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הולנד , יהבלג, צרפת, איטליה, חצי מאה חלפה מאז חתמו נציגים ממערב גרמניה
שש עשרה . שהביא להקמת השוק האירופי המשותף, ולוקסמבורג על הסכם רומא

שהביאה לעידן חדש ביבשת עם יצירתו של , שנים חלפו מאז נחתמה אמנת מאסטריכט
  .האיחוד האירופי

  
לו היינו .  המדינות המרכיבות כיום את האיחוד27- מיליון בני אדם חיים ב490

הרי שזו הייתה גדולה מהודו ובעלת משק גדול , ינה אחתמחשיבים את האיחוד למד
תנאים מצוינים למדינה החפצה להפוך . ג" של תמבמעט מזה האמריקני במונחים

למרות שרבים היו שמחים לו (אך האיחוד האירופי אינו מדינה אחת  .למעצמה עולמית
ם נלחמו שמרבית, האיחוד מורכב מעשרות לאומים שונים). היה או יהיה כזה בעתיד

  .ת העולםו היבשת בשתי מלחמתעד כדי החרב, האחד בשני לאורך ההיסטוריה
  

ות שגדל באירופה של אחרי המלחמ, ודור המנהיגים הנוכחי, זמן מרפא הכל כידוע
. משכיל להעדיף שיתוף פעולה עם אויבי האתמול בתקווה למחר טוב יותר, הגדולות

מציגים היום ,  וגורדון בראון בבריטניהזי בצרפתניקולא סרקו, אנגלה מרקל בגרמניה
  .חוץ אחידהמדיניות 

  
אמריקנית בקרב המדינות הגדולות ביבשת תחלחל לשאר -האם האווירה הפרו
האם תמימות דעים שכזו תוביל לרפורמות שיכוננו מדיניות חוץ ? המדינות באיחוד

על מתבקש האם כך יעשה האיחוד האירופי את הצעד ה?  של כל מדינות האיחודאחידה
  ?  להפוך למעצמהמנת

  
יאלצו מנהיגי האיחוד להתמודד עם רשימה הולכת ומתארכת של , עוד לפני כן. ייתכן

; בעיקר מוסלמים, מלחמת תרבויות בין תושבים ותיקים למהגרים. בעיות קיומיות
התחזקות הימין הקיצוני ;  והמצוקה הכלכלית הנובעת מכךההזדקנות האוכלוסיי

לאלו מצטרפות גם . לך של מדינות והכישלון בקידום החוקה האירופיתבמספר גדל והו
  .והמלחמה העולמית בטרורהגלובאלית עולמיות דוגמת ההתחממות -בעיות כלל

  
האם אלו יעניקו לו את ? האם האיחוד האירופי יתמודד בהצלחה עם האתגרים שלפניו

  ?הגיבוש הנחוץ בדרך להפוך למעצמה עולמית
  

  . בקרוב–התשובות 
  
 
  

 אלון לוין ויובל בוסתן              
editor@sikurmemukad.com 
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מפנים , הבעיות איתן מתמודדת אירופה
-סוציאלהשמו קץ להגמוניה , ומחוץ

 ששלטה ביבשת מאז תום דמוקרטית
הנטייה הגוברת . מלחמת העולם השנייה

לכיוון הגישה השמרנית עשויה להיות 
להנהגת מדיניות אחידה בקרב המפתח 

  .מרבית מדינות האיחוד האירופי
  

רטית מתאפיינת דמוק-התפיסה הסוציאל
קיפה בבניית רשת בטחון סוציאלית מ

קצבאות . לצד פיתוח תשתיות אזרחיות
סבסוד שירותי חינוך , פנסיה, נדיבות
 הם רק חלק מההטבות ובריאות

המובטחות לאזרחי המדינות המונהגות 
הביאו , שניםהלאורך . בתפיסה זו

הפיתוח הכלכלי והביטחון הסוציאלי 
  .גשוג ולשלגידול נרחב בפריון

  
- הגישה הסוציאל, אליה וקוץ בהאך 

 - דמוקרטית נושאת בחובה בעיה מובנית 
היא יכולה לפעול ביעילות כל עוד החברה 

ואינה " כללי המשחק"מקיימת את 
מבקשת לנצל את ההטבות המיועדות 

  .לנזקקים
  

-הדור הראשון באירופה לסוציאל
דמוקרטיה האמין בצדקת הדרך ופעל בה 

הדורות . שיקום היבשת בדרך לבהרמוניה
הזדמנויות ראו בשיטה זו הבאים כבר 

מי דבגלל , כך למשל. כלכליות חדשות
אנשים ירד מספר ה, בוהיםגהאבטלה ה
. נאבקים להצטרף למעגל העבודהה

מדינות אירופיות התנהלות זו הביאה 
בשל מחסור , אליהןהגירה לעודד רבות 

  .עובדותלכאורה בידיים 
  

בעיה נוספת הינה  הזדקנות האוכלוסייה
לאחר . היבשתאתה מתמודדות מדינות 

היוו הפנסיונרים  ההשניימלחמת העולם 
ולכן , אחוזים בודדים מקרב האוכלוסייה

המדינות יכלו להציע להם הטבות 
מתקרבות , כיום. מפליגות ללא כל קושי

מדינות אירופה למצב שבו חמישית מן 
  .65האוכלוסייה מעל לגיל 

  
מערך יד על ההמצב הנוכחי מכב

בכדי למנוע ומצריך שינויים הסוציאלי 
כבר הועלה גיל , בגרמניה. את קריסתו

שם , איטליה וב,67- להפרישה בשנתיים
מאחר והחוק במיוחד המצב היה חמור 

התיר עד לאחרונה למי שעבד במגזר 

לפרוש לפנסיה   שנה35הציבורי במשך 
  גיל הזכאות לפנסיההועלה, 57ל כבר בגי

    .בחמש שניםמוקדמת  
  

 ,מהגריםה אתדמוקרט - הסוציאלתתפיס
נחשבת ליברלית יותר מאשר התפיסה 

- המפלגות הסוציאל. השמרנית
דמוקרטיות באירופה תמכו לאורך 

 למהגרים םשעריההשנים בפתיחת 
 עבודה חפשי לממהעולם השלישי
 למדיניות יחסית. ולפליטים כאחד

תנאי , ההגירה במדינות אחרות במערב
בלת ויזה למדינות אירופה במשך הסף לק

השנים היו נמוכים ולא כללו דרישות של 
השוני . השכלה אקדמית או מקצוע נדרש

תושביה להרבים ין המהגרים התרבותי ב
 גרם לבעיות הותיקים של אירופה

  .חברתיות
  

, דמוקרטית-מול הגישה הסוציאל
גישה בשנים האחרונות ביבשת מתחזקת 
וניינת לשמור גישה זו מע.  יותרשמרנית

 ולמנוע על רמת החיים הגבוהה באירופה
תומכי שיטה . את ניצול השיטה הקיימת

 של חלק מהמשקזו תומכים בהפרטה 
ובקביעת סטנדרטים נוקשים יותר 

מרבית . קצבאות מהמדינהלקבלת 
המנהיגים השמרניים באירופה פועלים 

  . ב"גם להידוק היחסים עם ארה
  

דולות יכים שעברו המדינות הגהתהל
מציגים את הם ו, מרתקיםבאירופה 

ו מדינות האיחוד השינויים שעבר
כל אחת לעצמה וכולן במסגרת , האירופי
מאז זה הוקם בתחילת העשור , האיחוד
   .הקודם

  
  בריטניה

   
הפוליטיקה הבריטית , באופן מסורתי

נבדלת מהפוליטיקה האירופית 
  .הקלאסית

  
שכיהנה כראש הממשלה , ר'מרגרט תאצ

, של המאה שעברההשמונים ות בשנ
דחפה לכלכלת שוק חופשי ולהפרטת 

, הלכה למעשה. חברות ממשלתיות
-ר השמרנית הובילה מדיניות נאו'תאצ

ראש ממשלת , מן העבר השני. ליברלית
טוני בלייר , בריטניה עד לפני שנה

הנהיג , ממפלגת הלייבור השמאלנית

שבמדינות מדיניות כלכלית ומדינית 
   .ימניתרות הייתה נחשבת לאירופיות אח

  
 1997-אשר הוביל את הלייבור ב, בלייר

לניצחון הגדול ביותר שידעה בריטניה זה 
. החזיק בתפקידו עשר שנים, שישים שנה

שינויים בלייר הנהיג  במהלך כהונתו
אקונומי של -רבים במבנה הסוציו

המדינה ביחד עם שר האוצר ומחליפו 
הידוק ופעל ל, גורדון בראון, בתפקיד

  .ב"היחסים עם ארה
  

כחסיד הגישה הרואה בהפצת ערכים 
הציב , דמוקרטים גורם מחולל יציבות

בלייר את בריטניה כשותפה הבכירה של 
. האמריקנים במלחמה העולמית בטרור

, מציגים גורדון בראון, מאז פרש בלייר
שירש את בלייר כראש הלייבור וראש 

, ומנהיג המפלגה השמרנית, ממשלה
עקרונות דומים במדיניות , יד קמרוןדיוו
שניהם ממשיכים את הקו של . החוץ

התערבות במידת הצורך למען הפצת 
ערכים דמוקרטים ושניהם אימצו את 

ישנה הנשמעת בעת -המנטרה החדשה
: האחרונה חדשות לבקרים באירופה

  ".צדדיות רק כמוצא אחרון-חד"
  

דמוקרטית -הגישה הסוציאל

 היא -בנית נושאת בחובה בעיה מו

יכולה לפעול ביעילות כל עוד 

כללי "מקיימת את החברה 

ואינה מבקשת לנצל את " המשחק

  . לנזקקיםההטבות המיועדות 

התמיכה הבלתי מסויגת שהעניק ראש 
הממשלה בלייר לנשיא בוש בזמן 
שגרמניה וצרפת הובילו את המאבק מן 

ערערו את , הצד השני של המתרס
. ילות באיחודהקשרים בין המדינות המוב

-עלייתם לשלטון של מרקל וסרקוזי הפרו
ביאה בשנה האחרונה לעדנה אמריקנים ה

  . עם בריטניהביחסי המדינות 
  

סרקוזי אף הציע לאחרונה למנות את 
בלייר לנשיא האיחוד האירופי במשרה 
מלאה עם פרישתו מראשות הממשלה 

  . הבריטית
  

דמוקרטיה -מסוציאל: צרפת וגרמניה
  לשמרנות

  
העיבו ,  מלחמת העולם השנייהתוםאז מ

 וגרמניה על הקרירים בין צרפתהיחסים 
מה גם , הלך הרוח באירופה המשתקמת

ששתי המדינות היו טרודות בבעיות 
  .משלהן

  דמוקרטיה לשמרנות-בין סוציאל
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
באירופה הגישה שלטה , אז סיומה של מלחמת העולם השנייהמ

הדוגלת בהפעלת רשת ביטחון סוציאלית ענפה  דמוקרטית-הסוציאל
היטשטשות הגבולות . ובשדרוג תשתיות אזרחיות כאמצעי לעידוד צמיחה

לצד תמורות , הלאומיים כתוצאה מהקמתו של האיחוד האירופי
לאמץ בשנים האחרונות יבשת המדינות כמה מהביאו , דמוגרפיות

  .מצוקות החדשותבמטרה להתמודד עם ה, מדיניות שמרנית יותר
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שנות החמישים היו קשות עבור צרפת 
פירוק הברית . בזירה הבינלאומית

, בריטית בשל לחץ אמריקני-הצרפתית
יה טראומטי ה, בעיצומו של משבר סיני

  .עבור הצרפתים
  

הכרה בעוצמה בתחושת העלבון שלוותה 
אובדן קולוניות בקצב  ובהאמריקנית

הביאה להכרה גם בקרב , מתגבר
. הצרפתים כי מעמדם נפגע ללא הכר

החלה מערב גרמניה הנבוכה , עתבאותה ה
לחפש את דרכה בחזרה אל משפחת 

  .העמים
  

-וב, הזמן היה כשר להפשרת היחסים
, שארל דה גול,  אירח נשיא צרפת1958

קונראד , את עמיתו המערב גרמני
,  שני המנהיגים המבוגרים.אדנהאואר

שגדלו באירופה של תחילת המאה 
התגעגעו לימים בה אירופה , העשרים

, השניים. ה את הטון בזירה העולמיתנתנ
האמריקנית במאמץ לסדוק בהגמוניה 

החליטו , ובעולם בכללבאירופה בפרט 
חמש שנים . לטרנטיבהציב עצמם כאלה

מאוחר יותר חתמו השניים על הסכם 
 יאשר כונן שיתופי פעולה בתחומ, האליזה
  ].1 [הכלכלה והחינוך, הצבא

  
מאז ועד היום מקפידים מנהיגי שתי 
המדינות על שיתוף פעולה הדוק בנושאים 

ומתאמים עמדות לא , אירופים פנימיים
  .ב"פעם ביחסים עם ארה

  
  גרמניה 

  
דמוקרטית בגרמניה -המפלגה הסוציאל

 שנים של פעילות 140חגגה לא מכבר 
טעה רק במהלך נקפעילות זו . ,רצופה

הוצאה אל אז , מלחמת העולם השנייה
נטשה , לאחר המלחמה. מחוץ לחוק

גרמנית את הדרך -המפלגה המערב
המרקסיסטית לטובת קידום הרווחה 

עלתה , על בסיס מצע זה. החברתית
והחזיקה בו , 1969-שלטון בהמפלגה ל

  . שנים13במשך 
  

, דמוקרטית-מנהיג המפלגה הנוצרית
הוביל את המפלגה לניצחון , הלמוט קוהל
חסיד של , קוהל. 1982בבחירות 

ליברלית -המדיניות הכלכלית הניאו
ב  ומרגרט "שהובילו רונלד רייגן בארה

הוביל רפורמה בשרותי , ר בבריטניה'תאצ
עידוד היוזמה הרווחה והמיסוי לשם 

  . הפרטית
  

,  שנים16קוהל החזיק בתפקידו במשך 
שהוא מוביל את גרמניה במהלך שני כ

 האיחוד עם המזרח –אירועים הסטורים 
-והקמת האיחוד האירופי ב, 1989-ב

 לעיצובו של היה שותףקוהל . 1992
כולל אימוץ המטבע , האיחוד האירופי

החדש ומיקום הבנק האירופי המרכזי 
  .רטבפרנקפו

המעמסה הכלכלית על מערב המדינה 
כתוצאה מהאיחוד יחד עם האבטלה 

היו בין , הגואה במדינה המאוחדת
, לנפילתו של קוהלהסיבות המרכזיות 
  .לקראת סיום העשור

