיפלומטי. בה בעת, נועד מסע הבידוד לנטרל 

המשפטיים,  האילוצים  את  הניתן  ככל  ולנצל  ישראל  של  הצבאית  עליונותה  את 

בכוח. ישראל  של  השימוש  על  החלים  והתרבותיים,  הפוליטיים 

ישנן מספר דרכים פשוטות לאמוד את מידת הבידוד של מדינה נמצאת בו. השיטה 

הראשונה, והפשוטה ביותר, היא ספירת המדינות המקיימות עמה יחסים דיפלומטיים. 

קריטריון נוסף הוא חברּות בסוכנויות ובארגונים ממשלתיים בין-לאומיים. אמת מידה 

שלישית למידת בידודה של מדינה היא כמות תשומת הלב השלילית שהיא זוכה לה 

היו  השבעים  שנות  אלה,  קריטריונים  על-פי  הקהל.  ובדעת  בין-לאומיים  בפורומים 

העשור הדיפלומטי הגרוע ביותר בתולדותיה של ישראל.

ב-1973 נחלו מדינות ערב מפלה צבאית במלחמת יום הכיפורים; תגובתן היתה משבר 

אנרגיה עולמי, ביוזמתו של ארגון המדינות יצרניות הנפט (אופ"ק) ובהנהגת מדינות 

ערב. מהלך זה הביא את עוצמתו של העולם הערבי לשיאו והציב את ישראל בבידוד 

יחסיהן  את  ניתקו  ובאפריקה  באסיה  מדינות  של  והולך  גדל  מספר  תקדים.  חסר 

הדיפלומטיים עם ישראל וחברו לגוש הקומוניסטי, אשר - למעט רומניה - ניתק את 

יחסיו עם ישראל אחרי מלחמת ששת הימים. בשנות השבעים ניצבו האו"ם והגופים 

שכלל  הערבי,  הגוש  אנטי-ישראליות.  החלטות  נחשול  של  במרכזו  לו  המסונפים 

הגוש  ושל  השלישי  העולם  של  תמיכתם  את  לגייס  הצליח  מדינות,  מעשרים  יותר 

הסובייטי, ופצח במסע של החלטות אנטי-ישראליות קיצוניות, הן במדינות האמורות 

של  לסילוקה  להביא  ניסתה  אף  הערבית  הליגה  שונים.  בין-לאומיים  בארגונים  והן 

ישראל משורות האו"ם.

מסע הבידוד שיקף את 
הצלחתה של ישראל 
להסיט את הסכסוך 

הישראלי-ערבי מהמישור 
הצבאי למאבק במישור 

המדיני
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מנקודת מבטה של ישראל, ההחלטה הבעיתית ביותר שקיבל האו"ם היתה החלטת 

היהודית  התנועה  הציונות,  הוגדרה  1975 שבה  בשנת  הארגון  הכללית של  העצרת 

הלאומית, כגזענות. למרות לחצים כבדים שהפעילה מדיניות החוץ האמריקנית נגד 

ההחלטה, תמכו בהחלטה 72 מדינות לעומת 35 מדינות שהתנגדו. 32 מדינות נמנעו. 

החלטה זו המחישה באופן ברור יותר מכל ניתוק של יחסים דיפלומטיים, באיזו מידה 

הידרדרה הלגיטימיות הבין-לאומית של המדינה היהודית.

בחודש דצמבר 1979 שוב הוקיע האו"ם את הציונות כסוג של גזענות. הפעם בלטה 

בחריפותה ההידרדרות במעמדה הבין-לאומי של ישראל. רק שלוש מדינות – ארצות 

בדרום- במערב,  אחרת  מדינה  אף  להחלטה.  התנגדו   – ואוסטרליה  קנדה  הברית, 

תמכה  לא  באפריקה  או  באסיה  אמריקה, 

בישראל. ההחלטה התקבלה ברוב מוחץ של 

ושש  עשרים  רק  מדינות;  עשרה  ואחת  מאה 

משנת  ההחלטה  כן,  על  יתר  נמנעו.  מדינות 

1979 כבר לא עוררה את אותן ההסתייגויות בדעת הקהל שניתן היה לשמוע ב-1975 

הגשת  למעשה  נמנעה  בזכותן  שרק  הסתייגויות  האנטי-ציונית,  ההחלטה  בעקבות 

לכן. קודם  ההצעה 

עם זאת מעניין לציין כי החתימה על הסכם השלום בין ישראל לבין מצרים, הגדולה 

המשמעותית  המפנה  נקודת  את  שהיוותה   ,1979 בשנת  ערב,  במדינות  והחשובה 

השפיעה  לא  ערב,  מדינות  לבין  ישראל  בין  היחסים  מערכת  לשיפור  בדרך  ביותר 

הערבי,  העולם  בחר  זאת  תחת  ישראל.  של  הבין-לאומי  מעמדה  על  מיידי  באופן 

שהמשיך להתנגד לעצם קיומה של מדינת ישראל והחרים את מצרים. במקביל סירב 

האו"ם לתת גושפנקה בין-לאומית לכוחות שמירת השלום שהוצבו בסיני והיו אמורים 

לפקח על יישומם של סעיפי פירוז הכוחות בהתאם להסכם השלום. אפילו ארצות 

הרב- לכוח  זרים  כוחות  לגייס  התקשתה  הברית 

לאומי שלו העניקה את חסותה על מנת שיבצע את 

בעוצמתה  הזמנית  הירידה  בסיני.  הפיקוח  משימת 

העשרים  המאה  של  השבעים  בשנות  אמריקה  של 

ישראל. השפיעה גם על בעלי-בריתה, כולל על 

הגדרת הציונות כגזענות    
בשנת 1975 היתה ההחלטה 

הגרועה ביותר שקיבל האו"ם        

הירידה הזמנית 
בעוצמתה של אמריקה 

השפיעה על בני-בריתה, 
כולל על ישראל
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מעמדה הבין-לאומי הנוכחי של ישראל

סיום המלחמה הקרה היווה נקודת מפנה במעמדה של ישראל בקהילת המדינות. 

מאז 1991 השתפר מעמדה הבין-לאומי של ישראל לאין ערוך. מדינות רבות החליטו 

הקיימים.  היחסים  את  לשדרג  או  היהודית  המדינה  עם  דיפלומטיים  יחסים  לקיים 

זו תגובה לעלייתה של ארצות הברית כמעצמה עולמית יחידה.  במידה רבה היתה 

לאחר ששותפתה הבכירה ביותר של ירושלים ניצחה במלחמה הקרה, מדינות רבות 

היו להוטות לנסות ולהפיק תועלת מיחסיה הטובים של ישראל עם וושינגטון. ברית 

המועצות נעלמה מהמפה ועמה הגוש הסובייטי כולו; כך נעלם גם מערך התמיכה 

הצבאי, הכלכלי והתרבותי הנרחב שהעניק הגוש הסובייטי למדינות ערב, ועמו פסה 

מן העולם גם האנטישמיות הארסית שהופצה על ידם.

גם  נהנה  ישראל  של  המשופר  הדיפלומטי  מעמדה 

ראשית,  מעכבים.  גורמים  מספר  של  מהיעלמותם 

בעוצמתו  לירידה  הביאו  הנפט  בשוק  חדשות  מגמות 

ובמיוחד  העולמית,  בפוליטיקה  הערבי  הגוש  של 

הפחיתו את השפעתן של המדינות יצרניות הנפט. בסוף שנות השמונים שככו רוב 

התוצאה  קונים";  של  ל"שוק  הנפט  שוק  הפך  עת  אנרגיה,  משבר  מפני  החששות 

הישירה היתה ירידה בחשיבותה של ההתנגדות הערבית לשיפור היחסים עם ישראל. 

