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פרק ראשון: עם בוא ״האביב הערבי״

בחורף 2010 פקדה את העולם הערבי טלטלה כמותה לא ידע זה עשרות בשנים. טלטלה זו 
זכתה בראשית דרכה לכינוי ״האביב הערבי״. מונח זה, שמקורו בשיח האקדמי והתקשורתי 
גורל  הרי  אירועים  מאותם  השראתו  את  שאב  ה־21,  המאה  של  הראשון  בעשור  במערב 
בהיסטוריה האירופית דוגמת ״אביב העמים״ של 1849-1848 או ״האביב של פראג״ של 
1968. ואולם, הוא נסמך גם על אירועים שהתרחשו במרחב המזרח תיכוני בן זמננו דוגמת 
״האביב של דמשק״, אותו ניסיון קצר מועד וחולף של אינטלקטואלים ואנשי רפורמה סוריים 
לקדם באביב של 2001 רפורמות במדינה, שנקטע באיבו בידי המשטר הסורי; או ״האביב 
של בירות״ של 2005 — פרץ חולף של חיוניות ושל רצון בשינוי בלבנון בעקבות רצח ראש 
הממשלה לשעבר, רפיק אל־חרירי בחודש פברואר של אותה שנה. היה מי שהשתמש במונח 
״האביב של טהראן״ כדי לתאר את המחאה שפרצה באיראן ביוני 2009, במחאה על הזיופים 

הנרחבים בבחירות לנשיאות שהתקיימו במדינה בראשיתו של אותו חודש.1 
מעשה  תקשורת,  אנשי  אקדמיה,  חוקרי  בידי  הערבי״  ״האביב  במונח  השימוש  בעצם 
ומדינה במערב, אך גם בידי אינטלקטואלים ערביים לא מעטים על־מנת לתאר את הרעש 
שפקד את העולם הערבי, היה כדי ללמד על תקוותם ואף אמונתם של אלו כי רעש זה יוביל 
למיטוטו של הסדר הפוליטי והחברתי שהתקיים במרבית, אם לא בכלל המדינות הערביות — 
על חוליו ופגמיו — ויקדם את החברות הערביות לעבר עידן של דמוקרטיה ונאורות, וממילא, 

אלי יציבות פוליטית, שגשוג כלכלי, ביטחון וצדק חברתי.
נמצא  ככל שהיו,  תיכונית  המזרח  המציאות  מן  מנותקות  אלו,  לתחושות  מובהק  ביטוי 
בדברים שכתב העיתונאי המוערך תומאס פרידמן בעיתונו ״ניו יורק טיימס״ מכיכר תחריר 

בלב קהיר בליל 10 בינואר 2011, בשיאה של המהפכה במצרים.2
רבים  של  תקוותם  גם  אך  במאמרו,  פרידמן  שהביע  התקווה  ובעיקר  האמפתיה  ביסוד 
אחרים באזור ובעיקר מחוצה לו לעתיד טוב יותר בעבור המזרח־התיכון ותושביו, עמדה גם 
העובדה שרעידת האדמה שפקדה את האזור התרחשה בצל ושמא בעקבות בחירתו של ברק 
אובמה כנשיא ארצות־הברית שנתיים קודם לכן בנובמבר 2008. בחירתו של אובמה כנשיא 
הייתה לרגע קט וחולף מקור השראה לרבים בעולם ואף במזרח־התיכון, וללא ספק העניקה 
רוח גבית לרצון בשינוי ולתקווה לעתיד טוב יותר, ויותר מכך, אף מקור של אמונה ביכולת 

לממש שינוי שכזה.3

.Iran Focus, ״Tehran spring15 ,״ June 2009  .1

.Thomas L. Friedman, ״Out of Touch, Out of Time״, The New York Times, 10 February 2011  .2
 Marc Lynch, ״Obama׳s ׳Arab Spring״׳, Foreign Policy, הערבי״  ״האביב  המונח  אודות  עוד   .3

 Marc Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the גם   ;6 January 2011
 Charles Krauthammer, ״The עוד בהקשר זה ;Middle East (New York: Public Affairs, 2012)

Arab Spring of 2005״, The Seattle Times, 21 March 2005.
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״התחלה  שכותרתו  קהיר  באוניברסיטת  נאום  אובמה  הנשיא  נשא   2009 ביוני  ב־4 
חדשה״. נאום זה אמור היה לבשר על פתיחתו של דף חדש ביחסים שבין ארצות־הברית 
לעודד  כדי  מלכתחילה,  נועד  לכך  ושמא  גם,  בו  היה  אבל  והמוסלמי  הערבי  העולם  ובין 
הערבי.  בעולם  רפורמות  ולקדם  שינוי  לחולל  בקריאה  קולם  שהרימו  בודדים  אותם  את 
אובמה תיאר בנימה אישית את הקשר שלו לאסלאם, את העובדה שכמה מבני משפחתו הם 

מוסלמים ושהוא עצמו גדל באינדונזיה ושבילדותו היה קולו של המואזין חלק מעולמו. 
לאורך  תרומתו  את  והדגיש  למערב,  האסלאם  עולם  שבין  המשותף  על  גם  עמד  הוא 
הדורות של האסלאם לתרבות האנושית. לצד זאת חזר על מחויבותו לנסות ולקדם פתרון 
ארצות־הברית  את  הקושרת  הברית  כי  שהצהיר  ולאחר  הישראלי-פלסטיני,  לסכסוך 
לישראל בלתי שבירה הוסיף כי מצב שבו העם הפלסטיני נעדר מדינה הוא ״בלתי נסבל״, 
וכי שאיפתם של הפלסטינים למדינה ולכבוד הן שאיפות לגיטימיות בדיוק כמו שאיפתה של 

ישראל להוות בית לאומי לעם היהודי.
הלב  לעיקר תשומת  הדמוקרטיה הם שזכו  אודות  אובמה  דבריו של  כי  זאת  עם  דומה 
כי:  ובפרט במצרים. הנשיא האמריקני הבטיח אמנם למאזיניו  של מאזיניו בעולם הערבי, 
״אמריקה אינה מתיימרת לדעת מה טוב בעבורם״, אבל בנשימה אחת הוסיף כי הוא מאמין 
הדברים:  אותם  את  להשיג  שואפים  הם  באשר  האדם  בני  ״שכל  מעורערת  בלתי  אמונה 
היכולת לומר את שעולה על דעתם וליטול חלק בתהליך קבלת ההחלטות לגבי גורלם ולגבי 
שיטת השלטון בארצם; האמונה בשלטון החוק ובצדק שווה לכל; הרצון ליהנות ממערכת 
על־פי  לחיות  החופש  ולבסוף,  המדינה;  של  מתושביה  דבר  גוזלת  שאינו  שקופה  ממשל 
בחירתם.]...[ חירויות אלו אינם רעיונות או ערכים אמריקנים, אלא זכויות אדם באשר הם״.4

