tוופ
~יצוב המפה המדינית

של העןלם

חיפש מדיני יחיפש אישי
חופש מדיני הוא מאבני היסוד למבנה המדיני

של העולמ .זכותמ של עמימ להגדרה עצמית,
המביאה לחופש מדיני ,עומדת כמגדלור המתווה
את הדרך לשחרורמ של עמימ ואומות מעול זר,
במאבקמ לחופש ועצמאות .עמ זאת עולה השאלה
האמ חופש מדיני לעמ מביא עמו גמ לחופש של

גדעון ביגר
לא קיימות אף שהמדינה עצמה מנוהלת על ידי
תושביה .המונח "מדינות חופשיות" היה בעבר

הקרוב מסימניהן המובהקימ של מדינות המערב
בעלות השלטון הדמוקרטי ,בעוד שמדינות
עצמאיות לא דמוקרטיות לא זכו לכינוי זה.
כאן נסקור את תהליך השחרור של עמימ רבימ
שלחמו לחופש מדיני ועצמאות ולא נעסוק בהיבט
של החופש האישי .

הפרטימ באותה המדינה? עצמאות וחופש מדיני

המ לעתימ מושגימ הנראימ חופפימ  .הלוחמימ
למען עצמאות מדינית נקראימ "לוחמי חופש"
והשחרור מעול הזרימ היווה ומהווה אבן פינה
בהיסטוריה של רוב מדינות העולמ.
כיומ ,עמ התייצבותה של המפה המדינית של
העולמ ,יש השואלימ האמנמ נחוץ חופש מדיני
על מנת לקיימ חיימ מאושרימ .במקרימ רבימ
נראה כי החופש והאושר האישי היו גדולימ
ובולטימ יותר דווקא בתקופה שבה לא היה
חופש מדיני לעמימ ולחברות האנושיות.
עובדה זאת אף גרמה וגורמת ,למקרימ שבהמ
עמימ ותושבי שטחימ מסוימימ מסרבימ לקבל
חופש מדיני ,ומעדיפימ לחיות תחת שלטון זר.
יש אף כאלה ,המבקשימ להחליף את החופש
המדיני במסגרת רחבה יותר שבה החופש יהיה

אישי ,אך המדינות לא תתקיימנה במתכונתן
המוכרת ,אלא במסגרת-על שתכלול את כולן.
במסגרת הזאת העצמאות והחופש המדיני לא
יהיו אבן בוחן למדינות.
יחד עמ זאת ,עולמנו מנוקד בעשרות מאבקימ
לחופש מדיני ,מאבקימ תוך מדיניימ המבקשימ
להשיג חופש מדיני לקבוצות אוכלוסיי  ilנוספות,
למיעוטימ דתיימ ולאומיימ ולאלה שאינמ מוצאימ
עצממ נהנימ מקיומה של המדינה העצמאית,
שהמ חלק ממנה .קיומה של מדינה חופשית,
המהלך שהתווה את הדרך ההיסטורית בעת
החדשה ,נמצא היומ בבחינה מחודשת .בחינה

של תהליך השתחררותן של מדינות העולמ
ומהלכן להשגת חופש מדיני ייסקרו בהמשך.
עמ זאת ראוי לזכור כי יש המפרידימ בין עצמאות
מדינית לחופש אישי .קיימות מדינות עצמאיות
רבות שתושביהן אינמ חופשיימ ,על פי המינוח
המקובל בעולמ המערבי ,וזכויותיהמ האישיות
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כווריי
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חופש מדיני והתגבשותו

של מדינות עצמאיות
בעולמ שאנו חיימ בו ,קיימות היומ למעלה
ממאתיימ מדינות עצמאיות וחופשיות .מרבית

שטחי העולמ מתנהלימ כיומ על ידי תושביהמ
ורק מעט שטחימ עדיין נשלטימ על ידי מדינות
אחרות .בריטניה מחזיקה גביברלטר ובאיי פוקלנ,ד
דנמרק מחזיקה בגרינלנ,ד ארצות הברית שולטת
בפוארטו ריקו ובאיי פלאו בעוד שצרפת מחזיקה
בקלדוניה החדשה ,בגוויאנה הצרפתית ובפולינזיה
הצרפתית ,כולל טהיטי .ספרד מחזיקה בשתי
ערימ בחוף הצפוני של מרוקו .שטחימ אלו אינמ
עצמאיימ כיומ בעיקר מכיוון שתושביהמ מעדיפימ