  
שהביס את קוהל , גרהארד שרדר

- והשיב את הסוציאל1998בבחירות 
סטה מהקו , דמוקרטים לשלטון
מדיניות הוא הציג . המסורתי של מפלגתו

כלכלית ליברלית שהייתה שונה רק במעט 
שרדר תמך בכלכלת שוק . מזו של קודמו

שם , "2010נדה 'אג"חופשי וקידם את 
בביטוח , הקוד לקיצוץ במערכת הרווחה

הבריאות ובתשלומי הפנסיה לצד קיצוץ 
  . במיסים

  
שרדר הושפעה מדיניות החוץ בתקופת 

 2001 בספטמבר 11-באופן ישיר מפיגוע ה
חקירת הפיגועים העלתה כי . ב"בארה

כמה מהמחבלים שביצעו את הפיגועים 
יצאו לפעולתם מהעיר המבורג שבצפון 

עד גילוי זה גרם לזעזוע בגרמניה . גרמניה
 שרדר עצמו שהורה על שליחת כוחות כי

לראשונה מאז מלחמת , לאפגניסטן
שרדר גם הורה על .  העולם השנייה

ום שליחת כוחות לכוח שמירת השל
  .ו בחבל"כחלק מפעילות נאט, בקוסובו

  
ב חל לאור "ארה-מפנה  ביחסי גרמניה

ההחלטה האמריקנית לצאת למלחמה 
 מאות אלפי גרמנים הפגינו נגד. בעיראק

התוכנית ושרדר הפך לאחד מסמלי 
את  .המאבק האירופי במלחמה בעיראק

 ביסס 2002-קמפיין הבחירות שלו ב
והוא , שרדר על ההתנגדות לאמריקנים

הצליח לזכות בבחירות חרף התסכול 
. הציבורי מהמדיניות הכלכלית שהנהיג

שיך עם הרפורמות התעקשותו להמ
, ת לאחר הבחירותבמערכת הסוציאלי

בזמן שהאבטלה המשיכה לעלות ונטל 
הביאה לצניחה , המס לא הוקל

  . שלותבפופולאריו
  

נים הביאה לעדנה ההתנגדות לאמריק
רדר הפך חבר ש. רוסיה-ביחסי גרמניה

קרוב של נשיא רוסיה פוטין אותו כינה 
הודות ליחסיו ". דמוקרט נטול פגמים"

הקרובים עם הנשיא הרוסי הצליח שרדר 
, בימיו האחרונים במשרד הקנצלר, להשיג

, עסקת גז משמעותית עם גזפרום הרוסית
במסגרתה יונח צינור שיזרים גז ישירות 

 לאחר פרישתו. לגרמניה דרך הים הבלטי
מונה שרדר , מהממשלה הגרמנית

צעד שגרר , לתפקיד בכיר בגזפרום
  .ביקורת ציבורית חריפה

  
לצד הביקורת בתוך , האבטלה הגואה

דמוקרטית על -המפלגה הסוציאל
 הביאהמדיניותו הכלכלית של שרדר 

מנהיגת מפלגת . 2005למהפך בבחירות 
, אנגלה מרקל, הדמוקרטים-הנוצרים

 על תיישבההייתה לאישה הראשונה שה
ולמנהיג גרמניה , כסא הקאנצלר

המאוחדת הראשון שהגיע מחלקה 
    .המזרחי של המדינה

  

  .ויקיפדיה, יי'שרה ג: צילום.  הקאנצלרית הראשונה של גרמניה–אנגלה מרקל 
  

אף יותר ,  נחשבת לתומכת נלהבת בשוק חופשיהקאנצלרית הגרמנייה
לתה מאז ע. דמוקרטית-מהתפיסה המסורתית במפלגה הנוצרית

 לשינוי חוקי העבודה בגרמניה כדרך להגדלת לשלטון היא פועלת
  .הפריון והגברת התחרותיות של המשק הגרמני
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ניצחון דחוק במרקל זכתה  2005בבחירות 
והיא נאלצה להקים ממשלת  בלבד

עם . דמוקרטים-אחדות עם הסוציאל
היא הפגינה מנהיגות והצליחה , זאת

, רבות מהתפיסות הפוליטיות שלהלקדם 
  .מית והבינלאומיתבזירה המקו

  
 נחשבת לתומכת ההקאנצלרית הגרמניי
אף יותר מהתפיסה , נלהבת בשוק חופשי

. דמוקרטית-המסורתית במפלגה הנוצרית
 לשינוי מאז עלתה לשלטון היא פועלת

דוגמת העלאת חוקי העבודה בגרמניה 
כדרך  שעות העבודה השבועיותכמות 

להגדלת הפריון והגברת התחרותיות של 
גיל הפנסיה בגרמניה עלה . רמניהמשק הג

ומרקל , 67- ל65-בתקופת מרקל מ
השקיעה מאמצים בהגדלת השתתפות 

  . הנשים בשוק העבודה הגרמני
   

 2007באפריל סקרי דעת קהל שפורסמו 
.  תמיכה70%-עניקו למרקל למעלה מה

מספקת בחינה של מצב המשק הגרמני 
האבטלה . הסבר לשיעור התמיכה הגבוה

 ערב 11.3%על שיעור של דה שעמ, מדינהב
אל לתפקיד ירדה של מרקל כניסתה 

קצב ; 2007מתחת לתשעה אחוזים ביולי 
 ולאחר 2.2%- ל0.7%-הצמיחה שולש מ

שנים של חוסר איזון כלכלי הצליחה 
  .גרמניה לעמוד ביעד הגרעון שלה

  
מדיניות החוץ של גרמניה עברה שינוי 

עוד . יסודי תחת הנהגתה של מרקל
 הביעה מרקל עמדות ה באופוזיציהבהיות
בימי תחילת , כך למשל. אמריקניות-פרו

עת דעת , המלחמה האמריקנית בעיראק
 בכל תוקף הקהל הגרמנית התנגדה

שתיארה את , הייתה זו מרקל, למלחמה
אשימה את  וה"בלתי נמנעת"המלחמה כ

 ת הפופולאריו.אמריקניות-שרדר באנטי
 של מרקל מאז עלתה לשלטון היתרגמה

גרמני  ה הציבורתגם לעלייה בתמיכ
בעמדות אמריקניות מרכזיות דוגמת 
תמיכה מחודשת בישראל ועמדה נחרצת 

  .נגד איראן
  

, היחסים הקרובים של גרמניה עם צרפת
שנשמרו מאז אותה פגישה בין דה גול 
, ואדנהאואר בסוף שנות החמישים

והוסיפו והתהדקו בשנות שלטונם של 
 עם עלייתה של לא נפגעו, שיראק ושרדר

- הרוח הפרו– נהפוך הוא. מרקל
אמריקנית שהפגינה מרקל ריככה את 

שמיתן את דעותיו ,  הנשיא הצרפתי
  .הלעומתיות

  
  צרפת 

  
 השמרני אק שיראק'זניצחונו של 

 העלה את השמרנים 1995בבחירות 
 שנים של שלטון 14לשלטון לאחר 

שהתמודד עם , שיראק. סוציאליסטי
רים המוסלמים עלייה בכמות המהג

אמריקנית -אימץ מדיניות אנטי, לצרפת
  . ערבית-ופרו

  
ממשלה בשנות השבעים פעל הכראש 

שיראק להידוק הקשרים עם עיראק 
והתחייב לבנות עבורה שני כורים 

 הראשון על ידי השמדת הכור. גרעיניים
חיל האוויר הישראלי גרמה להתקררות 

  .ארוכת שנים ביחסים עם צרפת

-אמריקנית ואנטי-טיהמדיניות האנ
ישראלית התעצמה כשנכנס שיראק 

 בתחילת האינתיפאדה. לארמון האליזה
במהלך ביקורו של ראש , השנייה

הטיח בו , הממשלה דאז אהוד ברק
מדוע מתים כל כך : "הנשיא הצרפתי

  "?ליםהרבה פלשתינים וכל כך מעט ישרא
  

-פיגועי ה, מדינות רבות באירופהלבניגוד 
ב לא גרמו " בארה2001 בספטמבר 11

. לשינוי מרחיק לכת במדיניות הצרפתית
שיראק לא הביע התנגדות מיוחדת 

אך גם לא יצא , למלחמה באפגניסטן
  .מגדרו לסייע

  
סבל שיראק מדימוי , בזירה הפנימית

ציבורי נמוך ויוחסו לו מעשי שחיתות 
 זכה 2002-חירות לנשיאות בבב. רבים

  תמיכה בלבד בסיבוב19.88%-שיראק ב
העפלתו לסיבוב השני של מנהיג . הראשון

הימין הקיצוני לה פן הסעירה את צרפת 
הפגנות המוניות תחת . שהתאחדה
" לא לפאשיסט, הצביעו לנוכל"הסיסמא 

שטפו את צרפת והעניקו לשיראק ניצחון 
  .  מהקולות82%סוחף עם 

לצד הישגים מרשימים , הניצחון בבחירות
מיד  בחירות לאסיפה הלאומית שנערכוב

ייצבו את מעמדו הפוליטי של , לאחר מכן
ד עם שנדרש לנושאי חוץ מי, שיראק

התייצב , תחילת הקדנציה השנייה שלו
לצד שרדר ופוטין נגד כוונת האמריקנים 

העובדה כי היה זה . לתקוף בעיראק
שיראק עצמו שמכר לאותו סדאם חוסיין 

 שנים קודם 18כורים גרעיניים בעיראק 

ב "י התקשורת בארההודגשה בכל, לכן
  .ובבריטניה

  
רונלד , שר ההגנה האמריקני דאז

תקף את גרמניה וצרפת על , ראמספלד
ר אותן התנגדותם למלחמה והגדי

חילוקי ". אירופה הישנה"כשייכות ל
בין  בין המדינות הוביל לקרע הדעות

ב אף החל חרם צרכנים "בארההמדינות ו
   .נגד סחורה צרפתית

  
ה ימים לפני עשר, 2003 במרץ 10-ב

איים , הפלישה האמריקנית לעיראק
שיראק כי יטיל וטו במועצת הביטחון על 
כל החלטה שתנסה להוביל למלחמה 

 החליטו בעקבות ההכרזה. בעיראק
האמריקנים להקים קואליציה צבאית 

בניגוד , מועצת הביטחוןה של ללא תמיכ
  .למלחמה באפגניסטן

  
  שנת המפנה

  
שנת  בשהתרחשושורה של  אירועים 

, הביאו למפנה במדיניותה של צרפת 2005
  .שנטשה את הקו הלעומתי שלה

  ויקיפדיה, ניוידיה: צילום. אק שיראק'ספאטרו הספרדי וז, גרהארד שרדר): משמאל לימין(
  

אשר הוסיפו והתהדקו , היחסים הקרובים של גרמניה עם צרפת
. לא נפגעו עם עלייתה של מרקל, בשנות שלטונם של שיראק ושרדר

אמריקנית שהפגינה מרקל ריככה את -ח הפרו הרו–ההיפך הוא הנכון 
  .שמיתן את דעותיו הלעומתיות,  הנשיא הצרפתי



 

- 7 - 

ת ראש ממשלנרצח בביירות , פברוארב
 בידי ראפיק אל חרירי,  לשעברלבנון

שפעל , שיראק. סורים-גורמים פרו
להסגת הכוחות הסורים מלבנון כבר 

החשיב את הנרצח , 2004מספטמבר 
לידיד אישי והגביר בעקבות הרצח את 

  .הלחץ על דמשק
  
דחה הציבור הצרפתי את החוקה , מאיב

. האירופית שהועמדה לאישור במשאל עם
שנחשב לאחד מגדולי התומכים , שיראק
הסיבות שהביאו את . הובך, בחוקה

החברה הצרפתית לדחות את החוקה 
בשמאל חששו כי היא . רבות ומגוונות

בימין חששו ; תפגע במערכת הסוציאלית
פת לפעול בנושאים כי היא תמנע מצר

אינטרסים כאותם הם מחשיבים 
שביקש לרסן , באגף הניצי יותר; לאומיים

חששו כי אישור , את ההגירה לצרפת
החוקה יזרז את צירופה של טורקיה 
לאיחוד ויזרים מיליוני מוסלמים נוספים 

  ].2[למערב היבשת 
   

נערכו בחירות בגרמניה בהן  ,בספטמבר
 שיראק הפסיד בן בריתו העיקרי של

גרהארד , אמריקנית-למדיניות האנטי
במקומו עלתה לשלטון מרקל . שרדר
  .אמריקנית-הפרו

  
מהומות מהגרים רחבות פרצו , נובמברב

שנמשכו עשרים ימים , היקף בצרפת
. אלפי מכוניותובמהלכן הוצתו 

 כתוצאה מזעם מצטבר  שפרצו, המהומות
גרמו להקצנה בחברה , בקרב המהגרים
שביקשה לפעול ביתר , ההצרפתית הותיק

תקיפות נגד 
  . המהגרים

  
רצף זה של אירועים 
המחיש את רצונו של 
הציבור הצרפתי 

, שיראק. בשינוי
שנכנס לשנתו 
האחרונה בתפקיד 
הביע תמיכה 
במלחמה העולמית 
בטרור ואף הפתיע 
כשאיים בתגובה 
גרעינית לפיגועים 

]. 3[ת שיתרחשו בצרפ
את , עם זאת

השינויים מרחיקי 
כת במדיניות הל

העדיף להשאיר 
ניקולא , ליורשו
  . סרקוזי

  
שכשר , סרקוזי

הפנים הנהיג 
אפס "מדיניות של 

נגד " סובלנות
ניצח , המתפרעים

בבחירות לנשיאות 

-הפרוהוא נחשב לנשיא . 2007באפריל 
בתולדות הרפובליקה ביותר אמריקני 

במהלך מערכת הבחירות החמישית ו
לדבר הקפיד וב "לנשיאות ביקר בארה

שפה שאינה אהודה בדרך כלל על , אנגלית
כשרשם גם . הפוליטיקאים הצרפתים
חירות לאסיפה ניצחון משמעותי בב

תמיכה סרקוזי ו עצמבטיח לה, הלאומית
  .בשינוי המדיניות שביקש להוביל

  
סרקוזי ביקש להנהיג רפורמות כלכליות 

במטרה , במערכת הסוציאלית הצרפתית
גרים האתלהתמודד טוב יותר עם 

פיסותיו של סרקוזי ת. הדמוגרפים
בתחום המלחמה בפשיעה והיחס להגירה 

משנתו מנדמו לעתים כמועתקים , בארצו
הקיצוני  של איש הימין הפוליטית
סרקוזי הקפיד .פן-אן מארי לה'ז, בצרפת