לאחר   ,2011 במאי  בוושינגטון  המדינה  מחלקת  בבניין  נוסף  מכונן  נאום  נשא  אובמה 
שפרץ גל המחאה במרחב הערבי ואף מוטט שורה של משטרים ערביים. נאומו זה התפרש 
אולי  זכו  ערב  ״מדינות  הערים.  לרחובות  שיצאו  במפגינים  מסויגת  בלתי  תמיכה  כהבעת 
בעצמאות לפני שנים רבות, אך לא כך אזרחיהן. במדינות רבות מדי הכוח מרוכז בידיהם 
אפריקה  בצפון  מדהים  שינוי  התחולל  האחרונים  החודשים  בששת  אבל  מדי.  מעטים  של 
ובמזרח־התיכון, במדינה אחר מדינה.]...[ יש רגעים בהיסטוריה שבהם אדם רגיל יכול להניע 
לימדו  האחרונים  החודשים  בששת  באזור  שהתרחשו  האירועים  היסטוריים.]...[  תהליכים 

אותנו שאין בכוחה של אסטרטגיה של דיכוי ושל פילוג להועיל עוד״.5
בקובץ ״הגל השלישי: מחאה ומהפכה במזרח־התיכון״ בעריכתם, כתבו אלי פודה ואון 
וינקלר כי: ״מפרספקטיבה היסטורית בת שש שנים, אין ספק כי אירועי ׳האביב הערבי׳ היו 
נקודת מפנה בהיסטוריה המודרנית של המרחב הערבי.]...[ ניסיון למקם את ׳האביב הערבי׳ 
ותוצאותיו בהקשר ההיסטורי הרחב יותר עשוי להוביל למסקנה כי אנו עדים לגל שלישי של 
התעוררות ערבית. כל גל נשא עימו תקוה כי הערבים — נושאי מורשת היסטורית מפוארת — 

אל־ג׳זירה, 9 במאי 2009.  .4

יצחק בן חורין, ״אובמה: ׳ישראל ופלסטין מפורזת על בסיס קווי 67׳״, וויינט, 19 במאי 2011.  .5
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יצליחו להתמודד עם אתגרי המודרניות שהעמידו אותם בעמדת נחיתות מול המערב במשך 
תקופה ארוכה״.6

אין  כי  מהרה  עד  התברר  האזור  ברחבי  האירועים  אחרי  מקרוב  שעקב  מי  לכל  אכן, 
מדובר בהכרח ב״אביב ערבי״ אלא דווקא ב״חורף אסלאמי״ שהרי ברבות ממדינות ערב 
עלו לשלטון — לרוב בדרך של בחירות דמוקרטיות, תנועות אסלאמיות, דוגמת תנועת ״אל־
 )2012 )יוני  במצרים  המוסלמים״  ״האחים  תנועת  או   )2011 )אוקטובר  בתוניסיה  נהדה״ 

שביקשו לצבוע את העולם הערבי בירוק.7
כמה שנים לאחר מכן, בקיץ 2014, כבר התחלפו ״האביב הערבי״ ו״החורף האסלאמי״ 
ב״קיץ של דאעש״, לאחר שלוחמיו של הארגון השתלטו על צפונה של עיראק ומזרחה של 
ודומיו, נתפסו שלוחותיה של תנועת  סוריה, צובעים מרחבים אלו בשחור.8 לעומת דאעש 
ובעיקר  ולפרגמטיות,  למתינות  כמופת  הערבי  העולם  ברחבי  המוסלמים״ שפעלו  ״האחים 
כתופעה מקומית בעלת הקשר טריטוריאלי ואפילו סמי־לאומי מוגדר — בין אם מצרי, ירדני, 

תוניסאי או אף פלסטיני.
דאעש, בדומה לתנועות אסלאמיות סלפיות־ג׳האדיות אחרות בעולם הערבי — חלקן כאלו 
ג׳בהת אל־נֻצרה, ששימרה במשך תקופה ממושכת  דוגמת  וחלק אחר,  שקיבלו את מרותו 
זיקה פורמלית לאל־קאעדה — ניצל את קריסתם של מוסדות המדינה בסוריה ועיראק ופעל 
כדי למלא את החלל שאלו הותירו אחריהם — בראש ובראשונה חלל שלטוני, אך גם חלל 
בלבבות התושבים באזורים נרחבים בצפון מערבה של עיראק ובמזרח סוריה. קריסתן של 
הרעיון  ואף  הסדר  גם  אבל  והכלכלה,  החברה  ומערכות  המדינה  מוסדות   — אלו  מדינות 
המדינתי — ראשיתה בהקשר העיראקי בכיבושה של מדינה זו בידי הצבא האמריקני באפריל 

2003, ובהקשר הסורי עם פרוץ המהפכה במדינה זו במרס 2011. 
דאעש עצמו החל את דרכו כשלוחה של ארגון אל־קאעדה בעיראק ב־2003 תחת השם 
״ארגון הייחוד והג׳האד״ )ג׳מעאת אל־תוחיד ואל־ג׳האד(. בסוף אותה שנה כבר שינה את 
שמו לאל־קאעדה עיראק. הוא שמר על זיקתו לאל־קאעדה תחת מנהיגיו, אבו ֻמצעיב אל־
אל־מצרי.  איוב  מחליפו,  תחת  ב־2006  האמריקנים  בידי  זה  של  חיסולו  ולאחר  זרקאווי, 
לאחר שגם אל־מצרי חוסל בידי האמריקנים ב־2010 בחר מנהיגו החדש של הארגון, אבו 
בכר אל־בע׳דאדי, לנתק עצמו מארגון אל־קאעדה ואף ביקש לרשת את מקומו ככוח מוביל 

בזירת הג׳האד בעולם האסלאם. 
אין פלא כי השפעתו של דאעש הורגשה גם מעבר לשטחן של סוריה ועיראק, משארגונים 
ובמזרחה  אפריקה,  במערב  החל   — והמוסלמי  הערבי  העולם  ברחבי  הפועלים  ג׳האדיים 
וכלה ברחבי הסהר  וחצי האי ערב,  זו, עבור דרך לוב, לחצי האי סיני  יבשת  וצפונה של 
הפורה בואכה אפגניסטאן ופקיסטאן — העבירו לו את נאמנותם ונשבעו לו אמונים. הארגון 

אלי פודה ואון וינקלר, ״האביב הערבי״ — סיכום ביניים״, בתוך: אלי פודה ואון וינקלר )עורכים(, הגל   .6

השלישי: מחאה ומהפכה במזרח־התיכון )ירושלים: הוצאת כרמל, 2017(, עמ׳ 396-395.
זרם  על  הנמנות  האסלאמיות  התנועות  מן  רבות  של  דגלן  כצבע  ומשמש  האסלאם  עם  המזוהה  צבע   .7

״האחים המוסלמים״.

צבע דגלו של הארגון ודגלן של תנועות סלפיות־ג׳האדיות דוגמתו.  .8
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וקהילות  ציבורים  בקרב  רבים,  מוסלמים  לצעירים  השראה  ומקור  משיכה  מוקד  הפך  אף 
מוסלמיות באירופה ואף מעבר לה.