לחסות בצלה של המדינה השולטת ,ואינמ
שואפימ לחופש מדיני ולא בשל אי רצונן של
המדינות השולטות להעניק עצמאות .
לא כך היה המצב לפני מאתיימ שנימ  .בתחילת
המאה התשע עשרה שטחימ נרחבימ בעולמ
נשלטו על ידי אימפריות מעטות .באירופה החזיקו
האימפריות של רוסיה ,גרמניה ואוסטרו-הונגריה
במרבית שטחה של מרכז היבשת ומזרחה ,להוציא
את חלקה המערבי .אפריקה כולה ,למעט אתיופיה
הייתה תחת שלטון מדינות אירופאיות ובהן
צרפת ,בריטניה ,ספר,ד פורטוגל ולקראת סוף
המאה הצטרפו גמ איטליה וגרמניה לשולטימ
בשטחי אפריקה השונימ .ספרד החזיקה בכל
מרכז אמריקה ודרומה ,כולל האי קובה ואיי
הפיליפינימ .הולנד הקטנה החזיקה באינדונזיה
של היומ ובמושבה באמריקה הדרומית .הודו
נשלטה על ידי בריטניה ששלטה גמ בציילון
ובורמה כמו גמ באוסטרליה ,ניו-זילנד וקנדה
בעוד שצרפת שלטה על דרומ מזרח אסיה ,ועל
איימ בימ הקאריבי ,בסמוך לחופי אפריקה

ובאוקיינוס השקט .האימפריה העות'מאנית

בראשית

המאה

העשרימ

השתחררו

והחזיקה

המתיישבימ הבריטימ באוסטרליה וניו-זילנד

במרבית שטחי הבלקן ויפן השתלטה בסוף

מהאימפריה הבריטית ובהמשך זכתה גמ דרומ

המאה על קוריאה.

אפריקה לחופש מדיני מוגבל ,אך אלה היו
רק אות פתיחה למאה החופשית ביותר
בתולדות העולמ.

שלטה

על

כל

המזרח

התיכון

תהליך השתחררותמ של עמימ ושטחימ משלטון
זר הוא תופעה עתיקת יומין אך התהליך המודרני
של היווצרות החופש המדיני מתחיל עוד בשלהי
המאה השמונה עשרה ,עמ השתחררותן של
שלוש עשרה המושבות הבריטיות בצפון מערב
יבשת אמריקה ,ויצירתה של ארצות הברית בשנת
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כמדינה חופשית .כאן הושג החופש המדיני

על ידי מתיישבימ בריטימ שרצו להשתחרר
מניהולה של לונדון .המאבק לחופש ניהולי
הביא לעצמאות מדינית שהייתה כרוכה
מראשיתה בחופש אישי )לפחות בכל הנוגע
לאדמ הלבן  -העבדימ השחורימ שוחררו

רק 90

שנימ מאוחר יותר(.

מלחמת השחרור של ארצות הברית הזינה את
תנועות השחרור האחרות ביבשת אמריקה .ברבע

הראשון של המאה התשע-עשרה מרדה יבשת
אמריקה הספרדית באדוניה ובשורה של מלחמות
הביאה לשחרורה של כל היבשת וליצירה של
מדינות חופשיות ממקסיקו בצפון ועד לארגנטינה
וצ'ילי בדרומ .באותה העת השתחררה ברזיל
משלטונה של פורטוגל .בשנות השלושימ של
המאה התשע-עשרה הייתה כל יבשת אמריקה;
להוציא את קנדה הבריטית ,שלוש מושבות
קטנות בצפונה של אמריקה הדרומית ,הונדורס
הבריטית במרכז אמריקה וכן איי הימ הקריבי,

יבשת חופשית המנוהלת על ידי תושביה ולא
על ידי מדינות מחוץ ליבשת .קנדה החופשית
הוקמה בשנות ה  60 -של המאה התשע עשרה
בעוד ששאר המושבות זכו לחופש מדיני רק
במחצית השנייה של המאה העשרימ.
תהליך יצירתן של מדינות חופשיות עבר לאירופה.
יוון השיגה את החופש שלה במאבק כנגד
האימפריה העות'מאנית בשנות העשרימ ,בלגיה
נעשתה מדינה עצמאית בשנות השלושימ
ובמחצית השנייה של המאה התשע-עשרה
נוצרה איטליה החופשית .לקראת סוף המאה
החלה השתחררותן המדינית של מדינות הבלקן.
בשלב הראשון קיבלו סרביה ורומניה חופש
מדיני לאחר שהתנתקו מהאימפריה העות'מאנית
ששלטה עליהן מאות בשנימ.

התהליכימ שהחלו במאה
הואצו

במאה

העשרימ,

התשע עשרה,
בעיקר

כתוצאה

ממלחמות העולמ שהתחוללו במחצית
הראשונה של המאה הזו ותהליך התפרקותן
של האימפריות העולמיות ,שאפיין את השנימ
שלאחר מלחמת העולמ השנייה .מלחמת העולמ
הראשונה

) ( 1914-1918

הביאה בעקבותיה

להתמוטטותן של האימפריות היבשתיות
האירופאיות )גרמניה ,אוסטרו-הונגריה ,רוסיה

והאימפריה העות'מאנית( ועל שטחיהן הוקמו
המדינות החופשיות במרכז אירופה ובמזרחה.