ידי  על  רמה  תרועה  בקול  שחודש  הערבים,  לבין  ישראל  בין  השלום  תהליך  שנית, 

חשיבותן  את  הוא  גם  הפחית   ,1991 בשנת  המפרץ  מלחמת  בעקבות  האמריקנים 

של ההתנגדויות שהשמיעו אויביה של ישראל באזור בכל הקשור ליצירת קשרים בין 

ירושלים לבין מדינות אחרות. גם ועידת השלום במדריד שהתקיימה בסוף שנת 1991, 

ובפועל היתה מפגש רשמי עם ישראל שכמעט כל מדינות ערב שלחו אליו משלחת 

דיפלומטית בכירה, שימשה עבור מדינות שעד לאותה עת הסתייגו מכך, הזדמנות 

נוחה לפיתוח קשרים קרובים יותר עם ישראל. גם הסכם אוסלו (ספטמבר 1993) בין 

ישראל. יותר כלפי  נוחה  לבין אש"ף תרם לאווירה  ישראל 

גורם חשוב נוסף שגרם למדינות רבות לחפש את שיתוף הפעולה עם ישראל היה 

האתגר שהיוו הטרור והאסלאם הקיצוני בעידן שאחרי פיגועי 11 בספטמבר. למדינה 

היהודית יש מה להציע בתחומי המודיעין ושיטות ותורות ללוחמה בטרור. בשל האיום 

מאז 1991 השתפר 
מעמדה הבין-לאומי 
של ישראל לאין ערוך
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האסלאמי המתגבר חלה עלייה במספר המדינות שביקשו לקיים קשרים ביטחוניים 

עם ישראל והסכסוך הישראלי-פלסטיני העיקש אינו מונע מהן מלקיים עמה יחסים 

מועילים.

הגבירה  בכך  כלכלי;  הצלחה  לסיפור  ישראל  הפכה  הקרה  המלחמה  אחרי  בנוסף, 

את האטרקטיביות הצבאית והביטחונית של קיום יחסים טובים עמה, במיוחד לאור 

מדיניותה הכלכלית המוצלחת והסתגלותה לתהליכי הגלובליזציה. יתר על כן, מגזר 

בתחום  בין-לאומי  מידה  בקנה  לשחקן  ישראל  מדינת  את  הפך  הישראלי  ההיי-טק 

ראשונה,  ממדרגה  צבאי  ציוד  לייצור  הקשור  בכל  לה  שיצא  למוניטין  מעבר  זה.10 

הצטיינה ישראל גם בחקלאות, ברפואה, בתקשורת ובמגוון רחב של תחומים נוספים. 

ועניין רב מצד מדינות העולם  כל ההישגים הללו חוללו הערכה בין-לאומית גדולה 

לקיים יחסי סחר ויחסים בילטרליים אחרים עם ישראל.

אחרות  וחברות  מדינות  עם  אינטראקציה  ממנה  למנוע  נועד  מדינה  של  בידודה 

מובילה  אינטגרציה,  למדידת  המשמשים  שונים  מדדים  של  בחינה  אולם  בעולם. 

למסקנה כי ישראל דווקא משתלבת היטב בעולם. הציון הממוצע שמקבלת ישראל 

 166 מתוך  ה-30  במקום  אותה  מציב   2012 משנת   KOF-ה הגלובליזציה  במדד 

מדינות.11 בחינת ביצועיה הכלכליים ממקמת את ישראל במקום ה-23 בעולם, עובדה 

המשקפת היטב את הצלחתה הכלכלית. בסולם האינטראקציות החברתיות נמצאת 

הוא  זה  במדד  ישראל  שמקבלת  ביותר  הנמוך  הציון  בעולם.  ה-32  במקום  ישראל 

מתוך   58 מספר  מדורגת  היא  שם  הפוליטי,  בסולם 

166 מדינות. מדד זה מבוסס על מספר השגרירויות 

השתתפות  בין-לאומיים,  בארגונים  חברּות  במדינה, 

אלא  בין-לאומיות.  אמנות  על  וחתימה  האו"ם  של  הביטחון  מועצת  של  במשלחות 

לכמעט  מעל  הרבה  אותה  מציב  עדיין  ישראל  שמקבלת  ביותר  הנמוך  הציון  שגם 

כי ביצועיה של  כן, מנתוני מדד ה-KOF עולה  יתר על  שני שליש ממדינות בעולם. 

עובדה המעידה   12,1993 באופן קבוע מאז  הגלובליזציה משתפרים  ישראל בתחום 

על כך שהסכסוך האזורי שבו היא נתונה לא השפיע על מידת השתלבותה בקהילה 

העולמית.

ישראל דווקא משתלבת 
היטב בעולם
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לכן אין הצדקה לאמירה שישראל מבודדת בקהילה הבין-לאומית. בסוף שנת 2012, 

האו"ם  מדינות.  ושש  חמישים  מאה  עם  דיפלומטיים  יחסים  ישראל  מדינת  קיימה 

מונה מאה תשעים ושלוש חברות. בהתחשב בעובדה שרוב מדינות ערב אינן מקימות 

יחסים דיפלומטיים עם המדינה היהודית וכך נוהגות מספר מדינות מוסלמיות, הרי 

שיש לישראל רשת קשרים דיפלומטיים ענפה מאוד. אם ניקח בחשבון את העובדה 

גדולים  מדינות  לגושי  מלחבור  מנועה  שישראל 

גושים  או  המוסלמי,  הגוש  מתפתחות,  (מדינות 

אזוריים כגון אמריקה הלטינית ואסיה) נגיע בנקל 

חיל  עושה  דווקא  היהודית  שהמדינה  למסקנה 

בזירה הבין-לאומית. נתונים שאסף משרד החוץ הישראלי מצביעים על כך שבמהלך 

שנת 2012 נערכו בישראל 201 ביקורים רשמיים. מדובר בעלייה קלה של 7% לעומת 

שנת 2011 - מספר זהה לזה של 2010. מגמה דומה קיימת גם כשסופרים רק את 

הביקורים של האורחים רמי המעלה. אין ספק שזרים ממשיכים להגיע ונציגי מדינות 

השנים  של  לנתונים  דומים  אלו  נתונים  מישראל.  רגליהם  את  מדירים  אינם  זרות 

2009-2005, כלומר לתקופת הממשלה אשר שלטה לפני שממשלת הליכוד שנכנסה 

לתפקידה ב-13.2009 בוודאי שאין הרעה בתחום זה. ובכל מקרה אין ספק שישראל 

איננה מבודדת כעת יותר מכפי שהיתה בעבר.

סקירת יחסי החוץ של ישראל מאז סיום המלחמה הקרה

אין ספק שישראל הפיקה תועלת מהשינויים הבין-לאומיים המערכתיים שצוינו לעיל. 

מספר המדינות שיש להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל מעיד על שיפור במעמדה 

הסובייטי  הגוש  מדינות  כל  בחרו  הקרה  המלחמה  סיום  עם  לדוגמה,  הבין-לאומי. 

לשעבר, וכן מרבית המדינות באפריקה ובאסיה, לנהל יחסים דיפלומטיים עם ישראל, 

והן שומרות עליהם מאז ועד היום.

