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2006 יולי

בסך הכול ניתן לסכם את הניסיון הרציני הראשון במאה  .8

העשרים ואחת להביא למהפכה דמוקרטית באזור כניסיון 

 .בוסר

המבטיח לא הרחיק לכת יתר על " האביב הלבנוני"גם  .7

 .יה יציבה ומשגשגתמידה בכינון דמוקרט

כיום . מנגד אפשר להצביע על נקודה חיובית בולטת אחת .6

החלק הערבי והחלק : עיראק מחולקת לשני חלקים

בעוד שהחלק הערבי נתון במשבר זהות חמור ואולי . הכורדי

 .החלק הכורדי משגשג, אף על ספה של מלחמת אזרחים

תהליך הדמוקרטיזציה נתון בתוך מעגל סגור שלפיו החופש  .5

והליברליזם הפתאומיים אפשרו לכוחות אסלמיסטיים 

לתפוש את מרכז הזירה הפוליטית בעיראק ואלה בתורם 

 .מנסים לחנוק את התהליך בעודו באבו

 .כל החזונות הללו הגיעו לכלל התנגשות בזמן היישום .4

הסונים הם המתנגדים המובהקים לתהליך הדמוקרטי  .3

 .ורה על השלטון בעיראקומהסבות הידועות של אבדן הבכ

גם יחד רואים בדמוקרטיזציה אמצעי השיעים כל הזרמים  .2

 והפיכתה של עיראק למרכז שיעי ,לשנוי מעמדם הנחות

 .אזורי חדש

 הוא לא  כי:החזון האמריקאי סבל מכמה כשלים חמורים .1

פות לכמניסיונם הכושל של הבריטים בין היתר ד למ

 .דמוקרטיה מערבית על מדינה זו
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שלוש שנים אחרי השקת התכנית השאפתנית של מזרח תיכון חדש 

ותר ראוי לבחון מחדש את הישגיה וכישלונותיה של זו על ידי ודמוקרטי י

בחינת ההתפתחויות בעיראק שהייתה אמורה להיות חוד החנית בתהליך 

ניתן לבחון את הדמוקרטיזציה בעיראק בשלושה מישורים נפרדים . הזה

  . הביצוע והתוצאות, החזון: אך קשורים זה בזה

  

  

  



רים הללו היו כשלים חמורים עקב אי התאמה מובנית בין גורמי הפנים הטיעון המרכזי כאן הוא כי בכל המישו

  .לגורמי החוץ שהיו אמורים לבצע את הפרויקט הזה

  

ב "ארה. שורש הבעיה נעוץ בחזונות השונים והמנוגדים שהדריכו את השחקנים הראשיים בשאלת הדמוקרטיה

 או תורת הדומינו החיובית שבה "הדמוקרטיה המתגלגלת"שיזמה את המהלך הונעה על ידי החזון של 

הדגמים שעמדו לנגד . מ לשעבר"הדמוקרטיזציה בעיראק תקרין על יתר מדינות ערב כשם שקרה במדינות ברה

היא אף קיבלה חיזוק להחלטה לפתוח . ב היו של גרמניה ויפן שלאחרי מלחמת העולם השנייה"עיניה של ארה

רניטי המדינה האמריקאיים כי אכן עיראק בשלה למהפכה מגולים עיראקים ששכנעו את קב" עיראק תחילה"ב

  .הדמוקרטית

  

לכפות  למד בין היתר מניסיונם הכושל של הבריטים הוא לאכי : החזון האמריקאי סבל מכמה כשלים חמורים

הוא לא השכיל להבחין בהבדל  הבסיסי בין הדגמים המוצלחים של גרמניה ויפן ; דמוקרטיה מערבית על מדינה זו

הוא לא הבחין מראש ; שבטית שעלולה לחבל בכל הליך של דמוקרטיזציה- עיראק בעלת החברה האסלאמיתלבין

בדילמה אליה נכנס עקב הצורך שלו לבחור בין דמוקרטיזציה שתעודד בהכרח התחזקותם של הגורמים 

י האסלאמיים במדינות הערביות השונות לבין הצורך לתמוך במשטרים פרו אמריקאיים אך שהם אנט