עם זאת, למי שציפה כי האסלאם הפוליטי או אף זה הסלפי־ג׳האדי ישליט עצמו על רחבי 
המדינתי  הסדר  הישן,  הסדר  כוחות  יכלו  אחדים  במקרים  אכזבה.  ציפתה  המזרח־התיכון, 
מוסדות  לצד  והכלכליות,  החברתיות  אלו  ואף  הפוליטיות  האליטות   — ״החילוני״  הערבי 
המדינה שנותרו על מכונם ובראשם כמובן הצבא — לאתגר האסלאם, והצליחו להכיל את 
המחאה במחיר של זעזוע זמני וחולף בלא שחוו מפולת או קריסה מוחלטת. במקרים אחרים 
הצליחו אמנם הקבוצות האסלאמיות — בין אם מפלגות פוליטיות וכוחות חברתיים, דוגמת 
 — סלפיות־ג׳האדיות  ואף  קיצוניות  ולרוב  חמושות  קבוצות  אם  ובין  המוסלמים״  ״האחים 
ואף להשליט עצמן לזמן מה על המרחב הציבורי  לפרוץ אל מרכזה של הזירה הפוליטית 
והפוליטי בכמה ממדינות ערב. בסיכומו של דבר הן כשלו במאמציהן להפוך לשליטיו של 
שבה  במצרים  כך  ובדמותן.  בצלמן  חדש  ומדינתי  פוליטי  סדר  בו  ולכונן  הערבי,  המרחב 
סולקו ״האחים המוסלמים״ מן השלטון בהפיכה שחולל הצבא ביוני 2013, וכך בתוניסיה 
שהתקיימו  בבחירות  ברוב  לזכות  בניסיונה  האסלאמית  ״אל־נהדה״  תנועת  כשלה  שבה 

במדינה בינואר 2014.
הביטוי הבולט לכישלונו של האסלאם הפוליטי היה עלייתה ונפילתה של דאעש, ששלטה 
נותר   2017 בקיץ  סוריה.  של  ומזרחה  עיראק  של  צפונה  של  ניכרים  חלקים  על  בשיאה 
 ,2015 15 אחוזים בלבד מהמרחב שהיה מצוי בשליטתו בקיץ  דאעש שולט על שטח של 
שנתיים קודם לכן, בעת שהארגון היה מצוי בשיאו. אף שטח זה אבד לו בשבועות ובחודשים 
שלאחר מכן. ב־10 ביולי 2017 נכבשה בידי כוחות של הצבא העיראקי אל־אל־מוֻצל, העיר 
הגדולה הראשונה שנפלה לידיו של דאעש בקיץ 2014 ובה הכריז אל־בע׳דאדי על כינונה 
של הח׳ליפות בראשותו. כשלושה חודשים לאחר מכן, ב־17 באוקטובר 2017, נפלה לידי 
כוחות כורדיים שהסתייעו בארצות־הברית גם אל־רקה, שהארגון קבע לו כבירה. ממלכת 
דאעש קרסה אפוא, הגם שהדרך לחיסולו של הארגון לא רק כיישות מדינתית אלא ככוח 

גרילה פעיל במעמקי המדבר העיראקי־סורי, זו נותרה ארוכה.
בסתיו  בעקבותיו  שבא  האסלאמי״  ״החורף  ואף  הערבי״  ״האביב  להם  התחלפו  כך 
העומד בסימנה של קריסת הסדר החברתי  יציבות  חוסר  ושמא בקיץ מצמית של  סגרירי, 
והפוליטי, כדי התפרקותן של כמה ממדינות האזור, ולחילופין בסימנו של אתגר של ממש 
ליציבותן של אותן מדינות וחברות ששרדו את הטלטלה האזורית. בהקשר זה העיר האמיר 
של כוֵית, צבאח אל־אחמד אל־ג׳אבר אל־צבאח, בנאומו ב־29 במרס 2017, בפני באי ועידת 
המכונה  תופעה  אותה  שיצרה  ״האשליה  עמון:  ברבת  שהתכנסה  ערב  מנהיגי  של  הפסגה 
׳האביב הערבי׳ פגעה קשות בביטחון וביציבות של כמה מאחיותינו הערביות.]...[ כדי שנוכל 
מניסיון  הנדרשות  המסקנות  את  להסיק  עלינו  בתולדותינו,  זו  אפלה  תקופה  על  להתגבר 
עגום ואפל זה שעבר עלינו״. מזכ״ל הליגה הערבית, אחמד אבו אל־ע׳יט, ששימש בתור שר 
החוץ בממשלת מצרים בעת שפרצה ההפיכה שהפילה את משטרו של ֻחסני ֻמבארּכ בינואר 
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2011, היה בוטה הרבה יותר. בנאום שנשא ב־18 בפברואר 2018 ב״כנס מינכן לביטחון״ 
בפברואר 2018 קבע כי אין מדובר ב״אביב ערבי״ אלא בקטסטרופה. 9

קריסת הסדר המדינתי הערבי ועימו קריסתן של רבות ממדינות האזור, הפכו את המרחב 
פרוץ  בישר  לכן  קודם  עוד  אבל  ומעצמתיים.  אזוריים  לשחקנים  משחקים  למגרש  הערבי 
״האביב הערבי״ וכל שהתרחש באזור בעקבותיו, את סיומה של תקופה ממושכת של ״פקס 
באביב  המפרץ  מלחמת  בעקבות  ב־1991  עוד  שהחלה  תקופה  במזרח־התיכון.  אמריקנה״ 
של אותה שנה, וביתר שאת עם התפרקותה של ברית־המועצות בדצמבר אותה שנה. מאז, 
ולאורך קרוב לשני עשורים, מילאה וושינגטון תפקיד מוביל באזור ולמעשה בעולם כולו, 
אף  או  תגר  לקרוא  שיוכל  כלשהו  יריב  או  מתחרה  של  היעדרו  נוכח  לחד־קוטבי  שהפך 
פוטין  ולדימיר  רוסיה,  נשיא  העולמית.  ובזו  האזורית  בזירה  ארצות־הברית  מול  להתייצב 
המשמעותית  הגיאופוליטית  ״הקטסטרופה  ברית־המועצות  של  קריסתה  את  לימים  הגדיר 
ביותר שאירעה במאה ה־20״,10 ומכאן תובן נחישותו למן הרגע הראשון שבו הפך לנשיא 
כמעצמה  איבדה  שאותו  הבין־לאומי  מעמדה  את  לה  ולהחזיר  לגדולתה  רוסיה  את  להשיב 

מובילה במרחב שסביב לה, באירופה ובמזרח הרחוק, ולבסוף, גם במזרח־התיכון. 
דמותו,  ובעיצוב  האזור  מפת  בשרטוט  מרכזי  תפקיד  ולמלא  לשוב  השכילה  מוסקווה 
שלה  הטווח  ארוכות  ההיסטוריות  המטרות  ועם  האינטרסים  עם  אחד  בקנה  העולה  באופן 
במזרח־התיכון. את דרכו של פוטין חזרה למזרח־התיכון סללו, לצד הטלטלה האזורית, גם 
חוסר המעש ואף החידלון האמריקני מול טלטלה זו. אלו היו נעוצים במדיניותו של ממשל 
אובמה לנתק עצמו מבעיותיו של האזור, ולא להניח לארצות־הברית לשוב ולשקוע בביצה 