הבין- השחקנים  מרבית  גם  כי  לציין  חשוב 

לאומיים הגדולים והחשובים, כדוגמת רוסיה, 

הודו וסין, וכן מדינות בעלות חשיבות אזורית 

המשופרת  ומהאווירה  הנפט  בשוק  מהשינויים  תועלת  הפיקו  וניגריה,  טורקיה  כמו 

במזרח התיכון בשנת 1992, ובחרו לקיים יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל כמעט 

בסוף 2012 קיימה ישראל 
יחסים דיפלומטיים עם 

מאה חמישים ושש מדינות

נציגי מדינות זרות אינם 
מדירים את רגליהם מישראל
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כגון  יחולל תרעומת בעולם הערבי. בדומה לכך, גם מדינות באסיה,  מבלי שהדבר 

לאוס, קמבודיה ווייטנאם, חידשו בתקופה זו את קשריהן הדיפלומטיים עם ירושלים. 

שדרוג היחסים עם ירושלים היווה חלק ממגמה בין-לאומית כללית אחרי המלחמה 

הקרה, מגמה שמטרתה היתה להגיע לנורמליזציה של היחסים עם השחקנים הבין-

מן  תועלת  להפיק  השונות  למדינות  שיאפשר  באופן  החדשים,  החשובים  לאומיים 

בוושינגטון. ישראל  ומהשפעתה של  הישראלית המתקדמת  הטכנולוגיה 

בשתיים מהמדינות המאוכלסות ביותר והדינמיות ביותר בזירה העולמית - סין והודו 

ויחס אוהד  - יש מידה גבוהה של חיבה  (שתי מעצמות עולות במלוא מובן המלה) 

אין משקעי  ובשתיהן  ציוויליזציות עתיקות  הן  ולעם היהודי. שתי המדינות  לישראל 

בכבוד  היהודית  הן מתייחסות למדינה  באירופה.  אנטישמיות מהסוג שאנו מכירים 

ובאהדה שכן הן רואות בה ציוויליזציה עתיקה כמותן שהגיעה להישגים מרשימים. גם 

עם הודו הצליחה ישראל ליצור שותפות אסטרטגית.14 במרבית המדינות באסיה ניתן 

לראות גישה זהה ביחס לישראל, גם אם הן מצביעות נגדה בפורומים הבין-לאומיים.

גם המדינות שלחופי האוקיינוס השקט – המוקד החדש של הזירה 

הבין-לאומית – הן לרוב פרו-ישראליות. דרום קוריאה ואוסטרליה 

הן דוגמאות בולטות לכך. גם מדינות אפריקה שמדרום לסהרה 

כמה  שונות;  סיבות  בשל  וזאת  מאוד,  פרו-ישראליות  נחשבות 

מהן חוששות מן האסלאם הקיצוני וכולן מקדמות בברכה את המומחיות הישראלית 

בתחומים כגון חקלאות, שירותי רפואה ותקשורת.

חשוב לציין כי גם היחסים עם העולם המוסלמי השתפרו לעומת שנות השבעים של 

המאה הקודמת. לישראל יש הסכמי שלום עם מצרים ועם ירדן, והיא מקיימת קשרים 

במפרץ  ערביות  מדינות  עם  רשמיים  בלתי 

הפרסי ובצפון אפריקה. מרבית העולם הערבי 

עדיין תומך ביוזמת השלום של הליגה הערבית 

איננה  זו  שלום  תכנית  אם  גם   .2002 משנת 

זאת היא מעידה על כך שמדינות ערב מדברות על שלום  ישראל, בכל  קבילה על 

ולא על מלחמה. משמעות היוזמה היא הכרה בפועל במדינת ישראל, כלומר שינוי 

היסטורי בעמדת העולם הערבי. ישראל מנהלת קשרי סחר ענפים, גם אם בפרופיל 

בסין ובהודו  
יש יחס אוהד 

לישראל

היחסים עם העולם המוסלמי 
השתפרו לעומת שנות 

השבעים של המאה הקודמת
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תנופתו.  מרבית  את  איבד  הערבי  הכלכלי  והחרם  ערב,15  מדינות  מספר  עם  נמוך, 

האיום הגרעיני האיראני מציב את חילוקי הדעות בנושא הפלסטיני שבין מדינות ערב 

האביב  הקרויות  האזוריות  התהפוכות  גם  וכך  קטנה,  אש  על  ישראל  לבין  הסוניות 

הערבי, המאלצות את המשטרים הערבים להתמקד בענייני פנים.

חלק  היו  שבעבר  מוסלמיות  מדינות  עם  גם  ופוריים  לבביים  יחסים  יצרה  ישראל 

ישראלית  בנוכחות  ניתן לחוש  היום  ובמרכז אסיה.  מהאימפריה הסובייטית בקווקז 

של  המוסלמית  זהותה  ובאוזבקיסטאן.  בטורקמניסטן  בקזחסטאן,  באזרבייג'ן, 

פוגעת  אינה  אלה  במדינות  האוכלוסייה 

הנוגעים  בתחומים  ירושלים  עם  ביחסיהן 

אלה  מדינות  שלהן.  הלאומיים  לאינטרסים 

כמעט שאינן רגישות למצוקתם המדומיינת 

הפלסטינים. של  הממשית  או 

עליית הזרם הקיצוני בעולם המוסלמי היא בעייתית מבחינת ישראל שכן האסלאם 

הקיצוני לרוב רואה את המדינה היהודית כשיקוץ דתי. המהפכה האסלאמית באיראן 

בשנת 1979, הפכה את איראן לאויבתה המרה ביותר של ישראל. נפילתה של טורקיה 

לחיקה של מפלגת האסלאם הקיצוני AKP בתחילת המאה העשרים ואחת חוללה גם 

היא שינוי אנטי-ישראלי. השפעתו הגוברת של החמאס בזירה הפוליטית הפלסטינית 

איננה מבשרת טובות בכל הנוגע לסיכויים, הקטנים ממילא, להגיע לפשרה היסטורית 

גורמי  של  הפוליטית  בעוצמתם  ההתגברות  הפלסטינית.  הלאומית  התנועה  עם 

ובמיוחד  לאחרונה,  שאירעו  המהפכות  בעקבות  הערבי  בעולם  הקיצוני  האסלאם 

במצרים, הקפיאו את תהליך השלום שהיווה הסכמה, גם אם מסויגת, לקיומה של 

יותר,  ישראל כעובדה מוגמרת באזור. השלום הקר עם מצרים עלול להתקרר עוד 

לירושלים  מקהיר  האסלאמיסטים  של  יחסם  אולם 

בתמיכתה  התלות  מצדם.  זהירות  של  מידה  על  מלמד 

ממתן,  גורם  להוות  עשויה  הברית  ארצות  של  הכלכלית 

אך ייתכן בהחלט שבחישוב הסופי יגבר הלהט הדתי על 

התחשיבים הרציונליים. ההפיכה האסלאמיסטית עשויה אף להשפיע באופן חיובי על 

האופן שבו נתפשת ישראל על ידי מרבית המדינות המתונות.

האיום הגרעיני האיראני מציב 
את חילוקי הדעות בנושא 

הפלסטיני שבין מדינות ערב 
הסוניות לבין ישראל על אש 

קטנה

השלום הקר עם 
מצרים עלול 

להתקרר עוד יותר
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בעולם,  ביותר  החשובה  המדינה  הברית,  ארצות  עם  הקשרים  כי  להדגיש  חשוב 

ההולכת  האסטרטגית  היחסים  מערכת  וכי   ,1973 מאז  ניכרת  במידה  השתפרו 

בין שתי המדינות חזקה ביותר, חרף מדיניות המזרח התיכון  ומתמסדת ללא הרף 

השגויה של ממשל אובמה. ככל הנראה מעמדה הבכיר של ארצות הברית במערכת 

הבין-לאומית ישמר בעשורים הקרובים16 - מגמה המיטיבה עם ישראל. יש לזכור כי 

בארבעת העשורים האחרונים, שיעור התמיכה 

יציב  נותר  האמריקני  הציבור  בקרב  בישראל 

כ-65  על  עומד  והוא  לציון,  ראויה  במידה 

אחוזים.17 עובדה זו באה לידי ביטוי גם בתמיכת 

הברית  בארצות  פופולרית  ישראל  הקונגרס. 

