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אישייחיפשמדיניחיפש

המדינילמבנההיסודמאבניהואמדיניחופש
עצמית,להגדרהעמימשלזכותמהעולמ.של

המתווהכמגדלורעומדתמדיני,לחופשהמביאה
זר,מעולואומותעמימשללשחרורמהדרךאת

השאלהעולהזאתעמועצמאות.לחופשבמאבקמ
שללחופשגמעמומביאלעממדיניחופשהאמ

מדיניוחופשעצמאותהמדינה?באותההפרטימ

הלוחמימ .חופפימהנראיממושגימלעתימהמ
חופש""לוחמינקראיממדיניתעצמאותלמען

פינהאבןומהווההיווההזריממעולוהשחרור
העולמ.מדינותרובשלבהיסטוריה

שלהמדיניתהמפהשלהתייצבותהעמכיומ,
מדיניחופשנחוץהאמנמהשואלימישהעולמ,

רבימבמקריממאושרימ.חיימלקייממנתעל
גדולימהיוהאישיוהאושרהחופשכינראה

היהלאשבהבתקופהדווקאיותרובולטימ
האנושיות.ולחברותלעמיממדיניחופש
שבהמלמקרימוגורמת,גרמהאףזאתעובדה
לקבלמסרביממסוימימשטחימותושביעמימ
זר.שלטוןתחתלחיותומעדיפיממדיני,חופש

החופשאתלהחליףהמבקשימכאלה,אףיש
יהיההחופששבהיותררחבהבמסגרתהמדיני

במתכונתןתתקיימנהלאהמדינותאךאישי,
כולן.אתשתכלולבמסגרת-עלאלאהמוכרת,
לאהמדיניוהחופשהעצמאותהזאתבמסגרת

למדינות.בוחןאבןיהיו

מאבקימבעשרותמנוקדעולמנוזאת,עמיחד
המבקשיממדיניימתוךמאבקיממדיני,לחופש
נוספות, ilאוכלוסיילקבוצותמדיניחופשלהשיג

מוצאימשאינמולאלהולאומיימדתיימלמיעוטימ
העצמאית,המדינהשלמקיומהנהנימעצממ
חופשית,מדינהשלקיומהממנה.חלקשהמ

בעתההיסטוריתהדרךאתשהתווההמהלך
בחינהמחודשת.בבחינההיומנמצאהחדשה,

העולממדינותשלהשתחררותןתהליךשל
בהמשך.ייסקרומדיניחופשלהשגתומהלכן

עצמאותביןהמפרידימישכילזכורראויזאתעמ
עצמאיותמדינותקיימותאישי.לחופשמדינית
המינוחפיעלחופשיימ,אינמשתושביהןרבות

האישיותוזכויותיהמהמערבי,בעולמהמקובל
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ידיעלמנוהלתעצמהשהמדינהאףקיימותלא
בעברהיהחופשיות""מדינותהמונחתושביה.

המערבמדינותשלהמובהקיממסימניהןהקרוב
שמדינותבעודהדמוקרטי,השלטוןבעלות

זה.לכינויזכולאדמוקרטיותלאעצמאיות
רבימעמימשלהשחרורתהליךאתנסקורכאן

בהיבטנעסוקולאועצמאותמדינילחופששלחמו
 .האישיהחופששל

והתגבשותומדיניחופש

עצמאיותמדינותשל
למעלההיומקיימותבו,חיימשאנובעולמ

מרביתוחופשיות.עצמאיותמדינותממאתיימ

תושביהמידיעלכיוממתנהלימהעולמשטחי
מדינותידיעלנשלטימעדייןשטחיממעטורק

פוקלנ,דובאייגביברלטרמחזיקהבריטניהאחרות.
שולטתהבריתארצותבגרינלנ,דמחזיקהדנמרק

מחזיקהשצרפתבעודפלאוובאייריקובפוארטו
ובפולינזיההצרפתיתבגוויאנההחדשה,בקלדוניה

בשתימחזיקהספרדטהיטי.כוללהצרפתית,
אינמאלושטחיממרוקו.שלהצפוניבחוףערימ

מעדיפימשתושביהממכיווןבעיקרכיומעצמאיימ

ואינמהשולטת,המדינהשלבצלהלחסות
שלרצונןאיבשלולאמדינילחופששואפימ

 .עצמאותלהעניקהשולטותהמדינות
בתחילת .שניממאתיימלפניהמצבהיהכךלא

בעולמנרחבימשטחימעשרההתשעהמאה
החזיקובאירופהמעטות.אימפריותידיעלנשלטו

ואוסטרו-הונגריהגרמניהרוסיה,שלהאימפריות
להוציאומזרחה,היבשתמרכזשלשטחהבמרבית

אתיופיהלמעטכולה,אפריקההמערבי.חלקהאת
ובהןאירופאיותמדינותשלטוןתחתהייתה
סוףולקראתפורטוגלספר,דבריטניה,צרפת,
לשולטימוגרמניהאיטליהגמהצטרפוהמאה
בכלהחזיקהספרדהשונימ.אפריקהבשטחי
ואייקובההאיכוללודרומה,אמריקהמרכז

