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תקציר עבודת המחקר  " :תפישות במרחב הבינלאומי ועיצוב הזהות החיצונית האירופית-
החברה הישראלית ותפישתה לגבי האיחוד האירופי כמקרה בוחן".
עבודה זו בוחרת לשפוך אור על מערכת היחסים בין האיחוד האירופי לישראל והשפעתה על
עיצוב הזהות החיצונית של האיחוד האירופי .את החיבור שבין מערכת היחסים הנ"ל לעיצוב זהותו
החיצונית של האיחוד האירופי יוצרת עבודה זו באמצעות בחינת תפישתה של החברה הישראלית את
האיחוד האירופי ,כפי שמשתקפת תפישה זו בבדיקת האופן שבו מסוקר האיחוד האירופי ,על מוסדותיו
ועשרים ושבע החברות בו ,בעיתונות דוברת העברית בישראל.
האיחוד האירופי מעורב בנעשה במזרח התיכון בכלל ונעשה בישראל בפרט בארבעים וחמש
השנים האחרונות ,מאז מלחמת ששת הימים ב .0691-לאורך שנות מעורבותו בנעשה במזרח התיכון
עברה מערכת היחסים שלו עם ישראל כמו גם עם שחקנים אחרים באיזור דוגמת הליגה הערבית עליות
ומורדות ,אשר משקפים במידה מסוימת את הבדלי התפישות בין השחקנים השונים בנוגע לאופייה של
הקהילה האירופית כיישות במערכת הבינלאומית.
עבודה זו תעסוק במספר משתנים .מערכת היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי תתואר.
ארבעים וחמש שנות מעורבות במזרח התיכון ייפרשו על מנת להסביר ,כי לאיחוד האירופי קיים
אינטרס מיוחד ליצור מערכת יחסים משמעותית עם ישראל וזאת על מנת להיתפש כשחקן משמעותי
במזרח התיכון בפרט ובעולם בכלל.
קיימת גישה מחקרית הטוענת כי מדיניות החוץ של האיחוד האירופי היא מעין ניסיון שלו
ליצור ולעצב לעצמו זהות משותפת ואחידה ) , (Smith, 1992: 55-76ניסיון שהוא מהתמודדויות
העיקריות של האיחוד האירופי לאורך כל שנותיו .חוקרים טוענים כי מדיניות החוץ של האיחוד
האירופי מבוססת ונבנית על ציפיות האחר ממנו כחלק מתיאוריה הנקראת Otherness
) . (Chaban and Holland, 2008 , 304, Strath, 2002, 387-401תיאוריה זו מסבירה כיצד אובייקט
מגדיר עצמו על ידי היחס לאחר ועל פי תמונת הראי שמעניק לו אותו "אחר" .בנוסף לתיאוריה זו,
קיימת תיאוריה נוספת הטוענת כי האיחוד האירופי פועל במישור החיצוני מתוך תפיסה נורמטיבית,
ערכית ,לפיה מנסה הוא להתוות את מדיניות החוץ שלו על מנת להשפיע על מדינות אחרות לאמץ ולקבל
על עצמן ערכים אירופיים ) .(Duchene, 1972, Manners, 2002מנגד ,כיוון שערכים אלו ,כחלק
מהזהות האירופית ,מנוגדים לעיתים לאינטרסים של מדינות האיחוד האירופי ), (Diez, 2005פונה
האיחוד האירופי שוב ושוב ל"אחר" שלו (כלפיו מופנית מדיניות החוץ שלו ) על מנת לעצב את עצמו
בהשוואה ,כניגוד ,או כתמונת ראי ( .)Chaban and Holland, 2008עיצוב זהות זו ,שמכונה גם "זהות
רפלקטיבית" ) (Manners and Whiteman, 2003טומן בחובו תהליך כפול :חיפוש אחר הגדרה
חיצונית לזהות ,אשר מובילה להדגשת הציפיות של השחקן החיצוני ,אותו "אחר" .תהליך זה מערב
השפעות חיצוניות :כל שחקן אשר מולו מעצב האיחוד האירופי את זהותו על ידי בחינת האופן בו הוא
תופש את האיחוד האירופי  ,משפיע באמצעות ציפיותיו על זהותו של האיחוד האירופי .בעבודה זו,
נשתמש בהנחת הבסיס התיאורטית הזו ,על הקשר שבין אותו "אחר" לעיצוב הזהות החיצונית
האירופית ,על מנת לבחון כיצד התפישה הישראלית על האיחוד האירופי מתבטאת הלכה למעשה בדעת
הקהל הישראלית ומשפיעה ,בסופו של דבר ,על הזהות החיצונית של האיחוד האירופי.
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מקרה הבוחן בו בחרתי הוא כאמור מערכת היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי כפי שהיא
באה לידי ביטוי בתפישה הישראלית על מוסדות האיחוד ועשרים ושבע המדינות החברות בו המשתקפת
מניתוח הסיקור בעיתונות דוברת העברית בישראל בין השנים .2116-2100
על מנת שאוכל להשתמש בניתוח זה באופן מהימן ,בעבודה זו מוצג מצע תיאורטי המסביר
כיצד תקשורת יכולה להוביל אג'נדה ובכך להשפיע על דעת הקהל .תקשורת ההמונים מאלצת את מקבל
המידע להסב את תשומת ליבו ובכך לבנות דימוי לנושאים מסויימים ,דוגמת דמויות ונושאים פוליטיים
(.)McCombs and Shaw, 1972
דימוי זה יוצר מיסגור של אובייקטים ) (Scheufele 1999, 103-122מתוך הנחה כי תקשורת
ההמונים יוצרת השפעה מרכזית על הציבור .מעבר לכך ,עודף המידע שהוא אחד מסממני העולם
המודרני ,יוצר מצב שבו האופן שבו מועבר המסר הוא חלק גדול מאותו מסגור .המידע צריך להיות
מועבר בצורה תמציתית וברורה שתסב את תשומת ליבו של צרכן המידע .נוצר מצב שבו כיום עורכים
וכותבי דעות הופכים להיות נדרשים יותר ויותר מכיוון שהם שולטים ,במידה מסוימת באופן חלוקת
המידע וקובעים ,אם כך ,את חלוקת הכוח ).(Nye, 2004
במסגרת המחקר המוצג ,נבדקו העיתונים דוברי העברית במשך שלוש שנים.2116-2100 ,
העיתונים שנבדקו היו "הארץ"",ידיעות אחרונות"",מעריב" ו"-ישראל היום" .במהלך תקופה זו נסקרו
והוכנסו למסד נתונים כל הכתבות והידיעות שעסקו במוסדות האיחוד האירופי ,באחת מעשרים ושבע
מדינות האיחוד האירופי או באירופה באופן כללי .כתבות אלו נסקרו ואופיינו :מה היה אופן הסיקור –
חיובי ,שלילי או אינפורמטיבי ,באיזה נושא עסקו ,האם נכתבו במסגרת סיקור של פרשייה בולטת
ומסוקרת ,באיזה מדינה/מדינות/מוסד עסקו וכו' .מתוך כך שורטטו שתי תמונות מרכזיות .האחת,
סיכמה והשוותה את הפרמטרים שנבדקו בחתך שנתי כסיכום של כל העיתונים יחד והשנייה ,בחנה
נטיות של כל עיתון בנפרד לאורך שלושת השנים הללו.
מתוך מחקר זה ובהתבסס על ההנחה כי מחקר זה מוביל להבנת האופן שבו נתפש האיחוד
האירופי על ידי הציבור הישראלי נתקבלו מספר מגמות מרכזיות:
ראשית ,ניכרה עלייה בכמות הסיקור של האיחוד האירופי כיישות ,מה שמוביל למסקנה ,כי
הניראות האירופית בישראל נמצאת במגמת עלייה .יחד עם זאת ,נושאים מרכזיים במהות האיחוד
האירופי כיישות ,דוגמת בחירת נשיא לאיחוד האירופי ,אמנות שונות וכו' לא זכו לחשיפה גדולה ,נתון
שהיה בולט במיוחד בהשוואה לבחינת סיקור בילטרלי -יחסי ישראל עם המדינות השונות באיחוד
האירופי כמו גם ענייני פנים בתוך מדינות האיחוד האירופי שנסקרו בהרחבה .עומק הסיקור גם הוא
נבדק ונמצא כי לעיתים קרובות התקשורת הישראלית ,אולי מתוך מגמה עולמית כוללת הנובעת
מירידה בתפוצה ובביקוש לתקשורת כתובה ,בוחרת להתמקד ברכילות ובמידע סנסציוני ולא מתעמקת
בנושאים מהותיים יותר להבנת הישות המסוקרת -דוגמת מערכת קבלת ההחלטות של האיחוד
האירופי או חוקת האיחוד האירופי.
הוצג יחס הפוך בין מערכת היחסים הבילטרלית שבין ישראל למדינות האיחוד האירופי
ומוסדות האיחוד האירופי לבין אופן הסיקור בתקשורת הישראלית .מדינות הנמצאות במערכת
היחסים חיובית עם ישראל סוקרו לעיתים בשלילה ואילו מדינות שמערכת היחסים שלהן עם ישראל
אינה חיובית סוקרו בהרחבה ובאופן חיובי .מערכת היחסים המדינית שבין ישראל לאיחוד האירופי
מסוקרת בתקשורת הישראלית באופן ביקורתי ביותר וניכר כי האיחוד האירופי אינו נתפש כגוף
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משמעותי ומוביל בהקשר למצב במזרח התיכון .יחד עם זאת ,הפן הכלכלי של האיחוד האירופי מסוקר
בהרחבה ,גם מכיוון שבשנים אלו מתפתח המשבר הכלכלי החריף באיחוד האירופי ,משבר שמעמיד
בסימן שאלה את עצם קיום האיחוד המוניטרי המהווה חלק מרכזי במהות האיחוד האירופי .מעבר
לכך ,על אף הקשרים הכלכליים החמים שבין ישראל לאיחוד האירופי  ,נושא זה כמעט ואינו מסוקר
ומעבר לכך ,אותו משבר כלכלי מסוקר בהרחבה ובאופן שלילי וביקורתי ביותר.
מגמות מרכזיות אלו מובילות למספר מסקנות מרכזיות באשר לתפישה הישראלית על האיחוד
האירופי ולמשמעותה העולות בפרק הניתוח:
פער בין הרצון האירופי להוות כוח נורמטיבי משפיע באיזור לבין השפעתו
.0
הלכה למעשה ,פער שנובע ,בין היתר מכך שהאיחוד האירופי לא קושר את הסכמיו הכלכליים
עם ישראל להיבט הנורמטיבי ובא לידי ביטוי בסיקור המועט בכל הקשור ליחסים בין ישראל
לאיחוד האירופי ,בייחוד בהיבט הכלכלי כמו גם סיקור שלילי וביקורתי כלפי ההיבט המדיני
של מערכת היחסים בין שתי הישויות .כלומר ,האיחוד האירופי נתפש כגוף חסר חשיבות ברמה
המדינית.
.2

האיחוד האירופי נתפש כגוף חסר חשיבות ברמה המדינית גם במערכת

הבינלאומית ,דבר הבא לידי ביטוי בסיקור הנמוך של האיחוד האירופי כיישות ,לצד סיקור
מועט ושטחי של נושאים הקשורים למהותו כגון הבחירות לפרלמנט האירופי ,אמנות
אירופאיות ובחירת הנשיא האירופי.
תפישת האיחוד האירופי כגוף כלכלי בעיקרו ,אך גם כגוף כלכלי כושל -בייחוד
.3
לאור סיקור המשבר הכלכלי באיחוד האירופי.
התמקדות בסיקור במערכת היחסים של ישראל עם מדינות האיחוד האירופי,
.4
דבר המעיד על גרעון לגיטימציה לאיחוד האירופי גם מחוצה לו.
.5

האיחוד האירופי נתפש כגוף המתקשה לדבר בקול אחד ,נושא הבא לידי ביטוי

בסקירה ההיסטורית של מערכת היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי כמו גם בסיקור
הישראלי את הנעשה בתוך האיחוד האירופי לרבות המשבר הכלכלי האירופי כמו גם מעורבותו
בפרשיות בולטות במערכת הבינלאומית.
.9

האיחוד האירופי נתפש כגוף הפועל במזרח התיכון בכלל ובישראל בפרט מתוך

אינטרסים פנימיים ,כאשר לא תמיד אינטרסים אלו תואמים את הגישה המדינית אותה מציג
האיחוד האירופי .בנוסף ,נטען כי האיחוד האירופי נתפש כגוף שפועל באיזור על אף שלעיתים
אינו מבין את המצב לאשורו.
לסיכום ,הפער שהתגלה הוא פער בין מערכת היחסים הישראלית-אירופית ברמה המדינית
לבין הנעשה בציבור .פער זה משקף כישלון מסוים של הפרדיגמה הנורמטיבית לפיה עובד
האיחוד האירופי ,תפישה האמורה לחזק את עוצמתו כשחקן המערכת הבינלאומית .בפועל,
דווקא שני הפערים המוזכרים – בין מערכת הערכים הנורמטיבית של האיחוד לבין מעשיו
בפועל הבאים לידי ביטוי המערכת ההסכמים עם ישראל ובין אותה מערכת הסכמים לעניין
הציבורי שמעורר האיחוד האירופי בישראל ,מובילים לכך שכרגע ,ניכר כי האיחוד האירופי
אינו מגיע למיצוי המקסימלי של הנוכחות שלו בכל הנוגע לישראל ומכאן שיכולת ההשפעה שלו
על הנעשה באיזור ועל הסכסוך הישראלי פלשתיני נמוכה ביותר.
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תודות.
לבעלי האהוב ,משפחתי היקרה ,על התמיכה האינסופית.
לחבריי ב"מרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית" באוניברסיטת בן גוריון על שנתיים של מחקר
ועבודה משותפת תוך תמיכה והרבה אהבה לנושא -אלמה ורדרי ,איל קנץ ,יואב פרידמן ,שירלי גורדון
וזיו זייגרמן.
לחברתי למסלול ולדרך הילה זהבי ,על היותך השראה וחברה בו זמנית.
לד"ר שרון פרדו ,על כך שגרמת לי ולחבריי להישבות בקסם האיחוד האירופי ועל כך שהאמנת בי ולא
וויתרת.
להם נתונה תודתי.
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מבוא -על הסיבה לכתיבת עבודת מחקר זו.
האיחוד האירופי.

"ארגון שהוא כה שונה מאחרים ,עד כי יוחד לו מונח מיוחד לתאר את אופיו -על לאומי" (סיבל
)2101,056-091
ארגון זה מאגד בתוכו כיום  21מדינות אירופאיות .נשאלת השאלה ,מהן סמכויותיו וכיצד
מתקבלות החלטות בגוש שכזה?
מדובר במשטר פוליטי חדש ,מודל אינטגרציה בין מדינתי ועל לאומי ,שניתן להגדירו כשילוב
של מדינת -על מרכזית פדרלית וקואליציה בין ממשלתית רופפת ).(Chaban and Holland 2008: 1
המניע לצעד שיצר את האיחוד האירופי הוא כלכלי ופוליטי ,והכלי לביצועו -בירוקרטי ומשפטי
בעיקרו .האיחוד האירופי מתקיים למעשה על בסיס אמנות ,כאשר

" ...האמנות המכוננות את האיחוד ודברי החקיקה המתקבלים על ידי המוסדות שלו יוצרים
משטר פוליטי חדש" (סיבל ,שם)
אם כן ,מדובר ביישות הקיימת במערכת הבינלאומית ושונה באופן מהותי מהישויות האחרות.
היא אינה מדינה ,איננה ארגון לא ממשלתי ,אינה ברית צבאית .היא עדיין בגדר יישות מתהווה,
ממשיכה לקבל לשורותיה מדינות חדשות ,ממשיכה לשנות את המבנה שלה ואת אופן קבלת ההחלטות
בה ,עדיין מעלה לאישור מחדש בקרב המדינות השונות את עצם הלגיטימציה לקיומה ולצד כל זאת-
מתנהלת בתוך המשחק האסטרטגי במערכת הבינלאומית.
מעבר למצב המיוחד שנמצא בו האיחוד האירופי ,מצב שבו קשה להגדיר את מעמדו ואת מבנהו
באופן מדויק ,אנו שואלים גם מהי מהות הקשר המיוחד בין ישראל לאיחוד האירופי.
"Israel can never be wholly foreign to west Europeans any more than to Americans
or Russians. Jews are so much part of the fabric of European history and contemporary life
that relations with Israel must, in some sense, be an extension of folk memories on both
sides. Israel, as least initially, was virtually a transplant of liberal European culture in the
)middle East."(Duchene, 1972: 32-47
כאמור ,ישראל והאיחוד האירופי שלבו את גורלן האחת בשנייה עוד בשלב מוקדם של יחסיהם.
מרבית חברי התנועה הציונית היו יהודי אירופה  ,ניצולי מלחמת העולם השנייה וגם בקרב אלו שהגיעו
עוד קודם לכן לישראל יהודי אירופה היוו רוב .הם הביאו עימם שפה ,תרבות ונטעו שורש "אירופי"
בישראל .גם כיום ,תחושת ההזדהות עם האיחוד האירופי חזקה .בסקר של המרכז לחקר פוליטיקה
וחברה אירופית וקרן קונרד אדנאואר בשיתוף מכון דחף שנערך ב 2117-נמצא כי  15%מתושבי ישראל
היו רוצים להצטרף לאיחוד האירופי וכי  ,42%כמעט מחצית מתושבי ישראל ,זכאים עקרונית לדרכון
אירופי לאחר ההרחבה הגדולה ב 2114-בה הצטרפו לאיחוד עשר מדינות חדשות.
מעבר לכך ,ברמה המדינית והכלכלית ,נראה בהמשך עבודה זו כי קיימים קשרי מסחר חזקים
בין ישראל לאיחוד האירופי כאשר האיחוד האירופי מהווה כיום שותף הסחר המרכזי של ישראל.הסכם
1

האסוציאציה ,שנחתם ב 0665-ונכנס לתוקפו ב 2111-גם הוא קיבע את מעמדה המשודרג של ישראל,
כפי שהצהירה הקהילה האירופית בהצהרת אסן בשנת :0664
"The European Council considers that Israel, on account of its high level of
economic development, should enjoy special status in its relations with the European
)Union on the basis of reciprocity and common interests" (European Commission, 1994
לישראל ,אם כן ,יש מעמד מיוחד באופן מסוים ביחסיה עם האיחוד האירופי .מעבר לכך,
ישראל מהווה נקודת מפתח להשפעה .היא הדמוקרטיה היציבה היחידה במזרח התיכון והמצב הפוליטי
מדיני שבו היא נמצאת הוא כזה שלכל מדינה בעולם יש דעה עליו .האיחוד האירופי רוצה להיות בעל
השפעה במזרח התיכון ומכאן שהוא רוצה להיות בעל השפעה על ישראל .לצורך כך ,הוא חייב לחזק את
קשריו עם ישראל .משימה זו יכולה להיות קלה ,אילולא היו פערי התפישות בין הישויות עמוקים כל כך
וזאת על אף ההקשרים ההיסטוריים הקושרים אותן יחד ,כפי שקובע Francoise Duchene
) .(Duchene, 1972: 32-47תושבי האיחוד האירופי מתקשים להבין את מדיניותה של ישראל במזרח
התיכון ורואים אותה כמדינה כובשת ואלימה  ,כאשר לאחר מבצע חומת מגן ,סקר באירופה קבע כי
אזרחי אירופה סבורים כי ישראל מהווה מכשול לשלום (.)Pardo and Peters, 2010:
תושבי ישראל מצידם ,רואים לעיתים את האיחוד האירופי כגוף אנטישמי ,פרו איסלאמי ,לא שוכחים
את המשקע ההיסטורי וחשדנים באשר לכל ניסיון למעורבות אירופית בנעשה במזרח התיכון.
מכיוון שהאיחוד האירופי מנסה לבנות את דמותו כגוף מרכזי ,המשפיע ומבסס את השפעתו
באמצעות השאיפה להידמות לו מבחינה ערכית ,הוא חייב ליצור קשר מרכזי עם ישראל ולהבין את
תפישתה עליו .זוהי משימה מרכזית בדרך להצליח בשאיפתו להיות גורם עולמי משמעותי .לשם כך,
עליו לחזק ולבסס את קשריו באיזור-דבר שבסיכומו של עניין ,גם ישראל מעוניינת בו ולכן ,עליו להבין
מהי התפישה הישראלית לגביו.
נשאלת השאלה ,מדוע התפישה הישראלית חשובה לתהליך המדובר .נטען כי ברמה
התיאורטית כפי שנראה בהמשך ,שואב האיחוד האירופי מהשחקנים האחרים במערכת הבינלאומית
את תפישותיהם בנוגע אליו ולוקח מתפישות אלו תובנות לגבי עיצוב זהותו שלו .לצד טענה זו,נפתח את
הטענה האומרת כי בין ישראל לאיחוד האירופי קשר מיוחד שמבסס את החשיבות של התפישה
הישראלית על האיחוד האירופי לביסוס זהותו שלו.
עבודה זו ,תעסוק בקשר המיוחד בין ישראל לאיחוד האירופי ,בניסיון האירופי לבנות את
זהותו החיצונית ובקשר ההדוק בין התפישה הישראלית על האיחוד האירופי לרצונו זה .כאן נבחר
להתמקד בתפישה הישראלית כלפי האיחוד האירופי כפי שהיא לידי ביטוי במיפוי דעת הקהל
הישראלית בנושא זה.
מחקר זה בא לענות על שאלות אלו בהתבסס על התפישה הישראלית כשחקן חיצוני ביחס
לאיחוד האירופי .דרך זיהוי המגמות המרכזיות הנוגעות לאיחוד האירופי בחברה הישראלית נוכל
להבין כיצד ישראל תופשת את האיחוד האירופי ולהשליך את תפישה זו על התהליך אותו עובר האיחוד
האירופי בדרכו לעיצוב זהות חיצונית מגובשת.
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שאלת המחקר ומתודולוגיה:
שאלת המחקר שלי שואלת כיצד ומדוע תפישותיה של החברה הישראלית לגבי האיחוד
האירופי והמדינות החברות בו משפיעות על עיצוב זהותו החיצונית של האיחוד האירופי.
ברמה המתודולוגית ,בדקתי במשך שלוש שנים ,בין השנים  2116-2100את שלושת העיתונים
דוברי העברית המובילים בישראל :ישראל היום ,שנחשב כיום העיתון המוביל בישראל מבחינת
תפוצה ,ידיעות אחרונות ,מוותיקי העיתונים בישראל ועיתון ששומר על יציבות בפסגת אחוזי הקריאה
ועיתון הארץ ,עיתון שמבחינת תפוצה בולט פחות אך מצטיין באחוזי סיקור גבוהים בתחום חדשות
החוץ .כמו כן נבדק העיתון מעריב עד סוף שנת  .2116נבדקו כל הידיעות הנוגעות לאיחוד האירופי,
למדינות האיחוד האירופי באופן כללי או לאחת מ 21-מדינות האיחוד האירופי .כמו כן  ,נבדקו גם
מדינות העתידות להיכנס לאיחוד האירופי.
לסיכום ,ברצוני להדגיש את תרומת המחקר.
איני מתיימרת להציג מסקנות מרחיקות לכת בנוגע לדרך שבה האיחוד האירופי משתמש
בנתונים העולים מתוך מחקרי ומחקרים דומים שנעשים ברחבי העולם לגבי התפישות של מדינות
שונות וחלקים שונים בעולם על האיחוד האירופי .מדובר במשימה קשה עד בלתי אפשרית הדורשת
נבירה במערכת קבלת ההחלטות המפותלת של האיחוד האירופי .מה שאני כן רוצה לעשות הוא ליצור
תמונה עכשווית של התפישות הישראליות כלפי האיחוד האירופי -מה שיהווה נדבך נוסף ,גם אם בקנה
מידה קטן ,במחקר הנוגע ליצירת הזהות החיצונית של האיחוד האירופי .כפי שכתבתי בתחילת הצעת
המחקר ,אנסה לקשור אותו ולהוכיח כי תפישות אלו מתקשרות לחשיבות ולאופן שבו משפיעה
התפישה של מדינה שאינה חברה באיחוד האירופי בכלל ומדינה כמו ישראל שלה כאמור ,יחסים
מיוחדים עם האיחוד האירופי בפרט -תפישה המעוצבת על ידי התקשורת ודעת הקהל -על יצירת
זהות חיצונית לאיחוד האירופי .חלק מהטיעונים להיות ישראל "אחר רלוונטי" עבור האיחוד האירופי,
מתבססים על כך שהבנת היחסים המיוחדים וההשפעה של שני השחקנים זה על זה תסייע בדיאלוג
המתקיים בין האיחוד האירופי למדינות העולם בכלל ולמדינות המזרח התיכון וישראל בפרט ,מה
שישפר את מעמד האיחוד האירופי בעולם ויוביל אותה אל שאיפתה -להוות יישות מרכזית ומתוות
דרך במערכת הבינלאומית .לצורך כך ,אני יוצאת כאמור מנקודת הנחה מוקדמת כי הדרך ליצירת
זהות אירופית חיצונית עוברת דרך ההבנה האירופית לגבי האופן שבו נתפס האיחוד האירופי בעולם.
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מבנה עבודת המחקר:
.0

הקשר שבין ישראל לאיחוד האירופי :פרק שיבחן את הסוגייה -מדוע נושא המחקר

הנדון רלוונטי? מדוע האיחוד האירופי מעוניין לבחון את התפישות הישראליות כלפיו וכיצד מהווה
ישראל "אחר רלוונטי"  Significant otherלאיחוד האירופי.
.2

פרק שיבחן את יצירת הזהות האירופאית ויהווה למעשה את החלק המרכזי בחלק

התיאורטי בעבודה-סקירה מקיפה של התפתחות הגישות בדבר התהליך שעובר האיחוד האירופי
ביצירת זהותו הבינלאומית.
.3

פרק שיבחן את תהליך הבניית המחקר ויציג תיאוריות בתקשורת השופכות אור על

הקשר בין הצגת מידע תקשורת לבין עיצוב דעת הקהל .כמו כן ,יציג פרק קצר זה את עיקר
המתודולוגיה של המחקר האמפירי.
.4

פרק שיעמוד על הצגת המחקר האמפירי -יפרוש  3שנות מחקר  ,2116-2100יציג נטיות

ומסקנות בחתך השנים והאירועים בחלוקה למדינות ,תמות מרכזיות ,פרשיות מרכזיות ,מקורות וכו'.
.5

פרק סיכום שינתח את הממצאים וינסה לחבר בין הממצאים המעידים על האופנים

השונים בהם נתפס האיחוד האירופי על ידי ישראל לבין יצירת הזהות האירופית הלכה למעשה תוך
שיפור מעמדה בעולם .חיבור הממצאים לתפישות התיאורטיות שאציג ישפוך אור על האפשרויות
לשדרוג היחסים האירו-ישראלים והעמקת הדיאלוג בין האיחוד האירופי למזרח התיכון באמצעות
הנ"ל.

קריאה נעימה.
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פרק ראשון :על הדינמיקה שבין ישראל לאיחוד האירופי.
פרק זה ,הפותח את עבודת מחקר זו,ינסה להניח את הבסיס ההיסטורי לשתי טענות שטענו
בפרק המבוא :האיחוד האירופי מייחס חשיבות מיוחדת למזרח התיכון עקב אינטרסים שיש לו באיזור
זה ,כאשר לישראל מעמד מיוחד ביחסיה עם האיחוד האירופי עקב אותם אינטרסים אירופאיים במזרח
התיכון וכן עקב שאיפותיו של האיחוד האירופי להוות כוח משמעותי במזרח התיכון.
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מדוע נקשרת שאיפה זו ליחס לישראל? האיחוד האירופי רואה בישראל מדינה בעלת ערכים
דומים למדינות האיחוד האירופי .לאיחוד האירופי מחויבות היסטורית למדינת ישראל אך מעבר לכך,
הטענה המרכזית היא שמעורבות אירופית בנעשה במזרח התיכון חיונית למעמדו של האיחוד האירופי
ומכאן שתפישה ישראלית חיובית בנוגע לאיחוד האירופי ויחסים הדוקים בין ישראל לאיחוד האירופי
יועילו למטרה זו.
כיום ,לישראל ולאיחוד האירופי שיתוף פעולה המבוסס על תוכנית השכנות האירופית ותוכניות
הפעולה .The European neighborhood Policy and Actions plans. :יחד עם זאת ,יש לציין כי ישנן
מדינות רבות השותפות יחד עם האיחוד האירופי בתוכניות פעולה שכאלו .נשאלת השאלה אם כן ,מה
מבדיל בין ישראל לבין מדינות אחרות והתשובה היא -ישראל היא בעלת מעמד מיוחד ביחסיה עם
האיחוד האירופי.
בהתייחסנו למערכת היחסים הנוכחית בין ישראל לאיחוד האירופי נציין כי כיום היא
שברירית ופחות יציבה -כמערכת יחסים היא עברה טלטלות רבות עד שהגיעה לסטטוס הנוכחי .היא
מבוססת על אמון שלא בהכרח קיים בין שני הצדדים ועל מערכת ערכים שונה לחלוטין .למעשה ,על אף
התפישה לפיה קיימת מחויבות היסטורית של הקהילה האירופית לישראל כפי שציין פרנסואה דושן
( ,(Duchene 1988, 22בפועל מדובר בשני גופים בעלי מערכת תפישות שונה לחלוטין .ניתן לתלות ,בין
השאר ,במערכת תפישות זו את חוסר ההסכמה בין שני הגופים.
האינטרסים של האיחוד האירופי בהקשר הישראלי מבוססים בחלקם על השאיפה להוות
כוח משמעותי יותר בעולם כאשר שאיפה זו הולכת אחורה עד לשורשי הקשר בשנות השבעים של המאה
העשרים .למעשה ,עד לנקודה זו – ניתן להגדירה בציר הזמן כמתרחשת בשנת  ,0613בנקודה שבה פרץ
משבר הנפט ,היוותה הקהילה האירופית גוף כלכלי ביסודו וכך ניהלה גם את יחסי החוץ שלה -בתחום
הכלכלי בלבד .רק לאחר שהרגישה הקהילה האירופית ( )Jawad 1992, Introductionכי היא יציבה
במעמדה הכלכלי ניסתה היא ליצור קול אחד בנושאים אחרים ,ובכך לעצב לעצמה זהות משותפת
ואחידה ,ניסיון שהוא מההתמודדויות העיקריות של האיחוד האירופי לאורך כל שנותיו
).(Smith 1992, 55-76
בהקשרנו אנו ,אטען כי לעניות דעתי  ,היווה משבר הנפט קטליזטור ליצירת הקול החיצוני
של האיחוד האירופי .רק בהקשר לנעשה במזרח התיכון ,מצליחה הקהילה האירופית לראשונה לדבר
בקול אחד .בהמשך כאשר נסקור את הקושי היחסי של מדינות אירופה לעשות כן ,נוכל לראות כי
הייתה זו הזדמנות ייחודית להצליח לעשות כך ,מה שמהווה נדבך משמעותי ברצון להיות יישות בולטת
במערכת הבינלאומית.
נושא הקונפליקט הישראלי פלשתיני הוא העניין המרכזי במדיניות החוץ של האיחוד האירופי
כלפי ישראל בשנים האחרונות .מעבר לכך ,האיחוד האירופי רואה בסכסוך זה נקודת מפתח בהבנת
מארג היחסים שבין הישויות השונות במערכת הבינלאומית .תהליך השלום במזרח התיכון הוא מטרה
חשובה לאיחוד האירופי  ,שמבין כי מדובר באינטרס אסטרטגי חיוני לאיחוד האירופי (Peters ,050
.)2000
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מכאן ,קיימים שני צירים מרכזיים .האחד ,העשייה האירופית במזרח התיכון ,בה נתמקד
מכיוון שהיא קריטית לבניית הזהות האירופית והציר השני ,הוא השפעת הקונפליקט הישראלי
פלשתיני על מערכת היחסים שבין ישראל לאיחוד האירופי.
בהקשרה של מערכת היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי ,נגיד כי האיחוד האירופי הוא
שותפה הכלכלי הגדול ביותר של ישראל .הוא מהווה לה עורף תרבותי ואפילו פוליטי במידה מסוימת.
לישראל יש ,כאמור ,מעמד ייחודי ביחסה עם האיחוד האירופי ואילו בקרב מספר ממשלות ניכר כי
מערכת היחסים עם ישראל עומדת במקום גבוה בסדר העדיפויות המדיני שלהן( .פרדו ודרור 42- ,2111
.)46
יחד עם זאת ,בין ישראל לאיחוד האירופי קיימים הבדלים מהותיים ,כפי שטוען פרופ' יחזקאל
דרור בראיון שערך עימו דר' מנפרד גרסטנפלד בשנת ( 2115גרסטנפלד ,)2115 ,הנובעים משוני חברתי
יסודי שמקורו בהבדלים תרבותיים מהותיים שמשפיעים על מערכת היחסים בין ישראל לאיחוד
האירופי ומכאן שבעלי משמעות רבה ביחס לנושא מחקרינו ולשאלה מהם האינטרסים האירופיים
במערכת היחסים עם ישראל .כך לדוגמא ,טוען פרופ' דרור ,כי אירופה לא מקדישה זמן ומחשבה לעתיד
שלה ולתכנון לטווח הרחוק ומתמקדת באינטרסים פנימיים של אזרחיה .מנגד ,ישראל מגדירה עצמה
כמדינה "מוקפת אויבים" העומדת בתווך בין המזרח התיכון שטוף האיסלאמיזציה 1לבין אירופה
ההופכת גם היא ליבשת בעלת אחוז דמוגרפי איסלאמי ניכר .השוני ביחס למצב בין ישראל לאיחוד
האירופי מתבטא גם ברמה המשפטית-מדינית כאשר בתי המשפט האירופאיים דנים חדשות לבקרים
בסוגיית ההתנחלויות ומידת חוקיותם.
האירופאים סבורים ,כך אומר פרופ' דרור ,כי הסכם שלום יוריד את המתיחות ואת
הסכנה מטרור-באופן זמני .2דוגמה לקשר ההדוק בין הנעשה באירופה לבין הנעשה בישראל אפשר
למצוא בשוני בהתייחסות לגילויי האנטישמיות באירופה .כיום ,מתפרסמים גילויי האנטישמיות
באירופה ככאלה שנובעים מתוך החיבור בין יהודי אירופה לבין הנעשה בישראל ויש אף שאומרים כי
בכל פעם שעולה המתיחות במזרח התיכון – דוגמת מבצע "עופרת יצוקה" סובלים יהודי אירופה
מגילויים חריפים של אנטישימיות בצורתה העכשווית .פרופ' דרור טוען כי האירופים לא מבינים כי
הפונדמסנטילסטים האיסלאמיים הן בעלי זיכרון ארוך בכל הנוגע לשוני בין מזרח ומערב  .ישראל,
רואה את המצב אחרת :אי היציבות במזרח התיכון לא יושפע מתהליך שלום ומהלך כזה של תהליך
שלום יכול אף להחמיר את אי היציבות .טענה חריפה יותר של פרופ' דרור שמעמידה ספקות ביחס
לחשיבות מחקר זה היא שבטווח הרחוק ,יחסי ישראל עם האיחוד האירופי חשובים ומשמעותיים פחות
מיחסיה עם ארצות הברית או אפילו עם סין.
שיח זה רק מחזק את הצורך והחשיבות בדבר הבנת מערכת היחסים בין ישראל לאיחוד
האירופי .גם ברמת הריאל פוליטיק -יחסיהם של שני גופים במערכת הבינלאומית ,אין מסקנה חד
משמעית בנוגע לאינטרסים השונים המחזיקים את שתי הישויות בקשר זה .מצד אחד ,הקשר מבוסס
על מאפיינים תרבותיים זהים כדוגמת מאפיינים מערביים ,הקשרים היסטורים ומערכת ערכים דומה,
ומנגד ,דווקא מתוך מערכת ערכים זו עולים הבדלים משמעותיים דוגמת התפישה כלפי החברה
המוסלמית  ,הטרור האיסלאמי וכל המשתמע מכך.
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היום ,עם עליית האחים המוסלמים במצרים מזכירים גורמים מדיניים ישראלים כי ישראל הייתה הראשונה שהציגה
את האביב הערבי כ"חורף האיסלאמי"
2
אטען כי לדעתי התפישה קושרת את הסרת איום הטרור בישראל עם הסרת איום הטרור מאירופה.
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בין ישראל לאיחוד האירופי כוננו קשרים  ,מסחריים ברובם (זולת הקשרים הדיפלומטיים
אותם הזכרנו קודם) על מנת למסד את יחסי שתי הישויות ברמה הכלכלית .מאוחר יותר ,הפכו
הסכמים אלו גם לאבן דרך משמעותית במספר תוכניות מדיניות איזוריות שניסה האיחוד האירופי
לכונן עם המדינות השוכנות סביבו ובכללן ישראל וזאת על מנת לשמר את האינטרסים שלו עצמו .נציג
את הקשרים הבילטרליים/מולטילאטרלים בין ישראל לאיחוד האירופי עד לשנות האלפיים ולאחר מכן
נחזור ונחדד סיבות נוספות לקשר בין ישראל לאיחוד האירופי -סיבות המהוות מרכיב מרכזי בניסיון
להסביר כי לשתי הישויות אינטרס מיוחד לשמר יחסים טובים ביניהם.
שתי נקודות משמעותיות במערכת היחסים הכלכלית בין ישראל לאיחוד האירופי היו תהליך
ברצלונה  The European Mediterranean programב 0665-והסכם האסוציאציה שהכניס את ישראל
לתוכנית השכנות האירופית  (ENP) The European neighborhood policyבשנת .2114
תהליך ברצלונה ,הוא תהליך שיזם האיחוד האירופי וזאת במטרה ליצור שיתוף פעולה איזורי
ובילטרלי בנושאים פוליטיים ,ביטחוניים ,חברתיים  ,כלכליים ותרבותיים ( Del Sarto and
 .)Schumacer 2005תהליך זה היה התהליך שהוגדר על ידי הקהילה האירופית כ"שער המרכזי" דרכו
עוברים היחסים בין האיחוד האירופי לפריפריה הים תיכונית שלו .היה בתהליך זה ניסיון להגדיר
ברמה המדינית תהליך עבודה סדורה של שרי החוץ במדינות החברות בתהליך אל מול האיחוד
האירופי ,כגוף אחד.
ניתן להגיד כי ברמה הכללית התוכנית לא ענתה על הציפיות ממנה וכתוצאה מכך היה לחץ
לרפורמה ,שינוי .מדוע? ניתן לחבר את שאלה זו לשאלת התפישה האירופית .האיחוד האירופי האמין
שהאינטרסים המשותפים של מדינות האיזור יעזרו להתגבר על השוני התרבותי והמשקעים הפוליטיים
לטובת מיצוי הפטונציאל של שיתוף הפעולה האיזורי.
בפועל ,פרמטרים איזוריים ועולמיים רבים שנעשה בהם שימוש במסגרת התהליך השתנו
ומסגרת המציאות בה החל תהליך ברצלונה ( , )Del Sarto and Schumacer 2005: 18שהייתה כזו
שבה כל תהליך היה בעל פוטנציאל להצלחה התמוססה ולא יכלה להתאים .השוני במערכת
הבינלאומית לאחר אסון התאומים ב 2110-היה כזה שדרש שינוי בהול בנעשה .גורם נוסף הוא כישלון
תהליך השלום במזרח התיכון שמוצג כאחת הסיבות לכישלון תהליך ברצלונה.
ברמה הפנימית-אירופית ,תהליך ההרחבה ששיאו היה בשנת  2114עת הצטרפו עשר מדינות
חדשות שינה את הרכב חברי התהליך וגרם למצב שבו נותרו בתהליך רוב של מדינות ערביות -מה
שהקטין עוד יותר את הסיכוי לדיאלוג הוגן עם ישראל .ניתן לראות בתהליך ברצלונה כדוגמא לניסיון
התקרבות אירופי תלוי איזור ולא ברמה הבילטרלית .אטען בנקודה זו כי ניתן לראות בכך סיבה
מסוימת לכישלון תהליך ברצלונה.
מתהליך ברצלונה עובר האיחוד האירופי לתוכנית השכנות האירופית  .יש שיראו את תוכנית
השכנות האירופית פיצוי למדינות שהיו חלק מתהליך ברצלונה .אנו נבחן את תוכנית השכנות בתוך
ההקשר הבילטרלי של יחסי ישראל והאיחוד האירופי.
מטרת תוכנית השכנות האירופית ,אליבא דהנציבות האירופית הייתה ( Del Sarto and
) Schumacer 2005, 20לחלוק עם עם המדינות השכנות את פירות ההרחבה בשנת  .2114זאת במטרה
III

לחזק את היציבות ,הביטחון ורמת החיים לא רק בגבולות האיחוד אלא גם מחוצה לו ,ובכך לגרום
לחיזוק יציבותו שלו ,כמו גם לטשטש פערים או נקודות המדגישות שוני בין האיחוד האירופי לשכנותיו,
פער שיכול בסיכומו של דבר להזיק לאיחוד האירופי ולערער את אותה יציבות .סיבות אלו מוסיפות
לטענה שטוענים מייד אחר כך דל סרטו ושומאכר ,לפיה במבט ראשון ,ניתן לראות כי תוכנית השכנות
האירופית תואמת למאפיינים הערכיים של האיחוד האירופי -3גוף המעוניין לחזק ולהפיץ את בשורת
השלום הדמוקרטי ,אך במבט מעמיק יותר נראה כי קיים חידוש מסוים במטרות האירופיות וברצון
האירופי ליצור טבעת של ידידים.
מהם ההבדלים המרכזיים בין תוכנית השכנות האירופית לתהליך ברצלונה ,הבדלים שנטען כי
מגדילים את חשיבות היחס לישראל? ארבעה הבדלים מרכזיים:
.0

מעבר מאיזוריות לבילטראליזם מובחן .Differentiated Bilateralism.

נדרשת מחויבות הדדית והאיחוד האירופי בוחר להתקשר עם המדינות המתקדמות ביותר
מבחינה כלכלית ופוליטית שמראות נכונות לקחת על עצמן שינויים פוליטיים וכלכליים .אין
יותר רצון לבנות איזור אירופי ים תיכוני והמולטירליזם נזנח לטובת חזרה לרעיון
הבילטראליזם הבסיסי.
בתהליך ברצלונה שלטה התנייה שניתן לכנותה "שלילית" .הצטרפות לתהליך
.2
פירושה היה קבלת ערכים מסוימים דוגמת שמירה על זכויות אדם .נושא זה היווה אחד
מנקודות התורפה של האיחוד האירופי בהקשר של תהליך ברצלונה משום שהאיחוד האירופי
התקשה לפעול כנגד אי מימוש התניה זו .התפישה של האיחוד האירופי בתוכנית השכנות
יוצרת שינוי משמעותי:רק מדינות שחולקות ערכים פוליטיים וכלכליים ו/או מתחייבות
לרפורמות (בדומה לתהליך אותו עוברות מדינות המבקשות להיות חברות באיחוד האירופי)
יוכלו להנות ממדיניות השכנות האירופית .כל מדינה בנפרד זוכה לתוכנית פעולה Action Plan
וברמה הכללית -רק מדינה שתסכים עם האיחוד האירופי על ערכים משותפים ומטרות
משותפות תזכה לשיתוף פעולה כלכלי .תוכנית הפעולה הינה מימד אקטיבי יותר מתהליך
ברצלונה .יש לציין כי בהקשר זה טוענים דווקא ד"ר ניב גורדון וד"ר שרון פרדו מאוניברסיטת
בן גוריון ) (Gordon and Pardo, 2012- To be Publishedכי בכל הקשור לישראל מפריד
האיחוד האירופי הלכה למעשה בין הסכמי השדרוג וההסכמים הכלכליים כפי שנובעים
מתוכנית השכנות לבין אותה התנייה חיובית הקשורה לערכיו הנורמטיביים של האיחוד
האירופי .את ההפרדה הזאת מסבירים גורדון ופרדו בכך שההסכמים הכלכליים בין ישראל
לאיחוד האירופי נובעים ברובם מאינטרסים מדינתיים ,שעדיין שולטים הלכה למעשה בכל
הנוגע לפעילות בפן הכלכלי של האיחוד האירופי .בכך ,למעשה מתבטלת חשיבות אותה התנייה
ומתמוסס המימד הנורמטיבי של פעילות האיחוד האירופי באיזור המזרח התיכון .טענה דומה
טוען תומאס דיאז ((Diez 2005) )DIEZ

ואותה נביא בפרק הבא.

נקודה מהותית לעבודה זו היא שהאינטרסים האירופיים ברורים יותר ,ופה
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מסתמנת נקודה בציר הזמן שבה ניתן לראות את האיחוד האירופי כמצליח לדבר בקול אחד.
תוכנית השכנות לא רק שהינה ברורה יותר אלא ממש מנוסחת ,הלכה למעשה ,כמערך של
אינטרסים .האיחוד האירופי מצביע באופן ברור על רצונו להיות מעורב יותר בפתרון סכסוכים
וניהול משברים ומזכיר בצורה מפורשת את הסכסוך הישראלי פלשתיני .הכוונה האירופית,
3

 ,Normative Power Europeתפישה אותה נציג בפרק התיאורטי ,פרק מס' .2
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אליבא דתוכנית השכנות היא לייצא את ערכי האיחוד האירופי לפריפריה המיידית שלו.
מדובר באסרטיביות מפתיעה ,כך מודים דל סרטו ושומאכר (שם.)24,
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עיקרי תוכנית זו ,המעודדים שיתוף פעולה בילטרלי ,מאזנים ומפשרים

ומסייעים לשאיפה האירופית להיות מפשר הוגן בסכסוך הישראלי פלשתיני.בשיחות מקדימות
על תוכנית השכנות ציינו האירופים כי מבחינתם הכנסת ישראל לשוק האירופי היא מטרה
הנמצאת בראש סדר העדיפויות שלהם.
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בהקשר זה מציין הנציב לשעבר גינטר ורהוגן ( )GiinterVerheugenבפני קהל

ישראלי:
"…I consider Israel to be a natural partner for the EU in the new neighborhood
Policy. . . . Our relations will be tailor-made and can range from the status
quo to the type of close interconnection that we have with countries like Norway or Iceland
in the European Economic Area". (Verheugen 2003).
בניגוד לתהליך ברצלונה כאן לא מציבים האירופים את תהליך השלום כתנאי ליחסים בין
ישראל לאיחוד האירופי .ניתן לראות בכך חזרה להגיון הטוען בפשטות כי לישראל ,עקב הערכים
הדומים והיכולות האטרקטיביות ,מעמד מיוחד ביחסיה עם האיחוד האירופי .לא רק שתהליך השלום
אינו תנאי להמשך היחסים ,עתידם של היחסים הללו מנותק לחלוטין מגורל תהליך השלום.
יחד עם זאת ,האיחוד האירופי שלאחר תוכנית השכנות נחוש יותר מאי פעם להוות שחקן
משמעותי יותר בפוליטיקה העולמית ורואה את האופציה להתערב בפתרון סכסוכים כחלק מרכזי
מהגישה שלו.
על מנת להבין את משמעותה של תוכנית השכנות בהקשר של יחסי ישראל והאיחוד האירופי,
נשאל כיצד ניתן היה להגדיר את מערכת היחסים בין האיחוד האירופי לישראל טרם הצטרפותה של
ישראל לתוכנית השכנות ולאורך השנים שעד לתוכנית זו .לצורך כך נפנה לסקירה היסטורית של
מערכת היחסים המשולשת שבין ישראל ,האיחוד האירופי והעולם הערבי.
התחלתה הכרונולוגית של המעורבות האירופית בסכסוך הישראלי פלשתיני מתרחשת לאחר
מלחמת ששת הימים ,בשנת  .0691המטרה העיקרית באותה עת הייתה ליצור סט אחיד של עקרונות
מנחים ביחס לסכסוך .ברוח זו נעשו פעולותיה הראשונות של ה-
 .(Pardo and Peters 2010, 6) European political cooperationאך עוד קודם לכן ,היו מספר צעדים
מרכזיים ,השגורים במערכת יחסים בין שני גופים במערכת הבינלאומית -שורה של הסכמים
דיפלומטיים וכלכליים וביניהם הסכם שיתוף פעולה ראשון שנחתם בשנת  .0651מעבר לכך ,הייתה
ישראל אחת המדינות הראשונות שכוננה יחסים דיפלומטיים עם הקהילה האירופית המתפתחת (שם,
 . )0ישראל היא המדינה הרביעית שהקימה משלחת דיפלומטית בבריסל לצורך קיום קשרים עם
הקהילה הכלכלית האירופית וב 0656-מכוננות ישראל והקהילה הכלכלית האירופית יחסים
דיפלומטיים מלאים .מאז ועד היום ,יושבות בבריסל בירת בלגיה והאיחוד האירופי שתי משלחות-
משלחת ישראל לבלגיה ולוקסמבורג ומשלחת ישראל למוסדות האיחוד האירופי (אתר משרד החוץ,
.)2102
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לאחר מכן כאמור ,נוצרו מספר שיתופי פעולה כלכליים ,אך השוני העיקרי מתרחש עם הפיכת
מערכת היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי למערכת יחסים בעלת מאפיינים כלכליים ,אך גם
מדיניים.
שינוי זה קורה עם השינוי במערכת האיזורית במזרח התיכון ערב מלחמת יום כיפור ב.0613-
מלחמה זו מובילה כדור שלג המצליח לערב מספר רב של מדינות באיזור ובעולם בשאלת אינטרסים
פוליטיים וכלכליים .רקע השינוי היה שוני במערכת התלות בין העולם הערבי למדינות המערב בנוגע
לנפט וזאת כתוצאה ממשבר הנפט שמתקיים כתגובה לתמיכת מדינות המערב בישראל במהלך מלחמת
יום כיפור (.)Jawad 1992
לראשונה ,מתגלות שתי מערכות יחסים איזוריות הנמצאות במשבר -האיחוד האירופי והליגה
הערבית .במידה מסוימת ניתן להגיד כי מדובר בשתי ישויות בעלות מארג דומה המייצגות קהילה
איזורית בעלת אינטרסים דומים .חשוב לזכור כי בנקודת זמן זו ,מערכת היחסים ביניהם הייתה
כלכלית ומכאן הטלטלה העזה שהתחוללה כתוצאה ממשבר הנפט ב .0613-מעבר לכך ,חשוב לזכור כי
רק בתקופה זו מצליחה הקהילה האירופית להתבסס ככוח כלכלי .כוח זה מוביל אותה לשאוף להשיג
גם עוצמה ,כוח פוליטי.
מדוע מתחולל המשבר דווקא במזרח התיכון? הזכרנו את משבר הנפט שאכן חולל משבר עז
בנקודה הרגישה של מדינות העולם -הנפט כמשאב יקר ערך המשפיע באופן מייד על כלכלות העולם.
ג'אווד (שם,שם) טוענת כי מדובר לא רק בסיבות כלכליות אלא גם שילוב של סיבות היסטוריות
וגיאוגרפיות שהתנגשו במקריות עם משבר הנפט ויצרו אינטרס רחב יותר לשתף פעולה עם העולם
הערבי .כלומר ,בשנת  0613לאחר המשבר ,מחליטה הקהילה האירופית לשתף פעולה עם העולם הערבי
ולפתוח איתו בדיאלוג.
מה שמפתיע בהקשר זה הוא שדווקא דיאלוג זה ,הדיאלוג הערבי אירופיEuropean Arabic -
 ,Dialogueהוביל את הקהילה האירופית להבין כי עליה להדק את יחסיה עם ישראל .הרצון לחבור
לשני הגופים גורם להידוק היחסים עם שניהם ולא לתיעדוף גוף כזה על אחר.
כיצד נוכל להוכיח טענה זו? על ידי סקירתה של מערכת היחסים בין הקהילה האירופית לליגה
הערבית  .לשני הגופים – ישראל והליגה הערבית היו קשרים כלכליים מפותחים עם הקהילה האירופית
( )Jawad 1992: 8ומכאן היה אינטרס הדדי שהמשותף לו הוא החוט הכלכלי.
הסוגייה הפלשתינית שמהווה לצורך העניין את החוט המקשר שבין יחסיה של הקהילה
האירופית עם ישראל ועם הליגה הערבית ,היוותה סוגייה מרכזית בהתנהלות הליגה הערבית לאורך
השנים ובמיוחד בשאלת היחסים בין הליגה הערבית והאיחוד האירופי .עד להקמת הרשות הפלשתינית,
יוצגו הפלשתינים על ידי הארגון לשחרור פלשתין .את מערכת היחסים בין הליגה הערבית לאיחוד
האירופי ניתן לחלק לעידן הפרה משבר הנפט ופוסט משבר הנפט .היחסים טרם תחילת משבר הנפט היו
כלכליים בעיקרם -בעיקר ייצוא מאירופה לליגה הערבית על אף שגם מדינות אירופה ייבאו ממדינות
הליגה הערבית מוצרים שונים.
דוגמה נוספת לחשיבות הפנימית של מערכת היחסים בין הליגה הערבית לקהילה האירופית
היא העובדה שבשנת  0610מגישה הנציבות האירופית תזכיר למועצת השרים בו היא בוחנת ומנתחת
את שיתוף הפעולה הכלכלי עם מדינות האגן הדרומי של הים התיכון ומדגישה שניתן לראות את הנעשה
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באגן הדרומי של הים התיכון כהמשך טבעי לאינטגרציה האירופית .כחלק מחוסר היכולת האירופית
להוות כוח משפיע ברמה המדינית ,הקהילה האירופית יוצרת שורה של קשרים והסכמים כלכליים על
מנת לפתח את הקשרים עם מדינות ערב ובכך משתמשת בכוח המשמעותי היחיד שלה בנקודה זו -הכוח
הכלכלי.
למעשה בנקודה זו יש לציין סוגיה חשובה .ניתן לראות בנקודת זו בה מפתחת הקהילה
האירופית מדיניות אחידה כלפי מדינות הליגה הערבית ,את נסיונה הראשון לדבר בקול אחד ברמה
המדינית כלפי מדינות או גושים איזוריים אחרים בעולם .מעבר לחשיבות הברורה של ניסיון שכזה אל
מול גוש מדינות גדול ומשמעותי כליגה הערבית ,הניסיון הזה ,הוא תחילת השאיפה של הקהילה
האירופית לדבר בקול אחיד בכל הנוגע למזרח התיכון ומכאן לישראל וניתן לראות בו את הלולאה
הראשונה בחוט המקשר שבין ישראל לקהילה האירופית .תחת ניסיון זה לדבר בקול אחיד מנסה לסגל
הקהילה האירופית לעצמה "קול אזרחי"  ,יכולת השפעה באמצעות הכוח האזרחי שלה ,הוא המשאב
העיקרי של הקהילה האירופית ( .)Duchene, 1972מכאן שההצהרה האירופית בשנת  0610מאוד
חשובה לעניינו :הקהילה האירופית מחליטה לסגל לעצמה זהות בינלאומית ומחפשת הזדמנות להתערב
ולעצב אירועים עולמיים ,חייבת שהקול שלה יישמע במערכת הבינלאומית ותחת הקשר זה הושם דגש
רב על שיתוף פעולה עם מדינות אגן הים התיכון ובתוכם חלק ממדינות הליגה הערבית.
נחזור למשבר הנפט בשנת  0613וננסה להסביר את החשיבות שלו עבור הקהילה האירופית.
בשנת  ,0613בנוסף למלחמה המתחוללת בין ישראל לצבאות ערב ,מתרחשים אירועים נוספים בקהילה
האירופית ובמערכת הבינלאומית .הקהילה האירופית מקבלת חיזוק משמעותי בדמות הצטרפותה של
הממלכה המאוחדת ,מה שהופך אותה לכוח הסחר הגדול ביותר בעולם המערבי ומעלה את חשיבות
הקשר עמה .מעבר לכך ברמה הגלובלית ,מתקיימת מלחמה קרה בין ארצות הברית לבין ברית
המועצות .המלחמה הקרה משפיעה על מדינות רבות בעולם ,ומדינות הקהילה האירופית ,הנמצאות
בתווך שבין ארצות הברית לבין מסך הברזל חוששות מדומיננטיות סובייטית הולכת וגוברת במזרח
התיכון ובאגן הים התיכון .לברית המועצות נגיעה ברורה למדינות ערב והשאיפה היא לנסות וליצור
כמה שיותר שיתופי פעולה עם מדינות הליגה הערבית על מנת לנטרל השפעה סובייטית שעלולה לגרום
לפגיעה באספקת הנפט .מעבר לכך ,יוצרת המלחמה הקרה גם סיבה פוליטית להשפעה אירופית-
לקהילה האירופית ישנה שוב הזדמנות להיראות כגורם ממתן ומרגיע .מכאן ,שקיימות לנו כאן מספר
סיבות עיקריות לרצון לשמור על מערכות יחסים חיוביות בין האיחוד האירופי לבין ישראל ומדינות
הליגה הערבית :


סיבה אסטרטגית והיא לשמור על יציבות באיזור על מנת להבטיח אספקה

שוטפת של נפט למדינות אירופה.
סיבה פוליטית מדינית והיא לשמור את מעמדה של הקהילה האירופית כגורם

ממתן המפריד בין ברית המועצות לארצות הברית.


