
הקדמה 

חרף חשיבותו העולה ועוצמתו הגוברת לא זכה האיחוד האירופי 
)European Union, EU( למעמד מרכזי בשיח הפוליטי והחברתי 
בישראל במשך שנים רבות. אחת הסיבות לכך טמונה בתדמית 
ובתפישות של האיחוד האירופי בישראל: אלה דחפו את ישראל 
לנהוג לעתים כאילו הייתה אי באוקיינוס האטלנטי ולא מדינה 
השוכנת לחופי אגן הים התיכון ולגבולו של האיחוד האירופי. 

הגאוגרפי  ההיסטורי,  ההיבט  מן  כי  שטענו,  חוקרים  היו 
)כך,  "ישראל היא מאירופה, אך לא באירופה"  ואפילו הדתי, 
קרן  מטעם  כנס  במסגרת  ציבורית  בהרצאה  דינר  דן  למשל, 
כלכלי,  עורף  מהווה  האיחוד  ואכן,   .)2007 בשנת  בל  היינריך 
מתוך  צמחה  הציונית  התנועה  ישראל.  של  ופוליטי  תרבותי 
בהיסטוריה  ימיה  כל  מעורבת  והייתה  האירופית  התרבות 
בשנות  כבר  הזו  הזיקה  על  עמד  בן־גוריון  דוד  האירופית. 
העשרים במכתב ששלח אל ההיסטוריון והדיפלומט הלבנוני־

הפלסטיני ג'ורג' אנטוניוס )Antonius( בשנת 1925 )?(: 
אנו, אם כי הננו עם מזרחי, נעשינו לעם אירופי, ואנו רוצים 
לשוב לארץ ישראל במובן הגיאוגרפי בלבד. אולם תכליתנו 
לכוח  קשורים  ואנו  אירופית,  תרבות  פה  להקים  היא 
יסודות  שכל  זמן  כל  אופן  בכל  בעולם,  הגדול  התרבותי 

התרבות בפינה זו שבעולם לא נשתנו. 
)מצוטט אצל שלמה בן עמי, מקום לכולם, תל־אביב 1998, 

עמ' 331( 
אולם כיום, כידוע, רק לחלק מן האוכלוסייה היהודית בישראל 
של  זה  חלק  אצל  וגם  האירופית,  בתרבות  שורשים  ישנם 

האוכלוסייה היחס כלפי שכניהם הלא־יהודים בארצות מוצאם 
נוספים,  מטעמים  וכן  כך  משום  ואמביוולנטי.  מורכב  הוא 
מורכבות  הן  בישראל  הרווחות  והתפישות  העמדות  הגישות, 
ולא־אחידות, ולעתים אף שגויות בעליל. בדברים להלן אסקור 
את התפישות השונות ואת השלכותיהן על המדיניות הישראלית 

כלפי אירופה.
 

היחסים בין מדינת ישראל לאיחוד האירופי 

האיחוד האירופי )שכונה בעבר "הקהילה הכלכלית האירופית" 
European Economic Community, EEC, או "השוק המשותף"( 

כונן בראשונה יחסים דיפלומטיים עם ישראל בפברואר 1959. 
 European( האירופית  והקהילה  ישראל  חתמו   1975 בשנת 
הראשון  החופשי  הסחר  אזור  הסכם  על   )Community, EC

המסחרי,  במישור  הדוק  פעולה  שיתוף  ביניהן  התגבש  ומאז 
הוא  האירופי  האיחוד  כיום,  והתרבותי.  הפוליטי  הכלכלי, 
שותף הסחר החשוב ביותר של ישראל. השווקים של האיחוד 
ויעד  לישראל  ייבוא  של  ביותר  הגדול  המקור  הם  האירופי 
היא,  ישראל  ישראלית.  לתוצרת  בחשיבותו  השני  הייצוא 
בכל  אך  האירופי,  לאיחוד  יותר  קטנה  סחר  שותפת  כמובן, 
זאת נמנית עם קבוצת השותפות הגדולות ביותר של האיחוד 
האירופי במרחב האירופי־הים־תיכוני. כך למשל, בשנת 2009 
דורגה ישראל במקום ה־29 בין שותפות הסחר העיקריות של 
האיחוד האירופי, עם סחר כולל בשווי של כ־30 מיליארד אירו; 
37 אחוזים מהייבוא הישראלי )ללא יהלומים( מקורם באיחוד 
האירופי, ו־29 אחוזים מהייצוא הישראלי )ללא יהלומים( נשלח 

לשווקים של המדינות החברות באיחוד האירופי. 
האירו־ים־תיכונית  ב"שותפות  מלאה  חברה  היא  ישראל 
Euro- התיכון";  הים  למען  ברצלונה'/האיחוד  )'תהליך 
 Mediterranean Partnership [EMP] Barcelona Process/Union

for the Mediterranean( והיא משתתפת פעילה בכל תוכניותיה. 

ש ר ו ן  פ ר ד ו 

קרוב כל־כך, רחוק כל־כך:
ישראל והאיחוד האירופי

בקרב הישראלים שוררים רגשות מעורבים כלפי אירופה בכלל וכלפי האיחוד האירופי בפרט. על סמך 
סקרים שנערכו בשנים האחרונות, שרון פרדו מנתח את העמדות השונות של מנהיגים, גופים ציבוריים, 
אינטלקטואלים, התקשורת והציבור הרחב בישראל, ועומד על המכנה המשותף, ההבדלים והסתירות 
בין התפישות השונות. בצד רצון להשתייך לאירופה ומשאלת־לב להינתק מהמזרח התיכון, ישנם אף 
ביטויים של זלזול בחשיבותו של האיחוד, אדישות כלפיו, חששות מפני כוחם הגובר של המוסלמים 

ביבשת אירופה, ואף אמונה מוצקה כי כל האירופאים נגועים באנטישמיות.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ד"ר שרון פרדו הוא מנהל המרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית, מופקד 
על קתדרת ז'אן מונה ללימודים אירופיים ומרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל 

באוניברסיטת בן־גוריון בנגב.

pardosharon@yahoo.co.uk  :דוא"ל
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ראש הממשלה, דוד בן־גוריון, וקנצלר גרמניה, קונרד אדנאור )Adenauer(, בפגישה במלון וולדורף אסטוריה בניו יורק, 1 במרס 1960
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כדי לחזק את היחסים הפוליטיים, הכלכליים והטכנולוגיים־
המדעיים ביניהם, חתמו ישראל והאיחוד האירופי בשנת 1995 
במסגרת   )Association Agreement( התאגדות"  "הסכם  על 
השותפות האירו־ים־תיכונית. ההסכם נכנס לתוקפו בשנת 2000 
ומאז הוא מהווה המסגרת המשפטית ליחסי ישראל והאיחוד 
האירופי. נוסף על כך, נציג ישראלי מכהן כאחד מששת סגניו 
של המזכיר הכללי של האיחוד למען הים התיכון, בצד נציגים 

מאיטליה, יוון, מלטה, הרשות הפלסטינית ותורכיה. 
שהייתה  הראשונה  הלא־אירופית  המדינה  היא  ישראל 
ופיתוח"  למחקר  המסגרת  ב"תוכנית  מלאה  לשותפה 
 )Framework Programme for Research and Development(
חברות  שאינן  השותפות  המדינות  בין  האירופי.  האיחוד  של 
באיחוד ומאוגדות ב"מסגרת המחקר השביעית" )FP7(, ישראל 
מבחינת  ונורווגיה,  שווייץ  אחרי  השלישי,  במקום  מדורגת 
הוא  האירופי  האיחוד  כיום,  בתוכנית.  הפעילה  ההשתתפות 
הקרן  אחרי  בישראל  למחקר  בחשיבותו  השני  המימון  מקור 
משתתפים  ישראלים  ומדענים  וחוקרים  למדע,  הלאומית 
באורח פעיל בכל תחומי התוכנית. בשנים 2013-2007 ישראל 
עתידה להשתתף במימון "תוכנית מסגרת המחקר האירופית" 