כך נוצרה פינלנד החופשית ,אסטוניה ,ליטא
ולטביה )שאיבדו את החופש שלהן במלחמת
העולמ השנייה וזכו בו בחזרה רק לאחר
התמוטטותה של ברית המועצות( ,פולין,
צ'כוסלובקיה ,יוגוסלביה ,אלבניה ,כולן
הוקמו על חורבות האימפריות שקרסו.
שטחי האימפריה העות'מאנית במזרח התיכון

הפכו לשטחי מנדט וזמן קצר לאחר מכן זכו
בחופש מדיני כשהראשונה בהמ ,עיראק ,מקבלת
את

החופש

המדיני

כבר

בשנת

. 1932

מלחמת העולמ השנייה )  ( 1945-1939האיצה
את תהליך השחרור העולמי .המדינות
האימפריאליות הוותיקות ,צרפת ,הולנד,
בלגיה ובריטניה יצאו חבולות מן המלחמה ולא
יכלו לעמוד במעמסה של ניהול האימפריה.
הקמתו של ארגון האומות המאוחדות ,שחרת
על דגלו את עקרון ההגדרה העצמית ,זירז
גמ הוא את תהליך השחרור ומתן חופש
מדיני לשטחי האימפריה והעמימ החיימ בהמ.
מיד עמ תומ המלחמה )  (, 1946זכו שכנותינו,
עבר הירדן ,סוריה ולבנון לחופש מדיני וזמן קצר
לאחר מכן החל שחרורן המסיבי של מדינות
אסיה .לאחר מאבק שעיקרו לא אלימ זכתה הודו
בחופש שלה )הודו הבריטית הפכה למדינות
החופשיות הודו ופקיסטן .זו האחרונה התפרקה

מאוחר יותר והחלק המזרחי שלה זכה בחופש
משלו ונקרא כיומ בנגלדש( ,ובעקבותיה העניקה
בריטניה חופש גמ לציילון )סרי לנקה( ולבורמה.
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המאבק לחופש מדיני הביא להקמתה של מדינת
 ,ישראל ב  1948 -בחלק משטחי המנדט הבריטי
על ארץ-ישראל .בשנות החמישים התמקד
המאבק לחופש בדרום מזרח אסיה ובעקבותיו
נשתחררה אינדונזיה מהשלטון ההולנדי וצרפת
נאלצה להעניק חופש מדיני לוויטנאם ,לאוס
וקמבודיה .צרפת העניקה חופש מדיני גם למדינות
צפון אפריקה )תוניסיה ,מרוקו ולאחר מאבק
דמים גם לאלג'יריה( ובשנות השישים החלו
מדינות אפריקה שמדרום לסהרה להיות למדינות
עצמאיות .בין השנים  1970-1960זכו כמעט כל

חופש מדיני לאן?

מדינות אפריקה בעצמאותן .בשנות השבעים

החופש המדיני נמצא היום בפרשת דרכים .מחד

והשמונים עבר התהליך למדינות האיים בים
הקריבי )ג'מייקה ,ברבדוס ,טרינידד ועוד(
ובאוקיינוס השקט )סמואה ,פיג'י ,ונואטו,

מיקרונזיה( .המאבק לחופש שינה את המפה
המדינית של העולם ותהליך הדה-קולוניזציה
הביא ליצירתן של מדינות חופשיות רבות ,עד
כי לקראת ראשית שנות התשעים לא נשאר
כמעט שטח הנתון לשליטתן של מדינות חיצוניות.
משאלי עם שנערכו גביברלטר ,איי פלאו ,קלדוניה
החדשה ,פוארטו ריקו ,כולם העלו כי תושבי
השטחים הללו מעדיפים את השלטון היציב
והמסודר של השליט הרחוק  ,המעניק יציבות

כלכלית וביטחונית ,על משאת הנפש של העמים
בעבר

-

החופש המדיני.

בעולם המערבי ,ובעיקר במערב אירופה ,ניכרת
תופעה של ויתור על סממנים של חופש מדיני
מול השאיפה לאיחוד על מדיני ,כפי שקורה
במערב אירופה .לעומת זאת ,במדינות רבות
מצויים עמים הלוחמים לחופש מדיני ,בטענה
כי המדינות הנוכחיות לא מעניקות להם את
החופש המדיני הראוי .כך הפלשתינים בישראל,
הבסקים בספר,ד האירים בצפון אירלנ,ד
האינדיאנים

בדרום

מקסיקו

והכורדים

בעיראק ובתורכיה .

כפי שראינו ,ישנם שטחים קולוניאליים "ישנים"
שתושביהם אינם מגלים בהווה רצון לשחרור
וחופש מדיני  .מול המאבק לעצמאות וחופש
מדיני בולט המאבק לחופש אישי גדול יותר בתוך
המסגרות המדיניות הקיימות .הדבר ניכר בעיקר

בעולם המערבי אך גם בחלקי עולם אחרים.
עתידו המדיני של "העולם החופשי" ,בו מתקיים
חופש אישי במסגרת עצמאות וחופש מדיני,
נראה היום מבוסס יותר מאי פעם ונראה כי

לאחר מאבק של מאות שנים הפך החופש המדיני
למושג מובן מאליו .יש עדיין קבוצות ועמים
הנאבקים לשם השגתו אך נראה כי מפת העולם
המדינית ,שעוצבה בחמישים השנים האחרונות,
תישאר עמנו זמן רב .
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