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  תורכיה והאיחוד האירופי                  

    הכרזה על התחלת שיחות ההצטרפות      

  

 החליט האיחוד האירופי על התחלת שיחות הצטרפות עם 2005בר  באוקטו3-ב

נאמר כי מטרת , אשר קיבלה את ברכת אנקרה, בהכרזה האירופית. תורכיה

אך נטען במפורש , השיחות היא הצטרפותה של תורכיה כחברה מלאה לאיחוד

 . כי הצטרפות כזו אינה מובטחת מראש בשלב זה

 
את שלטון , ה לקדם את הדמוקרטיהבהכרזה האירופית מצוין שעל תורכי

את , ולהפסיק את העינויים בבתי הכלא; החוק ואת כיבוד זכויות האדם

איגודים מקצועיים , ואת אפלייתם לרעה של נשים, ההגבלות על חופש הביטוי

כן דורשת אירופה מתורכיה לייצב את מוסדותיה . ומיעוטים דתיים

מדיניותה בנושאי חוץ ההגנה ולהתאים את ; לקיים כלכלת שוק; השלטוניים

בנושא החוץ מודגשת במיוחד הסוגיה . למדיניותן של חברות האיחוד

תורכיה מתבקשת לתמוך במאמצים לפתרון כולל של הסכסוך : הקפריסאית

בה היא אינה מכירה (ם ולנרמל את יחסיה עם קפריסין "במסגרת תכנית האו

  ). רשמית לפי שעה

  

, שיא בתהליך בן למעלה מארבעים שנהההצהרה האירופית היא נקודת ה

" השוק האירופי("במסגרתו מנסה תורכיה לפלס את דרכה לאיחוד האירופי 

והמשכו בהסכם ; 1963תחילתו של התהליך בהסכם אנקרה משנת ). לשעבר

 ובהכרזת האיחוד האירופי על 1996-איחוד המכסים בין תורכיה והאיחוד ב

  .1999תורכיה כמועמדת לחברות מלאה בשלהי 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  תכני ודרכי המשא ומתן

ובמהלכו יותאמו כל האמנות וההסכמים , 2014המשא ומתן בין האיחוד האירופי לתורכיה צפוי להמשך עד שנת 

הבינלאומיים של תורכיה למדיניות האירופית וייושמו הרפורמות שהנהיגה תורכיה האחרונות בהתאם לאמנת 

תורכיה תצטרך להעלות לסטנדרטים אירופיים את .  חברות חדשות לאיחודעל פיה מצטרפות) 1993-מ(קופנהאגן 

את ; את מערכת התחבורה; את רמת השירותים הפיננסיים; את מערכת המשפט; יכולות הניהול של מוסדותיה

  .את ביטחון הפנים ועוד כהנה וכהנה; את מערכת החינוך; מערכת המיסוי

לשותפות תורכית מלאה באיחוד הכלכלי , בסופו של דבר, יישום מלא של הרפורמות התורכיות יוביל

השילוב במערכות הביטחון האירופיות נראה פשוט . כולל אימוץ היורו כמטבע הלאומי,  של אירופהוהמוניטארי

  .ו זה למעלה מחמישים שנה"בהיות תורכיה חברה בנאט, יותר

הסוגיות הנבדקות חולקו . חוד האירופיבימים אלה ממש מתחיל תהליך הבדיקה של תורכיה על ידי מומחי האי

עד לקבלת , של כל תחום בנפרד (Screening)" שיקוף" תחומי חיים שונים ומגונים אשר לגביהם יערך 34-ל

 התחומים כתואמים את התקן האירופי תוכל תורכיה 34רק  לאחר שיאושרו כל . אישור המוסדות האירופים

ההתקדמות התורכית בכל . " מכשולים34 למרוץ ארוך בן תורכיה יוצאת אם כן. להתקבל כחברה מלאה

  .נאמר בהסכם בין אירופה לתורכיה, "התחומים היא שתקבע את קצב המשא ומתן

  