באינדונזיההחזיקההקטנההולנדהפיליפינימ.
הודוהדרומית.באמריקהובמושבההיומשל

בציילוןגמששלטהבריטניהידיעלנשלטה
וקנדהניו-זילנדבאוסטרליה,גמכמוובורמה

ועלאסיה,מזרחדרומעלשלטהשצרפתבעוד
אפריקהלחופיבסמוךהקאריבי,בימאיימ



השתחררוהעשרימהמאהבראשית

וניו-זילנדבאוסטרליההבריטימהמתיישבימ
דרומגמזכתהובהמשךהבריטיתמהאימפריה

היואלהאךמוגבל,מדינילחופשאפריקה
ביותרהחופשיתלמאהפתיחהאותרק

העולמ.בתולדות

העות'מאניתהאימפריההשקט.ובאוקיינוס

והחזיקההתיכוןהמזרחכלעלשלטה
בסוףהשתלטהויפןהבלקןשטחיבמרבית
קוריאה.עלהמאה

משלטוןושטחימעמימשלהשתחררותמתהליך
המודרניהתהליךאךיומיןעתיקתתופעההואזר
בשלהיעודמתחילהמדיניהחופשהיווצרותשל

שלהשתחררותןעמעשרה,השמונההמאה
מערבבצפוןהבריטיותהמושבותעשרהשלוש
בשנתהבריתארצותשלויצירתהאמריקה,יבשת
המדיניהחופשהושגכאןחופשית.כמדינה 1776

להשתחררשרצובריטיממתיישבימידיעל
ניהולילחופשהמאבקלונדון.שלמניהולה

כרוכהשהייתהמדיניתלעצמאותהביא
הנוגעבכל(לפחותאישיבחופשמראשיתה

שוחררוהשחורימהעבדימ-הלבןלאדמ
יותר).מאוחרשנימ 90רק

אתהזינההבריתארצותשלהשחרורמלחמת
ברבעאמריקה.ביבשתהאחרותהשחרורתנועות

יבשתמרדההתשע-עשרההמאהשלהראשון
מלחמותשלובשורהבאדוניההספרדיתאמריקה
שלוליצירההיבשתכלשללשחרורההביאה
לארגנטינהועדבצפוןממקסיקוחופשיותמדינות
ברזילהשתחררההעתבאותהבדרומ.וצ'ילי

שלהשלושימבשנותפורטוגל.שלמשלטונה
אמריקה;יבשתכלהייתההתשע-עשרההמאה

מושבותשלושהבריטית,קנדהאתלהוציא
הונדורסהדרומית,אמריקהשלבצפונהקטנות

הקריבי,הימאייוכןאמריקהבמרכזהבריטית

ולאתושביהידיעלהמנוהלתחופשיתיבשת
החופשיתקנדהליבשת.מחוץמדינותידיעל

עשרההתשעהמאהשל 60-הבשנותהוקמה
רקמדינילחופשזכוהמושבותששארבעוד

העשרימ.המאהשלהשנייהבמחצית
לאירופה.עברחופשיותמדינותשליצירתןתהליך

כנגדבמאבקשלההחופשאתהשיגהיוון
בלגיההעשרימ,בשנותהעות'מאניתהאימפריה
השלושימבשנותעצמאיתמדינהנעשתה

התשע-עשרההמאהשלהשנייהובמחצית
המאהסוףלקראתהחופשית.איטליהנוצרה
הבלקן.מדינותשלהמדיניתהשתחררותןהחלה
חופשורומניהסרביהקיבלוהראשוןבשלב
העות'מאניתמהאימפריהשהתנתקולאחרמדיני

בשנימ.מאותעליהןששלטה

עשרה,התשעבמאהשהחלוהתהליכימ
כתוצאהבעיקרהעשרימ,במאההואצו

במחציתשהתחוללוהעולמממלחמות
התפרקותןותהליךהזוהמאהשלהראשונה

השנימאתשאפייןהעולמיות,האימפריותשל
העולממלחמתהשנייה.העולממלחמתשלאחר

בעקבותיההביאה ) 1914-1918 (הראשונה

היבשתיותהאימפריותשללהתמוטטותן
רוסיהאוסטרו-הונגריה,(גרמניה,האירופאיות

הוקמושטחיהןועלהעות'מאנית)והאימפריה
ובמזרחה.אירופהבמרכזהחופשיותהמדינות

ליטאאסטוניה,החופשית,פינלנדנוצרהכך
במלחמתשלהןהחופשאת(שאיבדוולטביה
לאחררקבחזרהבווזכוהשנייההעולמ

