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בכמה 
מהמקרים, 

ובמיוחד באלה 
שבהם הוחלף 

השלטון, נראה 
שהמצב כיום 

אף גרוע יותר 
משהיה לפני גל 

המחאה 

למקור החקיקה הראשי, ותשמור על 
אופייה החילוני של המדינה. עם זאת, 
ניתן לראות בדאגה את ההתנקשות בחייו 
של מנהיג האופוזיציה השמאלית בחודש 

פברואר האחרון. 
מקרה נוסף שבו הוחלף שלטון ללא 
אלימות היה במרוקו, בה מתקיימת 
מונרכיה חוקתית, עם פרלמנט נבחר 
כאשר הממשלה והצבא נמצאים באחריות 
המלך. בעקבות המחאה בוצעה רפורמה 
חוקתית, שהגדילה את סמכויותיו של ראש 
הממשלה והוקדמו הבחירות לפרלמנט, 

בהן ניצחה המפלגה האסלאמית. 
בלוב, המדינה השנייה בה פרצה מחאה 
משמעותית, נראה המצב פסימי הרבה יותר. 
המחאה נגד שלטונו הדיקטטורי של מועמר 
קדאפי הפכה בתוך זמן קצר למלחמת 
אזרחים בין מליציות חמושות, שייצגו 
בעיקר אזורים ושבטים שהרגישו מקופחים 
ביחס לשבטים המקורבים לקדאפי, נלחמו 
בכוחות השלטון המרכזי והחלו משתלטים 
על ערים שונות במדינה. לאחר כחודש, 
בעקבות התקפות הצבא על המליציות, 
יצאו כוחות נאט"ו להתקפה נגד כוחותיו 
של קדאפי. בחסות התקפה זו הצליחו 
המליציות לנצח את הצבא, ולאחר כשמונה 
חודשים ובמחיר של עשרות אלפי הרוגים 
השלימו את ההשתלטות על המדינה, 
שאקורד הסיום שלה היה הריגתו של קדאפי 
ומאסר בנו. לאחר מותו של קדאפי מונתה 
מועצת מעבר לאומית שמטרתה להביא 
לפיוס במדינה ולהכין את המעבר לשלטון 
החדש. בחודש יולי 2012 נערכו לראשונה 
בחירות דמוקרטיות לפרלמנט, בהן ניצחה 
התנועה הליברלית ובחודש אוגוסט נבחר 
נשיא חדש. עם זאת, נראה שהדמוקרטיה 
הצעירה עדיין רחוקה מיציבות. גם לאחר 
תום המלחמה נגד שלטון קדאפי, המליציות 
החמושות לא פורקו מנשקן, ומאות מהן 
עדיין פועלות במדינה, חלקן מבצעות עבור 
גורמי השלטון תפקידי ביטחון במקום 
המשטרה והצבא שכוחם טרם שוקם. 
מליציות אחרות מנהלות מאבק בשלטון 
המרכזי בדרישה ליתר ייצוג ולנתח גדול יותר 
במשאבים וברווחי הכלכלה עבור המחוזות 
שמהם הן פועלות. השקט עדיין לא חזר 
למדינה, שחווה אירועי טרור ואלימות 
לעיתים קרובות. בחודש אוקטובר האחרון 

שלוש שנים לאחר פרוץ "האביב הערבי", 
נראה שרוב התקוות נכזבו, והשינוי 
שביקשו המפגינים נראה רחוק מהגשמה. 
בכמה מהמקרים, ובמיוחד באלה שבהם 
הוחלף השלטון, נראה שהמצב כיום אף 
גרוע יותר משהיה לפני גל המחאה. 
במקרים אחרים, השינויים שהושגו היו 
קלים, או שנראה שהדברים טרם הוכרעו. 