סיבה כלכלית -לשמר את שותפות הסחר המשמעותית בין מדינות הליגה

הערבית לבין מדינות הקהילה האירופית.
הקהילה האירופית מפתחת את הסכם ה GSP -הוא הסכם העדיפות למדינות מתפתחות.
הסכם זה יהווה את הנקודה הכלכלית העיקרית סביבה יתקיימו מרבית הדיונים בדיאלוג הערבי אירופי
לאורך השנים .הסכם זה קרא לעדיפות בייצוא למדינות מפותחות והקהילה האירופית מאמצת את
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מודל זה ביחס למדינות הליגה הערבית ויוצרת את המדיניות הים תיכונית המאושרת על ידי מועצת
השרים בינואר .0613
הדרך למדיניות זו לא עברה בצורה מושלמת ברמה הפנימית והיו התנגדויות רבות .אף על פי כן
ניתן לראות במדיניות זו הצלחה בנסיון ליצור קול אחיד של הקהילה האירופית -במקרה זה מול
מדינות הים התיכון.
חשוב להבין כי ברמה המדינית פנימית בקהילה האירופית לא דיברו כל המדינות בקול אחד
לגבי מדינות ערב והסכסוך הישראלי פלשתיני .עם הזמן נוצרו מחנות שונים בקהילה האירופית שיזמו
יוזמות כדוגמת ועדת דוידיון  -שיתוף פעולה פוליטי אירופי הכולל ניסיון לדבר בקול פוליטי אחיד
שהתקבל על יד מועצת שרי החוץ באוקטובר  .0611צעד זה הוביל להתגמשות בקרב רוב המדינות,
שיתוף מידע ומשאבים בניסיון לדבר בעניין זה בקול אחד .הנושא הראשון עליו ניסו להחליט המדינות
להסכים לדבר בקול אחד היה הסכסוך הישראלי פלשתיני .ישראל ראתה בניסיון זה התרחקות מהטון
הפרו ישראלי ששרר עד אז בקרב מדינות אירופה ורווח מאז ניצחונה של ישראל במלחמת ששת הימים.
לצערם של המשתתפים ,ניסיון להגיע להחלטה בעניין זה עוד בשנת  ,0611טרם משבר הנפט לא נחל
הצלחה(Jawad 1992).
בשנת  0610עולה בשנית הנושא הישראלי פלשתיני על הפרק בקהילה האירופית .הפעם בעקבות
יוזמה צרפתית מתכנסת שוב הוועדה ודנה במספר סוגיות מרכזיות עליהן לא מצליחות מדינות אירופה
להחליט :סוגיית הפליטים הערביים ,שאלת השטחים המפורזים שייכונו בין המדינות לכשתקומנה,
הרכב כוחות שמירת השלום שיוצבו באותו האיזור ושאלת ירושלים .למרות חוסר ההסכמה מצליחות
מדינות הקהילה האירופית לצאת במסמך משותף המאושר במאי  0610ויוצאות בהצהרת שומן (Pardo
) ,and Peters 2012: 97-102הנחשבת כהצלחה דיפלומטית ממעלה ראשונה .המסמך מעולם לא
פורסם עקב חוסר הסכמה לגבי תוכנו אך הוא דלף לעיתונות ונוכל להגיד כי שררה הסכמה בסוגיית
השטחים המפורזים בין המדינות ,נסיגה ישראלית מכל השטחים הכבושים ,בילאום ירושלים בשנת
 ,0690פתרון לפליטים בדמוי פיצוי והתייחסות לשאלת המעבר במפרץ סואץ ובעקבה .חשוב לציין שתי
נקודות מרכזיות ביחס להצהרה זו .הצהרה זו מתייחסת להחלטה  242של האומות המאוחדות,4
החלטה שתהווה נקודת ציון חשובה בכל דיון ובכל הצהרה אירופית או ערבית בנוגע לסכסוך הישראלי
פלשתיני .בנוסף ,מציינת הצהרה זו את סוגיית הפליטים הערבים ומאוחר יותר יידרשו הצדדים
להתדיין על שאלת זהות הפליטים -ערבים או פלשתינים .לסיכום נוכל להגיד כי לא מדובר בהצהרה
פורצת דרך אולם אכן מדובר בהצהרה משותפת ראשונה בנוגע לסכסוך הישראלי פלשתיני מכאן -עוד
אבן דרך בניסיון האירופי לדבר בקול אחד ברמה המדינית.
כשנתיים לאחר מכן ,ב ,0613-פורצת כאמור מלחמת יום הכיפורים ובעקבותיה פורץ משבר
הנפט .כתוצאה ממלחמת יום הכיפורים שהתחוללה בין ישראל לבין מדינות ערב ובראשן מצרים,
סוריה וירדן מחליטה הליגה הערבית ליצור חרם נפט על ארצות הברית ועל הולנד שתמכה בישראל
ומעלה את מחיר הנפט בצורה משמעותית ) .) Jawad 1992, 56לראשונה חשה הקהילה האירופית כי
4

החלטה  242של מועצת הביטחון אומצה ב 22-לנובמבר  1691כתוצאה של מלחמת ששת הימים .ההחלטה הנ"ל
מהווה בסיס למרבית ההתייחסויות של מדינות העולם לסכ סוך הישראלי פלשתיני .היא קראה לסוף הסכסוך על ידי
משא ומתן בין הצדדים תוך שמירה על העקרונות הבאים:נסיגה ישראלית מהשטחים שנכבשו במלחמת ששת
הימים,כיבוד הריבונות והעצמאות של כל מדינה תוך כיבוד זכותה לחיות בשלום בתוך גבולות מדינתה .מתוך :אתר
האומות המאוחדות ,אוחזר בתאריך הhttp://daccess-ods.un.org/TMP/3410829.60367203.html 24.1.12-
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קיימת סכנה מוחשית לאינטרסים שלה בים התיכון ויוצאת בהצהרה משותפת בנובמבר  0613המהווה
עידן חדש ביחסי הקהילה האירופית מול מדינות ערב .מדינות ערב חשות לראשונה כי הקהילה
האירופית מזדהה באופן כללי עם הצד שלהם במאבק מול מדינת ישראל .מעבר לכך נעשה כאן ניסיון
ראשון לקשור את הנפט -המהווה סמן לאינטרס כלכלי ,יחד עם האינטרס הפוליטי .המדינות הערביות
מתכנסות ומחליטות לצמצם את יצוא הנפט שלהן בחלוקה לשלוש קטגוריות :מדינות עוינות ,מדינות
חברותיות ומדינות ניטרליות .בקרב מדינות אירופה נחשבה הולנד לעוינת בשל תמיכתה בישראל ואילו
בריטניה וצרפת נחשבו לידידותיות .ההחלטה בנוגע לחרם על הולנד השפיעה גם על מדינות אחרת
משום שמיקומה המרכזי של הולנד ביבשת האירופית גרם לכך שבפועל ,הסתמכו מדינות נוספות על
ייבוא הנפט שלה .למעשה  91%מצריכת הנפט האירופית הסתמכה על ייבוא נפט ממדינות הליגה
הערבית.
בנקודה זו נציין כי אכן מדובר ,לצד המשמעות הכלכלית של משבר זה ,ברגע מהותי גם לקהילה
האירופית .זוהי הזדמנות להכריע בסוגייה האם לדבר בקול אחד בכל הנוגע לנושאים מדיניים.
התגובות המדינתיות היו מבולבלות :צרפת נהגה בקו שניתן להגדירו כ"פרו" ערבי ,הולנד מנגד
הייתה "פרו" ישראלית ,ובריטניה נקטה בעמדה ניטרלית :תמכה בהפסקת אש ועצרה כל אספקת נשק
לשני הצדדים .בשל ההבנה כי יש לנסות ולצאת באיזושהי הצהרה משותפת נוצרת עמדה ניטרלית
שנטתה לעמדה התומכת יותר בליגה הערבית מאשר בצד הישראלי בקרב שלושת המדינות הגדולות-
צרפת בריטניה וגרמניה .שלושת הגדולות אף דוחפות להבנה כי הצהרה של השוק המשותף חייבת
לצאת .מועצת השרים מודיעה לאחר פרוץ הקרבות כי היא קוראת להפסקת אש .מאוחר יותר קורא
הפרלמנט האירופי להפסקת הלחימה ומגדירה כ"סכנה לביטחון העולם"
).(Pardo and Peters 2012, 120
מצב זה מוביל להצהרה שניתן להגדירה כהיסטורית -הצהרת ה .9.00.13-הצהרה זו היוצאת
מהקהילה הכלכלית האירופית ומדגישה מספר נקודות מרכזיות (שם .)019-011 ,בתחילתה מצהירות
תשעת החברות כי הן אכן דנות במצב במזרח התיכון ורואות צורך לתרום למציאת פתרון מקיף ויסודי
באיזור זה .מעבר להצהרה זו המצביעה על רצון ליצור דריסת רגל בנושאים מדיניים ,מצהירות תשעת
המדינות על מספר הסכמות :קריאה לצדדים לחזור למצב ההתחלתי טרם הלחימה ,אימוץ החלטות
קודמות בנוגע לשלום במזרח התיכון ,קריאה לכך שהסכם  ,כל הסכם יהיה חייב להכיל נקודות
מהותיות דוגמת נסיגה ישראלית משטחים כבושים ואיסור שימוש בכוח ומתן זכויות לגיטימיות
לפלשתינים תוך אימוץ בטחונות בינלאומיים כדרך להבטחת השלום .בנוסף להצהרות חשובות אלו
קושרת הקהילה האירופית נושא זה לקשריה עם מדינות המזרח התיכון ואומרת כי בתוך מסגרת
המדיניות המשותפת בנוגע למזרח התיכון ,מתעדת הקהילה האירופית לדון בנושאים אלו .מעבר לכך,
בנקודה זו מתייחסת הקהילה האירופית התייחסות חשובה לשתי החלטות מועצת הביטחון ,החלטה
 242והחלטה  3375שיהוו כאמור ,נקודת מפתח להתייחסות הקהילה האירופית למצב במזרח התיכון.
לראשונה ,מפרשת הקהילה האירופית את החלטה  242על ידי קריאה חד משמעית לנסיגה
ישראלית מהשטחים הכבושים לצד ביסוס הזכויות הפלשתיניות כחלק בלתי נפרד מכל הסכם שלום
שעתיד לבוא .שתי נקודות בעייתיות בהצהרה זו מהזוית הישראלית )(Pardo and Peters 2010: 155
5

החלטה  333של מועצת הביטחון אומצה ב 22-לאוקטובר  1613במסגרת מלחמת יום כיפור וקראה להפסקת אש בין
הצדדים תוך פתיחה במשא ומתן לשלום על בסיס דרישות החלטה  .242מתוך :אתר האומות המאוחדות  ,אוחזר
בתאריך הhttp://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/un338.htm 24.1.12-
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היו הדרישה שכל הסכם שלום ילווה בבטחונות בינלאומיים וכן שכל משא ומתן ערבי-ישראלי חייב
להתקיים תחת מטריית האומות המאוחדות.
בהמשך ,הקהילה האירופית אף מדברת על הזכות פלשתינית לזהות לאומית ומושג זה הופך
לנפוץ בכל ההצהרות וההתבטאויות האירופיות בנוגע לסכסוך הישראלי פלשתיני.
כצפוי ,התגובה הישראלית טומנת בחובה בעיקר אכזבה (שם .)1 ,ישראל מגיבה בביטול ,
בחוסר התייחסות ,בניסיון לבטל את דעתה של הקהילה האירופית ואף בצעד דיפלומטי חריף מצידו של
אבא אבן ,שר החוץ שאומר בשנת  0619שהצהרה זו אומרת "Oil for Europe, Not Peace in the
"( middle eastשם .)7 ,ניכר בנקודה זו כי קיים חוסר אמון ביכולתה של הקהילה האירופית לדבר
בקול אחד ברמה המדינית תוך האשמה כי על אף הניסיון לפעול מתוך נקודת ראייה מדינית הקהילה
האירופית מחליטה הלכה למעשה על צעדיה מתוך אינטרסים כלכליים של המדינות החברות בה.
ישראל ראתה בקהילה האירופית ( (Jawad 1992,76כמתווך וחשבה שתפקיד הקהילה האירופית הוא
טכני ברובו -דואגת לבירוקרטיה ולפרטים הטכנים של מפגשי המשא ומתן אך בשום פנים ואופן לא
קובעת באופן מעשי את התנאים לשלום .במילים אחרות,בנקודה זו לא שיערה ישראל כי קיימת דעה
מוצקת ברמה האירופית בנוגע לכך והופתעה מחריפות המסר האירופי.
זוית הראייה האירופית הייתה הפוכה .הם ראו בכך ניסיון ראשון לדריסת רגל בסכסוך
הישראלי פלשתיני – ניסיון ראשון לקחת חלק בפתרון סכסוכים עולמי ,הצהרה שמהווה צעד גדול בדרך
לקול אירופי אחד ומדיניות חוץ אירופית כוללת.
ומה בנוגע לתגובה הערבית? (שם )17 ,הליגה הערבית מקבלת בברכה את המעורבות האירופית.
זהו עידן חדש ביחסים האירו-ערביים .במהלך ועידה שעורכים ראשי המדינות הערביות באלג'יר
בנובמבר  0613מצהירות הן כי הן רואות בחיוב את הגישה האירופית הצועדת לקראת הבנה של המניע
הערבי וכי קיים קשר ערכי בין הקהילה האירופית למדינות ערב ,קשר של ציביליזציה והבנה הדדית של
אינטרסים וערכים משותפים .הליגה הערבית אף מוסיפה ומצהירה כי מאמץ אירופי לנסיגה ישראלית
מהשטחים הכבושים וירושלים תוך שיקום הזכויות הטבעיות הפלשתיניות יועיל לחיזוק הרצון
האירופי לעצמאות ולחיזוק תפקידה במערכת הבינלאומית (שם.)71 ,
כתוצאה משתי הצהרות אלו מחל למעשה הדיאלוג הערבי אירופי שראשיתו בועידת קופנהגן
ב .0613-ועידה זו נפתחה בניסיון להגיע להחלטה משותפת בנוגע לקונפליקט וזאת טרם סיום המלחמה.
בריטניה וצרפת ניסו לקדם רעיון של יחסים מיוחדים עם העולם הערבי,כאשר בתום הועידה יוצא
 Communiquéהמצהיר כי ריבונות וביטחון ייושבו מחדש רק על ידי הסכם שלום שיכלול בין השאר
ביטחונות בינלאומיים ושטחים מפורזים .מעבר לכך ברמה הביטלראלית נוצרות שורה של הסכמות
בנושאים כלכליים ובעניין הנפט.
אם כך ,בנקודת זמן זו מתקיים דיאלוג כלכלי-מדיני בין הליגה הערבית -אותו ארגון גג של
מדינות ערב לבין הקהילה האירופית שמנתה באותה עת תשע מדינות .כאמור שורשיו של הדיאלוג
כלכליים וניתן להגיד כי הדיאלוג המדיני כרגע הוא לא המטרה העיקרית אלא מעין אמצעי להשגת
המטרה הכלכלית הנחוצה לשני הצדדים .אטען בנקודה זו כי הסכסוך הישראלי פלשתיני ,המהווה את
נקודת הדיון העיקרית בתחום המדיני ,הוא זה שיהפוך בסופו של דבר את אופיו של הדיאלוג למדיני
ובכך גם יגרם לכשלונו.
X

בהמשך לכך ניתן להגיד כי כבר בשלב זה ,מסכימות המדינות האירופיות כי הסכסוך הישראלי
פלשתיני אינו צריך להיות חלק מרכזי מהדיאלוג .זאת בניגוד לכך שהליגה הערבית ראתה בסוגייה זו
חלק בלתי נפרד מהדיאלוג .הצד הערבי הוא זה שמעלה את השאלה האם הארגון לשחרור פלשתין ייצג
את העם הפלשתיני .הקהילה האירופית כאמור לא יוצאת מגדרה לנוכח העיסוק בעניין
(שם (Pardo and Peters 2010: 8 ,60 ,ובמברק ששולחת שגרירות ישראל בבריסל לשר החוץ לאחר
שיחה עם ראש הממשלה ושר החוץ של לוקסמבורג ,גסטון טורן  Ghaston Thornבנובמבר 0614
) (Pardo and Peters 2012:131הוא טוען שמעולם לא היה פסימי יותר באשר לעתיד המעורבות
במזרח התיכון .טורן טען כי רוחה של צרפת שררה על הדיאלוג מצידו האירופי וכי כל מדינה הסכימה
לבסוף עם מדינות הליגה הערבית מסיבותיה שלה -סיבות כלכליות ברובן (מציין כי בריטניה זקוקה
נואשות לנפט) (שם ,)032 ,כלומר לא נעשית פעולה ברוח איזורית או ניסיון להגיע להסכמה .מעבר לכך
ובמקביל לנעשה בדיאלוג ,מנסה הארגון לשחרור פלשתין להיות מוכר כנציג הפלשתינים באומות
המאוחדות וטורן חושש שבעקבות כך יתנו אנשי הליגה הערבית את המשך הדיאלוג הערבי אירופי
בהסכמה אירופית לדרישה זו מה שיגרום לאנשי הקהילה האירופית להענות לדרישותיהם לנוכח הפחד
מהפגיעה כלכלית:
(שם ,שם( "…The nine will run after them and do everything they want".
לבסוף ,לאחר שמתמהמת הקהילה האירופית בתשובה והליגה הערבית מכניסה הלכה למעשה
את הארגון לשחרור פלשתין לשיחות ,מוציאה הקהילה האירופית הודעה לפיה היא דוחה את ההצעה
הערבית בטיעון שלארגון לשחרור פלשתין אין עדיין הכרה כמדינה .כתוצאה מכך ,מוקפא הדיאלוג
למספר חודשים והופך לטעון כבר בתחילתו ,וזאת כאמור כתוצאה מהקשר הישיר שלו לסכסוך
הישראלי פלשתיני.
בשנת  0615נחתם הסכם בין הקהילה הכלכלית האירופית לישראל
(שם )Jawad 1992, 95,311 ,במסגרת ה .Global Mediterranean Policy, GMP-הקהילה הכלכלית
האירופית טענה כי ההסכם יוביל להתחזקות והרחבת הקשרים הכלכליים עם ישראל וכי ההסכם יחייב
ויקשור בין ישראל לשותפותיה בקהילה האירופית כחלק ממדיניות ים תיכונית גלובלית שנקבעה על ידי
הקהילה האירופית.
ישראל מצידה ,טענה כי להסכם ישנה משמעות כלכלית ופוליטית כאחד:
"The very willingness of the nine to conclude a comprehensive agreement with Israel- The
first country outside Europe to sign such an agreement – is an important political
)achievement" (Pardo and Peters 2012, 134
המשמעויות הסותרות שניתנו להסכם מצד ישראל והקהילה האירופית לא חמקו מנציגי הליגה
הערבית שהתנגדו להסכם זה בתוקף וטענו כי הקהילה האירופית מתייחסת בחוסר איזון למדינת
ישראל והליגה הערבית ( .(Jawal 1992, 96הליגה הערבית טענה כי תזמון ההסכם אינו מקרי ומעיד על
כוונתה הפוליטית של הקהילה האירופית -עידוד פוליטי וכלכלי של מדינת ישראל .מבחינה כלכלית,
שאלו נציגי הליגה הערבית  ,האם הסוגיות הנוגעות לתוצרים של השטחים הכבושים זכו להתייחסות
בהסכם זה .תגובתה של הקהילה האירופית הייתה שההסכם עם ישראל אינו שונה במאום מיחסיה עם
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מדינות הליגה הערבית ומדובר בהסכם דומה למה שנחתם בשעתו עם מדינות המגרב והמשרק .מדובר ,
לטענת הקהילה האירופית ,במדיניות כוללת .עוד טענו האירופים כי תחת המדיניות הים תיכונית  6יזכו
המדינות הערביות לתנאים טובים יותר מאלו שנחתמו עם ישראל בהסכם זה .שר החוץ האירי
פיצ'ג'רלד  Fitzgeraldאף הסביר שההסכם אינו נוגע לתוצרי השטחים הכבושים ובכך הניח את דעת
מדינות ערב.
אם נוכל לנסות ולסכם את הנעשה בנקודה זו ,נראה כי על אף התפישה האירופית שראתה
ביחסיה עם הליגה הערבית וישראל יחסים כלכליים בעיקרן ,ראו שתי הישויות הללו ביחסיהן עם
הקהילה האירופית פן פוליטי בולט .סביב הבעייתיות בנקודה זו ינוע משולש היחסים שבין הקהילה
האירופית ,ישראל והליגה הערבית עד להפסקת הדיאלוג הערבי אירופי .מעשית ,הנושא הפוליטי חוזר
ועולה ,כאשר לא הרבה אחרי חתימת הסכם שיתוף הפעולה הכלכלי ב 01-ליולי  ,0615מבצע הארגון
לשחרור פלשתין פיגוע טרור בירושלים.
בתגובה ,מגנה הפרלמנט האירופי את הנעשה ומכריז כי מעשה זה עלול לסכן את השלום
והביטחון העולמיים כמו גם את הדיאלוג הערבי אירופי .מועצת השרים האירופית והנציבות מונחות
לראשונה להביע את חוסר שביעות הרצון ממהלך זה גם בתוך הדיאלוג הערבי אירופי עצמו ,כלומר
לראשונה נעשה חיבור ישיר בין הסכסוך הישראלי פלשתיני לקשריה הכלכליים של אירופה .תגובה זו
גורמת לזעם בקרב מדינות ערב שרואות בגינוי הוכחה לחד צדדיות ביחס האירופי לטובת ישראל.
מאמצים דיפלומטיים משככים את הזעם אך הנושא הפוליטי לא יורד מהפרק בדיוני הדיאלוג הערבי
אירופי.
בנקודה זו חובה להתייחס ליישות נוספת המשחקת תפקיד במזרח התיכון -ארצות
הברית .כאמור ,שואפת הקהילה האירופית במידה מסויימת להידמות לארצות הברית בכל הנוגע
לתפקיד אותו היא משחקת במערכת הבינלאומית בכלל ובמזרח התיכון בפרט.
ארצות הברית מביעה חשדנות כלפי הדיאלוג הערבי אירופי (שם . )012 ,ניתן להגיד כי איננה
מעודדת עצמאות אירופית בכל הנוגע למזרח התיכון .מעבר לכך ,במלחמת יום כיפור עצמה ,הקהילה
האירופית מסרבת להתיישר עם הגישה האמריקאית בשתי נקודות מרכזיות :סירוב להשתתף במשט
המרכזי לתמיכה בישראל ובנושא הכלכלי -כעס על ארצות הברית אשר יוזמת ועידה בוושינגטון מתוך
כוונה להעמיק את שיתוף הפעולה הכלכלי של המדינות המתועשות (שם - )014 ,ניסיון להתערב בדיאלוג
הערבי אירופי .עוד קודם לכן כועסת ארצות הברית מאוד על הניסיון האירופי להתקרב לליגה הערבית
שנעשית מאחורי גבה של ארצות הברית .שאלת הקולגיאליות עם השותפות המערביות -הקהילה
האירופית וארצות הברית עולה לדיון בקרב מדינות הקהילה האירופית וכצפוי לא זוכה להסכמה חד
משמעית .בעוד שצרפת מתעקשת על כך שארצות הברית תיודע לאחר מעשה ,הבריטים קוראים
להתייעצות מוקדמת עם האמריקאים טרם יציאה לפעולה .בסופו של דבר ב 22-לאפריל  0614מחליטות
התשעה ליצור נוסחא שתאפשר התייעצות עם האמריקאים קודם לקבלת החלטות בנוגע למזרח
התיכון .מעשית ,ניטרלה ארצות הברית את הדיאלוג הערבי אירופי ממעורבות בכל דבר שעלול לסכן
את האינטרסים שלה במזרח התיכון.
מנקודה זו ואילך ,מתקיים דיאלוג ערבי אירופי הסובב גם סביב הסכסוך הישראלי פלשתיני.
ככל שהדיאלוג הערבי אירופי הפך להיות מקיף ומעמיק יותר ,הופכת הקהילה האירופית לגוף מעורב
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יותר בנעשה בסכסוך הישראלי פלשתיני ואף יוצאת בשורה של הצהרות מדיניות .ב 0619-נערכת
הפגישה הכללית הראשונה של הדיאלוג הערבי אירופי .כצפוי ,היא סובבת סביב הנושא הפוליטי.
מדינות ערב שוב דורשות הכרה מלאה בארגון לשחרור פלשתין כמייצג הפלשתינים ורואות בדיאלוג
צינור נוח לתת דגש לנושא הפוליטי .מחד ,הקהילה האירופית ראתה בדיאלוג הזדמנות לשיפור היחסים
הכלכליים עם מדינות הליגה הערבית וזו הייתה מטרה ראשית בעיניהם .מאידך ,המטרה העיקרית של
מדינות ערב היתה להפוך את הדיאלוג הערבי אירופי למחוייב יותר לבעיה הפלשתינית (שם.)006 ,
מדינות ערב יצאו נגד הכיבוש הישראלי וקראו לקהילה האירופית לצאת בסנקציות כלכליות נגד ישראל
שוב חזרה הטענה על הפער שיש בין הצהרותיה של הקהילה האירופית לבין הסכמיה בפועל עם ישראל.
האירופים מצידם חזרו והצהירו כי הם מחויבים לעשות כל שביכולתם על מנת להכיר בזכות
הפלשתינים לבטא את זהותם הלאומית:
"The nine countries believe that the problem at present is of the recognition of the right of
)שםthe Palestinian people to express their national identity" (321 ,
הקהילה האירופית מצהירה ביוני  0611הצהרה מדינית מפורטת לגבי הסכסוך:
מקבלים בברכה כל ניסיון להפסיק את הסכסוך.רואים עניין רק ביצירת שלום
.0
במזרח התיכון .כל הצדדים צריכים להימנע מהצהרות מדיניות שיכולות להוות מכשול לשלום.
בכל הצהרותיהם עד כה ציינו שהשלום תלוי בדברים הבאים:ביטול כיבוש
.2
שטחים בכוח,סיום הכיבוש הישראלי פוסט  ,0691כיבוד הריבונות והעצמאות של כל מדינה
והזכות שלה לחיות בשלום ובתוך שטחים מוגדרים.
.3

הכרה בכך שאין שלום ללא הכרה בזכויות הלגיטימיות של הפלשתינים.

.4

הקהילה מדגישה את אמונתה לפיה פיתרון לקונפליקט יהיה רק בהכרה

בזכויות הלגיטימיות של הפלשתינים.
.5

הפלשתינים צריכים מולדת ולכן כל הצדדים צריכים להיכנס למשא ומתן.

.9

משא ומתן חייב להתחיל בהקדם האפשרי.

בנוסף ,ברמה הכלכלית מחליטה הקהילה האירופית לתת שלושה וחצי מיליון דולר למימון
הוצאות הדיאלוג הערבי אירופי.
בנקודה זו  ,מספר דברים היו ברורים .לקהילה האירופית היה ברור כי אין מנוס מעיסוק
בשאלה הפוליטית .הנושא העיקרי שהיה חשוב לדעת הקהל האירופית היה כאמור המצב במזרח
התיכון וזה הפך לנושא העיסוק העיקרי ברמה הפוליטית של הדיאלוג .כאן כאמור הסכימו מדינות ערב,
אך טענו כי יש מקום לשפר את האספקט הפוליטי של הדיאלוג .שני הצדדים היו כעת בנקודה בה
הצהירו על כוונותיהם בתחום הפוליטי ועתה הייתה השאלה -איך ממשיכים מכאן.
הסכם השלום ב 0616-בין ישראל למצרים טרף את הקלפים והוביל להתדרדרות ששיאה
בהצהרה חריפה שהיוותה את נקודת השבר שבין ישראל לקהילה האירופית -הצהרת ונציה.
כיצד החלה התקופה המשמעותית הזאת ביחסי ישראל והקהילה האירופית? בשנת  0611מגיע
הנשיא אנואר סאדאת לביקור היסטורי בישראל .מנקודה זו ואילך מתחיל משא ומתן ששיאו בחתימת
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הסכם השלום בשנת  - 0616הסכם קמפ דיוויד המסדיר את תנאי השלום בין ישראל למצרים ,אשר
במסגרתו נסוגה ישראל מחצי האי סיני.
המזרח התיכון געש סביב הסכם זה והמגעים הקודמים לו .מחוץ למזרח התיכון הסכם זה
הותיר את את הקהילה האירופית ,המומה .בעיקר ,משום שהסכם שלום זה הותיר אותה כמעט שלא
מעורבת ,על אחת כמה וכמה לעומת מעורבותה העמוקה של ארצות הברית בהסכם זה.
הדיאלוג הערבי אירופי הושפע ברמה שסיכנה את המשכו הלכה למעשה .למעשה בנקודה זו
עולה המעורבות האמריקאית דרגה – הנשיא קרטר יוצא ביוזמה להסכם שלום ומערב בכך גם את
הממשל הרוסי .העמדה הנוקשה של ישראל ומצרים טירפדה את יוזמה זו וקרטר מוותר סופית לאחר
ביקור סאדאת בישראל שמחזיר את הדגש לדיפלומטיה המוכרת -מתווה מוכר של פעולות דיפלומטיות
מדודות בניגוד לתוכנית קרטר (.(Jawad 1992, 150
הקהילה האירופית מופתעת ומגיבה במתינות ובהסתייגות ,בעיקר מכיוון שיוזמה כזו מעמידה
אותה כשותפה משנית ,אם בכלל ,בניסיון לפתרון הסכסוך במזרח התיכון .בנובמבר  0617מצהירה
הקהילה האירופית כי היא תומכת בהסכם השלום בין ישראל למצרים וזאת למרות ההתנגדות החד
משמעית של מדינות ערב .עוד קודם לכן ,ביולי  ,0617מוציאה מועצת שרי החוץ הצהרה נוספת לפיה הם
מברכים על ההסכם ,מוקירים את שיתוף הפעולה ומביעים את תקוותם שהסכם זה יעמיק את תהליך
השלום ויוביל לפתרון הסכסוך המזרח תיכוני .הפרלמנט האירופי אף הוא מאשר הצהרת תמיכה ברוח
זאת.
הסכם השלום היה כאמור ,הסכם היסטורי .לראשונה נחתם הסכם שלום בין ישראל לבין
מדינה ערבית ,המדינה הערבית הגדולה ביותר במזרח התיכון .לאחר שנים של מלחמות עקובות מדם
נחתם הסכם הקורא להפסקת אש מוחלטת בין הצדדים וזאת שש שנים בלבד לאחר מלחמת יום כיפור
שהיוותה את נקודת השיא בשפיכות הדמים בין שתי המדינות .למרות הנאמר לעיל על הצהרות
התמיכה של הקהילה האירופית ,היא עדיין ( (Pardo and Peters 2010, 8לא מגיבה בהתלהבות יתרה
בעיקר מכיוון שהתפישה האירופית לפיה כל הסכם בין ישראל לעולם הערבי חייב לכלול פתרון קבע
לעם הפלשתיני ,לא באה לידי ביטוי בהסכם זה .העולם הערבי מגיב בחרם על מצרים ובידודה בזירה
המזרח תיכונית .הליגה הערבית ראתה בהסכם השלום ערעור של ה Reason d’etre-של העולם הערבי
– זכות הקיום הבסיסית של העולם הערבי.
הסכם השלום משפיע ישירות על הדיאלוג הערבי אירופי .אווירה עכורה שררה במהלך הדיונים.
הליגה הערבית כעסה על תמיכתה הגלויה  ,גם אם מסויגת ,של הקהילה האירופית בהסכם השלום
ואילו הקהילה האירופית ראתה בהחרמתה של מצרים 7צעד מסוכן .במישור המהותי יותר שוב
התעוררו דיונים לגבי הכיבוש הישראלי  ,כאשר הליגה הערבית ממשיכה להביע את חוסר שביעות
רצונה מרדידות הדיון הפוליטי בדיאלוג .הטענה הייתה כי האירופים לא נתנו מספיק תשומת לב
לדרישה לפיה כל הסכם עם ישראל יתבסס על החלטה  242ו 337-של מועצת הביטחון כמו גם הצהרות
הקהילה האירופית ב .0611-בדצמבר  0617יוצאת הודעה מטעם הדיאלוג הערבי אירופי לפיה הסכסוך

7

הליגה הערבית מכריזה כי מצרים התעלמה מהחלטת הליגה הערבית מנובמבר  1613לפיה מצרים לא תחתום על
הסכם עם ישראל .הוטלו סנקציות רבות על מצרים לרבות ניתוק הקשרים הדיפלומטיים והשעיית חברותה בליגה
הערבית ובמרבית המוסדות הכלכליים הערבים.

XIV

הישראלי פלשתיני עדיין מהווה סכנה ליציבות האיזורית במזרח התיכון והצהרה חשובה נוספת לפיה
קיים קשר הדוק בין היציבות והביטחון באירופה לזו שבמזרח התיכון (.(Jawad 1992, 151
מכשול נוסף היה כאמור יחסה של הליגה הערבית למצרים .הקהילה האירופית רואה עצמה
כאמור כגוף מרכזי ,משפיע במזרח התיכון וככזה ,לא יכלה היא להתעלם מצעדים אלו של הליגה
הערבית .לא ניתן היה להתעלם מצעד נוסף -סילוקה של מצרים מדיוני הדיאלוג הערבי אירופי .מטה
הליגה הערבית בתוניסיה סילק את המצרים מהמפגשים עם הקהילה האירופית שהתעקשה כי מצרים
תיקח חלק בשיחות על אף שאינה חלק מהליגה הערבית .הליגה הערבית מצהירה כי הקהילה האירופית
לא לוקחת בחשבון במדיניותה את הצרכים הערבים .לא הייתה התקדמות בהכרה בארגון לשחרור
פלשתין כמייצג הפלשתינים ובדרישה הערבית לנסיגת ישראל מהשטחים הכבושים .הליגה הערבית
חשה כי האירופים בעיקר ממחזרים הצהרות שכבר הוצהרו .האירופים מצידם נקטו במדיניות זהירה
של "נחכה ונראה" .לנוכח כל זאת ,באפריל  9191מתבצע צעד דרמטי בדמות השעיית הדיאלוג הערבי
אירופי על ידי הליגה הערבית.
בנקודה זו כאמור ,ניכר כי הסוף לסכסוך רחוק ,והקהילה האירופית מבינה זאת .תגובתה
החריפה של הליגה הערבית להסכם השלום בין ישראל למצרים מוכיחה כי הפערים הבסיסיים עדיין
בולטים וברורים .גם מומנטום השלום לא צבר תאוצה .בארצות הברית עת בחירות  ,קרטר מואס בדיון
בשאלת הגדה המערבית ומניח לבגין וסאדאת לנסות לפתור זאת בעצמם .בשאלה זו למעשה לא היה
סיכוי להגיע לפתרון .כל צד התעקש על עמדתו שלו בשאלת האוטונומיה הפלשתינית  .הישראלים דרשו
המשך בנייה ואי נסיגה ,המצרים דרשו נסיגה ישראלית מההתנחלויות ועצמאות מוחלטת למדינה
הפלשתינית .הכנסת הישראלית מכריזה ב 0671-כי ירושלים היא בירת העם היהודי ומכאן הניסיון
למצוא פיתרון נוחל כישלון.
דווקא בעת הזו ,מרגישה הקהילה האירופית כי היא יכולה להשפיע בצורה משמעותית .הרגשה
זו נבעה דווקא מתחושה של פגיעות אירופית (שם )204 ,לנוכח הסיכוי להתדרדרות המצב במזרח
התיכון .מכאן יוצאת יוזמה חדשה לשלום במזרח התיכון של הקהילה האירופית ,יוזמה שתשפר
בתקווה את מאזן הכוחות לטובת האירופים.
ביוני  0616מתפרסמת הצהרת מועצת שרי החוץ האירופיים בפריז
(  )Pardo and Peters 2012, 148ויוצרת שינוי בעמדה האירופית .לא עוד הצהרה ש"חוזרת על עצמה"
כפי שהתלוננו אנשי הליגה הערבית אלא התייחסות לעתיד .מועצת שרי החוץ מזכירה כי שלום הוא
הפתרון היחידי לסכסוך ועליו להיות מבוסס על החלטות  242ו 337-של מועצת הביטחון .מעבר
לדרישות אלו ,גינתה מועצת שרי החוץ ביתר שאת את ישראל בנוגע לריבונותה בשטחים הכבושים ,
ריבונות שמנוגדת להחלטה  242של מועצת הביטחון ולמדיניותה ככובשת.
בנוסף להצהרה זו נוקטת הקהילה האירופית מספר צעדים נוספים לחיזוק "יוזמת השלום"-
הצהרות נוספות ברמה המדינתית וכן פעולות במסגרת התוכניות האיזוריות של הקהילה האירופית.
במקביל ,מתחדש הדיאלוג הערבי אירופי כאשר בשלב זה ניכר כי האירופים מבינים את עמדת הליגה
הערבית לנוכח הבעייתיות שנובעת מהיעדרות סוגיית הפלשתינים מהסכמי קמפ דיוויד
( )Pardo and Peters 2012, 151ומראים מעורבות בולטת יותר בשאלת הסכסוך הישראלי פלשתיני.

XV

שנת  0671מסתמנת כשנה קריטית במזרח התיכון מבחינת הקהילה האירופית .במרץ 0671
מצביעים נציגי הקהילה האירופית בעד החלטת מועצת האומות המאוחדות שמגנה את ההתיישבות
הישראלית בשטחים הכבושים לרבות ירושלים ( .)Jawad 1992, 216השאיפה היא ליצור גישה מאוזנת
יותר ה"קורצת" לישראלים ולליגה הערבית כאחד .התגובה הערבית אכן הייתה אוהדת בתחילה (שם,
 )206כאשר יוזמה זו נתפשת כאמיצה וניתן לראות בכך הצלחה אירופית מסוימת .מדינות ערב מעודדות
את מדינות האיחוד האירופי לתפוס יוזמה ולהיות מעורבות ככל הניתן ביוזמת השלום האירופית.
הסורים אף מקווים כי היוזמה האירופית תדחוק את היוזמה האמריקאית שבאה לידי ביטוי בהסכמי
קמפ דיוויד לחיקה האוהד של עצרת האומות המאוחדות ,שם הנסיבות אופטימליות יותר לעולם
הערבי .הפלשתינים מצידם עודדו את מדינות האיחוד האירופי למחויבות עמוקה יותר לעם הפלשתיני,
לזכויות ולמולדת הפלשתינית כך שהקהילה האירופית תוכל להכיר בזכות הפלשתינית להגדרה עצמית.
העולם הערבי תופש את הקהילה האירופית ככזו שצריכה להציג עמדה שונה מזו של ארצות הברית
וניתן להגיד כי הקהילה הארופית חולקת עימה את התפישה הזו ,מכיוון שזו מטרתה העיקרית,
להגיע לעמדה שונה מזו של ארצות הברית ,אליה היא שואפת להידמות מבחינת ניראותה.
אין זה מפתיע כי בנקודה זו ,עושה ארצות הברית כמיטב יכולתה לעצור את היוזמה האירופית.
קרטר מזהיר כי ארצות הברית לא תתן לשנות את החלטה  242ומזכיר את זכות הוטו של ארצות הברית
במועצת הביטחון .הדאגה העיקרית הייתה מקריסת הסכמי קמפ דייויד שנתפשו על ידי ארצות הברית
כיוזמה העיקרית במזרח התיכון .
תגובתה של ישראל חריפה .ראש ממשלת ישראל מנחם בגין מכריז ביוני ( 0671שם )220 ,כי כל
יוזמה אירופית שתכלול הכרה בזכות ההגדרה העצמית של הפלשתינים תידחה על הסף .אמנת הארגון
לשחרור פלשתין ,שקראה להשמדת ישראל נשלחה לכל מדינות הקהילה האירופית .יצחק שמיר שר
החוץ ,נשלח למדינות אירופה במסע דיפלומטי על מנת לנטוש את היוזמה לגמרי .דובר מפלגת העבודה
אבא אבן ציין כי בשבע השנים מאז שהחלה המעורבות האירופית 8התרומה האירופית לתהליך
השלום הייתה אפסית .אירופה מוזמנת לחתור להשגת האינטרסים שלה ,זוהי זכות לגיטימית ,אך
אין זה צריך לבוא על חשבון ההישרדות של ישראל.
ניכר כי כל הצדדים עומדים בעמדת מגננה לקראת מה שנראה כאיום על ארצות הברית וישראל
מצד אירופה .הקהילה האירופית נמצאת בנקודה בה עליה לפעול אם היא רוצה להמשיך להיתפש
כגורם משמעותי במזרח התיכון ולכן היא יוצאת ב"הצהרת ונציה" .ערב ההצהרה מובטח לאמריקאים
כי היא לא תכיל הכרה בארגון לשחרור פלשתין או תיאורו כנציג הפלשתינים .האירופים מסבירים כי
הצהרת ונציה תנסה להגדיר ולהסביר את המונח "זכות ההגדרה העצמית" של הפלשתינים כמו גם
להגדיר את תפקיד הארגון לשחרור פלשתין בכל משא ומתן עתידי .שר החוץ האיטלקי אף נשלח ביוני
 0671ערב מתן ההצהרה לארצות הברית להרגיע ולהבטיח כי הצהרת ונציה לא תסתור את הסכמי קמפ
דיוויד .האירופים מנסים להרגיע את ארצות הברית וישראל ,ליצור נוכחות וזאת מבלי לפגוע מדינית
בארצות הברית.
יחד עם זאת ,הצהרה זו מהווה את ההצהרה הקונקרטית והבהירה ביותר מבין הצהרות
הקהילה האירופית בנוגע למצב במזרח התיכון .זוהי העמדה המתקדמת ביותר שננקטה על ידי
הקהילה האירופית והיא נועדה לתת במה לרצון האירופי לשחק תפקיד גדול יותר בקונפליקט
הישראלי ערבי.
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XVI

בהקדמה להצהרת ונציה מצהירים חברי הקהילה האירופית כי :
""…The Traditional ties and common interests which link Europe to the middle east
obligated then "…to play a 'special role' in the pursuit of regional peace" (Pardo and Peters
)2012, 151
הכוונה האירופית לא הייתה ליצור רעידת אדמה פוליטית בהצהרה דרמטית שתגרום להלם
נוכח העמדה האירופית .הרצון האירופי היה לזקק ולמקד התפישה האירופית בנוגע למצב כפי
שהתפתחה עד כה.
הצהרת ונציה כללה מספר עקרונות מנחים אשר התוו את המדיניות האירופית כלפי הסכסוך
הישראלי פלשתיני מנקודה זו ואילך .לא מדובר בעקרונות רדיקליים אלא בגיבוש הגדרות שסיכמו את
העמדות שנוצרו ברבות השנים ועד לנקודה זו בקרב המדינות החברות בקהילה האירופית -צעד חשוב
בדרך לגיבוש זהות קולקטיבית( .(Pardo and Peters 2010, 9חזון הקהילה האירופית בנוגע לפתרון
הקונפליקט הישראלי פלשתיני הוצג בהצהרה זו .מעבר לכך ,ההצהרה באה לוודא שפתרון צודק יימצא
לשאלת הזהות הפלשתינית תוך תזכורת מתמדת לכך שלא מדובר רק בבעית פליטים אלא עניין רחב
בהרבה (. (Pardo and Peters 2012, Ibid
מה כללה הצהרת ונציה ( ?)Pardo and Peters 2012, 156ארבע הצהרות מרכזיות:
הבהרה לפיה הקהילה האירופית רואה חובה לדרוש קיום מלא של זכויותיהם
הבסיסיות של הפלשתינים להגדרה עצמית כחלק משלום צודק וקבוע.
-

גינוי של ישראל בשל מדיניות הכיבוש שלה בשטחים ,המהווה מיכשול לשלום

ומנוגדת לחוק הבינלאומי.
-

חזרה על ההבהרה לפיה לא יתקבל שינוי חד צדדי של ישראל למעמדה של

ירושלים.
-

הקהילה מבהירה כי לדידה הארגון לשחרור פלשתין חייב להיות שותף מלא

בכל השיחות העתידיות לפיתרון הקונפליקט כנציג הבלעדי של הפלשתינים.
ישראל מגיבה בזעם ,בייחוד להתייחסות בנוגע לירושלים וכן לעניין הארגון לשחרור פלשתין
שנתפס בישראל כארגון טרור שאין לתת לו לגיטימציה .ישראל ראתה בכך כניעה אירופית וויתור על
השאיפה לשמור על ביטחונה של ישראל .מעבר לכך ,ישראל רואה בכך הוכחה נוספת לאינטרסנטיות
האירופית שמעוניינת לשמור על הגישה לנפט ולא על שלום בנות בריתה.
ברמה הפוליטית ,נתפסה הצהרת ונציה כנקודה שבה השתנו היחסים בין ישראל לאיחוד
האירופי מיחסים כלכליים לפוליטיים  .זוהי נקודה קריטית ביחסים האירו-ישראליים ובתפישה
הישראלית את האיחוד האירופי כשותף ומתווך בסכסוך הישראלי פלשתיני .זוהי נקודת שפל ממנה שני
הצדדים טרם התאוששו ( .(Pardo and Peters 2012, Ibidיחד עם זאת ,בפרפסקטיבה עכשווית ,המסר
אותו העבירו נציגי הקהילה האירופית בהצהרה זו לא היה קיצוני וחלקים גדולים מההצהרה נדונו
במתווה כזה או אחר במסגרת המשא ומתן בין ישראל לפלשתינים בשנים שחלפו מאז הצהרת ונציה
(.(Pardo and Peters 2012, 152ניכר כי עיתוי ההצהרה יצק את המשמעות הקריטית המצוינת לעיל
ביחסי ישראל והאיחוד האירופי.
XVII