בעיקר בשל תדמיתה החיובית ולא רק בגלל פעילות השדולה היהודית. חוגים נוצרים 

אוונגליסטים הם תומכיה המובהקים של מדינת ישראל ורבים אחרים חשים אהדה 

גדולה כלפי ישראל. אפילו השימוש בכוח צבאי מצדה של ישראל שזוכה לביקורת 

בחלקים רבים בעולם, מתקבל בהבנה אצל האמריקנים שכן הוא נראה דומה לסגנון 
 18

האמריקני. המלחמה 

הנשיא אובמה אימץ עמדה ידידותית יותר כלפי ממשל נתניהו הרבה לפני שנפתחה 

מערכת הבחירות בארצות הברית. יתר על כן, שיתוף הפעולה האסטרטגי בין שתי 

המדינות התהדק אף יותר בעת נשיאותו. התהפוכות בעולם הערבי מאז 2011 חזקו 

את מעמדה של ישראל כבעלת ברית אמינה ויציבה באזור רווי חוסר וודאות.

עם זאת, קיימת סכנה ברורה שחלק מהשיח הגורם לדמוניזציה של ישראל הצליח 

לחלחל אל הזרם האמריקני המרכזי. לדוגמה, ג'ימי קרטר, נשיא ארצות הברית לשעבר, 

השתמש באופן חופשי במילה "אפרטהייד" בהתייחסו לישראל,19 בעוד שפרופסורים 

בטובות שבאוניברסיטאות האמריקניות הביעו ספק לגבי אופייה הדמוקרטי.20 נראה 

כי הביקורת על ישראל בקמפוסים של האוניברסיטאות האמריקניות רבה היום מכפי 

שהיתה בעבר; אולם מחקר שנערך באוקטובר 2012 הראה כי 97 אחוזים מהקמפוסים 

ומהמכללות בארצות הברית ובקנדה מדווחים על אפס אירועים אנטי-ישראליים או 

אנטישמיים. הדבר מוכיח כי בצפון אמריקה, תנועת החרם (BDS) על ישראל נכשלה. 

שום אוניברסיטה אמריקנית חשובה לא הפסיקה את השקעותיה בישראל, ויתר על 

כן, כמעט בכל המכללות שבהן התקיימה הצבעה על הפסקת ההשקעה בישראל, 

הסתיים התהליך בניצחון הצד הפרו-ישראלי.21 

הקשרים עם ארצות הברית, 
המדינה החשובה ביותר 
בעולם, השתפרו במידה 

ניכרת מאז 1973
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יחסה של אירופה "הישנה" לישראל הוא עניין אחר לחלוטין. לאחר סיום המלחמה 

הקרה לאירופה תרבות אסטרטגית נאיבית. לא מרחפת בה כל תפישה של תחושת 

האיום שכן אויבים אינם בנמצא; שימוש בכוח נתפס בה כעניין שאבד עליו הכלח. 

עמדות אירופאיות אלה הופכות את ישראל למקרה קשה להבנה. העובדה שישראל 

עדיין חשה איומים קיומיים ומשתמשת מדי פעם בכוח על מנת להשיג מינימום של 

כושר הרתעה ושל שקט לאורך גבולותיה מושכת אליה ביקורת. עם זאת, ממשלות 

אירופה תמכו בזכותה של ישראל להגנה עצמית, כל עוד מימושה של זכות זו אינו 

גורר נזק סביבתי רב מדי.

עברה  בשל  באירופה  המקננת  האשמה  תחושת 

הנרטיב  את  לקבל  עליה  מקל  הקולוניאליסטי 

למזימות  קורבנות  הם  הפלסטינים  לפיו  הפלסטיני, 

קולוניאליסטיות-אימפריאליסטיות. יתר על כן, ישראל, 

שהיא בעלת-בריתה של ארצות הברית, אינה זוכה לחיבה במידה רבה בשל הרגשות 

האנטי-אמריקניים הנפוצים בקרב האליטות המערב-אירופאיות. את כל זאת מחזקת 

הבעיות  לכל  אחראים  ביהודים  הרואה  והגלויה,  החבויה  המסורתית,  האנטישמיות 

בעולם.22 יותר מאשר בכל תקופה אחרת בשנים האחרונות, חשים היום יהודי אירופה 

יהודים  חוששים  באירופה  מדינות  במספר  פיזיים.  ולאיומים  להצקות  מושא  שהם 

עמדות  מציגות  ושוודיה  נורבגיה  אירלנד,  כבלגיה,  מדינות  דתיים.  סמלים  ללבוש 

אנטי-ישראליות הגובלות באנטישמיות. למרבה המזל, אף אחת ממדינות אלה איננה 

אירופאית. ליבה"  כ"מדינת  נחשבת 

מספר אוניברסיטאות אירופאיות הפכו למקומות 

ורבים  (ויהודים),  ישראלים  עבור  נעימים  בלתי 

באורח  נוקטים,  המשכילות  האליטות  מבני 

ואף  אנטי-ישראלית,  גישה  אינטואיטיבי-כמעט, 

שוללים את עצם זכות הקיום של ישראל. גם מיטב אמצעי התקשורת האירופאים 

סובלים מהטיה אנטי-ישראלית מובנית וממוסדת, והם מסייעים ליצירתה של תדמית 
בכלל.23 ולישראלים  לישראל  שלילית 

ממשלות אירופה      
תמכו בזכותה של    

ישראל להגנה עצמית      

אוניברסיטאות אירופאיות 
הפכו למקומות בלתי 

נעימים עבור ישראלים 
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 – ואיטליה  גרמניה  כצרפת,  מדינות  של  בראשן  האחרונות  בשנים  עמדו  זאת,  עם 

המעצמות המרכזיות של האיחוד האירופי – מנהיגים בעלי פינה חמה בלבם עבור 

ישראל (סרקוזי, מרקל וברלוסקוני בהתאמה). יחסינו הדו-צדדיים עם מדינות אלה 

ביותר  הגדול  הסחר  שותף  האירופי  האיחוד  היה   2011 בשנת  ופורחים.  משגשגים 

של ישראל, הסחר השנתי מולו הגיע ל-29.4 מיליארד אירו - קרי, עלייה בשיעור של 

45 אחוזים בהשוואה לשנת 2009. כל זאת בעיצומו של משבר כלכלי חסר תקדים 

באירופה.

עוד  ישראל  עם  יחסיו  את  לשדרג  החליט  עצמו  האירופי  האיחוד  כי  לציין  חשוב 

בספטמבר 2008. ביולי 2012 חתמו האיחוד האירופי וישראל על מזכר הבנה בו נקבע 

כי יעמיקו את שיתוף הפעולה המדעי בתחומי האנרגיה והתפלת המים. באוקטובר 

ACAA", המכיר  "הסכם  בכינויו  הידוע  2012 אישר הפרלמנט האירופי את ההסכם 

בתקניה התעשייתיים של ישראל כשקולים לתקנים האירופאיים, במיוחד בכל הקשור 

לתחום הבריאות. הסכם זה יסייע בייצוא מוצרים ישראליים באיכות גבוהה ובעלות 

נמוכה אל תחומי האיחוד האירופי.