י יַע אל־ַעַרבִּ ַא־ַרבִּ
תוניסיה, המדינה הראשונה בה פרץ גל 
המחאות, היא כנראה גם המקרה האופטימי 
ביותר מבין המדינות, בהן הביאה המחאה 
לשינוי משמעותי. משטר הנשיאות החד 
מפלגתי ששלט במדינה מאז שהגיעה 
 2011 ובאוקטובר  הוחלף  לעצמאות 
נערכו במדינה בפעם הראשונה בחירות 
חופשיות. בבחירות אלה ניצחה המפלגה 
האסלמית א־נהדה, עם 41% מהקולות, 
ובבחירות לנשיאות שנערכו בחודש דצמבר 
באותה השנה בקרב המועצה המכוננת 
נבחר פעיל זכויות האדם מונצף מרזוקי. 
למרות החשש שתנועת א־נהדה תקדם 
שלטון דתי, היא הצהירה בחודש מרץ 
2012 שהיא לא תתמוך בהפיכת השריעה 

 ַאְּת זֹוֶכֶרת?  ֹּבֶקר ָוֹאֶׁשר... 
ֶזה ָהָיה, ֶזה ֵאיֶנּנּו יֹוֵתר.
 ָּכָאִביב ַהָּקֵצר ְּבַאְרֵצנּו 

ֵּכן ֲאִביב־ַהָּיִמים ַהָּקֵצר.
)גננו / רחל(

 גל המחאות שהתפשט בעולם הערבי 
החל מחודש דצמבר 2010 הצית תקווה רבה 
בעולם המערבי, ובעיקר בקרב הגורמים 
בתוכו המתנגדים לסדר הקפיטליסטי. 
ההמונים הערבים שיצאו לרחובות להפגין 
שילמו מחיר כבד במחאה כנגד המצב 
הכלכלי הקשה ובמאבק נגד השלטונות 
הדיקטטוריים הוותיקים והמושחתים, 
תוך שהם קוראים לחירות ולדמוקרטיה. 
תנועות המחאה נראו צעירות, עדכניות, 
נישאות על כפיו של עולם חדש של תקשורת 
אינטרנטית חופשית, רשתות חברתיות 
הליברליזם  בנוסח  דרישות  ורשימת 
המערבי. המפגנים שיצאו לרחובות ישראל 
בקיץ 2011 הלכו אחר הקריאות "העם רוצה 
צדק חברתי!", הלקוחות הישר מסיסמת 
האביב הערבי - "העם רוצה להפיל את 
המשטר!", והרדיקלים יותר אף צעקו 

"תחריר, רוטשילד, אותה מהפכה!". 

אביב 
הימים 
ַהָּקֵצר

שלוש שנים לאחר פרוץ "האביב הערבי", 
נראה שרוב התקוות נכזבו והשינוי שביקשו 

המפגינים נראה רחוק מהגשמה

אבשלום בן צבי הוא חבר הקיבוץ העירוני "משעול" בנצרת־עילית, 
 observpost.wordpress.com :"וכותב את יומן הרשת "עמדת תצפית

avshalombz@gmail.com :דוא"ל ///
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בחלק 
מהמקרים 

מהלכי 
הדמוקרטיזציה 

הובילו 
לעליית גורמי 

האופוזיציה 
המאורגנים 

יותר, שעליהם 
לא נמנו 

דווקא אלה 
שדרשו חירות 

ודמוקרטיה 

במדינות האחרות בהן הופיעו מחאות "האביב 
הערבי" היו התמורות השלטוניות מתונות 
יותר, והן התמצו בעיקר בצעדי רפורמות 

זהירים שלא ערערו את השלטון הקיים. 