בתגובה להצהרת ונציה מוציאה הממשלה הישראלית מסמך אותו קורא בעצמו ראש הממשלה
בגין .מסמך חריף ,המגנה את המדינות האירופיות ומציגה אותם כמדינות ציניות וחסרות ערכים .עוד
בהצהרה טוענים הישראלים כי חברות הקהילה האירופית שיתפו פעולה עם איטליה הפשיסטית וצרפת
של וישי ,האשימו את המדינות האירופיות מלבד דנמרק במניעת רצח יהודים בשואה וכן טענו כי
הביטחונות הביטחוניים של מדינות האיחוד בהתייחס לתהליך השלום לא היו יעילים יותר מההבטחות
הריקות שניתנו לצכ'וסלובקיה ב .90637-ישראל טענה כי למדינות הקהילה האירופית יש "משיכה"
לארגון לשחרור פלשתין וטענו כי הרקע האירופי בשיתוף פעולה עם הנאצים מעמיד אותה במצב שבו
אין לה זכות לגיטימית לתת המלצות לישראל בנושאי ביטחון .ישראל זעמה על ההתערבות בענייני
ירושלים שהוגדרה כבירתה ההיסטורית של ישראל וזכותה להתיישבות בארץ ישראל .בסופה של
ההצהרה מציין בגין כי מהצהרת ונציה לא יישאר דבר זולת זיכרון מר
(.(Jawad 1992, 228 and Pardo and Peters 2012, 159
שמעון פרס טען כי ההצהרה לא חיזקה את תהליך השלום אלא פוררה את היוקרה
האירופית והורידה את ההשפעה האירופית על ישראל בפרט ועל המזרח התיכון בכלל .הזעם הישראלי
נבע משתי סיבות -אכזבה מחוסר האפקטיביות של המדינות שנחשבו עד אז לאוהדות את ישראל וכן
אכזבה מהתגובה האמריקאית.
האמריקאים הגיבו בהקלה נוכח הריסון האירופי וראו בכך מאמץ כנה של האירופים להיות
שותפים בתהליך במזרח התיכון .האמריקאים הצהירו כי לא יהיה שינוי במחויבותם כלפי ישראל וכי
הם לא יכירו בארגון לשחרור פלשתין עד שהוא לא יכיר בישראל .הנשיא קרטר מצהיר כי עד כה ארצות
הברית מנעה מאירופה "להפריע" לתהליך השלום מזרח התיכון .הכדור ,אמר קרטר ,נמצא במגרש של
הארגון לשחרור פלשתין .כל עוד הוא לא יכיר בישראל הוא לא ייכנס לתהליך השלום
(.)Jawad 1992, 227
הארגון לשחרור פלשתין הגיב באכזבה מסוימת וראה בהצהרה האירופית תגובה "פושרת"
למעשים הישראלים ,הצהרה מלאה בסתירות  ,תוצר של לחץ אמריקאי .הארגון לשחרור פלשתין טענו
כי לקהילה האירופית חלק חשוב בפתרון הסכסוך  ,כאשר עמדה חזקה וברורה של האירופים תעזור
לפלשתינים לשים קץ לכיבוש (שם.)226 ,
לסיכום ולנוכח כל תגובות השונות חשו האירופאים הקלה וראו בכך צעד חשוב בדרך לגיבוש
מדיניות חוץ אירופית ברורה (שם .)231 ,ניתן להגיד כי לראשונה יצרה הקהילה האירופית עמדה ברורה
וחד משמעית ביחס לסכסוך .בהקשר לדיאלוג הערבי אירופי יצרה הצהרת ונציה תחושת ביטחון בקרב
הליגה הערבית על אף שלא היה הסכם קונקרטי בנוגע לשאלת המזרח התיכון.
שנות השמונים עברו בסימן הצהרת ונציה שיצרה למעשה קיפאון בכל הקשור ליחסי הקהילה
האירופית וישראל בכלל ולקונפליקט הישראלי פלשתיני בפרט .בהקשר הערבי אירופי חודש הדיאלוג
כאשר עם חידושו מצהירה שוב הקהילה האירופית כי הצהרת ונציה הייתה הבסיס לתפקיד המיוחד
הקהילה האירופית בקונפליקט המזרח תיכוני .כחלק מהמחויבות האירופית וההבטחה שלא לעמוד
בדרכו של הסכם קמפ דיוויד אף נוקטת הקהילה האירופית צעד חשוב ביחס למעורבותה באיזור
ומצטרפת לכוחות השיטור בסיני (שם.)239 ,
9
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מהזווית הישראלית שנות השמונים היו סוערות .הכור הגרעיני בעיראק הופצץ ב,0670-
תקריות רבות בגבול עם סוריה והעמדה הישראלית בשטחים הכבושים הוקשחה .האינתיפאדה
הראשונה פרצה בנובמבר  0671והקונפליקט הישראלי ערבי/פלשתיני שוב היה בנקודת רתיחה.
חילופי שלטון בארצות הברית יצרו מצב שבו האמריקאים נהגו במזרח התיכון כחלק
מהאסטרטגיה הגלובלית שלהם לייצב עצמם כחזקים במערכת הבינלאומית וכל הכוחות המעורבים היו
צריכים להתאים עצמם לאמריקאים.
בניגוד לדרישה הערבית בנוגע למעורבות אירופית גדולה יותר בנעשה במזרח התיכון ,מרגע
ההצהרה ועד ועידת מדריד בנובמבר  0660חל למעשה קיפאון מוחלט בכל הקשור למעורבות זו ,בעיקר
בגלל התנגדות נחרצת של ישראל שנבעה מהכעס מהצהרת ונציה ומשטף ההצהרות האירופאיות ביחס
לקונפליקט לאחר הפלישה הישראלית ללבנון ב 0672-ופרוץ האינתיפאדה הראשונה בדצמבר 0671
( .)Pardo and Peters 2012, 153הצהרותיה של הקהילה האירופית באותה עת היו ביקורתיות ביותר
כלפי ישראל בייחוד בשל מדיניותה בשטחים הכבושים ותגובתה החריפה כנגד ההתקוממות
הפלשתינית .בתגובה ישראל הביעה ביקורת כלפי ההתבטאויות האירופיות ומעבר לכך ,הבהירה בצורה
שאינה משתמעת לשני פנים כי היא אינה רואה בקהילה האירופית כשותפה בנעשה במזרח התיכון
בשל עמדתה הפרו פלשתינית (שם,שם) .הבהרה זו נעשית בדרגים הגבוהים ביותר כאשר ראש ממשלת
ישראל דאז יצחק שמיר מודיע זאת באופן רשמי ללורד פלאמב ,נשיא הפרלמנט האירופי( .שם ,שם)
(.(Pardo and Peters 2010, 9
בשנת  0677יוזמה אירופית חדשה לועידת שלום בינלאומית החלה להתרקם ומתקבלת
בברכה בקרב מדינות ערב וישראל  .בהמשך לדרישה הערבית לחיבור חד משמעי בין התוצאות
הכלכליות של הדיאלוג הערבי אירופי לנעשה פוליטית במזרח התיכון ,צעד זה אכן גורם להפשרת
הדיאלוג הערבי אירופי.
שנות התשעים מתחילות בסימן חיובי מבחינת הנעשה במזרח התיכון עם ועידת מדריד ב.0660-
בשנה זו פורצת גם מלחמת המפרץ הראשונה .בתום מלחמת המפרץ הראשונה ארצות הברית מפנה את
תשומת ליבה לסכסוך הישראלי פלשתיני  .בתמיכה ישראלית מודרת הקהילה האירופית מכל
הצעדים שננקטו במסגרת הניסיון לדיאלוג .ועידת מדריד שמתקיימת כאמור בשנת  0660מתקיימת
בהנהגה אמריקאית אשר פונה באופן עצמאי לספרד ,חברה בקהילה האירופית על מנת לקיים את
הועידה שם .בועידת מדריד עצמה מבצעת הקהילה האירופית תפקיד שולי.
) .(Pardo and Peters 2012, 153על אף המאמצים לא נחלה ועידת מדריד הצלחה בהתקדמות
משמעותית בפתרון הסכסוך .דווקא הסכם אוסלו ההיסטורי ב ,0663-שהצליח הודות לערוץ נורבגי
חשאי נחשב לנקודת השיא בניסיון לפתור את הסכסוך הישראלי פלשתיני מאז -ועד היום.
הקהילה האירופית לא לוקחת חלק פעיל בהסכם אוסלו ואף לא מעורבת בהכנות
לחתימת ההסכם .משקעי הצהרת ונציה לא נעלמו וישראל מנעה מהקהילה האירופית לקחת חלק
בחלקים שנגעו לפירוק מנשק ונושאים רגישים אחרים ( .(Pardo and Peters 2010, 10לאחר החתימה
על ההסכם עצמו ניכר שינוי ביחס האירופי לישראל .ישראל נתפשה כעת באירופה כמי שמוכנה לשים
משקעים היסטורים בצד לטובת שיתוף פעולה במזרח התיכון במטרה להגיע לשלום.
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אווירה זו הובילה להצהרת אסן בדצמבר  .(Pardo and Peters 2012, 198( 9111הצהרה זו של
מועצת אירופה העניקה לישראל מעמד מיוחד ביחסיה עם האיחוד האירופי  .המועצה האירופית
העניקה לישראל מעמד מיוחד בשל מעמדה הכלכלי על בסיס האינטרסים והערכים המשותפים של
ישראל והאיחוד האירופי .המועצה האירופית ציינה בהצהרה זו כי בתוך כך היא מצפה כי התפתחויות
איזוריות כלכליות במזרח התיכון ובשטחים הפלשתינים יתחזקו אף הם וקיבלה בברכה את הסכם
השלום בין ישראל לירדן שנחתם בשנה זו .הצהרה זו מהווה את נקודת האור ביחסי ישראל והאיחוד
האירופי ומנקודה זו ואילך בעשור זה ניכרה התקדמות משמעותית ביחסים .שנה לאחר מכן נחתם
הסכם סחר חדש – הסכם האסוציאציה 10שהיווה חידוש משמעותי מההסכם הקודם שנחתם בשנת
 .0615ההסכם הכיל הקלות משמעותיות ביחסים הכלכליים לצד דיאלוג פוליטי חדש .התרקמה הבנה
לפיה האיחוד האירופי יהיה צינור הסיוע המשמעותי של הפלשתינים .בצורה זו הפכה שמירת
היציבות הפוליטית לערך מרכזי עבור האירופאים ( .(Pardo and Peters 2010, 11האירופאים חשו
מעורבים יותר והחלו להשמיע את קולם בצורה חזקה יותר כלפי מדיניות הביטחון של ישראל ביחסה
לפלשתינים.
בשנת  ,0669עולה בנימין נתניהו לשלטון בפעם הראשונה בישראל .מנקודה זו חלה שוב
התדרדרות ביחסי ישראל והאיחוד האירופי .אירועי הדמים ב 0669-עם פתיחת מנהרות הכותל נראו
בעיני האירופאים כאשמת הישראלים ונבעו לדעתם מתסכולם לנוכח העצירה בתהליך השלום
(.(Pardo and Peters 2012, 210
בהמשך לאירועים אלו קשרו בכירים אירופיים ,בדומה לוויכוח בנוגע לדיאלוג הערבי אירופי,
בין ההסכמים הכלכליים של ישראל והאיחוד האירופי להתפתחויות הפוליטיות וטענו כי האירועים
בישראל עלולים להזיק להמשך הקשרים הכלכליים .שר החוץ האירי ריצ'רד ספרינג ) (Springהודיע
בנובמבר  0669בקהיר כי אירופה נחושה בדעתה להיות מעורבת יותר מעבר במשא ומתן בין ישראל
לפלשתינים מתוך אינטרס איזורי ורצון להוביל לתהליך שלום .צעד מרכזי בכיוון זה התבצע באותה
שנה כאשר באוקטובר  0669ממונה השליח המיוחד למזרח התיכון מיגל מרטינס ,בעברו שגריר ספרד
בישראל .בישראל נתפס צעד זה כניסיון נוסף של האירופאים לזכות באהדה הערבית  .ניראות אירופית
חדשה ניכרה באיזור אבל בפועל ישראל עדיין חשדה בכוונות של האיחוד האירופי ותפקידו היה שולי.
ההתדרדרות ממשיכה בשנתיים האחרונות של העשור .בשנת  0667יוצאת הצהרת מועצת
השרים האירופית בקרדיף בה קורא האיחוד האירופי לישראל להכיר בזכות הפלשתינית להגדרה
עצמית מבלי לפגוע בסיכוי למדינה .השיא ביחסים העכורים שבין נתניהו לאיחוד האירופי מתרחש
בשנה לאחר מכן ,עם פרסום הצהרת ברלין .מדובר בחידוד של הטון האירופי ומעבר לכך ,הבלטה של
הפן הערכי במשנתו של האיחוד האירופי (שם .)229 ,הצהרה זו מהווה נקודת שיא במתח שבין ישראל
והאיחוד האירופי .היא נכתבה בשיתוף עם הממשל האמריקאי .ישראל ראתה בהצהרה הזו ניסיון
אירופי לקבוע תוצאות עתידיות של המשא ומתן והגיבה בזעם .בנימין נתניהו אף צוטט באומרו:
"זאת בושה שיבשת ששליש מיהודי העולם נהרגו בה נוקטת עמדה שמסכנת את שלום ישראל
וחותרת כנגד האינטרסים שלנו" ( ג'רוזלם פוסט.)99.1.9111 ,
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סוגיה חדשה שעולה היא סוגיית גדר ההפרדה שישראל מעוניינת לבנות על מנת להוריד את
מספר החדירות לישראל מהגדה המערבית ולצמצם בכל את מספר אירועי הטרור .האיחוד האירופי
מגיב בהתנגדות עזה תוך פקפוק בכוונות הישראליות ומאשים את ישראל בשימוש בתירוץ הביטחון
לצורך נישול הפלשתינים מאדמתם .בנוסף ,מאשימים האירופים את ישראל בפגיעה ברעיון שתי
המדינות עקב מדיניות ההתנחלויות מכיוון שבפועל ,ישראל יוצרת בכך מדינה ישראלית בשטח פלשתיני
) .(Pardo and Peters 2010, 20הפער בעמדות משפיע גם על דעת הקהל בישראל ומשרד החוץ מגיב
באומרו כי ישראל מאוכזבת במיוחד מהעמדה האירופית (שם .)07 ,עמדת אירופה נתפסת בישראל
כנכונות אירופית להסכים עם הפלשתינים בצירוף הרצון לגעת במכנה הנמוך ביותר בקונצנזוס בתוך
אירופה עצמה .התגובה הישראלית מעמידה בספק כל מעורבות עתידית אירופית בתהליך.
ברמה הבילטרלית כן חשוב לציין כי בשנת  2111נכנס לתוקפו הסכם האסוציאציה משנת .0665
הסכם זה מתייחס גם לפן הפוליטי באומרו כי יתקיים דיאלוג פוליטי מתמיד בין הצדדים תוך הבנה
של האינטרסים המשותפים וסולידריות מתוך שופות ערכית בין ישראל לאיחוד האירופי
) .(Pardo and Peters 2012, 231על אף שלכאורה נראה כי מתקיימת הפרדה בין שיתוף הפעולה
הכלכלי לפוליטי ,בפועל מדיניותו הבלתי מתפשרת של האיחוד האירופי יצרה בעיה ביישום הסכם
האסוציאציה בכל הנוגע לפטור ממס על ייבוא ישראלי לאירופה כלל תוצרים מחוץ לתוואי הקו הירוק .
בשנת  2112הודיע הנציב האירופי לענייני חוץ כי האיחוד האירופי חייב להתיישר על פי חוק בעניין זה
וב 2114-מסכימה ישראל לציין את מקור התוצרים תוך ציון מיקום מדויק ואיזור מיקוד על מנת
להדגיש את המיוצר מעבר לקו הירוק .סכסוך זה נקרא בשם "סיכסוך/סוגיית כללי המקור".
).(Pardo and Peters 2010, 21
ניתן לראות כי ברמה המעשית  ,ניכר ההבדל הגדול בהשקפת העולם בין האיחוד האירופי לישראל כל
זאת תוך כדי הבעת קרבה ברמה ההצהרתית פוליטית בדמות הסכם כה משמעותי.
בתגובה להאשמה החריפה של האיחוד האירופי ביחס לגדר ההפרדה מתקיים דין ודברים בין
ישראל לבין חבייר סולאנה ,הנציג הגבוה למדיניות חוץ וביטחון משותפת ומזכירה הכללי של הנציבות
האירופית.בביקור בישראל אומר סולאנה לשר החוץ דאז סילבן שלום כי אין ספק שבמידה וקיימת
סכנה לביטחון ישראל יש צורך בהקמת גדר ההפרדה .הבעיה היא שלא כך הדבר במקרה זה לדעת
האיחוד האירופי  ,המאשים גם כי הקמת הגדר מנוגדת לחוק הבינלאומי .ביחס להלך הרוח השורר
בישראל לפיו לאור העמדה האירופית יש להוציאה מהמעורבות בנעשה במזרח התיכון הסביר סולנה כי
לישראל ולאיחוד האירופי אינטרסים משותפים רבים וכי האיחוד האירופי נחוש בדעתו להיות חלק
מתהליך השלום באיזור ,בין אם ישראל מסכימה או לא (שם.)06 ,
שנות ה 2111-מתחילות באינתיפאדת אל אקצה שזוכה לגינוי נרחב באיחוד האירופי.
האירופים מאשימים את ישראל בהפעלת כוח מופרז תוך כדי הרס תשתיות פלשתיניות .יחד עם זאת,
טענו הם כי הדאגות הישראליות בנוגע לביטחון מוצדקות וכי אין ספק כי פיגועי ההתאבדות מהווים
סכנה לביטחון ישראל .עדיין,טענו האירופים ,הדאגות הישראליות חייבות ליישר קו עם זכויות האדם
הבסיסיות של הפלשתינים ועם החוק ההומניטרי ) .(The Europa portal, 2002בשנת  2112המתח
באיזור מגיע לשיא עם פיגוע הטרור במלון פארק בנתניה (אתר משרד החוץ )2111 ,שבעקבותיו יוצאת
ישראל למבצע "חומת מגן" ,מבצע רחב היקף בשטחי הגדה המערבית .המבצע זכה לגינוי חריף מצד
האיחוד האירופי שטען כי המבצע פוגע במוניטין הישראלי כמדינה דמוקרטית .לראשונה ,הוטל ספק
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על ידי רבים באירופה ביחס לרצונה הכן של ישראל בשלום ובסקר שנערך ראו  51%מתושבי האיחוד
האירופי בישראל איום ממשי על שלום העולם ). (Pardo and Peters 2010
בעקבות המבצע שוככת המתיחות בגדה המערבית אך ברצועת עזה המצב נותר בעינו .בדצמבר
 2113מכריז ראש הממשלה דאז אריאל שרון על תוכנית ההתנתקות -התוכנית לנסיגה מרצועת עזה.
האיחוד האירופי מתלבט בתגובתו -לא בטוח באמיתות הדברים לטווח הרחוק .שלושה חודשים לאחר
מכן ,בפברואר  2114האיחוד האירופי מביע תמיכה בצעד זה ) (Pardo and Peters 2010, 22חלה
התקרבות בין ישראל לאיחוד האירופי והוא שוב החל לשחק תפקיד משמעותי יותר במשא ומתן.
בתקופה זו לאחר ההתנתקות שיצאה לפועל באוגוסט  2115חלה התקדמות במשא ומתן בין
ישראל לרשות הפלשתינית ולראשונה נחתם הסכם תנועה ומעבר .מעבר לחשיבות בעניין זה לראשונה
לוקח האיחוד האירופי חלק ממשי ביישום קירוב היחסים בין ישראל לרשות הפלשתינית 11ומקים את
ה ,EUBAM-כוח שיטור אירופי היושב במעבר רפיח ( .(Eubam Website, 2005פעילות כוח השיטור
נפסקת ב 2117 -לאחר עליית חמאס לשלטון .למרות הפסקת המשימה ,חשיבות כוח השיטור רבה
ליחסי ישראל והאיחוד האירופי .לראשונה נתנה ישראל לאיחוד האירופי לקחת חלק במשימות ביטחון
קשה באיזור .בנוסף לכוח משמעותי זה הוקם גם ה , EUPOL COPS -כוח אירופי שסייע מאז 2115
לבניית היכולת הפלשתינית ליצירת רשות ביטחונית.
ב 2119-עולה החמאס לשלטון בעזה ויחסיו עם האיחוד האירופי מושעים ,וזאת עד לקבלת
שלושה תנאים אותם דורש הקוורטט מהחמאס :אי אלימות ,הכרה בישראל וקבלת הסכמים קודמים.
מנקודה זו ואילך משתרר קיפאון יחסי במשא ומתן עם הפלשתינים כמו גם ביחסי ישראל
והאיחוד האירופי .ב 2117-מחליטה מועצת שרי החוץ האירופאית לשדרג את היחסים עם ישראל
) ,(Pardo and Peters 2012, 482מה שמהווה עידן חדש ביחסים האירו ישראלים .עופרת יצוקה,
המבצע הצבאי אליו יוצאת ישראל בעזה בדצמבר  ,2117מחזיר את המצב אחורה ויוצר שוב מעטה
חשדנות אירופי .האיחוד האירופי מצהיר (שם ,)479 ,כי יש לפתוח מייד בהפסקת אש קבועה ומיידית.
הוא חוזר ומציע התמקמות מחדש של הכוח האירופי ברפיח וקורא לשמירה על זכויות האדם בשני
הצדדים כמו גם פתיחה מחדש של המשא ומתן לשלום בין ישראל לפלשתינים .האיחוד האירופי אף
מצהיר בהצהרה זו כי אין פתרון צבאי לסכסוך בין הישראלים לפלשתינים (שם )471 ,וכי הפתרון
חייב להיות מושתת על יסודות ההידברות ביניהם .האיחוד האירופי מתחייב לפעול  ,יחד עם חברי
הקוורטט ,לפתרון באיזור.
עלייתו בשנית של בנימין נתניהו לשלטון במרץ  2116העמיקה את המשבר בין ישראל
לאיחוד האירופי סביב הקו הנוקשה של האירופאים בכל הנוגע לבנייה בהתנחלויות .תהליך שדרוג
היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי הוקפא הלכה למעשה סביב דרישה זו ,ובספטמבר  2116אף דוחה
ישראל בקשה של חמישה שרי חוץ אירופאיים לבקר באיזור (רביד  ,2101הארץ) .מנקודה זו ואילך חוזר
האיחוד האירופי על משנתו ומדגיש אותה בכל הזדמנות .ליידי קתרין אשטון ,הנציגה העליונה לענייני
חוץ ומדיניות ביטחון באיחוד האירופי ,מתמנה לתפקיד זה בדצמבר  2116בעקבות כינונה של אמנת
ליסבון ב 0-לדצמבר  2116ומהווה את הדמות הבולטת באיחוד האירופי בכל הנוגע לישראל .אשטון
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מלבד אפיזודה ככוח שיטור בסיני לאחר הסכם השלום עם מצרים  ,1616ראו עמוד  22בעבודה זו.
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מובילה קו ביקורתי ונוקשה כלפי ישראל ,בייחוד בכל הנוגע לנושא ההתנחלויות ,כמו גם פרשת המשט
לעזה ביוני .122101
מנקודה זו האיחוד האירופי חוזר ומדגיש את מחויבותו לתהליך השלום ומביע התעניינות
בנעשה בישראל בכל הנוגע אליו .כך לדוגמה ,ביולי  2100מביע הדובר של קתרין אשטון בתגובה לחוק
החרם הישראלי (אתר הכנסת ,13)2100 ,כי האיחוד האירופי אינו תומך בחרמות אך כן בחופש הביטוי
ומכאן שהוא מודאג מאוד ממשמעותו של חוק זה ביחס לערכי חופש הביטוי ,כמו גם למשמעות החוק
באשר לקיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית.
ביולי  2102מתקיים המפגש ה 00-של מועצת ההתאגדות ישראל-איחוד אירופי ובמפגש זה
מסכימים הצדדים לשדרג את היחסים הכלכליים והדיפלומטיים (אתר משלחת האיחוד האירופי
לישראל )2102 ,ברמה הבילטרלית תוך המשך מחויבות לתהליך השלום והבנה כי רק שלום בין הצדדים
יוביל לרגיעה במזרח התיכון.

בפרק זה ,סקרנו את מערכת היחסים בין האיחוד האירופי לישראל תוך מתן דגש על הסכמי
שיתוף הפעולה ,ההצהרות השונות והאירועים השונים בדרך .החידה שנותרה בעינה היא שאלת
התפישה הסובייקטיבית וחשיבותה -ועל כך ננסה לענות ,מהזווית הישראלית ,בהמשך.
בתום הסקירה ההיסטורית של יחסי ישראל והאיחוד האירופי ,ניתן להגיד כי קיימות מספר
אקסיומות .בראש ובראשונה ,האקסיומה הגוזרת משמעות לנושא העבודה כולו אומרת כי בין שני
הצדדים קיים תהום תפישתי המונע מהם שיתוף פעולה מלא כפי ששניהם היו רוצים .לפני שננסה
לסכם במעט את התהום התפישתי ,נוכל להגיד כי הלכה למעשה ,הדיאלוג בין ישראל לאיחוד האירופי
הצליח לשנות ,בסופו של דבר ,את התפישה הישראלית כלפי האיחוד האירופי .אם בתחילת הדרך
ראתה ישראל את האיחוד האירופי כגוף אינטרסנטי ,בירוקרטי ,מנותק ולא מתווה מדיניות ,ניתן
לראות כיצד לאורך השנים ,גודל הזעם הישראלי אך גם ההסכמה לשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי-
מה שיכול להעיד על ההצלחה היחסית של האיחוד האירופי במעורבותו במזרח התיכון.
מנגד ,בבוחנינו את רצף האירועים אנו מגלים נקודת תורפה לאיחוד האירופי ,נקודה שעוד
נחזור אליה בפרק הסיכום שלנו .ניתן להגיד כי קיים פער בין ההצהרות האירופיות בנוגע לחזון שלה
למזרח התיכון ולאופן שבו אמורות לפעול ישראל והרשות הפלשתינית לבין מעשיה בפועל .פער זה,
מחליש את הניראות האירופית וחושף קהילה אירופית מפולגת ,הפועלת מתוך אינטרסים מדינתיים
פרטניים גם כאשר היא יוצאת הלכה למעשה בהצהרות קהילתיות משותפות .ראינו מצב זה מספר
פעמים ,כך לדוגמא בנובמבר  14כאשר שר החוץ של לוקסמורג אומר לישראלים כי המצב במזרח
התיכון לא ייפתר משום שהקהילה האירופית פועלת בהתאם לאינטרסים כלכליים מדינתיים ,הסכם
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המשט ההומניטרי לעזה ,שיצא ממספר מדינות אירופה ומטורקיה ,הסתיים בתוצאות קשות כאשר התפתח קרב בין
חיילי שייטת  13לפעילים חמושים על ספינת ה"מאווי מרמרה" הטורקית .העימות הסתיים ב 6-פעילים טורקים הרוגים
ונפגעים בקרב חיילי צה"ל .פרשת המשט זכתה לגל של גינויים ברחבי העולם בכלל ובאיחוד האירופי בפרט .פירוט על
התגובה האירופית והיחס של התקשורת הישראלית אליה ניתן למצוא בפרק מס'  3בעבודה זו.
13
חוק זה מנסה למנוע פגיעה בישראל באמצעות חרם וזאת באמצעות מתן אפשרות לתביעת כל גורם הקורא לחרם
על ישראל .האיחוד האירופי למעשה נאשם בעקיפין ביחס לחוק זה כי הוא תומך ומממן חלק גדול מהאירגונים
הקוראים לחרם שכזה.
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השלום עם מצרים שהתגובה האירופית לו נתפשת בעיני הליגה הערבית כסממן לכך שהאירופאים
ממחזרים הצהרות ריקות מתוכן ,הצהרת ונציה ב 0671-גם היא זוכה לתגובה דומה מאבא אבן שטוען
כי היא נובעת מאינטרס הנפט של הקהילה האירופית וכניעה לליגה הערבית כאשר גם שמעון פרס טען
כאמור כי ההצהרה מחלישה הלכה למעשה את הקהילה האירופית והגדיל להגיד מנחם בגין כי הצהרה
זו מזכירה כשלונות עבר כדוגמת מלחמת העולם השנייה .כלומר ,ניתן להגיד כי האיחוד האירופי נתפש
כחלש ברמה המדינית ,מנותק ונרפה וזאת עקב חוסר העקביות והפער בין ההצהרות שלו למדיניותו
בפועל ,המנותקת לעיתים מאותו רצון להשליט ערכי שלום ודמוקרטיה במסגרת פרדיגמת "אירופה
ככוח נורמטיבי" אותה נפרוש בהמשך .אם נזכיר את דבריהם של גורדון ופרדו בתחילת הפרק ,נראה כי
המצב היום בהקשר למדיניות ישראל בשטחים ,דומה -על אף הצהרות האיחוד האירופי בנוגע להפרת
זכויות האדם כנוגדות את תפישת האיחוד בפועל מקיים האיחוד האירופי קשרים כלכליים ענפים עם
ישראל ולא תולה את שני התהליכים זה בזה .בהקשר זה נסתייג ונזכיר שוב כי האיחוד האירופי כן
הקפיא בעבר תהליכי שידרוג היחסים עקב פעולותיה של ישראל כדוגמת מבצע "עופרת יצוקה".
חשוב להזכיר בהקשר זה ,הוגים נוספים שלא שותפים לדיכוטומיה החד משמעית שהוצגה עד
כה .נטלי טוצ'י (Tocci, 2008( Tocci ,טענה כי השלום בין ישראל לפלשתינים היה מאז ומעולם
מטרה מרכזית ביעדי מדיניות החוץ האירופית .בהמשך למימד הערכי המוביל את המדיניות
האירופית ,טוענת טוצ'י כי עניין זה נובע ברובו מהרצון לסייע לחיזוק הזהות והזכות להגדרה עצמית
של שני הצדדים .האיחוד האירופי ראה בתהליך השלום כפלטפורמה להוצאה לפועל של מטרה ערכית
זו .טוצ'י טוענת גם כי השאיפה לחיזוק ההגדרה העצמית של ישראל לא נותרה מאחור בפעולות
האירופאיות וזאת בניגוד לגישה הישראלית .היא נותנת לדוגמה את הצהרת ונציה ב 0671-והצהרת
ברלין ב 0666-שם ציינו האירופאים כי שמירה על ביטחון ישראל היא תנאי חשוב לתהליך .מרבית
ההצהרות האירופאיות מאז יום כיפור אכן גינו את האלימות הפלשתינית וזרקור הופנה גם כאמור,
להפרות הישראליות בתחום זכויות האדם .מאז תחילת שנות האלפיים ,לצד הדרישה לנסיגה
מההתנחלויות והפסקת הבנייה בהם ,דרשו האירופאים שייפסקו מעשי הטרור והאלימות הפלשתינית
וכן חידדו שהדרישה להקמת מדינה פלשתינית חייבת להיות מלווה בדרישה לדמוקרטיה ושלטון תקין.
לצד כל זאת ,קראו האירופאים לרפורמה בשלטון הפלשתיני ואף סייעו באופן כספי הלכה למעשה
לפלשתינים בבניית המערכת השלטונית והכלכלית שלהם.
גם טוצ'י ,בדומה לרפאלה דל סרטו ,אותה הזכרנו בתחילת הפרק ,טוענת כי האיחוד האירופי
חדל מלקשור את הנושא המדיני להסכמים הכלכליים עם ישראל כאשר חתם על הסכמי האסוציאציה
פוסט תהליך ברצלונה .גם תוכניות הפעולה ,ה, Action plans-לא ציינו באופן מעמיק את ה"אני
מאמין" האירופי שהוזכר חזור ושנית בכל הצהרה אירופאית והכילו רק סעיף אחד הנוגע לזכויות אדם,
וזאת בניגוד לאופן פעולתם מול הפלשתינים כאשר הקפיאו את המגעים עימם עם עליית החמאס בעזה.
בהמשך לכך ,ניתן להגיד כי השנים האחרונות הובילו להסכמה חלקית בין ישראל לאיחוד
האירופי בזכות מספר גורמים (:)Pardo and Peters 2010, 26
 .0רוב הישראלים והאירופים מסכימים על כך שהפתרון לסכסוך הוא מדינה פלשתינית.
גם ברמה הפוליטית -אהוד אולמרט 14הזהיר שאי פתרון יוביל לאפרטהייד -עמדה לה שותפים
אירופים רבים.
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 .2כדי להגיע להסכם דרושים בטחונות להעמקת שיתוף הפעולה וליציבות פלשתינית-
חיזוק מחמוד אבאס והרשות הפלשתינית על פני החמאס וכיוצא בזה .מטרה זו יכולה להיות
אפשרית רק בתמיכה אירופית .עמדה זו היא עמדה שישראל שינתה את יחסה אליה בשנים
האחרונות-ההבנה שנדרש שותף ,מתווך שלישי חזק במשא ומתן ,שותף שיהיה אמון בו משני
הצדדים -וכזה שותף יכול להיות רק האיחוד האירופי מכיוון שהפלשתינים לא רואים בארצות
הברית כשותפה אובייקטיבית .ראינו גם במהלך הפרק כי האיחוד האירופי וארצות הברית לא
הצליחו ,מסיבות של מאבקי כוח וריאל פוליטיק ,לשתף פעולה בינהםבכל הקשור לנעשה במזרח
התיכון.
 .3עליית חמאס -עמדה אירופית וזאת במסגרת הקוורטט,ברורה ויציבה נגד הכרה
בחמאס אלא אם כן יכיר בישראל -דרישה המנוגדת לחוקת החמאס .עמדה זו נחושה ,אם כי עדיין
לא באופן הנחוש שישראל הייתה רוצה -אין הצהרה רשמית של האיחוד האירופי בנוגע לכך .מן
הצד השני ,מתרקמת הבנה כי גם החמאס ,השולט ברצועת עזה ,חייב להיות חלק ממשא ומתן
עתידי ,אם כי אין עדיין יוזמה אירופית שכזו .
 .4האיחוד האירופי אימץ מדיניות של עבודה קרובה יותר עם ישראל והרשות
הפלשתינית בנוגע לתהליך השלום .אירופה עדיין ביקורתית ,אך גם יותר מחויבת תוך הבטחה
לשדרוג היחסים הבילטראלים לצד אינטרסים ודאגות אחרות משותפות  ,כמו תוכנית הגרעין של
איראן שמהווה חלק גדול מהפעילות הדיפלומטית במערכת הבינלאומית בזמן כתיבת עבודה זו.
נחזור אחורה לשאלה העקרונית ערכית .ראינו כי האיחוד האירופי פעל ופועל במזרח התיכון
מתוך אינטרסים משותפים ומתוך הבנה כי קיימות נקודות דמיון רבות ברמה הערכית כגון דאגה
לזכויות אדם ורצון לשלטון דמוקרטי תקין .אם נתמקד בקשר הישראלי אירופי ,נוכל לראות כי האיחוד
האירופי מציין לאורך כל שרשרת האירועים וההצהרות ,כי קיימת מחויבות היסטורית לדאגה לנעשה
בישראל .לצד מחויבות זו היו קיימים גם אינטרסים משותפים ,דמיון ערכי ודאגה ליציבות  ,שלום
והתממשות התפישה הדמוקרטית בחלק זה של העולם ,תפישה שהאיחוד האירופי עצמו ,מהווה דוגמה
להצלחתה .הצהרת ונציה הוגדרה על ידי האיחוד האירופי כבסיס לתפקידה המיוחד של הקהילה
האירופית במזרח התיכון והיוותה נקודת ניצחון גם מנקודת ראותה של הקהילה האירופית שלראשונה
יוצאת בהצהרה מגובשת וברורה המצייגת את כל הקהילה האירופית .לאורך שנות מערכת היחסים בין
ישראל לאיחוד האירופי ,ניכרו הזדמנויות שיכלו ליצור מערכת של אמון ושיתוף פעולה -על אף הפערים
התפישתיים .הצהרת ונציה הייתה נקודה משמעותית ברצף היחסים.
למרות כל הנראה למעלה ,דווקא הצהרה זו היוותה נקודת שפל שהאירופאים לא השכילו
לנצלה על מנת לשקם את מערכת היחסים .הישראלים מנגד ,ניצלו את משבר האמון והדירו את
האירופאים מכל ההידברויות בזמן ועידת מדריד .הישראלים הביעו את חוסר שביעות רצונם  15והובילו
למשבר שסחף גם את ארצות הברית ושיאו בהצהרת ברלין ב 0666-שקדמה לנקודת שפל נוספת-
האינתיפאדה השנייה בתחילת שנות ה .2111-האמון שלא היה קיים בין הצדדים "ממסמס" שותפות
אירופית יציבה והפך אותה למגומגמת  ,שברירית .בתחילת הפרק הוזכר הכישלון האירופאי לאורך
השנים לדבר "בקול אחד" .ניכר כי כן היה "קול אחד" אך הוא לא היה מדיני כפי שציפו הערבים ,אלא
אזרחי .האיחוד האירופי כן הצליח להשפיע באמצעות הקול האזרחי שלו .המעורבות בעניינים
הבינלאומיים נעשתה על מנת לסגל זהות בינלאומית  .מעבר לכך ,הלגיטימציה שמקבל האיחוד
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האירופי לפעולותיו תלויה בהסכמה של רוב התושבים באיחוד האירופי

( (Bretherton and

 .Vogler, 1999, 223עניין זה אינו נובע מפופוליזם אירופי אלא כחלק מהמחויבות הערכית
לדמוקרטיה באיחוד האירופי .כיצד זה בא לידי ביטוי ביחסה לישראל? אם נזכיר את הצהרת ברלין ב-
 ,0666הרי נראה כי בהצהרה זו פנתה אירופה למכנה הנמוך ביותר -הן בקרב הערבים והן בקרב מדינות
אירופה -מועצת שרי החוץ שניסתה לקבל תמיכה ולגיטימציה במדינות אירופה .מכאן שניכר גם מחסור
באסטרטגיה ,נושא שהוזכר בתחילת הפרק .האיחוד האירופי רצה להיות נחוש ,אך לא השכיל לרתום
את רצונו הטוב והיכולת הגבוהה שלו לאסטרטגיה הלכה למעשה -הצהרת ונציה שמוסמסה,
ההתנהלות האירופאית לאחר עליית החמאס לשלטון ,המעורבות האירופאית ברפיח אשר הייתה בעלת
חשיבות רבה ובפועל לא הצליחה להשפיע  -כל אלו מעידים על אותו רפיון ,אותה חולשה בנקודת
המבחן ,פעם אחר פעם.
תגובתה של ישראל לאחר הצהרת ונציה מדגישה זאת -תרומתה של הקהילה האירופית
לתהליך השלום הייתה אפסית ,ניכר כי הקהילה האירופית דואגת לאינטרסים שלה וישראל חייבת
לדאוג כי דאגה זו לא תסתור את האינטרסים שלה עצמה .אם רצתה הקהילה האירופית דאז להצטייר
בעקבות הצהרה זו ,שנחשבת עד היום לחריפה ולממוקדת ביותר מכל הצהרותיה המדיניות ,כדמות
משפיעה על הנעשה בסכסוך ,מהצהרה זו ברור כי בישראל היא לא נתפשה ככזו .שוב אנו חוזרים
לאותה נקודת תורפה אירופית אפשרית ,שמונעת ממנו ליצור זהות אירופית מגובשת -חוסר היכולת
לפעול מתוך אינטרס משותף ברמה המדינית בו בזמן שמתקיים שיתוף פעולה כלכלי הנובע ברובו
מאינטרסים מדינתיים בעיקרם .על מנת שהאיחוד האירופי יצליח להיתפש בעולם כגוף משמעותי,
תורם ,שמתווה ערכים ,עליו לשלב את כל הנגזרות המרכיבות אותו ובכללן כוחו הכלכלי מתוך הצגת
עמדה משותפת ורק אז יצליח להשיג מטרה זו -זהות חיצונית מגובשת וחזקה.
כפי שציינו בעמוד הקודם ,גם מקומם של האינטרסים ,ברמה המדינית וברמה העל לאומית-
הישג כלשעצמו ,לא נפקד ,אם כי כאן נציין פן חיובי יותר הנוגע לאינטרסים מדיניים ברמה העל
לאומית באיחוד האירופי .בראש ובראשונה ,ההבנה ,כי השפעה באיזור זה ,יחסים טובים עם המדינות
באיזור זה ומעל הכל יחסים טובים עם ישראל -יסייעו לאיחוד האירופי להיתפש כמשמעותי יותר
במערכת הבינלאומית .ואכן ,ניתן לראות כיצד המעורבות האירופית השפיעה על שחקנים גדולים
ומשמעותיים במערכת הבינלאומית .ראינו כיצד מעורבות אירופית ודיאלוג אירופי הצליחו ליצור
השפעה על הנעשה במזרח התיכון מצידה של הליגה הערבית כמו גם התגובה האמריקאית למעורבות
האירופית ש"סחפה" את ארצות הברית לניסיון מעמיק יותר למציאת פיתרון במזרח התיכון .מעל הכל,
ראינו כיצד המעורבות האירופית טמנה בחובה כמה מההישגים הגדולים ביותר של תהליך השלום עד
כה.
כיום ,מהווה האיחוד האירופי את צינור החמצן של הרשות הפלשתינית.
תפקיד זה הפך אותו ,הלכה למעשה ,לגורם משפיע ,נוכח ,אי כי שנוי במחלוקת -ועל כך בהמשך בסכסוך
הישראלי פלשתיני .כתוצאה מכך מרשה לעצמו האיחוד האירופי להיות מאותה נקודה מעורב הרבה
יותר בכל הנוגע לנעשה בישראל וברשות הפלשתינית.
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פרק שני :על הזהות החיצונית של האיחוד האירופי.
בבואינו לחקור את סוגיית הקשר שבין ישראל לאיחוד האירופי ,אנו שואלים למעשה מספר
שאלות .השאלה הראשונה אותה נשאל תהיה -מדוע הקשר בין ישראל לאיחוד האירופי רלוונטי
מבחינה מחקרית? על כך ניסינו לענות בפרק הראשון .בפרק השני ,נחזור שוב למבוא של העבודה
ונשאל -מהי נקודת המוצא שממנה אנו יוצאים וחוקרים את מהות הקשר הזה .מה מוכיחה לנו חקירת
הקשר בין ישראל לאיחוד האירופי ,מהי משמעותה .לשם כך אנו נכנס בפרק זה לנבכי המחקר
התיאורטי העוסק באיחוד האירופי על רבדיו השונים .תחום מחקר זה שואל למעשה ,מהו האיחוד
האירופי ובפרט -כיצד ניתן להגדיר את האיחוד האירופי כיישות בינלאומית.
מבלי להיכנס לנבכי ההיסטוריה של האיחוד האירופי ,נשאל מהו התהליך אותו עובר האיחוד
האירופי על מנת לעצב את זהותו החיצונית? מדוע שאלה זו כה מסקרנת? מדוע התשובה עליה מצדיקה
תת תחום במחקר הבוחן את המערכת הבינלאומית? טרם מתן תשובה לשאלה זו ,נסביר ,כי מדובר
בסוגייה מהותית מאוד .סוגייה שמהווה בסיס לקיום האיחוד האירופי ,סוגיה שמטרידה ומשפיעה על
תושבי האיחוד האירופי ועל המערכת הבינלאומית ,המושפעת מקיומו של איחוד זה .רומנו פרודי
XXVII

) ,(Prodiנשיא הנציבות האירופית בשנת  ,2111שופך אור על חשיבות הזהות האירופית בנאומו באותה
שנה:
"…Europe's citizens are disenchanted and anxious. They have lost faith in the European
institutions….The prospect of enlargement divides public opinion between hope and fear)Hope for stability and progress, fear of a Europe without identity or frontiers."(Prodi 2000
הסיבה העיקרית לחשיבות סוגייה זו ,היא שהאיחוד האירופי שונה .מדובר ביישות הקיימת
במערכת הבינלאומית ושונה באופן מהותי מהישוייות האחרות .היא אינה מדינה ,איננה ארגון לא
ממשלתי ,איננה ברית צבאית .היא עדיין בגדר יישות מתהווה ,ממשיכה לקבל לשורותיה מדינות
חדשות ,ממשיכה לשנות את המבנה שלה ,את אופן קבלת ההחלטות בה ,עדיין מעלה לאישור מחדש
בקרב המדינות החברות בה את עצם הלגיטימציה לקיומה ולצד כל זאת -מתנהלת בתוך המשחק
האסטרטגי במערכת הבינלאומית .השוני של האיחוד האירופי משליך על תהליך עיצוב זהותה,
שכאמור ,שונה באופן מהותי מעיצוב זהות לאומית של ישות מדינתית במערכת הבינלאומית .תהליך
עיצוב זה ,משום שהינו שונה כל כך ,זוכה לתת תחום תיאורטי שאותו נסקור בפרק זה.
בשלב זה ברצוני להיכנס לעומק התיאוריות הבוחנות את הזהות האירופית וזאת על מנת
לפרוש את הבסיס התיאורטי עליו מבוססת עבודה זו -ההנחה כי הקשר בין ישראל לאיחוד האירופי
ובעקבותיו התפישה הישראלית על האיחוד האירופי נחוצים לאיחוד האירופי על מנת לסייע לו
בתהליך בניית זהותו החיצונית.
לצורך ביאור טענה זו נסקור את המצע התיאורטי ההולך ומתפתח  ,הנוגע לעיצוב זהותו של
האיחוד האירופי כיישות בינלאומית וזאת על מנת להסביר את הייחודיות והנחיצות של המחקר
האמפירי שערכנו ,אותו סקרנו בקצרה בפרק המבוא ונסקור באריכות בפרק הבא.
הצורך בהבנת מהות הזהות החיצונית של האיחוד האירופי נובע ממספר שאלות שעולות
ביחס אליו .מהו סוד ההצלחה של איחוד שכזה המאגד סביבו מדינות מסוכסכות ומצליח ליצור הישגים
משמעותיים דוגמת מטבע משותף ואיזור ללא גבולות? כיצד גוף כזה שמבחינה פנימית עדיין אינו שלם
לחלוטין נתפס כלפי חוץ ומתמודד עם תשומת לב בינלאומית? מהן השאיפות האירופיות סביב נושא זה
וכיצד הוא צועד לעבר הגשמת שאיפות אלו? כל אלו הן סוגיות הסובבות סביב שאלת הזהות החיצונית
של האיחוד האירופי.
מעבר לסוגיות אלו ,בבואנו לבחון את המצע התיאורטי עליו נשען האיחוד האירופי עלינו לתת
את הדעת על המשברים שעבר ועובר בימים אלו האיחוד האירופי ,משברים הנוגעים למהותו של
האיחוד האירופי כיישות מוגבשת .בין משברים אלו ניתן להזכיר את המשבר הכלכלי המתרחש בימים
אלו  ,את משבר אי האמון שבא לידי ביטוי בדמות שני משאלי העם ששללו את הצטרפותם של צרפת
והולנד לאמנת ליסבון ,כאשר יש לזכור כי מדובר בשתיים מהמדינות שהיוו את הגרעין המייסד לאיחוד
האירופי וכן את המשבר סביב עליית כוחן של המפלגות הלאומניות כתגובת נגד לאיחוד האירופי .את
משבר זה ניתן לקשור לתופעת היורוסקפטיות המתבטאת בין השאר באחוזי הצבעה נמוכים בבחירות
לפרלמנט האירופי ,אותו גוף המהווה את המוסד היחיד באיחוד האירופי שאליו בוחרים אזרחי האיחוד
את נציגיהם באופן ישיר .בהמשך נבחן את הסיבות המוצעות לקיום תופעות אלו.
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בנקודה זו ניתן לראות כי לאיחוד האירופי קיימות מספר בעיות ברמה הפנימית המשפיעות
על התנהגותו כלפי חוץ .ראינו גם בפרק הקודם כי התמונה החיצונית שונה לעיתים ממה שקורה בתוך
המדינות וכי לאיחוד האירופי יש קושי לדבר "בקול אחד" בנושאים מדיניים ,קושי המהווה בעיה
לאור הרצון העז של האיחוד האירופי להיתפש כגוף משמעותי במזרח התיכון בפרט ובעולם בכלל .פרק
זה כאמור ,ינסה להשלים את התמונה שהתחלנו לשרטט בפרק הקודם ולהסביר מהיכן נובע קושי זה.
נשאלת השאלה -ממה נובע הקושי הגדול של האיחוד האירופי ,להציג הלכה למעשה חזית חיצונית
מאוחדת.
אם כן ,בשלב זה נפנה להצגת התיאוריות הסוקרות את האיחוד האירופי ונוגעות בנושאים
שהוזכרו לעיל .נחל במחקר שערכו פרופ' מרטין הולנד וד"ר נטליה שבן,(Chaban and Holland) ,
מחקר העסק בנושא דומה למחקר אותו אני מציגה בעבודה זו.
שבן והולנד חקרו את תפישות התקשורת ,הציבור והאליטות בצפון מזרח אסיה כלפי האיחוד
האירופי ( .)Chaban and Holland 2008עוד בטרם הצגת המחקר כפי שנעשה בצפון מזרח אסיה ,הם
טענו בתשובה לשאלות שהצגתי ,כי כלפי חוץ ,ניכר כי לאיחוד האירופי קיימות שלוש בעיות מרכזיות:
חסר לאיחוד האירופי גרעין דמוקרטי מרכזי מכיוון שנציגי האזרחים למוסדות השונים העוסקים הלכה
למעשה בקבלת החלטות אינם נבחרים ישירות .כמו כן ישנו חוסר בלגיטימציה הנובע בחלקו מבעיה זו,
כמו גם עקב המורכבות היחסית של מערכת קבלת ההחלטות באיחוד האירופי .חוסר הלגיטימציה הזה
מתבטא ברמה הפנימית והחיצונית כאחד :הוא בולט הן בקרב תושבי האיחוד האירופי והן בקרב
ישויות אחרות במערכת הבינלאומית כלפי האיחוד האירופי  ,מה שגורם לסקפטיות בנוגע למה
שהאיחוד האירופי יכול לעשות -תופעה המוגדרת כגירעון של ציפיות כלפי האיחוד האירופי ,16נושא
עליו נרחיב בהמשך .מעבר לכך ,האיחוד האירופי מתקשה לדבר בקול אחד משום שהנושאים הלאומיים
הם עדיין אלו שנמצאים בראש האג'נדה האירופית .הקושי לדבר בקול אחד מוביל לקושי לפעול
במערכת הבינלאומית כישות מגובשת ופוגם בזהות החיצונית של האיחוד האירופי.
שבן והולנד טוענים ,כי חוסר היכולת לגבש זהות סדורה ולהתמודד עם בעיות התקשורת בתוך
האיחוד האירופי יוצר מצב שבו לאיחוד האירופי אין "משנה סדורה" והוא למעשה נע ממשבר למשבר.
יחד עם זאת ,אין להכחיש כי מאז הקמתו עמד האיחוד האירופי במטרתו העיקרית -להפסיק את
המלחמות שרווחו באירופה ,להביא שלום ,שגשוג וביטחון למדינות החברות בו .זהו גם הנימוק העיקרי
להכרזה כי האיחוד האירופי זוכה בפרס נובל לשלום לשנת  .(Ynet,2012( 2102לכן ניכר כי האתגר
העיקרי של האיחוד האירופי הוא לגבש זהות עצמית ,זהות פנימית לאיחוד האירופי ולאפיין את הזהות
האירופית הנראית כלפי חוץ.
שבן והולנד מגדירים את מודל האינטגרציה האירופי ,כלומר את מבנהו השלטוני באופן הבא:
""Between Centralized federal Supra-state to a kind of loose intergovernmental coalition
)שם(0 ,
אחד האתגרים של האיחוד האירופי יהיה לזהות את הנקודות הבעייתיות הנראות למעלה .מה
שנתפס כחולשה וחיסרון בקרב תושביו שלו ובקרב השחקנים האחרים ,מתייחס להעמדת הזהות
האירופית המורכבת ביחס לשחקנים אחרים ,תוך הבנה כיצד רואים שחקנים אלו אותה כמו גם כיצד
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כפי שבא לידי ביטוי בסקירה ההיסטורית בכל הנוגע לנעשה במזרח התיכון.
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הם רואים את אופן ההתמודדות של האיחוד האירופי עם אתגרים אלו .העמקת ההבנה האירופית
ביחס לסוגיות אלו תעזור כאמור ,לאיחוד האירופי בהתפתחותו שלו.
מעבר לכך ,מובילות התופעות המוצגות לתופעה נוספת -חוסר תקשורת בין מוסדות האיחוד
האירופי לאזרחים האירופאים-גירעון תקשורתי .שבן והולנד טוענים כי שלושת התופעות הללו גורמות
לכך שזהותו החיצונית והפנימית של האיחוד האירופי נפגעת .נוצרת שרשרת של גרעונות :הגירעון
התקשרותי גורם לאותו גירעון בלגיטימיות ,שגורם לחוסר אמון וסקפטיות .ספקטיות זו יוצרת מצב
שבו תושבי האיחוד האירופי לא רואים חשיבות במעורבות בכל הנוגע למימד הפוליטי של האיחוד
האירופי ,מה שיוצר גירעון דמוקרטי .כאשר גירעון זה בא לידי ביטוי באחוזי הצבעה נמוכים בבחירות
לפלרמנט האירופי לדוגמא ,נוצר מצב של היעדר לגיטימציה לפעולה ,דבר הבא לידי ביטוי בתוך האיחוד
האירופי כמו גם מחוצה לו בדמות היעדר לגיטימציה מצד ישויות אחרות במערכת הבינלאומית
לפעולות אירופיות (שם )4-2 ,היעדר הלגיטימציה הזה ,גורם לנו לתהות מהי למעשה הזהות האירופית-
אותה זהות חבולה שנוצרת מכל התהליך הנ"ל?
שני חוקרים נוספים עליו נרחיב בהמשך ,צ'רלס וויטמן ואיאן מנרס ( (Whitman and
 Mannersמכנים זאת "החיפוש אחר זהות אירופית" וטוענים (שם ) 3,כי
"."It is a central problem of the EU to resolve
נציג את הטענות המרכזיות באשר לדרכים לחיזוק הלגיטימיות האירופית.
אחת הדרכים לפתרון הבעיה המוצגת תהיה הבנת ויצירת הזהות העצמית של האיחוד האירופי
ביחס לנוכחות החיצונית של האחר (שם ,שם).
"Europe Does not exists without non-Europe and can only be realized in the mirror of
"others
(שם .3 ,ציטוט מתוך (Strath 2002, 397
שבן והולנד מכנים תיאוריה זו בשם " "Othernessוטוענים כי מדובר במרכיב משמעותי בבניית
הזהות .מדובר ,בין השאר ,במודעות לשוני ביני כשחקן לשחקן אחר .וויטמן ומנרס טוענים ,כי לתהליך
זה של יצירת "זהות רפלקטיבית" " "Reflective Identityלאיחוד האירופי שני מרכיבים :מציאת
הגדרה חיצונית לזהות עצמית והדגשת הציפיות של אחרים או שחקנים אחרים ממני כשחקן.
שלושה אלמנטים מרכזיים ירכיבו את תהליך הזיהוי הרפלקטיבי של האיחוד האירופי :מעקב
סיסטמטי וקפדני על תוכנו של המידע המועבר מחוץ לאיחוד האירופי בנוגע לזהותו של האיחוד
האירופי ,זיהוי המדיניות והאסטרטגיות שמשמשות את האיחוד האירופי לייצג עצמו וזיהוי התפישה
הקוגנטיבית המרכזית של העולם החיצוני כלפי האיחוד האירופי כפי שבאה לידי ביטוי על ידי מדינות
אחרות .בעבודה זו ננסה לזהות כיצד אלמנט זה בא לידי ביטוי בישראל.
חקר ההגדרה החיצונית של הזהות העצמית באיחוד האירופי יתחיל בשאלה כיצד הרעיון
האירופי ,משתקף ומיוצג באופן גלובלי .ערוץ אחד יהיה לשאול מהם הגורמים החברתיים שבונים את
ההשתקפות הנ"ל? כיצד האיחוד האירופי מובן בעולם? כלומר ,קיים צורך להבין זאת באמצעות בחינה
אפשרית של מדינות בעולם והאופן בו הן תופשות את האיחוד האירופי.
XXX