אומנם להעביר לאוכלוסיית המהגרים 
תחושה כי ניתן להגיע לשותפות עם העם 

הוא אינו ,  פןהצרפתי וכי בניגוד ללה
אולם היד הקשה שהציע בטיפול , גזעני

בפשיעה וכן החקיקה שרצה להוביל בכדי 
העידו כי , לצמצם את ממדי ההגירה

רבות מהתפיסות שהוגדרו כשייכות לימין 
 בלב ןמצאו את מקומ, 2002-הקיצוני ב

  ].4[ 2007-הקונצנזוס הצרפתי ב
  

נחשבים היחסים בין סרקוזי למרקל 
שרי עבר בין מנהיגי יחס לקהדוקים גם ב

מבטיחים את המשך שתי המדינות ו
שיתוף הפעולה בין המדינות בשנים 

העובדה כי אלו תואמים היום . הקרובות
, את המדיניות האמריקנית והבריטית

מבטיחה תמימות דעים בצמרת הגוש 

. הדמוקרטי לאחר שנים של חילוקי דעות
במידה ושלושת המדינות הגדולות ביבשת 

מנה הישגים משמעותיים משיתוף תרשו
מדינות נוספות , ישן שלהן-הפעולה החדש

  .באיחוד לא תאחרנה להצטרף גם הן
  

דמוקרטיה - מסוציאל: איטליה וספרד
  לשמרנות

  
  

איטליה וספרד עברו בבחירות האחרונות 
עם עלייתם של , מהפך בכיוון הנגדי

בשתי .  מנהיגים מהשמאל הסוציאליסטי
א ניתן להסיק נראה כי ל, המדינות

מתוצאות הבחירות לגבי הנטייה 
בספרד ניכר היה כי דפוס . הציבורית

בעוד , ההצבעה השולט היה מחאתי
ההצבעה באיטליה הסתיימה בתיקו 

  . כמעט מוחלט
  

התנהלות , בשתי המדינות, עם זאת
המנהיגים החדשים שנבחרו ותגובות 
הציבור למדיניותם הם שממחישים את 

 מאז וה את אירופההמשבר הפנימי המלו
דמוקרטיה -איבדה הסוציאל

  . מהדומיננטיות שלה
  

  ספרד
   

חוזה מריה תחת שלטונו של , ספרד
הייתה נתונה למשטר שמרני , אסנאר

  . 1996-החל ב, במשך שמונה שנים
  

אסנאר את במהלך שנות שלטונו הוכיח 
 מחויבותו לחוקי הכלכלה החופשית

ולכללים הקשוחים 
הוא . של גוש היורו

קיצץ את תקציב 
הממשלה בכדי 
לעמוד ביעד הגירעון 

, ג" מהתמ3%בן 
 שכר במגזר הקפיא

הוביל הציבורי ו
ות רפורמהפרטות ו

מיסוי לא 
. תפופולאריו

במהלך הקדנציה 
, הראשונה שלו
-צנחה האבטלה מ

והוא , 10%- ל18%
נבחר בקלות 
לקדנציה שנייה עם 

 מהקולות 44%
  .2000בבחירות 

  
לית המדיניות הכלכ

השמרנית שהוביל 
אסנאר היטיבה עם 
, המשק הספרדי

והממשלה סיימה 
 2003את שנת 

. בעודף תקציבי
, בזירה הבינלאומית

  הבית הלבן: צילום. סרקוזי מרגיש בבית בחווה של משפחת בוש
  

נגד " אפס סובלנות"שכשר הפנים הנהיג מדיניות של , סרקוזי
הוא נחשב לנשיא . 2007ניצח בבחירות לנשיאות באפריל , המתפרעים

ב הקפיד לדבר "ביקר בארהוכשאמריקני בתולדות הרפובליקה -הפרו
 .ינה אהודה בדרך כלל על הפוליטיקאים הצרפתיםשפה שא, אנגלית
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התבטא אסנאר בחריפות נגד הטרור 
והוא תמך , העולמי והטרור הבאסקי

  . במלחמה בעיראק
  

צעדיו אלו הובילו אמנם להפגנות גדולות 
אך מפלגתו של אסנאר , ברחבי ספרד

אפילו הודעתו .  על כוחה בסקריםשמרה
כי לא ינסה להתמודד , של אסנאר

לא , בשלישית והחלפתו במריאנו ראחוי
פגמה באופן משמעותי בכוחה של 

ארבע שנים שהתמרקה לקראת , המפלגה
  . בשלטוןנוספות

  
שלושה ימים לפני , 2004 במרץ 11-ב

זעזעו עשרה פיצוצים את , הבחירות
על ארבע מתקפת טרור . מדריד הבירה

 הרוגים 191-רכבות בשעת העומס גרמה ל
פיגוע היה זה ה. ולמעלה מאלפיים פצועים

הרצחני ביותר שידעה אירופה מאז אסון 
 בני 270לוקרבי שגבה את חייהם של 

הזעם והתסכול של אזרחי ספרד . אדם
שבחרה , והתנהלות הממשלה, היה רב

רק , להאשים את המחתרת הבאסקית
  . הוסיפה לו

  
ה מרבע מאזרחי ספרד יצאו למעל

התנהלות , לרחובות למחות נגד הטרור
שבחרה להאשים בתחילה את , הממשלה

התפרשה כניסיון , המחתרת הבאסקית
לגרוף רווחים פוליטיים על גב הטרגדיה 

 האש הציבורית והפנתה אתהלאומית 
השמאל הסוציאליסטי עשה . לעברה

, שימוש בסיסמאות פופוליסטיות אף הוא
 את הממשלה כי התמיכה והאשים

במלחמה האמריקנית בעיראק היא 
, למרות ההאשמות. שהובילה לפיגועים

חקירות שנערכו מאז העלו כי תכנון 
מתקפת הטרור במדריד החל עוד לפני 

 ].5 [ב" בספטמבר בארה11-פיגועי ה
בבחירות עצמן ניצחה המפלגה 

תחת הנהגתו של חוזה , הסוציאליסטית
של חמישה בפער , לואיס ספאטרו

  . אחוזים
  

נטל ספאטרו סיכון , כמי שזכה מן ההפקר
הוביל רפורמות מרחיקות לכת ו, מחושב

הוא קידם את . בתחומי החברה והחינוך
לא עניין , מיניות-זכויות המשפחות החד

של מה בכך במדינה עם אוכלוסיה 
הוא , בנוסף. קתולית אדוקה דוגמת ספרד

לית פעל לקידום נשים וערך רפורמה ליבר
  .במערכת החינוך

  
שנפגעה , הפופולאריות של ספאטרו

, בעקבות הרפורמות החברתיות שהוביל
ספגה מכה אנושה בעקבות טיפולו הכושל 

 חתם 2006במרץ . במחתרת הבאסקית
ספאטרו על הסכם הפסקת אש עם 

מאז היה נתון . המחתרת הבאסקית
ספאטרו לביקורת מצד האופוזיציה 

ים מפירים הבאסקשטענה כי , הימנית
אם , את הסכם הפסקת האש ללא הרף

בהודאות שווא על מטענים שהוטמנו ואם 
  .בהפעלת פצצות

  
נשא ספאטרו נאום  2006 בדצמבר 29-ב

יבח ב ושובו ש, לרגל סוף השנה האזרחית
למחרת . שהשיגאת הסכם הפסקת האש 

גרמה פצצה שהניחה המחתרת לשני 
 ספאטרו. הרוגים בשדה התעופה במדריד

בך היה נחוש להראות כי לא ייכנע המו
הודה בהופעה מול המצלמות הוא . לטרור

ההודאה בטעות לא . שגה בנושאכי 
הרשימה את האופוזיציה השמרנית 
שהזכירה כי רק יממה קודם לכן נשמע 

  .ספאטרו אחרת לחלוטין
  
  
שלושה ימים , 2004 במרץ 11-ב

הייתה נתונה , לפני הבחירות

טרור הבירה הספרדית למתקפת 

הזעם .  בני אדם191-בה נהרגו כ

והתסכול של אזרחי ספרד היה 

שבחרה , והתנהלות הממשלה, רב

, להאשים את המחתרת הבאסקית

  . רק הוסיפה לו

  
 קיים ספאטרו את בתחום מדיניות החוץ

הבטחת הבחירות שלו והסיג את חייליו 
-נטיהוא חבר למנהיגים א. מעיראק

 ,אמריקנים דוגמת קנצלר גרמניה
הוגו , נשיא ונצואלה, ד שרדרגרהאר

, אק שיראק'ז, אבז ונשיא צרפת'צ
שהזמין את ספאטרו לנאום בפני האסיפה 

  .הלאומית הצרפתית
  

חוסר ניסיונו של ספאטרו היה לעיתים 
הוא חרג מכללי הטקס . בעוכריו

הדיפלומטי והחל להביע עמדה פומבית 
. לגבי מערכות בחירות של מדינות אחרות

ון קרי ' על תמיכה בגהוא הצהיר
-ב ב"הדמוקרט בבחירות לנשיאות ארה

החליט ממשל בוש , כתוצאה מכך. 2004
שנותר ככל הנראה , להחרים את ספאטרו

המנהיג האירופי היחיד שטרם הוזמן 
הוא לא למד , למרות זאת. לבית הלבן

לקח ובמהלך הבחירות שנערכו בגרמניה 
הביע תמיכה בקנצלר , 2005בספטמבר 

לעג לסיכוייה של אנגלה מרקל שרדר ו
התקררו , משזו זכתה. לזכות בתפקיד

  .יחסי גרמניה עם ספרד
  

נצחונו של רומאנו פרודי בבחירות 
נו לספאטרו  זימ2006אפריל איטליה בב

-נטש את הקו הפרופרודי . בן ברית חדש
סילביו , שהנהיג קודמואמריקני 
חוץ דומה הציג מדיניות , ברלוסקוני
ים בין איטליה לספרד היחס ולספאטרו
שנה לאחר מכן שב ספאטרו . התהדקו

לסורו כשהביע תמיכה בסגולן רויאל 
הסוציאליסטית בבחירות לנשיאות 

לאחר שניקולא סרקוזי השמרן . צרפת
אמריקני גבר על רויאל -הפרו

זכה ספאטרו לכתף קרה , הסוציאליסטית
  . גם מארמון האליזה

  
  איטליה

  
שלת איטליה ראש ממ, סילביו ברלוסקוני
הוביל מדיניות שמרנית , בתחילת העשור

הוא הביע תמיכה . אמריקנית-ופרו
במלחמה העולמית בטרור ושלח כוחות 
לאפגניסטן ולעיראק ואף פעל להידוק 

האמון הבלתי .  הקשרים עם ישראל
מסויג שהביע ברלוסקוני במדיניות 

בוש פגעה ' ורג'ב ג"שהוביל נשיא ארה
ממשלה בפופולאריות של ראש ה

שגם כך לא נהנה מאחוזי , האיטלקי
תולדה של הצהרות , תמיכה גבוהים

שנויות במחלוקת והתעקשותו לקיים 
ברית פוליטית עם מפלגות מהקצה הימני 

  .של המפה
  

רות לפרלמנט האיטלקי תוצאות הבחי
היו מהצמודות ביותר , 2006באפריל 

גוש . בהיסטוריה הפוליטית של היבשת
 של רומאנו פרודי תחת הנהגתו, השמאל

זכה בבחירות לבית התחתון בפער של 
הבחירות לסנאט . פחות מעשירית האחוז

והן הוכרעו בהפרש של , גם היו צמודות
הניצחון הדחוק של . שבע עשיריות האחוז

הושג בעזרת קולות אזרחים ש, פרודי
פגעו בלגיטימיות , החיים מחוץ לאיטליה

ישן של -של ראש הממשלה החדש
  .ובטרם זה התיישב על כיסא, איטליה

  
המנדט הגבולי שקיבל לא הרתיע את 

 180הוביל שינוי של שהחליט ל, פרודי
כפי , מעלות במדיניות החוץ האיטלקית

פרודי התבטא בחריפות נגד . שהבטיח
פעל להוצאת , המלחמה העולמית בטרור

הכוחות האיטלקיים מעיראק ובחר 
להתקרב לרוסיה על חשבון הקשרים עם 

ב והמדינות הקרובות לה באיחוד "ארה
  .האירופי

  
שינוי המדיניות לא הזניק את הצמיחה 

והוא החל לחפש את , הציבורית שפרודי
שביל הזהב שיציג אותו כמנהיג הפועל 

אך במנותק , לתווך בסכסוכים באחריות
פרודי . מהקו האמריקני הלא פופולארי

לשושבין ראשי בהקמת הכוח היה 
הוצב בדרום אשר הבינלאומי החדש 

לבנון לאחר המלחמה מלחמת לבנון 
 חיילים איטלקים נשלחו 2,500. השנייה

שפועל תחת פיקוד , לאזור כחלק מהכוח
מדיניות זו שיפרה את מעמדה . איטלקי

שזכתה לתמיכה , הבינלאומי של איטליה
גורפת בבחירות למושב זמני במועצת 

  .2006הביטחון בסוף 
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 התיקו ,למרות העדנה בזירה העולמית
הפוליטי מביא למשבר פוליטי מתמשך 

שאף הוביל להתפטרותו , בזירה הפנימית
של פרודי בתחילת השנה על רקע מחאה 
חברתית סביב התוכנית להרחיב את 

שורה על . נזה'הבסיס האמריקני בויצ
יחד עם התפטרותם של , הפגנות גדולות

, שלושה משרי המפלגה הקומוניסטית
את התפטרותו הביאה את פרודי להגיש 

בחלוף שבועיים של . לנשיא נאפוליטאנו
גיבש פרודי מסמך הבנות חדש עם , דיונים

חברות הקואליציה שאפשר את הקמתה 
  .מחדש

  
  ?ארצות הברית של אירופה

  
שינויים רבים עברו על יבשת אירופה מאז 
. סיומה של המלחמה הקרה הראשונה

הדמוקרטיה התפשטה , מסך הברזל הורם
  .חוד התרחב גם הואמזרחה והאי

  
, התהוותה של המערכת העולמית החדשה

וחשיבותן הגוברת של מדינות האיחוד 
מציבות את המהפכים , ביחד ולחוד

מובילות , הפוליטיים בגרמניה וצרפת
, המסורתיות של היבשת" האלטרנטיבה"

