
רוסיה החדשה, 
כמו זאת שהיתה 

לפני מהפכת 
אוקטובר 1917, 

תפסה מקום 
פריפריאלי 

בחלוקת העבודה 
העולמית. 

תפקידה היום 
הוא להיות 

ספקית חומרי 
הגלם, ובראשם 

הנפט והגז

היתה "בעד בחירות הוגנות!". בתחילת 
פברואר, חודש לפני הבחירות לנשיאות, 
התקיימה הפגנת ענק במוסקבה בה לקחו 
חלק כ-100 אלף בני אדם. הפגנות חוקיות 
ולא חוקיות נמשכו כל החודשים הבאים. 
בחודש מאי, לרגל ההשבעה של פוטין 
שנבחר מחדש במרץ, התקיים "מצעד 
המיליונים" שבו לקחו חלק מעל מאה אלף 
בני אדם. כוחות הביטחון ניסו להכשיל את 
האירוע ובסופו התרחשו אירועים אלימים. 
בעקבות כך, נעצרו כ-30 בני אדם וההליכים 
נגד רובם לא הסתיימו עדיין, אך הם צפויים 
לעונשים כבדים. האופוזיציה רואה בהם 
כמובן אסירים פוליטיים. בעקבות כך, הוקמו 
בחודש מאי מאהלים במוסקבה ומספר 
ערים אחרות. הם לא החזיקו המעמד זמן 
רב ולקראת סוף החודש רובם פורקו ופונו 
בכוח. ההפגנות נמשכות מפעם לפעם עד 
היום, בעיקר כתמיכה באסירים, על אף 

שנראה כי המחאה במגמת דעיכה.
אז מי הם האנשים שמגיעים להפגנות? 
מדובר בערבוביה הטרוגנית מאוד שכוללת 
את הימין הלאומני, הימין והמרכז הליברלי 
והשמאל הסוציאליסטי. בהפגנה האחרונה  
שהתקיימה ב-27 באוקטובר 2013, כפי 
שמספר כתב העיתון נובאיה גאזטה, הם 
אפילו הסתדרו בשני צדדים של הרחוב - 
הימין בימין, השמאל בשמאל. הנהגת 

המחאה, לפחות זאת שראתה את עצמה 
ככזאת, מורכבת מאנשים ידועים שהיו 
אחראים לרפורמות הניאו־ליברליות 
ברוסיה של שנות התשעים הפרועות 
ובני דמותם הצעירים יותר. כתוצאה מכך 
ישנם חילוקי דעות קשים בשמאל בסוגיית 
ההצטרפות למחאה. בנוסף לבעייתיות 
ההנהגה, כשבוחנים את מספרי האנשים 
שיוצאים לרחובות, מדובר במיעוט קטן 
יחסית מתוך האוכלוסייה בת 140 מיליון 
התושבים של רוסיה. בתחילה אכן דובר על 
הפגנות ברחבי המדינה כולה, כולל הערים 
הגדולות של הפריפריה, אבל ככל שהזמן 
עבר רוב האנשים איבדו עניין וההפגנות 
דעכו. על מנת להבין את שורשי המחאה 
ואת סיכויה יש צורך לחזור אחורה בזמן 
ולסכם עבור קוראי חברה את מה שקרה 
ברוסיה בעשרים ומשהו השנים האחרונות.

רוסיה הניאו־ליברלית
ברית המועצות התפרקה והקפיטליזם חזר 
למרחביה לפני קצת יותר מעשרים שנה. 
התהליך שהוביל לכך היה מורכב )וגם 
נתון במחלוקת רבה(. תהליכים פנימיים 

 בעיצומה של המחאה הגדולה של קיץ 
2011 כולם בישראל דיברו על כך שיש 
לה לוח זמנים ברור, גם אם אף אחד לא 
החליט על כך באופן רשמי. חידוש שנת 
הלימודים, החגים והחורף היו אמורים 
לעשות את שלהם. וכך אכן קרה. עכשיו 
דמיינו לכם מאות אלפי אנשים יוצאים 
להפגין בקור של הרבה מעלות מתח לאפס. 
זה קרה ברחבי רוסיה כמה חודשים אחרי 
שקופלו האוהלים בישראל. ההפגנות הללו 
נמשכות במידה מסוימת עד היום. השיא 
שלהן היה בין הבחירות לבית התחתון של 
הפרלמנט הרוסי, הדומה, בדצמבר 2011 
לבין הבחירות לנשיאות בהן ולדימיר פוטין 

חזר לכס הנשיא במאי 2012. 
ההפגנות פרצו בעקבות הבחירות לדומה 
ב-4 בדצמבר 2011. כבר באותו הערב, 
לאחר סגירת הקלפיות, הפגינו כמה מאות 
מפגינים מהימין הלאומני במחאה על 
זיופים בבחירות. למחרת כבר התקיימה 
הפגנה גדולה של נציגי האופוזיציה החוץ־