הערוץ השני יהיה זיהוי ציפיותיהם של השחקנים האחרים במערכת הבינלאומית מהאיחוד
האירופי ודרך הבנת ציפיות אלו ,ניסיון להבין כיצד לבנות את הזהות החיצונית של האיחוד האירופי.
שבן והולנד טוענים כי קיים חוסר איזון בין הפוטנציאל ההולך וגדל של האיחוד האירופי כגוף שיכול
להשפיע רבות כיישות בינלאומית לציפיותיהן הנמוכות של השחקנים האחרים ממנו כתוצאה
מהתפישה השגויה שלהם כלפיו .בהמשך הפרק נסביר כיצד פער זה יכול להתגלגל ולהפוך לנקודת
החולשה העיקרית של האיחוד האירופי במערכת הבינלאומית.
בהמשך לרעיון זה ,אציג את משנתו של החוקר כריסטופר היל )(Hill 1993, 305-328
 .Christopher Hillהיל מדבר על פער תפישתי ,קוגנטיבי ,הקיים בין שני סוגי התפישות הללו ,המהווה
הסבר לקושי המסוים שנתקל בו האיחוד האירופי במערכת הבינלאומית .שבן והולנד טוענים כי הפער
הקוגנטיבי הנראה למעלה יכול לגרום לכך שחוסר האיזון שבין העלייה בנוכחות הממשית האירופית
והציפיות הנמוכות ממנו כשחקן גלובאלי יוכלו להוביל למצב שבו יהיה פער בין הנכונות האירופית
להיות מוכר כשחקן גלובלי מוביל דעה והתפישה המציאותית מעשית של האיחוד האירופי בזירה
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הבינלאומית  ,הרואה אותה כשחקן כלכלי ותו לא.
היל טוען (שם , )327-315 ,כי קיים פער בין היכולות של האיחוד האירופי לציפיות לגבי
יכולותיו בזירה הבינלאומית ויכולתו לעצב בצורה מבנית את מדיניות החוץ שלו"The Expectations :
" .Gapמדובר בפער בין הציפיות החיצוניות לגבי היכולות של האיחוד האירופי בעולם לבין יכולותיו
בפועל .פער זה מתייחס גם למובן הפנימי -פער הציפיות של האיחוד האירופי מעצמו לבין מה שהעולם
מצפה ממנו -כלומר גם זהות פנימית לצורך העניין איננה אקסיומה ברורה מאליה עבור האיחוד
האירופי .בניסיון להסביר את אופן הפעולה והחשיבה של האיחוד האירופי בחלק השני של המאה
העשרים ,מציג היל שני מושגים מרכזיים ומשליך אותם על האיחוד האירופי .מושגים אלו מייצגים את
הניראות האירופית בזירה הבינלאומית (שם .Actorness and Presence :)316 ,נסביר את המונחים
הללו בהתאם למשנתו של היל וכן בהתאם למשנתם של שרלוט ברתרטון וג'ון ווגלר Charlotte
 Bretherton and John Voglerבספרם "."The European Union as a global actor
נחזור להגדרת הבסיסיות של היל .היל מסביר את המונח הראשון Actorness ,כניסיון להסביר
במימד התיאורטי את הפעילות האירופית בזירה הבינלאומית -לדוגמא ,מדיניות החוץ והביטחון
האירופית כפי שבאה לידי ביטוי ב (Common Foreign Security Policy) CFSP -היל טוען כי
הקהילה האירופית היא שחקן ייחודי בזירה הבינלאומית .כרגע היא עדיין לא עצמאית לחלוטין  ,כך
לדוגמא יחסי החוץ של האיחוד האירופי מתקיימים ברמה הבין ממשלתית אך הפעילות האירופית
במימד העל לאומי ,היא היא ביטוי ה Actorness-שלו .ביטוי זה יתעצם כאשר האיחוד האירופי ייתפש
על ידי האחרים כשחקן ממשי בזירה הבינלאומית ,יוגדר על ידי הסביבה שלו ככזה ויהיה אוטונומי
בחקיקת חוקים והחלטות וכן באופצייה להתקיים כיישות משפטית בזירה הבינלאומית .מכאן ,ניתן
להגיד כי על האיחוד האירופי להגדיל את אותו מימד חמקמק של ניראות ,כך שיחסיו עם המדינות
בזירה הבינלאומית ישתנו ,מה שיביא לשינוי לטובה ביחסים בין האיחוד האירופי לעולם וכתוצאה מכך
האיחוד האירופי ייתפס כשחקן רציני יותר בזירה הבינלאומית .תוצאה זו,ניתן להגדירה כתוצאה
נשאפת על ידי האיחוד האירופי .את המושג השני ,מושג הנוכחות ,Presence ,מסביר היל על ידי מחקר
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שערכו אלן וסמית ) (Allen and Smithעל נוכחות מגוונת ושכבתית של שחקנים .איחוד אירופי מלוכד
יגרום לשינוי בזירה הבינלאומית מכיוון שהנוכחות שלו תהיה חזקה יותר והוא ייתפש כשחקן
משמעותי נוסף .הזירה הבינלאומית שזוכה בשחקן תעמוד בפני שינוי מערכת היחסים בין כל השחקנים
שינוי של המערכת כולה הלכה למעשה .המערכת עצמה תהיה ויטאלית יותר  ,תוססת יותר וההשפעהעל הזירה ,כלומר על המערכת הבינלאומית ,תהיה פסיכולוגית והתנהגותית  .מדובר ברעיון השלכתי
שמדגיש את החשיבות שבתפישות החיצוניות לגבי האיחוד האירופי ומעבר לכך כאמור מדגיש את
חשיבות ההבנה לגבי השינוי בהתנהלות הפסיכולוגית והתפעולית של מדינות מול האיחוד האירופי
בפרט ובזירה הבינלאומית בכלל .מושג זה מדגיש את הדחיפות שבצורך ליצירת דמות חיצונית לאיחוד
האירופי ,גם אם בתוך האיחוד האירופי עצמו הוא אינו מגובש במאת האחוזים מכיוון שישנן סוגיות לא
פתורות בנוגע להתנהלותו וחוסר הסכמה בנוגע לאופן המהותי שבו דמותו צריכה להיראות ולהיות.
כיום ,ניתן להגיד כי קיים כבר אפקט משפיע של האיחוד האירופי על ארגונים בינלאומיים ,על
העולם השלישי ועל הדיפלומטיה הכלכלית הבינלאומית .מעבר לכך ,ראינו בפרק הקודם כי ניכר
שקיימת מידה מסוימת של השפעה ברמה המדינית לאיחוד האירופי ,ועל כך בהמשך.
סוגיית הניראות האירופית שבאה לידי ביטוי במונחים  Actorness and Presenceנידונה
גם בספרם של שרלוט ברטרטון וג'ון ווגלר (Bretherton and Vogler) ,אותו הזכרנו קודם לכן .בספר
זה דנים בטרטון ו-ווגלר במימדים השונים שבהם מגיע האיחוד האירופי לידי ביטוי במערכת העולמית
ומתמקדים בהיבט הכלכלי והסביבתי ,בפיתוח מדיניות החוץ והביטחון האירופית וכן במערכת היחסים
עם השכנות הקרובות של האיחוד האירופי .את בחינת הניראות האירופית הם עורכים באמצעות
שימוש בשני המושגים הללו ,וברצוני להציג את ניתוחם בנוגע למושגים לעיל .האיחוד האירופי ,אומרים
הם בפתיחה ,הוא גוף יוצא דופן (שם ,מתוך )Ruggie 1993: 140
""…The first truly postmodern international political form
משום כך יש לתת את הדעת לאופן שבו הוויתו כשחקן באה לידי ביטוי .מהו מושג ה-
 Actornessלדידם של בטרטון ווגלר? ראשית נותנים הם את הדעת על כך שלדעתם ,לא ניתן להסביר
מושג זה דרך בחינת ההתנהגות של היישות המדינית הנבדקת .במידה רבה ,נבדק מושג זה דרך
התפישות עליה והציפיות ממנה של ישויות אחרות במשחק (שם.)0 ,
על מנת שניתן יהיה לזהות מימד של  Actornessאצל שחקן במערכת הבינלאומית ,ישנן חמש
דרישות בסיסיות שחייבות להתקיים :מחויבות לערכים ועקרונות משותפים ,יכולת ליצור מדיניות
קוהרנטית ,יכולת לקחת חלק במשא ומתן בינלאומי ,גישה לכלים מתווי מדיניות והלגיטימציה לקבל
החלטות (שם .)6 ,מעקרונות אלו ניתן להבין כי על אף שמרבית דרישות הסף ליכולת זו הינם תלויי
תהליכים פנימיים ,הרי שגם הסביבה והמערכת הבינלאומית הכרחיות לצורך כך (שם .)09 ,מעבר לכך,
מסבירים ברטרטון ווגלר ,כי הנוכחות השחקנית של שחקן במערכת הבינלאומית ,היא הActorness-
שלו ,הינה מושג המוגדר גם בחוק הבינלאומי .חוק זה מנסה למעשה לענות על השאלה כיצד נזהה שחקן
(שם ,שם) .הוא יוצר הגדרה של יישות משפטית הקיימת לכל שחקן במערכת הבינלאומית .בהקשרנו
אנו מציינים המחברים כי יישות משפטית לשחקן תעניק את הזכות לקחת חלק במערכת הבינלאומית
אך גם תיצור לו אחריות בפני שחקנים אחרים כמו גם מחויבויות רבות.
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מושג הנוכחות ,ה ,Presence-מוסבר על ידם כמערכת היחסים בין הפיתוח הפנימי של הקהילה
האירופית והציפיות החיצוניות (שם .)5 ,כיצד הנוכחות האירופית ,ה ,Presence-מבנה את ה-
 Actornessשל האיחוד האירופי? כאן חוזרים ברטרטון ו-ווגלר ל Allen and Smith-אותם הזכיר גם
היל במחקרו וטוענים כי הנוכחות הגדלה של הקהילה האירופית בנושאים בינלאומיים הינה בעלת
חשיבות גדולה ומוגדרת כיכולת לייצא השפעה ,לעצב את התפישות והציפיות של אחרים ונובעת
ממדיניות ותהליכים פנימיים .אין ספק  ,הם אומרים ,כי הנוכחות האירופית גדלה כתוצאה מהרחבת
האיחוד האירופי 18כמו גם הרחבת תחומי העיסוק העל-לאומיים .כלומר ,ככל שעברו יותר סמכויות
לרמה העל לאומית של האיחוד האירופי ,כך גדלה הנוכחות שלו במישור הבינלאומי .מעבר לכך ,גורמים
פנימיים המיוחסים לעלייה בלגיטימיות הפנימית של האיחוד האירופי כמו גם היעילות שלו כפי
שנראתה בתוך האיחוד האירופי ,גרמו לשינוי בתפישה כלפי האיחוד האירופי מנקודת מבטם של
גורמים חיצוניים ,מה שגורם כמובן לשינוי בציפיות מהאיחוד האירופי -ומכאן לשיפור במידת ה-
 Actornessשלו כמו גם נוכחותו ( (Presenceשבולטת יותר במישור הבינלאומי (שם .)9 ,בחיבור
למשנתם של שבן והולנד שהוזכרה לעיל ,מציינים בטרטון ו-ווגלר שנושא הלגיטימיות הפנימית השפיע
רבות על שני המובנים הללו וכך אנו יוצרים משוואה חדשה ,מעין מעגל המכיל את הלגיטימיות,
התפישה והציפיות כמו גם את מידת הנוכחות ( )Presenceוה Actorness-של האיחוד האירופי.
עד כאן ניתן לראות כי קיימת הסכמה אקדמית על הנחיצות שביצירת דמות חיצונית
לאיחוד האירופי מולה יפעלו במערכת הבינלאומית .מעבר לכך ,ניתן להבין מהמוצג כי קיים צורך
בהבנה של האופן שבו נתפש האיחוד האירופי על ידי שחקנים חיצוניים כמו גם מהן הציפיות של אותם
שחקנים ממנו .נשאלת השאלה ,אלו פערים עולים ביחסים בין האיחוד האירופי לבין הישויות האחרות
הנמצאות במערכת הבינלאומית .מענה על שאלה זו יעזור לשפוך אור על נחיצות מחקר זה.
אם נחזור לשבן והולנד ,ניזכר כי דיברו הם בהקשר של יצירת דמות רפלקטיבית חיצונית
לאיחוד האירופי על הצורך בזיהוי הציפיות מהאיחוד האירופי .בהקשר זה ,טוענים הם כי קיים "גירעון
של ציפיות"  (Expectations deficit)19לפיו לא משנה כמה יגדל בפועל הנתח של האיחוד האירופי
בהתנהלות העולמית ,הציפיות ממנו ,עדיין תיוותרנה נמוכות .מה שצריך לחקור הוא למעשה את
הציפיות הפנימיות :ציפיותיו של האיחוד האירופי ביחס למה שהוא רוצה להשיג בעולם וציפיותיו בנוגע
לאופן שבו המדינות הלא אירופיות חושבות על האיחוד האירופי ,כמו גם מהי תפישת מדינות אלו בנוגע
לאיחוד האירופי .אזי ,ינסה האיחוד האירופי להתאים את הציפיות לנעשה בפועל .סיבות לחוסר
היכולת לעמוד בציפיות יכולות לנבוע מהיעדר קול אירופי אחיד כלפי חוץ כמו גם בעיות העולות ברמה
הפנימית :דוגמאות לכך יהיו תופעות כגון היעדר חברה הטרגונית בתוך האיחוד עצמו ,קושי בהבנת
מורכבותה ,רבדים שונים בתוך האיחוד ומורכבותו כגוף ריבוני ,העדפה של יחסים בילטראליים עם
מדינות האיחוד האירופי עלפני יחסים עם האיחוד עצמו וכשלון מדיניות החוץ והביטחון האירופית .
במידה וגירעון זה ימשיך ויגדל ,האיחוד האירופי לא יהיה מסוגל לפעול מעבר לציפיות החיצוניות ממנו
(שבן והולנד טוענים כי כרגע הוא נתפס רק כגוף כלכלי ולכן אין ציפיות נוספות ממנו ברמה המדינית
והביטחונית) ,לא יוכל לבנות לעצמו מדיניות חוץ פרו-אקטיבית ויהיה ,כפי שהולנד ושבן מכנים זאת,
"ענק נעלם" ) . (Chaban and Holland 2008: 4
18

צעד שגם ,כפי שהוזכר בפרק הראשון ,גרם לשינוי התפישה בנוגע למדיניות העוסקת בשכנותיה של הקהילה
האירופית על כל המשתמע מכך.
19
וזאת בניגוד לפער הציפיות  Expectations deficitשל היל -פער בין היכולות לציפיות ,ואילו כאן מדובר בפער בין
הציפיות מבפנים לציפיות מבחוץ
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מעבר לכך ,גם ברמה הפנימית קיים חשש לכישלון פרוייקט האינטגרציה האירופית במידה
והאיחוד האירופי "יכשל" בפעילות החוץ שלו .היל מציין כי ישנן בעיות שגורמות לפער הזה בין היכולת
לציפיות -אותו פער שגורם על פי שבן והולנד גם לגירעון .בעיות אלו מוגדרות כ"בעיות הנובעות
מתהליכי הרחבה וגדילה" ) )Hill 2005 ,315ודוגמא להן ניתן לתת בציון תהליך קבלת ההחלטות של
האיחוד האירופי המתנה קונצנזוס או היעדר אסטרטגיה ברורה של האיחוד האירופי לפעולה .20כל
הבעיות הללו ,טוענים שבן והולנד ,יכולות להיפתר.
ההתייחסות למצב הפנימי באיחוד האירופי והשפעתו על הניראות החיצונית של האיחוד
האירופי בדגש על הגירעון הדמוקרטי והגירעון הלגיטימי ,היא נושא שנידון רבות בספרות המחקרית
כמו גם בחיי היום יום במאמרים ניתוחיים .בחרתי להביא בפרק זה מאמר שפורסם במאי  2102בעיתון
" (The Economist, Breifing section 2012) "The Economistתחת הכותרת
""An ever –deeper Democratic Deficitובוחן את הגירעון הדמוקרטי באיחוד האירופי לאור
המשבר הכלכלי החמור שאיתו מתמודדת הקהילה האירופית בשנתיים וחצי האחרונות.
לטענת המאמר ,המשבר הכלכלי האירופי עלול לשנות את דמותו של האיחוד האירופי לא רק
ברמה הכלכלית אלא גם ברמה הפוליטית .המאמר מסכים ומחזק את הטענה שבלב האינטגרציה
האירופית ,קיימת בעיה רבת שנים של גירעון דמוקרטי .בעקבות המשבר הכלכלי ושאלת יציאתה
העתידית של יוון מגוש היורו ,עולה ההבנה כי יש לחשוב על מודל אינטגרציה חזק יותר ,כזה שיגדיל את
המחויבות של המדינות החברות לאיחוד האירופי תוך העברת סמכויות מהממשלות לגוף המרכזי
ויפתור בצורה כזאת או אחרת ,את הגירעון הדמוקרטי ואת בעיית הלגיטימיות הנובעת ממנו.
המאמר מציג ציטוט מצוין של בכיר בממשל הגרמני בנוגע לבעייתיות הנוכחית:
"The weakness of the system is not about spending and how to promote growth, but
(שם ) "about legitimacy
הבעיה ,לטענת מאמר זה ,היא דגש חזק מדי על איחוד מוניטרי וחלש מדי על איחוד פוליטי.
אמנת ליסבון שנכנסה לתוקפה ב 2116-אומנם נתנה דגש לצד הפוליטי מדיני של האיחוד האירופי ,אך
ככל הנראה -זה לא מספיק .מעבר לכך ,ברמה האזרחית ,אושרו האמנות השונות -ממסטריכט ועד
ליסבון ברוב דחוק במרבית המדינות וההסכמה עימן נבעה מכך שלא היו משברים .כל עוד לא היו
משברים ,טוען מאמר זה ,ראו אזרחי האיחוד האירופי רק את היתרונות של האיחוד האירופי ומה
שיתרונות אלו יתנו להם כאזרחים .ברגע שדברים החלו להשתבש ,האזרחים נקטו בצעד הדמוקרטי
המתבקש -ברמה המדינית .כאן מובא נתון מדהים לפיו מאז תחילת המשבר הכלכלי בתחילת שנת
 1 ,9292מתוך  99ראשי המדינות החברות באיחוד המוניטרי 21סיימו את תפקידם .המשבר הכלכלי
הוביל לירידה בלגיטימציה -חיזק את הגירעון בלגיטימיות של האיחוד האירופי .התושבים
האירופיים חשים כי הדרך היחידה להשפיע על המוסדות האירופיים היושבים בבריסל היא דרך
הממשלות וניכר שהן אינן מקשיבות לרחשי ליבם של התושבים -נוצר משבר דמוקרטי -גירעון
דמוקרטי הולך וגדל שמחזק את הגירעון בלגיטימיות האיחוד האירופי בקרב תושבי האיחוד האירופי.
20

בעיה שנגענו בה בחלק הראשון המתאר את היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי הנחקרת על ידי ד"ר שרון פרדו
ופרופ' יחזקאל דרור במאמרם מבוא לאסטרטגיה רבתי ישראלית כלפי האיחוד האירופי משנת .2001
21
כאמור ,לא כל מדינות האיחוד האירופי חברות באיחוד המוניטרי ,ראו ,http://europa.eu/pol/emu/index_en.htm
נבדק בתאריך 1.9.2012
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המאמר טוען שניתן היה להתמודד עם הגירעון הדמוקרטי -על ידי הכרה בכוח של ממשלות לקבוע
מדיניות ברמה האירופית .הטענה היא שכל עוד האיחוד האירופי לא נגע בנושאים משמעותיים דוגמת
מיסים ,חינוך והגנה  ,היעדרות היכולת המעשית שלו הלכה למעשה לא שינתה לתושבים .המשבר
הכלכלי כאמור ,שינה זאת ופגע ב"בטן הרכה" של התושבים .המאמר מביא כדוגמא (שם ,שם) את
תגובתו של פרנסיס מר  ,Francis Merשר האוצר הצרפתי ,לבקשת הנציבות האירופית לקיצוצים
בתקציב על מנת להתמודד עם המשבר הכלכלי במשפט:
"." France has other priorities
הלגיטימיות האירופית נפגעה משום שהתושבים האירופיים ראו במשבר זה משבר שהם אינם
יצרו .המאמר מציין שיטות שונות לפיתרון ומציג טענה לפיה בחירה ישירה של נשיא הנציבות תחזק את
הלגיטימיות של האיחוד האירופי בעיני תושביו .המשבר הוא כרגע משבר דמוקרטי והאיחוד המוניטרי
חייב לקבל גוון דמוקרטי יותר – לקבל מימד פוליטי יותר אחרת יתמוטט.
כעת ,אחזור אחורה במובן הכרונולוגי ואשאל ,מהם למעשה הערכים המרכזיים עליהם
רוצה האיחוד האירופי לצקת את זהותו החיצונית .שאלה זו הינה חלק מרכזי בתהליך של יצירת זהות,
כאשר התשובה לה בהקשר האירופי מוזכרת פעמים רבות הלכה למעשה בפעולותיו של האיחוד
האירופי במערכת הבינלאומית ,לרבות הפעולות אותם סקרנו בפרק הראשון.
פרנסואה דושן ,חוקר בולט אשר עסק בשאלת הזהות החיצונית של האיחוד האירופי ,היה
הראשון ששאל מהו התפקיד של אירופה בעולם ,כאשר את מאמרו)  (Duchene 1972הוא כותב בשנת
 ,0612אז עוד לא קיים איחוד אירופי אלא קהילה כלכלית אירופית ,ה . 22EEC -דושן מדבר לראשונה
על אפשרות אירופית להשפעה עולמית באמצעות עוצמה שאיננה צבאית -כוח אזרחי ,וטוען כי שימוש
בכוח כזה ,הנשען על ערכים תרבותיים ויכולות אזרחיות דוגמת כלכלה ותרבות יעיל יותר מכוח צבאי
במבחן התוצאה בהתאם ליחסי הכוחות דאז .למעשה ,בדבריו מגדיר דושן מימד ערכי פוטנציאלי
לאירופה .כדוגמת השימוש בעוצמה שאינה בנויה על התנייה צבאית .מה הכוונה? לדוגמא ,שימוש בכוח
צבאי כנגד איראן בתגובה לתוכנית הגרעין היא שימוש בעוצמה הקשה של ארצות הברית/ישראל.
השאלה היא כאמור היכולת למשוך ולהשפיע.
כאן נזכיר את ההוגה ג'וזף ניי )  , (Joseph Nyeאשר מטמיע את המושג "עוצמה רכה"Soft ,
 Powerומאוחר יותר אף מרחיב מונח זה למונח "עוצמה חכמה"  .Smart Powerניי כותב בשנת 2114
את ספרו  ,Soft Power: The Means of Success in World Politicsושואל למעשה ,מהי עוצמה ,מהו
כוח .כוח ,היא היכולת להשפיע על אחרים על מנת להשיג את התוצאות הרצויות לך .עוצמה אליבא דניי
 ,תהיה היכולת להשפיע על אחרים על מנת להשיג את התוצאות אליהן הוא שואף .
עוצמה קשה ) (Nye 2008, 95- 108תהיה היכולת להפעיל כוח צבאי ,לאיים בסנקציות
כלכליות וכו' ,מה שניתן לכנות "המקל והגזר" .ניי הוגה את רעיון העוצמה הרכה ,אותה יכולת שהזכרנו
בהקשר האירופי בדבריו של דושן .מהי העוצמה הרכה? עוצמה תוגדר כרכה כאשר מדינה לא תצטרך
להפעיל "מקלות וגזרים" על מנת להגיע לתוצאות הנשאפות אלא תגיע אליהן משום ששיתוף הפעולה
של מדינות אחרות יצא לפועל מכיוון שהן רוצות להידמות לה או מסכימות עם המדינה הנ"ל במידה
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כזאת שהן מוכנות לפעול איתה ולמענה .דבר זה יכול לקרות כאשר ישות או מדינה במערכת
הבינלאומית מייצגת ערכים ונורמות שמדינות אחרות רוצות להזדהות איתן ,דוגמת תרבות ,ערכים
חברתיים וכו' .במערכת הבינלאומית ,עוצמה רכה תשיג את כוחה מהערכים המצויים בתרבות של
מדינה או ארגון .אחת הדרכים המוזכרות על ידי ניי ורלוונטיות לעבודה זו (שם ,שם) היא הדיפלומטיה
ציבורית ,ההסברה ,המוזכרת ככלי שבעזרתו ניתן להפיץ את הערכים התרבותיים ולזכות בהערכת
המדינות האחרות .היכולת למשוך שחקן אחר ,להובילו -היא סוג של כוח שלעיתים אפילו עולה על
הנכסים הצבאיים והכלכליים של מדינה/יישות מסוימת .במובן זה חשוב גם לזכור שלעיתים
האטרקטיביות הערכית של מדינה כזאת או אחרת יכולה "להיעלם" באבחה אחת במידה והמדינה/
היישות המדוברת פועלת באופן הנתפס כנוגד את ערכיה ולא מצליחה להסביר עצמה באופן נאות-
דוגמא לכך תהיה הביקורת העולמית כלפי הפלישה האמריקאית לעיראק ,דוגמא אחרת תהיה
הביקורת על המדיניות הישראלית בשטחים הכבושים.
שילוב של עוצמה רכה ועוצמה קשה יוביל לעצמה חכמה .זהו מושג חדש שמתווה ניי (שם)65 ,
בשנת  2117ומתייחס לעידן המידע הדורש התייחסות אחרת לגורם המשיכה בעוצמה הרכה של מדינה.
ניי מדבר למעשה על הצורך של יישות להעביר את המסרים לגבי אופן הפעולה שלה בהתחשב
בהתקדמות הטכנולוגית שניכרת בעשורים האחרונים .ראשית הוא מגדיר כי במסגרת השימוש בעוצמה
רכה יש צורך בהעברת מסרים -גם על מנת להסביר את אופן הפעולה של יישות מסוימת וגם על מנת
לגרום ליישויות אחרות כאמור לרצות להיות שותפים למערכת הערכים של היישות המדוברת .מכאן
שהעברת המסרים צריכה להתבצע באופן "ממלכתי" אך מדובר בנושא מאתגר מכיוון שעם ההתפתחות
הטכנולוגית העברת המידע הופכת להיות מהירה ומעבר לכך -היא אינה נחלת השלטון יותר .לכן מבדיל
ניי בין הצורך בשימוש בתעמולה (שם )61 ,כפי שעשו במלחמת העולם הראשונה והשנייה ,כאשר
המדינות הלוחמות העבירו מסרים באופן רשמי ,לבין הצורך בהסברה ,המהווה צורה מאוזנת יותר של
תעמולה ומתאימה יותר לעידן המידע .המידע ,כאמור ,הוא כוח .כוח שעליו נשען חוזקה של יישות/
מדינה במערכת הבינלאומית .המידע הוא כוח בנוגע לאטרקטיביות החיצונית של יישות ,מכיוון שיישות
שתצליח "לדברר" את עצמה תקבל לגיטימציה במערכת הבינלאומית ותצליח להוציא את תוכניותיה
לפועל 23כמו גם לגבי האטרקטיביות הפנימית של מדינה -שלטון שיצליח להסביר את אופן הפעולה שלו
במדינה דמוקרטית ייזכה לתמיכה ,ואילו במדינה שאיננה דמוקרטית השלטון יצליח לסבר את אוזני
תושביו באמצעות תעמולה.
בחלוף השנים ניכרה התקדמות טכנולוגית שגרמה לירידה בעלות של העברת מידע ,מה שגרם
לפיצוץ של מידע בכל רמות החברה -מהשלטון ועד החברה האזרחית (שם .)66 ,מצב זה גורם לתופעה
הנקראת באנגלית "( "The Paradox of Plentyשם ,שם מתוך  .(Simone 98, 30-33מידע רב מוביל
לחוסר תשומת לב ,כאשר מי שיצליח להתמקד במידע החשוב הוא זה שיצבור כוח .לכן ,כיום עורכים
וכותבי דעות הופכים להיות נדרשים יותר ויותר מכיוון שהם שולטים ,במידה מסוימת באופן חלוקת
המידע וקובעים ,אם כך  ,את חלוקת הכוח .24הם מספרים לקוראים/מאזינים/צופים היכן הם
"צריכים" למקד את תשומת הלב שלהם .על נושא ההשפעה התקשורתית נדון בפרק הבא שיסקור
בקצרה את הפן התיאורטי של השימוש בתקשורת ככלי לבדיקת שאלת המחקר בעבודה זו.
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לדעתי בהקשר זה ,ל א מדובר רק בעוצמה רכה .הרי במבצע עופרת יצוקה ישראל זכתה ללגיטימציה מוגבלת
ממדינות העולם שהבינו את המצב הבעייתי ברצועת עזה .כלומר ,שימוש נכון בהסברה במקרה זה -כחלק מהעוצמה
הרכה של מדינה נתן לה לגיטימציה להשתמש דווקא בעוצה קשה.
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מושג נוסף שמזכיר ניי הוא אמינות ,משאב הדרוש למובילי דעת קהל כאלה  ,מרכיב קריטי
בעוצמה רכה -גם ברמה השלטונית .ברמה השלטונית קיימת גם החשיבות התדמיתית שנובעת  ,בין
היתר ,מסוגיית האמינות .כיום ,סוגיות הנוגעות לאמינות של מנהיג יכולות לגרום לנפילתו .פוליטיקה
בעידן המידע היא התחרות על הגדלת האמינות של גוף אחד במערכת הבינלאומית והרס האמינות של
גוף אחר .מוניטין היה תמיד מרכיב מרכזי וגם אמינות בהקשר של הפרדוקס המוזכר היא חשובה,
אפילו יותר .מידע שיכול להצטייר כתעמולה יכול לחתור תחת האמינות של יישות ולפגוע בה .לכן
הסברה היא כלי חשוב ביותר במניעת מצב זה .הסברה יעילה תהיה דרך דו צדדית שתסקר את הנעשה
ביישות המדוברת אך תצליח גם להאזין ולזהות את האופן שבו היישות הנ"ל נדמית בעיני אחרים.
הסברה תהיה גם חלק מהעוצמה הרכה של יישות מכיוון שזיהוי נכון של אופן התפישה של יישויות
אחרות את היישות הנבחנת יוביל גם לזיהוי הערכים המשותפים ,או הערכים הנחשקים של הישות
בעיניי שחקניות אחרות במערכת הבינלאומית .לכן אופן העברת המסרים והבנה כיצד הם מתקבלים
היא חלק מהותי מעוצמה רכה של שחקניות במערכת הבינלאומית.
לסיכום משנתו של ניי נוכל להגיד כי עוצמה בעידן המידע תכיל מכלול של מרכיבים היוצרים
משיכה לשחקנית במערכת הבינלאומית .עוצמה רכה תהיה כמובן ,אינהרנטית אך גם עוצמה קשה-
דוגמת אילוץ צבאי ותמריצים כלכליים .היכולת לשלב נכונה עוצמה קשה ועוצמה רכה תהווה עוצמה
חכמה (שם ,)011 ,שמאז הפיגוע במגדלי התאומים היא עוצמה שקשה מאוד להשתמש בה .המאבק
כיום מתבסס על פלטפורמה רחבה יותר מהפלטפורמה המדינתית -מאבק בטרור גלובאלי .לכן ,חייב
להיות שילוב נכון בין עוצמה קשה-שלא מספיקה למאבק זה ,ועוצמה רכה שחייבת לכלול הבחנה בין
אמינות ,ביקורת עצמית ותפקיד החברה האזרחית ביצירת עוצמה זו.
אם כן ,בהיבט הערכי ,ניתן לראות כי קיים פוטנציאל אירופי לכוח נורמטיבי ,המבוסס על
הערכים היחודיים לאיחוד האירופי והיכולת שלו להוות שחקן המושך שחקנים אחרים להידמות אליו
ולהיות שותפים לו על בסיס הערכים אותו הוא מייצג.
בהקשר זה ועל מנת להבין את החשיבות שבהבנה של מימד זה ,נביא בתחילת הצגת הדברים
ציטטה מדבריו של חבייר סולנה ) ,(Solana, 2007לשעבר הנציב העליון למדיניות החוץ האירופית:
"The peaceful unification of our continent has been our great achievement, and now
our main challenge is to act as a credible force for good. From a continental agenda, we
should move to a global agenda. From building peace in Europe to being a peace builder
"in the world
מדובר למעשה במימד הנותן חשיבות לערכיות האירופית ולכוח האירופי המוגדר ככוח
נורמטיבי .איאן מנרס ,Ian Manners ,אותו הצגנו בחלק הראשון כשותף לרעיון הזהות הרפלקטיבית,
יצק את המושג  .Normative Power Europeמדובר למעשה בגישה הקושרת את אותם ערכים
נורמטיביים של האיחוד האירופי עם היכולת שלו להשפיע על הזירה הבינלאומית .כלומר מדובר
במימד שיכול לעזור לאיחוד האירופי להדגיש את הניראות הבינלאומית שלו ולהיות שחקן מרכזי כפי
שהוא שואף.
כאמור ,מנרס ) (Manners, 2002: 235-258הוא המוביל של גישה זו .גישה זו מנסה להסביר את
האיחוד האירופי ככוח ערכי במימד החיצוני שלו .האיחוד האירופי מחפש להגדיר מחדש ערכים
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בינלאומיים בהתאם לתפישה שלו עצמו על ידי הכנסת ערכי האיחוד האירופי כגורמים מעצבים
במערכת הבינלאומית .מדובר בתפישה שעלתה בתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה (Ciambra
) .2008, 2מדיניות החוץ של האיחוד האירופי אינה דומה למדיניות החוץ של מדינה ריבונית רגילה,
הרי הוא איננו מדינה ריבונית רגילה שכזו .מנרס טוען ,כי המדיניות הבינלאומית של האיחוד האירופי
אינה תוצר של מעשיו–אלא הגדרה ערכית מהודקת ומנוסחת היטב ,שאפשר להגיד כי במידה מסוימת
היא משפיעה על המעשים עצמם ולא להיפך -לא משתנה בהתאם לצעדים שנוקט האיחוד האירופי
במערכת הבינלאומית אלא יוצרת את אותם צעדים או משפיעה בצורה משמעותית על תהליך קבלת
ההחלטות .מנרס למעשה לוקח את התפישות שרווח ובעבר בניסיון להסביר את מדיניות החוץ של
האיחוד האירופי ,תפישות רווחות ביחסים בינלאומיים דוגמת התפישה הריאליסטית ,הפלורליסטית
והנורמטיבית וטוען שהן אינן רלוונטיות כיום במשחק הבינלאומי.
על העולם להתייחס לאיחוד האירופי כגוף לא מדינתי המביא עימו נורמות וערכים ומנסה
להנחיל אותם לעולם .במידה והוא אכן משתמש בכוח -הכוח אינו חלק מעולם ערכיו אלא אמצעי
להשגת המטרה-אירופה ככוח נורמטיבי .הטענה המרכזית היא היכולת של האיחוד האירופי להוות
כוח נורמטיבי -מנרס מציין כי זוהי התפתחות של התיאוריות המוקדמות ביחסים הבינלאומיים.
כריסטופר היל לדוגמה ,מתנה זאת בפיתוח יכולות אחרות שבלעדיהן לא ניתן ליצור את האיחוד
האירופי ככוח נורמטיבי -היל מציין את אותו פער בין יכולותיו של האיחוד האירופי אשר נובעות בעיקר
מתהליך קבלת ההחלטות באיחוד האירופי שלטענתו הינם לא סדורים ברמה שלמעשה עוצרת את
האיחוד האירופי מלתפקד בצורה מיטבית.
מנרס ממשיך ומעמיק בשאלת הזהות החיצונית של האיחוד האירופי ומציג ,יחד עם ריצ'רד
וויטמן ) (Whitmanמושג חדש ): (Manners and Whitman 2003, 380-404
The International Identity of the European Union
(הזהות הבינלאומית של האיחוד האירופי) או  .IIEUכאן הדגש הוא על שונּות Difference
בניגוד ל .Othering -מנרס וויטמן מנסים למעשה ליצור הגדרה מתאימה למושג חמקמק זה .לשם כך
טוענים הם ,כי עלינו לבחון ולחקור את האופן שבו האיחוד האירופי מיוצג במערכת הבינלאומית ,כמו
גם את מערכת היחסים שלו עם השחקנים האחרים שם (שם .)411 ,הנקודה כאן היא שהאופן שבו
מעצב האיחוד האירופי את זהותו שלו משפיע על יחסיו עם העולם החיצוני( .שם.)373 ,

"The notion of International identity is an attempt to think about how the EU is
"constituted, constructed and represented internationally
כיצד ההיסטוריה הקונסטיטוטיבית והעקרונות של האיחוד האירופי מעצבים את זהותו.
כיצד האופן שבו האיחוד האירופי מובן גם מעצב את זהותו הבינלאומית.
כיצד האופן שבו האיחוד האירופי מייצג עצמו והדרך שבה הוא מיוצג בעיניים של השחקנים האחרים
במערכת גם מעצבים את ההבנייה והזהות של האיחוד האירופי.
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המחברים מדגישים את המסקנה אליה הגיעו בשנת  0667שבה טענו כי כי קיים מימד אקטיבי
של יצירת זהות אולם מחדשים וטוענים כי יש לתת את הדעת על מימד רפלקסיבי .המימד הרפלקסיבי
יבוא לידי ביטוי בניסיון להבין כיצד שחקניות אחרות במערכת הבינלאומית תופשות את האיחוד
האירופי ,אך יצטרך לתת את הדעת גם על שימוש בתיאוריות אחרות ,לא קונבנציונליות להבנת תהליך
יצירת הזהות האירופית.
האיחוד האירופי ,בניגוד למדינות אחרות בעולם ,לא יוצר את זהותו שלו מהמאפיינים הרגילים
של לאום ,דת ,מגדר ,גזע וכו' .האיחוד האירופי לוקח את כל הפערים הללו הנמצאים במדינות השונות
החברות באיחוד האירופי ומשתמש בהם ליצור מרכיב זהותי ייחודי ,על לאומי (שם .)366 ,לכן ,על מנת
להבין במלואה את הזהות האירופית עלינו לקחת את מכלול הזהויות העולות מן ההרכב היחודי של
האיחוד האירופי וליצוק לתוכם מימד זהותי חדש -מימד אירופי (שם.)370 ,
מכאן ניתן להבין כי יש להתייחס אל הזהות האירופית באופן שונה מהצורה שבה אנו
מתייחסים לתהליכי אפיון זהות של שחקניות אחרות במערכת הבינלאומית -מדינות .ברור כעת כי לא
ניתן להתייחס ולנתח את הזהות החיצונית של האיחוד האירופי כפי שאנו מנתחים כל מדינה .מדובר
ביישות שנקודת הפתיחה שלה שונה במהותה מזו של כל מדינה אחרת .לכן,על סמך התיאוריות שהוצגו
ניתן לצאת להגדרות בנוגע לזהות האירופית ,ונוצרת זהות המורכבת מהמאפיינים הלא-מדינתיים
המאפיינים את הישות המדוברת -האיחוד האירופי .כאן מצטטים וויטמן ומנרס (שם )372 ,את Jean
 Rauxשטען כי יצירת זהות נפרדת לאיחוד האירופי  ,השונה מהותית מזו של המדינות החברות בה היא
הפתרון וההגדרה של האיחוד האירופי.
הבנייה והייצוג של האיחוד האירופי מייצגים ומעודדים שונות ביחס לישויות אחרות .השונות
הזו מתקיימת בתוך תהליך מתמשך של בנייה זהותית של האיחוד האירופי ומתוך התייחסות מתמדת
לאופן שבו השונות נתפסת על ידי ה"שונה" -השחקנים האחרים.
מבחינה כרונולוגית מושג זה הוצג לראשונה בשנות ה .61-זהו אינו מושג ביחסים בינלאומיים,
אינו מושג שמייצג מדיניות חוץ אלא מושג שמייצג זהות שונה לגמרי ,זהות המורכבת מסך כל חלקיה
ולא עומדת בזכות עצמה (שם,שם) .מושג זה נבחן לאור השאלה -מהם המרכיבים של זהות בינלאומית.
אלמנט ראשון ,הוא אוסף המאפיינים הלא-לאומיים של האיחוד האירופי -כלומר מה מאפיין אותו
בתור גוף שאינו לאומי אלא על לאומי .אלמנט שני ,הוא המאפיינים המייחדים שיוצרים זהות
בינלאומית :נראות אינטרסובייקטיבית ,אקסטריטוריאליות המנוגדת לעקרון הווסטפלי והתנייה
עקרונית.
את מאפיינים אלו לוקחים ומנתחים המחברים בהקשרו של האיחוד האירופי:
.0

הניראות האירופית מתבטאת בסכסוכים בינלאומיים שם מתבטאת זהות

אירופית ברורה ,מדובר בזהות אינטרסובייקטיבית משום שהאיחוד האירופי משתמש בניראות
שלו להמשיך ולבנות עצמו -וכאן אנו מתכתבים עם נושא העבודה הזו -הרי הניראות האירופית
נבחנת בהשתקפותו בפני הישויות האחרות וכיצד שהן תופשות אותו.
הטריטוריאליות האירופית היא אכן אקסטריטוריאליות המתקיימת בניגוד
.2
לנורמות הווסטפליות הקונבנציונליות של ריבונות וטריטוריאליות
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.3

התנייה עקרונית זהותית באה לידי ביטוי בנושא זכויות האדם ,שהוא הנושא

העיקרי שבו משתמש האיחוד האירופי ליצור לעצמו זהות חיצונית:
"The respect for human rights is already felt to form part of the EU's international
"identity
(שם ,372 ,נלקח מ)Smith 2001: 203 -
מנרס וויטמן מתייחסים גם הן למושג ה Actorness-וטוענים כי מדובר במושג הנבחן ממה
שהם מנסים להגדיר ה .IIEU -טענתם היא שה Actorness -האירופי לא לוקח בחשבון את השפעת
הזהות על מדיניות החוץ .מעבר לכך ,חייבים להבין כי לצד מושג זה והנוכחות האירופית אותה הזכרנו
קודם לכן בפרק ,יש לתת את הדעת על כך שלאיחוד האירופי ישנה זהות בינלאומית היברידית שמיוצגת
בשלושה תפקידים .התפקיד הראשון הוא המובן מאליו ,התפקיד האזרחי .את מימד זה מייצג כאמור
פרנסואה דושן – כוח אזרחי שבא לידי ביטוי בעיקר בכוחו הכלכלי של האיחוד .מנרס וויטמן טוענים כי
בהקשר זה צריך האיחוד האירופי להשתמש יותר במדיניות החוץ שלו ואף להפעיל יותר כוח .התפקיד
השני הוא התפקיד הצבאי .
המדינות החברות באיחוד האירופי רצו ליצור מימד הגנתי שיחזק את ה ( IIEUשם .)377 ,על
בסיס רצון זה נבנה ה CFSP25-שהוביל ליצירת כוח הגנתי אירופי ,ה .CSDP -עד לסוף שנת 2110
התחייב האיחוד האירופי לתפקיד צבאי שלא יהווה יריב לצבאות אחרות בעולם ואף יכול לחתור תחת
המימד האזרחי של האיחוד האירופי .התפקיד האחרון הוא המימד אשר בהקשרו ציינו קודם את מנרס
כהוגה המרכזי ,והוא התפקיד הנורמטיבי .מימד זה שונה מזה של המדינות החברות או ארגונים
בינלאומיים אחרים מכיוון שהוא מחזיק במאפיינים אחרים כגון העברת הסמכויות מהמדינות
החברות .הפרלמנט האירופי כמו גם הגופים האחרים של האיחוד האירופי אינן מאפיינים של הIIEU -
אלא הערכים אשר מרכיבים אותו .זוהי הגדרה מחדש של שחקן במערכת הבינלאומית (שם:)361 ,
""… part of re-defining what can be normal in international relations
לסיכום ,מציגים מנרס וויטמן שבע אבחנות בנוגע לתכונות הייחודיות לאיחוד האירופי
היוצרות את זהותו הייחודית (שם: )366-411 ,
.0

האיחוד האירופי כגוף פסיפי (רודף שלום) ,וזאת בניגוד לגוף אגרסיבי ושוחר

מלחמה וזאת בניגוד לעצם העובדה שלאיחוד האירופי יש כוח צבאי .תפישה זו מקובלת באופן
נרחב בעולם ומפתיעה בייחוד מכיוון שרוב המדינות החברות באיחוד האירופי חברות גם
בנאט"ו.
האיחוד האירופי כיישות בעלת עקרונות המשמרים את הנורמות
.2
האירופאיות ,שומרים עליהם.
האיחוד האירופי כיישות שפועלת מתוך קונצנזוס ,תכונה המהווה יתרון
.3
וחיסרון .יתרון משום שהיא מייצגת לכאורה עמדה חזקה יותר ,חיסרון משום בתכונה זו
מקשה מאוד על תהליך קבלת ההחלטות באיחוד האירופי.
25

( Common foreign and security policyנ.פ)
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.4

האיחוד האירופי כיישות המורכבת מרשתות – מרכיב המהווה אלמנט זהותי

של האיחוד האירופי -רשתות בזרימה ולא גוף נוקשה אחד  .כאן שואלים המחברים כיצד
אלמנט זה נתפש בעיני השחקנים החיצוניים לאיחוד האירופי.
.5

האיחוד האירופי כגוף שמעודד שקיפות ופתיחות.