בכל מדינות מערב אירופה יש עדיין מובלעות שבהן 

אירופאים  אפילו  יש  עזים.  פרו-ישראליים  רגשות 

של  החנית  חוד  את  ישראל  של  במאבקה  הרואים 

המאוימת  הקרבות,  למודת  המערבית  הציוויליזציה 

מצד אחד על ידי התרופפות מוסרית ומצד שני על 

ידי הפאנטיות האסלאמית.24 גם הפחד הגואה מפני הגירה מוסלמית אל לב היבשת 

באירופה. הרווחת  האנטי-ישראלית  ההטיה  את  מסוימת  במידה  מתקן  הוותיקה, 

אירופה  האירופי.  האיחוד  של  התרחבותו  הוא  ישראל  לטובת  הפועל  נוסף  גורם 

בתרבותם  אירופה.  ממערב  מאוד  שונה  אירופה,  מזרח  מדינות  כלומר,  "החדשה", 

מזרח  מגלה  מכך  וכתוצאה  רוסיה,  מצד  האיום  תפיסת  טבועה  עוד  האסטרטגית 

ולהכרח  הגבוהה  האיום  לתחושת  הקשורות  לדילמות  יותר  רבה  הבנה  אירופה 

בולטת  למשל  כך  והערב.  השכם  ישראל  מדינת  מתמודדת  עמן  בכוח,  להשתמש 

במיוחד הרפובליקה הצ'כית, המצטיירת כאחת מידידותיה הטובות ביותר של ישראל 

פולין. לגבי  גם  וכך  באירופה; 

יש אירופאים הרואים 
במאבקה של ישראל 

את חוד החנית של 
הציוויליזציה המערבית
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מרבית המדינות אינן מוכנות להתנות את יחסיהן עם ירושלים בתהפוכות הדו-שיח 

הישראלי-פלסטיני. כיום ניתן להבחין בלאות מסוימת בכל הקשור לסכסוך הישראלי-

שמתחילים  גם  יש  יחד".  גם  הצדדים  שני  ראשי  על  "מארה  האומרת  וגישה  ערבי, 

הפצת  ובהמשך  הקונפליקט  באי-סיום  מובהק  אינטרס  יש  שלפלסטינים  להבין 

תדמית הקורבן כאמצעי להבטחת המשך התמיכה הכספית מן התורמים המערביים, 

המתפתים להאמין לכל כזב.25 

ישראל וארגונים בין-לאומיים

וישראל  במובהק  קיצוניים  אנטי-ישראליים  עודם  הבין-לאומיים  הפורומים  מרבית 

המותחות  ההחלטות  מסקירת  "חטאים".  במגוון  כאשמה  בהם  להופיע  מוסיפה 

במושב  שהתקבלו  מדינות  על  ביקורת 

ה-67 (שנת 2012) של העצרת הכללית של 

החלטות  ואחת  עשרים  כי  עולה  האו"ם, 

התמקדו ספציפית בישראל, בעוד שארבע החלטות בלבד מתחו ביקורת על מדינות 

בעשורים  באווירה האנטי-ישראלית  שינוי ממשי  כל  חל  היות שלא  אולם  אחרות.26 

ארגונים  בקרב  הורע  היהודים  מדינת  של  שמעמדה  מכך  להסיק  קשה  האחרונים, 

בין-לאומיים.

הרודניות  במדינות  במיוחד  רבה  השפעה  בעלי  אינם  נורמטיביים  ששיקולים  ברור 

בפורומים  האדם,  זכויות  את  ישראל  של  "הפרותיה"  את  אוטומטי  באורח  המגנות 

הבין-לאומיים השונים. ועדת זכויות האדם של האו"ם ידועה לשמצה בנושא זה ודוח 

גולדסטון הוא מוצר טיפוסי של מסע הדה-לגיטימציה המתנהל נגד ישראל על ידי 

ביותר  המובהקים  האדם  זכויות  מפרי 

הבין-לאומית.  במערכת 

עם זאת, הדיפלומטים הישראלים חשים 

זירה  ומהווה  פחות,  עוין  האו"ם  כי  היום 

יש לישראל מרווח תמרון גדול מבעבר.27 הניסיונות שבוצעו בשנות השבעים  שבה 

והשמונים להוציא את ישראל מהאו"ם פסקו בעידן שאחרי המלחמה הקרה. כדאי 

לציין כי בדצמבר 1991 ביטל האו"ם את החלטת העצרת הכללית שלו משנת 1975, 

שגינתה את הציונות כגזענות. במלחמת לבנון ב-2006, בחרה הדיפלומטיה הישראלית 

מרבית הפורומים הבין-לאומיים 
עודם אנטי-ישראליים קיצוניים

דוח גולדסטון הוא מוצר טיפוסי   
של מסע הדה-לגיטימציה 

המתנהל נגד ישראל על ידי מפרי 
זכויות האדם המובהקים ביותר 
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באסטרטגיית יציאה שהיתה מבוססת על החלטה של מועצת הביטחון של האו"ם ועל 

הצבת כוח שמירת-שלום בדרום לבנון. גם אם מבחינה אסטרטגית היתה זו בחירה 

מוטעית, בכל זאת שיקפה עמדה זו, במידה מסוימת לפחות, את השינוי שחל ביחסה 

של ישראל לאו"ם שבעיניה לקה קודם לכן באיבה תהומית כלפיה.

להיכלל  יכלה  שלא  באו"ם  החברה  היחידה  המדינה  ישראל  היתה   2000 מאי  לפני 

באחת הקבוצות האזוריות של האו"ם. כתוצאה מכך לא יכלה ישראל לשבת באף גוף 

של האו"ם שבו נדרשה חברות בקבוצה אזורית כלשהי, ובמרבית הגופים לא היתה לה 

הזכות להיבחר לעמדת מנהיגות. עם זאת, בעקבות מאמצים מרובים, הפכה ישראל 

 .(WEOG) ואחרות"  אירופה  מערב  "מדינות  בקבוצת  זמנית  לחברה   2000 במאי 

קבלת ישראל ל-WEOG סימנה צעד לקראת השתלבותה המלאה במערכת האו"ם. 

של  הסוכנויות  בעבודת  גם  יותר  הרבה  למעורבת  ישראל  הפכה  האחרונות  בשנים 

האו"ם.  במימון  ועידות  אירחה  ואף  הכללית  העצרת  החלטות  את  קידמה  האו"ם, 

היחידה לסיוע הבין-לאומי של ישראל במשרד החוץ, מש"ב, זוכה לתמיכה מהאו"ם 

ומסוכנויות בין-לאומיות נוספות. הדיפלומט הקוריאני בן קי מון, מזכ"ל האו"ם מאז 

2007, נתפש בישראל כאדם המגלה הבנה רבה יותר מקודמיו למצבה הדיפלומטי 

של ישראל. האו"ם הוא עדיין גוף עוין כלפי המדינה היהודית ולא בטוח כלל שישראל 

צריכה להתאמץ לזכות ביחס הוגן במוסד אשר פשט את הרגל מבחינה מוסרית.