  המשוכות העיקריות שבדרך

  :מרבית המשוכות מעליהן תצטרך תורכיה לדלג הן בתחומי הכלכלה וזכויות האדם

הכלכלה התורכית נחלצה .  כברת דרך משמעותיתתורכיה עשתה בשנים האחרונות, לתחום הכלכליבאשר 

התקדמות התהליך לקראת כניסה לאיחוד האירופי כבר החלה . 2001ממשבר חריף שפקד אותה במהלך שנת 

, כיה בשנות התשעים'הונגריה וצ, באותו אופן בו היא סייעה לכלכלתן של פולין, לסייע לכלכלה התורכית

  .םפורטוגל ויוון בשנות השמוני, ולספרד

 היה סך השקעות הזרות בתורכיה כמה עשרות מיליוני דולרים בלבד כאשר כלכלתה נחשבת 1992אם בשנת 

 מיליארד 6.5 - הגיע סך ההשקעות הזרות ל2005הרי בשמונת החודשים הראשונים של , כנמצאת בסיכון גבוה

ערך המניות בבורסה של  היו המשקיעים הזרים בעלי שני שליש מסך כל 2005באוקטובר , יתר על כן. דולר

  .הצהרת כוונות משמעותית של משקיעי החוץ, איסטנבול

שיעור עליית .  האינפלציה–תורכיה גם הצליחה להתגבר השנה על אחד החוליים הכרוניים של כלכלתה 

רמת אינפלציה הרחוקה אך ,   השנה8% -ל,  במהלך שנות התשעים70%המחירים ירד מרמה שנתית ממוצעת של 

עדיין מתחייבת הצלחה דומה בתחומים . 4% –רמה המותרת לחברות חדשות באיחוד האירופי במעט מה

הגירעון , )9%רשמית מעל (כמו רמת האבטלה , כלכליים אחרים בהם תורכיה רחוקה מדילוג מעל המשוכות

ובהם , ובעיקר שליטה הדוקה מידי של המדינה במספר ענפי משק)  מיליארד דולר בשנה40-כ(המסחרי 

  .חקלאות והאנרגיהה

. למרות שגם כאן כבר נעשתה כברת דרך מסוימת, נותרו גם כן מספר משוכות לא פשוטות  בתחום זכויות האדם

בשאלת הזכויות ; אירופה לא תרפה בכל הנוגע לשאלת מעמדו המיוחד של הצבא בחיים האזרחיים של המדינה

,  ההיסטוריים בין העם התורכי לעם הארמניובשאלת המשקעים; האזרחיות והתרבותיות של המיעוט הכורדי

רצח  ("נוסייד'ג" שחלק מהפרלמנטים האירופים כבר הגדירם כ1915-6כולל לקיחת אחראיות תורכית על אירועי 

כאשר הנושאים הכורדיים והארמניים ניצבים (שאלת חופש הביטוי בתורכיה בסוגיות לאומיות רגישות . )עם

, בעיקר נוכח העמדתו לדין של גדול הסופרים התורכים בעידן המודרני, פי רבממקדת כרגע עניין אירו, )בראש

  .אוראהן פאמוק

  

  



  

  עמדתה של אירופה

. לבין עמדת הציבור הרחב, באירופה מסתמן פער משמעותי בין עמדת מנגנון האיחוד האירופי ומרבית הממשלות

בין השאר מחשש לאובדנה כשותף (ד הממסד הפוליטי האירופי תומך ברובו בהצטרפותה של תורכיה לאיחו

משאלי דעת קהל מראים שרק . בעוד הציבור הרחב מודאג מאוד וברובו מתנגד, )במקרה של קריסת התהליך

המוטרדות , אוסטריה ויוון, בצרפת. כשליש מהציבור במדינות מערב אירופה תומך בהצטרפותה של תורכיה

הדרישה לקיום משאלי עם לאומיים בסוגיה אינה יורדת כאשר , תומך בהצטרפות רק כרבע מהציבור, במיוחד

  .מסדר היום

הימין מוטרד . חלקן מטריד את הימין האירופי וחלק אחר את השמאל, החשש הציבורי נובע ממכלול של סיבות