בסכום כולל של כ־440 מיליון אירו.
בדצמבר 2004, מיד לאחר השקתה של "מדיניות השכנות 
ישראל   )European Neighbourhood Policy( האירופית" 
 Action( "תוכנית הפעולה"  יחד את  והאיחוד האירופי אימצו 
Plan(, שתהא בתוקף עד לאימוצה של תוכנית חדשה. "תוכנית 

הפעולה" קראה לצדדים להגביר את שיתוף הפעולה הפוליטי 
ישראל  של  הכלכלי  שילובה  את  להעמיק  ביניהם,  והביטחוני 
באיחוד האירופי, להאיץ את שיתוף הפעולה החברתי, התרבותי 
והמדעי ולחלוק באחריות למניעת סכסוכים ופתרונם. "מדיניות 
היחסים  בקידום  משמעותי  לזָרז  הייתה  האירופית"  השכנּות 
ו"תוכנית הפעולה" סיפקה להם  בין ישראל לאיחוד האירופי 

מסגרת חשובה במגוון רחב של תחומים.
ישראל  של  ההתאגדות  "מועצת  החליטה   2008 ביוני 
והאיחוד האירופי" )EU-Israel Association Council( על הידוק 
הדרגתי  ושדרוג  פיתוח  על  וכן  לאיחוד,  ישראל  בין  היחסים 
האירופית"  השכנּות  "מדיניות  במסגרת  היחסים  מערכת  של 
בשלושה תחומים עיקריים: שיתוף פעולה דיפלומטי; השתתפות 
אירופיות;  ותוכניות  עבודה  קבוצות  בסוכנויות,  ישראלית 
חזרה   2008 בדצמבר  האירופי.  בשוק  ישראלית  ואינטגרציה 
 Council of the( האירופי"  האיחוד  של  החוץ  יחסי  "מועצת 
בדבר  האיחוד  החלטת  את  שוב  ואישרה   )European Union

שדרוג היחסים הדו־צדדיים עם ישראל, וקבעה קווים מנחים 
להידוק המסגרות לקיומו של דו־שיח פוליטי אירופי־ישראלי. 
למען יישומה של החלטה פוליטית זו היה על ישראל והאיחוד 
של  התוכן  לגבי  ביניהם  ומתן  המשא  את  לסיים  האירופי 
אשר  חדש  משפטי  מסמך  לאמץ  במטרה  הפעולה",  "תוכנית 

יחליף את "תוכנית הפעולה". 
של  לשלטון  ועלייתה   2008 בשנת  יצוקה"  "עופרת  מבצע 
שדרוג  של  העתיד  על  כבד  צל  הטילו  נתניהו  בנימין  ממשלת 
בתהליך  ממשית  להתקדמות  ועד  הנוכחי  ובשלב  היחסים, 
נמצא  היחסים  שדרוג  כי  נראה  הישראלי־פלסטיני,  השלום 

ב"הקפאה עמוקה". 

חזרו  לא  האירופי  האיחוד  עם  ישראל  יחסי  למעשה, 
הצהרה   ,1980 בשנת  ונציה"  "הצהרת  מאז  תקין  למסלול 
מוחלטת  תמיכה  להבעת  מובהק  סימן  ישראל  ראתה  שבה 
בבעיה  דנה  ההצהרה  ערב.  במדינות  אירופה  של  וחד־צדדית 
ובסוגיה של ההתנחלויות  ירושלים  של  הפלסטינית, במעמדה 
בישראל  נתפש  האירופי  האיחוד  שניתנה,  ומאז  היהודיות, 
כקבוצה של מדינות אנטי־ישראליות בעלות היסטוריה ונטיות 

אנטישמיות. 

התפישות בישראל לגבי האיחוד האירופי 

דעת הקהל 
גם  שנתמכות  האירופי,  האיחוד  של  הפוליטיות  עמדותיו  רוב 
על־ידי המדינות החברות בו, נתפשות בישראל כעמדות עוינות 
בעוד  ואכן  ישראל.  של  ויעדיה  מטרותיה  כלפי  רבה  במידה 
האיחוד האירופי וכל המדינות החברות בו חוזרים ומצהירים 
על מחויבותם לקיומה של ישראל, הם אינם חוסכים את שבט 
הביקורת מביטויים שונים של המדיניות הישראלית. ביקורת 
המעצבות  והתפישות  התדמית  לגיבוש  ספק  ללא  תורמת  כזו 
בכל  בעיקר  האירופי,  האיחוד  כלפי  ישראל  של  גישותיה  את 
הנוגע למעורבות של האיחוד האירופי בתהליך השלום במזרח 

התיכון.
קהל  דעת  מסקר  זה.  טיעון  מאששים  קהל  דעת  סקרי 
שקיימנו )קרן קונרד אדנאור ושרון פרדו( בשנת 2007, ובו בחנו 
את עמדות הציבור הישראלי כלפי האיחוד האירופי והמדינות 
החברות בו, עלה, כי 75 אחוזים מהציבור הישראלי מחזיקים 
בדעה, שארצות־הברית או המדינות החברות באיחוד האירופי 
צריכות להשתתף בתהליך השלום בין ישראל לשכנותיה. כאשר 
איזו   ,2009 בשנת  שקיימנו  המשך,  בסקר  המשיבים  נשאלו 
מדינה או ישות עדיפה בעיניהם כמשתתפת בתהליך השלום, 56 
אחוזים מהמשיבים העדיפו את ארצות־הברית ותשעה אחוזים 
אחוזים   34 קשר,  וללא  האירופי.  האיחוד  את  העדיפו  בלבד 
מהמשיבים לסקר בשנת 2009 חשבו, שמעורבותו האזורית של 
האיחוד האירופי מנעה בשנים האחרונות התקדמות בתהליך 

השלום במזרח־התיכון. 
מבין,  כיום  הישראלי  שהציבור  לציין,  חשוב  כך,  או  כך 
הישראלי־ הסכסוך  כלפי  האירופי  האיחוד  של  המדיניות  כי 
הפלסטיני משקפת את תפקידו המתעצם של האיחוד בתחום 
בכך,  מכיר  הישראלי  הציבור  אחרות,  במילים  החוץ.  יחסי 
בשנים  התיכון  במזרח  האירופי  האיחוד  של  שהמעורבות 
האחרונות, ובייחוד תרומתו לפתרון הסכסוך הישראלי־הערבי, 
בזירה  האירופי  האיחוד  של  המתחזק  מעמדו  את  משקפות 
האש  הפסקת  בהשגת  האיחוד  של  מעורבותו  הבינלאומית. 
המשקיפים  כוח   ,2008 בשנת  יצוקה"  "עופרת  מבצע  במהלך 
הכוחות הפלסטיניים  פעילות  על  )EUBAM(, שפיקח  האירופי 
במעבר הגבול ברפיח עד להשתלטות החמאס על רצועת עזה 
יוניפי"ל  בכוח  האירופיים  הצבאות  ומעורבות   2007 ביוני 
בשנת  השנייה  לבנון  מלחמת  לאחר  לבנון  בדרום  המשודרג 
האיחוד  של  הגוברת  מעורבותו  על  מעידים  אלה  כל   —  2006
והכוחות  הפעילות  התיכון.  במזרח  השלום  בתהליך  האירופי 
בין  היחסים  בהידוק  חשוב  צעד  מסמלים  האלה  האירופיים 
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ישראל לאיחוד האירופי, בעיקר מאחר שהם מהווים תקדים 
ייחודי להסכמתה של ישראל להעניק לאיחוד האירופי אחריות 