במאי 2010 התקבלה ישראל למועדון האקסקלוסיבי של המדינות החברות בארגון 

ושלוש  שלושים  חברות  זה  בארגון   .OECD-ה כלכלי,  פעולה  ולשיתוף  לפיתוח 

למרות  שוק.  ולכלכלת  לדמוקרטיה  בעולם, המחויבות  ביותר  המדינות המפותחות 

לארגון,  ישראל  קבלת  את  למנוע  הפלסטינית  השדולה  של  עיקשים  מאמצים 

ואירלנד הצביעו בעד. ראש  נורבגיה, ספרד  אפילו מדינות לא-ידידותיות כטורקיה, 

הממשלה נתניהו הדגיש כי מעבר למשמעות הכלכלית 

הרבה שיש לקבלה לארגון, היה זה מהלך בעל חשיבות 

לישראל מקום  יש  כי  דיפלומטית משום שהוא הראה 

איתן בין אומות העולם ללא כל קשר לתהליך המדיני, 
והטכנולוגיים.28 הכלכליים  הישגיה  בזכות  וזאת 

במאי 2010 התקבלה 
ישראל למועדון 

האקסקלוסיבי של 
OECD-ה
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בספטמבר 2011 התקבלה ישראל כמשקיפה  

בארגון האירופי למחקר גרעיני, המוכר יותר 

למוסדות  ישראל  שגריר   .CERN בכינויו 

שחתם  לשנו-יער,  אהרון  בג'נבה,  האו"ם 

המדעיות  ביכולותיה  אירופה  של  הכרתה  על  מעיד  "ההסכם  כי  אמר  ההסכם,  על 

והטכנולוגיות של ישראל, באיכות מדעניה, ובתרומתה במשך שנים רבות לפעילויות 

המחקר של CERN".29 הקבלה ל-CERN היוותה נדבך נוסף במעורבותה של ישראל 

בפרויקטים מדעיים באירופה. גם במקרה זה, מעמדה המשופר של ישראל באירופה 

מושתת על האופן שבו רואים האירופאים את האינטרס שלהם-עצמם, ולא על מידת 

ההסכמה האידיאולוגית הקיימת בינם לבין המדינה היהודית בסוגיות מזרח תיכוניות.

 ,(NATO) כמו כן, בעשור האחרון, אנו עדים לשיתוף פעולה גדול יותר בין ארגון נאט"ו

בסמינרים  השתתפו  ישראלים  נציגים  ישראל.  לבין  המערבית,  הצבאית  הברית 

מתקיים  הפעולה  שיתוף  נאט"ו.  של  צבאים  בתרגילים  חלק  נטל  וצה"ל  וסדנאות 

בגלל מה שיש לישראל להציע לברית האטלנטית. הרבה ממסדים צבאיים בעולם 

מגלים עניין בקיום יחסי גומלין עם צה"ל המהווה דוגמה למערכת צבאית מתקדמת 

של  התשומות  התיכון,  הים  במזרח  נאט"ו,  של  הדרומית  הזירה  עבור  ומתוחכמת. 

ישראל חשובות ביותר. פקיד בכיר בנאט"ו הודה שלארגונו יש אינטרסים משותפים 

רבים עם ירושלים והצביע על המומחיות הישראלית בתחום הלוחמה בטרור, לוחמת 

סייבר, הגנה בפני טילים ועוד. למרות הסתייגותה של טורקיה, כלל נאט"ו את ישראל 

בתכנית הפעילות של הארגון לשנת 30.2013 

"אסטרטגית דרבן" והמערכה המשפטית נגד ישראל

הפלסטינים ובני בריתם הפוליטיים הצליחו לקיים מסע של דה-לגיטימציה נגד ישראל, 

ובמיוחד מאז הוועידה העולמית נגד גזענות שנערכה בספטמבר 2001 בחסות האו"ם 

ה"ירוקה- הברית  של  לגיבושה  הביאה  דרבן  ועידת  אפריקה.  שבדרום  דרבן  בעיר 

אדומה" בין השמאל הקיצוני לבין קבוצות האסלאם הקיצוני. המכנה המשותף בין 

גורמים אלה הוא עוינותם העזה כלפי ישראל. ברית זאת היא ראש החנית של מסע 

דה-לגיטימציה המתנהל נגד ישראל, מציג את ישראל כ"משטר אפרטהייד" ומנסה 

להביא לבידודה בזירה הבין-לאומית. גישה זו, המכונה "אסטרטגיית דרבן", מבוססת 

הקבלה ל-CERN היוותה נדבך 
נוסף במעורבותה של ישראל 
בפרויקטים מדעיים באירופה
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בזכויות  רב של עמותות העושות שימוש ברטוריקה העוסקת  על השימוש במספר 

בין-לאומי. הדגש המוגזם ששמות עמותות אלה  ובמשפט  האדם, בסעד המוניטרי 

ישראל, הם  נגד  והגינויים הרבים שהן מפרסמות  על הזירה הישראלית-פלסטינית, 

הלא-מידתית  הלב  תשומת  את  שחוללו 

בעולם  התקשורת  אמצעי  שמפנים 

לעבירות לכאורה שמבצעת ישראל.31 אין 

ספק שאסטרטגיית דרבן מסוגלת לחולל 

אולם  רבות.  בארצות  אנטי-ישראליות 

אסטרטגיה זו זכתה בהצלחה מועטה בכל הנוגע להטלת סנקציות רשמיות בצורת 

חרם או ביטול השקעות. לאחרונה אנו עדים למאמצים מחודשים שזכו להצלחה רבה 

יותר להביא לסימון נפרד או אף להחרמה מלאה של מוצרים, המיוצרים בהתנחלויות 

המערבית. בגדה  ישראליות 

נראה גם כי ישראל עמדה יפה בטלטלות מסע ההחרמה שניהלו נגדה הפלסטינים 

ולהטלת  בה  ההשקעות  להפסקת  מוצריה,  להחרמת  קרא  המסע   .2005 מיולי 

סנקציות (BDS). המסע זכה להצלחה מוגבלת בלבד. כמה אמנים סירבו להציג את 

יצירותיהם או להופיע בישראל, ומוסיקאים ישראלים נתקלים לעתים בעוינות בחו"ל, 

הכלכלי  החרם  מסע  לביטולן.  ולהביא  הופעותיהם  את  לסכל  ובניסיונות  בהפגנות 

קורא לחברות להפסיק לנהל עסקים עם ישראל. בדרך כלל מתקשרים המחרימים 

עם  שלטים  ומניפים  חנויות  מול  מפגינים  השונות,  החברות  למשרדי  פעיליהם  או 

בסיוע  האמורות  החברות  את  למשל,  המאשימים,  אנטי-ישראליות,  סיסמאות 

ל"ישראלים רוצחי התינוקות". מספר איגודים 

מקצועיים בלגיים, באסקיים ונורווגיים תומכים 

בחרם על ישראל ומסרבים להשקיע את כספי 

ישראליות  בחברות  שלהם  הפנסיה  קרנות 

ישראל.  עם  עסקים  המנהלות  בחברות  או 

הכנסייה הפרסביטריאנית בארצות הברית דנה אף היא באפשרות לחדול מהשקעה 

בחברות המנהלות קשרים עסקיים עם ישראל, והפעילים מנסים לצרף אל החרם גם 

כנסיות אחרות. עד עתה הצליח מסע ההחרמה להפוך למטרד מבחינתה של ישראל, 

אולם לא השפיע באופן ממשי על כלכלתה או על חייה התרבותיים.