אפשרות הצפת אירופה בעובדים תורכים (מן העול הכלכלי הצפוי ; מוסלמי-במיוחד מהגברת המתח הנוצרי

כמו גם מעוצמתה הפוליטית של תורכיה בתוך , )שיידרשו כדי להעלות את רמת החיים בתורכיהוהיקפי הסיוע 

הוא מוטרד במיוחד מחולשת ; לשמאל האירופי דאגות אחרות. האיחוד כמדינה המאוכלסת ביותר באירופה

 ממעמדו החזק של הצבא אל מול המערכת הפוליטית והאזרחית ומהמשך אי כיבוד, הדמוקרטיה התורכית

  . בעיקר אלו של המיעוטים, זכויות האדם

משרטטות מתווה כמעט מתמטי , שיתלווה אליהן" שיקוף"שיחות ההצטרפות ותהליך ה, יחד עם זאת

) בדמות אמנת קופנהגן(אירופה הציבה את משוכותיה . שהאפשרות האירופית לסגת ממנו כמעט ואינה קיימת

הציבור האירופי יתקשה  לעצור , לוף היטב מעל המשוכותאם תורכיה תח. ותורכיה תבצע את מרוץ המכשולים

צרפת ואולי באחרונה גם גרמניה , יוון, אוסטריה(המדינות הבעייתיות ביותר מבחינת תורכיה . את התהליך

הוכחה לכך . אך ספק אם יעלה הדבר בידן, תנסנה ככל הנראה להציב מכשולים נוספים, ) אנגלה מרקלבהנהגת

נוכח הכישלון האוסטרי למנוע את , יה מסוגלת לעצור את התהליך קיבלנו ממש לאחרונהשמדינה בודדת לא תה

תורכיה תמצא את עצמה באיחוד האירופי , אם לא יקרה הבלתי צפוי. תחילת שיחות ההצטרפות עם תורכיה

וד שאנו יהיה דומה לאיח,  מדינות35 -שימנה עד אז כ, אם האיחוד האירופי, עם זאת, ספק. בעוד למעלה מעשור

 .מכירים כיום

 
  השלכות אפשריות על ישראל

התאמת מדיניות החוץ והביטחון התורכית לזו של האיחוד האירופי עלולה לפגוע במידה מסוימת בקשר 

וזאת גם בגלל הפגיעה הצפויה , החשש נוגע בעיקר לתחום הביטחוני.  של ישראל עם תורכיההבילטראלי

וגם נוכח העובדה שהתעשיות הביטחוניות הישראליות ) ישראלי-וד פרוהנחשב מא(בעצמאותו של הצבא התורכי 

  .אליהן תגדל המחויבות התורכית, עלולות לאבד עסקות עתידיות בהתמודדות מול התעשיות האירופיות

וזאת בעיקר נוכח ההשלכות ) ואף עושה כן(ישראל צריכה לתמוך בכניסת תורכיה לאיחוד , ל"למרות הנאמר לעי

כניסתה של אחת המדינות המוסלמיות החשובות בעולם לחברות . ארוכות הטווח של מהלך כזההאסטרטגיות 

תיצור גבול משותף לאירופה עם המזרח התיכון ותציב את חלון הראווה האירופי לנגד , מלאה באיחוד האירופי

החילוני , התורכיהצלחה לאורך זמן של המודל . על כל המשתמע מכך, סעודיה ועיראק, עיניהן של אזרחי איראן

עשויה להציג בפני עולם המוסלמי בצורה חדה ומוחצת יותר את הפער בין הישגי הכמאליזם אל ,  מערבי-והפרו

  .החומיניזםמול כישלונות  

אנו תלויים בראש ובראשונה , בכל הנוגע לשאלת ההצטרפות האפשרית של ישראל לאיחוד האירופי

מ של האיחוד עם תורכיה השפעה זניחה "כאשר לגורל המו, לשתיניפ-בהתפתחויות העתידיות בסכסוך הישראלי

  .ההצטרפותיחסית על סיכויי 

  

  

  