ביבשת מאז גל ביותר כאירוע המשמעותי 
  .השינויים של העשור הקודם

  
עשוי אשר , סרקוזי-מרקל-הציר בראון
נוכח שינויים פוליטיים צפויים להתרחב ל

צפוי להוביל את , באיטליה ובספרד
על . האיחוד האירופי בשנים הקרובות

כתפיהם של שלושת המנהיגים הללו 
מוטלת המשימה של הידוק היחסים עם 

ב בד בבד עם יישור השורות בתוך "ארה
 רלוונטיהאיחוד האירופי ומיצובו כגורם 

  .  בינלאומייםבטיפול במשברים
  

עשויות , במידה ויצליחו במשימתם
מדינות אירופה להשיב לעצמן לפחות 
חלק מהעוצמה המדינית שאבדה להן 

  . באמצע המאה הקודמת
  

  הערות
  
, המאבק על אירופה, קוק'ויליאם היצ. 1
  .הוצאת עם עובד , 196-202,248' עמ

  
עוד על יחסי האיחוד האירופי עם . 2
" הכרעה טורקית קרבה"רקיה במאמר טו

  .בגיליון זה
  
3 .France 'would use nuclear arms', 

BBC, 19/01/2006  
  
עוד על אימוץ עמדות קיצוניות על ידי . 4

שובו "המרכז הפוליטי באירופה במאמר 
  בגיליון זה" של הימין האירופי

  
5 .L. Wright, "The Terror Web", The 

New Yorker, 02/08/2004

  פה מורו'ב: צילום. רומנו פרודי, ראש ממשלת איטליה
  

פרודי היה לשושבין ראשי בהקמת הכוח הבינלאומי החדש אשר הוצב 
 חיילים 2,500. בדרום לבנון לאחר המלחמה מלחמת לבנון השנייה

. שפועל תחת פיקוד איטלקי, ק מהכוחאיטלקים נשלחו לאזור כחל
שזכתה , מדיניות זו שיפרה את מעמדה הבינלאומי של איטליה
  .2006לתמיכה גורפת בבחירות למושב זמני במועצת הביטחון בסוף 
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 זכתה מפלגת 1999 באוקטובר 3-ב
החירות האוסטרית בראשותו של 

 מקולות 27%-הלאומן יורג היידר ב
הבוחרים והייתה למפלגה השנייה 

אשר , הישגו של היידר. בגודלה בפרלמנט
הביע תמיכה לא פעם במדיניות הרייך 

  .זעזע רבים, השלישי

במאמץ למנוע את , 2000 בפברואר 1-ב
 14הכריזו , דר לממשלהצירופו של היי

חברות האיחוד האירופי על שורה של 
בין . סנקציות דיפלומטיות נגד אוסטריה

אלו כללו חרם על שליחים , היתר
אוסטרים מדרג בכיר והצהרה כי נציגים 
אוסטרים שיתמודדו לתפקידים 
במוסדות בינלאומיים לא יזכו לתמיכת 

מחלקת המדינה האמריקנית . האיחוד
  .קול צעדים דומיםהודיעה כי תש

רואה "ממשלת ישראל הכריזה כי היא 
את שליחותה ותפקידה לעמוד בשער 
האומות ולהתריע על תופעה כה חמורה 
של ממשלה מערבית אירופית הכוללת 

הלקח . נאציים-בתוכה אלמנטים ניאו
למד כי ההיסטורי של תקופת השואה מ

זהו יום שחור ...אין לקבל תופעות שכאלה
וסטרית ויום עצוב לדמוקרטיה הא

השגריר ". למשפחת האומות החופשיות
ולא , אוסטריה הוחזר לישראלבהישראלי 

  .2002עד קיץ  הלווינשב 

הלחץ הבינלאומי הוביל לסערת רוחות 
בווינה וקיטב את החברה האוסטרית  בין 

עם הנורמה " ליישר קו"אלו שביקשו 
הכלל האירופית לבין אלו שתמכו 

 בהיידר בתוך המשך התמיכה. בהיידר
אוסטריה הביא את האיחוד האירופי 
להסיר את הסנקציות לאחר שבעה 

מספר שבועות לאחר מכן בחר . חודשים
. אס.היידר להופיע בכינוס של ותיקי אס

שם תקף את מנהיגי האיחוד על 
לקראת סוף , עם זאת. ]1 [התנהלותם

 פרש היידר באופן רשמי 2000שנת 
ת אך נותר דמו, מהנהגת המפלגה

  .משפיעה מאחורי הקלעים

עמדותיו של היידר נגד האיחוד האירופי 
. ונגד ההגירה היו קיצוניות וגזעניות

 על  נראה היה כי הצלחתו מבשרתלרבים
הולדתה של תנועת שלטון פשיסטית 

  .חדשה במרכז אירופה
  

התחזקו בשנים תנועות ימניות קיצוניות 
.  במדינות רבות באיחודהאחרונות
, בולגריה, דנמרק, בלגיה, דהולנ, בצרפת
סלובקיה ושוויץ זכו , פולין, רומניה

, קיצוניות להצלחות-מפלגות ימניות
-וברוב המקרים לאחוזי תמיכה דו

בולגריה ורומניה , בצרפת. ספרתיים
הצליחו מנהיגי הימין הקיצוני להגיע 

  .למקום השני בבחירות לנשיאות
  

בחינה של העמדות השולטות בממשלות 
במדינות  כי אירופי כיום מעלה האיחוד ה

שכונו עד , רבות הפכו שורה של יוזמות
ללב , לא מזמן גזעניות וקיצוניות

  .המדיניות הממשלתית
  

מהקמת האיחוד רק שבע שנים חלפו 
 עד כמה .האירפי ואירופה שינתה פניה

השתנתה היבשת יעיד היחס הנוכחי ליורג 
כיום מושל מחוז קרינתיה בדרום , היידר
כשהכריז היידר לאחרונה כי . יהאוסטר

כמעט , יאסור בניית מסגדים במחוז שלו
ברוב מדינות . ולא נשמע קול מחאה

דבר היוזמה הגזענית כלל לא , האיחוד
  ].2[מהדורות החדשות  הגיע ל

  
  הסיבות להתחזקות

  
הסיבות להתחזקות הימין הקיצוני 

הסיוע הכלכלי . באירופה הן רבות
העשירות וד שהעניקו מדינות האיח

; נטל בשנות מיתוןלמדינות העניות הפך ל
מיליוני מהגרים שעשו את הדרך ממדינות 
עולם שלישי ומהמדינות העניות באיחוד 

עבודה " גזלו"למדינות העשירות בו 
מהמקומיים והביאו לעלייה באבטלה 

, ולערעור המרקם החברתי, במקרה הטוב
להרחבת מעגל הפשיעה ולירידה בביטחון 

אל אלו הצטרפה . קרה הרעהאישי במ
המלחמה העולמית בטרור שהביאה 
לעלייה בעוינות למהגרים בכלל 

  .ולמוסלמים בפרט

מדינות אירופה כי הן סברו במשך שנים 
מתקפת . חסינות מפני גל הטרור העולמי

הגם , 2001 בספטמבר 11-הטרור של ה
, ב"סימפתיה רבה כלפי ארהעוררה ש

למים נתפסה כעוד נדבך במאבק של מוס
, למעט בריטניה". שטן הגדול"קיצוניים ב

ב למלחמה "שיצאה ביחד עם ארה
 מאזרחיה 67-העולמית בטרור לאחר ש

ההשפעה על ,  בספטמבר11-נהרגו ב
ופית הייתה מינורית באופן החברה האיר

 כי הצהירופרשנים אירופיים רבים . יחסי
 ההרוגים 191". יקרהבאירופה זה לא "

 57- ו2004במרץ  11-בפיגוע במדריד ב
 7-ההרוגים במתקפת הטרור בלונדון ב

  . שברו את התזה הזו2005ביולי 

באיחור של שלוש שנים החלו אירופים 
, מהגרים מאפריקהרבים לראות ב

. טורקיה וממדינות ערב איום ביטחוני
ב "בעוברן תהליך דומה לזה שעברה ארה
-בחודשים שלאחר מתקפת הטרור ב

 באירופה לאמץ החלו מדינות רבות, 2001
חוקים מחמירים נגד טרור ולריסון 

הלך הרוח במוסדות השלטון . הגירה
חלחל לאזרחים והעוינות כלפי זרים 

תסכולם של אלו הלך וגבר . התעצמה
, לאור קיפוח גובר מצד השלטונות

והדברים הגיעו לכדי התפרצות אלימה 
עת שטפו , 2005 בנובמבר בהיקף רחב

  .ת צרפתמהומות אלימות את רחובו

שנמשכו עשרים ימים , המהומות הקשות
 כלי רכב בפריז 9,000-ובמהלכן נשרפו כ

גרמו לתגובות קשות בחברה , וסביבותיה
והובילו לעליית מדרגה נוספת הצרפתית 

ובקיטוב , בחקיקה נגד מהגרים מחד
ת הציפו בעיה המהומו. החברתי מאידך

שנוצרה מהתדרדרותם חברתית חמורה 
. ות מוצא שונות לפשעשל מהגרים מארצ

מאבקים בין כנופיות ממדינות שונות על 
שליטה ברחובות הפכו תכופים ואלימים 

הובילו לירידה בביטחון האישי של , יותר
האזרחים הותיקים במערב היבשת ויצרו 
דמוניזציה לרובעי המהגרים בערים 

  .שהצטיירו כגטאות מסוכנים, הגדולות

ו קיצוניות התחזק-תנועות ימניות

בשנים האחרונות במדינות רבות 

, בלגיה, הולנד, בצרפת. באיחוד

, פולין, רומניה, בולגריה, דנמרק

מפלגות הסלובקיה ושוויץ זכו 

וברוב המקרים לאחוזי , להצלחות

  .ספרתיים-תמיכה דו

אך , מהגרים רבים סבלו מעוני קשה
המצוקה הכלכלית לא הייתה מנת חלקם 

 מיתון האיחוד חוותרוב מדינות . בלבד
תופעת לוואי של . כלכלי זה מספר שנים

אשר , אותו מיתון היא העלייה באבטלה
נושקת לעשרה אחוזים בשלוש מארבע 

, גרמניה -המדינות הגדולות של האיחוד 
בקרב האוכלוסייה . צרפת ואיטליה

הצעירה המספרים אף מטפסים אל מעבר 
נתון , לעשרים אחוזים בחלק מהמדינות

יה לחוסר שקט קרקע פוריהמהווה 
  .אזרחי

  שובו של הימין האירופי
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
נלחמה אירופה בכל תופעה של גזענות , לאחר מלחמת העולם השנייה

כמו שאירע בתחילת , באותן הזדמנויות. צה בתחומהולאומנות שצ
אולם בשנים האחרונות שוב צץ לו , נראה היה שהטיפול עזר, העשור

 ...הימין הקיצוני עם אותה רטוריקה מוכרת
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הגלובליזציה הרעה אף היא את מצבם 
של בעלי המקצועות המסורתיים 

. המעמדות הנמוכיםרובם בני , באירופה
החקלאות הצרפתית , כך לדוגמא

שלה כוח כלכלי והשפעה , המפוארת
מצאה עצמה נאבקת כנגד , פוליטית רבה

הגבינות ושאר , הירידה במכירת היין
דירתם של יצרנים בשל ח, מוצרי המזון
וחדירתו של המזון המהיר , זולים בעולם

סחורה סינית . לתרבות האוכל הצרפתית
זולה אשר הציפה את השווקים 

לפגיעה עמוקה בתעשיות האירופים גרמה 
 לפיטורים גרמהו, המסורתיות ביבשת

  .המוניים

המיתון ושיעור המסים הגבוה שממשלות 
קליטת , בין היתר, הטילו בכדי לממן

. הגבירו את רחשי ההתמרמרות, הגריםמ
שורה של מנהיגים לאומניים 

 נכון את לתעלאשר ידעו , ופופוליסטים
הצליחו להרחיב את , הזעם הציבורי

בסיס התמיכה שלהם אל מעבר לכפרים 
. בערים הגדולות" לבנות"ולשכונות ה

בקרב חלק מהמנהיגים זכו לתמיכה 
  .קיצונים בכל רחבי האיחוד

  תדהמה בצרפת

מנהיג הימין הקיצוני , אן מרי לה פן'ז
הדהים את אירופה כולה , בצרפת

כשהצליח להעפיל לסיבוב השני בבחירות 
  . 2002לנשיאות צרפת באפריל 

  

אשר קצין לשעבר בלגיון הזרים , לה פן
היה , יריים'אלגבעינוי אזרחים הואשם 

לאחד מהמנהיגים המפורסמים של הימין 
הוא נודע . וןהקיצוני האירופי בדור האחר

 ,אנטישמי ושונא זרים, כמכחיש שואה
שהסתבך לא פעם בהצהרות שנויות 

  .במחלוקת
  

אם ניקח ספר " הכריז כי 1996בדצמבר 
בן אלף עמודים על מלחמת העולם 

מחנות הריכוז יופיעו רק בשני , השנייה
עמודים ותאי הגזים רק בעשר או חמש 

; "'פרט'זה מה שנקרא . עשרה שורות
נשיא צרפת  האשים את 1997ר בפברוא

בקבלת שוחד , אק שיראק'ז, דאז
-ב; "בני ברית "דוגמתמארגונים יהודיים 

 טען כי הכיבוש הנאצי בצרפת לא 2005
 התאונן כי 2006בקיץ ; "לא אנושי"היה 

בנבחרת הכדורגל של צרפת יש יותר מדי 
ובמהלך מסע " שאינם צרפתים"שחורים 

א המיועד  כינה את הנשי2007-הבחירות ב
על שום מוצאו , "הזר"ניקולא סרקוזי 

  .ההונגרי
  

 אחוזי תמיכה בסיבוב 16.8-לה פן זכה ל
והעפיל לסיבוב השני , 2002-הראשון ב

תוך שהוא מנצל פילוג במחנה 
המפולגת פוליטית , צרפת. הסוציאליסטי

מתנגדיו של . התאחדה נגדו, בדרך כלל
אק שיראק יצאו להפגין בעדו תחת 'ז

". לא לפאשיסט, הצביעו לנוכל "הסיסמא
ההתגייסות הציבורית הבטיחה לשיראק 

 82בו השיג , ניצחון גורף בסיבוב השני
  .אחוזי תמיכה

היה זה הישג השיא של לה פן שזכה 
לעשרה אחוזי תמיכה בלבד בבחירות 

רבים מרעיונותיו בנוגע , עם זאת. 2007
נטבעו , לריסון ההגירה ולמיגור הפשיעה

וס כתוצאה ממהומות פריז בלב הקונצנז
  .2005בנובמבר 

  
שר , ניקולא סרקוזי, מועמד השמרנים

עורר סערה , הפנים בעת המהומות
כשכינה את המהגרים המתפרעים 

בליל ". חברי כנופיות"ו" חלאות"
המהומות הרביעי הוא הכריז על מדיניות 

ואיים כי מהגרים " אפס סובלנות"של 
אחר ל. שיתפסו מתפרעים יגורשו מצרפת

סיום המהומות הבטיח לקדם יוזמות 
חקיקה שתאפשרנה סלקציה בין מהגרים 

 פולשניים יותר ויישום אמצעי מעקב
  ].3[אחרי זרים בצרפת 

  
, בין היוזמות השנויות ביותר במחלוקת

המתיר , וק שאושר בחודש שעברח
א למהגרים -נ-לרשויות לערוך בדיקות ד

המבקשים להיכנס לצרפת לשם איחוד 
בכדי להוכיח שהם אכן בני , חותמשפ

  .אותה משפחה
  

סרקוזי זכה אמנם לביקורת רבה מצד 
השמאל הסוציאליסטי על אופן ניהול 

אך ,  ועל העמדות שלו מאזהמשבר
הקשחת העמדות נגד המהגרים לא 

בבחירות . הייתה נחלתו הבלעדית
מועמדת  הציגה 2007-לנשיאות ב

עמדות נחרצות , סגולן רויאל, השמאל
  .תר משהציגו מועמדי השמאל לפניהוי
  

, בהתייחס לפשיעה הגואה
הסוציאליסטים הצרפתים תלו את 
האשם במשך שנים בקיפוח מצד 
השלטונות ולחצו לשפר את התנאים 