גם בתחומי הביטחון. 
השלום  תהליך  לגבי  האירופי  האיחוד  של  עמדתו  את 
מהן  מעמיק  באופן  לברר  בלי  להבין  קשה  במזרח־התיכון 
התפישות המרכזיות בישראל כלפי האיחוד האירופי. בשלב זה 
קיימות שלוש תפישות דומיננטיות בקרב הציבור הישראלי — 
 — בישראל  והעיתונות  האזרחית  החברה  הפוליטית,  האליטה 
שמשפיעות על העמדות ועל המדיניות הישראלית כלפי האיחוד 

האירופי. 
תפישת היסוד העיקרית של ישראל רואה באיחוד האירופי 
מסגרת המקדמת בברכה הצטרפות ישראלית לשורותיה, ועל־כן 
ישראל יכולה וצריכה להצטרף לאיחוד האירופי בעתיד הנראה 
וציפיות  משאלות־לב  תקוות,  על־ידי  מּונעת  זו  תפישה  לעין. 
של ישראלים רבים. בסקר של מכון "דחף" משנת 2004, שבחן 
סברו  האירופי,  האיחוד  כלפי  הישראלי  הציבור  עמדות  את 
70 אחוזים מהנשאלים, כי הצטרפות ישראל לאיחוד האירופי 
קונרד  קרן  של  בסקר  "חשובה".  או  מאוד"  "חשובה  היא 
אדנאור ושרון פרדו משנת 2009 )ראו ברשימה לקריאה נוספת(, 
הרוב המכריע של הנשאלים, 69 אחוזים, "תמכו מאוד", "תמכו 
במידה רבה", או "תמכו", ברעיון של הצטרפות ישראל לאיחוד 
עתה,  תוקף,  משנה  מקבלת  הזאת  היסוד  תפישת  האירופי. 
 27 )מונה   2007 בינואר  האירופי  האיחוד  של  הרחבתו  לאחר 
בישראל  היהודית  מהאוכלוסייה  אחוזים  של־40  כך  מדינות(, 
יש אפשרות להימנות עם האזרחים של האיחוד האירופי בזכות 

שורשים משפחתיים במדינות אירופה השונות. 

ליחסים  כי  הגורסים,  יש  הראשונה,  לתפישה  בניגוד 
הפוליטיים ההדוקים עם האיחוד האירופי אין משמעות רבה 
מבחינתה של מדינת ישראל. בסקר מכון "דחף" משנת 2004, 
68 אחוזים מהנשאלים חשבו שיחסי ישראל עם ארצות־הברית 
חשובים יותר מהיחסים עם האיחוד האירופי. רק שישה אחוזים 
חשובים  האירופי  האיחוד  עם  שהיחסים  חשבו  מהנשאלים 
ייחסו  מהנשאלים  וכרבע  ארצות־הברית,  עם  מהיחסים 
וליחסים עם  ישראל עם ארצות־הברית  ליחסי  חשיבות שווה 
נוסף על כך, 69 אחוזים מהמשיבים לסקר  האיחוד האירופי. 
מבחינת  כי  הסבירו,   2007 משנת  ופרדו  אדנאור  קונרד  קרן 
עם  המשותף  מן  יותר  הרבה  להם  "יש  הישראלית,  התרבות 
האמריקנים מאשר עם האירופאים". רק 20 אחוזים מהמשיבים 
האירופאים  עם  המשותף  מן  יותר  "הרבה  להם  יש  כי  חשו, 

מאשר עם האמריקנים". 
תפישת יסוד שלישית נובעת מן התפישה השנייה ומדגישה 
לעמדות  ולפיו  הדימוי  הראשונה:  זו  עם  הקיים  המתח  את 
האירופי.  באיחוד  עמוקים  שורשים  יש  האנטי־ישראליות 
תפישה זו מתעצמת לאור התחושה הרווחת בקרב הישראלים, 
כי רוב התושבים במדינות החברות באיחוד האירופי, כמו גם 
היישות המדינית עצמה, הם אנטישמים. ואכן סקר קרן קונרד 
מהנשאלים  אחוזים   78 כי  מגלה,   2007 משנת  ופרדו  אדנאור 
חשבו, שהאיחוד האירופי אינו עושה די כדי למנוע אנטישמיות 
סקר  מנשאלי  אחוזים   64 גם  דומה  באופן  אירופה.  ביבשת 
עמדות  כי  הטענה,  עם  הסכימו   2004 בשנת  "דחף"  מכון 
האיחוד האירופי כלפי ישראל הן עמדות אנטישמיות המוסוות 

בעקרונות מוסר. 

שוטרי כוח המשימה של האיחוד האירופי לסיוע בגבולות )EUBAM( במעבר רפיח. הכוח מפקח על תפעול המעבר מאז חתימת "הסכם המעברים" בין ישראל 
והרשות הפלסטינית בנובמבר 2005.
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האליטה הפוליטית והחברה האזרחית 
בדרג הפוליטי ישנם כמה מנהיגים ישראלים השותפים לעמדה 
להצטרף  וצריכה  יכולה  ישראל  ולפיה  הרחב,  הציבור  של 
 2002 בשנת  למשל,  כך  לעין.  הנראה  בעתיד  לאיחוד האירופי 
חתמה קבוצה של חברי כנסת, אשר ייצגו קשת רחבה של דעות 
פוליטיות אידאולוגיות, על עצומה הקוראת לחברּּות ישראלית 
בנימין  הצהיר   2002 בנובמבר  האירופי.  באיחוד  מלאה 
לאיחוד  להצטרף  מעוניינת  "ישראל  כי  החוץ,  שר  אז  נתניהו, 
זו"  מטרה  בהשגת  לה  לסייע  מאיטליה  וביקשה  האירופי 
אביגדור  הצהיר   2007 בינואר   .)2002 בנובמבר   9 צה"ל,  )גלי 
אסטרטגיים,  לעניינים  והשר  הממשלה  ראש  סגן  אז  ליברמן, 
בחמש  לפחות  ישראל,  של  והביטחוני  הדיפלומטי  "היעד  כי 
לנאט"ו  להצטרף  ברור:  להיות  צריך  הקרובות,  השנים 
)הארץ, 1 בינואר 2007(. באופן דומה, גם  ולאיחוד האירופי" 
הבחירות  לקראת  ביתנו",  ליברמן, "ישראל  של  מפלגתו  מצע 
ולפיה "הצטרפותן של  2009, כלל הצהרה  הכלליות בפברואר 
מדינות חדשות ממרכז ומזרח אירופה לאיחוד האירופי יוצרת 
האיחוד  עם  פעולה  לשיתוף  ישראל  למדינת  הזדמנויות  חלון 
בטיפול באיום הטרור המוסלמי )שהיכה באירופה כפי שראינו 
שיובילו  המשותפים,  הערכים  על  ולהגנה  ובמדריד(,  בלונדון 
ולנאט"ו"  האיחוד  למדינות  ישראל  של  להצטרפותה  לבסוף 
)מצע מפלגת "ישראל ביתנו", 19 בינואר 2009(. חזון המפלגה 

בשפה האנגלית אף מרחיב בנושא זה וקובע כי:  
הצטרפות  הוא  ביתנו  ישראל  של  הברורים  היעדים  אחד 
של  הסחר  רוב  כיום  ולנאט"ו.  האירופי  לאיחוד  ישראל 
ישראל הוא עם האיחוד האירופי, ומאות אלפי ישראלים 
על  נוסף  ואירופית.  ישראלית  כפולה:  באזרחות  מחזיקים 
ואירופה;  ישראל  בין  הדוק  תרבותי  קשר  גם  קיים  כך, 
של  השפעתם  ללא  המודרנית  אירופה  את  לדמיין  קשה 
אינטלקטואלים יהודים החל משפינוזה ועד קפקא ופרויד. 
פוליטית  לישראל השפעה  באיחוד האירופי תקנה  חברּות 
רבות  ותתרום  ומתחזקת,  ההולכת  באירופה  יותר  גדולה 
לכלכלתה. אנו יכולים להשיג יעד זה בעתיד הקרוב ועלינו 