  . ולבסוף חזונם של האמריקאים התנגש עם חזונותיהם השונים של העיראקים; דמוקרטיים במובהק

  

דתיים -לפי השסעים האתניים, בקרב העיראקים עצמם התפתחו שלוש מערכות תפישות ביחס לדמוקרטיה

רי מלחמת אח". אוטונומיה לכורדים, דמוקרטיה לעיראק"הכורדים דגלו מאז ומעולם בסיסמא של . הידועים

 הם העלו את סף הדרישות מאוטונומיה לדמוקרטיה ופדרליזם והם אף הצליחו להכניס 1991-המפרץ הראשונה ב

הכורדים גם דוגלים בהפרדת דת ומדינה ומבחינה . 2005את הסעיף הזה לחוקה החדשה שהתקבלה באוקטובר 

  .זאת הם הקרובים ביותר לתפישות מערביות של הדמוקרטיה

  

מאמץ את , מבין הגולים במערב, מיעוט זעום. ם קיימים שלושה זרמים ביחס לתפישת הדמוקרטיהבקרב השיעי

והשלישי רואה בדמוקרטיה אמצעי , "בדמוקרטיה של הרוב"זרם שני דוגל , התפיסה של דמוקרטיה נוסח המערב

, ת מעמדם הנחו גם יחד רואים בדמוקרטיזציה אמצעי לשנוי השיעיםכל הזרמים. ליישום תיאוקרטיה בעיראק

  .והפיכתה של עיראק למרכז שיעי אזורי חדש

  

.  הסונים הם המתנגדים המובהקים לתהליך הדמוקרטי ומהסבות הידועות של אבדן הבכורה על השלטון בעיראק

הזרם הראשון והחזק יותר הוא של כל . יחד עם זאת גם כאן אנו עדים להתפתחותם של שני זרמים עיקריים

המנהלות מלחמה חסרת מעצורים ועכבות נגד כל ניסיון לייצב המצב ולהביא להצלחת הקבוצות הסוניות 

הזרם השני הוא של קבוצות אסלאמיסטיות חדשות שצמחו במהירות הבזק על חרבות . הדמוקרטיזציה בעיראק

י מניעיהן לכך הם לאו דווקא האמונה בדמוקרטיה כ. והמגלות נכונות להשתתף במשחק הדמוקרטי' משטר הבעת

אם רצון לקחת חלק בשלל תוך ניסיון להפוך את הקערה על פיה ולמנוע השתלטות מוחלטת של השיעים והכורדים 

  .              על השלטון

  

הסונים התנגדו ועודם מתנגדים לדגם של דמוקרטיה . כל החזונות הללו הגיעו לכלל התנגשות בזמן היישום

להשעין את החוקה על יסודות דתיים והשיעים גוררים רגלים בעניין הכורדים התנגדו לניסיון השיעי , פדרטיבית

אשר . הפדרציה ומצד שני גם מנסים להחיל את חוקי השריעה בחיי היומיום במקומות הנתונים לשליטתם

לאמריקאים אלה נקלעו להתנגשות בלתי נמנעת בין האידיאלים לאינטרסים ובין ההתעקשות על סיסמת 

 לבסס מינימום של שליטה שעה שהקרקע בוערת מתחת לרגליים ואיננה מאפשרת יישום הדמוקרטיה לבין הצורך

  .מינימאלי של תהליך דמוקרטי



בחירות ופרלמנט שאכן עברו , בנוסף קיימים פערים עמוקים בין המהלכים הדמוקרטיים עצמם דהיינו חוקה

אמינה בדמוקרטיה כערך עליון בהצלחה יחסית לבין התהליכים ארוכי הטווח של התמסדות חברה אזרחית המ

מכשלות אחרות היו העובדה שמי שהיה מופקד על התהליך מהצד האמריקאי היו אנשי . ופועלת בדבקות ליישומה

ב נתנה דימוי שלילי לדמוקרטיה "שככוח כובש ארה; דבר שהוא בבחינת תרתי דסתרי לתהליך שכזה, צבא

ללה משום שהמעבר ממשטר טוטליטארי כה קשוח הייתה החלטה אומ" עיראק תחילה"ושההחלטה לפתוח ב

  .למשטר דמוקרטי אמורה לקחת שנים ארוכות עד שתתן פירותיה ותהווה דגם מוצלח למדינות הערביות האחרות