קצר פה כל כך האביב
במבט כולל, נראה שתוצאות "האביב הערבי" 
רחוקות מלענות על התקוות שתלו בו. בחלק 
מהמקרים מהלכי הדמוקרטיזציה הובילו 
לעליית גורמי האופוזיציה המאורגנים 
יותר, שעליהם לא נמנו דווקא אלה שדרשו 
חירות ודמוקרטיה, אלא המפלגות הדתיות־

אסלמיות שנאמנותן לדמוקרטיה ולערכי 
החירות והשוויון מוטלת בספק. במקרים 
אחרים הפלת השלטון לוותה באלימות 
קשה, ערערה את המסגרות הלאומיות עצמן 
והעמידה את המשך קיומן כישות פוליטית 
בסימן שאלה. ערעור הסדר השלטוני 
במדינות "האביב הערבי" השפיע כמובן 
קשות גם במישור הכלכלי, ולפי הערכת 
מומחי בנק HSBC, הביא לצניחה של 
כשליש מהתל"ג במדינות אלו. אולי יותר 
מהכול, נראה שמתחת למסווה של מחאה 
לחירות ודמוקרטיה, פועלים בשטח גורמים 
המנהלים מאבק לא לשם החירות, אלא 
לשם שירות אינטרסים כלכליים, שבטיים 
ומעצמתיים. שלוש שנים לאחר תחילת 
אירועי "האביב הערבי", חזון בנייתם של 
משטרים דמוקרטיים־ליברליים במדינות 
העולם הערבי נראה עדיין רחוק, והגשמתו 
דורשת מגמות של פיתוח כלכלי וחברתי 
והגברת שיתוף הפעולה החברתי, הן על 
חשבון האינטרסים הצרים של קבוצות 
אוכלוסייה שונות בתוך כל חברה והן על 
חשבון האינטרסים האימפריאליים של 
מדינות אחרות באזור ובעולם. תוצאות 
"האביב הערבי" מפגינות הן את הקשיים 
להגשים חזון של דמוקרטיזציה ללא שינוי 
עמוק במבנה החברתי־כלכלי והן את קלות 
הדעת וההתלהבות המהירה שבה לקו אמצעי 

התקשורת ודעת הקהל במערב. ///

הפגנות ההמונים שנערכו בחסות הצבא 
להדחתו של הנשיא. אבל למרות שהמחאה 
הובלה ע"י כוחות אופוזיציה ליברליים, 
בבחירות לפרלמנט ולנשיאות ניצחו תנועת 
האחים המוסלמים ומועמדה לנשיאות 
האופוזיציה,  תנועות  מורסי.  מוחמד 
שהאשימו את האחים המוסלמים בניסיון 
להקנות למצרים אופי דתי יותר באמצעות 
ניסוח החוקה החדשה, המשיכו במחאה 
נגד המשטר. בחודש יולי האחרון ניצל 
הצבא את המחאה, וביצע הפיכה בה הודח 
מורסי ובמקומו מונה שר ההגנה לשעבר, 
הגנרל סיסי. הצבא המצרי טען שביצע את 
ההפיכה במטרה לשמור על הדמוקרטיה 
במצרים, ושבעתיד יעביר את סמכויות 
השלטון לפרלמנט נבחר, אך בנתיים מצרים 
נמצאת תחת שלטון הצמרת הצבאית, 
ולא ידוע מתי יערכו הבחירות. לאורך כל 
שלוש השנים האלה, היה מלווה המאבק 
על השלטון באלימות רבה שגבתה את 

חייהם של אלפי אנשים. 
בסוריה הפכה המחאה נגד שלטונו של 
בשאר אל אסד בתוך זמן קצר למלחמת 
אזרחים, בה מעורבים באופן עמוק גורמים 
אזוריים המנסים להטות את הכף בסוריה: 
ארגון החיזבאללה, איראן ורוסיה מנסים 
לשמור על משטרו של אסד ועל בריתו 
עם המשטר האיראני; בזמן שמדינות 
המפרץ הפרסי מגייסות כוח אדם, כספים 
ונשק עבור ארגוני האופוזיציה במטרה 
להפיל את שלטון אסד ולהטות את סוריה 
לכיוונן, תוך שהן מביעות את תסכולן 
ממה שהן רואות כהימנעות ארה"ב 