הטובענית של סכסוכים ושל מלחמות המתחוללות בו.
דונלד טראמפ שהחליף את אובמה בבית הלבן בינואר 2017 הבטיח אמנם להשיב את 
ובמיוחד בכל האמור בסוריה, לא  לגדולתה, אך מדיניותו המזרח תיכונית,  ארצות־הברית 
הייתה שונה מזו של קודמו. לכל היותר ניכרה אצלו התלהבות יתר שחסרה בממשלו של 
את  להשיב  לה  ולהניח  רוסיה,  של  המסור  לטיפולה  הסורית  השאלה  את  למסור  אובמה 
היציבות למדינה זו ולמגר בה את שרידי הנוכחות של דאעש, במחיר של השלמה אמריקנית, 
גם אם בלית ברירה ובאי רצון, עם המשך שלטונו של אסד בדמשק ועם נוכחות והשפעה 

גוברת של איראן בסוריה.
רוסיה לא פעלה בחלל ריק וכשחקן בודד באזור. איראן ושלוחיה, הנמנים כולם על אותו 
וגידים בעשורים האחרונים במזרח־התיכון,  ״ציר קיצוני״ ושמא ״ציר שיעי״, שקרם עור 
הם שהיוו פלטפורמה ואף גורם המסייע בידי הרוסים בדרכם חזרה לתפוס את מקומם בזירה 
לו  ומחוצה  באזור  רבים  ביקשו  שבו  הערבי״,  ״האביב  כי  עולה  זה  מכל  תיכונית.  המזרח 
הניצב  השיעי  האתגר  נוכח  הערבי־סוני  המרחב  של  מחודשת  לתחיה  ביטוי  משום  לראות 
לפתחו,11 לא רק שלא הביא להחלשת הציר השיעי באזור אלא דווקא חיזק אותו. שהרי לצד 

״אבו אל־עיט: אל־רביע אל־ערבי כארית׳ה״ )אבו אל־ע׳יט: ״האביב הערבי״ הוא קטסטרופה(, ערוץ   .9

אל־ג׳זירה, 18 בפברואר 2018.
״פוטין רוצה להקים ׳ברית מועצות׳ חדשה״ ערוץ 2, 4 באוקטובר 2013.  .10

אל־ג׳זירה, 19 בינואר 2017.  .11
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רוסיה ותוך שיתוף פעולה הדוק עימה, הפכה איראן לשחקן בעל חשיבות בחלקים נרחבים 
של המזרח־התיכון. יתרה מכך, איראן הפכה לגורם כוח הנתפס בידי רבים באזור ומחוצה לו 
ובמיוחד באירופה, כתורם ליציבותו של המזרח־התיכון, הגם שבמחיר קידום מטרותיה של 

טהראן במרחב זה.

שקיעתו של העולם הערבי
הייתה  זו  טלטלה   .2011 באביב  המזרח־התיכון  את  שפקדה  האזורית  הטלטלה  אל  חזרה 
במידה רבה תוצאה של שבר שחווה העולם הערבי בעשורים האחרונים, ויהיה אף מי שיטען 
המודרניזציה  אתגרי  נוכח  להתמודד  הערביות  והחברות  המדינות  כישלונן של  תוצאה של 
דוגמת מעמדה המוביל של הדת  בין מסורות העבר,  ובין חדש —  ישן  בין  וההכרח לשלב 

בחברה ובמוסדות המדינה, ובין הצורך במודרנה ובקדמה.
ביסודו של כישלון ערבי זה עמדה שורה ארוכה של אתגרים אך גם חוליים וכשלים, 
אלו  והכלכלה.  החברה  בתחומי  גם  אך  המדינה,  ומוסדות  המשטר  בתחומי  מבניים.  חלקם 
הלכו והחריפו עם השנים, עד שלבסוף הובילו לפרוץ ״האביב הערבי״ בחורף 2010. לצד 
זאת חשוב להדגיש גם את התפקיד שמילאו בני הדור הצעיר. מדובר היה בצעירים — בין אם 
משכילים שמצאו את דרכם אל תוככי המערכת השלטונית ומוסדות המדינה, ובין אם אחיהם 
שנותרו מחוץ למעגלי הכוח והשלטון, וממילא מחוץ למעגלי התעסוקה והרווחה — שנעדרו 
כולם תקוה לעתיד טוב יותר. צעירים אלו, שעדיין לא מלאו להם שלושים, היוו את מרביתה 

)כדי שני שלישים( מאוכלוסייתו של המרחב הערבי.
ערב ״האביב הערבי״ מנו תושביו של המרחב הערבי כ־400 מיליון נפש )בשנת 2050 
עתידה האוכלוסייה של מרחב זה להגיע לכ־700 מיליון(.12 לכל אלו לא נמצאו המשאבים 
הדרושים להבטחת הבסיס לקיומם, קל וחומר רמת חיים המאפשרת חיים בכבוד. צעירים 

אלו חיו בחברות שמרניות סגורות, ותחת כובד ידם של משטרים דיקטטורים.
וליתר  ערב,  מדינות  לכאורה  הקרינו  השנים,  עם  והתעצמו  אלו, שהלכו  מצוקות  נוכח 
דיוק המשטרים ששלטו בהן, עוצמה שלטונית ויציבות פוליטית מרשימות. בהקשר זה כבר 
 Overstating the Arab State — Politics and Societies העיר החוקר נזיה איובי בספרו
in the Middle East, כי: ״העובדה שהמדינה הערבית היא מדינה אוטוריטרית, וככזו אינה 
כפופה לכללי ההתנהגות של המשטרים הדמוקרטיים, אינה יכולה להיתפס כהוכחה או כקנה 
מידה לעוצמתה אלא למעשה להיפך הגמור.]...[ המדינה הערבית היא )מדינה( אלימה משום 

שהיא חלשה״.13 
איובי הפנה בנקודה זו את קוראיו לדברים שכתב יחיא סדובסקי במאמר שחיבר אודות 
מצרים ולפיהם: ״אנשים מניחים כי העובדה שלמדינה מסוימת יש דגל וצבא הופכת אותה 
למדינה אפקטיבית. הם נוטים להניח שמכיוון שהמדינה ומוסדותיה אינם מוגבלים בידי חוקה 

 United Nations Population Division, Department of Economic and של  האינטרנט  אתר   .12

social Affairs.
 Nazih N. Ayyubi, Overstating the Arab State, Politics and.Society in the Middle East  .13

(London: I. B. Tauris, 1995), pp. 447459־.
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דמוקרטית או מועצת נציגים נבחרת, כוחם הוא בלתי מוגבל. טעות כזו נפוצה בעיקר בקרב 
אנשי המערב הנוטים לראות דיקטטורות מזרח תיכוניות, כמו אלו של נאצר וסאדאת, כדגם 
מודרני של עריצות מזרחית. הם מניחים אפוא שמצרים היא מדינה חזקה עם חברה חלשה. 