 במטרה לצמצם את םאקונומי-הסוציו
רויאל עוררה סערה כשנטשה . הפשיעה

בכפייה לגייס הקו המסורתי והציעה את 
כאמצעי ,  הצרפתי לצבאעבריינים צעירים

  .לשיקומם
  

הרחבות ביותר שידעה , המהומות בצרפת
נות הסטודנטים בסוף יבשת מאז הפגה

נתנו , שנות השישים של המאה שעברה
במדינות . ביטוי לתסכול חברתי מצטבר

אחרות באיחוד האירופי בהן זכו מפלגות 
 םהימין הקיצוני להישגים אלקטוראליי

 בשנים האחרונות אמנם לא הגיעו
כדי התפרצות אלימה כמו להדברים 
אך המאבקים החברתיים , בצרפת

  .במדינות אלו טעונים לא פחות
  

  קיצוניות מקצה לקצה
  
בה מהווים המוסלמים שישה , הולנדב

השיעור השני , האחוזים מכלל האוכלוסיי
הנהיג פים פורטיין את , בגודלו באיחוד

, פורטיין. הימין הקיצוני בתחילת העשור
היה רחוק , אל מוצהרהומוסקסו

  מפלגת החירות האוסטרית: צילום. הצלחתו עוררה שדים רדומים. יורג היידר
  

עמדותיו של היידר נגד האיחוד האירופי ונגד ההגירה היו קיצוניות 
רת על הולדתה של תנועת לרבים נראה היה כי הצלחתו מבש. וגזעניות

  .שלטון פשיסטית חדשה במרכז אירופה
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מהמאפיינים הקלאסיים של מנהיגי 
אך עמדותיו , הימין הקיצוני באירופה

 והנחרצות נגד מיעוטים אתניים סחפ
  .אחריו רבים

  
הקים פורטיין מפלגה  2002בפברואר 

שחרטה על דגלה את המאבק , חדשה
. במהגרים בכלל ובמוסלמים בפרט

בחירות המוניציפאליות שנערכו בחודש ב
ץ הוא הציב עצמו בראש רשימת מר

 36-וזכה ל" רוטרדם שטוב לחיות בה"
מעמדו של פורטיין התחזק . אחוזי תמיכה

גם בזירה הלאומית וסקרים שפורסמו 
לקראת הבחירות לפרלמנט ניבאו 

  .למפלגתו כשליש מהקולות
  
, תשעה ימים לפני הבחירות,  במאי6-ב

נרצח פורטיין על ידי פעיל למען זכויות 
י חיים שביקש לעצור את הסחף בעל

, למרות הרצח. שהוביל פורטיין נגד זרים
, מפלגתו של פורטיין התמודדה בבחירות

וזכתה ,  אחוזי תמיכה17-זכתה ב
כולל תיק , בארבעה תיקים בממשלה

, למרות התקוות לשינוי. ההגירה
הממשלה התקשתה לתפקד ובבחירות 
מוקדמות שנערכו כבר שמונה חודשים 

יכה במפלגתו של פורטיין צנחה התמ
בבחירות . לחמישה וחצי אחוזים בלבד

 המפלגה לא הצליחה לעבור כלל את 2006
היחס למהגרים , עם זאת. אחוז החסימה

  .נשאר על הסדר היום
  

במאי סערה הולנד לאחר ש 2004בנובמבר 
, גוך-תיאו ואן, הסרטים הימני קיצוני

הרצח . הולנדי ממוצא מרוקנינרצח בידי 
 לעלייה במקרי ההתנכלות הביא

ובחודשים לאחר מכן , למוסלמים
 אייאן הירסי . הותקפו כחמישים מסגדים

הולנדית ממוצא סומלי אשר הייתה , עלי
מהמבקרות הקולניות ביותר נגד 

, 2003-האסלאם ונבחרה לפרלמנט ב
קיבלה איומים ברצח לאחר שכתבה 

  .גוך-תסריט לאחד מסרטיו של ואן
  

רו להולנדים כי עליהם הבהיאירועים אלו 
לבצע שינויים בדרך שבה הם נוהגים 

גם , ובדומה לצרפתבמיעוט המוסלמי 
בהולנד אימצו מנהיגי המרכז הפוליטי 
יוזמות שהיו פעם נחלתם של המפלגות 

ההולנדים החלו ליישם . הקיצוניות
 במטרה למנוע מדיניות של אינטגרציה

גטאות תרבותיים דוגמת אלו שצצו 
המהגרים . וד האירופיברחבי האיח

להכיר , נדרשים לדעת הולנדיתבהולנד 
בחוקה ההולנדית ולשמור על חוקי 

גם בנושאים העומדים בניגוד המדינה 
זכויות דוגמת שמירה על , לעקרונות דתם

  .נשים והומוסקסואליים
  

שנאת הזרים והימין הקיצוני מוסיפים 
, זו לצד זה, ומתחזקים בשנים האחרונות

בשת דוגמת פות במערב היבמדינות נוס
  .שוויץ ואיטליה, דנמרק, בלגיה

-  ב"הבלוק הפלמי "זכתה מפלגת, בבלגיה
, המפלגה. 2003 מהקולות בבחירות 12%

שעודדה הכחשת שואה ויחס גזעני נגד 
דוברי הצרפתית (ואלונים מהגרים וה

הוצאה אל מחוץ לחוק על ידי , )בבלגיה
במקומה קמה . בית המשפט העליון

, "האינטרס הפלמי" בשם דשהמפלגה ח
פלמית -הנשענת על אידיאולוגיה לאומנית

המפלגה זכתה . וחפצה להתפצל מבלגיה
באחוזי תמיכה גבוהים בבחירות 

ושמרה , 2006המוניציפאליות באוקטובר 
ספרתיים גם -על אחוזי תמיכה דו

הלאומיות שנערכו שנה מאוחר בבחירות 
  ].4[יותר 

  
 2005רואר בחירות שנערכו בפב, דנמרקב

 את המבקשת לשמר, העםזכתה מפלגת 
-ב, מבנה החברה המסורתי של דנמרק

, שנה לאחר מכן. אחוזי תמיכה 13.2%
גרם עיתון דני לסערה עולמית כשפרסם 
קריקטורות אשר הציגו את הנביא 

פרסום זה הוביל . מוחמד באור מגוחך
למהומות במדינות מוסלמיות ואף הביא 

 את שגריריהן את סעודיה ולוב להחזיר
עיתונים , מן העבר השני. מקופנהגן

צרפת ונורבגיה פרסמו , מובילים בגרמניה

אף הם את הקריקטורות במחאה על 
באמצע החודש . הפגיעה בחופש הביטוי

, תיערכנה בחירות חדשות בדנמרק
  .ומפלגת העם צפויה לשמר את כוחה

  
, בבחירות שנערכו בחודש שעבר, בשוויץ

.  אחוזי תמיכה29-בזכתה מפלגת העם 
שהובילה יוזמות חקיקה שנויות , המפלגה

במחלוקת דוגמת ההצעה לגרש מהגרים 
מאשימה את המהגרים , שילדיהם פשעו

. בפשעי האלימות והסמים במדינה
עמדותיה של המפלגה זוכות לתמיכה 
, גוברת והולכת בשוויץ בשנים האחרונות

והקנו לה את שיעור התמיכה הגבוה 
  .1919 אחת במדינה מאז ביותר למפלגה

  
שם הצהיר ראש הממשלה , באיטליה

רומנו פרודי ערב הבחירות האחרונות כי 
, "רע יותר מבצרפת"מצבם של המהגרים 

לתמיכה " הליגה הצפונית"מפלגת זוכה 
למרות . בשיעור של כחמישה אחוזים
המפלגה , התמיכה הצנועה יחסית

מצליחה לרשום הישגים במאבקה נגד 
ראשי הערים . וסלמיםהמהגרים המ

בבולוניה ובגנואה  ביטלו בספטמבר 
האחרון היתרי בנייה למסגדים לאחר 

  .מתוך קמפיין של מפלגת העם השוויצרית נגד זרים

 אחוזי 29-זכתה מפלגת העם ב, בבחירות שנערכו בחודש שעבר, בשוויץ
ת דוגמת שהובילה יוזמות חקיקה שנויות במחלוק, המפלגה. תמיכה

גרים מאשימה את המה, ההצעה לגרש מהגרים שילדיהם פשעו
   .בפשעי האלימות והסמים במדינה
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שמנהיגי הליגה הצפונית איימו לקיים 
באתרי הבנייה " יום החזיר"את 

  ].5 [המיועדים
  

 של גם בחלקים המרכזיים והמזרחיים
שנים האיחוד התחזק הימין הקיצוני ב

זכתה המפלגה , בסלובקיה. האחרונות
הרואה במיעוט ההונגרי החי , הלאומית

 אחוזי 12-ב, במדינה סכנה לעתידה
ליגת ", בפולין; תמיכה בקיץ האחרון

בגישה נוקשה דוגלת " המשפחות הפולנית
. גרמנים והומוסקסואלים, נגד יהודים

המפלגה הייתה חברה בקואליציה עד 
בהן לא הצליחה , הבחירות האחרונות

, ברומניה; ז החסימהלעבור את אחו
בהנהגתו של " רומניה הגדולה"מפלגת 

ואדים טיודור ובסיועו של מכחיש השואה 
 13-בהאסטרטג הפוליטי אייל ארד זכתה 
; 2004-אחוזי תמיכה בבחירות ב
וולן , בבולגריה זכה מכחיש שואה אחר

המתייחס למהגרים הטורקיים , סידרוב
לשמונה אחוזי , "כובשים"בבולגריה כאל 

בבחירות לנשיאות . 2005-יכה בתמ
עפיל סידרוב שנערכו בשנה שעברה ה

  .לרבע מהקולותלסיבוב השני וזכה 
  
  

של החברה האירופית  חזרהב

יש מן ללאומיות ולעתים ללאומנות 

שהרי תפיסות אלו , האירוניה

לסיבות בגינן הוקם מנוגדות 

דוגמת הרצון , האיחוד האירופי

 ערכים הומניטארייםלקדם 

ק קשרים כלכליים ולהד

  .ותרבותיים בין מדינות היבשת

  

  מביטים לעתיד בחשש

, התחזקות הימין הקיצוני באירופה
לרמות שלא נראו ביבשת מאז מלחמת 

. אזהרהמהווה תמרור , העולם השנייה
לה פן , מנהיגים לאומניים דוגמת היידר

אך רבים , ופורטיין נעלמו אמנם
 מהרעיונות שקידמו ונחשבו לקיצוניים

זוכים היום לתמיכה , בתחילת העשור
בה . רחבה של המרכז הפוליטי באירופה

הולכות קיצוניות -מפלגות ימניות, בעת
תוך ,  מדינות האיחודומתחזקות במרבית

קידום יוזמות קיצניות וגזעניות יותר 
  .מבעבר

שקיבל ביטוי , התיקו הפוליטי ביבשת
, מוחשי בבחירות האחרונות באיטליה

מקשה על קיומן , כיה'צריה והונג, גרמניה

מציאות זו יוצרת . של קואליציות יציבות
, וודאות ותסכול-אי, קיפאון פוליטי

  ].6 [המחזק את הקיצונים משני הצדדים

והתחזקות הימין , שימור התיקו מחד
הופך את המפלגות , הקיצוני מאידך

הלאומניות ללשון המאזניים ולשותפות 
ות הכרחיות בקואליציה בכמה ממדינ

במדינות בהן נאבקות המפלגות . היבשת
, הגדולות שלא לשתף את הימין הקיצוני

אחדות משותקת מוקמת לרוב ממשלת 
שרק לעיתים נדירות שורדת קדנציה 

מדיניות זו , ברוב המקרים. מלאה
יציבות פוליטית אשר -מובילה לאי
מנהיגים כריזמטיים מזמינה 
 מהשוליים הפוליטיים ופופוליסטיים

  ".ולעשות סדרלבוא "

ללאומיות של החברה האירופית  חזרהב
שהרי , יש מן האירוניהולעתים ללאומנות 

בגינן הוקם לסיבות תפיסות אלו מנוגדות 
דוגמת , האיחוד האירופי מלכתחילה

 ולהדק ערכים הומניטארייםהרצון לקדם 
קשרים כלכליים ותרבותיים בין מדינות 

  .היבשת
  

ל כל נה המשותף הניצב בבסיסן שכהמ
הסיבות המובילות להתחזקות הימין 

הוא המאבק , בשנים האחרונותהקיצוני 
מבחינה ו של האיחוד האירופי על זהות
, פנימית-חברתיתמבחינה , דתית