  

תהליך הדמוקרטיזציה נתון בתוך מעגל . התמונה מעורבת אם כי הכף נוטה ברובה לצד השלילי, במבחן התוצאה

ם הפתאומיים אפשרו לכוחות אסלמיסטיים לתפוש את מרכז הזירה הפוליטית סגור שלפיו החופש והליברליז

חילוניים או לפחות כאלה , כוחות ליברליים. בעיראק ואלה בתורם מנסים לחנוק את התהליך בעודו באבו

. המאמינים בהפרדת דת ומדינה נדחקו לשוליים ואין להם השפעה של ממש על עיצוב דמותה ודרכה של המדינה

מלחמת הדת בין הסונים לשיעים , מעשי הנקם היומיומיים,  הטרור הנמשכות ומגיעות לממדים איומיםפעולות

  .וחוסר היציבות המתמשכת כל אלה מרחיקים ביתר שאת את מימוש החזון

  

החלק הערבי והחלק : כיום עיראק מחולקת לשני חלקים. מנגד אפשר להצביע על נקודה חיובית בולטת אחת

החלק הכורדי , החלק הערבי נתון במשבר זהות חמור ואולי אף על ספה של מלחמת אזרחיםבעוד ש. הכורדי

שם מתקיים דגם מסוים של דמוקרטיה שהוא אמנם רחוק מלדמות לדמוקרטיות המערביות אבל יש בו . משגשג

ין שתי נשמרת שם חלוקה מאוזנת של הכוח ב. פרלמנט ובחירות מקומיים, בכל זאת סממנים חיוביים כמו חוקה

היציבות היחסית והשגשוג הכלכלי המתקיימים . מפלגות ראשיות ויש מאמץ מתמשך להפריד בין דת ומדינה

בחלק הזה של עיראק תורמים גם הם את תרומתם לעצוב הליכים דמוקרטיים יותר  שיוכלו אולי להקרין בעתיד 

  .גם על עיראק כולה

  

לוב שהייתה חיל החלוץ בהיפתחות למערב . ת מאוד מן החזוןגם כאן התוצאות רחוקו? ומה ביחס לתורת הדומינו

מצרים של מבארכ עשתה מהלכים מסוימים בכוון . לא נדרשה ואף לא ביצעה מהלכי דמוקרטיזציה בביתה פנימה

ב שחששה שהדמוקרטיזציה תביא להתחזקות גדולה עוד יותר של "וארה, אך בשעת האמת נסוגה בה

ברשות הפלסטינית התהליך הביא כידוע וכצפוי . ן על הכוחות הליברלייםהאסלמיסטים לא עמדה בפרץ להג

המבטיח לא " האביב הלבנוני"גם . לעליית חמאס הרדיקלית ועכשיו כבר אין דרך להחזיר את השד לבקבוק

לראשונה בתולדות המדינה נשים הורשו , בכווית. הרחיק לכת יתר על מידה בכינון דמוקרטיה יציבה ומשגשגת

במקומות . בחור ולהיבחר אלא שהמסורת הפטריארכאלית גברה ואף אישה לא זכתה להיכנס לפרלמנטאמנם ל

  .ב מעוניינת יותר מכל ביציבות המשטר"ארה, כמו סעודיה למשל, אחרים

  

נקודות אור מסוימות ניתן אולי לראות דווקא במישורים שבהם אין התערבות חיצונית כמו למשל חופש הבעה 

בזרימת דעות והשפעות דרך האינטרנט , זירה 'ג-שהוא בא לידי ביטוי בתחנת הטלוויזיה אלגדול יותר כפי 

בסך הכול ניתן לסכם את הניסיון הרציני הראשון במאה העשרים . ובחלחול איטי של רעיונות ליברליים יותר

, שה בלב ולבמשום שנע, זאת משום שהוא נכפה מבחוץ. ואחת להביא למהפכה דמוקרטית באזור כניסיון בוסר

ב בדילמה בלתי אפשרית ומשום שחברת המטרה לא עברה  את המהפכה האזרחית "משום שהעמיד את ארה

 .                 המהפכה הדמוקרטית אם כן איננה עדיין בשער. הדרושה