האמת היא הפוכה לגמרי״.14 
עם זאת, למרות המכנה המשותף והרקע הדומה של רבות מן המהפכות הערביות, הרי 
שאת הטלטלה האזורית שפקדה אותן ושנראתה בשעתו כחובקת עולם — ולכל הפחות את 
מקומיים  וזעזועים  טלטלות  של  כהצטברות  ובראשונה  בראש  להבין  יש   — הערבי  העולם 
 — הגיאוגרפי  המרחב  או  המדינה   — המיידי  המרחב  של  הייחודי  ברקע  אחד  כל  הנעוצים 
שבהם התחוללו טלטלות או זעזועים אלו. בין אם במרחביה של סוריה ובין אם במצרים, לוב, 
תוניסיה או תימן. הדבר נכון גם בכל האמור בתוצאות המידיות, ובעיקר בתוצאות ארוכות 
הייתה  תוניסיה,  או  מצרים  דוגמת  אחדות,  במדינות  הכול,  אחרי  אלו.  טלטלות  הטווח של 
הטלטלה עמוקה ומשמעותית הרבה פחות מכפי שנדמה היה בראשיתה של דרך, והשלכותיה 
היו זמניות וחולפות. במדינות אחרות הובילה הטלטלה לקריסתו של מוסד המדינה, שאפשר 
שנשען מלכתחילה על יסודות רעועים ואולי אף מלאכותיים, ואף לפרימת המרקם החברתי 
ולריסוקן של החברות וקודם לכן הקהיליות הפוליטיות שהתקיימו במדינות אלו. הטלטלה 
שאחזה בעולם הערבי צירפה מדינות דוגמת סוריה, לוב ותימן לרשימה הולכת ומתארכת 
של מדינות כושלות זה מכבר דוגמת לבנון, עיראק וסומליה )המצויה בשוליה של המערכת 

הערבית, הגם שהיא להלכה חברה בליגה הערבית מאז 1974(.
מטלטלה  חלק  משום  המזרח־התיכון  את  שפקדה  בטלטלה  לראות  שביקשו  היו  לימים 
כלל־עולמית, הגם שבמזרח־התיכון היא הידרדרה עד מהרה למלחמת אזרחים וג׳האד רווית 
אלימות ושפיכות דמים. אותם אלו הצביעו על המשותף לפועל הצווארון הכחול במדינות 
לנשיאות,  בבחירות  טראמפ  דונלד  של  בעבורו  שהצביע  בארצות־הברית  התיכון  המערב 
והמערבי,  המזרחי  שבחוף  ובוודאי  הגדולות  בערים  המצביעים  מקרב  מכריע  שרוב  שעה 
דוגמת ניו יורק, וושינגטון, לוס אנג׳לס וסאן פרנסיסקו, הצביעו בעד הילרי קלינטון; האיכר 
או פועל התעשייה במרחבים הכפריים של אנגליה ושל ווילס בבריטניה שהצביע ביוני 2016 
בתמיכה בברקזיט )פרישתה של בריטניה מן האיחוד האירופי(, שעה שרוב מקרב המצביעים 
בלונדון התנגדו לפרישה; האיכר באנטליה במרכז תורכיה שהצביע במשאל העם באפריל 
2017 בעד השינויים בחוקה שיזם הנשיא רג׳פ טאיפ ארדואן כדי לחזק את כוחו, שעה שרוב 
ולבסוף גם האיכר בחוראן  ובאיסטנבול התנגדו לשינויים אלו;  מקרב המצביעים באנקרה 
המעמד  שבני  שעה  אסד,  נגד  למחות   2011 באביב  שיצא  סוריה  בדרום  דרעא  שבמחוז 
הבינוני והגבוה בדמשק ובָחלָּב, אף אלו הסונים מביניהם, נותרו ישובים על הגדר או אף נטו 

לצידו של הנשיא הסורי.
במעשיהם של כל אלו, בין אם הצבעה בקלפי ובין אם מחאה ואף מרי כדי התקוממות 
עממית חמושה, אפשר היה לראות משום מענה או אף תגובת נגד של ציבורים רחבים — 
ושל המדינה —  המצויים לרוב בשוליים הגיאוגרפיים או החברתיים־כלכליים של החברה 

 Yahya Sadowski, Political Vegetables? Businessman and Bureaucrat in the Development of  .14

Egyptian Agriculture (Washington D.C., 1991), p. 90.
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למגמה כלל־עולמית של גלובליזציה כוחנית ואף הרסנית שפגעה בכל היקר להם: בבסיס 
הקיום הכלכלי שלהם; במרקם החיים ובמרקם החברתי; בכבודם ואף בזהותם. מדובר אפוא 
בתופעה גלובלית שראוי יהיה יום אחד לעמוד על שורשיה ובעיקר על קשרי הגומלין, גם 

אם עקיפים, בין ביטוייה השונים ברחבי העולם.

פרוץ ״האביב הערבי״

בתקרית  היה  זו  במדינה  המהפכה  של  ראשיתה  בתוניסיה.  החל  הערביות  המהפכות  גל 
מדרום־מזרח  קילומטרים  כ־200  בוזיד,  סידי  בעיירה   2010 בדצמבר  ב־17  שהתחוללה 
26 בוגר לימודי התואר הראשון במדעי המחשב  לבירה תוניסיה. ֻמחמד בועזיזי, צעיר בן 
בכיכר  ופירות  ירקות  למכירת  דוכן  העמיד  למד,  אותו  במקצוע  עבודה  למצוא  שהתקשה 
השוק של העיירה. לאחר התנכלויות חוזרות ונשנות של המשטרה הגיע השיא כאשר פקידה 
החרימו את  במקום  והשוטרים  אותו  קיללו  עובדיה  לו,  חמדי סטרה  פאידה  עירונית בשם 
כזה.  אישור  נדרש  למרות שלא  זאת  דוכן,  להעמיד  אישור  לו  בטענה שאין  הדוכן  תכולת 
יצית עצמו —  בועזיזי הלך למשרד המושל כדי להתלונן, ומשזה סירב לפגוש בו איים כי 
פרץ  היום  למחרת  מכן.  לאחר  כשבועיים  למותו  וגרם  לבסוף  נקט  שבו  ייאוש  של  צעד 
כוחות המשטרה  ושעמו התקשו  תוניסיה,  לכל רחבי  גל מחאה המוני שהתפשט עד מהרה 
ומנגנוני הביטחון להתמודד. העיניים הופנו עתה אל הנשיא, זין אל־עאבדין בן עלי, ששלט 
במדינה ביד רמה מ־1987, עת אילץ את קודמו בתפקיד, חביב בורקיבה, מייסדה של תוניסיה 
המודרנית, לפרוש מתפקידו מטעמי בריאות. בקיץ 2010 היה כבר בן עלי בן 74, נשיא חולה 