האיחוד כיישות קונטרה-ווסטפלית :כפי שנאמר לעיל האקס טריטוריאליות
.9
של האיחוד האירופי שבאה לידי ביטוי בהסכם הסחר החופשי ובאמנת שנגן שפתחה את
הגבולות הפנימיים של האיחוד האירופי באה כניגוד ליישויות המבוססות על עקרונות
ווסטפליה.
האיחוד האירופי כיישות המאגדת בתוכה מגוון זהויות שהשוני ביניהן אינו
.1
קונבנציונלי -בהקשר זה מציינים מנרס וויטמן כי המשא ומתן המתמיד בין זהויות שונות בתוך
האיחוד האירופי יוצר זהות נוספת לזהויות הללו ,ייחודית לאיחוד האירופי.26
ההוגה האחרון שנציג בהקשר הערכי הוא תומאס דיאז ) ,(Diezהמציג בשנת
) 2115 (Diez 2005תהייה בנוגע לאופן שבו נתפשת אירופה ככוח נורמטיבי .דיאז שואל האם
קיימת עקביות אירופית בכל הנוגע להטמעת הערכים האירופאיים אצל שכנותיה כמו גם ,האם
כל מוסדות האיחוד האירופי פועלים בהקשר זה מתוך אותו אינטרס .דיאז מתחבר לפן
התיאורטי שהצגנו עד כה באומרו כי ההבנייה של אירופה ככוח נורמטיבי היא סממן של עוצמה
רכה ,המחזקת את הבניית האיחוד האירופי באופן רפלקטיבי -מול אותו "אחר" אותו הזכרנו
קודם .בניגוד לחוקרים אחרים ,טוען דיאז כי חיזוק זה לדמותו של האיחוד האירופי מהווה
בסיס מרכזי לשימוש בפרדגימה הזו .בנוגע לשיח של "אירופה ככוח נורמטיבי" שואל דיאז
כיצד הוא מתיישב עם השימוש ההולך וגובר באמצעים צבאיים במדיניות החוץ האירופית
ומעלה שוב את עניין חוסר העקביות האירופית הנמצא לעיתים בסתירה לשיח הנורמטיבי .אם
חוקרים במרכז השיח טוענים כי אירופה ככוח נורמטיבי יכולה להיבחן באופן שבו נורמות
וערכים הם חלק בלתי נפרד ממדיניות החוץ והביטחון האירופית ,דיאז טוען שדגש זה מסיט
את השיח מאספקט מהותי שלו והוא תרומת התפישה של "אירופה ככוח נורמטיבי" להבניית
הזהות האירופית.
סיימנו את הסקירה התיאורטית הנוגעת לאיחוד האירופי בנקודה מעניינת -שאלת הזהות
הייחודית של האיחוד האירופי ,ולא בכדי .ניכר כי זוהי נקודה שהחוקרים העוסקים באיחוד האירופי
טרם הצליחו להניח עליה את האצבע ,ואולי מכאן ההצדקה למחקר זה ולמחקרים דומים הנעשים
ברחבי העולם .אולי דווקא ,ובהמשך למה שנכתב בפרק זה השימוש בהבנת התפישות החיצוניות כלפי
האיחוד האירופי יגרום לאבחנה מדויקת יותר לגבי מהות הזהות האירופית ,מה שיוביל אולי ליצירת
לכידות פנימית חזקה יותר ,לכידות פנימית שכרגע נראית חמקמקה ביותר.
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פרק שלישי -על חשיבות הניתוח התקשורתי ועל מהות המחקר האמפירי.
טרם הצגת המסקנות העיקריות מהמחקר ,נציג בפרק קצר זה שני נושאים מרכזיים שיש לתת
עליהם את הדעת בהקשרו של המחקר שאותו אני מציגה בעבודה זו.
נושא אחד יהיה ההיבט התקשורתי .מדוע אנו מתייחסים לאופן הסיקור של הנעשה באיחוד
האירופי בעיתונות דוברת העברית בישראל כדבר שיכול ללמד אותנו על הגישה הישראלית לגבי האיחוד
האירופי? מדוע המשמעות של תוכן המחקר מאפשרת לנו להשליך את הנעשה בישראל על התיאוריות
השונות שחוקרות ,כפי שראינו בפרק הקודם ,את הניראות ואת הזהות של האיחוד האירופי? מכיוון
שעבודה זו לא עוסקת בתיאוריה תקשורתית אלא משתמשת בהנחות תיאורטיות מעולם מדעי המדינה
והיחסים הבינלאומיים לא נתעמק בסוגייה זו ,אך יש לתת את הדעת ,גם אם לא באופן מעמיק,
לחשיבות של תקשורת ההמונים והשפעתה על דעת הקהל .מתוך כך אנו למעשה יוצקים הנחת בסיס
שמלווה אותנו לאורך כל עבודת המחקר  :תקשורת ההמונים ובכללה העיתונות הכתובה מייצגת
ומשפיעה על דעת הקהל וניתן להבין ממנה נטיות של קבוצה כזו או אחרת .כלומר ,בחינת האופן שבו
מסקרת העיתונות דוברת העברית את האיחוד האירופי ,את המדינות החברות בו ואת אירופה באופן
כללי תלמד אותנו כיצד תופש הציבור הישראלי את האיחוד האירופי
נושא שני מרכזי שנובע מתוך הנחה זו יהיה פירוט הבסיס האמפירי עליו נשען המחקר המוצג.
מהם הסוגיות שנבחנו ,מי הם העיתונים שנבחנו ,מה הרקע שלהם ,מה השאלות שנשאלו וכו'.
נחזור לנושא התקשורתי ונשאל ,מהו הבסיס התיאורטי עליו נשענת הנחת המוצא
שלנו -תקשורת קשורה ,מעצבת ומייצגת דעת קהל.
"The mass media force attention to certain issues. They build up public images of
political figures. They are constantly presenting objects suggesting what individuals in the
mass should think about, know about, and have feelings about (McCombas and Shaw,
1972).
מדוע הגיוני להניח כי קיים קשר בין התקשורת ,בין המידע המופיע בתקשורת לבין השקפת
עולמינו הפוליטית או השקפתינו החברתית? הרי מדובר בהנחה שהיא לכאורה ,ממש מרחיקת לכת.
כיצד ניתן לקשר בין אדם משכיל ,השואל שאלות ומותח ביקורת לבין מושגים כגון תדמית תקשורתית,
תסמונת ה ,fast forward-מוביליות פוליטית? הרי מדובר לכאורה בשני עולמות שונים .האחד הוא
האידיאולוגיה האישית של בן אדם משכיל,לומד ,בוחן ומתפתח קוגנטיבית .העולם השני הוא העולם
התקשורתי ,אשר לכאורה אמור להיות אינפורמטיבי ותו לא ,משקף תמונת מצב ועוזר לנו לקבל את
מלוא המידע על סוגיות שונות.
הנחה זו נובעת מהבנה עולה וגוברת לפיה ה"תמונות" האינפורמטיביות המוצגות לנו בתקשורת
אינן אובייקטיביות .ראשית כל הם נבחרות ומסוגננות על ידי אדם אחר .אדם בעל מערכת ערכים,
אג'נדה ,דחפים .לא תיתכן החלטה אובייקטיבית המתבצעת באופן כזה .שנית כל ,גם התקשורת ,כמו
כל מימד אחר בעולם המודרני היא חלק מכוחות השוק וככזו היא נתונה ללחצים על מנת לשרוד .היא
צריכה לייצר חדשות וכותרות ,צריכה לייצר חשיפה ,לייצר נתוני צריכה והחשוב מכל בעולמנו אנו,
לייצר כסף .שני ההסברים הנ"ל למעשה יוצרים הבנה לפיה התמונות המוצגות לנו בתקשורת מוצגות
לנו דרך פילטר של אג'נדות וערכים ולפיכך משפיעות עלינו בצורה כזו או אחרת .העולם מצטייר לנו דרך
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אותם דימויים תקשורתיים ,העדשה דרכה משתקף העולם הזה איננה ניטרלית אלא משקפת את הכוח
ואת ההשפעה של האליטות הפוליטיות והכלכליות שמפעילות את אותה עדשה ומשפיעות עליה .כל זה
לא סותר את המציאות לפיה המערכת הזו כולה יוצרת תהליך שנראה כה נורמלי לכולנו ,כה טבעי
שההבנייה החברתית הזו היא ממש בלתי נראית בעינינו.
בראשית הסקירה נבחן את הדימויים שהתקשורת מייצגת .כיצד נוכל לתאר דימויים
אלו? מהו הדבר אותם יוצרים דימויים אלו? במחקרים העוסקים בתקשורת המונים ,עולה המושג
מסגור .Framing -החוקר דיאטרם שופלה (Scheufele 1999, 103-122) Dietram .A. Scheufele
מסביר את מוצאו של מושג זה .שופלה מסביר כי המיסגור ,מאפשר לנו להרחיב את הבנתינו לגבי
תקשורת המונים (שם )014 ,ומאובחן בתיאוריות נוספות העוסקות בתקשורת המונים .מהו מקור הרצון
לחקור מושג זה? בהתייחס לשאלה זו אנו מתבססים על הנחה כי המושג תקשורת ההמונים מתבסס על
כך שלתקשורת ישנה השפעה מרכזית ,משמעותית אשר בשלב זה נגדיר אותה כחשובה ולא נפרט,
ובהמשך נבחן את חשיבותה .שופלה מזכיר את ( McQuailשם 014 ,מתוך  )McQuail, 1997שמדבר
על חשיבותה של התקשורת בהשפעה על ציבור קוראיה .מוקדם יותר ,מזכיר גם ניי  ,27כי בחלוף השנים
ניכרה התקדמות טכנולוגית שגרמה לירידה בעלות של העברת מידע ,מה שגרם לפיצוץ של מידע בכל
רמות החברה -מהשלטון ועד החברה האזרחית .מצב זה גורם לתופעה הנקראת באנגלית "The
" .Paradox of Plentyמידע רב מוביל לחוסר תשומת לב ,כאשר מי שיצליח להתמקד במידע החשוב
הוא זה שיצבור כוח .לכן ,כיום עורכים וכותבי דעות הופכים להיות נדרשים יותר ויותר מכיוון שהם
שולטים ,במידה מסוימת באופן חלוקת המידע וקובעים ,אם כך ,את חלוקת הכוח .28הם מספרים
לקוראים/מאזינים/צופים היכן הם "צריכים" למקד את תשומת הלב שלהם .ניי הזכיר גם את
התעמולה האסטרטגית שהייתה נפוצה במלחמת העולם הראשונה והעלתה דאגה רבה בנוגע לפחד
מהשפעת התקשורת על הלך הרוח הציבורי ) . (Nye 2008, 105כלומר ,כבר אז ניתן היה לראות
השפעה משמעותית של התקשורת .לא רק על הציבור עצמו ,אלא גם על השלטון -מושגים כמו צבירת
כוח ותעמולה נקשרו בשמה של התקשורת ו"מכתימים" כבר בשלב זה את התדמית האובייקטיבית
שלה.
עד לשנות השישים של המאה העשרים סברו חוקרים כי אפקטים תקשורתיים חזקיםStrong ,
 media effectsהיו פחות משמעותיים וכי השפעה אישית הייתה ההשפעה העיקרית שגורמת לשינוי
עמדה בקרב קהל הצרכנים .משנות השמונים של המאה העשרים ועד ימינו אנו טוענים החוקרים כי
מדובר בשילוב .מצד אחד ,תקשורת המונים היא בעלת השפעה חזקה :היא בונה ומייצרת מציאות
חברתית על ידי מיסגור תמונות ,קטעים של מציאות בדרך תבניתית וצפויה ומנגד היא מוגבלת מכיוון
שישנה אינטרקציה בין תקשורת ההמונים למקבלי המידע-ההמון.
עוד גישה תיאורטית היא פרדיגמת ה , "Common Knowledge" -פרדיגמת הידע הכללי של
תקשורת פוליטית של ניומן ) .Newman (Newman and Cliger 1992ניומן למעשה שואל כיצד בנוי
מידע פוליטי וכיצד הוא מאורגן בשיח הציבורי וכיצד המידע מושווה עם התפישה הציבורית.
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בנושא זה נדון בקצרה גם בראשיתו של הפרק הבא ,הבוחן את הסיקור התקשורתי של מדינות האיחוד האירופי
והאיחוד האירופי עצמו בישראל
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חוקר נוסף שחקר נושא זה היה קנת ניוטון ) (Newton 1997, 577-599שטען כי ישנן שתי
תפישות מרכזיות ביחס לתקשורת המונים .אחת ,גורסת כי תקשורת ההמונים המודרנית גורמת
לאפקט "חולני" קמעה – מגדילה אפטיה ,אדישות פוליטית ,ציניות וכתוצאה מכך למעשה מתבצע
אובדן של הון חברתי .ישנם מומחים הטוענים שזו תוצאה של צורת העברת המסר .אחרים טוענים
שתקשורת ההמונים בשילוב עם רמת ההשכלה שעולה עוזרת לנו לגרום לשינוי פוליטי – מיידעת אנשים
בנוגע לנושאים פוליטיים ועוזרת להם להתנייד מקבוצה פוליטית כזאת או אחרת (שם.)511 ,
לדוגמה ,המחקר המוצג בדק וגילה כי קריאת עיתון בפורמט גדול -עיתון יום יומי (מאנגלית
 )Broadsheet newspaperמשוייכת באופן חזק למוביליות בעוד צפייה בטלוויזיה פחות משויכת לעניין
זה .מגזינים ושידורי טלוויזיה באופן כללי הם בעלי אפקט מוביליות חלש יותר .
המחבר יצר מושג חדש ,חולי תקשורתי ,Media Malaise :המייצג לטענתו באופן ברור יותר
תופעות מודרניות המתרחשות כתוצאה מצריכת עיתונות כתובה כגון אדישות פוליטית ,ריחוק ,חוסר
אמון ציניות וכו' .נטען כי כיום ישנה סברה האומרת כי לתקשורת ההמונים המודרנית אפקט כביר על
הפוליטיקה והממשל המודרני .טבע ההשפעה הנראית למעלה שנוי במחלוקת .יש הטוענים כי ההשפעה
היא זדונית.
מדוע? כוחות השוק והתחרות בין העיתונים/אמצעי התקשורת גורמים לכך שהעיתונים
ניחנים בעודף דרמה ורצון "לייצר כותרות" תוך התמקדות בנושאים דרמטיים וחדשות "רעות" בייחוד
דרמה וקונפליקטים ,מוות ,חוסר מסוגלות פוליטית  ,שחיתות וכל דבר שניתן להגדירו כ"סקנדל".
עיתונות שיכולה להיות מוגדרת כעיתונות "נושכת" ) )Attack journalismתמעיט בערכם של
פוליטיקאים ושל מוסדות פוליטיים ותעודד פולטיקאים להתקיף את יריביהם (שם .)517 ,מעבר לכך,
חדשות הם מצרך מתכלה -החדשות של היום הם מחר כבר אינן מוזכרות וישנם יותר חדשות ,יותר
אייטמים חדשותיים עקב האופי הגלובלי של החדשות .לכן ,מרבית החדשות מסוקרות באופן ממצה
ושטחי-אינפורמטיבי יותר והציבור מוצף ברצף אירועים מהירים ,בלתי פוסקים וגם בלתי מוסברים.
תהליך זה המכונה על ידי המחבר כ" "Fast Forwardיוצר בלבול פוליטי ,עייפות ,ניכור וחוסר אמון
בקרב האזרחים –שלא מבינים את התהליך הכולל שעובר אייטם חדשותי.
לדוגמא -בבריטניה הגיעו למסקנה כי סיקור תקשורתי גדול של קמפיין הבחירות גרם לכך
שאנשים שלרוב נמנעים מלצפות בחדשות סבלו מהצפת יתר פוליטית והפסיקו לקנות עיתונים בשלב
מסוים של הקמפיין (שם. )516 ,
הטענה העיקרית Media malaise -נוצרת על ידי הן טלוויזיה ותקשורת כתובה (מסתייג ממה
שכתבתי קודם ואומר שבמאמר הוא מתייחס לשתי הצורות) ומדובר בפתולוגיה שיוצרת בסופו של דבר
תופעות שהוזכרו לעיל כגון אפטיה פוליטית ,ניכור ,חוסר אמון ,ציניות בילבול ואפילו פחד.
החוקרים חלוקים בדעתם לגבי מקור התופעה -האם נובע מהתוכן או מאופן העברת המסרים?
יש שאומרים שהטלווזיה כמדיום היא יותר משעשעת ומבדרת ופחות חינוכית .אחרים יטענו שקיים
סינדרום הפסט פורוורד או הצגת חדשות בצורה אפיזודית ולא תמטית .
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עוד טענה לגבי השפעות התקשורת סותרת את ה Media malaise-ונקראת Mobilization
(שם .)571 ,לטענתם ,שילוב של רמות חינוך גבוהות וגישה קלה יותר למידע פוליטי גורמים למוביליות
הפוליטית של האזרחים מבחינה קוגנטיבית והתנהגותית.

השורה התחתונה היא ,שתוכן המידע ,ולא הצורה שבה הוא מועבר ,חשוב :טיפול רציני,
מעמיק ,של חדשות יכול ליידע וליצור מוביליות וגם להוריד את תחושת חוסר הנוחות ה,Malaise-
המתוארת .באופן דומה תקשורת שהיא בידורית יותר תיצור אפקט אחר מתקשורת שמטפלת באופן
טוב בחדשות.
מהות המידע המועבר חשובה ,אך יש לזכור כי המידע שמועבר איננו סובייקטיבי .כאן נסקור
בקצרה את מאמרם של Maxwell E .McCombs and Donald L .Shaw (Shaw and McCombs
) .1972שאו ומק'ומבס טוענים כי בעצם בחירת והצגת החדשות ,יוצרים אנשי התקשורת -אג'נדה (שם,
 .)019הקורא המצוי לומד לא רק על הנושא עצמו ,התוכן ,אלא גם על החשיבות שלו ,מה שניתן ללמוד
מכמות המידע שניתנת ,מיקומו ואופן הצגתו .אין ספק כי העידן המודרני ובעיקר מהפכת הטלפונים
החכמים יוצרים נגישות גדולה מאוד למידע ,גם בתחום הפוליטי ,אך טענה זו מתבססת על הנחה כי
התקשורת מהווה את הקשר העיקרי של האדם המצוי עם פוליטיקה ,עם נושאים מדיניים ונושאים
נוספים הרחוקים מחיי היום יום שלו .המחקר המוצג במאמר שלהם בדק את אופן העברת המידע
לציבור הבוחרים במהלך קמפיין פוליטי בארה"ב ,כאשר המחברים מציגים טענה לפיה הבוחרים
לומדים ומגבשים את דעתם מכמות המידע שזמינה להם על כל מועמד ומועמד .יש לזכור כי רמת
ההתעניינות אינה שווה בקרב כל האנשים .ניתן להגיד שבעוד חלק מסוים מהאוכלוסיה המשכילה פעיל
פוליטית ומעוניין למצוא מידע כזה או אחר על נושאים הקרובים לליבו ,אולם מרבית האוכלוסיה אינה
אקטיבית ביחסה למידע לגבי נושאים שרחוקים מסדר יומה הכללי ולכן מקבלת בצורה פסיבית את
הניתן לה על ידי אנשי התקשורת.
במחקר שמוצג בשנת  2119ובדק את השפעת הסיקור התקשורתי באיחוד האירופי על דעת
הקהל לגבי תהליך ההרחבה האירופי ,עולות מספר טענות מעניינות בהקשר זה (De Vreese and
) .Boomgaarden, 2006מחקר זה קבע (שם )406,כי לעיתונות יש את היכולת להשפיע על עיצוב דעת
קהל בנושאים פוליטיים -האינטגרציה האירופית בהקשר זה .תוצאת המחקר העלתה שהסיקור
התקשורתי על נושא זה הובי לשינוי בדעת הקהל וכי הוא היה תלוי בשני משתנים :ניראות הנושא כמו
גם העקביות בטון המוצג .בהקדמה לתוצאות המחקר עצמו הביאו המחברים דוגמאות למחקר
האקדמי בנושא זה שאמר בין היתר ,שתפקיד המידע המסופק על ידי התקשורת (שם )420 ,חשוב
ליצירת דעת קהל כמו גם לשינוי דעת הקהל (שם ,שם מתוך  .)Dalton and Donal, 1986מחברים אלו
יצרו קשר הדוק בין התקשורת הבריטית לדעת הקהל הבריטית בנוגע לאינטגרציה האירופית.
עוד הזכירו המחברים את החוקר שפירו (שם ,שם מתוך  ,(Shapiro, 1992שטען כי התקשורת
מעצבת את התפישות שלנו לגבי מדיניות חוץ ונושאים בינלאומיים ,מכיוון שדווקא בנושאים אלו אין
לאדם הממוצע לרוב מידע זמין וניסיון ישיר.
לסיכום ,ישנו וויכוח הולך וגדל לגבי התופעה המתוארת שנכנס ונקשר לתוך הדיון הנוגע בהון
חברתי ,מוביליות והשפעה פוליטית שהצגנו בתחילת הפרק .מדובר בתופעה שסותרת לכאורה את
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ההיפותיזה שדוגלת בכך שכיום ,קיימת גישה זולה וקלה יותר למידע פוליטי ,ותופעה זו היא שגורמת
למוביליות החברתית .הבעיה עם שתי התיאוריות הנ"ל היא שהן כלל לא מתכתבות אחת עם השנייה
ושתיהן לוקות בנטייה להכליל את הנאמר (שם.)572 ,

עד כאן החלק התיאורטי שעוסק בקשר שבין תקשורת המונים למוביליות
חברתית והשפעה תפישתית .נחזור בשלב זה לשני חוקרים שהכרנו בפרק הראשון ,נטליה שבן ומרטין
הולנד ,שערכו כאמור מחקר דומה במדינות דרום מזרח אסיה.
שבן והולנד ) (Chaban and Holland 2008מצדיקים את השימוש בעיתונות הכתובה בכך
שקיימת חובה לתת את הדעת על המימד התקשורתי משום שהוא ,לעניות דעתם יעיד על האופן שבו
מצליח השלטון האירופי ,האופן שבו מצליחים מוסדות האיחוד האירופי להעביר את המסרים שלהם
כלפי חוץ .כלומר ,בדיקה של סיקור תקשורתי יגלה לנו את טיב התפקוד התקשורתי הפוליטי של
האיחוד האירופי כלפי חוץ (שם.)012 ,
שבן והולנד טוענים כי השימוש בתקשורת המונים וההנחה כי המציאות הבינלאומית אינה רק
תוצר של של כוחות ממשיים וחומריים בין אם כלכליים או צבאיים ,אלא היא תופעה חברתית שמובנית
דרך כוח דיסקורסיבי .מה יהיה כוח מדיסקורסיבי במקרה זה? כוח המורכב מידע,רעיונות ,תרבות,
אידיאולוגיה ושפה.
עוד גישה היא זו העוסקת ביצירת האג'נדה .גישה זו שואלת למעשה מהם התנאים הדרושים
ליצירת אפקט רצוי שיוביל להזדהות עם האג'נדה? הציבור צריך להיות בעל אוריינטציה בנושאים
פוליטיים והדרך שלהם לעשות זאת היא לצרוך מידע דרך התקשורת .ההנחות המובילות של הגישה
הקוגנטיבית יגידו כי מידע הוא חיוני ומרכזי בתרבות,בהכרה ובהתנהגות החברתית.
שבן והולנד טוענים כי התקשורת משחקת תפקיד מרכזי בחברה האזרחית והחינוך הציבורי
ובעלת כוח להשפיע ולכוון גם על האליטות החברתיות ,מה שיגרום לשינוי בתפישה הציבורית שלהם
ובדעות שלהם .המדיום החדשותי התקשורתי הוא מקור מרכזי למידע על אירועי חוץ וחדשות חוץ
ומרכזי במתן מידע לדעת הקהל בנושאים בינלאומיים (.)Chaban and Holland 2005, 6
הבחירה בעיתונות הכתובה למחקרם אינה מובנת מאליה ונובעת ממגוון סיבות .שבן והולנד
מציינים במחקרם שלהם כי אייטמים חדשותיים הינם בעלי כוח והשפעה רבה ויכולים לשקף ואפילו
להבנות יחסים בין גופים שונים ,מדינות ואיגודים בינלאומיים ועל לאומיים (שם.)22 ,
מעבר לכך ,מציינים שבן והולנד מחקר ספציפי שנעשה על ידי אונסקו בשנת  0616בנושא סיקור
חדשות חוץ .מחקר זה הגיע למסקנה כי האינפורמציה החדשותית בענייני חוץ יכולה ממש להשפיע על
היחסים הבינלאומיים ומעבר לכך -על המערכים המשתנים של הכוחות הגלובליים .
)(Chaban and Holland. 2008, 23
בהקשר המתייחס באופן פרטני לאיחוד האירופי ,מציינים שבן והולנד כי הטבע המורכב של
חדשות מהאיחוד האירופי ,חדשות מורכבות לא רק מבחינת התוכן עצמו אלא גם מבחינת ההקשר
שלהם עקב מורכבותו הברורה של מבנה האיחוד האירופי ומכאן את משמעות החדשות המגיעות ממנו,
הופך את משימת המכירה של אייטמים חדשותיים אירופיים לקהל הזר לקשה ביותר.
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בהקשרינו אנו ,מדובר כאמור בקושי אובייקטיבי בניסיון "לעניין" את הקהל החיצוני,
שאינו תושב האיחוד האירופי באייטמים הנוגעים לאיחוד האירופי ,תוך ניסיון לאזן בין העברת מידע
על מנת לחנך ולעדכן כמו גם לבדר לצד יצירת חיבור מקומי שיעזור לצרכן החדשות המקומי להתחבר
לאייטמים הללו .בסוגיה זו אומר עורך חדשות החוץ של "ישראל היום" ,בועז ביסמוט בראיון שערכתי
עימו במרץ :2100

"העיתון אינו גורם אובייקטיבי,ישנה אג'נדה,בישראל היום חמשת העקרונות שלנו כתובים
בעמוד השני ואחד מהם-להיות ישראלי,מכאן שהכיסוי של האיחוד האירופי תלוי בעמדה שלה לגבי
ישראל".
הבחירה בין חדשות חוץ עם נגיעה מקומות ,לבין חדשות חוץ בצורתן הטהורה או חדשות שאין
להן נגיעה מקומית אוטומטית היא בחירה מהותית ,בעיקר מכיוון שבחירה אינטנסיבית בחדשות חוץ
עם נגיעה מקומית יכולה לגרום לפספוס של חדשות חוץ חסרי נגיעה מקומית .
מדוע תקשורת כתובה רלוונטית לבחינת תפישות בחברה הישראלית? פרדו ופיטרס מסבירים
כי על אף שהמגמה העולמית היא ירידה בתפוצת העיתונות הכתובה ,דווקא בישראל העיתונות הכתובה
נותרה מקור אמין למידע עבור הציבור  ,האליטות ומובילי הדעות .מכאן שהיא לוקחת חלק חשוב
בהבניית דימויים בתוך המדינה ומחוצה לה ,תוך השפעה על יחסי החוץ של ישראל.
).(Pardo and Peters 2010,82
בפרק הבא ,נבדוק האם זהו המצב גם בישראל .האם ניכר כי מרבית האייטמים שנכתבו על
האיחוד האירופי נגעו בקשריו עם ישראל? מה הייתה מידת ההתעמקות במורכבות המצב הפוליטי
באיחוד האירופי ואיך ניתן לתאר את אופן הסיקור החדשותי .מעל הכל ננסה לראות ,האם ניתן למצוא
קשר מובהק בין התשובות לשאלות אלו ושאלות נוספות שמייד נציג לבין מערכת היחסים בין האיחוד
האירופי ליישות הנבדקת -ובמקרה זה ,ישראל.
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בחלק שני של פרק קצר זה ,נציג את מבנה המחקר האמפירי שערכנו לבדיקת סוגיות אלו.
ברמה המתודולוגית ,בדקתי במשך שלוש שנים ,בין השנים  2116-2100את שלושת העיתונים
דוברי העברית המובילים בישראל ,זאת על פי סקרי  : 29TGIישראל היום ,שנחשב כיום העיתון
המוביל בישראל מבחינת תפוצה ,ידיעות אחרונות ,מוותיקי העיתונים בישראל ועיתון ששומר על
יציבות בפסגת אחוזי הקריאה ועיתון הארץ ,עיתון שמבחינת תפוצה בולט פחות אך מצטיין באחוזי
סיקור גבוהים בתחום חדשות החוץ .כמו כן נבדק העיתון מעריב עד סוף שנת .2116
העיתונים שנבחרו"-הארץ"",ישראל היום"" ,מעריב" ו"ידיעות אחרונות" מייצגים את כל
קשת הפוליטית העברית בישראל ומהווים את הנתח העיקרי שצורכים קוראי העיתונות בישראל ,בה
כאמור צריכת התקשורת הכתובה היא נתח משמעותי מהצריכה התקשורתית.
מהו אחוז החשיפה לעיתונות הכתובה? על פי נתוני הסקר(כץ )2102 ,עולה כי ברמה החצי
שנתית ,נרשמה עלייה בשיעור החשיפה לעיתוני יום חול מ( 93.2%-יולי-דצמבר  )2100ל99.5%-
(ינואר-יוני .(2102
מידת החשיפה של עיתונים אלו במחצית השנייה של ( 2102כץ )2102 ,הראתה כי "ישראל
היום" ,עיתון חינמון בבעלת שלדון אריסון מחזיק בחשיפה הגבוהה ביותר , 37.1%,כאשר "ידיעות
אחרונות" נמצא לא רחוק אחריו עם  :31.9%ירידה מהחציון המקביל ב 36.3% 2100-אך עלייה לעומת
החציון השני של  2100שם החזיק בחשיפה של .31.3%
עיתון "מעריב" ,גם הוא מוותיקי העיתונים בישראל נחלש מאוד בשנים האחרונות ואף עמד
על סף סגירה ומחזיק כיום ב 00.6%-מהחשיפה העיתונאית .עיתון "הארץ" ,שנבדק בהרחבה בעבודה
זו ,מחזיק רק ב 1%-מהחשיפה היומיומית לעיתונים דוברי העברית ,אך נבדק כאמור ,עקב סיקור
החוץ הבולט שלו כמו גם העובדה כי הוא העיתון היומי היחיד המחזיק גם מהדורה באנגלית ומשום
כך נפוץ גם בקרב קוראי אנגלית החיים בארץ כמו גם ישראלים בחו"ל .היומון הכלכלי של עיתון הארץ
 The Markerנבדק אף הוא מכיוון שהוא מופץ יחד עם העיתון עצמו ,וזאת בניגוד למוסף הכלכלי של
ידיעות אחרונות ,כלכליסט ,שמופץ כמנוי או ברכישה נפרדת .דה מרקר רשם גם הוא נתון זהה
בחודשים ינואר-יוני ,לזה שקיבל בחודשים יולי-דצמבר .1.1% , 2100
כיצד נערכה בדיקת הנתונים במחקר זה?
ראשית ,הוגדרו הפריטים שנבדקו .לבסיס הנתונים הוכנסו כל הידיעות הנוגעות לאיחוד
האירופי ,למדינות האיחוד האירופי באופן כללי או לאחת מ 21-מדינות האיחוד האירופי .כמו כן,
נבדקו גם מדינות העתידות להיכנס לאיחוד האירופי דוגמת איסלנד או מדינות הנמצאות בקשרים
מתמידים עם האיחוד האירופי דוגמת שוויץ ,נורבגיה ומדינת הוותיקן.
שיטת העבודה היא המתודה הידועה כניתוח תוכן .הכתבות כולן מעובדות לתוך מסד נתונים
אשר את הפרמטרים שלו אציג בהמשך חלק זה .מתוך הנתונים הנ"ל עולות תוצאות המציגות את
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סקרי  TGIהוא הסקר היחיד בישראל הבודק נתוני חשיפה לתקשורת ונערך אחת לחצי שנה .יש לציין כי הנתונים
בסקר זה לא מבוססים על נתוני קנייה בפועל אלא על הצהרת הצרכנים.
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המדינות הבולטות בסיקור העיתונות דוברת העברית לצד אופן הסיקור שלהן -חיובי ,שלילי או
אינפורמטיבי ,הנושאים המסוקרים ביותר ואופן הסיקור שלהם כפי שמוצג לעיל וכן מידת הסיקור של
פרשיות בולטות בסדר היום העולמי ואופן הסיקור שלהם.
פרמטרים אלו מאפשרים לנו לראות תמונה מעניינת של התקשורת דוברת העברית בישראל
ואופן תפיסתה את האיחוד האירופי .יחד עם זאת ,אני בוחרת להציג גם ניתוח תוכני וליצור מסקנות
הנובעות מהנתונים – אותן אגדיר כנטיות ,ולהציג אותן במסגרת הניתוח.
מרכיב נוסף בו איעזר לצורך חיזוק או הפרכה של המסקנות והנטיות שאליהן אגיע ,יהיה
מרכיב הראיונות .במהלך השנתיים האחרונות ערכתי עשרה ראיונות 30עם גורמים בחברה האזרחית
ובתקשורת בנוגע לתפיסתם את האיחוד האירופי ומדינות האיחוד האירופי ,ביחס לישראל וביחס
לארגונים בהם הם חברים .מספר הראיונות אינו מאפשר ניתוח מהימן אך אשתמש בראיונות כאמור,
על מנת לתמוך או לנסות ולהפריך נטיות שהתגלו במחקר הנוגע לעיתונות הכתובה.
בנוגע לתוכן ,נזכיר כאן שוב מושג ה"מיסגור" ) (Framingהמתייחס בתקשורת לבחירות
הנעשות בכל שלב של עשיית החדשות בנוגע לבחירת הסיפורים שיוצגו ואופן הצגתם
)(Chaban and Holland 2008, 22

.

בתהליך הנ"ל נתונים כגון נתונים ויזואליים ואינפורמטיביים המוצגים בכתבות אותם אני
בודקת חשובים ליצירת המשמעות הרצויה ומכאן ,שרלוונטיים גם למחקרינו שלנו.
מרכיבי מסד הנתונים:
במחקר אבדוק את הפרמטרים הבאים:
 .iכותרת הכתבה -נתייחס לפרמטר זה ופרמטר מס'  2כמשמעותיים ,מכיוון שזהו השער
לקורא -הכותרת ואופן ניסוחה ,כמו גם הניראות שלה ,יגרמו לקורא המצוי ,ש"סובל"
מאינפלציה של מידע ,לבחור בכתבה עצמה.
 .iiגודל הכותרת ביחס לכתבה.
 .iiiמחבר הכתבה
 .ivהחלק בו מוצגת הכתבה -לראות האם היא ממוקמת בעמוד השער ,בעמודים האחוריים או
במדור הרכילות
 .vעמוד הכתבה
 .viמספר המילים בכתבה
 .viiגודל התמונה ביחס לכתבה
 .viiiהמדינה\ המוסד האירופי\ אירופה בכללותה\מדינה מועמדת להצטרפות לאיחוד
האירופי\מדינה בעלת עניין וקשר לאיחוד האירופי .חשוב להסביר כי החישוב של הסיקור
המדינתי נעשה לפי מספר האיזכורים של המדינה  /יישות מדוברת ולכן היו מאמרים
שאיזכרו יותר ממדינה אחת .לכן ,סה"כ המדינות המאוזכרות כפי שנפרט בחלק הראשון
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ראיונות נוספים שאציג נערכו על ידי מר אייל קנץ ו ועל כך נתונה לו תודתי.

XLIX

גדול מסך הכתבות המסוקרות .כל הנתונים המוזכרים ביחס למדינות המסוקרות נבדקו
ביחס למספר האיזכורים הכללי ולא מספר הכתבות הכללי.
 .ixנושא הכתבה -מתוך נושאים שהוגדרו מראש
 .xאופן סיקור הכתבה :חיובי (מובעת נימה חיובית בכתבה על מושא הכתבה) ,שלילי (הכתבה
מבקרת או מדווחת בטון שלילי -ציניות ,זלזול וכו' את מושא הכתבה) או
אינפורמטיבי\ניטרלי (הכתבה לא מביעה עמדה על הנאמר ומעבירה מידע בלבד)
 .xiשיוך הכתבה לפרשיות "חמות" בתקשורת העולמית.
לכל אלו ,יש משקל בהבניית התפישה הנחקרת.

המסקנות שנגיע אליהם ,תהיינה מבוססות על שילוב בין הנתונים האמפיריים לדוגמאות מהכתבות
הנסקרות .נבדוק האם ,כנאמר בתחילת פרק זה ,ישנה נטייה לדרמטיזציה של החדשות על מנת להשיג
את אותה חשיפה נחשקת או שמא הסיקור הוא אינפורמטיבי יותר .נשאל האם הסיקור ביקורתי או
נייטרלי ונתהה האם הנחת המוצא שלנו,לפיה הסיקור הישראלי נוטה להיות שלילי ואינפורמטיבי,
נכונה או מופרכת.
נזכור כי קצב החדשות בישראל הוא מהיר ביותר וכי ישראל מוגדרת כ"מדינת אקטואליה".
דווקא לאור זאת ולאור המוצג בפרק זה אנו מבינים כי האופן שבו מוצגים האייטמים החדשותיים
משמעותי ביותר למידת החשיפה לו זוכה אייטם חדשותי ולכן בדיקה זו משמעותית לעניינינו .נסכם
ונגיד כי ברצוננינו לבדוק האם אותה תחושת "חוסר נוחות" המוצגת בתחילת פרק זה ,הנובעת מעודף
הדרמה ,מהקוטביות היחסית שבה נטען כי התקשורת מציגה את משנתה קיים גם כאן ביחס לאיחוד
האירופי וכן נשאל האם שאלת החשיבות של התוכן לעומת אופן העברת המסר רלוונטית גם לעניינו
אנו.

L

פרק רביעי  :מחקר העיתונים דוברי העברית בישראל בשנים  ,9221-9299נתונים ומגמות.
בפרק הקודם נפרש הבסיס המעשי למחקר אותו ערכתי  31בין השנים  2116-2100ובו בדקתי
כאמור ,את הסיקור העיתונאי בעיתונים דוברי העברית בישראל בנוגע לאיחוד האירופי.
בפרק זה ,אשר יבנה למעשה בסיס אמפירי בו נשתמש בפרק הסיכום ,ננתח את
ממצאי המחקר בשתי חלוקות -חלוקה רוחבית שבדקה סיכום כללי של כל שנה ושנה וחלוקה שנתית
שבדקה נטיות מרכזיות בכל עיתון בכל שנה נבדקת .במובן זה נתייחס הן לאמירה הכוללת של הנעשה
מבחינת "העיתונות דוברת העברית" והן לסיקור של כל עיתון בנפרד וזאת מכיוון שכפי שנראה בהמשך,
הפער שקיים ביניהם מחייב הסבר והתייחסות .לפרק יתווספו גרפים וטבלאות ניתוח ,אשר חלקם יוצגו
בפרק זה ואילו חלקם יוצגו כנספח לעבודה זו.
כפי שאמרנו בפרק הקודם ,בדיקת העיתונות דוברת העברית משמעותית עקב חשיבות המידע
העיתונאי כמשפיע על דעת קהל כמו גם היותו מקור מידע לקהל  ,למובילי הדעה ולבעלי הכוח בחברה
הישראלית .דווקא בישראל ,העיתונות הכתובה נותרה מקור אמין למידע עבור הציבור  ,האליטות
ומובילי הדעות .מכאן שהיא לוקחת חלק חשוב בהבניית דימויים בתוך המדינה ומחוצה לה ,תוך
השפעה על יחסי החוץ של ישראל ) . (Pardo and Peters, 2010: 82גם אם ניתן להגיד כי העיתונות
הכתובה עצמה נמצאת בתהליך של אובדן פופולריות ,הרי שכוחה של העיתונות הכתובה בישראל עדיין
נותר יציב ,גם אם עולם העיתונות הישראלי נמצא במשבר מסוים בשנים האחרונות.
ארבעת העיתונים שנבדקו הוצגו בהרחבה בפרק הקודם ונסכם שהם אכן מהווים מדגם מייצג
למגוון הדעות הקיימות בחברה הישראלית ומסכמים את הספקטרום האידיאולוגי של דוברי העברית
בישראל .עיתון "הארץ" כאמור ,מייצג מדגם צר יותר ומזוהה אידיאולוגית עם השמאל ואילו
"מעריב"",ידיעות אחרונות" ו"-ישראל היום" מייצגים אידיאולוגית את המרכז והימין.
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בשיתוף עם אייל קנץ ,שערך את המחקר בין החודשים ינואר-יוני  2006וזיו זייגרמן שערך את המחקר בין החודשים
אוקטובר-דצמבר  2011ולשניהם תודתי העמוקה

LI

חלק ראשון :הסיקור העיתונאי הכולל בישראל בין השנים  :2116-2100מבט שנתי רוחבי
ניראות כללית של האיחוד האירופי בישראל .בחלק זה נבדוק ,מהי כמות הכתבות הכוללת
שנסקרה כמו גם מה היה היקף הסיקור של האיחוד האירופי כיישות בפני עצמה .נתון זה ייבדק
באמצעות מספר הסיקורים בנושאים הקשורים למוסדות האיחוד האירופי והאיחוד האירופי עצמו .כפי
שנראה בהמשך ,בתקופה הנסקרת קרו אירועים רבים הקשורים למוסדות האיחוד האירופי וביניהם:
אישור אמנת ליסבון ,בחירת נשיא אירופה ,בחירת הנציבה העליונה לענייני חוץ וביטחון ליידי קתרין
אשטון וכן נושאים נוספים כגון המלחמה באפגניסטאן ,עליית הימין הקיצוני באירופה והעיסוק
באיראן .32
תרשים מס' : 0טבלת הכתבות :2009-2011
9009

ידיעות

מעריב

ישראל היום

הארץ

אחרונות
ינואר

56

34

132

פברואר

40

55

145

מרץ

62

55

211

אפריל

56

37

108

מאי

40

54

103

יוני

19

52

71

יולי

34

50

131

אוגוסט

85

46

163

ספטמבר

58

58

140

אוקטובר

28

73

80

108

נובמבר

41

45

56

103

דצמבר

59

29

47

71

ממוצע

47.9

49

61

123.8

סה"כ

575

588

183

1486

ידיעות אחרונות

2010

ישראל היום

הארץ

ינואר

51

45

97

פברואר

94

45

041

מרץ

51

51

000

אפריל

91

19

031

32

נושא איראן וכוחה הגרעיני כפי שנראה בהמשך סוקר פחות בהרחבה בשנים אלו .על אף שלא בדקתי את נתוני
הסיקור ב ,2012-אני מאמינה שנתח הסיקור היה גדול בהרבה בשנה זו.

LII

מאי

104

95

011

יוני

41

49

97

יולי

52

46

019

אוגוסט

50

31

99

ספטמבר

33

33

98

אוקטובר

99

51

019

נובמבר

92

43

030

דצמבר

41

30

000

ממוצע

14119

1018

00119

סה"כ

811

804

0331

2011

ידיעות אחרונות

ישראל היום

הארץ

ינואר

33

22

85

פברואר

41

19

78

מרץ

34

32

72

אפריל

39

42

85

מאי

49

48

115

יוני

48

40

101

יולי

56

64

96

אוגוסט

26

18

81

ספטמבר

27

30

54

אוקטובר

49

28

85

נובמבר

63

32

117

דצמבר

53

53

103

ממוצע

43.2

35.7

89.3

סה"כ

518

428

1072

נטיות כלליות העולות מתוך בדיקת מספר הכתבות בחתך שנתי:
עלייה בכמות הסקירה תוך תנודתיות לאורך שלושת השנים של המחקר:
.9
ניכרת עלייה במספר הכתבות הכולל שעסק בנושאים הנבחנים .בין השנים  2116ל 2101-ניכרה
ירידה שבסיסה ,סביר להניח ,בשינוי בעיתונים הנבדקים (ירד עיתון מעריב ,נכנס העיתון ישראל היום)
ואילו בין השנים  2101ל 2100-חלה עלייה משמעותית במספר הכתבות הנבדקות .הסברים אופציונליים
לתופעה זו יכולים להיות המשבר הכלכלי באיחוד האירופי ,נושא שהחל להיות מסוקר באופן משמעותי
במחצית השנייה של  2101ונסקר בהרחבה בעיתונות הישראלית .על אופן הסיקור נלמד בהמשך .בשנת
LIII

 2116נסקרו גם מספר רב של מערכות בחירות עתידיות לשנת  2101במדינות רבות באיחוד האירופי
וביניהן המדינות המובילות בסיקור הישראלי עליהם נרחיב בהמשך .הסיקור שנגע למערכות הבחירות
השונות היווה  01%מכלל הפרשיות המסוקרות.

ניראות של האיחוד האירופי כיישות:
.9
לצד העלייה במספר הכתבות שעסקו באיחוד האירופי\ מדינות אירופה\ אירופה בכלליות
בדקתי גם מהו אחוז הסיקור של מוסדות האיחוד האירופי .לעניות דעתי ,מדובר בנתון היכול ללמד
אותנו רבות על מידת הניראות של האיחוד האירופי בישראל ,משום שעצם הסיקור של האיחוד
האירופי כיישות מגובשת ,על מוסדותיו השונים ,יכול להעיד על הבנה והכרה ,לצד בקיאות מסוימת
במהות האיחוד האירופי .כאן התגבשה מסקנה מעניינת .אחוז הסיקור של מוסדות האיחוד האירופי
בין השנים  9221-9292לא השתנה בצורה משמעותית וחלה ירידה של חצי אחוז -מ 1.5%-ב 2116-ל1%-
ב .2101-לעומת זאת ,בשנת  9299קפיצה משמעותית בסיקור ,כאשר  04%מהכתבות סיקרו את
מוסדות האיחוד האירופי .כיצד ניתן להסביר זאת? סביר להניח שהעניין קשור למשבר הכלכלי באיחוד
האירופי שסוקר בהרחבה.
היקף סיקור הפרשיות העוסקות באיחוד האירופי כיישות :נציג את הסיקור הפרשיותי הכולל
בשלושת השנים שנבדקו ,בחתך לשנים:
תרשים מס'  :2סיכום סיקור פרשיותי כולל לשנת .2116
התקפה על
ברלוסקוני
פרשיות ברלוסקוני
7%
11%

המאבק לשחרור
גלעד שליט
6%

ועידת קופנהגן
לאיכות הסביבה
8%
משפט דמאניוק
10%

דיווח עיתונאי
בשבדיה על חיילי
צה"ל הסוחרים
באיברי אדם
14%
מלחמת
העולם
השנייה
10%
ביקור האפיפיור
בישראל
20%

המשבר הכלכלי
באיחוד האירופי
7%

אמנת ליסבון
7%

LIV

תרשים מס'  :3סיקור פרשיותי כולל לשנת :2101
מלחמת העולם איומי טרור של אל
קעידה באירופה
השנייה
בחירות
3%
1%
בבריטניה
המשבר 13%
הכלכלי ביוון
וההשפעותיו
הגלובליות
3%

פרשת חיסול
מבחוח
9%

פרשת אורי
פרשיות ברודצקי
ברלוסקוני
4%
9%

המשבר הכלכלי
באיחוד האירופי
49%

הסערה
בצרפת סביב
הרפורמה של
סרקוזי
 3%מות נשיא
פולין
4%

תרשים מס'  :4סיקור פרשיותי כולל לשנת :2100
מלחמת העולם
משבר
משבר פוליטי
השנייה נישואי פוליטי
ביוון
 4%הנסיך באיטליה
2%
וויליאם 2%
4%
מלחמת האזרחים
בלוב
6%

פרשיית העיתונות
פרשיות ברלוסקוני בבריטניה \
7%
News of the world
5%

הטבח בנורבגיה
4%

המשבר הכלכלי
באיחוד האירופי
66%

בהקשר לסעיף הקודם נוכל לשאול כיצד סוקרו האירועים המרכזיים באיחוד האירופי ,שקרו
בין השנים  2116ל .2100-אם נסקור את מרבית אירועים אלו נראה כי מדוברים באירועים דרמטיים
ביותר .אמנת ליסבון ,האחרונה באמנות האיחוד האירופי ואולי הדרמטית והרלוונטית מכולם ביחס
לדמותה החיצונית של האיחוד האירופי ,נכנסה לתוקפה ב 0-לדצמבר  .2116באותו יום נכנס לתפקידו
נשיא המועצה האירופית -הוא נשיא האיחוד האירופי ,הרמן ואן רומפוי הבלגי .לאחר מכן נכנסה
לתפקידה הנציגה הגבוהה לנושאי חוץ ולמדיניות ביטחון ,ליידי קתרין אשטון הבריטית .ביוני  2116היו
גם בחירות לפרלמנט האירופי ,אותם סיקרנו בחלק התיאורטי .בתוך האיחוד האירופי עצמו ,קיימת
בעיה של אדישות כלפי הפרלמנט האירופי כחלק מהגירעון הדמוקרטי ,ולכן אחוז ההצבעה נמצא
בירידה מתמדת .לאור זאת מעניין היה לראות כיצד סוקר הנושא בעיתונות הישראלית.

LV

בשנת  2101מתחילה התפתחות חדשה ומדאיגה באיחוד האירופי ,התפתחות המשבר הכלכלי ,
משבר שמלווה את האיחוד האירופי עד היום ומשפיע על העולם כולו.כחלק מהניסיון לקבוע מהי מידת
הניראות האירופית בישראל כמו גם מהו אופיו של האיחוד האירופי בעיני הציבור הישראלי -גוף כלכלי
או גוף פוליטי ,בדקתי את נתוני הסקירה כפי שהוצגו לעיל.33
אחוז הסיקורים לבחירתו של נשיא האיחוד האירופי או הפרלמנט האירופי ב 9221-לעומת
סיקור המשבר הכלכלי ב— 9292וב .9299-בשנת  2100מהווה המשבר הכלכלי  59%מהכתבות שסיקרו
פרשיות באופן ישיר ,ו 11%-מהכתבות שעסקו בכלכלה כאשר  95%מהם סיקרו את המשבר הכלכלי
בצורה שלילית .נבדוק את אותו הנתון לגבי שנת  13% - 2101מהכתבות הכלכליות עסקו במשבר
הכלכלי באיחוד האירופי כש 74%-מהן מסקרות את המשבר באופן שלילי .סיקור המשבר הכלכלי
היווה  55%מהכתבות שסיקרו פרשיות אקטואליות בולטות בשנה זו .נבדוק באופן דומה סיקור של
בחירות לפלרמנט האירופי –  42כתבות בשנת  2116שעסקו בצורה זאת או אחרת בבחירות לפרלמנט
האירופי או בחירתו של נשיא אירופה" 9% ,מהכתבות שעסקו בנושאי פנים אירופיים או נושאים
פוליטיים ו 7%-מהכתבות הפרשיותיות בכלל.
ניכר כי האיחוד האירופי "מעניין" את התקשורת הישראלית בהקשר הכלכלי בעיקר ,וכי
הבחירות האירופיות פחות מעניינות ,בצורה ניכרת ,את הציבור הישראלי 41% .מהכתבות שסיקרו את
הבחירות לפרלמנט האירופי ולנשיא אירופה -סוקרו באופן שלילי .הציבור הישראלי ,אם כך ,מתעניין
באיחוד האירופי ברמה הכלכלית בעיקר ,ואולי מתוך כך ניתן להניח -כי עדיין  ,על אף העלייה הניכרת
בסיקור היישותי של האיחוד האירופי ,רואה אותו כגוף כלכלי ותו לא.
נושאים מרכזיים בתפישה הישראלית:
.1
לאחר בדקנו פרשיות מרכזיות באופן רוחבי ,נשאל מהם הנושאים הבולטים בסיקור .נניח כי
העיתונות הישראלית מתמקדת בעיקר ביחסים בין ישראל לאיחוד האירופי ,כמו גם בנושאים כלכליים.
תרשים מס'  :5סיקור נושאי כולל ,שנת :2116
יחסים עסקיים עם עסקים
1%
ישראל
2%

אנטישמיות איסלאם
2%
1%
פוליטיקה
9%
נושאי פנים
29%

כלכלה
19%

יחסי חוץ
10%
יחסי חוץ עם
ישראל
20%
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ראו טבלאות סיקור בעמודים הקודמים
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רכילות
4%

תרשים מס'  :9סיקור נושאי כולל ,שנת :2101
אנטישמיות איסלאם
יחסי חוץ
3%
3%
1%

רכילותי
5%

פוליטיקה
11%

יחסי חוץ עם
ישראל
19%
נושאי פנים
24%

כלכלה
22%

עסקים
3%

תרשים מס'  :1סיקור נושאי כולל ,שנת :2100
עסקים אנטישמיות
1%
4%

יחסים עם ישראל
11%

איסלאם
1%
פוליטיקה
9%

כלכלה
31%
נושאי פנים
29%

יחסי חוץ
10%

רכילותי
6%

יחסי חוץ עם ישראל -הסיקור נמצא בירידה -מ 21%ב 2116-ל 00%-ב .2100-לעומת זאת,
הסיקור הכלכלי מכפיל את עצמו מ 09%-ל 30%-בשנת  .2100הסיבה לכך ברורה -המשבר הכלכלי
באיחוד האירופי שמתחיל במהלך שנת  .2101אטען בהקשר זה כי הסיקור של המשבר הכלכלי הוא
מרכזי כל כך( להזכיר 99% ,מסך הפרשיות המסוקרות בשנת  )2100שבמידה מסוימת הסיקור הכלכלי
תופס את מקומם של חדשות פוטנציאליות אחרות בנוגע לאיחוד האירופי ,חדשות שהיו מתפרסות אילו
היו מקצים להם מקום כמו גם חשיבות ,ועל כך בהמשך.
הסיקור הרכילותי ,המעיד על עומק הסיקור ,קיים אם כי בהיקף קטן יחסית ושומר על מספר
קבוע שנע סביב  .5%נושאים רכילותיים מרכזיים היו הפרשיות שעסקו בנשיא ברלוסוקני ,רכילות סביב
נשיא צרפת לשעבר ,ניקולא סרקוזי וכן החתונה של הנסיך וויליאם בשנת  .2100המשך נבדוק את הפער
בסיקור אירועים אלו בין העיתונים השונים.
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נשאל כעת מה בנוגע לסיקור של הנעשה בתוך האיחוד האירופי עצמו .בבואנו לשאול שאלה זו
נוכל להניח הנחת מוצא לפיה נושאי פנים אירופים יעניינו פחות את הציבור הישראלי ,שמתעניין
באיחוד האירופי רק ביחס לישראל ולא כגוף בפני עצמו .יחד עם זאת ,מעניין היה לגלות כי נושאי פנים
הם נושאים המסוקרים באופן תדיר בעיתונים הנבדקים,ומחזיקים באופן קבוע כרבע מכמות הכתבות
הנסקרות .לעומת זאת ,אם נסתכל על הכתבות שסיקרו נושאי פנים בחלוקה למדינות ונשאל כמה מתוך
הכתבות הללו נוגעים לאיחוד האירופי עצמו ,נגלה כי בשנת  2100רק  4%מכתבות הפנים עסקו
במוסדות האיחוד האירופי ו 9%-באירופה באופן כללי ,ב 01% 2101 -מהכתבות עסקו באיחוד האירופי
ו 1%-באירופה באופן כללי ואילו ב 2116 -הם היוו רק  5%מהסיקור .
ניתן להגיד ,אם כן ,כי נושאי הפנים מהווים נתח גדול בסיקור אך ברמה הבילטראלית -את
הציבור הישראלי מעניינים נושאי הפנים הקשורים למדינות החשובות לו ביותר -המדינות הבולטות
והחזקות באיחוד האירופי ופחות באיחוד האירופי עצמו.
בדיקה דומה נערכה על הנושא הפוליטי וחשיבותה גדולה מכיוון ששלושת השנים שנבדקו היו
רוויות במערכות בחירות -החל ממערכת הבחירות בבריטניה 34ב 2101-לה קדם סיקור נרחב כבר ב-
 ,2116דרך מערכות לנשיאות בצרפת ובגרמניה כמו גם בהולנד ,בלגיה ועד הבחירות הגורליות ביוון
בזמן המשבר הכלכלייחד עם זאת ,נתון מעניין שגיליתי בהשוואה לסעיף מס'  3הוא שדווקא באותה
שנה ,2116-שהייתה רוויה מערכות בחירות וקמפיינים במדינות שנמצאות בראש טבלת הסיקור
הישראלית ,סוקרו פחות מערכות בחירות פנים מדינתיות .רק  31כתבות מתוך  045כתבות שעסקו
בנושאי פנים פוליטיים 21% ,מהכתבות עסקו בנושאי הבחירות ביוון ,גרמניה(בחירות לפרלמנט)
מערכות הבחירות בצרפת ובבריטניה כמו גם הבחירות בהונגריה שתפסו כותרות בעיקר בגלל עליית
הימין הקיצוני .בשנת  2116הבחירות השונות במדינות החברות באיחוד האירופי היוו  21%מכלל
הכתבות שסיקרו נושאי פנים פוליטיים ,אחוז אחד מכלל הכתבות .ניכר כי הבחירות למדינות השונות
ב 2116-עניינו הרבה יותר את הציבור הישראלי מאשר הבחירות לפרלמנט האירופי ולנשיא אירופה.
בשנת  00% 2101מהכתבות שסיקרו נושאים פוליטיים עסקו במערכות הבחירות השונות ,אך חשוב
לזכור שהעיסוק בנושאים פוליטיים ונושאי פנים היוה סה"כ  41%מהנושאים המסוקרים.
מידת ההתעניינות של הציבור הישראלי במדינות החברות באיחוד האירופי.
.4
טרם הצגת הנתונים ,ברצוני להציג מספר אמירות כלליות לנושא ,עליהם גם נרחיב ביחס לכל
עיתון ועיתון בהמשך:
א.