פרלמנטרית, בה השתתפו עשרות אלפי 
בני אדם ונאמו דמויות מוכרות - בעיקר 
מן האגף הליברלי של האופוזיציה. במשך 
כל החודשים הבאים עשרות אלפי בני 
אדם יצאו מפעם לפעם להפגנות, בעיקר 
במוסקבה אבל גם בערים אחרות ברחבי 
רוסיה. הסיסמה המרכזית של ההפגנות 

מחאה בשלג
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רוסיה עברה בעשרים השנים האחרונות רפורמות 

ניאו־ליברליות קיצוניות ב"שיטת ההלם" שהבנו אותה 

כספקית חומרי גלם המנוהלת בצורה אוטוריטרית 

ואוליגרכית בשולי העולם המתועש. זאת המציאות 

 ,2011-2013 של  ברוסיה  המחאה  צמחה  מתוכה 

שאמנם דעכה, אך כנראה עוד תחזור  
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מחירי הנפט 
שהלכו ועלו 
במהלך שתי 
הקדנציות 
הראשונות 
של פוטין יצרו 
שכבה דקה 
ושברירית של 
מעמד ביניים 
חדש שאפשר 
את ייצובו 
של המשטר 
בלי לפתור 
את הבעיות 
המבניות 
הקשות שלו

מחאה בלי תוצאות, 
בינתיים

המחאה הנוכחית פרצה לכאורה בגלל 
זיופים בבחירות, אבל זיופים כאלה או 
אחרים בבחירות ליוו את רוסיה בקביעות 
במשך שני העשורים האחרונים. סביר מאוד 
להניח כי המשבר הכלכלי העולמי ערער 
את כל המבנה הרעוע הזה. נפגעיו, כמו 
במקומות אחרים בעולם, הם בני המעמד 
הבינוני המצומצם והמוני הפועלים. רבים 
מבני המעמד הבינוני תולים את האשם אך 
ורק בפני השטח של השיטה - המשטר 
האוטוריטארי־ביורוקרטי שהנהיגו פוטין 
ושותפיו ברוסיה. גם התייצבותם של 
הפוליטיקאים לשעבר מן האופוזיציה 
הליברלית החוץ־פרלמנטרית בראש 
המחאה נגד פוטין לא מוסיפה תומכים 
למהלך. אנשי פריפריה והשכבות הנמוכות 
מתקשים לצאת למחאה כאשר ראשיה 
הם אלה שהנהיגו את המדיניות הניאו־
ליברלית של שנות התשעים. התחושה 
שנוצרת היא, במידה רבה של צדק, שכל מה 
שיש בפנינו הוא שוב מאבק בתוך האליטות 
על רקע של משבר כלכלי. מכאן גם 
הדילמה של השמאל הרוסי האם להצטרף 
למחאה ובאיזה אופן. הוא חלוק בין אלה 
שאומרים שאין צורך להשתתף במאמצה 
של סיעה ניאו־ליברלית אחרת לעלות 
לשלטון, לבין אלה שטוענים כי ההפגנות 
והמשבר הן כר להשמאלה של הציבור 
ומנסים לשלב מסרים סוציאליסטיים 

בתוך ההפגנות.  
על פניו נראה כי גל המחאה הזה, הממוקד 
בשאלות פוליטיות פרסונליות, המנותק 
כמעט לחלוטין מן השאלות החברתיות 
הגדולות, הולך ודועך. בשורה התחתונה 
הוא לא הניב כלום. פוטין נבחר שוב 
לנשיאות ומדיניותו לא השתנתה. אבל 
תהליכים חברתיים לא עוצרים לרגע. 
החיסול הסופי של מערכות ההשכלה 
והבריאות של רוסיה נמשך כעת במלוא 
המרץ. גם המשבר העולמי לא נראה שחלף 
לגמרי מן האופק. לכן יש להניח כי ברגע 
מסוים, ולא בעתיד כל כך רחוק, שוב נראה 
אנשים יוצאים לרחובות ברוסיה. השאלה 
היחידה שנותרה פתוחה היא איזה סוג 
מחאה זאת תהיה ומה יהיו תוצאותיה. ///

למפלגה הקומוניסטית שהציגה תערובת 
מוזרה של לאומנות רוסית וסטליניזם תוך 

השתלבות מלאה בסדר הקיים.
עם עלייתו של פוטין החל להתגבש המבנה 
הכלכלי־חברתי של רוסיה הנוכחית. מבחינה 
מהותית לא השתנה דבר ברוסיה של שנות 
האלפיים. מה שנדרש כעת זה גיבושו של 
מעמד בעלי הון תחת חסותה של מדינה 
אוטוריטארית. המפלגות שמצליחות 
להיכנס לפרלמנט ולשחק את המשחק 
הפוליטי, בין אם זאת מפלגת השלטון 
ובין אם אלה מפלגות "האופוזיציה", כולן 
נתמכות ומאושרות על ידי השלטון. על אף 
הרטוריקה הלאומית, הקוואזי־פטריוטית, 
המדיניות הכלכלית נותרה מאוד ניאו־