במערכת ו של האיחוד ומבחינת מקומ
  . פוליטית העולמית-הגיאו

  
התנאים המתקיימים באירופה כיום 

ולידה את למציאות שה אינם דומיםעדיין 
אציזם והפאשיזם בשנות העשרים הנ

, עם זאת. והשלושים של המאה שעברה
התחזיות השחורות לגבי העתיד 

יחד עם , הסוציאלי של האיחוד האירופי
הקשחת מדיניות ההגירה והקיטוב 

הצפויים להקים כמה , העולמי המתהווה
ממדינות העולם השלישי על האיחוד 

עלולים לדרדר חלקים נרחבים , האירופי
  . האירופית אל סף הפאשיזםבחברה

  
האם תדענה הדמוקרטיות האירופיות 

מלחמת "האם ? להגן על עצמן
הכרעה -ביבשת הינה ברת" התרבויות

מה יתרחש ? בכללי משחק דמוקרטיים
ביבשת כשמנהיגים לאומניים יקראו 

מי ? לתקוף בתי כנסת במקום מסגדים
האם שוב ? יישאר להוביל את המחאה אז

שיציל אותה , וד סםתזדקק אירופה לד
  ?מעצמה

  
  

  הערות

1 .K. Connolly, "Haider embraces SS 
veterans", The Guardian, 02/10/2000  

2 ."Austria's Haider says to ban 
mosque-building", Reuters, 27/08/2007  

3. A. Sage, "Sarkozy gets tough with 
suburban hooligans", The Times, 

01/11/2005  

עוד על המאבק הפוליטי בבלגיה במאמר . 4
  .בגיליון זה" ?סופה של הממלכה"

5 .I. Traynor, "The rise of mosques 
becomes catalyst for conflict across 

Europe", The Guardian, 11/10/2007  

בין "עוד על התיקו הפוליטי באירופה במאמר . 6
  .בגיליון זה" סוציאל דמוקרטיה לשמרנות



 

- 14 - 

 מהולנד בשנת בעצמאות זכתה בלגיה
שביקשו , למעצמות התקופה הודות 1830

יצור חיץ בין גרמניה החליש את הולנד ולל
לגבול הפכה בלגיה , בעל כורחה. וצרפת

-בין הצפון הגרמני, התרבותי באירופה
  .והדרום הלטיני נורדי

  
בירתו של האיחוד , עיר הבירה בריסל

, ו" נאטהאירופי ומקום מושבו של מטה
עיר ב.  עצמאייפדראלנהנית ממעמד 

 פלמית דוברת הייאוכלוסמתגוררת 
ואלונית דוברת ואוכלוסייה ו הולנדית
  . הצרפתית

  
יטויים המתח בין העמים השכנים זכה לב
ונראה , שונים לאורך ההיסטוריה הבלגית

כי השקט השורר בשנים האחרונות נשמר 
 ,עם זאת. הודות לרמת החיים הגבוהה

-לים התרבותיים המונצחים בדוההבד
לאומיות של המדינה הופכים את ה

חלוקת בלגיה לשתי מדינות אפשרות 
שני או פיצולה של המדינה ל, עצמאיות

, חצאים שיסופחו להולנד ולצרפת
  .לתרחיש ריאלי

  
  תולדות הסכסוך

  
היא החבל , ארצם של הפלמים, פלנדריה

מיליון שישה . העשיר יותר בבלגיה
בו מניבים תוצר שנתי ם אזרחים החיי

הפריון .  מיליארד דולר240בשווי 
הממוצע לעובד פלמי גבוה בכמעט רבע 

 נתון הגורם, הוואלונימזה של הפועל 
לאוכלוסייה הפלמית לראות באוכלוסייה 

כעצלנית ולא  דוברת הצרפתית
  .פרודוקטיבית

  
. גם השפה מהווה מקור למתיחות בבלגיה

 59%- כ,על פי נתוני הממשלה הבלגית
 19%מהפלמים שולטים בצרפתית לעומת 

בלבד מקרב הוואלונים ששולטים 
אלונים רואים בהתעקשות והו. בהולנדית

, הפלמים לדבר הולנדית כלאומנות
והפלמים רואים בשליטה הדלה של 

כחוסר יכולת , הואלונים בשפה ההולנדית
  .רצון לתקשראו 

  
הבכורה בבלגיה לא הייתה תמיד מנת 

לאחר הקמתה . בל הפלמיחלקו של הח
 היה חבל הוואלונים 1830-בשל בלגיה 

מכרות הפחם ועפרות . מבוסס יותרה
, טח החבל סיפקו תעסוקה רבה בשהברזל

. הפלמים הסתפקו בחקלאותבעוד 
המהפכה התעשייתית שעברה על אירופה 

הגיע קודם , 19-החל מאמצע המאה ה
לקראת . שהתעשר ראשון, לחבל הפלמי
פעלה בבלגיה תנועה  כברסוף המאה 

מבוססת שדרשה זכויות אינטלקטואלית 
כגון הכרה בשפה , לאוכלוסייה הפלמית

וזו אכן הוכרה , ההולנדית כשפה רשמית
  .1898-ב
  

מלחמת העולם הראשונה צבעה את 
עת , המאבק התרבותי בגוונים לאומניים

קיבלו חלק מהתושבים הפלמיים את 
כמשחרר נאור מהאליטה  הכובש הגרמני

 חזרה יבמלחמת העולם השני. הצרפתית
סיפור התמיכה הפלמי בגרמנים פעם 

  .נוספת
  

התרבות ההולנדית הקרבה היחסית בין 
לתרבות הגרמנית שיחקה לטובת 

בכדי אשר פעלו , הנאצים. הפלמים
העדיפו , שני העמים בבלגיהלסכסך בין 
זכו הפלמים , כתוצאה מכך. את הפלמים

וקדם של להקלות מנהלתיות ולשחרור מ
בעוד השבויים הוואלונים , שבויי מלחמה
לאחר המלחמה שפטו . לא שוחררו
, פי פעולה עם הנאציםתהבלגים מש

  .והמאבק הלאומי של הפלמים נפגע
  

והתחזקה בשנים האחרונות שבה 
, םהדרישה לפילוג בקרב הפלמי

ת בין הלאומים כשלמתיחות המסורתי
זלת ידה והפלמים על אמתווספות טענות 

הממשלה הפדראלית בטיפול של 
אחרונים בקרב בסקרים . במהגרים

יותר זוכה יוזמת הפילוג בהפלמים 
  .מארבעים אחוזי תמיכה

  
 המאגד היא מושג "התנועה הפלמית"

 התומכים בשימור תחתיו את כל
רבים . התרבותית הפלמיתהמורשת 

בתנועה זו מעוניינים בהיפרדות מהחבל 
עלת שם פו, דובר הצרפתית, הוואלוני

למען הזהות הנלחמת , תנועה מקבילה
  .הצרפתית

  
הנאבקות למען , הוואלונימפלגות החבל 

אימצו , שימור השפה והתרבות הצרפתית
 לצדעקרונות המהפכה הצרפתית את 

תפיסות סוציאליסטיות רדיקליות 
הפלמים לכנות נוהגים , בשל כך .אחרות

רפובליקה ה" בלעג וואלוניהאת 
  ".אירופההסובייטית האחרונה ב

  
קרצה אכן האידיאולוגיה המרקסיסטית 

שהקימו גרעין תמיכה , רביםלוואלונים 
. למען שימור הפדרציה הבלגית

המרקסיסטים הוואלונים מאמינים כי 
  בין שני הלאומים בבלגיה מונעהמאבק

המעוניינות למנוע על ידי האליטות 
מפועלים משני הלאומים להתאחד 

  . למאבק מעמדי
  

עשיר ה החבל הפלמי הוא בהמציאות 
מספר ושיותר ומניב יותר תוצר למדינה 

הוואלונים המועסקים במגזר הציבורי 
. נוחה לוואלונים, כפול ממספר הפלמים

מסגרת מדינית אלו מעוניינים לשמר 
  .אף אם לא הדוקה, משותפת

  

הממוצע לעובד פלמי גבוה הפריון 

בכמעט רבע מזה של הפועל 

 לאוכלוסייה םנתון הגור, הוואלוני

הפלמית לראות באוכלוסייה 

כעצלנית ולא  דוברת הצרפתית

  .פרודוקטיבית

  
  

  הזירה הפוליטית
  

כיום הפלמית מחולקת הזירה הפוליטית 
, הקבוצה השמרנית. לשלוש קבוצות

המורכבת ממפלגות מהמרכז הפוליטי 
 .דמוקרטית-מפלגה הנוצריתדוגמת ה

בתוך המפלגה ישנם רבים התומכים 
אך ,  המעמד האוטונומי הפלמיבחיזוק

ת אח. ואלוניםואינם מחפשים להיפרד מה
היוזמות הפופולאריות בקרב חברי 
הקבוצה היא ההצעה לכונן קונפדרציה 

. הפדראלית הנהוגה כיוםהשיטה במקום 
מעוניינים השמרנים , במלים אחרות
ואלונים ינהלו באופן ושהפלמים וה

בעוד , עצמאי את חבלי הארץ שלהם
ות החוץ והביטחון תיוותר בידי מדיני

  .הממשלה
  

, יה היא השמאל הפלמייהקבוצה השנ
, המורכב ממפלגות דוגמת הירוקים

נוטות כולן , הליברלים והסוציאליסטים
  .לקבל את החלוקה הקיימת בבלגיה

  
,  השפעה פוליטית רבהקבוצה השלישיתל

זוהי הקבוצה . אך רק נציג אחד בפרלמנט
די מפלגת הלאומנית המיוצגת על י

, קיצונית-הימנית" האינטרס הפלמי"
. נאצית-שהואשמה בעבר במדיניות ניאו

הבלוק "תחת השם , בגלגולה הקודם

  ?סופה של הממלכה
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
בין הצפון הפלמי דובר ההולנדית והדרום , חלוקתה האתנית של בלגיה

שני העמים להפחית את את רצון משקפת , תואלוני דובר הצרפתיוה
 , בשנים האחרונותהקיטוב החברתי המתגבר. הקשרים האחד עם השני

  . את אפשרות פיצולה של בלגיה למוחשי מתמידהופך
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 הואשמה המפלגה כי היא דוגלת, "הפלמי
מפלגה זו , כיום. נאצית-במדיניות ניאו

 תומכת בעצמאות מלאה לפלמים
המתירה קליטת ומתנגדת לכל מדיניות 

יחוד עם  לאהיוזמה. מהגרים בבלגיה
, קבוצה זוהולנד זוכה לתמיכה רחבה ב

  . בהולנדםכמו גם בקרב פוליטיקאי
  

המקבילה הוואלונית למפלגת האינטרס 
 "החזית הלאומית"היא  הקיצונית הפלמי

אן 'הנושאת שם דומה לשם מפלגתו של ז
הדמיון אינו מסתיים . מארי לה פן בצרפת

בדומה למנהיג , כאן וראשי המפלגה
למשפט הועמדו ,  הקיצוני בצרפתהימין

והורשעו בעבירות של הסתה וגזענות 
החזית הלאומית . במהלך השנים

פועלת למען עליונות צרפתית הוואלונית 
ועושה שימוש בתעמולה גזענית כלפי 

  .הפלמים וכלפי מהגרים
  

שהיא , למפלגת האינטרס הפלמיבניגוד 
 בגודלה בפלנדריה וזוכה ההשנייהמפלגה 

,  מהציבור הפלמיכשלישל לתמיכה ש
לעשרה אחוזי החזית הלאומית זוכה 

והישגיה , אלוניהו לכל היותר בותמיכה
  . זניחיםתהפדראליובבחירות 

  
  היפרדות כתסריט ממשי

  
 2006בחודש דצמבר באחד הלילות 

הפסיקה תחנת הטלוויזיה הממשלתית 
 על מנת לדווח את שידוריה ואלוניםושל ה

על המסך . מאותכי הפלמים הכריזו על עצ
הופיעו תמונותיהם של המלך אלברט 

הנסים לכיוון , השני ושל המלכה פאולה
. שדה התעופה במטרה לברוח מהמדינה

 אך התבררה כמתיחההטלוויזיה תוכנית 
בתחילה , הזעם החברתי שגרמה

ומאוחר יותר " הכרזת העצמאות"מ
 כי העידה, מהבדיחה הלא מוצלחת

יש מחשיב את תרחהציבור בבלגיה 
  . ההיפרדות לריאלי

  
התרחיש הריאלי ביותר מבין האפשרויות 

התרחיש שבו מחליטים בפלנדריה הוא 
ובוואלוניה להיפרד ולהסתפח להולנד 

  .ולצרפת בהתאמה
  

צירוף . תהיה הולנדהגדולה המרוויחה 
-החבל הפלמי למדינה יגדיל את התוצר ב

 מיליארד דולר ויעמיד את התוצר 230
,  מיליארד דולר850 ההולנדי הכולל על

הולנד . ג של הודו כיום"בדומה לתמ
 בגודלה 12-כלכלה התהפוך להמאוחדת 

ומעמדה הפוליטי בתוך האיחוד , בעולם
צירוף החבל . ומחוצה לו יתחזק בהתאם

יגדיל את ,  לעומת זאתהוואלוני לצרפת
שיספיקו ,  מיליארד דולר150-התוצר ב

לצרפת לעבור את בריטניה ולהתייצב 
  .כלה החמישית בגודלה בעולםככל

  
 73,000בתרחיש כזה ייתכן כי גם 

 הגרמנים האתניים החיים בבלגיה

בשלושה מחוזות אוטונומיים יבקשו 
ממנה התנתקו לאחר , להסתפח לגרמניה

  .מלחמת העולם הראשונה
  

  שאלת בריסל

  
למיניהם בעיה גדולה שתומכי ההיפרדות 

היא עתידה של עיר  טרם מצאו לה מענה
בעיר ובפרבריה מתגוררים . רה בריסלהבי

כמעט חמישית מכלל , ן בני אדםשני מיליו
למרות שבריסל . האוכלוסייה הבלגית
מחצית מהתושבים , שוכנת באזור הפלמי

מהם  8.5%דוברים צרפתית בלבד ורק 
גם בריסל מהווה . מדברים הולנדית בלבד

הודות , מרכז פוליטי וצבאי בינלאומי
ו "רופי ולמטה נאטלמוסדות האיחוד האי

  . שקבעו בשטחה את משכנם
  

הנראית אפשרות ה, בהתחשב בכל אלו
. את בריסל" לבנאם"סבירה מכל היא 

שמר את מעמדה הקוסמופוליטי היא ת
בעוד המרכז , כבירת האיחוד האירופי

 בתרחישהפוליטי הבלגי יתחלק 
,  לחלופין.בין האג ופריס ההיפרדות

 בריסל תישאר בשטח הפלמי
לוסייה דוברת הצרפתית תזכה והאוכ

  שכזהתרחישב. תרבותי-למעמד אוטונומי
סביר להניח כי מעצמות אירופה יתורו 
, אחר מיקום חלופי למוסדות האיחוד