לעשות כל מאמץ לאפשר זאת. 
)חזון מפלגת "ישראל ביתנו" בשפה האנגלית, ינואר 2009( 
בדומה לליברמן, גם שר החוץ דאז, סילבן שלום, הצהיר במאי 
2003, כי ממשלת ישראל שוקלת את האפשרות לפנות לאיחוד 
האירופי בבקשה להתקבל כחברה בו, והוסיף: "נשמח להתקבל 
לאיחוד האירופי" ) United Press International, 21 במאי 2003(;
וגם באחרונה, אביגדור ליברמן, עתה סגן ראש הממשלה ושר 
להיות חברה באיחוד  יכולה  "ישראל  כי  לטעון,  מוסיף  החוץ, 
תיירות,  תרבות,  נושאי  בכלכלה,  נוגע  שהדבר  ככל  האירופי. 
ערכים אנושיים, אנו חשים חלק מאירופה המאוחדת וישראל 
 Russia & CIS General  ( "צריכה להיות חברה באיחוד האירופי

Newswire, 3 בנובמבר 2010(. 

נשיא המדינה שמעון פרס נקט גישה שונה במקצת. לדעתו, 
אם הישראלים, הפלסטינים והירדנים יחתמו על הסכם שלום, 
המאוחדת",  באירופה  כחברים  להתקבל  צריכים  "שהם  הרי 
ברית  או  סחר  שותפות  לכונן  יכולות  המדינות  שלוש  שבה 
"בנלוקס מודרנית". לפי דבריו של פרס, חברות שכזו "תעניק 
תקווה לשלושת הצדדים" )חדשות CBC, 11 בפברואר 2004(. 

חשובים לא פחות הם הקולות האירופיים התומכים באופן 
חברות  שלפיה  הישראלית,  התפישה  את  ומזינים  זה  חשיבה 
באיחוד האירופי היא אפשרית ואף סבירה. ראוי לציון במיוחד 
 ,)Berlusconi( ברלוסקוני  סילביו  איטליה,  ממשלת  ראש  הוא 
שקורא זה שנים אחדות, ובייחוד בשנת 2003 במהלך כהונתה 
של איטליה כנשיאה התורנית של האיחוד האירופי, לצירופה 
של ישראל לאיחוד. בשנת 2004 הצהיר ברלוסקוני, כי "איטליה 
תתמוך בחברות ישראלית באיחוד האירופי ]...[ עד כמה שזה 
נוגע לאיטליה, ישראל היא מדינה אירופית לחלוטין במונחים 
אינה  הגיאוגרפיה  תרבותיים.  וערכים  מורשת  חיים,  רמת  של 
בביקורו   .)2004 באוקטובר   3 )גלובס,  מכריע"  גורם  מהווה 
מחויבותו  על  ברלוסקוני  חזר   ,2009 ינואר  בחודש  בירושלים 
זו והעריך פעם נוספת, כי "על אף המרחק הגיאוגרפי ישראל 
תוכל ביום מן הימים להיות אחת מהמדינות החברות באיחוד 
האירופי. אני עדיין משוכנע כי נכון שזה יקרה ועלינו להמשיך 

לפעול להשגת יעד זה" )חדשות Ynet, 18 בינואר 2009(. 
ישראל   ,)Sarkozy( סרקוזי  ניקולא  צרפת,  נשיא  בעיני  גם 
היא מועמדת טבעית להצטרפות לאיחוד האירופי — או לפחות 
בספרו  סרקוזי  שכתב  כפי  מתורכיה.  יותר  טבעית  מועמדת 
משנת 2007: "אם תורכיה תיכנס לאיחוד האירופי, אני תוהה 
רבים  אשר  ישראל,  את  לדחות  יהיה  אפשר  בסיס  איזה  על 
 Nicolas( ולהפך"  ובאירופה  בצרפת  בבית  חשים  מאזרחיה 
כותלי  בין   .)148 עמ'   ,Sarkozy, Testimony, New York 2007

ישראל  של  בהצטרפותה  תמיכה  נשמעה  האירופי  הפרלמנט 
שנים  זה  מנהלת  העל־לאומית  הרדיקלית  המפלגה  לאיחוד; 
מספר מערכה למען חברּות ישראלית מלאה באיחוד האירופי; 
גם המפלגה הסוציאל־דמוקרטית הגרמנית, שהייתה עד חודש 
דומה:  גרמניה, הביעה דעה  אוקטובר 2009 שותפה בממשלת 
 Hamburger  ( אבנדבלאט  המבורגר  הגרמני  לעיתון  בריאיון 
יחסי  בנושאי  המפלגה  דובר  הצהיר   2009 ביוני   )Abendblatt

חוץ, גרט וייסקירכן )Weisskirchen(, כי "אני באמת משתוקק 
חברות  האירופי.  באיחוד  מלאה  לחברה  תהא  שישראל  לכך, 

ישראלית היא דבר אפשרי תוך 15 שנים".
של  לחשיבותו  מודעים  הישראלים  המדיניות  שקובעי  אף 
שותפים  מהם  רבים  ישראל,  של  מבחינתה  האירופי  האיחוד 
לתפישה הרווחת בציבור, ולפיה היחסים הפוליטיים ההדוקים 
בהצהרה  לישראל.  מכרעת  חשיבות  בעלי  אינם  האיחוד  עם 
קשה במיוחד, המשקפת את סלידתו, דרש ראש הממשלה דאז, 
אריאל שרון, משגרירי ישראל באירופה להתעלם מביקורת של 
מה  לקבוע  "זכות  לאף אחד  אירופיות, מאחר שאין  ממשלות 
הביטחון הנדרש לישראל. תאמרו את זה לאירופים בתקיפות. 
במרומים"  ליושב  רק  דבר,  לאף אחד שום  חייבים  לא  אנחנו 
כך   .)2004 בדצמבר   29 אחרונות,  ידיעות  אייכנר,  )איתמר 
תפישתו  את  שרון  הממשלה  ראש  הבהיר  פשוטות  במילים 
עליהם  כיצד  ישראל  לשגרירי  והבהיר  האירופי  האיחוד  לגבי 
להסביר את מדיניות ישראל בבירות אירופה. גישה דומה נקט 
גם ראש הממשלה אהוד אולמרט, אשר תקף בינואר 2009 את 
על  בפרט  האירופית  הביקורת  ואת  בכלל  העולמית  הביקורת 
באופן  דחה  אולמרט  הממשלה  ראש  יצוקה".  "עופרת  מבצע 
וביקש להזכיר שממשלת  מרומז את ערכי המוסר האירופיים 

ישראל רצתה: 
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ילכו לעבוד בחוסר  יוכלו לישון, לא  שאנשים כאן בדרום 
ולבני המשפחה. מה,  לילדים שלהם  דואגים  שקט כשהם 
זה מוגזם? זה לא כל מה שמדינה עושה בשביל אזרחיה? 
ומשם.  מפה  ]מאירופאים[  מוסר  הטפות  מיני  כל  שמעתי 
זכות  יש  למי  עבר,  הזה  שהעם  מה  כל  אחרי  שואל,  ואני 

לומר לנו שאין לנו זכות להגן על בני העם הזה? 
)רוני סופר, חדשות Ynet, 12 בינואר 2009(

שלושה שבועות בלבד לאחר שובו לשלטון, הביע ראש הממשלה 
בנימין נתניהו עמדה זהה. הוא דחה את הקריאות האירופיות 
להקפאה של שדרוג היחסים של ישראל עם האיחוד האירופי, 
ואמר לראש ממשלת צ'כיה ונשיאו התורן של האיחוד האירופי, 
מירק טופולנק )Topolanek(, "שאירופה לא תציב לנו תנאים" 