ומנותק מן המציאות, הנתון להשפעת אשתו, לילה אל־טראבולסי, בני משפחתה ומקורביה.
לרפורמות  מתוכן  ריקות  בהבטחות  תחילה   — המחאה  גל  את  להרגיע  ביקש  עלי  בן 
כלכליות ופוליטיות, מאוחר יותר בחילופי שרים ולבסוף בהבטחה כי לא יגיש את מועמדותו 
ולאחר  יפה,  עלו  לא  אלו  הרגעה  ניסיונות  ואולם,  המדינה.  כנשיא  נוספת  כהונה  לתקופת 
שהצבא נטש אותו וסירב לצאת למאבק במתפרעים ובמתקוממים נמלט בן עלי ב־14 בינואר 
העממית  המהפכה  בהצלחה  הושלמה  בכך  בערב־הסעודית.  מקלט  ומצא  מתוניסיה   2011
הראשונה מזה שנים בעולם הערבי, שזכתה לכינוי ״מהפכת היסמין״ )ת׳ורת אל־יאסמין(.17 

עתה הופנו העיניים לעבר מצרים. הנשיא המצרי, ֻחסני ֻמבארּכ, היה מצוי בסיומם של 
שלושה עשורים של שלטון יחיד מאז נטל לידיו את מוסרות השלטון במדינה בעקבות רצח 
קודמו, אנוֵר אל־סאדאת במהלך מצעד צבאי ב־6 באוקטובר 1981. בקיץ 2010 נראה היה 
לחילופין  או  6 שנים,  נוספת של  נשיאותית  קדנציה  כדי להבטיח לעצמו  פועל  ֻמבארּכ  כי 
את  אל־אסד  חאפט׳  הסורי,  עמיתו  הוריש  שבה  בדרך  גמאל,  לבנו,  השלטון  את  להוריש 
השלטון לבנו בשאר. אלא שאת חזרתו של התרחיש הסורי גם במצרים ביקשו רבים במדינה 
המהפכה  של  מהצלחתה  עידוד  שואבים  שהם  תוך  למנוע,  הצעיר,  הדור  בני  מרביתם  זו, 
בתוניסיה. מדובר היה לרוב בצעירים משכילים בני המעמד הבינוני והגבוה, בשר מבשרה 
ומושחתת  מסואבת  שלטונית  קליקה  בידי  נחסמה  דרכם  כי  שחשו  המצרית,  המערכת  של 
אל־סיסי  אל־פתאח  עבד  גנרל  המצרי,  הנשיא  נשאל  לימים  הנשיא.  משפחת  את  הסובבת 



עם בוא "האביב הערבי"

39

של  משטרו  עם  הבעיה  לדעתך  הייתה  ״מה   :)2013 ביוני  במדינה  השלטון  את  )שתפס 
ֻמבארּכ?״, ולכך השיב: ״הוא )ֻמבארּכ( נשאר זמן רב מדי בשלטון״.18

והחריפו עד שהגיעו  ואלו הלכו  2011, פרצו הפגנות בקהיר  25 בינואר  ביום שלישי, 
לשיאן ביום שישי, 28 בינואר, ״יום שישי של הזעם״, בעקבות תפילות יום השישי במסגדים. 
ברובם  שיצאו  מפגינים  של  מיליונים  אף  ואולי  אלפים  מאות  נהרו  שאליהן  אלו,  הפגנות 
לרחובות בהחלטה ספונטנית של רגע משלמדו על המתרחש ברחבי קהיר מגלישה ברשתות 
״הופלה״  במצרים  האינטרנט  שרשת  העובדה  )נוכח  בידיהן  עלה  שהדבר  ככל  החברתיות 
בהוראה מגבוה(, כמו גם מצפייה בערוצי הטלוויזיה הלוויניים הכלל־ערבים, הביאו לקריסה 
מפתיעה של כוחות המשטרה והביטחון שכשלו במאמץ לבלום את גלי הצונאמי ששטפו את 
הזירה  את  ולהותיר  להיעלם  מגבוה,  הנחיה  קיבלו  אף  או  העדיפו,  ומשכך  קהיר,  רחובות 

פנויה להמוני המפגינים, אך גם לבריונים, בוזזים ומפרי סדר. 
הצבא המצרי שנקרא בידי ֻמבארּכ להחזיר את הסדר על כנו נפרס אמנם סביב למבני 
ציבור וממשל בבירה המצרית, אך נמנע מלצאת מול המפגינים ולפזרם. אלו התקבצו בכיכר 
אל־תחריר בלב קהיר, שאותה הפכו למוקד של מחאה מתמדת נגד המשטר. במשך כשבועיים 
לאחר שפרצו המהומות ניסה ֻמבארּכ נואשות לשכך את גל המחאה בשורה של צעדי הרגעה, 
סגן  לשלטון של  עלה  מאז  לראשונה  מינויו  חדשה,  הקמתה של ממשלה  על  הכרזה  ובהם 
ֻסלימאן, הבטחה להכניס שינויים בחוקה המצרית שיקדמו את המדינה לעבר  נשיא, עומר 
דמוקרטיה מלאה, ולבסוף התחייבות כי לא הוא ולא איש מבני משפחתו, היינו בנו גמאל, 
לא יציג את מועמדותו לנשיאות בבחירות הקרובות שעתידות היו להיערך בספטמבר 2011. 
אך בכל זה לא היה די, וב־11 בפברואר 2011, הוא נאלץ ושמא אולץ לכך בידי מקורביו 
ובידי צמרת הצבא המצרי, להודיע על פרישתו מתפקידו ועל העברת סמכויות השלטון לידי 
ֻחסין אל־טנטאוי.  גנרל  המועצה העליונה של הכוחות המזוינים בראשותו של שר ההגנה, 

בכך הושלמה המהפכה השנייה בעולם הערבי שזכתה לכינוי ״מהפכת הלוטוס״. 15
לאחר תוניסיה ומצרים הגיע תורן של לוב, תימן ובעקבותיהן גם בחרין. בזו האחרונה 
משפחת  ובין  במדינה  השיעי  הרוב  בין  המובנה  המתח  נוכח  עדתי,  אופי  המהומות  לבשו 
המלוכה הסונית, אל ח׳ליפה, השולטת באי. איראן וחזבאללה מיהרו להתייצב לצד המפגינים, 
ואף שיגרו במרס  ומדינות המפרץ מיהרו מנגד להתייצב לצד משפחת המלוכה של בחרין, 
2011 כוחות סיוע של ״משמר המפרץ״ לדכא את ההפגנות בממלכה. בלוב לעומת זאת הביאה 
התערבות צבאית של מדינות המערב להפלת משטרו של ֻמעמר אל־קד׳אפי, לאחר שהחזיק 
ֻמעתצים,  אל־אסלאם,  ַציף  בניו,  את  לקדם  הוא  אף  פעל  קד׳אפי  שנים.   42 השלטון  ברסן 
ֻמחמד, אל־סעדי וחניבעל, כיורשיו. אך גם הוא לא העריך נכוחה את האתגרים מתוככי לוב 
 ,2011 בפברואר  ב־15  פרצה  בלוב  המחאה  ניצב.  עתה  עצמו  מצא  שבפניהם  לה  ומחוצה 
תחילה בעיר בנע׳אזי וממנה התפשטה לערים נוספות. נוכח הכאוס המתפשט לכל עבר, אך גם 
בעקבות מאמציו של קד׳אפי לדכא בכוח הזרוע את ההתקוממות נגדו, קיבלה מועצת הביטחון 
של האו״ם ב־17 במרס 2011 את החלטה 1973, המתירה לחברות האו״ם לנקוט ״כל אמצעי 

 Bruce K. Rutherford, ״Egypt: The Origins and Consequences״, in Mark L. Haas and David  .15

W. Lesch (eds.), The Arab Spring, pp. 3536־.
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דרוש״ כדי להבטיח את שלום האזרחים בלוב. רוסיה וסין נמנעו בהצבעה על אישור החלטה 
זו. 