מסע ההחרמה הפך למטרד 
אולם לא השפיע באופן ממשי 

על כלכלתה או על חייה 
התרבותיים של ישראל

ועידת דרבן הביאה לגיבושה 
של הברית ה"ירוקה-אדומה" בין 

השמאל הקיצוני לבין קבוצות 
האסלאם הקיצוני
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ישראל, היא התופעה המכונה  ומתגברת, שעמה מתמודדת  נוספת ההולכת  בעיה 

"לוחמה משפטית" (Lawfare). במערכה זו מסתמכות קבוצות אנטי-ישראליות על 

תקנות של "סמכות שיפוט אוניברסאלית" ועל תביעות משפטיות מקומיות, ומנצלות 

ישראליים,  נציגים  להפליל  לנסות  כדי  המערב  מדינות  של  המשפט  מערכת  את 

מלחמה"  ל"פושעי  שייחשבו  לכך  ולהביא  בצה"ל,  בכירים  וקצינים  ממשל  פקידי 

במדינות אלה ובפורומים בין-לאומיים שונים.32 מדינות שונות הפכו מודעות לבעיה 

זו והחלו לנקוט בפעולות חקיקה על מנת לתקן את המצב. הדבר נכון בעיקר עבור 

מחוץ  צבאיים  כוחות  המפעילות  מדינות 

בריטניה  הברית,  ארצות  כמו  לגבולותיהן, 

וצרפת, המבינות כי הן עלולות להתמודד 

מדינות  בעתיד.33  דומים  אתגרים  עם 

כך. אחרות, כמו ספרד, לא פעלו 

הבין- מעמדה  הבין-לאומי.  הכוחות  למאזן  לרוב  קשור  הבין-לאומית  בזירה  בידוד 

הברית.  ארצות  של  הבין-לאומי  למעמדה  רבה  במידה  קשור  ישראל  של  לאומי 

חולשתה הגוברת של ארצות הברית, במיוחד מאז עלייתו של הנשיא אובמה, חשפה 

את ישראל, בעלת-בריתה הקטנה, לקשיים רבים יותר. בעידן אובמה נחשפה ישראל 

ללחצים גדולים יותר במגוון נושאים. לדוגמה, בקיץ 2012 הוצאה ישראל מהפורום 

הבין-לאומי נגד טרור. מדיווחים שונים עולה כי גם הפעם נכנע ממשל אובמה ללחצים 
שהופעלו על ידי טורקיה והמדינות הערביות לסלק את ישראל מן הפורום.34

מדוע עולה שאלת בידודה של ישראל על הפרק?

ברור שישראל איננה מדינה רגילה מבחינת יחסיה הבין-לאומיים. יתר על כן, היהודים 

רכשו לעצמם רגישות מופלגת לכל רמז של בידוד או דה-לגיטימציה. כבר בתנ"ך כינה 

בלעם הנביא את האומה היהודית "עם לבדד ישכון", אמירה שחלחלה אל התרבות 

עלולה  יהודיות  בעיניים  ישראל  של  החוץ  בקשרי  התבוננות  הישראלית.  הפוליטית 

חסינות  פיתחו  הישראלים  כי  שנראה  העובדה  חרף  הבידוד,  תחושת  את  להקצין 

מסוימת בפני עוינות האו"ם וכלפי הסיקור התקשורתי העוין.

באזור  הדינמיקה  על  פחות  הרבה  כיום  משפיע  הישראלי-ערבי  שהסכסוך  אף  על 

ובעולם, הוא עדיין מחבל בשאיפתה של ישראל לשוויון ולהכרה בקהילה העולמית. 

מעמדה הבין-לאומי של ישראל         
קשור במידה רבה למעמדה     
הבין-לאומי של ארצות הברית 
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מצב זה מחולל מידה מסוימת של בידוד שעליו הצליחה המדינה היהודית להתגבר 

בדרכה להפוך למדינה חזקה ומשגשגת.

ככל  למדינה  ולהפוך  נורמליות  של  תחושה  לחוות  השואף  הציוני,  החלום  זאת,  עם 

קבוצות  ועמם  והמוסלמי  הערבי  בעולם  רבים  חוגים  הישראלים.  מן  נמנע  המדינות, 

שונות של שמאל קיצוני במערב, עודם מסרבים להכיר בלגיטימיות קיומה של מדינת 

ישראל ואינם חוששים לבטא בגלוי את שאיפתם לחסל את המדינה היהודית. הדיבורים 

הינם  הבין-לאומית  בזירה  לבידודה  להביא  בפועל  והניסיונות  ישראל  של  בידודה  על 

תופעות ממשיות ומטרידות ביותר, גם אם המציאות בשטח מלמדת כי הצלחתם של 

ניסיונות אלה הולכת ופוחתת בהדרגה מאז שנות השבעים של המאה הקודמת.

גם העימות בין ישראל לבין איראן מחזק את תחושת הבידוד ואי-הביטחון. ישראלים 

על  בגלוי  המדברת  לאיראן  ביחס  העולם  שמגלה  הסובלנות  לנוכח  נדהמים  רבים 

רצונה להשמיד את מדינת היהודים. בסופו של דבר, הקהילה הבין-לאומית - למעט 

קנדה, שניתקה את יחסיה עם איראן - מגיבה באטיות משוועת להתקדמות פרויקט 

מנהיגים  שמשמיעים  מהאיומים  להתעלם  בוחרת  רבה  ובמידה  האיראני  הגרעין 

איראניים בכירים על מחיקת ישראל מן המפה. בעיני ישראלים רבים חוזרת התופעה 

ההיסטורית בה העולם מגלה אי-אכפתיות כלפי גורל היהודים הנותרים לבד אל מול 

אויביהם. 

מחזקים  הישראלים  של  חששותיהם  את 

פוליטיות  מודעות  המפגינים  התפוצות,  יהודי 

ואכפתיות גדולה ביחס לתדמיתה של ישראל. 

לו נערך סקר בקרב יהודי התפוצות, מן הסתם 

יותר  יהודי התפוצות רגישים  היה מעלה תחושה קשה של בידוד שכן בתור מיעוט 

לעמדות אנטישמיות ואנטי-ישראליות. אפשר בהחלט להבין תחושות אלה בקרב יהודי 

לוקחים בחשבון, למשל, את הדוגמאות הרבות לסיקור התקשורתי  התפוצות, אם 

המוטה לו זוכה ישראל באמצעי התקשורת בעולם. מסיבה זו, ארגונים יהודיים רבים 

בתפוצות וגם ידידים לא-יהודים של ישראל, מגלים דאגה מפני תדמיתה של ישראל 

ומייחסים חשיבות ראשונה במעלה למאבק במסע ההחרמה המתנהל נגד ישראל. 

חוזרת התופעה ההיסטורית 
שהעולם מגלה אי-אכפתיות 

כלפי גורל היהודים
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קול חשוב נוסף שניתן לשמוע בתוך סך הקריאות 

לבודד את ישראל הוא קולו של השמאל הקיצוני 

נגד  מהתחמושת  שחלק  ספק  אין  בישראל. 

ידי ישראלים שבמעשיהם  ישראל מסופקת על 

נותנים לגיטימציה למסע החרמות. פעילים אלו, חלקם מהאקדמיה וחלקם מארגוני 

זכויות האדם בישראל, הם תוספת בעלת משקל סגולי גבוה למאמצים לבודד את 

מדינת ישראל.

השמאל בישראל רגיש לקריאות להחרמת ישראל כי הוא טוען בעצמו בקולי קולות 

כבד  גובים מחיר  ולא פחות מכך ההתנחלויות,  עם הפלסטינים,  שהמשך הסכסוך 

מישראל שכן הם הופכים אותה לישות פוליטית מבודדת יותר ולגיטימית פחות. אנשי 

שמאל אלה מושפעים בעיקר מקבוצות הייחוס שלהם - השמאל במערב ושלוחותיו 

ולבידודה של ישראל, הם  הקיצוניות. ביחסם חשיבות מוגזמת לסוגיה הפלסטינית 

פועלים להשגת עסקה דחופה עם הפלסטינים, גם במחיר כבד לישראל.