פולין,המועצות),בריתשלהתמוטטותה
כולןאלבניה,יוגוסלביה,צ'כוסלובקיה,

שקרסו.האימפריותחורבותעלהוקמו
התיכוןבמזרחהעות'מאניתהאימפריהשטחי

זכומכןלאחרקצרוזמןמנדטלשטחיהפכו
מקבלתעיראק,בהמ,כשהראשונהמדיניבחופש

 . 1932בשנתכברהמדיניהחופשאת

האיצה ) 1945-1939 (השנייההעולממלחמת
המדינותהעולמי.השחרורתהליךאת

הולנד,צרפת,הוותיקות,האימפריאליות
ולאהמלחמהמןחבולותיצאוובריטניהבלגיה
האימפריה.ניהולשלבמעמסהלעמודיכלו

שחרתהמאוחדות,האומותארגוןשלהקמתו
זירזהעצמית,ההגדרהעקרוןאתדגלועל
חופשומתןהשחרורתהליךאתהואגמ

בהמ.החיימוהעמימהאימפריהלשטחימדיני
שכנותינו,זכו ,) 1946 (המלחמהתומעממיד
קצרוזמןמדינילחופשולבנוןסוריההירדן,עבר

מדינותשלהמסיבישחרורןהחלמכןלאחר
הודוזכתהאלימלאשעיקרומאבקלאחראסיה.
למדינותהפכההבריטית(הודושלהבחופש

התפרקההאחרונהזוופקיסטן.הודוהחופשיות

בחופשזכהשלההמזרחיוהחלקיותרמאוחר
העניקהובעקבותיהבנגלדש),כיומונקראמשלו

ולבורמה.לנקה)(סרילציילוןגמחופשבריטניה
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מדינתשללהקמתההביאמדינילחופשהמאבק
הבריטיהמנדטמשטחיבחלק 1948-בישראל,

התמקדהחמישיםבשנותארץ-ישראל.על
ובעקבותיואסיהמזרחבדרוםלחופשהמאבק

וצרפתההולנדימהשלטוןאינדונזיהנשתחררה
לאוסלוויטנאם,מדיניחופשלהעניקנאלצה

למדינותגםמדיניחופשהעניקהצרפתוקמבודיה.
מאבקולאחרמרוקו(תוניסיה,אפריקהצפון
החלוהשישיםובשנותלאלג'יריה)גםדמים

למדינותלהיותלסהרהשמדרוםאפריקהמדינות
כלכמעטזכו 1970-1960השניםביןעצמאיות.

השבעיםבשנותבעצמאותן.אפריקהמדינות

ביםהאייםלמדינותהתהליךעברוהשמונים
ועוד)טרינידדברבדוס,(ג'מייקה,הקריבי

ונואטו,פיג'י,(סמואה,השקטובאוקיינוס

המפהאתשינהלחופשהמאבקמיקרונזיה).
הדה-קולוניזציהותהליךהעולםשלהמדינית

עדרבות,חופשיותמדינותשלליצירתןהביא
נשארלאהתשעיםשנותראשיתלקראתכי

חיצוניות.מדינותשללשליטתןהנתוןשטחכמעט
קלדוניהפלאו,אייגביברלטר,שנערכועםמשאלי

תושביכיהעלוכולםריקו,פוארטוהחדשה,
היציבהשלטוןאתמעדיפיםהללוהשטחים
יציבותהמעניק ,הרחוקהשליטשלוהמסודר
העמיםשלהנפשמשאתעלוביטחונית,כלכלית
המדיני.החופש-בעבר
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לאן?מדיניחופש
מחדדרכים.בפרשתהיוםנמצאהמדיניהחופש

ניכרתאירופה,במערבובעיקרהמערבי,בעולם
מדיניחופששלסממניםעלויתורשלתופעה

שקורהכפימדיני,עללאיחודהשאיפהמול
רבותבמדינותזאת,לעומתאירופה.במערב
בטענהמדיני,לחופשהלוחמיםעמיםמצויים

אתלהםמעניקותלאהנוכחיותהמדינותכי
בישראל,הפלשתיניםכךהראוי.המדיניהחופש

אירלנ,דבצפוןהאיריםבספר,דהבסקים
והכורדיםמקסיקובדרוםהאינדיאנים

 .ובתורכיהבעיראק

"ישנים"קולוניאלייםשטחיםישנםשראינו,כפי
לשחרוררצוןבהווהמגליםאינםשתושביהם

וחופשלעצמאותהמאבקמול .מדיניוחופש
בתוךיותרגדולאישילחופשהמאבקבולטמדיני

בעיקרניכרהדברהקיימות.המדיניותהמסגרות

אחרים.עולםבחלקיגםאךהמערביבעולם

מתקייםבוהחופשי","העולםשלהמדיניעתידו
מדיני,וחופשעצמאותבמסגרתאישיחופש

כיונראהפעםמאייותרמבוססהיוםנראה

המדיניהחופשהפךשניםמאותשלמאבקלאחר
ועמיםקבוצותעדייןישמאליו.מובןלמושג

העולםמפתכינראהאךהשגתולשםהנאבקים
האחרונות,השניםבחמישיםשעוצבההמדינית,

 .רבזמןעמנותישאר
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