יומיים לאחר מכן, ב־19 במרס 2011, החלה תקיפה צבאית שאותה הובילה קואליציה 
שוושינגטון  תוך  קטר,  של  ובהשתתפותה  צרפת  של  בהנהגתה  נאט״ו  ממדינות  כמה  של 
בידי  עלה  זו  בין־לאומית  צבאית  למעורבות  תודות  מאחור״.  ״הובלה  עמדת  מאמצת 
ובראשם  קד׳אפי,  של  מעוזיו  את  ולכבוש  לטובתם  במערכה  הכף  את  להטות  המורדים 
באוקטובר  ב־20  לבסוף  שנתפס  עד  בארצו,  לפליט  הפך  הלובי  השליט  טריפולי.  הבירה 
2011 בעיר הולדתו ִסַרת, המעוז האחרון שעוד נותר בידיו, והוצא להורג בידי המתקוממים 

בלינץ׳ אכזרי ומתועד היטב.
מאבק  פרץ  ובמדינה  ללוב,  היציבות  את  זאת  עם  השיבה  לא  קד׳אפי  של  הסתלקותו 
יריבים  מרחבים  ובין  שבטיות,  וקואליציות  חברתיים  כוחות  בין  בה  השליטה  על  כוחות 
)טריפוליטניה במערב לעומת קיריניקה במזרח ופזאן בדרום האפריקאי(, שעד לאותה העת 
אחריו  שהותיר  הירושה  על  הנאבקים  על  קד׳אפי.  של  משטרו  נגד  במאבק  שורות  איחדו 
קד׳אפי נמנה גנרל ח׳ליפה חפתר, מפקד ״הצבא הלאומי הלובי״ שהצליח להשתלט, בתמיכה 
מצרית ובגיבוי בין־לאומי נרחב, על חלקים נרחבים ממזרחה של לוב ואיגד תחתיו רבים 

מאלו שהיו מזוהים כמותו עם המשטר הישן. 
חפתר נטל חלק יחד עם קד׳אפי בהפיכה שהעלתה את האחרון לשלטון ב־1 בספטמבר 
1969, ומאז שירת תחתיו למשך שנים ארוכות. אלא שחפתר לא היה הטוען היחיד לכתר. 
במדינה,  אחיזה  סלפיות־ג׳האדיות  קבוצות  השיגו  לוב  על  עצמו  שהשליט  הכאוס  בחסות 
בעיקר באזורי דרנא וִסַרת, ונדרש מאמץ בין־לאומי ניכר כדי לנסות ולדחוק אותם מאזורים 
אלו. קבוצות אלו שחברו, ואף נשבעו אמונים לאל־קאעדה ומאוחר יותר אף ל״ארגון המדינה 
הקואליציות  מקרב  קד׳אפי  לשעבר של  תומכיו  על  פעם  לא  נסמכו  )דאעש(,  האסלאמית״ 
של  התפרקותה  תהליך  להאצת  לתרום  כדי  הייתה  ובפעילותן  אלו,  במרחבים  השבטיות 

המדינה הלובית.16
גם בתימן פרץ עימות אלים בין תומכיו של הנשיא עלי צלאח ובין מתנגדיו, ואף במקרה 
בין  שבר  קווי   — תימן  ובצפון  לצפונה;  תימן  דרום  בין  העבר,  מן  שבר  קווי  נסתמנו  זה 
ומולם  תימני(  שיעי  )פלג  הזיידים  במדינה:  העדות  בין  ואף  השונות,  השבטיות  הפדרציות 
בני העדה הסונית בתימן שבקרבם התבססו גם שלוחות של ארגון אל־קאעדה שקנו אחיזה 
במדינה במשך שני העשורים האחרונים. גם בתימן לא הביאה פרישתו של הנשיא מתפקידו 
בפברואר 2012, בתום שנה של מאבק דמים בין מחנה תומכיו למתנגדיו, לרגיעה המיוחלת. 
התקשה  צאלח,  עלי  של  לשעבר  סגנו  האדי,  מנצור  רבה  עבד  החדש,  הנשיא  הוא.  נהפוך 
כוחות  השתלטו   2014 בספטמבר  המדינה.  רחבי  על  המרכזי  השלטון  מרות  את  להשליט 
הנאמנים לזרם החות׳י )הנמנה על הפלג הזיידי וקרוי על שם מייסד זרם זה, ֻחסין אל־חות׳י( 
על הבירה צנעא, וכמה חודשים לאחר מכן בינואר 2015 מוטטו את שלטונו. אל הח׳ותים 
עימם  שיתף  שנים  כמה  ולמשך  זיידי,  הוא  אף  תימן,  של  המודח  נשיאה  צאלח,  עלי  חבר 

 Mary-Jane Dees, ״The Arab Spring: Libya׳s Second Revolution״, in Mark L. Haas and  .16
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פעולה. לבסוף ב־2 בדצמבר 2017 הוא יצא נגדם — דבר שעלה לו בחייו יומיים לאחר מכן 
כשחוסל על־ידם.17 

לעדן  מארמונו  הנשיא  נמלט  התימנית  הבירה  על  הח׳ותים  של  השתלטותם  בעקבות 
שבדרום תימן ומשם שם את פעמיו לריאד, בירת ערב־הסעודית. איראן היא שהפכה לתומכת 
העיקרית של החות׳ים בקרב שניהלו על השליטה בתימן, ובכך היה משום התממשותו של 
חלום הבלהות הסעודי בדבר הפיכתה של תימן, המצויה בחצרה האחורי של הממלכה, לבסיס 
קדומני של איראן שממנו יכולה טהראן לאיים בירי טילים על עריה של ערב־הסעודית ואף 