)ברק רביד, הארץ, 24 באפריל 2009(. 
לתפישה  הן  גם  שותפות  בישראל  הפוליטיות  האליטות 
הרווחת בציבור, ולפיה לעמדות האנטי־ישראליות יש שורשים 
נדונה  האחרונות  השנים  עשר  במהלך  עמוקים.  אנטישמיים 
האנטישמיות האירופית פעמים אחדות בישיבות השבועיות של 
ממשלת ישראל. מסקירת ההודעות לתקשורת, שאותן נוהגים 
עם  פגישותיהם  לאחר  מיד  להפיץ  ישראלים  פוליטיקאים 
האנטישמיות  נושא  כי  בבירור,  עולה  האירופאים  עמיתיהם 
האנטישמיות  אלה.  מפגישות  גדול  בחלק  נדון  האירופית 
ראשי  של  יומם  בסדר  וקבוע  שגרתי  נושא  היא  האירופית 

הממשלה ושרי החוץ הישראלים. 
האירופי  באתר   2003 בנובמבר  שהופיע  בריאיון 
כי  שרון,  אריאל  אז,  הממשלה  ראש  הסביר   EUpolitix.com

"ודאי שהנוכחות הגוברת של מוסלמים באירופה מסכנת את 
האיחוד  שממשלות   ]...[ אומר  הייתי   ]...[ היהודי  העם  חיי 
 ]...[ אנטישמיות  עם  להתמודד  מספיק  עושות  לא  האירופי 
ישראל"  כלפי  מאוזנת  מדיניות  אין  באירופה  המדינות  לרוב 
שרון  הזהיר   ,2004 בשנת  יותר,  מאוחר   .)2003 בנובמבר   24(
מחדש  התעורר  האנטישמיות  "חיידק  כי  הכנסת,  חברי  את 
 27  ,Ynet )חדשות  מדאיג"  בקצב  מתפשט  והוא  באירופה, 
בפני  שרון  הממשלה  ראש  התריע   2004 ביולי   .)2004 בינואר 
חברי משלחת של "הוועד היהודי האמריקני", כי יהודים מכל 
קצווי תבל, ובייחוד יהודי צרפת, חייבים להעתיק את מקום 
מגוריהם לישראל בהקדם האפשרי נוכח "התפשטותה האלימה 
 .)2004 ביולי   18  ,BBC News( האירופית"  האנטישמיות  של 
החוץ  כשרת  כהונתה  בעת  לבני  ציפי  הביעה  דומות  תפישות 
ב־11 בפברואר 2007, בדבריה בפני "הפורום העולמי למאבק 
באנטישמיות" בירושלים היא הדגישה, כי "האנטישמיות חיה 
של  לדעתה  המודרנית",  "האנטישמיות  ]באירופה[".  ונושמת 

לבני, 
מתפשטת מהשוליים אל הזרם המרכזי, במקביל לצמיחת 
היא  באירופה.  הרדיקלית  האסלאמית  האידאולוגיה 
ממש.  של  איום  בפנינו  מציבה  המודרנית[  ]האנטישמיות 
פעולה  שיתוף  של  חדשים  לסוגים  עדים  אנו  זו  במערכה 
והאסלאם  הרדיקלי  השמאל  הגזעני,  הימין  בין  באירופה 

הג'יהאדיסטי. 
 )www.mfa.gov.il :אתר האינטרנט של משרד החוץ(

באנטישמיות  המאבק  כי  מאמין,  ליברמן  אביגדור  החוץ  שר 
האירופית והעולמית חייב למלא מקום מרכזי במדיניות החוץ 

הישראלית. באוקטובר 2009 דלף לתקשורת הישראלית מסמך 
רדיקליים  לשינויים  הקורא  ליברמן,  לבקשת  שנכתב  סודי, 
במדיניות החוץ הישראלית. אחת משלוש ההמלצות המרכזיות 
ישראלית  חוץ  מדיניות  "של  המידי  כינונה  היא  במסמך 
המגלה 'אפס סלחנות' כלפי ביטויים אנטישמיים ועלילות דם 
ממשלת  של  התנהגותה  דוגמת  ישראל",  וכלפי  יהודים  כלפי 
שבדיה בפרשת הכתבה על אודות סחר לכאורה שביצעו חיילי 
אפטונבלדט  בעיתון  שהתפרסמה  פלסטינים,  באיברי  צה"ל 

]Jerusalem Post ]Aftonbladet, 7 באוקטובר 2009(. 
ב"תוכנית  גם  נכלל  באירופה  באנטישמיות  המאבק 
"מועצת  מטעם  בהנחיות  וגם  האירופית־הישראלית  הפעולה" 
השיח  הידוק  בדבר   2008 דצמבר  בחודש  האירופי"  האיחוד 
וסעיפים  פרקים  לישראל.  האירופי  האיחוד  בין  הפוליטי 
לאנטישמיות,  אזכורים  כוללים  הפעולה"  ב"תוכנית  אחדים 
והסעיף הדן ב"ערכים משותפים" כולל גם תת־סעיף המוקדש 
ל"מאבק באנטישמיות", ובו מתחייבים שני הצדדים להיאבק 
בכל סוגיה ומופע של אנטישמיות באירופה. בהנחיות של "מועצת 
האירופי  האיחוד  הסכימו   ,2008 מדצמבר  האירופי"  האיחוד 
הלא־רשמית  העבודה  קבוצת  של  החלפתה  על  גם  וישראל 
בזכויות  שתעסוק  רשמית,  בתת־ועדה  אדם  בזכויות  שדנה 
אדם ותבחן, בין השאר, גם את "המאבק בגזענות ושנאת זרים, 

לרבות אסלאמופוביה ואנטישמיות". 
של  והתפישות  הדימויים  הישראלית  האזרחית  בחברה 
העמדות  של  הניתוח  לצורך  במעט.  שונים  האירופי  האיחוד 
בחברה האזרחית הישראלית בחנו בחודשים מרס־אפריל 2008 
האזרחית,  החברה  של  ארגונים  של  אינטרנט  אתרי  מאה 
המוסדות  כלל  ביניהם  עובדים,  וארגוני  אקדמיים  מוסדות 
כוח  ארגון  החדשה,  ההסתדרות  בישראל,  גבוהה  להשכלה 
לעובדים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, העמותה להעצמה 
כלכלית לנשים, שתיל, מרכז מוסאוא ואחרים. מחקרנו התחקה 
אחר המונחים "אירופה" ו"איחוד אירופי". נוסף על כך, קיימנו 
והמוסדות  גם ראיונות אישיים עם עשרים מראשי הארגונים 

האלה. 
שנבדקו והמוסדות  הארגונים  של  האינטרנט  מאתרי   30
את  או  האירופי  האיחוד  את  אחרת  או  זו  בצורה  הזכירו 
אירופה, חמישה מהם — בעמוד הראשי של האתר. שני אחוזים 
באתר  האיחוד  דגל  את  הציגו  אף  והארגונים  מהמוסדות 
שלילי.  בהקשר  ואחד  חיובי  בהקשר  אחד  שלהם,  האינטרנט 
מנינו  אירופה,  או  האירופי  האיחוד  נזכרים  שבהם  באתרים 
ו־749 פריטים  134 פריטים וקישורים המציינים את האיחוד 
וקטלגנו  מיינו  מכן  לאחר  אירופה.  את  המציינים  וקישורים 
את כל הפריטים והקישורים ל־11 נושאים. הממצא הכמותי, 
זו  בצורה  מציינים  ומהמוסדות  מהארגונים  אחוזים   30 ולפיו 
לכאורה  נראה  אירופה,  ואת  האירופי  האיחוד  את  אחרת  או 
משמעותי ביותר. אך בחינה מעמיקה יותר של אזכורים אלה 