יתר על כן, חלק מהשמאל הישראלי (וחלק מיהודי אמריקה), חש תסכול גובר והולך 

לנוכח העובדה שהבוחר בישראל מעדיף מפלגות ימניות יותר. מאז 1977, במשך 36 

שנים, שלט השמאל לבדו תקופה קצרה של כשש שנים בלבד. לכן, חלק מהשמאל 

את  ו"להציל  לסכסוך  פתרון  לכפות  תוכל  מבחוץ  התערבות  רק  כי  למסקנה  הגיע 

ישראל מעצמה". אלא שלצורך כך יש להכפיש את הדמוקרטיה הישראלית הפורחת, 

פעולה שמשחקת לידי אויביה של ישראל.

סיכום

"ככל  מדינה  ולהקמת  החדש"  "היהודי  של  לעלייתו  והציפיות  הציונית  המהפכה 

המדינות" הביאו עמן את התקווה כי היהודים יזכו ליחס זהה לזה שמקבלים כל שאר 

בני האדם. למרות זאת, לעתים קרובות מופנית אצבע מאשימה דווקא אל ישראל, 

וזאת בשל מגוון סיבות שאינן קשורות כלל ועיקר למה שעושים היהודים. 

ארגונים  מספר  המאפיינת  האובססיבית,  האנטי-ישראלית  ההתנהגות  זאת,  עם 

את  המעצב  היחיד  המרכיב  איננה  בעולם,  הקהל  דעת  על  המשפיעים  ואישים 

עם  ישראל  שמקיימת  הגומלין  ביחסי  מעמיק  מבט  ישראל.  עם  היחסים  מערכות 

יהודי התפוצות רגישים יותר 
לעמדות אנטישמיות ואנטי-

ישראליות.
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מדינות קרובות ורחוקות ועם מוסדות בין-לאומיים מפריך את הטענה לפיה ישראל 

הישגיה החברתיים, הכלכליים, הטכנולוגיים,  בזכות  היא מדינה מבודדת. למעשה, 

בהכרה  ישראל  זוכה  קיומה,  שנות  וחמש  שישים  במשך  והדיפלומטיים  הפיננסיים 

גוברת כשחקן עולמי. שיעורי פריון גבוהים (שאפיינו ועודם מאפיינים את האוכלוסייה 

היהודית), מאגרי אנרגיה חדשים וגדולים, טכנולוגיות חדשניות בתחום המים, תסיסה 

תרבותית שוצפת ופורה - אלה הם מאפייניה של ישראל המודרנית. בנוסף, מאבקה 

גם השימוש  ביריביה הבלתי-מתפשרים מעורר הזדהות ברחבי העולם.  ישראל  של 

שעושה ישראל בכוח הזרוע נתפש בדרך כלל במערב כלגיטימי, כפי שתעיד התמיכה 

שקיבלה ישראל באוקטובר 2012 במהלך מבצע "עמוד ענן" נגד החמאס בעזה.

רבות  למדינות  מכתיב  והמציאותי  הפרגמטי  שהשיקול  היא  התחתונה  השורה 

בעלת  היא  ישראל  עוד  כל  היהודית.  המדינה  עם  טובים  יחסים  על  לשמור  בעולם 

בריתה של ארצות הברית, וכל עוד ארצות הברית ממלאת תפקיד חיוני בפוליטיקה 

העולמית, ניתן יהיה לבלום ולשכך את השפעות הבידוד. עד עתה התגברה ישראל 

על אתגרים רבים, חרף כל הניסיונות להביא לבידודה. 

כפי שהומחש בעמודים אלה, מעמדה הבין-לאומי של 

לקבלת  מאבקה  אולם  השנים.  עם  השתפר  ישראל 

לגיטימיות טרם נשלם ואולי לעולם לא יסתיים, כל עוד 

יש בעולם אנשים בעלי עמדות אידיאולוגיות קיצוניות, 

חילוניות או דתיות.

ישראל היא מדינה קטנה, שיכולתה להשפיע על עיצוב מעמדה הבין-לאומי מוגבלת 

ביותר. בידוד בין-לאומי עלול להיות מסוכן לישראל, משום שהוא פוגע ביחסים עם 

מעצמות המערב ובמיוחד עם ארצות הברית. לפיכך צריכה מדיניות החוץ של ישראל 

עולמית  מעצמה  שהיא  הברית,  ארצות  עם  טובים  יחסים  לטיפוח  מכוונת  להיות 

מובילה העתידה לשמור על מעמדה-זה גם בעתיד הנראה לעין.

בה בעת אסור שישראל תוותר על שאיפתה לשמור על תדמיתה כמדינה מוסרית 

– משימה לא פשוטה בעולם שבו חוגגת הצביעות והתקינות הפוליטית מסכלת את 

היכולת לומר דברי אמת. על ישראל להמשיך ולספר את גרסתה, גם לנוכח עוינות 

גבוהה. על אף שאין כל ערובה לכך שידה של ישראל תהיה על העליונה במאבק המוסרי 

השיקול הפרגמטי    
והמציאותי מכתיב 

למדינות רבות בעולם 
לשמור על  יחסים    

טובים עם ישראל
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פעילה  ציבורית  בדיפלומטיה  צורך  יש  זאת  בכל  הזה, 

המושתתת על שימוש בשפה נורמטיבית שהשימוש בה 

הוזנח בשנים האחרונות. לישראל יש זכויות היסטוריות 

של  מאבקה  ישראל.  בארץ  עתידה  את  לבנות  ודתיות 

ישראל צודק וצה"ל, יותר מתמיד, משתדל לשמור על טוהר הנשק. למעשה, הניסיון 

ומזון  חשמל  מים,  אספקת  כגון  בטיפשות,  לעתים  גובל  מוסרי  דופי  ללא  להתנהג 

לתינוקות לאויבינו בעת לחימה. 

העוינים  בארגונים  פשרות  ללא  לחימה  לשקול  צריך 

לה  למצוא  אפילו  עשויה  ישראל  אובססיבי.  באופן  לנו 

בעלי-ברית, במיוחד בארצות הברית, שיסייעו לה להסיר 

את מסכת הצביעות של האו"ם, שהוא מעוז עולמי של 

הרוב  של  ברודנותו  להיאבק  המבקשים  דו-פרצופיות. 

את  לבני-שיחם  להזכיר  יכולים  האו"ם  של  האוטומטי 

התקופה בהיסטוריה, שבה הטיפו היהודים לאמונה באל אחד, בשעה שרוב העולם 

ואין להיכנע לעריצותו. עוד עסק בעבודת אלילים. לא תמיד צודק הרוב 

אסור שמדיניות החוץ של ישראל תתבסס על ציפייה לתרחישים אופטימיים; הבסיס 

לכל מדיניות חייב להיות מושתת על הנחות מציאותיות. המהפכה הנוכחית בעולם 

לכל  מוכנה  להיות  המשמר,  על  לעמוד  חייבת  ישראל  כי  בבירור  מעידה  הערבי 

הפתעה ולהתכונן לתרחישים הגרועים ביותר. בעבר, איבד העם היהודי את מדינתו 

פעמיים (הבית ראשון והשני), לאחר שמנהיגיו הפוליטיים לא ידעו לקרוא נכונה את 

מערך הכוחות הבין-לאומי ושגו בהערכת-יתר של יכולתה של ישראל לעמד בלחצים. 

זהירות והתבוננות מציאותית ומפוכחת על הזירה הבין-לאומית, הן שצר יכות להכתיב 

את צעדיה של ישראל.

מאבקה של ישראל 
לקבלת לגיטימיות 

טרם נשלם 

זהירות והתבוננות 
מפוכחת על הזירה 

הבין-לאומית, הן 
שצר יכות להכתיב את 

צעדיה של ישראל
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