כוח המתחזקת בכדי לא להעניק להולנד 
  .פוליטי רב מדי

  
פלנדריה בתרחיש בו , אפשרות שלישית

, וואלוניה הופכות למדינות עצמאיות

ת בריסל כבירת האיחוד תהיה להשאיר א
  . בתוך פלנדריההאירופי 

  
משני הצדדים תומכי ההיפרדות בזמן ש

" פדרליסטים"ה, חולמים על שינוי
מודעים היטב , מהצד בחששמתבוננים 

לקלות שבה המתח בין הלאומים עלול 
להתדרדר לאלימות במידה ורמת החיים 

  . תיפגע
  

, המוטו הלאומי הבלגילעת עתה נראה כי 
L'union fait la force"" , כוח "או

הופך יותר ויותר , "באמצעות אחדות
, לאמירה צינית במדינה שסועה אתנית

שאת המכנה המשותף שלה הגדיר פעם 
, מדינהאחד הפוליטיקאים הבולטים ב

קבוצת , המלך: "הפלמי איב לטרם
  "...הכדורגל וכמה סוגים של בירה

 

  אתר הסנאט הבלגי, גאי גוסנס: צילום?  יתפצל–הפרלמנט הבלגי 

את " לבנאם"הנראית סבירה מכל היא אפשרות ה, במקרה של פיצול
לשמר את מעמדה הקוסמופוליטי כבירת היא תוכל . יסל לחלוטיןבר

 בתרחישבעוד המרכז הפוליטי הבלגי יתחלק , האיחוד האירופי
   .בין האג ופריס ההיפרדות
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 התמנה מוסטפה 1923 באוקטובר 29-ב
. נשיאה הראשון של טורקיהכמאל ל

העניק לטורקיה המודרנית את ל כמא
תחומי  ברפורמות באמצעות דמותה
נודע  והוא הדת והפוליטיקה, הכלכלה

  . או אתאטורק"אבי הטורקים"כ

אתאטורק  של בחמש עשרה שנות כהונתו
צבאה של טורקיה למוקד הכוח  הפך

 השמירה בידיו הופקדה. החשוב במדינה
מרבית . ני של טורקיהעל צביונה החילו

בתקופת שלטונו של  חונוהיסודות שה
נותרו על כנם גם לאחר אתאטורק 

  .הרפורמות הדמוקרטיות במדינה

 חוקים שיועדו להפוך את הוא חוקק
נאסרה חבישת הכובע . טורקיה למודרנית

בגדים ועודדה לבישת , הפז, המסורתי
 אלכוהול ואף שתיית הותרה. אירופיים
ו ואותיות לטיניות זיקוק מפעלים להוקמו

  .החליפו את האלפבית המסורתי

פני על משתרעת  טורקיה המודרנית
 70-למעלה מ וחיים  בה ר" קמ780,000

  .חמישית מהם כורדים, מיליון בני אדם

, פזורה הטורקית מונה כמה מיליוניםה
. בגרמניהמתגורר חלק גדול מהם 

מקיימת קשרים תרבותיים טורקיה 
חיה אוכלוסייה בהן ת הדוקים עם מדינו

מקומיים דוברת טורקית בדיאלקטים 
אן 'אזרבייג, דוגמת קזחסטן

  .וטורקמניסטן

  שואת הארמנים
  

מאנית 'העותחלשה האימפריה , בשיאה
הגדול פי שבעה מטורקיה של על שטח 

צפון האימפריה השתרעה מ. היום
חצי האי ערב ומזרח דרך , אפריקה
, כךכפועל יוצא מ. ועד הבלקן, אירופה

תושבי האימפריה הרכיבו פסיפס אתני 
ולצידם , מרביתם היו מוסלמים. מגוון

חיו בני קבוצות אתניות אחרות דוגמת 
  .היוונים והיהודים, הכורדים, הארמנים

 
 הייתה הנהגת 19-מאמצע המאה ה

. צים מבית ומחוץהאימפריה נתונה ללח
ובהן הארמנים , מספר קבוצות אתניות

אביב "ה משאבו השרא, והכורדים

. ופיתחו שאיפות לאומיות" העמים
שראתה , הארמנים זכו לתמיכה מרוסיה

הזדמנות להחליש את האימפריה 
  .הדרומית

  
נקט שליט , לקראת סוף המאה

הסולטן עבדול חמיד , האימפריה דאז
הוא הסית . "הפרד ומשול"בשיטת , השני

והטיל , ארמניםלהתנכל לאת הכורדים 
.  מיסים כבדיםעל הארמנים
יצא צבא , על כךמשהתקוממו 

לעיתים בסיוע כנופיות , האימפריה
. להרוג בכפרי הארמנים, כורדיות

 1894-1896בפעולות אלו נרצחו בשנים 
  .למעלה ממאה אלף ארמנים

הטורקים " הדיחה מפלגת 1908-ב
את הסולטן תוך הבטחות " הצעירים

שלטונה של המפלגה . למהפכה ליברלית
י והתאפיין לבש במהרה אופי לאומנ
זאת למרות , באפליה על בסיס גזעי

שהטורקים הצעירים זכו בתחילה 
לתמיכת קבוצות מיעוטים דוגמת 

  .הארמנים

תמיכתה של רוסיה בארמנים נמשכה 
ההתעוררות בחבל . לאורך השנים

הארמני של הקיסרות הרוסית במהלך 
מלחמת העולם הראשונה העלתה את 

 יהפכוהחשש באיסטנבול כי הארמנים 
על איסוף השלטונות הורו . לגיס חמישי

והחלו ליזום כלי הנשק מכפרי הארמנים 
 רבים אולצו .תושביםה כנגדהתנכלויות 

  . קשיםלעבוד בכפייה בתנאים

 תגייסהחלו ארמנים לה, כתוצאה מכך
שהיווה איום על האימפריה , לצבא הרוסי

 נעצרו 1915 באפריל 24-ב. מאנית'העות
 ממנהיגי 250-ל כוהוצאו להורג באיסטנבו

אירוע זה היווה את יריית . הארמנים
הפתיחה לשורה של מעשי טבח כנגד 

שואת "שנודעו לימים כ, הארמנים
  ".הארמנים

מאות אלפים נשלחו למסע אל מעבר 
לגבולות האימפריה ומרביתם נרצחו 

טובעו ,  נשרפואחריםאלפים . בדרך
בחלק , על פי עדויות ניצולים. והורעבו

שה שימוש בגז על מנת מהמקרים נע
  . להמית ילדים

מספר הארמנים שנרצחו אומדן רשמי של 
מעריך את  1918- ל1915בין השנים 

.  למיליון וחצי750,000בין הנספים 
טוענים כי מדובר , מצידם, הטורקים

בהגזמה פרועה וכי מספר הארמנים 
. שמתו בשנים אלו קרוב יותר למאה אלף

ם מתו רוב הארמני, לטענת הטורקים
 ומהשלכות הקרבות מרעב, ממחלות

  .במסגרת מלחמת העולם הראשונה

את  אסור להזכיר בטורקיה, עד היום
הממשלה הטורקית . השואה הארמנית

 הבהירה לא פעם כי הכרה לדורותיה
 , מצד מדינה אחרתבשואה הארמנית

מדינות . עם טורקיההיחסים תערער את 
אינן  החפצות ביקרה של טורקיה רבות
, מכיוון שכך. ירות בשואה הארמניתמכ

מכירות באופן רשמי  מדינות 21רק 
  .2007 נכון לשנת בשואה הארמנית

צבאה של אתאטורק הפך את 

טורקיה למוקד הכוח החשוב 

והפקיד בידיו את , במדינה

השמירה על צביונה החילוני של 

אתאטורק נחשב אמנם . טורקיה

אך מרבית היסודות , לדיקטטור

רו על כנם גם לאחר שהניח נות

  .הרפורמות הדמוקרטיות במדינה

  
  טורקיה והאיחוד האירופי

הויכוח סביב שאלת צירופה של טורקיה 
השוני  עקב טעון במיוחדלאיחוד האירופי 

שאמורה , דתי של טורקיה-התרבותי
להיות החברה המוסלמית הראשונה 

  . באיחוד

 מיליון 70השפעת הצטרפותם של 
וד האירופי תהיה אזרחים טורקיים לאיח

, המדינות העשירות באיחוד. דרמטית
מהצפה בפועלים דרך קבע החוששות 

נרתעות , מהמדינות החדשות באיחוד
מהמחשבה כי פועלים טורקיים יוכלו 
להיכנס לשוקי העבודה המקומיים ללא 

העובדה כי רמת החיים הממוצעת . קושי
בטורקיה רחוקה מאוד מרמת החיים 

יחה כי שנים באיחוד האירופי מבט
ארוכות יעברו בטרם תתמתן הנהירה 

במדינות המבוססות . הטורקית מערבה
גברה העוינות למהגרים של האיחוד 

הצטרפות טורקית בשנים האחרונות ולכן 
  .מהווה כאב ראש טורדני במיוחד

  ההכרעה טורקית קרב
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
, קוו ביחסי הדת והמדינה-מאבק פנימי בניסיון לשנות את הסטטוס

,  שמערימות מדינות האיחוד האירופיתסכול גובר והולך לאור הקשיים
ות המכירות בשואה קרב בלימה דיפלומטי מול מספר גדל והולך של מדינ

ראש סדר ם הנמצאים באלו הנושאי. הארמנית ומלחמה בטרור הכורדי
 .יומה של אנקרה ומלבים את תחושת הזעם והניכור בקרב הטורקים
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מדיניות ההגירה , לאורך עשרות שנים
מדינות מערב אירופה הליברלית של 

בעיקר , יםאפשרה למאות אלפי מהגר
ליהנות מכל מה שמדינת , מצפון אפריקה

מערכת ,  חינוך חינם-רווחה יכולה להציע 
, משכורות גבוהות, בריאות מתקדמת
תרבותית -התפיסה הרב .פנסיה וקצבאות

לשמר את המנהגים למהגרים  אפשרה
 וכתוצאה מכך ודפוסי החיים השונים

 גטאות תרבותיים בליבה של נוצרו
  .אירופה

ה העולמית בטרור וההאטה המלחמ
 בשנים והכלכלית ביבשת הגביר

 .האחרונות את העוינות כלפי מהגרים
ניסיונותיה של טורקיה ביחד עם , זאת

הצטרפות , להצטרף לאיחוד האירופי
שעשויה להזרים מיליוני מהגרים 

הפכו את , מוסלמים למערב היבשת
 למטרה מרכזית למובילי המחאה אנקרה

  .נגד המהגרים

שתי המדינות בהן ,  והולנדצרפת
מוסלמית היה יאוכלוסהמתגוררת 

עשרה ושישה כעם , יבשתהגדולה ביותר ב
קיבלו בשנה האחרונה , בהתאמהאחוזים 

החלטות נגד מהגרים בכלל ונגד טורקיה 
החלטות אלו הגבירו את תחושת . בפרט

  .הקיפוח של המהגרים

 נרצח בהולנד במאי 2004בנובמבר 
על , גוך-ני תיאו ואןהסרטים הימני קיצו

הרצח עורר . ידי הולנדי ממוצא מרוקני
בחודשים במדינה וסערה ציבורית 

שלאחר הרצח הותקפו מוסלמים רבים 
סערו , שנה לאחר מכן.  מסגדים50-וכ

ההתפרצות האלימה . הרוחות גם בצרפת
במהלכה התעמתו , 2005בפריז בנובמבר 

במשך עשרים ימים עם  מהגריםאלפי 
-חון תוך שהם מציתים ככוחות הביט

את הציבור זעזעו , כלי רכב 9,000
, האירופי בכלל ואת הצרפתים בפרט

והביאו לשיא את התומכים בשינוי 
  .במדיניות ההגירהמרחיק לכת 

דעת הקהל הזועמת בשתי המדינות 
עמדות של הימין הקיצוני נגד הובילה 

ר יומם של מנהיגי המהגרים אל ראש סד
  .המרכז הפוליטי

 האחרונה עבר המאבק אל בתי בשנה
שעסקו בשתי סוגיות רגישות , המחוקקים

, "חוק הרעלה "-במיוחד בתחום זה 
נערות מוסלמיות לעטות רעלה האוסר על 

וחוק האוסר על הכחשת ,  ספריבבת
 . השואה הארמנית

 הודחו שלושה 2006 בספטמבר 26-ב
פוליטיקאים הולנדיים ממוצא טורקי 

לאחר , מרשימתן של שתי מפלגות
שסירבו להכיר בקיומה של השואה 

הדחתם הובילה מאוחר יותר . הארמנית
  .חרם מצביעים ממוצא טורקי בהולנדל

שבועיים לאחר מכן עבר באסיפה 
הבית התחתון של , הלאומית הצרפתית
חוק הקובע כי , הפרלמנט הצרפתי

הכחשת השואה הארמנית מהווה עבירה 
  .פלילית בדומה לשואה היהודית

 איימו ת החקיקה הצרפתיתבעקבו
בחרם מסחרי על סחורות הטורקים 
המיוצאות לטורקיה בהיקף של , צרפתיות

, בנוסף.  מיליארד דולר בשנה5-כ
 ברעיון לחוקק חוק נקרההשתעשעו בא

שינציח את מעשיה השנויים במחלוקת 
  .יר'של צרפת בשנות שלטונה באלג

היוזמות האירופיות נגד טורקיה עוררו 
ראו בהן כאמתלות שם , קרהזעם רב באנ

מבחינת . למנוע את צירופה לאיחוד
הם עשו כל שביכולתם על מנת , הטורקים

. קבלה לאיחוד האירופי הלעמוד בתנאי
נשיא הנציבות האירופית , למרות זאת

חוזה בארוסו העריך כי טורקיה לא תוכל 
-ואולי רק ב, 2021להצטרף לאיחוד לפני 

2025] 1.[  

ות וי וטורקיה צפהשיחות בין האיחוד
להתחדש לקראת תחילת השנה 

ח השנתי על "לאחר שיוגש הדו, האזרחית
  .התקדמות הרפורמות הנחוצות בטורקיה

ישנם לפחות , על פי הנציבות האירופית
שמונה נושאים בהם נדרשת טורקיה 

ניכר בטרם תוכל להתגמש באופן 
, בין היתר. ריאליתמועמדותה להיחשב 

מות בתחום התקדהאירופים דורשים 
רפורמות  וחופש הדת, חופש הדיבור
הסרת החרם על לצד , בתחום הכלכלי
שכבר חברה באיחוד , קפריסין היוונית