מגלה, שהחשיבות שלהם איננה רבה במיוחד. 
מאוחדת  אינה  הישראלית  האזרחית  החברה  מקום,  מכל 
בעמדותיה ובגישותיה כלפי האיחוד האירופי. אפשר לחלק את 
ארגוני החברה האזרחית הישראלית לשלוש קבוצות: הקבוצה 
באיחוד  עניין  כל  מביעים  שאינם  ארגונים  כוללת  הראשונה 
השוטפת; הקבוצה  לעבודתם  רלבנטי  אינו  והוא  האירופי 
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השנייה כוללת ארגונים המודעים לכך שהאיחוד האירופי יכול 
הקבוצה  הפיננסית;  מתמיכתו  נהנים  אינם  אך  להם,  לסייע 
של  הפיננסית  מתמיכתו  הנהנים  ארגונים  כוללת  השלישית 
ארגונים  כוללת  זו  שלישית  קבוצה  ככלל,  האירופי.  האיחוד 
בישראל,  הפוליטית  המפה  של  השמאלי  מצדה  ליברליים 
ברמה  הן  פוטנציאלי,  שותף  האירופי  באיחוד  רואים  ואלה 
מאמינים,  אלה  ארגונים  האידאולוגית.  ברמה  והן  הפוליטית 
כי האיחוד מכבד את עבודתה של החברה האזרחית, גם אם זו 
אינה תואמת את המדיניות הרשמית של ממשלת ישראל. כפי 
שהסביר אחד המנהלים, האיחוד האירופי, בעיניו, הוא דוגמא 
לאופן שבו מערכת דמוקרטית צריכה להתנהג. אין זה מפתיע, 
שארגונים אלה תופשים את האיחוד האירופי כמגן הגלובלי של 

זכויות האדם וכמעצמה עצמאית עולמית. 
תלויים  הישראלית  האזרחית  החברה  של  הארגונים  רוב 
ארצות־הברית  זרים.  ממקורות  כספי  בסיוע  כלכלית  מבחינה 
היא הגורם המממן הזר העיקרי שלהם, אך התמיכה הכלכלית 
אינה מגיעה מהממשל האמריקני, אלא מהקהילות היהודיות 
בצפון אמריקה. ממחקרנו עולה, כי רוב הארגונים של החברה 
מקורות  בין  ברור  באופן  מבחינים  הישראלית  האזרחית 
הכסף האמריקניים למקורות האירופיים. הארגונים הפועלים 
בתחומים שקשורים בישראלים ופלסטינים הדגישו בפנינו, כי 
נוח להם יותר עם כספים המגיעים מהאיחוד האירופי מאשר 

עם כספים המגיעים מארגוני הימין בצפון אמריקה. 
שלא כמו מגזרים אחרים בחברה הישראלית, רוב הארגונים 
האירופי  האיחוד  את  תופשים  אינם  האזרחית  החברה  של 
כיישות אנטישמית. אדרבא, רובם מדווחים, כי הם לא נתקלו 
מעולם בהתנהגות בעלת אופי אנטישמי. כל הארגונים ציינו, כי 

נושא האנטישמיות אינו נמצא כלל על סדר יומם. 
בין  היחסים  להידוק  עז  רצון  הביעו  הללו  הארגונים  רוב 
ישראל לאיחוד האירופי; אחדים מהם אף מעוניינים שישראל 
הדברים  את  ביטא  כך  מלא.  באופן  האירופי  לאיחוד  תחבור 

המנהל הכללי של אחד מן הגדולים שבארגונים: 
אם ישראל תצטרף לאיחוד האירופי, תהא ישראל סוף־סוף 
חברה במשפחת אומות המאמינה בזכויות אדם ובשוויון, 
משפחה של אומות הנאבקות על שמירת הסביבה. אירופה 
היא  האירופית  החברה  אבל  מושלם,  מקום  איננה  אולי 
תשחרר  האירופי  באיחוד  ישראלית  חברּות  נאורה.  חברה 

אותנו מהמצור ההיסטורי. 

העיתונות הישראלית  
העיתונים  שלושת  של  תוכנם  את  בדקנו  המחקר  לצורך 
ומעריב,  אחרונות  ידיעות  הארץ,  בישראל,  הממוסדים 
המבטאים יחד כמעט את כל קשת הדעות הפוליטיות בחברה 
החדשותיות  והידיעות  המאמרים  כל  את  בדקנו  הישראלית. 
שהתפרסמו במהדורות המודפסות של שלושת העיתונים הללו 
החל מ־1 באוקטובר 2007 ועד ל־31 במרס 2008, שבהם הוזכרו 
החברות  המדינות  מ־27  אחת  או  אירופה  האירופי,  האיחוד 
באיחוד האירופי, בכותרת ראשית או בכותרת משנה של ידיעה 
לעמדה  בהתאם  החדשותיות  הידיעות  את  מיינו  מאמר.  או 
שהובעה בה וההקשר שבו הוצבה הידיעה: הקשר חיובי, הקשר 
גם  בחנו  בנוסף  כללי.  מידע  הצגת  או  ניטרלי  הקשר  שלילי, 

בישראל, בקהילות היהודיות,  דנה  הידיעה  את השאלה האם 
תרבות,  ביטחון,  כלכלה,  חוץ,  ביחסי  ובאנטישמיות,  בשואה 

רכילות או הגירה. 
תוצאות המיון הובילו למסקנות הבאות: היה הבדל ניכר 
בין שלושת העיתונים בכמות המאמרים והידיעות החדשותיות 
הוזכרו האיחוד האירופי או אחת מהמדינות החברות  שבהם 
הידיעות  מכלל  אחוזים   63.45 פירסם  הארץ  עיתון  בו. 
מעריב פרסם 25.45 אחוזים מהן וידיעות  החדשותיות הללו, 
אחרונות פרסם את 11.1 האחוזים הנותרים. מעניין לציין, כי 
רוב הידיעות אינן חופפות בתוכנן בשלושת העיתונים, וידיעות 

רבות פורסמו באופן בלעדי רק באחד העיתונים. 
היא  צרפת  האירופי,  באיחוד  החברות  המדינות   27 בין 
שזכתה במספר האזכורים הרב ביותר בעיתונים הישראליים, 
המדינות.  שתי  בין  ההתקרבות  היא  לכך  שהסיבה  וייתכן 
גוון  מכל מקום, תוכן הידיעות החדשותיות היה בעיקרו בעל 
הידיעות  רוב  למשל,  פוליטי.  דווקא  ולאו  אישי־רכילותי 
הוקדשו  ובמעריב  אחרונות  בידיעות  שפורסמו  צרפת  לגבי 
עיתון  גם  סרקוזי.  הנשיא  של  האישיים  חייו  על  לרכילות 
באיחוד  אחרות  במדינות  מאשר  בצרפת  יותר  התמקד  הארץ 
האירופי )25 אחוזים מכלל הידיעות החדשותיות(, אך בהארץ 
דנו רוב הידיעות במדיניות החוץ הצרפתית ובמדיניות הפנים 
שלה. גרמניה היא המדינה השנייה שזכתה במספר האזכורים 
עסקו  אחרונות  בידיעות  הישראליים.  בעיתונים  ביותר  הרב 
90 אחוזים מהידיעות, הקשורות בגרמניה בישראל, בקהילות 
עסקו  בהארץ  אירופית;  באנטישמיות  או  בשואה  היהודיות 
על  והמאמרים  החדשותיות  הידיעות  מכלל  אחוזים   57.14
בגרמניה  אחוזים   48.15 דנו  ובמעריב  אלה,  בנושאים  גרמניה 
בהקשרים אלה. גם סקרי דעת הקהל של קרן קונרד אדנאור 
ולפיה  זהה,  תמונה  חושפים  ו־2009   2007 מהשנים  ופרדו 
הישראלי,  הציבור  בקרב  ביותר  חיובית  תדמית  יש  לגרמניה 
עם 67 אחוזים בשנת 2007 ו־47 אחוזים בשנת 2009 מהציבור 
יותר  דומיננטית  גרמניה  את  לראות  שמחים  שהיו  הישראלי, 

במסגרת האיחוד האירופי.    