ליברלית. על הרקע הזה התרחשה חלוקה 
מחדש של ההון בקרב האליטה. המקרה 
של חודורקובסקי וחברת הנפט יוקוס הוא 
דוגמה מפורסמת ומובהקת לכך. החברה 
הואשמה באי־תשלום מסים ותמלוגים 
ובעל השליטה בחברה, חודורקובסקי, 
נשפט על עבירות מס והפרטה בניגוד לחוק. 
על אף הזעקות על התערבות המדינה, 
הלאמה וכו', הכרזת פשיטת הרגל ופירוק 
החברה נעשו באמצעות מנגנוני שוק, ללא 
שבירת האינטרסים של בעלי ההון כקבוצה, 
והמכירה נעשתה לידיים של חברות נפט 
ומשאבי טבע אחרות. אפשר, אם כן, להקריב 
בעל הון אחד כדי לשמר את המעמד כולו, 
במיוחד כאשר מדובר במישהו שפיתח 
לכאורה שאיפות פוליטיות לא מתואמות 
עם הנשיא המכהן ומקורביו. מה שמותר 
למי שמגלה נאמנות לשלטון, אסור למי 

שמתיימר לפעול על דעת עצמו. 
מחירי הנפט שהלכו ועלו במהלך שתי 
הקדנציות הראשונות של פוטין יצרו שכבה 
דקה ושברירית של מעמד ביניים חדש. אלה 
בעיקר שכירים הקשורים למסחר במשאבי 
הטבע ולמגזר הפיננסי, המתגוררים בעיקר 
במוסקבה. מעמד זה אפשר את ייצובו של 
המשטר בלי לפתור את הבעיות המבניות 
הקשות שלו. מנגד, תכניות ההפרטה הלכו 
והעמיקו וכללו כעת את ההפרטה של מה 
שנשאר ממערכת הבריאות הציבורית, 
מערכת ההשכלה והביטחון הסוציאלי. 
הדבר גרר גל של מחאות בשנת 2005 
שאולי עיכב במעט חלק מן הרפורמות 

אבל לא שינה דבר באופן מהותי.

הביאו את הסדר הכלכלי־חברתי בברה"מ 
למבוי סתום והשינוי היה הכרחי. האליטה 
הביורוקרטית של המדינה ניווטה את 
ההתפתחויות לכיוון של המרת משטר 
הפריווילגיות המיוחד שלה לקניין פרטי 
מוצהר ומלא. כמובן שהתהליך לא היה 
נטול הקשר גלובלי. כל הגורמים של הניאו־
ליברליזם העולה - הבנק העולמי, קרן 
המטבע הבינלאומית, ממשלות תאצ'ר 
ומייג'ור בבריטניה, הנשיאים רייגן ובוש 
בארה"ב וכו' - דחפו את ההנהגה הסובייטית 
לא סתם לרסטורציה של הקפיטליזם אלא 
לגרסה הניאו־ליברלית הקיצונית ביותר 
שלו. בעצתם והשגחתם של היועצים 
המערביים התרחשה הפרטה מאסיבית 
בשיטת "הטיפול בהלם". במשך כמה שנים 
התרחשה מלחמת הכול בכול בקרב נציגי 
האליטה הביורוקרטית הישנה על חלוקת 
הבעלות על קניין המדינה הסובייטית, 
בשיטות הלקוחות לגמרי מהרפרטואר של 
העולם התחתון. לבסוף השתרר ברוסיה 
משטר אוליגרכי של מספר מצומצם של 
בעלי הון. רוסיה החדשה, כמו זאת שהיתה 
לפני מהפכת אוקטובר 1917, תפסה מקום 
פריפריאלי בחלוקת העבודה העולמית. 
תפקידה היום הוא להיות ספקית חומרי 
הגלם, ובראשם הנפט והגז. כל המבנה 
הכלכלי שלה השתעבד לכך והדבר הראשון 
שנפגע הוא התעשייה. כל האוליגרכים 
החדשים של רוסיה נבנו סביב מכירת משאבי 
הטבע שלה, המערכת הפיננסית שמשרתת 
את מכירת משאבי הטבע והתקשורת 

שמשרתת את המשטר החדש.
רוסיה האוליגרכית הזאת נקלעה למשבר 
כלכלי בסוף שנות התשעים. בצר לו מינה 
הנשיא בוריס ילצין ממשלה שניסתה לקדם 
מדיוניות קיינסיאנית שהתחילה אט אט 
להוציא את המדינה מן הבוץ, אולם זה לא 
נמשך זמן רב. עד מהרה מונה פוטין לראש 
הממשלה ע"י "המשפחה", קבוצת בעלי ההון 
המקורבים לבתו של ילצין. הוא גם סומן 
כיורשו של הנשיא הדועך. מצד שני היה 
ברור לכולם שהדברים לא יוכלו להימשך 
כפי שהיו. הזעם הציבורי היה רב, אם כי ללא 
כתובת פוליטית ברורה. החברה הרוסית 
המפורקת לא ידעה לאן למקד את הביקורת 
שלה והנוסטלגיה על ימי ברית המועצות של 
חלק מהאוכלוסייה סיפקה תמיכה קבועה 
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