המדינות המסוקרות ביותר הן המעצמות הגדולות :בריטניה ,גרמניה ,איטליה וצרפת.

מוסדות האיחוד האירופי לרוב נמצאות מקום החמישי אך בשנים  2101ו 2100-ראינו גם את יוון
וספרד שנפגעו קשה מהמשבר הכלכלי כבולטות .עובדה מעניינת נוספת היא העניין היחסי של
עיתוני ישראל במדינת הוותיקן ,הסיקור הנרחב של ביקור האפיפיור בישראל ,של יחסי ישראל עם
הוותיקן ושל פרשיות הקשורות בוותיקן.
ב .הסיקור החדשותי של המדינות הללו מעניין ,בעיקר משום שלרוב קיים יחס שלילי בין
היחסים ברמה המדינית בין שתי המדינות לבין אופן הסיקור בפועל .דוגמאות מרכזיות הן בריטניה
ואיטליה .בריטניה מסוקרת באופן חיובי ניטרלי לרוב וכמות הסיקורים מאוד גבוהה -למעשה
בריטניה עומדת בראש המדינות המסוקרות וזאת למרות מערכת היחסים הבעייתית של ממשלת
ישראל עם ממשלת בריטניה שבאה לידי ביטוי בפרשיות מובילות בשנים הללו כמו החרם האקדמי
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על ישראל בבריטניה ,פרשת חיסול אל מבחוח ,איסור הכניסה של ציפי ליבני לבריטניה ועוד .לעומת
זאת ,איטליה  ,שנחשבת לאחת מידידותיה הגדולות של ישראל באירופה ,סובלת מסיקור שלילי,
נוטה לרכילות בעיקר בכל הק שור לראש ממשלת איטליה ,סילביו ברלוסקוני .ברלוסקוני תמך
במשך תקופה ארוכה בהצטרפותה של ישראל לאיחוד האירופי )(Pardo in Lucarelli 2012, 18
וזכה למערכת יחסים חמה ואוהדת עם הממשל הישראלי .הסיקור העיתונאי בישראל לאיטליה
בכלל ולברלוסקוני בפרט (על אף שניתן להגיד כי לא מדובר בנושא האפשר היה לסקרו בצורה
חיובית) היה לא אוהד בעליל 00% .מהסיקור הפרשיותי ב 6% ,2116-מאותו סיקור ב2101-
ו 1%-ב 2100-נגע אך ורק לפרשיות ברלוסקוני ,דיווח שהוא רכילותי ביסודו .הסיקור היה,רובו
ככולו ,שלילי  11% :מהכתבות שעסקו בברלוסקוני ב 2100-סוקרו באופן שלילי 61%,מהכתבות ב-
 2101ו 51%-מהסיקור ב.2116-
נציג את הגרפים הרלוונטיים:
תרשים מס'  :7סיקור מדינתי שנת :2116
שוויץ שבדיה
3% 4%

הוותיקן
4%
בריטניה
25%

מוסדות איחוד
אירופי
7.5%

ספרד
4%

יוון
2%

גרמניה
14%

צרפת
16%

איטליה
11%

מדינות איחוד
אירופי
8%

תרשים מס'  :6סיקור מדינתי שנת :2101
איטליה
6%

אירלנד
3%

צרפת
14%

פולין
9%
ספרד
5%

בריטניה
24%
גרמניה
13%

יוון
3%

מוסדות איחוד
אירופי
11%
מדינות איחוד
אירופי
1%
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תרשים מס'  :01סיקור מדינתי שנת :2100
ספרד פורטוגל
2%
4%
מוסדות איחוד
אירופי
18%

בריטניה
18%

פולין
2%
איטליה
10%
יוון
8%

צרפת
14%

גרמניה
11%

מדינות איחוד
אירופי
11%

.5

אופן הסיקור גם הוא משמעותי ומדובר בנתון חשוב שגם ניתן להשוותו

למחקר קודם שנעשה והוצג לעיל במסמך:
Lucarelli, Sonia and Fioramonti Lorenzo (ed): Research report on the project: The
external image of the European Union- Phase two
שהציג סיכום של שורה של מחקרים שנעשו בעולם ובתוכם -ראשיתו של מחקר זה כפי שהוצג
על ידי ד"ר שרון פרדו .35מחקר זה הציג את ממצאי המחקר בחצי שנה בין  ,2111-2117ומציג לגבי אופן
הסיקור השערה שמופרכת לפיה הסיקור הישראלי את האיחוד האירופי הוא אינפורמטיבי ושלילי
בעיקרו .ממצאי המחקר מגלים דווקא כי הסיקור נוטה להיות אינפורמטיבי וחיובי .
)(Pardo in Lucarelli 2012, 36-37
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בעזרתם של אייל קנץ ומיכל אשכנזי -הקרדיטים מופיעים במסמך המצ"ב.
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במחקרנו אנו שסקר שלוש שנים של סיקור עיתונאי ,השערת המחקר הראשונית משנת 9229
מאוששת ,ואני רואים כי הסיקור נוטה להיות אינפורמטיבי-שלילי ,ניכרת נימה ביקורתית של ממש,
והעניין בולט בכל הנוגע למשבר הכלכלי באיחוד האירופי.
להלן טבלה המסכמת את אופן הסיקור בחתך לשנים :
תרשים מס' :00אופן הסיקור הכולל בחתך לשנים :2116-2100
שנה

ניטרלי

אחוזים
שנתיים

שלילי

אחוזים
שנתיים

חיובי

אחוזים
שנתיים

2009

1108

42%

1039

39%

493

19%

2010

973

41%

1074

45%

368

14%

2011

1573

49%

1170

37%

433

14%

סך הכל

3654

1294

3283

חלק שני :הסיקור העיתונאי הכולל בישראל בין השנים  :2116-2100מבט שנתי בחלוקה
לעיתונים:
לאחר שסקרנו מסקנות בולטות בצורה רוחבית ,נסקור כל שנה באופן פרטני על מנת לנתח כל
עיתון בנפרד .36בבואנו לעשות זאת עלינו לזכור את המידע שהוצג קודם לכן לפיו העיתונים דוברי
העברית בישראל מהווים מדגם מייצג של האוכולוסיה הישראלית וזאת על אף שאחוזי החשיפה
שלהם משתנים בצורה קיצונית מעיתון לעיתון .נושא זה קריטי במיוחד במחקרנו אנו מכיוון שכאן
נראה כי העיתון שזוכה לחשיפה הנמוכה ביותר  ,עיתון "הארץ" 37הוא דווקא זה שמחזיק במספר
הכתבות הגדול ביותר ובסיקור המעמיק ביותר " .ידיעות אחרונות" " ,מעריב" ו"ישראל היום" שאחוז
החשיפה שלו גבוה במיוחד עקב היותו חינמון  ,תופשים נתח קטן משמעותית מסך כל הכתבות
הנסקרות ומסקרים באופן שטחי הרבה יותר עם דגשים שונים לחלוטין.
בחלק הבא נסמן מגמות בולטות ונשאל -האם ישנה דומות בנושאים הנבדקים בכל העיתונים,
כיצד נבדקים הנושאים הללו והאם אופן הסיקור משתנה בצורה משמעותית מעיתון לעיתון.
שנת :9221
שנת  2116הייתה שנה רגועה יחסית מבחינת אירועי חוץ שדרשו את תשומת ליבנו במדינות
האיחוד האירופי .לפני שנציג מסקנות עיקריות  ,ונטיות ,נציין כי זוהי שנת ההתחלה של המשבר
הכלכלי באיחוד האירופי  ,זאת הייתה גם השנה שבה נכנסה לתוקפה אמנת ליסבון ומונה בה נשיא
לאיחוד האירופי ,הרמן ואן רומפוי וכן הנציבה עליונה לנושאי חוץ וביטחון ,קתרין אשטון .הבחירות
לפרלמנט האירופי נערכו באותה השנה כמו גם בחירות בפרלמנט הגרמני וכן תחילת מסע הבחירות
לקראת בחירות  2101בבריטניה .שתי ועידות מרכזיות לאיחוד האירופי היו ועידת דרבן וכן ועידת
36

נספח לעבודה זו יציג את הגרפים הרלוונטיים בחלק זה -שלושת העיתונים בחלוקה לשלושת השנים ,לפי מפתח
של מדינות מסוקרות ,נושאים מסוקרים ,אופן סיקור ופרשיות מרכזיות מסוקרות.
37
כפי שראינו בפרק הקודם ,זוכה לכ 1%-על פי סקר  TGIהאחרון שבדק את המחצית הראשונה של  .2012לצורך
מחקרינו נציין כי בשנים שנחקרו לא היה שינוי משמעותי בנתון זה ,ראו כתבה מהפרק הקודם
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קופנהגן לאיכות הסביבה ,שם שיחק האיחוד האירופי תפקיד מרכזי והשתתפותו שם יכולה להיות
מובנת כנקודה שבה משתקפת התדמית האירופית כמובילה בתחום האזרחי -איכות הסביבה .לצד חלק
זה ניתן גם להזכיר את הכישלון היחסי של ועידת קופנהגן.
נושא מרכזי ביחסי ישראל והאיחוד האירופי בשנה זו היה גם מבצע "עופרת יצוקה" שפרץ
בסוף שנת  2117ונגמר בינואר  .2116מדובר במבצע שהתרחש בשטח ישראל אך אירופה הייתה מעורבת
בו מאוד בכל הנוגע למשא ומתן הדיפלומטי הנוגע לסיום המבצע כמו גם ביקורת רבה על ישראל במהלך
המבצע עצמו .אני בוחרת שלא להרחיב בנוגע למבצע זה בעיקר מכיוון שסיקור הביקורת האירופית על
המבצע היה נמוך יחסית 4% -בידיעות אחרונות 2% ,בישראל היום ,במעריב המבצע כלל לא הזוכר
בהקשר האירופי אבל כן בהקשר של דו"ח גולדסטון ואילו בעיתון הארץ ,רק אחוז אחד מהכתבות
סיקר את מבצע זה בהקשר האירופי .מכיוון שברור כי נושא זה זכה לסיקור רב בעיתונות הישראלית,
אני מניחה כי הסיקור הנמוך נובע בעיקר משני גורמים -מתן דגש גדול מאוד לנעשה בישראל בכל הנוגע
למבצע זה כמו גם דו"ח גולדסטון ,שלא נקשר בואפן ישיר לאירופה ולכן לא נכלל במסד הנתונים שלנו
על אף שסוקר בהרחבה.
אירועים מרכזיים נוספים שנקשרו לישראל היו בילטרליים באופיים דוגמת ביקור האפיפיור
בישראל והפרשיות השונות שנקשרו בשמו של נשיא איטליה דאז ,סילביו ברלוסקוני .גם רצח על בסיס
אנטישמי בצרפת של אילן חלימי זכה לסיקור רב וכן שני נושאים מרכזיים -סגירתה של מרפאה
ישראלית שעסקה בהפריות ללא היתר ברומניה וסיקור מוטעה של עיתון שבדי שטען כי חיילי צה"ל
סוחרים באיברי אדם .נושא חשוב שהתפתח בחודש האחרון של  2116ולכן יהיה רלוונטי יותר לניתוח
של  2101היה מבצע "עופרת יצוקה" והיחסים הדיפלומטיים בין ישראל למוסדות ומדינות האיחוד
האירופי .לסיום נזכיר שני אירועים "משניים" יחסית בהקשר זה והם משפטו של איוון דמאניוק
בגרמניה ועליית הימין הקיצוני במדינות אירופה.
אם נסתכל לרגע בסיקור בכל עיתון בנפרד ,נתייחס לנאמר בתחילת הפרק בסקירה של כל
עיתון ועיתון .בשנת  2116נראה לראשונה נתון שיחזור על עצמו בכל שנה -הפער הגדול בסיקור בין
עיתון "הארץ" לעיתונים דוברי העברית האחרים .מתוך  2732מאמרים שסיקרו את הקבוצה
הנבחרת 0479 38מאמרים סוקרו על ידי עיתון הארץ -שהם יותר מ 51%-מהמאמרים ( .)52.3%הפער בין
ידיעות אחרונות ומעריב לא היה משמעותי  515-מאמרים במעריב לעומת  577מאמרים בידיעות
אחרונות וישראל היום שנכלל רק ברבעון האחרון עם  073מאמרים סיקר בכמות דומה להם לאור
תוצאת הרבעון ,כך ניתן להניח .נתון זה אמנם מרשים אך יש לזכור שתי מסקנות חשובות בהקשר זה:
עיתןון הארץ סובל מחשיפה נמוכה יחסית -מקום רביעי בסקר  TGIהאחרון ונתפש כמייצג את המיעוט
שמרכיב את האליטה השמאלנית-סוציאליסטית בישראל  .לצד זה ,עיתון הארץ נחשב לעיתון הישראלי
המוביל בקריאה מחוץ לישראל 39כך גם כאן קיים פער מעניין ,הפעם בין הנתונים העולים למשמעות
בנוגע לייצוג דעת הקהל הישראלית -העיתון שזוכה לחשיפה נמוכה ביותר הוא זה שמסקר בהרחבה.
ישראל היום:
העיתון "ישראל היום" כאמור ,נכנס לסיקור ברבעון האחרון של  .2116ניתן להגיד כי
הוא מסקר בצורה רחבה את האיחוד האירופי אך  01%מכתבותיו העוסקות במשבר הכלכלי
38

מוס דות איחוד אירופי ,מדינות החברות באיחוד האירופי ואירופה באופן כללי .גם הוותיקן ושוויץ נכללו בסקירה
39
לצידו ישנו ה-ג'רוזלם פוסט ,שנחשב בעל אוריינטציה ימנית יותר והגירסא הישראלית של ההרלד טריביון אותה
מוציא גם ה Jerusalem Post-

LXII

באיחוד האירופי מסקרות נושא זה באופן שלילי תוך כדי הבעת ביקורת ואני מוצאת נתון זה
כנתון גבוה יחסית לעיתון המתיימר לשקף תמונה כזאת או אחרת 00% .מסיקוריו נוגעים
לאיחוד האירופי ו 01%-לגבי אמנת ליסבון ,נתון כאמור שהינו גבוה יחסית.
מעריב:
עיתון מעריב סוקר בשנה זאת בלבד לאור הירידה בנתוני החשיפה שלו 1% .מסיקוריו נוגעים
במוסדות האיחוד האירופי  .נושאים פנימיים באיחוד האירופי מהווים יותר משליש מהכתבות39% -
ואילו המשבר הכלכלי וסיקורו השלילי הם  9%מהכתבות .נושאים הקשורים לישראל נמצאים כאמור
בראש רשימת המסוקרים .באוגוסט  ,2102עקב נתוני מכירות נמוכים ,מכריז דירקטוריון העיתון על
הפסקת הדפסת העיתון בימי חול.40
הנושאים המסוקרים יותר בעיתון הארץ הם הנושאים הכלכליים הקשורים באיחוד האירופי
וכן נושאי פנים אירופיים המסוקרים פחות בעיתונים האחרים .הנושא הכלכלי כאמור הוא הנושא
המסוקר ביותר ב 2116-שהיא תחילתו של המשבר הכלכלי באיחוד האירופי .העיתון סיקר בפירוט גם
את הכנסתה לתוקף של אמנת ליסבון  ,את הבחירות האירופיות ואת מינויים של בעלי התפקידים
באיחוד האירופי.
ברמה הכללית ,ניכר סיקור נמוך יחסית של האיחוד האירופי כיישות ומתוך המאמרים
שהזכירו וסקרו את מהמשתנים שנסקרו 9.5%,הזכירו את מוסדות האיחוד האירופי .מכיוון שמספר
אירועים מרכזיים מאוד בהתפתחות האיחוד האירופי התרחשו בשנה זו מדובר בנתון מאכזב .עוד נתון
חשוב הוא ש 12% -מתוך  9.5%האיזכורים של מוסדות האיחוד האירופי היו שליליים .העיתון
המוביל בסיקור חדשות חוץ בכלל וחדשות הנוגעות לאיחוד האירופי בכלל" ,הארץ" סיקר את מוסדות
האיחוד האירופי ב 9%-מכתבותיו בלבד.
סוגייה נוספת שעולה היא הפער היחסי שבין הנעשה ברמה המדינית בין מדינות האיחוד
האירופי והאיחוד האירופי עצמו לבין האופן שבו בוחרת לסקר התקשורת הישראלית את הנעשה.
מייד אציג מספר דוגמאות אך ניתן להגיד כי מכיוון שאנו יוצאים מנקודת הנחה כי תקשורת מעצבת
ומובילה דעת קהל ,הרי שמדובר פה בפער שמעורר השתאות ומעלה שאלות גם בנוגע למשמעות ברמה
התפישתית .אם ראינו כי האופן שבו האיחוד האירופי נתפש בקרב שחקניות אחרות במערכת
הבינלאומית משפיע ומעצב את הנוכחות שלו במערכת הבינלאומית ,הרי שפער כזה מעורר שאלה לגבי
המדיניות הלכה למעשה ,של האיחוד האירופי מול ישראל  ,היא מקרה הבוחן .שתי דוגמאות שנביא
לצורך הצגת סוגייה זו הן האופן שבו סוקרו הנושאים הפוליטיים אירופיים בישראל -הבחירות
לפרלמנט האירופי ,בחירתם של נשיא ונציבת יחסי החוץ של האיחוד האירופי ואמנת ליסבון .מעבר
לסיקור הנמוך של אירועים אלו שמעיד על חוסר עניין ואולי גם על חוסר הבנה בכל הנוגע לענייני
האיחוד האירופי אני רואה בכך הוכחה לפער הציפיות ופער הלגיטימציה לאיחוד האירופי בקרב
חברותיו למערכת הבינלאומית .נתבונן במספרים :בין  2-9%לסיקור הבחירות לפרלמנט ,אמנת ליסבון
ומינוי התפקידים החדשים באיחוד האירופי ,פחות מאחוז בסיקור המשבר הכלכלי .דווקא העיתון
ישראל היום כיסה ב 00%-מכתבותיו את אמנת ליסבון.41

40

נקרא בתאריך http://www.news1.co.il/Archive/001-D-308561-00.html ,1.6.12
41
יש לזכור כי ישראל היום נכנס לבסיס הנתונים ברבעון האחרון של שנת  ,2006באוגוסט בעקבות סקר  TGIשהציג
אותו במקום הראשון בתפוצה ארצית ולכן מדובר בתוצאות שאינן מייצגות את השנה כולה
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דוגמאות לכתבות שעסקו בבחירת נשיא האיחוד האירופי:


"האירופי מספר אחד" ,21.00.16 ,נדב איל" ,מעריב" ,סיקור אינפורמטיבי.



"קמה מדינת אירופה" ,4.00.16 ,נדב איל" ,מעריב" ,סיקור חיובי.



"מנהיגי אירופה בחרו באלמונים למחצה להנהיג את האיחוד" ,21.00.16 ,אסף אוני,
"הארץ" ,סיקור שלילי.



"סוף המירוץ :האיחוד האירופי בוחר נשיא" ,01.00.16 ,מנחם גנץ וסוכנויות הידיעות,
סיקור אינפורמטיבי.



"הרמן מי?" ,21.00.16 ,בועז ביסמוט" ,ישראל היום".

נושא שניתן להגדירו כקשור ליחסים בין ישראל לאיחוד האירופי באופן עקיף ,ואולי הייתי
מקשרת אותו יותר לתפישה של האיחוד האירופי בקרב הציבור הישראלי הוא נושא עליית הימין
הקיצוני באיחוד האירופי .הרי עליית הימין הקיצונית ניתנת להסבר בחוסר שביעות רצון מהאיחוד
האירופי .42בצד הישראלי ,המשמעות יכולה להיות טיפה שונה .לאומנות אירופית מתבטאת גם בחוסר
שביעות רצון מהנוכחות המוסלמית במדינות האיחוד האירופי ,נושא שיכול להתפרש דווקא כפרו
ישראלי .מדובר למעשה בנושא שיש לו נגיעה ברורה לישראל אם כי לא מעיד בהכרח על הבנה את
הסיבות שבעטיין עלו מפלגות הימין הקיצוני לכותרות במדינות אירופה .לאור כל זאת יכולנו לצפות
לסיקור מרכזי של נושא זה ,והופתעתי לגלות כי הסיקור היה משני ביותר 04 -כתבות בלבד בכל
העיתונים יחד ,שהם פחות מאחוז מסך הכתבות הנסקרות .מעבר לכך ,חשוב לציין כי עיתון הארץ
כמעט ולא סיקר נושא זה (כתבה אחת בלבד המוצגת כאן בסיקור ניטרלי).
דוגמאות לכתבות שסקרו נושא זה:


"מחכים לפיהרר" ,02.01.16 ,מייק סטאק -לוס אנג'לס טיימס" ,מעריב" ,סיקור שלילי.



"האיחוד (הגזעני) האירופי" ,26.01.16 ,אלדד בק" ,ידיעות אחרונות" ,סיקור שלילי.



"הגנרלים ומלחמתם בימין הקיצוני" ,20.01.16 ,אלי לאון וסוכנויות הידיעות" ,ישראל
היום" ,סיקור חיובי.



"השגים למפלגת הימין הקיצוני באוסטריה בבחירות המקומיות" ,2.3.16,אסף אוני,
"הארץ" ,סיקור ניטרלי.

נושא נוסף שניתן לקשרו לסוגיית הניראות האירופית הוא ועידת קופנהגן .מדובר
בועידה עולמית מטעם ארדון האומות המאוחדות ועסקה בנושאי האקלים . 43הועידה נערכה
בדצמבר  .2116בועידה זו ,קיוו האקטיביסטים כי נושא פליטות גז החממה יעלה על השולחן
ויטופל בצורה בולטת על מנת לוודא שמדינות שלא מקפידות על ירידה באחוזי ייצור גז החממה
יאויימו בסנקציות אם לא יעשו כן.
42

למצוא מהצעת המחקר כתבות
43
מתוך :אתר האומות המאוחדות ,נקרא בתאריך ה1.6.12-
http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php
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ועידה זו ,נחשבה ככישלון והאיחוד האירופי ספג קיתונות של רותחין על נושא זה,
בעיקר מכיוון שנחשב למוביל בעניין איכות הסביבה .כאן ניתן לראות כיצד הציפייה הייתה
שהאיחוד האירופי ינהג כמעצמה משמעותית אך בפועל -נכשל.
דוגמאות לסיקור של נושא זה:


"הפשרה של הרגע האחרון" ,21.02.2116 ,מעריב ,גו'לייט איילפרין ואנתוני פאיולה (מאמר
מתורגם) ,סיקור אינפורמטיבי.



"ועידת האקלים על סף כישלון" ,01.02.2116 ,מעריב ,גבי גודלמן ,אריק בנדר ועדי
חשמונאי ,סיקור שלילי.



"מלחמת עולם" ,1.02.2116 ,ידיעות אחרונות ,יגאל רום ,אינפורמטיבי.



"לרגל הועידה :שירותי מין חינם בקופנהגן" ,9.02.2116 ,אלי לאון וסוכנויות הידיעות,
שלילי.

סוגייה נוספת שנשים עליה דגש ונבחן אותה גם ביחס לשנים הבאות היא סוגיית הסיקור של
נושאים הנוגעים באיחוד האירופי וישראל יחד .כאן נכלול יחסים מדיניים ,יחסים כלכליים וכו'.44
באופן כללי ניתן להגיד כי בשנת  2116מספר הכתבות שעסקו ביחסי ישראל איחוד אירופי
בתחומים השונים כפי שהוצג בתחילת הפרק נמצא ביחס ישיר לכמות הכתבות העוסקות ביחסי חוץ
באופן כללי ובאיחוד האירופי  45בפרט .מעבר לכך ,ניכר כי הכתבות המסוקרות ביחס לישראל שכיחות
יותר דווקא בקרב העיתונים שמסקרים פחות את האיחוד האירופי דהיינו שלושת העיתונים מעריב,
ידיעות וישראל היום .אלו דווקא העיתונים המייצגים דעת קהל ואילו "הארץ"  ,המסקר לעומק חדשות
חוץ ואת האיחוד האירופי נמצא נמוך יחסית כאמור בכמות החשיפה.
דוגמאות לסיקור של נושאים אלו:


"שר החוץ הצרפתי :ישראל אינה מעוניינת בשלום" ,00.6.16 ,בועז ביסמוט" ,ישראל היום",
סיקור שלילי.



"אירופה :סוף שבוע של הפגנות נגד ישראל" ,00.0.16 ,אסף אוני" ,הארץ" ,סיקור אינפורמטיבי
בהמשך למבצע "עופרת יצוקה".



" הגרמנים על עסקת שליט:זה ייקח חודשים" ,21.7.16 ,רונן ברגמן ואלדד בק" ,ידיעות
אחרונות" ,סיקור אינפורמטיבי.
" מבוכה בבריטניה :בית משפט מנע צו מעצר נגד ברק" ,31.6.16,כתבת שער ללא ציון כותב,
"מעריב" ,סיקור שלילי.



האנטישמיות ,נסקרה כתת נושא נפרד -כלומר לא נכללה בנושאי הפנים מכיוון שיש לתת את
הדעת על האנטישמיות ביחס לישראל.
באנטישמיות עסקו  01%מהכתבות בהארץ ומהכתבות המסוקרות בידיעות אחרונות5%,
מהכתבות במעריב ו 2%-מהכתבות בישראל היום .וגם כאן אפשר למצוא מסקנות מעניינות -עלייה
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יש לציין כי חלק מהמאמרים נגעו במספר נושאים וכן ישנם מאמרים שלא נגעו בנושא מסוים אלא היו כלליים יותר,
לכן האחוזים המוזכרים כאן הם לא ביחס למספר הכולל של המאמרים אלא ביחס לסה"כ הנושאים שנזכרו במאמרים
45
עפ"י הקריטריונים שציינו
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במקרים אנטישמיים שקשורה בפרשיות ישראליות שזכו לחשיפה רבה באיחוד האירופי וכו' -אך זהו
נושא לעבודה אחרת .בהקשר של התפישה הישראלית את האיחוד האירופי ,ניתן לחבר נושא זה
לתדמית האירופאית כפרו-פלשתינית ,אנטישמית ואנטי ישראלית באופן כללי.
פרשיה נוספת שניתן לקשרה לנושא האנטישמיות היא פרשיית הרצח של אילן חלימי.
אילן חלימי ,צרפתי יהודי נרצח ועונה על ידי כנופיית מהגרים מוסלמים בשנת  .2119סיבת
הרצח הייתה אנטישמיות ,סיבה שהוכחשה בתחילה על ידי השלטונות בצרפת .בשנת 2116
פורסמה הכרעת הדין בנושא של חלימי.
דוגמאות לסיקור פרשיה זו:


"רוצחו של אילן חלימי -למאסר עולם" ,02.1.16 ,נדב איל" ,מעריב",
אינפורמטיבי.



"כסף ויהודים -זה כל הסיפור" ,01.1.16 ,מרדכי יחמוביץ'" ,מעריב" ,שלילי.



" עונש מאסר עולם נגזר בפאריס על מנהיג רוצחי אילן חלימי" ,02.1.16 ,לה מונד,
"הארץ" ,אינפורמטיבי.

דוגמא נוספת תהיה כתבה בעיתון שבדי שסיקרה את חיילי צה"ל כסוחרים באיברים.
פרשה זו זכתה לסיקור יחסית גבוה (לדוגמא 02% ,בידיעות אחרונות) .דוגמא לסיקור זה
תהיה:


"ממלכת השנאה" ,23.7.16 ,עדי פורת" ,ידיעות אחרונות ,סיקור שלילי.

מה שמעניין במיוחד לדעתי בפרשה זו  ,שהיא קושרת למעשה בין מקרה שהוא "פנימי"
לכאורה ,לא קשור למדיניות ממשלתי מסוימת ,אך הסיקור בישראל התייחס לסיפור זה
כהוכחה לאנטישמיות הרווחת בשבדיה וליחסים העכורים מטעמים אלו בין ישראל לשבדיה.
שנת :9292
מבחינת סיקור חדשותי ,עיתון מעריב לא סוקר בשנת  2101מכיוון שנתוני החשיפה שלו היו
נמוכים מדי ולכן הוכתר כלא רלוונטי .סוקרו שלושה עיתונים דוברים עברית :ידיעות אחרונות ,מעריב
וישראל היום.
גם כאן ניתן לראות פער גדול בסיקור בין עיתון הארץ לבין שני העיתונים האחרים .עיתון הארץ
סיקר את האיחוד האירופי ב 0331-מכתבותיו ואילו ישראל היום וידיעות אחרונות סיקרו בחצי
מהכמות 904 -ו 955-בהתאמה.
 52%מהכתבות המסוקרות הם של עיתון הארץ( ,ממוצע חודשי של  001כתבות לעומת 50
כתבות של ישראל היום ו 55-של ידיעות אחרונות) .בחלוקה לרבעונים ניתן לראות כי הרבעון השני ,בו
עלה נושא המשבר הכלכלי לכותרות הוא הרבעון המסוקר ביותר עם  114כתבות שהם  31%מהכתבות
סה"כ .עיתון הארץ סיקר סה"כ  0331כתבות ,לעומת  904בישראל היום ו 955-בידיעות אחרונות ,כך
שהפער שוב בולט ביותר.
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מספר האיזכורים הכולל של מוסדות האיחוד האירופי הוא  240פעמים בשלושה עיתונים9.5%-
ואילו ב 209 2116-פעמים בארבעה עיתונים  .1.1%כלומר ,קיים ירידה קלה (שניתן אולי להסבירה
בצמצום הסיקור – אותו נתון לגבי מספר הכתבות הכללי) ובסה"כ שומר על מקום קבוע51.9% .
מהאיזכורים של מוסדות האיחוד האירופי הם שליליים-כלומר סיקור שלילי של מוסדות האיחוד
האירופי.מדובר בעלייה של יותר מ 92%-לעומת שנת  ,9221וזאת למרות הירידה במספר הכתבות
שסוקרו הלכה למעשה.
שנת  9292לא הביאה עימה בשורות גדולות בנושאים העוסקים במוסדות האיחוד ולכן לא
ראינו סיקור (מלבד הנושא הכלכלי) .עליית הימין הקיצוני באירופה הוזכרה רק ב 9%-מהפעמים
ואילו הבחירות בבריטניה ,מדינה שכפי שראינו מעניינת מאוד את ישראל ,היוו  9%מהנושאים
הנסקרים.
שנת  2101הייתה מעניינת מאוד ברמה המדינתית כאשר רבות ממדינות אירופה הלכו לבחירות
או התחילו בקמפיינים לבחירות ולכן ראינו מספר גבוה יחסית של סיקורים בנושא-ברמה המדינתית
ולא האירופית .
פרשיות מרכזיות בשנת  2101היו בעיקר המשבר הכלכלי האירופי וכן פרשת חיסול אל מבחוח
שנקשרה בנוסף לישראל ,גם לאירלנד ולבריטניה שהגיבו בזעם על כך שהמחסלים נשאו דרכונים
בריטיים ואיריים .פרשה זו נקשרה באופן מהותי ליחסי ישראל והאיחוד האירופי ולכן ניתן לראות את
הסיקור המרכזי של יחסי ישראל והאיחוד האירופי ב .2101-בסיקור פרשה זו ניתן לראות יפה את
הפערים בין העיתונים השונים בכל הנוגע להתמקדות ביחסי ישראל והאיחוד האירופי .עיתון "הארץ",
שלגביו אני טוענת כי הוא נוטה להתמקד בנושאי חוץ ופחות בנושאים הקשורים לישראל מסקר ב01%-
מכתבותיו את יחסי החוץ עם ישראל  .רק  23מהכתבות עוסקות בפרשה זו 5% ,מסך הכתבות
המסקרות פרשיות בולטות עוסקות בפרשה זו" .ידיעות אחרונות" מסקר ב 21%-מכתבותיו את
היחסים המדיניים עם אירופה .באופן מפתיע ביותר ,רק  02מהכתבות עסקו בפרשה זו ,על אף הקשר
הישיר שלה לעיסוק בנושאי ישראל והאיחוד האירופי 4% ,מהכתבות שסיקרו פרשיות מובילות .העיתון
"ישראל היום" ,שנוקט בקו לאומי מאוד ,מסקר ב 6%-מהכתבות העוסקות בפרשיות את פרשה זו24,
כתבות סך הכל ,כאשר  22%מהכתבות בישראל היום עוסקות ביחסי ישראל והאיחוד האירופי.
דוגמאות לסיקור פרשה זו :


"הסתבכות דיפלומטית" ,07.2.01 ,מודי קרייטמן" ,ידיעות אחרונות" ,סיקור שלילי.



"הבריטים לא חיסלו בצפון אירלנד?" ,24.3.01 ,מודי קרייטמן" ,ידיעות אחרונות",סיקור
שלילי .שימו לב בכתבה זו לטון הביקורתי שקושר את הפרשה האקטואלית הזו עם
היסטוריה מהעבר .אטען כי זהו סיקור מגמתי בעליל.



" בריטניה מגרשת את נציג המוסד בלונדון בשל השימוש בדרכונים מזויפים בדובאי",
 ,24.3.01דנה הרמן" ,הארץ" ,סיקור אינפורמטיבי.



"משבר דיפלומטי ,הולכים ומסתבכים" ,07.2.01 ,בועז ביסמוט" ,ישראל היום" ,סיקור
שלילי.
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באותו הקשר סוקרה באותה שנה גם תפישתו של אחד הסוכנים הקשורים לפרשה זו ,אשר ניתן
לו השם "אורי ברודצקי" .אדם זה נתפס בפולין והובא למעצר בבריטניה .הנושא לא זכה לסיקור רב
בהקשר האירופי -אבל נכנס למסד הנתונים מכיוון שתפישת אדם זה הייתה בפולין ובריטניה ,מדינות
אירופיות.
דוגמאות לסיקור פרשה זו:


"הסתבכות בפולין" ,03.9.01 ,אלדד בק  ",ידיעות אחרונות" ,סיקור שלילי.



"הסתבכות נוספת :עצור ישראלי בפרשת אל מבחוח " ,03.9.01 ,עופר אדרת" ,הארץ",
סיקור שלילי.



"סוכן המוסד ברודצקי הוסגר לגרמניה" ,7.1.01 ,בועז ביסמוט" ,ישראל היום" ,סיקור
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אינפורמטיבי.

ידיעות אחרונות:
העיתון ידיעות אחרונות מסקר ב 5%-בלבד מהכתבות את מוסדות האיחוד האירופי .יוון
עולה בצורה משמעותית במספר הסיקורים מכיוון שהיא עומדת בראש המשבר הכלכלי עם 1%
מהאיזכורים 05% .מהכתבות עוסקות במצב הכלכלי באירופה .דוגמאות לסיקור כלכלי על יוון:


"יוון לא יכולה לדאוג לעצמה? האיחוד האירופי יעשה זאת" ,4.2.01 ,דניאל בטיני ,סיקור
שלילי.



"יוונים ,תתחילו לקום בבוקר" ,1.3.01 ,סוכנויות הידיעות ,שלילי.

עיתון זה עדיין מתעמק בנושאים הקשורים לישראל בעיקר כאשר  21%מהכתבות עוסקות
ביחסים בין ישראל לאיחוד האירופי .על אף הנאמר ,הסיקור של נושאי הפנים באיחוד האירופי מפתיע
בהיקפו 26% -סיקור של נושאים פנים אירופיים .הבחירות בבריטניה ,המדינה המסוקרת ביותר
באירופה ,הן  3%מהפרשיות המסוקרות עם  01כתבות שעסקו בנושא כאשר רק  3מהן שליליות .מכיוון
שרק  5%מהכתבות עוסקות באיחוד האירופי ניתן להבין מכך שמדובר לרוב בנושאי פנים בילטראליים,
מה שמחזק את הנטייה לראות את האיחוד האירופי כגוף חלש יותר מהמדינות החברות בו.
מבחינת פרשיות מובילות ,קיים כאמור עיסוק של  21%במשבר הכלכלי ,כאשר הסיקור על
המשבר הכלכלי הוא שלילי ביסודו ומהווה  36%מהסיקור השלילי (מסך כל הנושאים שנסקרו באופן
שלילי) כמעט  )91.9( 02%מהכתבות המזכירות את המשבר הכלכלי האירופי מסקרות אותו באופן
שלילי.

 46שימו לב לשינוי בטרמנולוגיה -מ"הסתבכות" ל"-סוכן מוסד" ,עובדות לאשורן ,וסיקור אינפורמטיבי
ולא שלילי.
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עיתון הארץ:
גם כאן רואים את ההבדל -יחס ישיר בין עיסוק נרחב יותר בחדשות חוץ שמוביל לעיסוק נרחב
יותר במוסדות האיחוד האירופי על חשבון נושאים הקשורים לישראל -קו שאותו אנו רואים בהבדל בין
העיתונים.
עיתון הארץ הזכיר ב 01%-מסיקוריו העוסקים במדינות האיחוד האירופי \ מוסדות האיחוד
האירופי \ אירופה באופן כללי את מוסדות האיחוד האירופי כאשר  7%מהסיקורים עוסקים ביוון ,ככל
הנראה עקב המשבר הכלכלי .חשוב להזכיר כי גם כאן ,מתוך הכתבות המסקרות את מוסדות האיחוד
האירופי 45% ,מהם מסקרים את המשבר בקו שלילי.
שני נתונים ששונים באופן משמעותי מהעיתונים האחרים הם סיקור הכלכלה וכן מספר
האיזכורים של קשרי החוץ בין ישראל לאיחוד האירופי  ,נתון שהוזכר לעיל גם בהקשר של פרשת חיסול
מבחוח .בעוד שבעיתונים האחרים ניכר אחוז גדול יחסית שנע סביב השליש של סיקור נושאים
הקשורים בישראל ,בעיתון "הארץ" נושא זה מסוקר רק ב 01%-מהאיזכורים 23% .מהאיזכורים הם
נושאי פנים במדינות האיחוד האירופי ו 01%-הם נושאים פוליטיים פנימיים 46% .מהכתבות המזכירות
פרשיות חדשותיות עיקריות עוסקות בנושא המשבר הכלכלי באיחוד האירופי כאשר  92%מהכתבות
הללו מסקרות את המשבר הכלכלי באופן שלילי .גם כאן הבחירות בבריטניה מסוקרות באופן בולט עם
 6%מהפרשיות החדשותיות המוזכרות.
יוון מוזכרת ברוב הכתבות על האיחוד האירופי ,אבל בעיתון הארץ יש גם סיקור רב של אירלנד
בהקשר של המשבר הכלכלי ,רק  3%אבל רק בהקשר זה.


"הכלכלה של ערש תרבות המערב מזכירה מדינות עולם שלישי" ,21.1.01 ,יוליה ויימן,
"הארץ" ,סיקור שלילי.



"הפרלמנט היווני אישר את הרפורמה במערכת הפנסיה" ,00.1.01 ,ניו יורק טיימס,
"הארץ" ,סיקור אינפורמטיבי.

יש לציין כי על אף העלייה בסיקור של יוון בעיתונים השונים ,ניכר כי עיתון הארץ סקר את
הנעשה שם בצורה המקיפה ביותר 62% -מהכתבות שסיקרו את יוון עסקו בכלכלה שלה ו-ו29%-
מהכתבות שעסקו במשבר הכלכלי באירופה סיקרו את יוון בהקשר זה.
בעיתון זה הסיקור של הבחירות בבריטניה גדול יחסית 6% -מהפרשיות המסוקרות וזאת
לעומת שלושת האחוזים שראינו בידיעות אחרונות ,כאשר בדומה לנעשה בידיעות אחרונות ,גם כאן
הסיקור הוא חיובי ביותר .ניכר כי גם בעיתון זה ניתן לראות קו המתבטא בסיקור שלילי בכל הנוגע
לאיחוד האירופי כיישות ולעומת זאת ,כשמדובר בנושאי פנים במדינות חזקות ,אנו רואים סיקור נרחב
וחיובי.
ישראל היום:
גם כאן הסיקור העיקרי הוא של חמשת המדינות המובילות :בריטניה ,צרפת ,איטליה ,גרמניה
ויוון ,כאשר מוסדות האיחוד האירופי מוזכרים ב 02%-מהאיזכורים – מה שממקם את מוסדות
האיחוד האירופי כמאוזכרים יותר מיוון ( ,)5%נתון שונה משאר העיתונים ומעניין -מספר הכתבות
בעיתון זה הוא הנמוך ביותר ( 904כתבות שנתיות) ואילו אחוז הסיקור של מוסדות האיחוד האירופי
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הוא הגבוה ביותר .בהמשך נביא את הראיון עם עורך חדשות החוץ של "ישראל היום" וננסה להבין מה
יכולה להיות המשמעות של נתון זה .על אף כל זאת ,שימו לב כי  59%מהכתבות שבהם מאוזכרים
מוסדות האיחוד האירופי מסקרות את מוסדות האיחוד באופן שלילי ,כלומר הסיקור הגבוה לא מעיד
בהכרח על ניראות גבוהה של האיחוד האירופי אלא אולי ביקורתיות גבוהה כלפיו.
יחסי החוץ בין ישראל לאיחוד האירופי מאוזכרים ב 22%-מהפעמים -הנתון הגבוה ביותר מכל
העיתונים ,כאשר גם העיסוק בנושאי פנים גבוה ,עם  21%מהכתבות .רק  00%מהנושאים המסוקרים
הם נושאים כלכליים .בהקשר זה ,המשבר הכלכלי באיחוד האירופי מהווה  ,24%כמעט רבע מהפרשיות
החדשותיות המוזכרות שבדקנו כאשר  12%מהכתבות הללו מסקרות את המשבר הכלכלי באופן שלילי.
הבחירות באנגליה מוזכרות ב 02%-מהכתבות – שוב ,הנתון הגבוה מכל העיתונים .תשע כתבות
המסקרות באופן שלילי את התגובה האירופית למשט לעזה משקפות ,כפי שראינו בפרק הקודם ,את
הקו הלאומי ומכאן -הביקורתי יותר של העיתון.
דוגמאות לכתבות המסקרות את המשט לעזה ,משלושת העיתונים:


"אירופה נגד הסגר :איננו מקובל" ,05.9.01 ,שלמה צזנה ,ליאור יעקובי וסוכנויות
הידיעות" ,ישראל היום" ,סיקור שלילי.




"צעדים כלכליים נגד ישראל במדינות אירופיות" ,9.9.01 ,דנה הרמן ,עופר אדרת ,אנשיל
פפר וברק רביד" ,הארץ" ,סיקור אינפורמטיבי.
"אסאנאר -אם ישראל תיפול -כולנו ניפול" ,07.9.01 ,דנה הרמן" ,הארץ" ,הסיקור החיובי
היחיד.
שנת :9299

שנת  2100מתאפיינת בירידה בכמות הכתבות הנסקרות בשלושת העיתונים 2,107 -כתבות
לעומת  2,732ב 2116-ו 2,566-ב .2101-מעבר לירידה בעיתון מסוקר אחד שאותה ראינו כבר ב2101-
מדובר בנתון יחסית מפתיע לאור מספר הכתבות הרב שסיקר את המשבר הכלכלי .ככל הנראה ,אטען
שההסבר לכך הוא הירידה בהיקף הסיקור של המשבר הכלכלי באיחוד האירופי שהיכה ועדיין מכה
גלים בכלכלה האירופית בפרט והעולמית בכלל.
בשלושת העיתונים נבדוק את הניראות הכללית של מוסדות האיחוד האירופי ,את הסיקור של
המשבר הכלכלי האירופי וכן סיקור יחסים עם ישראל ,נושאי פנים ומעורבות אירופית חיצונית דוגמת
מלחמת האזרחים בלוב.
מלחמת האזרחים בלוב ,בדומה לועידת האקלים בקופנהגן בשנת  ,2116היא דוגמה טובה
לניראות אירופית במערכת הבינלאומית .על אף שהאיחוד האירופי לא היה מעורב במבצע הצבאי בלוב
כיישות ,המדינות הבולטות באיחוד האירופי ובמיוחד צרפת ובריטניה היו מעורבות בו כך שהיה מעניין
לראות כיצד הן סוקרו ביחס לנעשה בלוב.
בידיעות אחרונות ,מלחמת האזרחים בלוב מהווה רק  2%מהסיקורים ומרביתם ()47%
מסקרים את המעורבות האירופית באופן שלילי.
בעיתון הארץ 4% ,מהסיקור מוקדש להיבט האירופי של מלחמת האזרחים בלוב .רק אחוז
אחד מהסיקורים השליליים מתייחס לנושא זה.
LXX

בעיתון ישראל היום ,תופשת מלחמת האזרחים בלוב בהקשר האירופי  ,04%הסיקור הנרחב
ביותר  ,מרביתו חיובי ( 06 ,72%מתוך  23כתבות) .ניתן להגיד כי אנו רואים פער מעניין וגדול בין
העיתונים ,דווקא בין "ישראל היום" לשני העיתונים האחרים ,וכי ניכרת חיוביות באופן הסיקור של
המעורבות האירופית במלחמת האזרחים .יחד עם זאת ,חשוב להדגיש כי במבצע הצבאי בלוב לא היה
שותף האיחוד האירופי באופן פעיל אלא המדינות החברות בו ובראשן ,כפי שמייד נראה ,בריטניה
וצרפת -שתי מדינות שזוכות לסיקור גבוה ואוהד בתקשורת הישראלית.
דוגמאות לסיקור על מלחמת האזרחים בלוב משלושת העיתונים:


"אובמה היסס ,אירופה לקחה לידיה את תפקיד השוטר העולמי" ,21.3.00 ,נטשה מוזגביה,
"הארץ" ,סיקור חיובי .דוגמה מצוינת לסיקור המראה על ניראות אירופית



"דיוויד קמרון וניקולא סרקוזי באו לביקור ניצחון בלוב" ,09.6.00 ,אי-פי" ,הארץ" ,דיווח
אינפורמטיבי.



"נחשו מי לא הגיע ללוב?" ,22.3.00 ,אלדד בק" ,ידיעות אחרונות" ,דיווח שלילי בנוגע
לגרמניה בהקשר זה.



"קדאפי :אני אעביר את הלחימה לאיטליה" ,3.1.00 ,דניאל סיריוטי" ,ישראל היום",
דיווח אינפורמטיבי.

בסיקור מוסדות האיחוד האירופי ניכרת עלייה משמעותית מהשנים הקודמות03% -
מהאיזכורים נוגעים למוסדות האיחוד האירופי!  43%מהאיזכורים הללו ,כמעטו חצי מהם הם
שליליים .שוב אנו רואים ,בדומה לנעשה ב ,2101-ניראות ועלייה משמעותית בה .נזכור ,כי גם אם
מרבית הסיקור הוא שלילי ,עדיין יש בו כדי להראות מידה מסוימת של נוכחות אירופית.
ידיעות אחרונות:
רק  7%מהאיזכורים נוגעים במוסדות האיחוד האירופי וחצי מהם באופן שלילי  .54%יוון כבר
לא נמצאת בראש רשימת המסוקרים אבל מוסדות האיחוד האירופי מתברגים בחמישייה הראשונה של
הישויות המוזכרות .יוון וספרד אומנם לא נכללות בחמשת המדינות המובילות אך הן מופיעות מייד
אחריהן עם  7%מהסיקורים כל אחת.
כמעט מחצית מהסיקור ( )19%הוא אינפורמטיבי ונתון זהה קיים לגבי הסיקור השלילי
כלומר השלילי והאינפורמטיבי הם מרבית הסיקורים .בהמשך למגמה שרווחה בשנים הקודמות,
העיסוק המרכזי של עיתון זה הוא בנושאי פנים המהווים  29%מהכתבות ונושאים העוסקים בישראל –
 01%מהכתבות .הכלכלה ,בשנה שבה המשבר הכלכלי באירופה ממשיך להלום בה ללא רחם,
מסוקרתרק ב 09%-מהכתבות ,כלומר היחסים בין האיחוד האירופי לישראל מסוקרים באותו היקף
כמו נושאי הכלכלה בעיתון.
אם נבדוק את הפרשיות המסוקרות ,נגלה שכצפוי המשבר הכלכלי מוביל את הסיקור
הפרשיותיו עם  42%מהכתבות ,כאשר  12%מהכתבות הללו הינן שליליות.
לצד המשבר הכלכלי מעניין העיסוק גם בנושאים רכילותיים ,כאשר בחלוקה נושאית הרכילות
מהווה  00%מהכתבות .נושאים רכילותיים מרכזיים הם אירוסי הנסיך וויליאם בבריטניה ,מדינה
התופסת תשומת לב רבה בישראל שמסוקרים ב 7%-כאשר נתון זהה עולה גם מבדיקת הסיקורים של
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הפרשיות השונות הקשורות בשמו של ברלוסקוני ,נושא בו עסקנו בתחילת פרק זה .עוד פרשה בריטית
הזוכה לכותרות רבות היא פרשת העיתון של רופרט מרדוק הנחשד בהאזנות סתר .פרשה זה סוקרה
בהרחבה ביחס לשאר נושאים עם  9%מהכתבות שעסקו בפרשיות מובילות בעולם.
לסיכום ,מגמות חוזרות ונשנות בעיתון זה הן היחס לכל הנוגע לישראל כמו גם נושאי פנים -על
חשבון הנושא הכלכלי שהוא הבולט ביחס לאיחוד האירופי ,כלומר תשומת הלב ניתנת פחות לאיחוד
האירופי ויותר לנושאים בילטראליים .הסיקור הרכילותי בולט וגבוה יחסית לעיתונים האחרים מה
שמעיד על עומק הסיקור.
דוגמאות לסיקור רכילותי:


"סקס ,סמים והכס הקדוש" ,5.2.01 ,מנחם גנץ ,סיקור שלילי.



"הלו ,זה ברלוסקוני ,שחרר את נערת הליווי" ,30.01.01 ,מנחם גנץ ,סיקור שלילי.



"הסודות של קרלה" ,02.6.01 ,סוכנויות הידיעות ,סיקור שלילי.