ואירופה ממעורבות בזירה הסורית. 
המלחמה המתמשכת בסוריה גבתה עד 
היום את חייהם של יותר ממאה אלף איש, 
פשעי מלחמה מתבצעים בה על בסיס של 
קבע, וסופה לא נראה לעין. המלחמה 
בסוריה משפיעה באופן ניכר על מדינות 
שכנות דוגמת טורקיה, לבנון וירדן, הן בשל 
זליגת מעשי אלימות והן בשל הכמויות 
העצומות של פליטים הנמלטים מסוריה. 
בבחריין, מדינת מפרץ בה מיעוט סוני 
שולט על רוב שיעי, התערבו מדינות 
המפרץ האחרות בכוח צבאי על מנת לפזר 
את המחאות, מכיוון שראו בהן חתרנות 
אירנית בניסיון להשיג מאחז בעברו השני 

של המפרץ הפרסי. 

נחטף ראש הממשלה ע"י מאות חברי 
מיליציה, כשאת האחריות לחטיפה לקח על 
עצמו מי שעומד בראש היחידה למלחמה 
בפשיעה במשרד הפנים, שטען שעצר את 
ראש הממשלה באשמת שחיתות. לאחר 
מספר שעות שוחרר ראש הממשלה על 
ידי אנשי מיליציה אחרת. בחודש נובמבר, 
הפגנת מחאה בבירה טריפולי בקריאה 
לפירוק המיליציות מנשקן פוזרה בירי ע"י 
חברי מיליציה חמושים, ולאחר זמן קצר 
חזרו המוחים שהתחמשו בעצמם ותקפו 
את חברי המיליציה, באירוע שגבה את 

חייהם של עשרות אנשים. 
גם בתימן המצב לא אופטימי ביותר. מדינה 
זו ידעה אי־שקט ומלחמת אזרחים והפכה 
לבסיס פעולה של ארגון אל־קעידה כבר 
בשנים שלפני פרוץ המחאה. בעקבות גל 
המחאות נאלץ הנשיא עלי עבדאללה סלאח 
לברוח ולוותר על סמכויותיו, שהועברו 
לסגנו, בתמורה לחסינות מפני העמדה לדין. 
סגנו, עבד אל ראב מנסור אל האדי, זכה 
לאחר שלושה חודשים בבחירות לנשיאות 
בהן היה מועמד יחיד, ובראש ממשלת 
האחדות עומד נציג האופוזיציה. שלטון 
זה אמור לפקח על ניסוח חוקה חדשה עד 
לבחירות לנשיאות המיועדות להתקיים 
בשנת 2014. עם זאת, נראה שבנו של הנשיא 
המודח סלאח עדיין מחזיק בהשפעה ניכרת 
על חלקים משמעותיים בצבא ובכוחות 
הביטחון. למרות שבוועדה הדנה ברפורמות 
חוקתיות מוקצים 30% מהמושבים לנשים, 
תימן עדיין נחשבת לאחת המדינות הגרועות 
לנשים בעולם הערבי. תופעת נישואי 
הילדות עדיין נפוצה בה, ולפי מחלקת 
המדינה האמריקאית, 98.9% מהנשים 
עברו תקיפה מינית ברחוב. תימן, ובעיקר 
חלקה הדרומי, עדיין מהווה בסיס פעולה 
משמעותי לאירגוני טרור אסלמי קיצוני 
כאל־קעידה ואחרים שניצלו את חולשת 
השלטון המרכזי והכאוס בתקופת המהפכה 
על מנת לחזק את אחיזתם, והממשלה 
נלחמת בהם בסיוע כוחות אמריקאיים. 

בארצות השכנות לישראל נראה שמאבקי 
כוחות פנימיים ואינטרסים אזוריים ועולמיים 
בוחשים בהתפתחות אירועי האביב הערבי. 
במצרים פוזרו המפגינים הראשונים באש 
הממשל  התנערות  ולאחר  המשטרה, 
האמריקאי מבן־בריתו הנשיא מוברק, הביאו 
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