ניתוח ופרשנות  

דעת הקהל והאליטה הפוליטית 
להצטרף  ישראל  על  כי  סבור,  הרחב  הציבור  מדוע  להבין  קל 
בקרוב לאיחוד ולהיות חלק מאירופה. מפתיעה יותר העובדה, 
ומנהיגים  בכירים  ישראלים  פקידים  הכרעות,  מקבלי  כי 
אירופאים המכירים היטב את האיחוד האירופי על מוסדותיו 
הם  אף  דבקים  בו,  מתקבלות  החלטות  שבהן  הדרכים  ואת 
בין  מאי־ההלימה  לחלוטין  מתעלמות  אלה  דעות  ברעיון. 
ההגדרה העצמית של ישראל כמדינה יהודית או כמדינת העם 
ולפיהם  האירופי,  האיחוד  של  היסוד  עקרונות  לבין  היהודי, 
הוא מרחב פתוח ומאוחד שאינו מבחין בהבדלים משמעותיים 
אכן  היא  ישראל  אם  אף  בו.  החברות  המדינות  אזרחי  בין 
מדינה דמוקרטית, כמדינה יהודית היא שונה בתכלית משאר 
מדינות העולם. שוני זה הוא אבן נגף של ממש בפני הצטרפותה 
להצטרף  תוזמן  ישראל  אם  גם  האירופי.  לאיחוד  ישראל  של 
לשורותיו של הגוף השוויוני, הדמוקרטי והפתוח, קשה להניח 
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זו, שבעיני ישראלים  ייחודיותה  לוותר על  שהיא תהא מוכנה 
יהודים רבים היא־היא סיבת הקיום של המדינה.

נחשבת  אינה  כלל  ישראל  להבהיר,  חשוב  מעשי,  באופן 
בעיני בכירי המוסדות של האיחוד האירופי כמועמדת אפשרית 
להצטרפות לאיחוד האירופי בעתיד הנראה לעין. כך ניסחה את 
הדברים בניטה פררו־ולדנר )Ferrero-Waldner(, לשעבר נציבת 
האירופית:  השכנּות  ולמדיניות  חוץ  לקשרי  האירופי  האיחוד 
ישראל  לקירוב  להביא  כדי  לפנינו  עבודה  הרבה  עוד  לנו  "יש 
לגבי   ]...[ ]האירופית['  השכנות  'מדיניות  במסגרת  לאיחוד 
שאלת הצירוף ]של ישראל לאיחוד האירופי[ - היא אינה על 

הפרק" )הארץ, 8 בפברואר 2005(. 
התפישה, שלפיה ישראל יכולה להצטרף לאיחוד האירופי, 
כדי  דו־צדדית;  יחסים  מערכת  של  ובשדרוג  בפיתוח  פוגעת 
לטפח מערכת יחסים כזו, על ישראל להשלים עם העובדה, כי 
אין  ולפיה  הרווחת,  התפישה  גם  לאיחוד.  להצטרף  תוכל  לא 
חשיבות רבה ליחסים הפוליטיים ההדוקים עם האיחוד היא 
מזיקה ביותר, כיוון שיחסים פוליטיים עם האיחוד האירופי הם 
תנאי הכרחי לשגשוגה של ישראל בעתיד. לא זו בלבד שכלכלת 
שלה  הטכנולוגי  והפיתוח  מהמחקר  נרחבים  וחלקים  ישראל 
תלויים בשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי, אלא שמעמדו של 
האיחוד בזירה הבינלאומית בכלל ובזירות הביטחוניות בפרט, 
וכן רצונו של האיחוד במעורבות מעמיקה יותר בתהליך השלום 
ישראל.  מבחינת  מכריע  לשחקן  אותו  הופכים  המזרח־תיכוני, 
האסטרטגיה הביטחונית האירופית מבהירה את כוונותיו של 
האיחוד האירופי באזורנו: "פתרון הסכסוך הערבי/ישראלי הוא 
חייב  האירופי[  ]...האיחוד  אירופה  לגבי  אסטרטגית  בעדיפות 
עד  לבעיה  משאבים  להקצאת  להתחייב  ונכון  מעורב  להיות 
לפתרונה" ) European Security Strategy, בריסל, 12 בדצמבר 
2003, עמ' 8(. בנוסף, הפער שאותו רואה ישראל בין עמדותיה 
בריסל,  של  לעמדותיה  התיכון  המזרח  כלפי  ושינגטון  של 
עובד  אובמה  ברק  הנשיא  שממשל  מאחר  הוא,  גם  הצטמצם 
לסכסוך  בנוגע  האירופי  האיחוד  עם  יותר  הרמוני  באופן 

המזרח־תיכוני.
כדי לשפר את קשריה עם האיחוד האירופי, ישראל חייבת 
ושיכול  התיכון,  במזרח  הגובל  גלובלי,  כשחקן  בו  להכיר 
להיות לו תפקיד בונה בעיצוב עתידה האסטרטגי של ישראל 
במישור הפוליטי, במישור הכלכלי ובמישור התרבותי. אירופה 
הבינלאומית,  בזירה  שכזה  בתפקיד  ספק  כל  ללא  מעוניינת 
הביטחונית  "האסטרטגיה  במסמך  מצהירה  שהיא  כפי 
עצמו  על  קיבל  האירופי  שהאיחוד  התפקידים  האירופית". 
במשבר לאחר מלחמת לבנון השנייה, במשא ומתן בין מדינות 
לחמאס  ישראל  בין  אש  הפסקת  ובהשכנת  לאיראן  המערב 
במהלך מבצע "עופרת יצוקה", כל אלה מוכיחים, כי האיחוד 
להבהיר  עשויים  והם  הבינלאומי,  לתפקידו  מחויב  האירופי 
לישראל את החשיבות של יחסים טובים והדוקים עם האיחוד 

האירופי.   
את התפישה הישראלית השלישית, זו הגורסת כי לעמדות 
לא  האירופי,  באיחוד  עמוקים  שורשים  יש  אנטי־ישראליות 
יהיה קל לשרש, בייחוד לאור העובדה, שגם באירופה נשמעים 
 2010 בדצמבר  למשל,  כך  זה.  מחשבה  קו  המחזקים  קולות 
הפנימי  השוק  נציב  לשעבר   ,)Bolkestein( בולקסטיין  פריץ 

יושב־ראש מפלגת  גם  ובעבר  בנציבות האירופית,  והשירותים 
בהולנד  חריפה  תרעומת  עורר   ,VVDה־ ההולנדית,  השלטון 
"ליהודים דתיים  כי  כולה לאחר שהצהיר בריאיון,  ובאירופה 
לארצות־הברית  יעזבו  אם  יהיה  ומוטב  במדינה  עתיד  אין 
ולישראל". לדברי בולקסטיין, הוא הגיע למסקנה זאת "בעקבות 
והוא  בהולנד",  תלולה במספר התקריות האנטישמיות  עלייה 
את  לעצור  בהולנד  הרשויות  של  ביכולתן  מאמין  "איננו  כבר 
הם  כי  עליהם  רואים  אשר  יהודים  נגד  האנטישמיות  תופעת 
יהודים" )הארץ, 7 בדצמבר 2010(. כמו בולקסטיין, גם פרנקו 
פרטיני )Frattini(, סגן נשיא הנציבות האירופית בעבר ושר החוץ 
האיטלקי כיום, עורר סערה ביוני 2008 במהלך נאומו בברלין 
בפני הפורום לשיח ישראלי־אירופי. "אני חייב להודות", הצהיר 
פרטיני, "כי בעבר נקט האיחוד האירופי עמדה לא־מאוזנת כלפי 
ישראל, שנבעה לעתים מבלבול בין ביקורת פוליטית לגיטימית 
על ישראל לבין אי־סובלנות כלפי יהודים, שעלול להפוך אפילו 

לאנטישמיות" )הארץ, 19 ביוני 2008(. 
ו־2009   2007 בשנים  שערכנו  במחקר  המרואיינים  כל 
הדגישו, כי, לדעתם, המוסלמים באירופה הם המקור העיקרי 
השילוב  לדעתם,  האירופי.  באיחוד  האנטישמיות  להתגברות 
באיחוד  במדינות החברות  גידול האוכלוסייה המוסלמית  בין 
בצירוף עם חלק מהרכיבים של עידן הגלובליזציה, מעורר גרסה 
באנטי־ציונות,  המשתלבת  אירופית  אנטישמיות  של  רדיקלית 
הגיעו  המרואיינים  כל  ואנטי־אמריקניות.  אנטי־ישראליות 
"חדשה"  אירופית  אנטישמיות  הוליד  זה  ששילוב  למסקנה, 

שמחליפה את האנטישמיות המסורתית במערב.   