עיתון הארץ:
 06%מכלל האיזכורים נוגעים במוסדות האיחוד האירופי -הנתון הגבוה ביותר בשנת 2100
כאשר  45%מהם מסקרים את המוסדות האיחוד האירופי באופן שלילי .בכך ניתן להסביר את העלייה
הדרמטית במספר הסיקורים של מוסדות האיחוד האירופי ב.2100-
גם כאן בולטות ,לצד מוסדות האיחוד האירופי שמהווים את נתח הסיקור הגדול ביותר ,צרפת,
גרמניה ,בריטניה ואיטליה .יוון עם  1%מהסיקור בנתון דומה לידיעות אחרונות .מרבית הסיקור הוא
אינפורמטיבי –  51%מהסיקור ו 31% -ממנו שלילי ,כלומר ישנה ירידה בסיקור השלילי לעומת ידיעות
אחרונות ועלייה בכמות הסיקור האינפורמטיבי ,תוך ירידה משמעותית בסיקור החיובי  03%-בלבד.
בהמשך למגמה עד כה ,גם ב 2100-מתמקד עיתון הארץ בעיקר בכלכלה עם  31%ובנושאי פנים
עם  27%ופחות ביחסים עם ישראל שזוכה לסיקור בשיא שלילי של  9%בלבד ביחס לשאר העיתונים.
הסיקור הפרשיותי מתמקד כצפוי בעיקר במשבר הכלכלי באיחוד האירופי 13% -כאשר 93%
מהן מסקרות את המשבר באופן שלילי .נסביר את המספר הגבוה בכך שעיתון הארץ מחלק מדי יום
מוסף כלכלי נרחב כחלק מהעיתון ולכן הסיקור הכלכלי הנרחב.
הסיקור הרכילותי קטן בצורה משמעותית מידיעות אחרונות ,עם  3%בלבד ,אך הנושאים
דומים -נישואי הנסיך וויליאם ,פרשת רופרט מרדוק וכן הפרשיות הקשורות בברלוסקוני.
דוגמאות לסיקור כלכלי בעיתון "הארץ":


"איך לכתוב סוף טוב לטרגדיה היוונית?" The Economist ,21.4.00 ,בתוך "דה מרקר",
סיקור אינפורמטיבי.



"פורטוגל ביקשה עזרה והבנק האירופי המרכזי העלה את הריבית" ,7.4.00 ,אשר שכטר
ובלומברג בתוך דה מרקר ,סיקור שלילי.



"שוק המניות האירופי התגבר על הכל בתוך חודש" ,04.4.00 ,אשר שכטר בתוך "דה
מרקר" ,סיקור חיובי.
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לסיכום ,גם בשנת  2100ניכרת מגמה בולטת בעיתון הארץ ,לצד מספר הסיקורים הגדול והיא
התמקדות כלכלית שנובעת ,ככל הנראה מהעיתון היומי הכלכלי שמופץ כחלק מהעיתון .לצד
ההתמקדות הכלכלית ניכרת התמקדות בענייני פנים ופחות בנושאים העוסקים בישראל כמו גם
נושאים רכילותיים .הסיקור ב"הארץ" בשנה זו ,נטה להיות אינפורמטיבי ,מקבל יותר ופחות שלילי
ומבקר.
ישראל היום:
 1%מהאיזכורים עוסקים במוסדות האיחוד האירופי כאשר רבע מהם באופן שלילי ובאופן
כללי יותר מרבע ( )21%מהכתבות המסוקרות באופן שלילי מזכירות את מוסדות האיחוד האירופי.
בעיתון זה יוון מסוקרת באופן הכי נרחב על מצבה הכלכלי והפוליטי הרעוע עם  7%מהכתבות.
מרבית המידע המוזכר בישראל היום לגבי המשתנים שלנו הוא אינפורמטיבי ,עם 59%
מהכתבות וזאת בניגוד ל 2101-אזי מרבית הסיקורים היו אינפורמטיבים  37%-או שליליים,34% -
כלומר ישנה עלייה ניכרת בטון האינפורמטיבי ,שמעניינת במיוחד מכיוון שמדובר בעיתון חדש ,המסגל
את דרכו בעולם העיתונות ומבחינת האג'נדה שלו.
היחסים עם ישראל מהווים את נושא הסיקור המרכזי ביחס למשתנים שלנו עם 29%
מהסיקורים כמו גם נושאי פנים אירופיים עם נתון דומה 29% ,שהם עלייה משמעותית של  5%מ,2101-
לצד עלייה משמעותית בסיקור הרכילותי 01% -מהכתבות לעומת  5%ב .2101-הכלכלה האירופית
מסוקרת רק ב 02%-מהסיקורים.
דוגמאות לסיקור הכלכלה:


"התמוטטות ביוון ,אירופה חוששת ליציבות שלה"  ,01.9.00,ליאור יעקובי וזאב קליין ,סיקור
שלילי.



"האיחוד האירופי אישר הטבה וחבילת הצלה ליוון" ,29.9.00 ,חזי שטרנליכט ,סיקור
אינפורמטיבי.

בפרק זה ,סקרנו את המגמות הבולטות בחתך שנתי וכן באופן השוואתי בעיתונים
השונים וראינו מגמות בולטות הבאות לידי ביטוי .בפרק הבא ,פרק הסיכום ,ננתח מגמות אלו ונחבר
אותם לחלקים הנוספים בהם עסקנו בעבודה זו -משמעות הניתוח העיתונאי ,משמעות התפישה העולה
מנתו נים אלו לעיצוב הזהות של האיחוד האירופי וכן משמעות המסקנות והנתוחים ליחסים שבין
ישראל לאיחוד האירופי.
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סיכום :על ארבעים וחמש שנות פעילות אירופית במזרח התיכון ומשמעותם לעיצוב הזהות החיצונית
של האיחוד האירופי ,כמו גם על דעת הקהל הישראלית כיום.
"The Union must increase its influence in world affairs, promote values such as
peace and security, democracy and human rights, provide aid for the least developed
countries, defend its social model and establish its presence on the world markets…prevent
major damage to the environment and ensure sustainable growth with an optimum use of
world resources. Collective action by the European union is an ever increasing necessity if
these interests are to be defended, if full advantage is to be taken of the benefits of
globalization and if the constrains it imposes are to be faced successfully. Europe's
partners… expect it to carry out fully its responsibilities."(EU Commission declaration
)27a, 1997, from Bretherton and Vogler, 1999
בשנת  ,2102עם ציון שישים שנה להיווסדה של קהילת הפחם והפלדה המהווה את אבן היסוד
של האיחוד האירופי ,מציין הוא ארבעים וחמש שנות מעורבות במזרח התיכון .עבודת מחקר זו בדקה
ומיפתה את מהות הקשר האירופי למזרח התיכון בכלל ולישראל בפרט ,את משמעותה של מעורבות זו
בכל הנוגע לתהליך הפנימי שעובר האיחוד האירופי  ,תהליך שבמהלכו מנסה הוא לבסס את זהותו שלו
כלפי פנים וכלפי חוץ ואת האופן שבו משתקף תהליך זה בתפישה הישראלית על האיחוד האירופי ,כפי
שהיא עולה מהסיקור העיתונאי על האיחוד האירופי בעיתונות דוברת העברית בישראל.
כפי שכתבתי בתחילת עבודה זו ,יש להדגיש כי אנו מניחים כי האיחוד האירופי זקוק לזיהוי
הציפיות של השחקנים האחרים ממנו על מנת לבצע את תהליך ההבנייה העצמית הזו .בפועל ,כאמור,
אין בידינו כלים להראות כיצד הלכה למעשה משתמש האיחוד האירופי בנטיות דעת הקהל הישראלית
או כל מדינה אחרת לצורך העניין ,על מנת לעצב את זהותו שלו .קשר זה הינו הנחת בסיס שאנו יוצקים
בתחילתה של עבודה זו ,אך לצד הנחת בסיס זו יצקנו את המהות התיאורטית של קשר זה ,את הסיבה
לחשיבות הקשר שבין ישראל לאיחוד האירופי וכן את משמעות הסיקור העיתונאי כמייצג ומעצב כאחד
את דעת הקהל ומכאן -את התפישה של קבוצה אחת בנוגע לקבוצה אחרת.
לאיחוד האירופי ישנה משנה מדינית :אירופה ככוח נורמטיבי ,משנה עליה דיברנו בפרק השני
שהציג את התיאוריות השונות הנוגעות לאיחוד האירופי במערכת העולמית .אין ספק כי משנה זו הינה
שנויה במחלוקת (ראו  .(Diez, 2005היא מניחה כי לאיחוד האירופי אין אינטרסים נוספים זולת
מערכת הערכים שלה -הנחה שראינו כי אינה נכונה.כמו כן היא מתעלמת כאמור מסוגיות בדבר מדיניות
הביטחון האירופית והאופו שבו משתמש האיחוד האירופי בפרדיגמת "אירופה ככוח נורמטיבי" כדי
לחזק את זהותו החיצונית .אין ספק כי הסוגיות העולות מתוך נקודות המחלוקת יכולות להעמיק את
סימני השאלה סביב סוגיית הזהות האירופית ,בייחוד כאשר אנו בוחנים אותה לאור מערכת היחסים
בין ישראל לאיחוד האירופי ולאור הבעייתיות ,כפי שראינו בפרק הקודם ,העולה מן האופן שבו נתפש
האיחוד האירופי בתקשורת הישראלית.
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נשאלת השאלה מהי מהות עוצמתו של האיחוד האירופי באיזורינו אנו .כיצד באה לידי ביטוי
אותה זהות חיצונית .האם עוצמתו של האיחוד האירופי ניכרת בכוחו הכלכלי ,ומעבר לכך ,האם היותו
מעצמה כלכלית הופך אותו לכוח נורמטיבי? כאן אציין את טענתם של ד"ר ניב גורדון וד"ר שרון פרדו,
(  ( Gordon and Pardo, 2012לפיה דווקא היכולת הכלכלית מחלישה את עוצמתו הנורמטיבית של
האיחוד האירופי ,מחלישה את האלמנט הזהותי המשותף וזאת מכיוון שפעולותיו הכלכליות של
האיחוד האירופי כפי שהן עולות בהקשרו של הסכסוך הישראלי פלשתיני ,מנותקות מערכיו
הנורמטיביים .את טענה זו מוכיחים גורדון ופרדו באמצעות בחינה של הסכמי האיחוד האירופי וישראל
כחלק מהעשייה האירופית במזרח התיכון וזאת בעוד שבפועל ,פעולותיה של ישראל בשטחה ובשטחים
הכבושים שלה לא תואם את ערכיו הנורמטיביים של האיחוד האירופי .הסיבה לכך ,טוענים גורדון
ופרדו ,היא שההסכמים הכלכליים נובעים מאינטרסים פרטניים של מדינות האיחוד האירופי ,אשר
לצורך כך" ,מעלימים עין" מאותה פרדיגמה של "אירופה ככוח נורמטיבי".
על מנת שהאיחוד האירופי יחשב כמעצמה  ,עליו לסגל השפעה בנושאים ביטחוניים ,השפעה
בנוגע למצבי מלחמה ושלום .יחד עם זאת ,שואל דיאז כיצד ניתן לעשות כן תוך עמידה בערכים
הנורמטיביים ,האזרחיים או תרצו ,אותם מנסה האיחוד האירופי להנחיל .בהמשך לטענה זו ,נשאלת
השאלה האם יכולתו של האיחוד האירופי אכן יכולה להימדד בעזרת בחינת כוחו הצבאי? מורבצ'יק
) (Moravscik, 2002טוען כי בפועל האירופאים משפיעים רבות על מצבי מלחמה ושלום ,וזאת
באמצעות הכוח האזרחי שלהם ,עוצמתם הרכה ,המושכת מדינות המעוניינות להצטרף לאיחוד
האירופי ומעל הכול -באמצעות סיוע חוץ ,כאשר האירופאים מהווים  11%מכלל יכולת הסיוע
העולמית ,פי ארבע מארצות הברית.
אם כך ,בנקודה זו אנו טוענים כי לאיחוד האירופי קיים כוח נורמטיבי ,אזרחי ,המתבטא
בפעולה בכל הנוגע ליכולת להשפיע בעיתות מלחמה ושלום כמו גם בסיוע חוץ .לצד טענה זו ,אנו טוענים
גם כי במזרח התיכון ,פעולותיו (המתבטאות לרוב באופן כלכלי) של האיחוד האירופי לא תמיד נמצאות
בקו ישר עם כוחו זה ,מה שמעמיד את עוצמת הכוח הנורמטיבי של האיחוד האירופי ,בסימן שאלה.
בפרק הראשון ,שסקר קרוב לארבעים וחמש שנות מערכת יחסים בין ישראל לאיחוד האירופי,
ראינו כיצד מהווה המזרח התיכון בכלל והקשר בין ישראל לאיחוד האירופי בפרט מיקרוקוסמוס
לתהליכים שעובר האיחוד האירופי .ראינו כי המזרח התיכון מהווה למעשה את אחד המקומות
הראשונים שבו מנסה האיחוד האירופי -הקהילה הכלכלית האירופית דאז ,להוות גוף משמעותי יותר ,
גוף מתווה מדיניות ומעל הכל -גוף בעל השפעה ברמה המדינית ולא רק ברמה הכלכלית .יחד עם זאת,
ראינו כי בפועל ,קיים פער גדול מאוד בין התפישה האירופית לתפישה של השחקניות האחרות שבחנו
בפרק הראשון -ישראל והליגה הערבית .מדובר היה בפער תפישתי שגרם לכישלון שיתוף הפעולה עם
שתי הישויות הללו,כמו גם בפער בין הצהרות האיחוד האירופי למעשיו ,הלכה למעשה ,פער שהקטין
את נוכחות האיחוד האירופי במאזן הכוחות באיזור .הדיאלוג הערבי אירופי נכשל בסיכומו של דבר
מכיוון שהאיחוד האירופי פעל לאור ההבנה כי הליגה הערבית אינה מפרידה הלכה למעשה בין הפן
הכלכלי של שיתוף הפעולה עם הקהילה הכלכלית האירופית ,לבין הפן הפוליטי,שסבב סביב הסכסוך
הישראלי פלשתיני ,צירופו של הארגון לשחרור פלשתין למערכת העולמית וכמובן ,לעמדתה של הקהילה
האירופית לכל המשתמע מכך .סביב נושא זה היו עליות ומורדות שהובילו ,בסופו של דבר ,לסיום
דיאלוג זה .בדצמבר  0617יוצאת הודעה מטעם הדיאלוג הערבי אירופי ) (Jawad 1992,151לפיה
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הסכסוך הישראלי פלשתיני עדיין מהווה סכנה ליציבות האיזורית במזרח התיכון והצהרה חשובה
נוספת לפיה קיים קשר הדוק בין היציבות והביטחון באירופה לזו שבמזרח התיכון.
גם בין ישראל לאיחוד האירופי ניכר חוסר הבנה שגרם למתח רב .מתח זה בא לידי ביטוי
בשנים הראשונות סביב שאלת הפרשנות ההדדית של ישראל והקהילה הכלכלית האירופית בנוגע
להחלטות האומות המאוחדות  919ו 110-ולאחר מכן נסב ברמה המדינית ,סביב שאלת המדיניות
הישראלית בשטחים שנכבשו לאחר מלחמת ששת הימים וברמה הכלכלית -סביב החיבור בין
ההסכמים הכלכליים למשמעותם המדינית פוליטית.
עלינו לשאול -מתי הצליח האיחוד האירופי להשפיע במזרח התיכון? ניזכר בתחילת הדרך ,עת
מנסה האיחוד האירופי ליצור שיתוף פעולה עם הליגה הערבית על מנת ליצור דריסת רגל במזרח
התיכון .הקהילה הכלכלית דאז ,פועלת מנקודת החוזק שלה ,ומעוניינת ליצור שורה של הסכמים
כלכליים עם הליגה הערבית במסגרת הדיאלוג הערבי אירופי ,כמו גם עם ישראל ,בדמות הסכמי הסחר
ב .0615-פעולה זו ,אינה עוברת בקלות מכיוון שהשחקנים שעומדים מול הקהילה האירופית ,לא רואים
גוף כלכלי גרידא .הם רואים מולם גוף שיש בו מעבר ליכולת הכלכלית .אך בעוד שהליגה הערבית ,רואה
בפתח הכלכלי שנפתח לפעולה מול האיחוד האירופי ,הזדמנות להשפיע גם על הזירה המדינית ,ישראל
דווקא רואה את האיחוד האירופי כגוף ממסדי ,בירוקרטי ,מתווך ,שאין לו אמירה משמעותית בנוגע
למצב במזרח התיכון .כלומר ,שתי השחקניות המצויות בדין ודברים מול האיחוד האירופי תופשות
אותו באופן שונה לחלוטין ממה שהוא  ,בנקודה זו ,רואה את עצמו מולם .כלומר ,כבר כאן אנו רואים
את פער הציפיות בא לידי ביטוי ומפריע הלכה למעשה ,לקהילה הכלכלית האירופית בפעילותה בזירה
המדינית העולמית .רק כשנכשל הדיאלוג הערבי אירופי בעקבות הסכם השלום עם מצרים ,שמהווה
בפני עצמו סטירת לחי לקהילה הכלכלית האירופית שכלל לא הייתה מעורבת בו ,רק אז ,ביוני ,0616
האירופאים מנסים להשמיע ביתר שאת את קולם הנורמטיבי ולהיות אסרטיבים יותר .לא רק שהם
מוחים על הוצאתה של מצרים משיחות הדיאלוג הערבי אירופי שגם מושעה בעקבות כך בסופו של דבר,
אלא שמול ישראל ,לראשונה ,יוצאות הצהרות מדיניות בנוגע לערכים הנורמטיביים כפי שהקהילה
האירופית רואה אותם כאשר הוא קוראת לישראל לתת דגש גדול יותר לזכויות אדם כמו גם לשנות את
מדיניותה כמדינה כובשת.
מנקודה זו ואילך נוכחותה של הקהילה האירופית גדלה והיא ממשיכה בהצהרות מדיניות
חוזרות ונשנות .המערכת המזרח תיכונית הופכת להיות ויטאלית יותר כאשר ארצות הברית לפתע
מגיבה ליוזמות האירופיות בכעס בעוד שמדינות הליגה הערבית מעודדות את היוזמה האירופית ואף
רואה את הקהילה האירופית כאלטרנטיבה אפשרית לארצות הברית -דבר המהווה מטרה לכשעצמה
בעיני האירופאים.
הצהרת ונציה כאמור הייתה נקודת השיא בתהליך הזה -לראשונה ,ניתן לראות ניצוצות של
דיבור בקול אחד ,של מטרה מגובשת אירופית ,אולי של דמות חיצונית שמתחילה להיות ברורה יותר.
האירופאים רואים כי מעורבות מעוררת עניין ומצהירים כי הצהרת ונציה היא היא הבסיס לתפקיד
מיוחד שתיקח הקהילה האירופית מעתה והלאה בסכסוך הישראלי פלשתיני .נקודת שיא לא רק
מבחינת מהות ההצהרה אלא גם מבחינת המשמעות שלה -לראשונה ,מדובר בדריסת רגל מדינית
במזרח התיכון כמו גם בגיבוש ברור של מדיניות חוץ  .מנקודה זו ואילך האירופאים לא מפסיקים
להשמיע את קולם בכל הנוגע לנעשה במזרח התיכון ונעשים ,עד לעצם היום הזה למעשה ,מאוד
מעורבים בנעשה במזרח התיכון.
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תפקיד האיחוד האירופי משתנה הלכה לנעשה בעקבות הסכם אוסלו והסכמי האסוציאציה ב-
 .0665ראינו כיצד יחסי ישראל והאיחוד האירופי מתדרדרים לחוסר אמון שמוביל להדרה של
האירופאים ממעורבות מדינית נוספת במשך עשור ,אך הסכם אוסלו מהווה נקודת מפנה -האירופאים
מתרשמים מהיכולת הישראלית לשים את משקעי העבר ההיסטוריים מול הערבים בצד ומציעים להיות
מעורבים בהוצאה לפועל של תהליך השלום -כלומר ,אינטרס אירופאי לקחת חלק בתהליך שעומד בקו
אחד עם מערכת הערכים האירופאית .האירופאים הופכים ,בנוסף לבעלי תפקיד בסכסוך הישראלי
פלשתיני ,לצינור הסיוע המרכזי לרשות הפלשתינית.
מדובר במחויבות שמיטיבה עם תהליך השלום ,אך גם מזיקה לו ,כפי שמסבירה ג'סיקה
מונטל:

"אירופה יכלה להיות מעצמת העל הרלוונטית בנושא זה (להשפיע על הנעשה במזרח
התיכון נ.פ) והיא בוחרת שלא לעשות זאת-בוחרת במובן הציני.היא זו שמאפשרת לכיבוש
להימשך,על ידי כך שהיא ממשיכה את הסיוע ההומניטארי.מיליון מאה אלף פלשתינים חיים
למעשה מהסיוע האירופאי.למעשה,אם לא היה סיוע שכזה המצב היה מגיע לנקודת משבר שהייתה
מאלצת את הישראלים לקחת אחריות.בכך שהאירופאים ממשיכים בעזרה הזאת ההם למעשה
משעתקים את המצב הקיים.יש ניסיון מדיני של האיחוד האירופי לפעול במצב-מונטל כן נפגשה עם
מארק אוטה בנושא זה.לגבי הקוורטט אירופה היא חברה נכבדה בקוורטט,שנותן סיוע אדיר
לרשות הפלשתינית וסיוע הומניטרי לפלשתינים.הוא מסייע גם בכל התחום הדיפלומטי מול
הישראלים עצמם.אין ספק שאם היה קונצנזוס באיחוד על נושא זה היה קל יותר " (ראיון עם
ג'סיקה מונטל ,מנכ"ל בצלם ,ינואר )2101
למעשה מכאן ואילך מתקיים קשר הדוק בין המחויבות האירופאית לערכיה הנורמטיביים,
תהליך שעל פי התיאוריות שהצגנו ,אמור לחזק את הזהות החיצונית של האיחוד האירופי .הצהרת
ברלין שיוצאת ב 0666-היא כאמור דוגמה טובה לשילוב הפן הערכי במדיניות חוץ ברורה  .גם התגובה
הישראלית ,המשלבת שוב את ההקשר ההיסטורי ,הקשר והמחויבות האירופאית לישראל מראה תגובה
רפלקטיבית לפעולה האירופאית .הישראלים מביעים מחאה על הצהרה שנתפשת כאנטי ישראלית ,אך
אסור לשכוח שהתגובה הישראלית מלמדת על משהו גדול הרבה יותר -על הפיכת האיחוד האירופי לגוף
משמעותי ,שיש להתייחס אליו.
מנקודה זו כאמור ,עוברת מערכת היחסים של ישראל והאיחוד האירופי עליות ומורדות.
מהאינתיפאדה השנייה ,מבצע "חומת מגן" שנחשב לנקודת שבר מהכיוון ההפוך -התפישה האירופית
על ישראל ועד לימינו אנו .הדיון הנרחב בסוגיית ההתנחלויות על כל המשתמע מכך -סיכסוך/סוגיית
כללי המקור ,גדר ההפרדה שנבנתה ממזרח לירושלים ,כל אלו מלמדים על פער תפישתי הולך וגדל בין
ישראל לאיחוד האירופי ,פער תפישתי עמוק שקשה לראות כיצד יקטן ויעלם .יחד עם זאת אנו כן
רואים חיבור מסוים בין פעולותיה של ישראל למערכת היחסים שלה עם האיחוד האירופי .כך לדוגמה
מבצע ההתנתקות מעזה ב 2115-החזיר במעט את האמון האירופי בעולם הערכי הישראלי ,שראתה בכך
התקרבות לעולם הערכים שלה  .מנגד ,שידרוג פוטנציאלי של מערכת היחסים הכלכלית בין ישראל
לאיחוד האירופי הוקפא ב 2101-לאחר מבצע "עופרת יצוקה" ונחתם מחדש השנה .הצהרת האיחוד
האירופי לאחר מבצע "עופרת יצוקה" משקפת את הראייה האירופאית באופן מיטבי :אין פתרון צבאי
לסכסוך בין שני הצדדים ,רק פיתרון מדיני בא בחשבון ,רק הידברות שהקהילה האירופית תיקח בה
חלק באופן פעיל .כאן נזכיר שוב את פרדו וגורדון אותם הזכרנו בתחילת הפרק כמו גם את ג'סיקה
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מונטל וגורמים נוספים בחברה האזרחית אשר את הראיונות עימם ציטטתי ,ונטען כי האיחוד האירופי
לעיתים קרובות "מתעלם" בצורה נוחה מאותה מערכת ערכים נורמטיבית המהווה את בסיס יישותו
ובוחר לפעול לפי אינטרסים אחרים באיזור ,אינטרסים כלכליים בילטראליים של מדינות האיחוד
האירופי לרוב.
אכן ניכר בנקודה זו כי ישראל המדינית רואה חשיבות בקשר עם האיחוד האירופי .כך לדוגמה,
התבטאויותיו של האיחוד האירופי בנוגע להתנחלויות זוכות לחשיפה בישראל וניכר כי הממשל
הישראלי רואה באופן רציני את היחס האירופאי לנעשה במזרח התיכון .ביולי  2102מעביר שר החוץ
אביגדור ליברמן ,בקשה ישראלית ממועצת שרי אירופה לפיה יוכנס ארגון "חיזבאללה" לרשימת ארגוני
הטרור .בקשה זו נשללה ,אך לאחר פיגוע הטרור בבולגריה ביולי  ,2102פיגוע בו נהרגו שישה ישראלים
ובולגרי אחד מחליט האיחוד האירופי לעשות כן לאחר שנקשרו ראיות חד משמעיות למעורבות בפיגוע
לחיזבאללה ואל קעידה.
בנקודה זו נעצור ונשאל ,טרם בחינת המצב כיום לאור הניתוח שעשינו -מהו תפקידו של
האיחוד האירופי במזרח התיכון? נכון ,הוא כבר אינו הגוף המתווך שעומד בצילה של ארצות הברית,
אך כיצד ניתן להגדיר את מערכת היחסים עימו כעת? האם דמותו כעת היא המיצוי המקסימלי של
היכולת האירופית?
תיארנו בעבודה זו את המעבר שעשה האיחוד האירופי בין תהליך ברצלונה ,שקשר בין שיתוף
פעולה כלכלי לבין התנייה שלילית שנגעה גם לנושאים מדיניים וזכויות אדם -אם תרצו ביטוי של
עוצמה רכה של האיחוד האירופי ,לבין מדיניות השכנות האירופית ,שמשמעותה ביטול ההתנייה
השלילית ,יצירת התנייה חיובית ודגש על עבודה ביטלראלית של איחוד אירופי מול יישות ולא כחלק
משיתוף פעולה איזורי ,צעד שיכול לשקף דווקא רצון לחזק את ה Presence-האירופי.
כיצד אנו אומרים למעשה דבר והיפוכו באמירה זו? כאן נפנה לדל סרטו ושומאכר במאמרם
) (Del Sarto and Schumacher, 2005שאכן טוענים כי בסיכומו של עניין האיחוד האירופי ,על אף
הניסיון להפריד בין ערכים נורמטיביים לשיתוף פעולה כלכלי ,עדיין לא השכיל למצוא תוכנית לשיתוף
פעולה עם שותפותיו באגן הים התיכון שתהיה קוהרנטית מספיק בכדי שהוא יוכל להשפיע .תוכנית
השכנות האירופית עדיין סובלת מחוסר התאמה שמוביל לחוסר שיתוף פעולה ,מה שמעלה את החשש
לגבי מסוגלותו של האיחוד האירופי לסגל מדיניות מוצלחת בכל הנוגע למדינות הים התיכון .את חוסר
ההתאמה הזה ניתן לראות בצורה יפה בפער המוצג כאן בין רצונו של האיחוד האירופי להוות גוף
משמעותי בתהליך השלום ,גוף שלישראל יהיה אינטרס להקשיב וללמוד ממנו לבין התפישה הישראלית
שבפועל ,עדיין לא רואה את האיחוד האירופי כגוף משפיע .באמצעות פער זה ניתן להסביר גם את חוסר
ההתאמה בין מערכת היחסים הכלכלית של ישראל והאיחוד האירופי לבין פעולותיה של ישראל
שסותרות לעיתים ,את ערכיו הנורמטיביים של האיחוד האירופי ,כמו גם את הצהרותיו שלו ביחס
לפעולות הישראליות.
אין ספק כי יכולתו הכלכלית והתמריצים הכלכליים שהוא מציג לשכנותיו קוסמים לישראל,
כמו גם למדינות אחרות ועדיין ,גם אם נפנה לניתוח העיתונאי שעשינו ,נראה כי גם היחסים הכלכליים
בין ישראל לאיחוד האירופי כמעט לא מסוקרים ,כך שלמעשה פן זה כמעט ואינו מקבל נפח בתפישה
הישראלית לגבי האיחוד האירופי .הפן הכלכלי המסוקר בתקשורת הישראלית מעיד מחד ,על תפישה
של האיחוד האירופי כגוף כלכלי ומאידך -הביקורתיות הרבה שבה מסוקר המשבר הכלכלי באיחוד
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האירופי מעידה דווקא על אותו מחסור בלגיטימציה וחוסר אמון ביכולות של האיחוד האירופי -גם
במובן הכלכלי.
אם כן ,ראינו כי האיחוד האירופי הוא גוף יוצא דופן וגם השפעתו במערכת הבינלאומית
שואפת להיות שונה ומתמקדת בעוצמה רכה ובכוח נורמטיבי .יחד עם זאת ,בפועל קיימים קשיים רבים
(שאת חלקם הצגנו בפרק הראשון ובפרק זה עד כה) שנובעים מבעיות פנימיות והסקת מסקנות שגויה
ברמה החיצונית .ראינו כי מרבית החוקרים מסבירים את החשיבות שבזיהוי הציפיות של השחקנים
האחרים ביחס לאיחוד האירופי על מנת לאפשר לו לחזק את הניראות שלו ,כאשר במידה מסוימת
עבודה זו מנסה לעשות את התהליך הזה בדיוק -להראות את התפישה הישראלית לגבי האיחוד
האירופי על מנת לזהות את הציפיות הישראליות מהאיחוד האירופי .לאחר זיהוי הציפיות של
השחקנים האחרים ממנו  ,צריך האיחוד האירופי ללמוד כיצד לבנות את זהותו החיצונית שלו.

"המצב הזה ,שבו החברה הישראלית מאוד לא אירופילית ,מצב שמוסבר על ידי טראומת
השואה ,הנצרות האירופית וכדומה ,המצב הנ"ל נובע קצת מחוסר ידע,קצת מהבנייה תקשורתית
מגמתית "...מתוך ראיון שערכתי עם דני פילק ,לשעבר יושב ראש ארגון רופאים למען זכויות אדם,
יולי .2101
אטען כי ניתן להגיד בכל הנוגע לישראל ,האיחוד האירופי נכשל עד כה במשימתו.
קיים פער חד משמעי בין האופן שבו היה רוצה האיחוד האירופי להיתפש בחברה הישראלית לבין
האופן שבו הוא נתפש הלכה למעשה.

"אנחנו ,בישראל ,חושבים שהאיחוד האירופי הוא אנטישמי ,הוא מייצג את האירופאים
האנטישמיים .זה הרי אבסורד ,אנשים לא מכירים את ה ENP-ואת התמיכה האירופית בישראל.
הקהילה האירופית מחכה לנו בפינה ,אבל הכל תלוי במודעות בנוגע לאיחוד האירופי .אני לא יודעת
למה זה קרה ,התחושה שלי היא שזה קשור להיסטוריה" מתוך ראיון שערכתי עם שרה קריימר ,עיר
עמים ,מרץ .2101
יחד עם זאת ,המעורבות האירופית במזרח התיכון בכלל ובקשר עם ישראל בפרט היא
כאמור מקרה בוחן של מה שהיה רוצה האיחוד האירופי לעשות ברמה העולמית ,כאשר חוסר ההצלחה
היחסי שלו נובע מחוסר היכולת לקשור את הנושא הכלכלי והנושא המדיני למקשה אחת – דבר שבא
לידי ביטוי הן ביחסו לעולם הערבי 47והן ביחסו למדינת ישראל.
לאור הפער התפישתי ,הערכי אם תרצו ,בין ישראל לאיחוד האירופי ,דווקא לאור זה מעניין
היה לראות את ניתוח שלושת השנים האחרונות בתקשורת .ראינו בניתוח הסיקור התקשורתי כיצד
התיאוריה בדבר יצירת הזהות האירופאית קורמת עור וגידים דווקא מכיוון שהקשר בין שתי הישויות
טעון ומורכב כל כך.
מאפיינים מרכזיים שניתן להזכיר ביחס לתפישה הישראלית על האיחוד האירופי כפי שהצגנו
אותה בפרק הקודם יהיו:
גוף כלכלי בעיקרו ,ענק כלכלי ,אך ענק שסובל כרגע ממשבר כלכלי
.0
גדול .מפתיע היה לגלות כי על אף התפישה שראתה באיחוד האירופי כאמור גוף כלכלי מוביל,
47

על אף שמעורבותו בסנקציות על איראן יכולות להעיד כי הוא מתחיל להבין את משמעות העוצמה הרכה שלו ואת
האופציה לקשור את שני המרכיבים הנ"ל זה בזה.
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תפישה שאותה ראינו בסיקור הנרחב של האיחוד האירופי ברמה הכלכלית ,סיקור שבא לידי
ביטוי במיוחד בזמן המשבר הכלכלי ,כל נושא היחסים הכלכליים בין ישראל לאיחוד האירופי,
זכה לסיקור מזערי של אחוזים בודדים בסך הכל בשלושת השנים הנסקרות ,מה שמהווה ניגוד
מוחלט לקשר החזק הקיים ברמה הכלכלית בין ישראל לאיחוד האירופי (ראו (Gordon and
 Pardo, 2012ומראה על חוסר מודעות לקשר בין ישראל לאיחוד האירופי ברמה הכלכלית .אם
מטרתו של האיחוד האירופי אליבא דתוכנית השכנות האירופית היא לקשור את קשריו
הכלכליים עם המדינות הקרובות אליו בניסיון להשפיע עליהם עם עוצמתו הרכה ולגרום להם
לסגל לעצמם מערכת ערכים דומה לשלו ,מטרה שאותה הוא כן מגשים ברמה מסוימת בקרב
המדינות המעוניינות לחבור אליו -שם הוא קושר את ה"מקל" -הדרישות הערכיות ,עם
ה"גזר" -ההצטרפות לאיחוד האירופי ,הרי שכאן אנו רואים שמערכת ההטבות הכלכלית לא
עושה רושם רב על הציבור הישראלי ולעיתים ,אף מנוגדת למשנתו המדינית של האיחוד
האירופי .בכל הקשור למערכת היחסים הכלכלית בין ישראל לאיחוד האירופי ,הדבר הבולט
לרוב הוא סיקור שלילי של סוגיות הייבוא מהשטחים הכבושים וחרמות כאלו ואחרים על
מוצרים ישראלים – דבר שאותו סקרנו במסגרת סיקור האייטמים הקשורים למערכת היחסים
העיסקית בין ישראל לאיחוד האירופי ,נושא שזכה אף לפחות סיקור מהקשר הכלכלי.
כאן אביא דווקא ציטוט מראיון שסותר תפישה זאת :

"מבחינה כלכלית האיחוד האירופי גדול יותר בקשריו עם ישראל מאשר עם ארצות הברית
ובישראל  2101זה מה שחשוב ..האיחוד האירופי הוא קודם כל גוף כלכלי שמאגד בתוכו שאיפות
כלכליות של מדינות שאיפות כלכליות של מדינות חלשות ומגלומניה של מדינה חזקה"
מתוך ראיון שערכתי עם אדם וורנר ,YIFC ,אוקטובר .2101
מעבר לכך ,הזכרנו כבר בפרק זה כי משמעות הנתון שאותו הצגנו היא כישלון למעשה ,של
הגישה האירופית ,שמחפשת להראות מעבר ליכולת כלכלית .מעניין לראות בנקודה זו ,מעין הקבלה
בין המצב בתוך האיחוד האירופי למצב מחוץ לאיחוד האירופי -כפי שראינו בסיקור שהצגנו על
המצב הכלכלי הנוכחי באיחוד האירופי והשפעתו על המצב הפוליטי באיחוד עצמו ,גם כאן המשבר
הכלכלי פגם בלגיטימציה של האיחוד האירופי .אם בתוך האיחוד האירופי עצמו הטענה היא
שהאיחוד המוניטרי חזק מדי ואילו האיחוד הפוליטי חלש מדי גם כאן אנו רואים כי בישראל
רואים באיחוד האירופי גוף כלכלי בעיקרו ,ורואים זאת באופן שלילי ,גם במובן הפוליטי.
גם כאשר האיחוד האירופי מנסה ליצור דריסת רגל בנושאים הקשורים מבחינה פוליטית
לישראל ,הסיקור הוא שלילי וניכר כי קיים מעין חוסר סבלנות ואפילו זלזול .כלומר ,התפישה היא
שהאיחוד האירופי נכשל במובן הכלכלי ולא מצליח לצבור לגיטימציה גם במובן המדיני.
.2

גוף חסר חשיבות ברמה המדינית מבחינת ישראל .ניכר שהציבור

בישראל עדיין אינו רואה ביחסים עם האיחוד האירופי כיחסים חשובים ומשמעותיים ברמה
המדינית .נושא זה בא לידי ביטוי בעיקר בכל הנוגע לסיקור היחסים בין ישראל לאיחוד
האירופי .נזכור כי כאן קיים ניגוד מעניין בין נתון זה לבין הסקר שאותו הזכרנו בתחילת
העבודה המראה רוב ישראלי להצטרפות לאיחוד האירופי כמו גם מנוגד לתפישה המדינית של
חלק מהמדינאים המובילים בישראל דוגמת שר החוץ ,הרואים בהצטרפות לאיחוד האירופי
דבר אפשרי בהחלט .הנחת העבודה הייתה שבקרב הכתבות העונות לקריטריון הבדיקה במחקר
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זה ,אחוז הסיקור המדיני של יחסי ישראל והאיחוד האירופי יזכה לחשיפה רבה .בפועל ,אין
ספק שמתוך הסיקור שנגע למוסדות האיחוד האירופי – סיקור שהגיע ל 02%-מהאייטמים
בשיאו ,רוב האייטמים אכן נגעו ליחסים בין שתי הישויות ובעיקר להתבטאויות שליליות של
האיחוד האירופי -סביב המדיניות הישראלית בשטחים ,פרשת אל מבחוח בבריטניה ומעט בכל
הנוגע לפרשת המשט לעזנ ב 2116-ולמבצע "עופרת יצוקה" .הפער בין סיקור הפרשיות הללו
לסיקור בכל הנוגע לעמדתו של האיחוד האירופי לגבי הסכסוך הישראלי פלשתיני יכול להעיד
על מתן חשיבות מועטה ביותר למעורבות האירופית בתהליך השלום ,כמו גם במידה מסוימת
גם לעמדתו בנוגע לשטחים הכבושים ולהתנחלויות .מרבית הסיקור המדיני באופן כללי ,נגע
ליחסי ישראל והמדינות הבולטות באיחוד האירופי ,או לנושאים פנימיים מדיניים של מדינות
אלו -נתון מפתיע לכשעצמו ועל כך בהמשך .ניכר כי מידת ה Actorness-של האיחוד האירופי
אינה מגיעה לידי ביטוי בכל הנוגע לישראל.
יחד עם זאת 48אין לשכוח כי דווקא מעורבותה הבולטת של הקהילה האירופית בסיום
מלחמת לבנון השנייה לצד מעורבותה הברורה בכל הנעשה במאבק הדיפלומטי מול איראן
והתחמשותה הגרעינית כמו גם ,היותה צינור הסיוע המרכזי של הרשות הפלשתינית ,מראים
הלכה למעשה ,כי האיחוד האירופי מחויב לתפקידו הבינלאומי ,לפחות בכל האמור לגבי
המזרח התיכון וכי לישראל יש אינטרס להתייחס אליו כגוף משמעותי
) .(Pardo in Lucarelli, 2012אם נחזור שוב לאופן שבו נתפש האיחוד האירופי בישראל ,נוכל
לחזור ולחדד את הפער העצום בין תפקידו של האיחוד האירופי בפועל ביחסיו עם ישראל
לתפישה הישראלית עליו.

גוף שאינו בולט כגוף מדיני במערכת הבינלאומית .נושא זה בלט כאשר בחנו
.3
את סיקור מוסדות האיחוד האירופי בכלל וסיקור אמנת ליסבון ,מינוי נשיא האיחוד האירופי
הרמן ואן רומפוי ,מינויה של ליידי קתרין אשטון לנציבת החוץ והבחירות לפרלמנט האירופי ב-
 .2116כל ארבעת הנושאים הללו זכו לסיקור נמוך ודבר זה בלט כפליים לנוכח כמות הסיקור של
מערכות הבחירות במדינות החברות שהתרחשו בשלושת השנים של המחקר.
בנוגע לעניין הסיקור המדיני של מדינות חברות באיחוד האירופי ,אטען כי
.4
מדובר בתהליך דומה מאוד למה שקורה בתוך האיחוד האירופי עצמו -ירידה בלגיטימציה הפנימית
שמתבטאת במספר מצביעים נמוך ,בגירעון דמוקרטי ובדומה לכך ,לדעתי גם כלפי חוץ ,כפי שהדבר
משתקף במחקרינו אנו ,הנעשה באיחוד האירופי פחות מעניין מהדברים הנעשים ברמה המדינתית.
גוף המתקשה לדבר בקול אחד .אטען כי ניתן לראות את התפישה הזאת מתקיימת
.5
במספר מובנים .אחד ,ברמה ההיסטורית אנו רואים כי הלכה למעשה בכל הנוגע לישראל התקשה
האיחוד האירופי לדבר בקול אחד .מעבר לכך ,ברמה האמפירית ,נוכל לראות זאת בכל הנוגע לעניין
המשבר הכלכלי ולסיקור הנרחב של ההתכתשויות הפנימיות לאור משבר זה ובמיוחד לנוכח הטון
השלילי בו מסוקרים מרבית האייטמים העוסקים במשבר הכלכלי האירופי .מעבר לכך ,הפער הגדול בין
כמות האיזכורים של מדינות החברות באיחוד האירופי לעומת איזכורי האיחוד האירופי עצמו מראים
כי כלפי חוץ הקושי הזה מועבר היטב מה שמתבטא בקושי לראות את האיחוד האירופי כגוף אחד-
גירעון של לגיטימציה גם מחוץ לאיחוד האירופי.
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גוף המתקשה להסתכל על המצב בישראל ולהבין אותו לאשורו ,ומתמקד רק
.9
באינטרסים ובערכים שלו ,מה שבא לידי ביטוי במעורבות שלו בנושאים הנוגעים אך ורק לסכסוך
הישראלי פלשתיני .נושא זה בא לידי ביטוי בעיקר באייטמים המסקרים את מערכת היחסים בין
ישראל לאיחוד האירופי ,הסיקור השלילי יחסית של האיחוד האירופי בכל הנוגע למעורבותו בתהליך
השלום .למעשה ,כמעט לא קיים סיקור כזה .כפי שהסברתי בסעיף מספר  ,2ניתן לראות כיצד העיתונות
הישראלית כמעט ולא מסקרת את התגובה האירופית לאירועים בולטים ,רק כאלו שנוגעים לסכסוך
הישראלי פלשתיני כאשר מרבית הכתבות מסקרות את העמדה האירופית באופן שלילי.

מעבר לכך ,תפישה זו באה לידי ביטוי באופן בולט גם בראיונות שנערכו עם גופים מהחברה
האזרחית כמו גם ארגוני זכויות אדם:

"מרבית המימון לפרוייקט מגיע מצידו של האיחוד האירופי ,אך הם נותנים מימון
לפרוייקטים פלשתיניים וישראלים בלבד -אני חושב זו העובדה המשמעותית ביותר מבחינתם
בהקשר הישראלי" מתוך ראיון שערכתי עם אדם וורנר ,YIFC ,אוקטובר .2101

"בקרב הארגונים הסביבתיים האיחוד האירופי נתפס כמממן של פרוייקטים יהודים-
ערבים ,רק דברים משותפים ,כדי לקדם שלום איזורי .זאת האג'נדה שלו ורק על זה הוא שם כסף"
מתוך ראיון שערכתי עם גיל יעקב ,מנכ"ל מגמה ירוקה דאז ,מרץ .2101

"...בשנה שעברה המימון האירופי היה  211מיליון אירו לארגונים חברתיים-מדובר רק
בחצי אחוז מהתקציב האירופי  ,זה לא מספיק! זה אחד הדברים שמניעים את הא"א,הם צריכים
לתת יותר כסף.אני אישית אתאכזב אם באירופה לא יגיבו בחריפות ליוזמה הישראלית האחרונה
שקוראת לחקיקה שתגביל מימון זר לארגונים פוליטיים .זו יריקה בפרצוף לפיה הטובה של מדינת
ישראל ,לא רק אלטרואיזם ,אירופה צריכה להגיב באופן חד משמעי שאם רוצים לפתוח מחדש
מימון יהיו לכך השלכות מרחיקות לכת.אנחנו לא נסכים לבידוד שת"פ עם ארגוני זכויות אדם
משאר שיתופי הפעולה .היוזמות הנוכחיות של ממשלת ישראל משפיעות על המימון העתידי-כבר
עכשיו יש משקיעים שמתלבטים לגבי המשך מימון .אחד העמודים המרכזיים שעומדים מאחורי
מימון אירופי הוא תהליך השלום.זכויות אדם הם תחום אידיאולוגי ולא פוליטי,המימון הוא אותו
מימון שהא"א נותן בכל רחבי העולם" מתוך ראיון שערכתי עם ג'סיקה מונטל ,בצלם ,ינואר .2101
"מה שבעצם אפשר לראות זה דיכוטומיה-התפישה הכללית למעט הציבור הליברלי
בשמאל,האיחוד האירופי נתפס כגוף עוין את ישראל,גוף פרו ערבי ואם תרצי ,הסיבות לאי אהבת
ישראל הם או מתמיכה בצד הערבי בסכסוך או מאנטישמיות -זאת תפישה כללית רווחת בחברה
הישראלית" מתוך ראיון טלפוני שערכתי עם ירון קידר ,משרד עו"ד קידר-בוגט ,מתמחה בליווי
ארגוני מגזר שלישי ,אוקטובר .2116
דוגמאות נוספות לתפישה האנטישמיות ניתן לראות בראיונות הבאים:
ראיון שערך אייל קנץ ביולי  2111עם העיתונאי אלדד בק:
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"...בארץ זה בטוח נושא שמאוד משפיע ומאו קיים ואנחנו ראינו את זה גם בעזה וגם בלבנון
שההתפרצויות של האנטישמיות המקומית והמיובאת דרך קהלי ההגירה זכו לביטוי מאוד משמעותי
בדעת הקהל בארץ וזה לדעתי גם אחת הסיבות שבארץ מתייחסים בזהירות רבה לאיחוד האירופי
באופן כללי .אני חושב שיותר ויותר מתיחסים בארץ לאירופה בתור יבשת אבודה בתור יבשת שנמצאת
תחת כיבוש של דעת קהל מוסלמית עויינת שדעת הקהל המוסלמית העויינת תופסת השפעה על הלכי
הרוח באיחוד האירופי"
ולעומת זאת דווקא דעה אחרת:

"...האמת זה מעולם לא עלה על דעתי ,שהישראלים רואים באירופים אנטישמים או
שלאנטישמיות יש קשר לרצון האירופי לתמוך בישראל .התמיכה בנו היא לא מרגשות אשמה
,אלא היא תמיכה בישראלי האחר ,הלא אלים .עניין האלימות יש לה משמעות רחבה לאירופים
,ישראל רוצה להציג צעדים כנגדה כאנטישמיים אבל האמת היא שהישראלים הם מאוד לא
אטרקטיביים-תראו את דו"ח גולדסטון כדוגמה " .מתוך ראיון שערכתי עם חנה ברג ,מחסום
ווטש ,ינואר .2101
את כתיבת העבודה התחלתי עם טענה ברורה ,שנראתה לי כאקסיומה :האיחוד
האירופי מעוניין בנעשה בישראל מתוך מחויבות למעמדה המיוחד .את כתיבת העבודה הזו ,אני
מסיימת במחשבה דומה ,אך מתוך הבנה כי האיחוד האירופי מעוניין בנעשה בישראל מתוך התבוננות
על תמונה כוללת יותר של אינטרסים מעצמתיים כמו גם אינטרסים מדינתיים שלעיתים עומדים
בסתירה לאינטרסים של האיחוד כיישות .חשוב להדגיש ,כי במהלך עבודה זו פרשתי תהליך .בתחילתו
כאמור ,מתקשה האיחוד האירופי לראות את התמונה הכוללת .נדמה שהוא לא מצליח להבין במה הוא
טועה .לאחר מכן ,מתחיל לבסס האיחוד האירופי דמות אסרטיבית יותר בהתנהלותו במזרח התיכון.
הוא לכאורה יוצר דריסת רגל -אך בפועל ,לפחות בכל הנוגע לזוית הישראלית ,הוא עדיין לא נתפס כגוף
משמעותי ,אך הוא בהחלט בדרך הנכונה.
האיחוד האירופי למעשה עובר מפעולה ברמת המיקרו לפעולה ברמת המקרו .יחסיו הטובים
עם ישראל ,השפעה חיובית באיזור תוך שימוש בעוצמה הרכה שלו שתבוא לידי ביטוי במעורבות
בתהליך השלום תוך שימוש בהסכמי האסוציאציה ותוכנית השכנות ליצירת מחויבות גדולה יותר מצד
המדינות באיזור ,כל אלו יגרמו לניראות ברורה יותר ברמה הים תיכונית כמו גם יגדילו את ה-
 Actornessשלו .אם נתייחס רגע לטענה לפיה הסכסוך הישראלי פלשתיני נחשב לאחד מסכסוכי
המפתח בעולם ,סכסוך שכל מעצמה שרוצה להיחשב ככזאת רוצה להטביע בה את חותמה ,הרי
שהצלחה במשימה זו תאפשר לאיחוד האירופי לצעוד כברת דרך אל עבר מטרתו -להיות שחקן
משמעותי במערכת הבינלאומית .הרי טענה שהזכרנו קודם לכן ,אומרת שלמעשה דווקא הנוכחות
האירופית וההתעקשות שלה להיות מעורבת ,גם בשלב שבו עוד טרם ראו אותה ככזו ,דחף וסיחרר את
כל השחקנים המעורבים בסכסוך למציאת פתרון (ערב הצהרת ונציה) ויצר מעין "מירוץ חימוש" של
מעורבות מדינית בנעשה -תיאורטית ,מדובר במימוש של ה"נוכחות"  Presenceהאירופית.
הצגנו קודם פער חריף בין מקומו של האיחוד האירופי בפועל מול ישראל לבין התפישה
הישראלית עליו .פער זה ,שנתגלה ברמת הבדיקה האמפירית שנעשתה ,מדגיש ומוכיח את קיומם של
שני הפערים שהוזכרו בפרק התיאורטי -גירעון הציפיות ופער הציפיות בין מה שהאיחוד האירופי מצפה
מעצמו ,מה האחרים מצפים ממנו ומה שהוא עושה בפועל.
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הפער שהתגלה הוא פער בין מערכת היחסים הישראלית-אירופית ברמה המדינית לבין
הנעשה בציבור .הדגש בעיתונות הישראלית מתבטא בשני נושאים מרכזיים -כלכלה ונושאי פנים.
סיקור עיתונאי נרחב של מדינות מסוימות מתמקד בסיקור רכילותי -דוגמת הסיקור הנרחב של
ברלסוקוני ראש ממשלת איטליה ואילו בכל הקשור לאיחוד האירופי הסיקור הוא עדיין דל ,דל מאוד.
לאורך שלוש שנות המחקר ראינו קפיצה מ 1%-ל 00%-סיקור של האיחוד האירופי כיישות ,דבר שיכול
להעיד על הניראות הגוברת של האיחוד האירופי אך לצד זאת ,שלושת השנים הללו נתנו לנו הזדמנות
לבחון את הסיקור על מערכות הבחירות באירופה וראינו כי סיקור המוסדות האירופיים דל ביותר
יחסית לסיקור של מערכות בחירות במדינות בולטות באיחוד האירופי דוגמת גרמניה ובריטניה .גם
הסיקור הפוליטי ,אפילו בעיתונים שמקדישים יותר מקום לחדשות חוץ דוגמת עיתון ה"ארץ" לא היה
עמוק מספיק וניכר כי ייתכן שעדיין קיים פער בהבנה של האיחוד האירופי ,מה שיכול להעיד על כישלון
אירופי להגדיר עצמו באופן ברור במערכת הבינלאומית .גם סדרות הראיונות שנערכו על ידי כמו גם על
ידי סטודנטים נוספים ,ראיונות שקוימו עם גורמי תקשורת ,גורמים צבאיים ומדיניים וכן גורמים
בחברה האזרחית עולים שני דברים חשובים בהקשר זה :הגורמים האזרחיים -בעיקר תנועות חברתיות
ופוליטיות ,מרגישות כי האיחוד האירופי מתעניין רק בנושאים הקשורים לסכסוך הישראלי פלשתיני
ולא מעורב בשום אספקט אחר ,גם אם אספקט זה קיים בתוך הפרדיגמה היישותית של האיחוד
האירופי כפי שהיא מתבטאת ב"אירופה ככוח נורמטיבי" .הנושא השני הוא ,שניכר כי האיחוד האירופי
כבר לא פועל מתוך איזושהי מחויבות לאומה הישראלית מתוך משקעי עבר דוגמת מלחמת העולם
השנייה והקשר ההיסטורי שבין ישראל לאיחוד האירופי ואף נתפס כפרו פלשתיני לעיתים -תפישה
שדווקא בלטה כ"דעת הקהל" בקרב המרואיינים (כלומר ,המרואיינים הסבירו כי זאת התפישה
הישראלית כלפי האיחוד האירופי ,התפישה "ברחוב" אך לא הודו שהם עצמם חושבים כך).
מצד שני ,ראינו כי העיתונות לא מסקרת בהרחבה תקריות אנטישמיות וזאת על אף מספר
נתונים חשובים -אירופה כמוקד מרכזי לתקריות אנטישמיות (ראו אתר  ,CFCAהפורום למאבק
באנטישמיות) ,כאשר מספר התקריות אולי נמצא בירידה אך הן ברוטאליות הרבה יותר .ניתן להסביר
את הנעשה באירופה משתי סיבות -מספר המוסלמים ההולך וגדל באירופה וכן הקישור שבין יהדות
אירופה לישראל ,כך שבכל פעם שקורה מקרה מעורר מחלוקת בישראל כדוגמת מבצע "עופרת יצוקה"
גדל מספר התקריות האנטישמיות באירופה .כלומר ,אולי קיים פה פער מעניין גם בתוך החברה
הישראלית עצמה שמתבטא בפער שבין התפישה הכללית  ,שרואה את האיחוד האירופי כגוף פרו
פלשתיני ואנטישמי ,תפישה שזוכה לאישוש מסוים ברמה המעשית בדמות התקריות האנטישמיות
כנראה לעיל ,לבין הנתונים העיתונאיים -שלא מכסים בהרחבה נושאים אלו .אולי קשה להודות
בתפישה כזאת שנחשבת "בעייתית" ואולי ,החיבור שאותו הראינו בין כיסוי עיתונאי לייצוג דעת קהל-
איננו מדויק .כך או כך ,במצב שבו  15%מהישראלים רואים את ישראל באיחוד האירופי וכמעט מחצית
מהם הם אזרחים אירופים בפוטנציה ,זוהי נקודה מעוררת מחשבה.
אופן הסיקור אף הוא משתייך לנאמר למעלה .הראנו כי הסיקור העיתונאי בכל הנוגע לאיחוד
האירופי נוטה להיות אינפורמטיבי-שלילי ,כאשר הדבר בולט בעיקר ביחס למשבר הכלכלי באיחוד
האירופי .כלומר ,לא רק שהאיחוד האירופי לא נתפש כמעצמה ,למעשה הוא אף זוכה לביקורת רבה על
התנהלותו בעיקר בנושאים כלכליים -מה שנחשב לנקודת החוזק האירופית כמו גם נושאים נוספים.
נתון זה גם הוא מחליש את הניראות האירופית בקרב הקהל הישראלי .מעבר לכך ,יש בעקביות הזו
באופן הסיקור יכולת גדולה מאוד להשפיע על דעת הקהל ),(Vreese and Boomgaarden, 2006
ומכאן חשיבות נתון זה.
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ראיון מעניין שעשיתי בהקשר זה היה הראיון עם העיתונאי בועז ביסמוט ,ראש דסק חדשות
החוץ בעיתון "ישראל היום" ,עיתון שכיום כאמור מחזיק בשיא החשיפה ומחולק כחינמון ,מה שמסייע
לחשיפה הגבוהה שלו .בהקשרו של עיתון זה ,מעניין היה לראות כיצד מסקר הוא בשנת  2101ב02%-
מכתבותיו את מוסדות האיחוד האירופי ,בסיקור שחצי ממנו -שלילי .כלומר ,גם כאשר בוחר עיתון
לסקר באופן נרחב את הניראות האירופית ,ייתכן שהסיבה היא הרצון להדגיש את הביקורתיות הרבה
כלפי האיחוד האירופי ,על אף שגם ביקורתיות ,מעידה על תפישה של האיחוד האירופי כבעל זהות
חיצונית מגובשת -זו הנוכחות האירופית ,שגוררת אחריה תגובה -לכאן או לכאן .אני בוחרת להציג לצד
משפט זה גם תפישה רווחת על העיתון "ישראל היום" הטוענת כי עקב קשריו של בעל העיתון עם ראש
הממשלה נוטה הוא לנקוט בסיקור התואם את עמדת הממשלה.