לנסות ולחסום את השייט במיצרי באב אל־מנדב שבפתחו של הים האדום. 
החשש מפניהם של הח׳ותים, כמו גם מפניה של איראן שהלכה והעמיקה את מעורבותה 
בתימן תוך שהיא מסתייעת בחזבאללה, הוביל להתלכדות של מדינות המפרץ בהובלתה של 
ערב־הסעודית. אלו פתחו במרס 2015 במבצע ״סופת הנחישות״ )עאציפת אל־חזם(, שנועד 
לבלום בדרך של תקיפות אוויריות את השתלטות החות׳ים על המדינה, כמו גם לשלול מידי 
איראן את המאחז שקיוותה לרכוש לעצמה בדרומו של חצי האי ערב ולפתחו של ים סוף. 
בסיוען של תקיפות אלו עלה בידי תומכיו של עבד רבה מנצור האדי להשיב לעצמם שליטה 
על חלקים מן המדינה מוכת הקרבות, ואולם הם התקשו להכריע את יריביהם. מאוחר יותר 
״מועצת  בהנהגת  תימן  דרום  כשאנשי  בח׳ותים  הלוחם  המחנה  בקרב  פילוג  התחולל  אף 
המעבר של הדרום״ )אל־מג׳לס אל־אנתקאלי אל־ג׳נובי( יצאו נגד האדי והשתלטו בשלהי 
ינואר 2018 על העיר עדן. כך או אחרת, התוצאה הייתה שתימן שקעה אף היא בתוהו ובוהו 

שהמיט אסון על תושביה.18
דווקא בתוניסיה ובמצרים הושבה היציבות, ושתי אלו חזרו מבחינות רבות אל נקודת 
ההתחלה שבה היו מצויות בקיץ 2010 כאילו לא התחוללה בהן כלל מהפכה. בתוניסיה זכתה 
2014 מפלגה חילונית, נידאא׳ תוניס, שאותה הובילו  בבחירות שהתקיימו במדינה בינואר 
רבים מאלו שנמנו על אושיות משטרו של בן עלי; ואילו במצרים שבו ביוני 2013 מוסדות 
״המדינה העמוקה״ בהנהגתו של הצבא, ונטלו לידיהם בחזרה את השלטון בהפיכה צבאית. 
כדי להמחיש זאת הכריז נשיא מצרים סיסי בינואר 2018 כי לא יניח ולא ייתן, כל עוד נשמה 
באפו, שמה שעבר על מצרים לפני שבע שנים )ובמשתמע מהפכת 25 בינואר 2011( יחזור 

על עצמו.19
מגיבוריו:  שניים  של  בדברים  לסיים  ראוי  ובעוללותיו  הערבי״  ב״אביב  הדיון  את 
נצראללה שביקש תחילה לרכב על גל המהפכות הערביות עד שגילה כי מדובר ברכיבה על 

גבו של נמר, ואסד שהיה אחד מקורבנותיו של צונאמי זה אך השכיל לשרוד אותו.
בריאיון שהעניק לז׳אן עזיז, כתב ערוץ הטלוויזיה או־טי־וי המזוהה עם הזרם הלאומי 
 2006 פברואר  מאז  בלבנון  הקרוב  בריתו  בן  עאון,  מישל  המארוני  הגנרל  של  החופשי 
ולמן אוקטובר 2016 נשיא לבנון, הסביר נצראללה: ״אנו בחזבאללה דנו בנושא הזה )של 
״האביב הערבי״( פעמים רבות, ואנו נוטים לחשוב שמה שקרה מקורו אכן בניצנים עממיים 

צאלח חוסל בירי לעבר הרכב בו ניסה להימלט מן הבירה צנעא ב־4 בדצמבר 2017.  .17

עוזי רבי, תימן — אנטומיה של מדינה כושלת )תל־אביב: הקיבוץ המאוחד, 2014(.  .18

אל־ג׳זירה, ״אל־סיסי יוהדיד: מה ג׳רא קבל 7 סנואת לן יתכרר״, 31 בינואר 2018.  .19
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אמיתיים שהנצו במפתיע.]...[ עם זאת אני בכל זאת סבור שחלק מן העניין היה קשור גם 
לישראל ולעימות עמה.]...[ בבואנו להסביר את אירועי ׳האביב הערבי׳ אנו נוטים להניח כי 
העמים באזור הם שהניעו את המהלך, אבל עלינו להודות שהיה פגם של ממש במהפכות 
הללו, ואם רוצים לקיים בדק בית עלינו להודות שהיו בעיות ונתגלו במהפכות אלו נקודות 
תורפה. חלק מנקודות תורפה אלו קשור לכך שאותם אלו שמהם ציפינו לסייע למהפכות 
לפורר  היינו,  הגמור,  ההפך  הוא  שלהם  שהאינטרס  ככאלו  דווקא  התגלו  הערבי  בעולם 

ולפצל את העולם הערבי״.20
 2017 בנובמבר  ב־14  שנשא  בנאום  עצמו  אסד  שאמר  לדברים  גם  להידרש  מעניין 
מעמדה של מנצח במלחמה שהתנהלה בארצו ובמעין ״ניתוח שלאחר המוות״, של הטלטלה 
שפקדה את העולם הערבי ואף את סוריה. אסד תלה טלטלה זו ואף את המלחמה שפרצה 
בסוריה בעקבותיה במזימה מערבית שנועדה למוטט את הזהות והשייכות הלאומית ערבית 
של תושבי האזור. ״יש השקפה נפוצה ולפיה הסערה שפקדה כמה ממדינות ערביות ובראשן 
את סוריה, לוב תימן ועיראק ובעקבותיה ההרס שנגרם למדינות אלו, הרס חומרי ומורלי 
גם יחד, נועדו להשיב את האזור הזה מאות שנים לאחור. אבל להערכתי המטרה העיקרית 
לזרוע הרס שהרי את שנהרס אפשר לשקם.  היה בהכרח  לא  כל שאירע  שעמדה מאחורי 

המטרה הייתה ללחום בתחושת השייכות של האדם הערבי במרחב הזה״.
המערכת  של  המדינתי,  הסדר  של  בחולשתם  הוא  אף  להודות  נאלץ  אסד  זאת  ובכל 
הבין־ערבית ואף של החברות הערביות — חולשה שאפשרה מלכתחילה את פרוץ הסערה: 
״צריך להודות שאם תחושת השייכות הפאן־ערבית ואם הרגש הלאומי לא היו כה חלשים 
הרי שהאביב הזה כלל לא היה מגיע אל המרחב הערבי.]...[ זרעים אלו נבטו בשל העדר 
חוסן מחשבתי בחברה הערבית. היה כמובן מי שהשקה וטיפח אותם, הלא הם אויביה של 
האידיאולוגיה הערבית אבל גם כמה מחסידיה השוטים שתפסו אותה באופן שטחי וחלול״.21

בדברים אלו הצביע אגב אסד על מתח המובנה שבין דת, עדה, לאום ושמא זהות לאומית 
ומדינה, מתח המלווה את העולם הערבי המודרני למן ראשית ימיו ושדומה כי הגיע לנקודת 
מן הממד החברתי־כלכלי של המשבר  זאת אסד  עם  כדרכו התעלם   .2011 רתיחה באביב 
בסוריה  וגם  האוכלוסייה במרחב הערבי  מן הרצון של  גם  כמו  העולם הערבי,  שפקד את 
בחיים של כבוד ובחופש — סוגיות שהתבררו כבעלות משמעות בעבור האוכלוסייה המקומית 

לא פחות ואולי אף יותר מאותן שאלות של דת ושל זהות לאומית. 

ריאיון של נצראללה לערוץ הטלוויזיה או־טי־וי, 3 בדצמבר 2013.  .20

סאנא, 20 בנובמבר 2017.  .21