העיתונות הישראלית
של  הדימוי  כי  הייתה,  מחקרנו  של  הראשונית  המוצא  הנחת 
בעיקר  מוכתב  הישראלית  העיתונות  בעיני  האירופי  האיחוד 
באירופה,  היהודיות  הקהילות  הישראליים,  הנושאים  על־ידי 
תמסגר  הישראלית  שהתקשורת  הנחנו,  וכלכלה.  אנטישמיות 
את האיחוד האירופי כ"מעצמה כלכלית", כ"מעצמה פוליטית 
המחקר  שבמהלך  אלא  אנטי־יהודית".  וכ"ישות  מוחלשת" 
נוכחנו לדעת ששני חלקיה הראשונים של הנחת המוצא שלנו 
בישראל  הממוסדים  העיתונים  ששלושת  התברר,  שגויים. 
נערך  שבה  התקופה  במהלך  האירופי  האיחוד  את  מסגרו 
המחקר, כ"מערכת פוליטית עוצמתית", לעתים אף כ"מעצמה 
פסיבית־אגרסיבית", הפועלת הן בנושאי פנים והן בנושאי חוץ. 
האיחוד  את  מסגרו  גם  הישראליים  העיתונים  במקביל,  אך 

האירופי כמעצמה כלכלית שולית בעלת אופי אנטישמי. 
ושל  לציין, שמדיניות הפנים של האיחוד האירופי  מעניין 
הכיסוי  של  ביותר  הגדול  לנתח  זכו  בו  החברות  המדינות 
מיד  התקשורתיות.  הידיעות  מכלל  אחוזים   34  — התקשורתי 
לאחר ענייני הפנים זכתה מדיניות החוץ האירופית לנתח השני 
בגודלו של הכיסוי התקשורתי — 16.8 אחוזים מכלל המאמרים 

והידיעות התקשורתיות. 
בעוד שהנחתנו הראשונית הייתה, כי העיתונות הישראלית 
תנקוט גישה ניטרלית או גישה שלילית כלפי האיחוד האירופי 
העיתונים  שלושת  כי  מצאנו,  הרי  וחוץ,  פנים  לנושאי  בנוגע 
וחיובית כלפי  ניטרלית  המרכזיים דאז בישראל נקטו בעמדה 
החדשותיות  הידיעות  מכלל  אחוזים  ב־89  האירופי.  האיחוד 
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ובשבעה  ניטרליות,  עמדות  הקורא  בפני  העיתונים  הציגו 
רק  חיוביות.  עמדות  העיתונים  הציגו  מהידיעות  אחוזים 
נקטו  החדשותיות  והידיעות  מהמאמרים  אחוזים  בארבעה 
כי  ההנחה,  ברורה.  שלילית  עמדה  הישראלים  העיתונים 
אף  התגלתה  כלכלית,  כמעצמה  האיחוד  את  יציגו  העיתונים 
היא כשגויה: רק שלושה אחוזים מכלל הידיעות החדשותיות 
המשבר  לפרוץ  שקדמה  המחקר,  )בתקופת  זה  בנושא  דנו 

הכלכלי העולמי(.
לנתח  זכה  אנטישמית  כיישות  האירופי  האיחוד  ייצוג 
 — הישראליים  העיתונים  של  בתשומת־הלב  בגודלו  השלישי 
ועורכים  עיתונאים  הידיעות התקשורתיות.  מכלל  אחוזים   13
לדווח  ההחלטה  כי  הודו,  אלה  בעיתונים  חוץ  חדשות  של 
נושאים  ועל  באירופה  אנטישמיות  תקריות  על  נרחב  באופן 
ושואה  ש"אנטישמיות  מהעובדה,  נבעה  בשואה  הקשורים 
מוכרים עיתונים בישראל". ואכן, לא אחת ידיעות חדשותיות 
הראשיים  לעמודים  מגיעות  ובשואה  באנטישמיות  העוסקות 
של העיתון. עם זאת, האיחוד האירופי והמדינות החברות בו 
הוצגו בעיתונים הישראליים כבעלי ערכים דמוקרטיים, חסידי 
כולו  בעולם  הומניטרי  בסיוע  מרכזיים  אדם, שחקנים  זכויות 

וכמי שמנסים למנוע את הסכנה הגרעינית מצד איראן. 

מסקנות 

על־פי הסקרים והמחקרים עולה אפוא, כי הישראלים מחזיקים 
הראשונה,  האירופי:  האיחוד  כלפי  עיקריות  תפישות  בשלוש 
שהאיחוד האירופי מייצג מסגרת אוהדת להצטרפות ישראלית 
ועל־כן ישראל צריכה להצטרף אליו; השנייה, העומדת בסתירה 
עם  ההדוקים  הפוליטיים  ליחסים  ולפיה  הראשונה,  לתפישה 
האיחוד האירופי אין משמעות יתרה מבחינת ישראל; השלישית 
הקיים  המתח  את  ומדגישה  השנייה  התפישה  מן  נובעת 
האנטי־ישראליות  לעמדות  ולפיה  הראשונה,  התפישה  עם 
זו  שלישית  תפישה  האירופי.  באיחוד  עמוקים  שורשים  יש 
רוב  כי  הישראלים,  בקרב  הרווחת  התחושה  עקב  מתעצמת 
האוכלוסייה באיחוד האירופי, כמו גם היישות המדינית עצמה, 
הם אנטישמים. לתפישות ולדימויים אלה תפקיד מרכזי בעיצוב 
ישראל  מדינת  אם  האירופי.  האיחוד  עם  ישראל  של  יחסיה 
אכן מעוניינת להמשיך לפתח את היחסים הללו, על מנהיגיה 
מוטלת האחריות להבין את התפישות והדימויים, ואף לנסות 

ולשרש אותם במקרה הצורך. 
מן הראוי היה לבחון בקפידה גם את התפישות האירופיות 
דושן  פרנסואה  התריע   1988 בשנת  כבר  ישראל.  כלפי 
)Duchêne(, לשעבר יועצו של ז'ן מונה )Monnet(, מאבותיה של 

אירופה המאוחדת: 
ישראל לעולם לא תהא זרה לחלוטין ]...[ לאירופאים. ]...[ 
ההיסטוריה  של  מהמרקם  בלתי־נפרד  חלק  הם  היהודים 
האירופית ומהחיים העכשוויים באירופה, עד כי במובנים 
המשך  להיות  חייבים  ישראל  עם  היחסים  מסוימים 

לזיכרונות עממיים בשני הצדדים )עמ' 11 במאמרו(.

ובלי שנבין את הזיכרונות הללו קשה יהיה להתייחס לאותם 
תפישות ודימויים, שבהם תלוי עתידה של מערכת היחסים בין 

ישראל לאיחוד האירופי.
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