  .האירופי

הכרה בשואה הארמנית אינה כלולה 
למרות ניסיון של , ברשימת הדרישות

, אק שיראק'ז,  לשעברנשיא צרפת
  .לצרפה

מהווה בעיה נוספת סוגיית קפריסין 
תחילת הסכסוך באי . קיםמבחינת הטור

כוחות צבא פלשו עת , 1974-הקטן ב
לחלק הצפוני של האי במטרה טורקיים 

 הלשים סוף להתנכלויות כנגד האוכלוסיי
הפלישה הסתיימה . הטורקית המקומית

חלוקת האי לחלק טורקי בצפון ולחלק ב
ולחילופי אוכלוסייה , יווני בדרום

צעד זה לא זכה להכרה על ידי . נרחבים
קהילה הבינלאומית וצפון קפריסין ה

  .הטורקית מנודה מהעולם

מחרימה טורקיה באופן , כתוצאה מכך
הטורקים . קפריסין היווניתעקבי את 

מעוניינים שצפון קפריסין תקבל 
לגיטימציה בינלאומית בטרם יסירו את 

אולם תנאי , החרם על קפריסין היוונית
  זה אינו מקובל על האיחוד האירופי

  לוויזיהט: צילום. 2005נובמבר , מהומות פריז

במהלכה התעמתו מהגרים , 2005ההתפרצות האלימה בפריז בנובמבר 
-רבים במשך עשרים ימים עם כוחות הביטחון תוך שהם מציתים כ

, את הציבור האירופי בכלל ואת הצרפתים בפרטזעזעו , כלי רכב 9,000
  .במדיניות ההגירהוהביאו לשיא את התומכים בשינוי מרחיק לכת 
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, הקשיים המוערמים על טורקיהלאור 
. כלפי היבשתבמדינה הניכור גדל 

בחודשים האחרונים צנח שיעור 
התומכים בהצטרפות לאיחוד האירופי 

,  בלבד43%- לכ70%-בקרב הטורקים מ
 הנערך סקר קבוע, "יורוברומטר"על פי ה

בנושאים על ידי הנציבות האירופית 
  . שונים הנוגעים לאיחוד

הלותן של מדינות הזעם והתסכול מהתנ
להתחזקות קרקע פורייה  מהוויםהאיחוד 

  .הפלגים הלאומניים והדתיים בטורקיה

  המערכת הפוליטית

.  גרמו לזעזוע בטורקיה2002בחירות 
בעקבות הצבתו של אחוז החסימה על 

 מקולות 47%ירדו לטמיון , עשרה אחוזים
ורק שתי מפלגות הצליחו (!) הבוחרים 

ת הפיתוח מפלג -להיכנס לפרלמנט 
שזכתה ברוב והצדק האסלאמית 

מיסודו , העממיתוהמפלגה הרפובליקנית 
  .של אתאטורק

 המפלגה האסלאמית לשלטון עלייתה של
עורר חשש בטורקיה ומחוצה לה כי 
המפלגה תנסה להנהיג משטר שיפגע 

מנהיג .  בדמותה החילונית של המדינה
רסיפ ,  וראש הממשלה החדשהמפלגה

 להרגעת הרוחות פעל, ארדואןטייפ 
 בכל האמור מתוןוהוכיח עצמו כמנהיג 

  .ליחסי דת ומדינה

,  כי שר החוץארדואן הכריז 2007באפריל 
הוא מועמד המפלגה , עבדאללה גול

 אדם הכוונה להציב. לנשיאות טורקיה
אחד מהמוסדות , דתי על כס הנשיאות

, האמונים על הפרדת הדת מהמדינה
אות הוביל למחאה ציבורית נרחבת ומ

בהפגנה שנערכה . אלפים יצאו לרחובות
 מיליון בני אדם 1.3- באפריל קראו כ29-ב

במה , לשמר את הפרדת הדת מהמדינה
שנחשבת להפגנה הגדולה בתולדות 

  .טורקיה

נאמן למורשתו של מייסד טורקיה 
הצבא לא התערב ,  אתאטורקהמודרנית
 תהליכים פוליטיים במדינהעבר בפעם ב

דת הדת במטרה לשמר את הפר
  .מהמדינה

שבר , בתגובה לסערה הציבורית
, יאסאר בויוקאניט, ל הטורקי"הרמטכ

רק מי "שתיקה בת שנתיים והצהיר כי 
שמאמין בדמותה החילונית של 
הרפובליקה הטורקית ואינו אומר זאת 

 כשנשאל. "יהיה לנשיא, מהשפה לחוץ
האם קיים אצלו ספק כלשהו שאדם 

בחר בכל שאינו עומד בקריטריון הזה יי
נחרץ וסירב " לא"ל ב"רמטכענה ה, זאת

 ].2 [להרחיב

לנשיאות לאחר ששני סיבובי הצבעה 
 ומנעו השגת הוחרמו על ידי האופוזיציה
הכריז ראש , שיעור ההשתתפות הנדרש

.  על בחירות מוקדמותארדואןהממשלה 
בניסיון להפיק לקחים מאובדן הקולות 

העדיפו מפלגות , 2002הרב בבחירות 
 להתמקד בהרצת מועמדים רבות
  .  מחוזות הבחירה85-ים בעצמאי

רשימת המועמדים הייתה ססגונית 
בוודאי ביחס לדימויה השמרני , במיוחד

מועמד , בין היתר,  והיא כללהשל טורקיה
שתי יצאניות  ושעבר ניתוח לשינוי מין

המועמדות עצמן העידו כי  .לשעבר
שלטונה של המפלגה הדתית הביא אותן 

כחלק מהמאבק על שימור , דלהתמוד
  .צביונה החילוני של טורקיה

-בבחירות זכתה מפלגת הפיתוח והצדק ב
 12%עלייה של ( מקולות הבוחרים 46.6%

המפלגה הרפובליקנית ). 2002מבחירות 
 מהקולות ומפלגת 20%-העממית זכתה ב

קיצונית -הפעולה הלאומית הימנית
 . מהקולות15%נכנסה לפרלמנט עם 

שוב עמד שר החוץ הבחירות חודש לאחר 
. לנשיא באוגוסט נבחר 28-וב, גול לבחירה

הוא הבטיח ניצחונו התקבל בשקט יחסי ו
   .קוו בענייני הדת- הסטטוסלשמר את

נדרשה הממשלה , בתוך שבועות ספורים
ישן בגבול -החדשה לטפל באיום חדש

בדמות התקפות טרור של , הדרום מזרחי
  .המחתרת הכורדית

  יםהמלחמה בכורד

שראשיתו , במחתרת הכורדיתהמאבק 
- כעד כהגבה , 80-עוד בתחילת שנות ה

 יצאו 90-בשנות ה.  קורבנות37,000
פעמים להתקפות הטורקים מספר 

בהתקפה .  בעיראק כנגד הכורדיםנרחבות
 חיילים 50,000חצו , הגדולה ביותר

הפעולות הללו היו . טורקיים את הגבול
וגו אולם מרגע שנס, מוצלחות בשעתן

  . הכורדים ההתקפות חודשו, הטורקיים

ל "הרמטכ הכריז, בנאומו מחודש אפריל
 על מתקפה נרחבת על ריכוזי הטורקי

. הכורדים במזרח טורקיה ובצפון עיראק
הוא מנה סדרה של פיגועים שכבר אירעו 

 חיילים 10כולל הרג של , בתחילת האביב
מנהיג הכורדים איים , בתגובה. טורקיים

אנשיו כי ,  מסעוד ברזאני,העיראקיים
  .מזרח טורקיה-יתקפו בדרום

הצבא הטורקי הוא אחד העובדה כי 
במזרח הצבאות החזקים והמאובזרים 

להצהרה הטורקית משקל מקנה  התיכון
 את לשמר המנסים, האמריקנים. רב

,  באזורהבריתות השבריריות שלהם
למרות , ביקשו מהטורקים להפגין איפוק

איחוד האירופי שגם האמריקנים וגם ה
 PKK-ה, מחתרת הכורדיתמכירים ב
  . כארגון טרור

בחודשים האחרונים החל הטרור הכורדי 
,  באוקטובר7-ב. כנגד טורקיה להתגבר

  ויקיפדיה, ראנדם: צילום. ארדואןראש הממשלה

עורר חשש בטורקיה ומחוצה האסלאמית לשלטון  המפלגה עלייתה של
לה כי המפלגה תנסה להנהיג משטר שיפגע בדמותה החילונית של 

פעל להרגעת הרוחות , ארדואןרסיפ טייפ , מנהיג המפלגה.  המדינה
  .והוכיח עצמו כמנהיג פרגמאטי בכל האמור ליחסי דת ומדינה
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באירוע שהוגדר כקשה ביותר בשנים 
  ].3[ חיילים טורקיים 13נהרגו , האחרונות

אשר דומה כי אימצה לאחרונה , טורקיה
אשימה ה, "כל העולם נגדנו"את גישת 

ו וגם את ישראל "מספר גורמים בנאט
מאמצי הגרעין . בסיוע עקיף לכורדים

,  מעבר לגבול המזרחיהאיראניים
היחסים המתדרדרים עם האיחוד 
והשימוש במרחב האווירי הטורקי על ידי 
חיל האוויר הישראלי הביאו להצטברות 

המחפש דרך , תסכול רב בטורקיה
  .להתפרץ

צבא הטורקי כז הבשבועות האחרונים רי
מזרח - חיילים בדרום100,000-למעלה מ
כשהם מלווים במטוסי קרב , המדינה
בשבוע האחרון של אוקטובר . ובטנקים

תקפו מטוסי חיל האוויר הטורקי מספר 
  .יעדים בכורדיסטאן העיראקית

ק התחייבות כורדית לעת עתה נראה כי ר
מתקפה , חילופיןלהפסקת אש או 

יוכלו , ראןאירופית על אי-אמריקנית
מתקפה טורקית נגד מעוזי לעצור 
  .הכורדים

בוושינגטון מודעים היטב לעובדה 

כי אם אירופה תסגור את הדלת 

תיגרר , סופית בפני טורקיה

חילונית -המדינה המוסלמית

לזרועותיהן של מדינות רדיקליות 

  . איראן, דוגמת שכנתה ממזרח

  בין אנקרה לוושינגטון

. ה לטורקיהב מייחסת חשיבות רב"ארה
  וסמיכותהמיקומה בין אסיה לאירופה

דוגמת  מבחינה פוליטית רגישיםלאזורים 
הבלקן , המפרץ הפרסי, המזרח התיכון

. אסטרטגיהופך אותה ליעד , והקווקז
עובדת היותה מוסלמית ודמוקרטית 

במיוחד בעיניו של הנשיא , חשובה ביותר
, בוש. וו' ורג'האמריקני הנוכחי ג

ם את הדמוקרטיה בקרב המעוניין לקד
  .תמדינות מוסלמיו

יחסי , לעומת היחסים עם אירופה
בשטחה של . טורקיה מצוינים-ב"ארה

טורקיה מצויים בסיסים צבאיים של 
 אף תורמת באופן  ואנקרההאמריקנים

טורקיה . פעיל למלחמה העולמית בטרור
אימנה חלק מכוחות הביטחון של 

 סייעה וטאליבן-אפגניסטן בעידן הפוסט
במשימות שמירת שלום בבוסניה 

  .ובקוסובו

מודאגים לא , כך נראה, האמריקנים
פחות מהטורקים מהאפשרות שאלו לא 

בוושינגטון . יתקבלו לאיחוד האירופי
מודעים היטב לעובדה כי אם אירופה 
, תסגור את הדלת סופית בפני טורקיה

חילונית -המדינה המוסלמיתתיגרר 
ות דוגמת לזרועותיהן של מדינות רדיקלי

  . איראן, שכנתה ממזרח

  הכרעה קרבה

טורקיה מגלמת בתוכה ניגודים רבים 
ההופכים את הפרופיל המדיני שלה 

היא מדינה מוסלמית אך גם . למורכב
היא משתרעת ברובה ביבשת ; חילונית
היא ; אך יש לה גם חלק אירופי, אסיה

מדינה שבה מתקיימות הפרות של זכויות 
היא ; קרטיתאולם נחשבת לדמו, אדם

; ו אבל רוכשת גם נשק רוסי"חברה בנאט
היא בעלת קשרים טובים בעולם הערבי 

אך יחד עם זאת , כללבובעולם המוסלמי 
משמרת יחסים קרובים עם מדינות 

 .ב בראשן"וארה, המערב

מתארכת של נושאים שורה הולכת ו
את החברה שנויים במחלוקת מפלגת 
 בחירתו של. הטורקית בשנים האחרונות

המאבק המתגבר בין אלו ; נשיא דתי
המבקשים לפנות לאירופה לבין אלו 

המתח ; המעדיפים את העולם המוסלמי
הנלווה לרפורמות חברתיות שיישומן 
החל כחלק מתהליך ההצטרפות לאיחוד 

המחלוקת הפנימית בשאלת ; האירופי
ב במלחמה העולמית "התמיכה בארה

בטרור וההתמודדות עם הטרור הגובר 
  .טורקיה מצד הכורדיםכלפי 

והאמונה , לנוכח ההתפתחויות האחרונות
ההולכת ומתגברת בטורקיה כי האיחוד 
האירופי אינו מעוניין לצרף אותה 

מתחילים לתהות באנקרה , לשורותיה
האם לא הגיעה השעה להפסיק ולתהות 

ובמקום זאת , מתי האיחוד ייאות לקבלם
לקבל החלטה עצמאית שתכריע לאן פניה 

  . כבר בעתיד הקרוב, דינה הגדולהשל המ

המקווה לסיוע כלכלי משמעותי , טורקיה
תאלץ למצוא אותו , מהאיחוד האירופי

במקום אחר במידה ובקשת ההצטרפות 
  .שלה תידחה

נראה הידוק הקשרים עם , במקרה כזה
האסלאמיות הרפובליקות רוסיה ועם 

עימן יש , מ"שהיו בעבר חלק מבריה
פתרון וק כלטורקיה קשר תרבותי הד

יחסי טורקיה עם רוסיה התהדקו . הגיוני
. באופן משמעותי בשנים האחרונות

 מיליארד 4.5- זינק מבין המדינותהסחר 
, 2005 מיליארד בשנת 15- ל2000בשנת 

 20-והוא צפוי להסתכם בלמעלה מ
  . מיליארד דולר השנה

סבלנותה של טורקיה כלפי האיחוד 
ה והיא צפוי, האירופי הולכת ואוזלת

  .לפעול בקרוב לשיפור מעמדה

 קת דלת סופית של האיחוד האירופיטרי
ב כגורם האחרון שיוכל "את ארהתותיר 

בטרם זו תיפנה , להשפיע על טורקיה
מבחינת מדינות למחוזות לא רצויים 

  .הגוש הדמוקרטי

  הערות

-ב, BBC-הדברים נאמרו בראיון ל. 1
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