דווקא לאור הצגת הפסקה הנראית למעלה ,מעניין לראות את הרציונל שמאחוריי בחירת
הכתבות המפורסמות "בישראל היום" ,כפי שמציג אותו בועז ביסמוט:

"...העיתון אינו גורם אובייקטיבי,ישנה אג'נדה,בישראל היום חמשת העקרונות שלנו כתובים
בעמוד השני ואחד מהם-להיות ישראלי,מכאן שהכיסוי של האיחוד האירופי תלוי בעמדה שלה לגבי
ישראל".
"...העמדה האירופית לגבי הסכסוך הישראלי-פלשתיני היא קוהרנטית וזה בא לידי ביטוי
בעיתון.ניתן להגיד שבהיבט הפוליטי הכיסוי הוא שלילי מצד אחד (לגבי האופן שבו הא"א רואה את
ישראל) ובהיבט הכלכלי המצב שונה .האיחוד האירופי מגיב בצורה שונה להרבה דברים-ראינו את
תגובתו לגבי גולדסטון – האיחוד האירופי התנהג יחסית בשקט,אבל לגבי יתר הזמן-הבנייה
בהתנחלויות ובמזרח ירושלים-אשטון הגיעה לארץ והשמיעה פזמון חוזר וביקורתי .דעת הקהל
הישראלית חושדת שזה חד צדדי וזה גורם ליחס חשדני .התקשורת מבטאת את עמדת האיחוד
האירופי-כלומר אם האיחוד האירופי נותן ביקורת התקשורת תבטא הן את החשדנות הציבורית והן
את הביקורת".
לדעתו" ,עיתון הארץ-פחות ביקורתי כלפי הא"א  ,במיוחד אני משווה אותם לעיתון שלי -
ישראל היום היא חד משמעית ביקורתית יותר כלפי האיחוד האירופי ".מתון ראיון שערכתי עימו,
אפריל .2101
מבחינה מדינית ,עבר האיחוד האירופי תהליך פנומנלי בארבעים וחמש שנות פעילותו במזרח
התיכון .מגוף שנתפש כאמור כגוף בירוקרטי ,טכני ,חסר קול ,הפך הוא ליישות שיש לערבה ,לשתפה,
ישות שעמדתה משמעותית והצהרותיה זוכות לתגובות חריפות .מעבר לכך ,האיחוד האירופי לא
מפחד להגיד לאן הוא שואף להגיע ,לא מפחד לדבר על "ערכים אירופים" וזאת בעוד שבתוך האיחוד
האירופי עצמו עוד מתחבטים בשאלה האם קיים בכלל מושג כזה.
בשעת עריכת עבודה זו ,אני מתבשרת כי האיחוד האירופי זכה בפרס נובל לשלום לשנת  2102בטענה:

"...הוועדה ציינה בהחלטתה כי האיחוד האירופי מקבל את הפרס עבור שישה עשורים של תרומה
"לקידום שלום ,התפייסות ,דמוקרטיה וזכויות אדם באירופה ".
(סוכנויות הידיעות.)2102 ,YNET ,
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בהקשר זה ייתכן שאולי ניתן להגיד באופן בהיר ביותר כי זוהי הוכחה נוספת להצלחה בכל
הנוגע לניראות אירופית כגוף חזק ושוחר שלום ,גם אם הזכייה עצמה מתייחסת לנעשה בתוך האיחוד
האירופי ולא להשפעתו על סכסוכים שמחוצה לו וזאת על אף שבדברי ההסבר מציינת ועדת הפרס את
השפעת האיחוד האירופי על הסכסוך במדינות הבלקן.
יחד עם זאת ,וללא שום ניסיון לנתח את פעולותיה של ישראל ברמה המדינית ,לצד הצהרות
חמות של גורמים ישראליים על רצונם להצטרף לאיחוד האירופי ,עדיין ניתן להבין כי ישראל אינה
רואה את האיחוד האירופי באותה רמת חשיבות שהיא רואה את ארצות הברית .דבר זה משתקף הן
מהניתוח הפוליטי ,הן מהראיונות והן מהניתוח האמפירי של העיתונות הכתובה .על אף שיחסי
ישראל ארצות הברית אינם במיטבם כרגע ,כאשר קיים מתח רב בין שתי הממשלות מאז עליית
הנשיא ברק אובמה לשלטון ,מתח ששיאו ניכר כעת בוויכוח סביב התקיפה באיראן ,ברמה
התקשורתית כאמור קיים פער בכל הקשור לנושא האירופי .ניתן לראות כי האזרחים  ,או כלי
התקשורת ,שני גורמים הקשורים זה בזה ,אינם רואים את האיחוד האירופי ברמת חשיבות גבוהה
וקיים ניכור מסויים לאיחוד האירופי.
זוהי תקופה מעניינת לעיתונות בכלל והעיתונות הכתובה בפרט בישראל .בימים אלו
נמצאים ערוץ טלוויזיה ועיתון יומי -ערוץ  01ועיתון מעריב ,במלחמת קיום .בין אם הסיבות הן סיבות
פוליטיות או כלכליות ,בין אם העובדה כי העיתון שמקבל את החשיפה הגבוהה ביותר הוא דווקא
חינמון ,עדיין אין לנתק את הקשר ההדוק והחזק שבין העיתונות בכלל והעיתונות הכתובה בישראל
בפרט לבין רגשות הקהל הישראלי.
בישראל ,מדינה שבה קצב צריכת החדשות ,קצב יצירת החדשות ,מהיר בצורה בלתי רגילה,
דווקא כאן חדות התיאוריות שהועלו מודגשת יותר מתמיד .בין אם זה הפן התקשורתי שבא לידי
ביטוי בקצב תחלופת חדשות כל כך מהיר עד כדי כך שעיצוב העברת החדשות עצמן עמוס בכל כך
הרבה משתנים מעבר למידע החדשותי עצמו ,בין אם זה עוצמת ההקשר ההיסטורי כמו גם ההקשר
העכשווי בכל הנוגע לאיחוד האירופי ובין אם זה דווקא המיקום המיוחד של ישראל במערכת
הבינלאומית -מדינה שניראותה במערכת הבינלאומית בהחלט לא תואמת את גודלה האמיתי -לחיוב
או לשלילה .אין הרבה מדינות בעולם שהיחס אליהם טעון כל כך ,שזוכות לכל כך הרבה תגובות
וביקורת או לחילופין -תמיכה שלא זוכה לה אף מדינה אחרת .כל אלו הופכים את הקשר של ישראל
לישות אחרת שמהותה מעוררת מחלוקת במערכת הבינלאומית -האיחוד האירופי ,לקשר מיוחד מעין
כמוהו ,שאותו ניסיתי לשרטט ,בכמה מובנים ,בעבודה זו.
אני בוחרת לסיים בהשערה אופטימית לגבי הקשר בין ישראל והאיחוד האירופי .לדעתי ,אם
ישכיל האיחוד האירופי לזהות את הציפיות המופנות אליו ,יוכל הוא להשלים את התמונה הכוללת
של השתמשות בכוחו הנורמטיבי תוך הגדלת הניראות שלו בזירה הבינלאומית .בישראל ,האיחוד
האירופי עדיין לא נתפס כגוף משמעותי ,אך השתלשלות העניינים המהירה במזרח התיכון ,במיוחד
בשעת כתיבת עבודה זו בכל הנוגע למאבק הכלכלי והדיפלומטי באיראן אותו מוביל האיחוד האירופי,
מצביעה כי הוא בהחלט בדרך הנכונה.
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Summary of Thesis paper: Perceptions in the International system and the formation of the
External Identity of the European Union – The Israeli Society and its perceptions towards
the European Union as a study case.
This paper deals with the relationship between the European Union and Israel and its
influence of the formation of the European Union's external identity. We form this
connection between those two variables by attempting to identify Israel's perception
towards the European Union, as it is being reflected in the coverage of European Union
related topics in the Hebrew Newspapers in Israel.
The European Union has been involved in the Middle East in the last forty five years, since
the eruption of the Six Days War in 1967. During those years of active involvement, its
relationship with Israel, as with other entities actively engaged in the Middle East such as
the Arab League, Has suffered ups and downs. Those obstacles reflected the differences in
perceptions among those actors regarding the nature of the European Union as an entity in
the International system.
This paper would deal with a few variables. It would describe the relationship between
Israel and the European Union and its involvement in the Middle East in order to state, that
the European Union has a special interest in Israel in order to be perceived as a meaningful
actor in the Middle East and in The International System as a whole.
One approach of the current dealing with the international system claims that the European
Union's foreign policy is an attempt to form a unified identity (Smith, 1992: 55-76).
Scholars claim that the European Union's foreign policy is based and built on the
expectations of its fellow actors in the International System. This claim is a part of the
"Otherness" theory. This Theory explains how an object defines itself according to its
relations with another object as well as its opposite reflection being reflected by that
object. Another theory claims that the European Union's actions in the International system
derive from a normative perception in order to try and influence on other actors so they
would adopt European values (Duchene, 1972 and Manners, 2002). On the opposite side,
since at certain occasions those values contradict the interests of the European member
states (Diez, 2005), The European Union finds itself turning again and again to the other
players ,those who engage with him in order to form its identity as compared or as a
reflection to them (Chaban and Holland, 2008).
This form of Identity shaping, also known as "Reflective Identity" (Manners and Whitman,
2003) includes two processes, which complete one another: the search for an external
I

definition of an identity, which leads to an emphasize on the expectations from this actor as
reflected by the other actors. This process involves external influences: Every actor being
used by the European Union in order to understand the external perceptions on the
European Union is actually influencing the European Union by its own expectations from
it. We would use this theoretical assumption as our basis for stating that the Israeli
perceptions toward the European Union as reflected from the Israeli public opinion affects,
eventually, on the formation of the European Union's external identity.
My assumption is that this perception is reflected by the coverage of The European Union
in the Israeli Hebrew Israeli newspapers. I chose to focus on the years 2009-2011.
In order to use this statement properly, I need to rest a theoretical base which explains the
media's abilities to create an agenda and change public opinion. The mass media forces the
recipient of the information to take notice of certain objects, mostly political figures and
issues (McCombs and Shaw, 1972). This Image creates a frame of those objects (Scheufele
1999, 103-122) due to an assumption that mass media has a significant influence on public
opinion. Not only had that but the overflow of information creates a situation in which the
way that the information is being transformed is actually part of this framing process.
Hence, the information needs to be transformed in a way that would attract the consumer.
This situation creates powerful editors and writers who actually control the division of
power, the power of knowledge (Nye, 2004).
During my research, the major Hebrew speaking newspapers in Israel have been examined
on a daily basis: "Ha'aretz", "Yediot Aharonot", Ma'ariv" and "Israel Hayom". During this
period of time all of the articles dealing with the European Union, its institutions or twenty
seven member states has been analyzed and registered in a data base, consisting
information regarding various variables such as the object of the article, its theme, the
nature of the article- neutral, positive, negative etc. I have created two analyses: A yearly
comparison of the variables, and the tendencies of those variables in each newspaper
throughout those three years.
As a result of this research and based on my assumption, the following tendencies has been
detected:
An increase in the coverage of the European Union as an entity which can be defined as an
increase of the Israeli awareness to the European Union as an entity. However, important
European issues have hardly been covered. This was especially prominent when we
compared those stories with the coverage of internal issues of the European member states
II

or the relations between Israel and those states. The depth of the coverage has also been
examined and It has been shown that the Israeli printed media tends to choose those
shallow summarized items over an opportunity to expose the Israeli public to essential
issues in the European Union, such as the decision making process or the Institutions and
treaties.
In general, we saw an inverse ratio between the bilateral relations of Israel and the
European member states and their coverage in the media – Countries with strong relations
has been often criticized while extensively covering the countries whose relations with
Israel are problematic. The political relationship between Israel and the European Union
has been often criticized. Nonetheless, the economic aspect of the European Union has
been broadly covered- due to the financial crisis evolving in those years which has been
covered in a critical and negative coverage. The economic relations between Israel and the
European Union are hardly mentioned in the Israeli press.
Those leading tendencies bring us to a few conclusions regarding the current Israeli
perceptions on the European Union and its consequences:
1.

A gap between the European will to become a normative power and its

actual influence. This gap can be explained, at least from the Israeli angle, with
Europea's lack of consistency in its policy in Israel.
2.

The European Union is being perceived as an insignificant entity in the

International system as well.
3.

The European Union is mainly being perceived as an economic entity,

and in these days- a mostly dysfunction one.
4.

There is a lack of legitimacy in regard of the European Union in Israel.

5.

The European Union is being perceived as an entity that is unable to

declare a unified political standpoint.
6.

The European Union is being perceived as an entity that's its

involvement in the Middle East derived from its own interests, which do not always
reflect its "Normative" approach. It is also perceived as an actor acting even if it
does not fully understands the situation in the Middle East.
In conclusion, the gap we discovered is a gap between the Israeli- European political
relationship and the Israeli public opinion. This gap reflects a failure in its normative
paradigm and its implementation. The actual situation is that those two gaps, between the
European normative values system and its actions, as reflected by its relations with Israel
III

and the gap between those relations and the Israeli public opinion towards them, both leads
to a conclusion that the European Union does not maximize its Actorness in regard to the
Middle East and is not able to actually influence the situation here.

IV

Table of Content:
A. List of Charts and Graphs
B. Main text:
a) Introduction: On the reasons for writing this paper……………………….1
b) Chapter # 1:On Relationship between Israel and the European Union.…..6
c) Chapter # 2:On the European Union's External Identity………………….32
d) Chapter # 3:On the Importance of the Media's analysis and on the essence of
the Empirical research……………………………………………………..46
e) Sub Chapter #3 : The structure of the Empirical research…………………52
f) Chapter # 4: The Hebrew speaking newspapers' research 2009-2011,
Data and tendencies………………………………………………………..55
g) Conclusions: On forty five years of European action in the Middle East and
their significance to the formation of the European Union's external identity and
the Israeli Public opinion today……………………………………………78
C. Appendix
D. Bibliography

5

BEN- GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL
SCIENCES
DEPARTMENT OF POLITICS AND GOVERNEMNT

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULLFILLMENT OF THE
REQUIERENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS

PERCEPTIONS IN THE INTERNATIONAL SYSTEM AND THE
FORMATION OF THE EXTERNAL IDENTITY OF THE EUROPEAN
UNION – THE ISRAELI SOCIETY AND ITS PERCEPTION TOWARDS
THE EUROPEAN UNION AS A STUDY CASE

NOA FREILICH
UNDER THE SUPERVISION OF DR.SHARON PARDO

Signature of student: ____________________

Date:____________

Signature of Supervisor:__________________

Date:____________

Signature of chairperson of the committee for graduate
studies:____________________
Date:____________

OCTOBER 2012

9

BEN- GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL
SCIENCES
DEPARTMENT OF POLITICS AND GOVERNEMNT

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULLFILLMENT OF THE
REQUIERENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS

PERCEPTIONS IN THE INTERNATIONAL SYSTEM AND THE
FORMATION OF THE EXTERNAL IDENTITY OF THE EUROPEAN
UNION – THE ISRAELI SOCIETY AND ITS PERCEPTION TOWARDS
THE EUROPEAN UNION AS A STUDY CASE

NOA FREILICH
UNDER THE SUPERVISION OF DR.SHARON PARDO

OCTOBER 2012

1

Please note that the top news makers coverage has started only at the
third quarter of 2009
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Ma’ariv
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29

71

December 47
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55
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49

94

Average

41.6

48

116
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61

.The Coverage of “Israel Hayom “ has started in August 2009

Coverage sorted by state,Yediot Aharonot
The state Positive
4
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Ireland
1
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1
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Britian
24
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6
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12
Eu States
Eu
10
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1
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1
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4
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1
Poland
1
Portugal
21
France
Cyprus
1
Romania
3
Sweden
2
Switzarland
115
Total Sum

Total
Negative Nuetral Coverage
3
5
13
40
21
69
1
1
3
5
4
10
1
1
3
3
1
5
33
38
83
27
44
95
2
3
5
1
1
2
9
13
28
5
5
10
6
19
27
18

11

5
10

1
4
1
3

5
32
4
16
10
236

33
2
8
3
11
233

39
1
7
19
1
9
1
86
2
13
23
23
577

Romania
2%
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4%
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0%

Portugal
0%
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15%

Italy
12%
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2%
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3%
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0%
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2%
0%
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The Vatican Denmark
7%
5%
1%

Germany
16%

Ireland
2%
Bulgary
1%
Belgium
1%
Britian
14%

Iceland
1%

Coverage sorted by main themes
Themes
Islam
Anti sematism
Immigration

Number of
covrages
6
63
7

foreign relations

52

Foreign Relations
with Israel

129

Israel: Economy

2

Israel: Buisness
Israel:culture
Economics
Buisness
Interior issues
Interior politics

25
13
30
42
167
43

Interior Gossip

26

Interior Culture
Total Sum

20
628

Top world news makers
The Lisbon treaty
Election for the European parliament
Elections for the EP:the Extreme right
uprising
Elections for the German Parliament
The Elections for the EU president
The Pope visit to Israel
Gilad Shalit
The Stilling of the “Arebit Macht Frei”
sign
The 2010 Elections in Britain
The terrorist from Lokerby
The war in Afghanistan
The "Air France" airplane crushing in
Brazil
The Durban Conference
The Copenhagen Conference
Extreme right in Europe
The Second world War
A diplomatic crisis with Norway
The European currency crisis
The Demanuk Trial
Solid Cast
The Extreme right party wins the
Elections in Hungary
The Berlusconi Affairs
The Swedish report on IDF and
Human Organs
Sh'hada's assasanation
The Israeli Fertility Clinic in Romania
The Laquila Earthquake
The Murder of Ilan Halimi in France
The Holocust
The Swine Flu
The attack on Berlusconi
Total Sum

Numbe
r of
covrage Out of which
s
Negative
4
2

2
1

2
5
3
18
9

2
2
2
7
3

3
1
2
1

2
2

5
5
4
1
3
3
7
7
2

4
1
1
1
3
6
2
1

1
13

1
11

11
1
9
1
3
5
3
4
139

9
1
3
3
1
3
74

Top World News Makers
Elections for
the EP:the
The attack on
The Murder of
Extreme
right
Berlusconi
Ilan Halimi in
uprising
4%
Election for the
France The Holocust
The Israeli
3%
European
4%
Fertility Clinic in
0%
parliament Elections
Romania
The Laquila The Swine Flu The Lisbon1%
treaty
for the
4%
Earthquake
3%
1%
German
0%
Sh'hada's
Parliament
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3%
1%
The
Swedish
report
on IDF
and
Human
Organs
The Berlusconi
12%
Affairs
15%

The Extreme right
party wins the
Elections in
Hungary
1%

The Elections
for theGilad
EU Shalit
president 4%
3%
The Pope
visit to
Israel
The
9%
Stilling
of the
“Arebit
Macht
Frei”
sign
3%
The
2010
Election
s in
Britain
The "Air France"
0% in
airplane crushing
A diplomatic
Brazil
The
The Demanuk Trial The european crisis with Extreme
0%
terrorist
right in
currency crisis
3%
Norway
from
Solid Cast
Europe
8%
TheLokerby
war in
4%
The
1%
1%
Afghanistan
Second
3%
The
world Copenhage 0%
War
n
1%
Conference
The Durban
1%
Conference
5%

Negative coverage of T.W.N.M

Top world News
Makers
2%
1% 2%
4%
1%

The Stilling of the “Arebit The terrorist
Macht Frei” sign
from Lokerby
3%
1%
The 2010 Elections
The war in Afghanistan
in Britain
4%
1%
The "Air France" airplane
crushing in Brazil
3%
2%

7%
The Durban Conference
13%

The attack on
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8%

The
Second
world War
1%

The Swine Flu
9%
The
Copenhagen
Conference
7%
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Europe
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1%
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Solid Cast
The Murder of Ilan
4%
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The european currency
1%
Clinic in Romania
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crisis
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5%
2%
A
1%
Sh'hada's
5%
wins the Elections in
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The Berlusconi Affairs Hungary
crisis with
2%
3%
1%
Norway
1%

:Tendencies
 Top four countries: France , England, Britain and Italy.
 The Vatican is quite low on coverage compared to other

newspapers.
 The highest rate of covered themes is of those who are related to
Israel such as: Anti-sematism ,relations with Israel and interior
issues-who appear highly on the list in all of the news papers.
The Islam theme is only 1% of the coverage.
 Low coverage of the EU institutions in a year full of eventsElections, the Lisbon treaty etc.
 Top world news makers are those who are related to Israel and
gossip issues related to Berlusconi-mostly negative and critic.

Coverage sorted by state, Ha’aretz
Number of states
Austria
Italy
Iceland
Ireland
Bulgary
Belgium
Britain
Germany
Denmark

Number of
Coverages
15
130
10
28
5
8
371
161
11

Positive Negative Neutral
1
13
1
18
58
54
7
3
3
15
10
3
2
1
4
3
56
145
170
40
53
68
3
1
5

The Netherlands
Hungary

18
8

2
2

9
4

7
2

The Vatican
Greece
Luxemburg

33
27
1

4
6

5
17

24
4
1

Lithuania

5
115

25

3
39

2
51

117

30

41

44

7
55
1
22
3

1
13

4
21

3
1

6
1

2
21
1
13
1

13
192
9
18
29
1

2
40
2
1
5

5
62
3
10
15
1

6
90
4
7
9

47
1460

8
267

23
568

16
621

EU states
EU institutions
Norway(not an EU
state)
Spain
Serbia
Poland
Finland
The Czech
Republic
France
Cyprus
Romania
Sweden
Portugal
Switzarland(Not an
EU state)
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Coverage sorted by main Themes
Main Themes
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Number of
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11
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Interior Politics
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The greek Elections
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elections
The British Parliament elections
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6
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1
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1
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3
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9
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9
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3

3
3
2
3

1
1
2

4

4

6
6
2

2
3

4
1
1
2
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2
1
1
1
1

10

6

2
2

1
2

11

7

3
1
4
3
4
3
3

3

5
192

1
80

The German Parliament elections
The New EU president
The Pope's visit to Israel
Gilad Shalit
The Goldstone report
The Italian Maphia
The war in Afganistan
The Durban Conference
The 2009 G-20's conference
The Copenhagen Conference
Extreme right in Europe
The negotiation between Israel and
the Palestinians
The Second world War
A diplomatic crisis with Norway
Turkey's accection to Europe
Solid Cast
Twenty years to the fall of the Berlin
Wall
Berlusconi's affairs
The Demanuk Trial
The British parliament member's
expenses
The Swedish report on IDF and
Human Organs
The terrorist from Lokerby
The Israeli Fertility Clinic in Romania
The Laquila Earthquake
The Murder of Ilan Halimi in France
The Holocust
The Swine Flu
The french involvment with Israel's
negotiation with Syria and the PLO.
The attack on Berlusconi
Total Sum

1
3
1
1

Negative Coverage of World Top News Makers

:Tendencies
 In general-the highest rate of coverage of all the papers.
 The four main countries continue to appear ,as well as a









medium coverage of EU states in general and EU as an
entity.
Britain holds a quarter of the reports! 50% of them
negative.
Themes: high coverage of Economics (before the crisis)
along side the usual coverage of Israel related issues and
internal issues.
Top world news makers: a negative relation to
Berlusconi,high rate for Israel related issues and a
suprsingly high rate of Vatican related stories.
The only paper that clearly covers EU related issuesElections,Lisbon treaty and so on.

Coverage sorted by states, Israel Hayom (Israel
Today)
The Period of Coverage has started
at August 2009

The covered
state

Total
Of which
coverage Positive Negative Neutral

Austria

1

The Eu
institutions

18

5

9

4

Italy

17

1

9

7

Iceland

1

Ireland

3

Belgium

1

Britain

27

4

14

9

Germany

24

11

4

9

Denmark

2

1

1

The Vatican

3

1

Greece

2

Eu States

1

Norway

8

1

Spain

5

3

Serbia

1

Poland

4

The czech Rep

2

1

France

31

8

13

Sweden

13

1

12

Switzarland

4

Total Sum

167

1

1
3

1

2

2
1
6

1
2
1

2

37

2
1
10

3

1

76

54

Themes coverage, Israel Hayom
Themes

Number of
Coverges

Islam

8

Anti-Semitism
Immigration
Foreign
Relations
Foreign
Relations with
Israel
Economy
Business
Interior Issues
Interior Politics
Culture
Total Sum

3
1
11

56
4
3
69
11
2
170

Top World News Makers
Top world news
makers
Twenty years to the
fall of the Berlin Wall
NGO MONITOR
The Lisbon treaty

Number of
coverages

Out of which
negative

1
1
6

1
3

The greek Elections 1
The German
Parliament elections 2
Gilad Shalit
The Stilling of the
“Arebit Macht Frei”
sign
The Goldstone report
The Copenhagen
Conference
The Second world
War
A diplomatic crisis
with Norway
The Euro Currency
crisis

3

The Demanuk Trial

4

solid cast
Extreme right in
Europe
Obama wins the
Nobel Prize
Berlusconi's affairs
The Swedish report
on IDF and Human
Organs
The terrorist from
Lokerby
The British arrest
warrant on Livni
The attack on
Berlusconi
Total Sum

1

1
1

1
1

4

2

2
4

4

3

3

2
1
1

1
1

11

10

1

1

1

1

5
59

2
31

Negative Coverage of T.W.N.M

Top World News Makers

Tendencies:
 The relations with Sweden are highly covered- Sweden

is the 5th covered country. The Organs diplomatic crisis
is 20% of the top world news makers stories,and it is
32% of the negative coverage of the paper.
 Most of the coverage is about the foreign relations with
Israel and it seems that this face reflects the paper’s
agenda.

Coverage sorted by state, Ma’ariv
The States Numbe Out of
r of
which
covrag Neutral
es
9
3
Austria
56
19
Italy
5
3
Iceland
6
2
Ireland
2
1
Bulgary
1
Belgium
120
47
Britain
33
Germany 66
5
4
Denmark

Negativ Positiv
e
e

3
27
2
4

54
19

3
10

1
1
19
14
1

The
Netherlands 4
4
Hungary

3
1

1
3

The Vatican 36
14
Greece
EU states 53

17
5
25

10
7
16

8
2
12

EU
Institutions
Norway
Spain
Poland
Finland

43
3
18
17
1

14
1
10
9

19
2
4
5

10

The Czeck
Rep.
France
Cyprus
Romania
Sweden
Switzarland

1
74
4
14
19
17

43
1
5
3
5

26
1
7
15
10

1
15
2
2
1
2

254

235

111

Total Sum 592

3
3
1

Coverage sorted by main
Themes
Themes
Islam

Number of coverage's
4

Anti-Sematism 8

Foreign
Relations

28

Foreign
Relations with
Israel

28

Economic
relations with
Israel

2

Buisness
Relations with
Israel

1

Economy
Buisness
Interior Issues

6
2
54

Interior Gossip 3
Interior politics 14
Total Sum

150

Interior Gossip
2%

Interior politics Islam Anti-Sematism
5%
9%
3%

Foreign Relations
19%
Interior Issues
36%

Foreign Relations
with Israel
19%

Buisness
Buisness
Economic
1%
Relations
relations
Economy with Israel with
1%
4%
Israel
1%

Top World News Makers
Top world news makers

Number of Out of
covrages which
Negative

The Stilling of the “Arebit Macht Frei” sign

3

1

The Copenhagen Conference

9

3

Riots in Greece
Extreme weather in Europe
Iran
The Lisbon Treaty
The "Air France" airplane crushing in Brazil
The 2010 Elections in Britain
Elections in Greece
Election for the European parliament

1
3
5
4
7
1
1
1

1

The Elections for the EU president

3

1

The Pope visit to Israel
The attack on Berlusconi
A diplomatic crisis with the EU on the
Jerusalem question
Gilad Shalit

24
6
3

7
3
3

The Goldstone report
Elections for the German Parliament
The war in Afghanistan
The Durban Conference
Extreme right in Europe
The OECD convention
The Second world War
The European currency crisis
The Demanuk Trial
Twenty years to the fall of the Berlin wall
Obama Wins the Nobel
The Berlusconi Affairs

2
2
1
2
4
2
11
11
17
4
1
8

1

The British PM affair
The Swedish report on IDF and Human
Organs
The terrorist from Lokerby
The Israeli Fertility Clinic in Romania
The Murder of Ilan Halimi in France
The Holocust
The Swine Flu
France negotiates with Syria
Total Sum

4
10

3
9

2
7
2
5
7
1
178

2
4
2
1
6

2
2
1

4

1
2
4
3
9
2

7

80

Negative Coverage of T.W.N.M

Top World News Makers

:Tendencies
 The top four countries continue to rank highly in this

paper as well , and the Vatican is also highly covered
(6%).
 In the themes analysis-nothing surprising- the interior
issues and foreign relations-mostly with Israel lead the
chart.
 Top world news makers: we can see that issues that are
related to Israel rank the highest: The demanuk
trial,WW2,the pope visit to Israel. The currency crisis
also starting to appear.

Hebrew Speaking Newspapers And The
Main TV News Edition

)Total Summery (Newspapers
Quarte
r

1st
2nd
3rd
4th

Month

Ha’aretz + The
Marker

Israel Hayom

Yediot Aharonot

January

85

22

33

February

78

19

41

March

72

32

34

April

85

42

39

May

115

48

49

June

101

40

48

July

96

64

56

August

81

18

26

Septembe
r

54

30

27

October

85

28

49

November

117

32

63

December

103

53

53

Average

89.3

95.7

43.2

“Israel Hayom”

"Israel Hayom“ Annual States Summery
Number Of
State
Mentions
Austria
1
Belgium
4
Britain
104
Bulgaria
3
Cyprus
4
Czech Republic
2
Denmark
1
Eu Institutions
27
Eu states
40
Finland
1
France
71
Germany
37
Greece
32
Hungary
1
Iceland
4
Ireland
2
Italy
45
Lithuania
1
Luxembourg
1
Malta
1
NATO
13
Norway
18
Poland
6
Romania
4
Scotland
1
Spain
10
Sweden
9
Switzerland
3
The Netherlands
2
The Vatican
6
Grand Total

454

Neutral Negative Positive
1
2
1
1
70
23
11
2
1
2
1
1
2
1
13
7
4
17
17
6
1
40
12
17
22
7
7
12
13
7
1
4
1
1
19
19
7
1
1
1
5
7
1
9
7
2
4
1
1
3
1
1
5
3
2
8
1
2
1
1
1
4
2
248

126

74

States Annual Summery 2011

NATO
3%

Norway Spain
3%
5%
Britain
26%

Italy
11%
Greece
8%
Germany
9%
France
18%

Eu states
10%

Eu
institutions
7%

Annual Perceptions Summery 2011
Perceptions Summery 2011
Type of
Article

Number of
Mentions

Neutral

250

Negative

127

Positive
Grand
Total

74
451

Positive
16%

Negative
28%

Informative
56%

"Israel Hayom” Annual Theme Summery
Theme

Themes Annual Summery 2011

Number Of Mentions

Anti-Semitism

4

Business

2

Culture

2

Economy

50

Foreign Relations

61

Immigration

44

Interior Issues

112

Interior Politics

21

Islam

10

Israel: Business

2

Israel: Economy

1
110

Jews in Exile

3

Tourism

2

Grand Total

Israel: Foreign
Relations
26%

3

Interior Gossip

Israel: Foreign Relations

Anti-Semitism
1%
Business
Culture
1%
Jews in Exile
1%
1%

427

Economy
12%

Foreign
Relations
14%
Interior Gossip
10%

Islam
2%

Interior Politics
5%

Interior Issues
26%
Immigration
1%

“Israel Hayom” Top World News Makers Summery
Top World News Makers
Air France crush
Berlusconi's affairs
Flytilla
Gaza Flotilla
Gilad Shalit
Iran
London riots
Prince William's wedding
Second World War
The Civil war in Libya
The Cucumber's disease
The death of the polish president
The Earthquake in Japan
The Egyptian revolution
The European currency crisis
The Helicopter crush in Romania 2010
The Israeli Palestinian conflict
The Jasmine revolution
The Lee Zetuny's affair
The Massacre In Norway
The news of the world affair
The Palestinian declaration of
Independence
The second Gaza Flotilla
The Syrian civil war
The war in Afghanistan
the war in Iraq
Wikiliks
Grand Total

Number Of
Mentions
1
15
2
1
6
5
15
12
17
23
6
1
1
2
44
1
5
1
3
17
11
4
4
4
1
1
3
206

Out Of Which
Negative

Negative Coverage of Top World
News Makers 2011

12

1
1
11
5
4
2

28
2
1
2
7

1

77

The second
The
The news of the
Gaza Flotilla
palestinian
world affair
0%
declaration
0%
of
Independenc
The Israeli
e
Palestinian The Lee The Massacre
0%
In Norway
Zetuny's
conflict
9%
affair
3%
3%
The

The Syrian
civil war
0%
the
war in
Iraq
0%

Helicopte
r crush in
Romania
2010
0%

Air france
crush
0%
Wikiliks
0%
Berlusconi's
affairs
16%

flytilla
0%
Gaza Flotilla
0%

London riots
14%
The European
currency crisis
36%

The Egyptian
The
revolution
Earthquake
0%
in Japan
0%

Prince
william's
wedding
0%
The Civil Second
war in World
War
Libya
6%
5%
The
The death of
Cucumber's
the polish
disease
president
3%
0%

Top 10 – Top World News Makers – Annual Summery 2011

The News of the World Affair
7%
Berlusconi's Affairs
9%
The Massacre In Norway
10%

Gilad Shalit
4%

London Riots
9%

Prince William's Wedding
7%
The European Currency Crisis
26%
Second World War
10%

The Civil war in Libya
14%

The Cucumber's Disease
4%

Tendencies
Britain and France are the most covered States in “Israel Hayom”.
There is relatively high number of articles dealing with Non-EU
states and Organizations such as: Norway and Nato.
Foreign Relations with Israel are the most covered Theme with
26% of all Themes.
Economy Themes are only 12% of all Themes.
On the Other hand, The European Currency Crisis is the most
repeating Issue with grand total of 26% of Top World News
Makers (44 Mentions).
It is also the most negative covered issue of the year.








“Ha’aretz”
+
“The Marker”

“Ha’aretz” + “The Marker” States Summery
State
Austria
Belgium
Bosnia
Britain
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Eu institutions
Eu states
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Kosovo
Latvia
Lithuania
Malta
Monaco
Nato
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
The Netherlands
The Vatican
Grand Total

Number Of Mentions
1
5
2
157
1
1
6
5
8
5
210
125
2
125
101
84
4
9
19
86
2
1
1
1
2
18
10
20
25
2
7
1
1
33
12
15
11
4
1122

States Annual Summery 2011

Spain
3%

Poland
2%

Serbia
1%

Norway
1%

1%

Portugal
2%

Nato
2%
Ireland
2%

Switzerland
1%
The Netherlands
1%
Sweden

Britain
14%

Italy
8%

Iceland
1%

Cyprus
1%
Denmark
1%

Eu institutions
19%

Greece
7%
Germany
9%
France
11%

Eu states
11%

Annual Perceptions Summery 2011
Perceptions Summery 2011
Type of
Article

Number of
Mentions

Neutral

545

Negative

405

Positive

137

Grand Total

1087

Positive
13%

Negative
37%

Neutral
50%

“Ha’aretz” + “The Marker Annual Themes Summery
Themes Annual summery 2011

Theme
Anti-Semitism
Business
Culture
Economy
Foreign Relations
Immigration
Interior Gossip
Interior Issues
Interior Politics
Islam
Israel: Business
Israel: Economy
Israel: Foreign
relations
Jewish Diaspora
Grand Total

Number Of
Mentions
5
47
6
376
93
1
27
290
95
7
10
6

59
4
1026

Israel: Economy
1%
Israel: Business
1%

Interior Politics
9%

Islam
1%

Anti-semitism
0%

Israel: Foreign
relations
Business
6%
4%

Culture
1%

Economy
37%
Interior issues
28%

Interior Gossip
3%

Foreign Relations
9%

“Ha’aretz” + “The Marker” Annual
Top World News Makers Summery
Top World News Makers
Berlusconi's Affairs
Flytilla
Greece's Political Crisis
Iran
Italy's Political Crisis
Middle East Crisis
Prince William's wedding
Second World War
Silicone Panic

Number Of
Mentions
22
2
11
1
10
1
10
12
6

Out Of Which
Negative
14
5
4

The Al Mavhuh Assassination
The Civil war in Libya

1
16

3

The Death of the Polish President

1

1

313

200

The European currency crisis
The French Turkish Crisis
The Iranian Issue

2
1

The Jasmine Revolution
The Massacre In Norway

2
11

1

20
1
4
3
450

7
1

The news of the world affair
The Presidents "Slip Of Tongue"
The Second Floatilla
The Syrian Civil War
Grand Total

1
237

Negative Coverage Of Top World
Second
News Makers 2011
World
War
Prince
0%
william's
Middle
Greece's
wedding
Silicone
East
Political Crisis
0%
Panic
Berlusconi's
Italy's
Crisis Political
2%
0%
affairs
0%Crisis
The
6% The
2%
Iranian
The Al
Second
The news of
Issue
Mavhuh
Floatilla
the world
Flytilla
0%
assasanatio
0%
affair
Iran
0%
The French
n
3%
0%
The Civil
Turkish Crisis
0%
war in Libya
0%
1%
The Massacre
In Norway
0%

The
European
Currency
Crisis
84%

Top 10 – Top World News Makers – Annual Summery 2011
Berlusconi's affairs
5%
The news of the world affair
5%
The Massacre In Norway
3%

Italy's Political Crisis
2%
Greece's Political
Prince william's wedding
Crisis
2%
2%
Second World War
3%
Silicone Panic
1%

The Civil war in
Libya
4%

The European
Currency Crisis
73%

Tendencies
EU Institutions are the most covered Entity with 19% due to the
broad coverage in the “The Marker” part.
For the same reasons, Ecomony is the most covered Theme (36%
of all covered Themes)
The European Currency Crisis is the most repeating subject with
a majoraty of 84% of negative coverage, and 73% of all repeating
subjects.
For comparison, Berlusconi’s Affairs are the next most covered
subject in the list with only 22 mentions (out of which 14 are
negative mentions.







“Yediot Aharonot”

“Yediot Aharonot” Annual States Summery
State
Number of Mentions Neutral Negative
Austria
4
3
1
Belgium
4
1
3
Bosnia
1
1
Britain
99
52
39
Bulgaria
2
2
Cyprus
5
2
Czech Republic
3
1
Denmark
2
1
EU Institutions
46
14
25
EU states
24
12
9
Finland
2
France
74
35
24
Germany
71
33
29
Greece
36
8
20
Hungary
9
1
7
Iceland
2
2
Ireland
7
6
Italy
61
21
34
Kosovo
1
1
Luxemburg
1
1
Monaco
3
2
1
Nato
9
4
3
Norway
9
6
2
Poland
6
4
1
Portugal
5
5
Romania
2
1
Serbia
1
1
Slovenia
1
Spain
32
17
8
Sweden
8
2
3
Switzerland
7
3
3
The Netherlands
6
4
2
The Vatican
5
4
Grand Total

548

232

232

States Summery 2011

Positive

The Vatican
The
1%
Netherlands
1%

8
3
2
1
7
3
2
15
9
8
1
1
6

2
1
1
1
1
7
3
1
1
84

Portugal
1%

Norway
2%
Poland
1%
Nato
2%

Switzerland
1%
Sweden
Spain
1%
6%

Austria
1%

Belgium
1%

Britain
18%

Monaco
1%
Italy
11%

Ireland
1%

Hungary
2% Greece
7%

Germany
13%

France
14%

Cyprus
1%
Czech
Republic
1%

EU Institutions
8%
EU states
4%

Annual Perceptions Summery 2011
Perceptions Summery 2011
Type of
Article
Informative

Number of
Mentions

Negative

233

Positive

84

Grand Total

Positive
16%

233

548

Negative
42%

Informative
(Neutral)
42%

“Yediot Aharonot “ Annual Theme
Summery
Theme

Number of
Mentions

Anti-Semitism

21

Business

5

Culture

1

Economy

87

Foreign Relations

48

Immigration

3

Interior Gossip

57

Interior Issues

140

Interior Politics

58

Islam

7

Israel: Business

5

Israel: Culture

1

Israel: Economy
Israel: Foreign
Relations

3
92

Jewish Diaspora

1

Tourism

1

Grand Total

530

Themes Summery 2011
Israel: Economy
1%
Anti-Semitism
Business
4%
1%
Israel: Business
1%
Islam
1%

Israel: Foreign
Relations
17%

Economy
16%

Foreign Relations
9%

Interior Politics
11%

Interior issues
26%

Interior gossip
11%

immigration
1%

Top World News Makers Annual Summery
Top World News Makers
air France crush
Baby Julia
Berlusconi's affairs
France's elections 2012
Gilad Shalit
Greece's Political Crisis
Italy's Political Crisis
Prince William's wedding
Sarkuzy is expecting a baby
Second World War
Silicone Panic
The Al Mavhuh Assassination
The British riots
The Civil war in Libya
The Cucumber disease

Number Of
Mentions
1
4
16
4
8
3
4
17
1
26
1
1
11
12
7

Out Of Which
Negative

13
2
1
1
1
3
11
1
1
10
2
4

The death of the polish president
The Demanjuk Trial
The European currency crisis
The Iranian Issue
The Ivory coast civil war
The Jasmine Revolution
The Lee Zaituny case
The Massacre In Norway

1
4
85
6
1
1
1
6

1
1
62
1

The news of the world affair

11

8

5
4
2
2
1
1
247

3

The Presidents "Slip Of Tongue"
The Second Flotilla
The September Declaration
The Syrian Civil War
The war in Afghanistan
Turkey
Grand Total

Negative Coverage of Top World
News Makers 2011

1
2

The Massacre
In Norway
2%

The Presidents
"Slip Of
Tongue"
2%

Berlusconi's
Affairs
10%

The European
Currency Crisis
48%

France's
Elections 2012
2%
The Cucumber
Disease
3%

The Civil war
in Libya
2%

129

The News of
the World
Affair
6%

Silicone Panic
1%
Second
World War
9%
The British
Riots
8%

Prince
William's
Wedding
2%

Top 10 – Top World News Makers – Annual Summery 2011

The Massacre In Norway
3%
The Iranian Issue
3%

The European
Currency Crisis
42%

The News of the World Affair
5%

Berlusconi's affairs
8%

Gilad Shalit
4%
Prince William's wedding
8%

Second World War
13%

The British riots
5%

The Civil war in Libya
6%
The Cucumber Disease
3%

Tendencies
Top 3 Covered States: Britain (18%), France (14%) and Germany
(13%).
Spain and Greece are both with 7% coverage (36 and 32
mentions, Respectively).
Interior Issues and Foreign Relations with Israel are (as well as in
“Israel Hayom”) the most covered Themes.
The most negatively covered issue is the European Currency
Crisis with 48% of all covered issues.
Also, The European Currency Crisis is the most repeating subject
throughout the year (85 mentions)







The following summery also concludes the 2010 second median’s
summery

The center for the study of European Politics and
Society
2010

First
Quarter

Second
Quarter

Third
Quarter

Fourth
Quarter

Average

Yediot
Aharonot

153

173

110

173

152.25

Ha’aretz

330

375

274

356

333.75

Israel
Hayom

149

226

109

122

151.5

Grand Total 632

774

493

651

• Just as the past two years, Ha’aretz still holds the highest
number of articles related to The EU in Israel.
• Israel Hayom-the “youngest” news paper is equal in his
coverage to Yediot Aharonot.
• The second quarter appear to be the most dominant oneProbably due to the Currency crisis which was very dominant
that quarter

Yediot Aharonot states’ summery
State
Austria
Italy
Iceland
Ireland
Bosnia
Belgium
Britain
Germany
Denmark
The
Netherlands
Hungary
The Vatican
Greece
Eu states

Number of mentions Positive Negative Neutral
10
2
5
3
63
11
38
12
6
2
1
3
18
1
15
2
1
1
5
4
1
99
14
34
48
84
13
30
37
2
1
1
8
8
13
43
47

4
1

Eu institutions
Norway
Slovakia
Spain
Serbia
Poland
Portugal
Finland

35
1
1
37
3
38
6
1

8

Czeck Republic
France
Kosovo
Cyprus
Romania
Sweden
Switzerland
Grand Total

1
78
1
1
12
8
7
646

1
6
1
1
4
1

5
7

6
7

99

1
6
9
29
16

3
1
2
7
24

19
1
1
18
1
15
4
1

7

13
2
15
1

37

35

2
2

6
4
4
234

293

Themes summery
Interior Gossip
7%

Themes

Total

Islam

12

Anti Sematism

19

Immigration

5

Jews in Exile

2

Foreign Relations

24

Foreign relations with Israel

126

Economic relations with Israel

3

Buisness relations with Israel

1

Tourism with Israel

2

Economy

96

Buisness

19

Interior issues

179

Interior politics

96

Interior Gossip

40

Grand Total

624

Islam Anti Sematism
2%
3%

Interior politics
15%

Immigration
1%
Foreign Relations
4%
Foreign relations
with Israel
20%

Interior issues
29%

Economy
15%

Buisness
3%

Economic relations
with Israel
1%

Top World News Makers Summery
Top world news makers

Number of mentiones out of which negative

A vote of no confidence for Berlusconi
Al Qauida threats Europe
Iran
Prince Williams' engagement
Elections in Belgium
Elections in Britain
Elections in the Netherlands
Elections in Poland
Elections in the Labor party
Berlusconi's visit to Israel

2
13
6
5
2
17
2
3
1
2

2
9
2

The Israeli government visits Berlin
Gilad Shalit

2
5

1

Germany rethinks islamic integration
The war in Afganistan
The Gaza flotila
The riots in France over Sarkuzy's
reforms
The international Holocust day
Riots in Greece over the financial
situation

2
3
3

2
2
2

15
2

9

9

9

The death of the polish president
Extreme weather in Europe
The second world war

8
5
17

2
3

Currency crisis in the European Union
The Demanjuk Trial
Al Quida's bomb envelopes
Cast lead Operation

74
2
3
3

59

The rise of the extreme right in Europe
The volcanic cloud
Berlusconi's affairs
The Uri Brodzky's trial
Al Mavhuh
The Israeli Helicopter accident in
Romania

4
12
14
14
12

1
1
13
12
5

The Ecologic deasater in Hungary
Sarkuzy's money envelope
Grand Total

2
4
272

2
4

1

2
2

The Ecologic
Sarkuzy's
deasater in
Berlusconi's
money envelope
Hungary
affairs 1%
3%
9%

Elections in
Belgium
1%

Berlusconi's
visit to Israel
1%

A vote of no
confidence for
Election
Berlusconi
s in
1%
Britain
Al Qauida
3%
threats
Europe Iran
6%
1%

The volcanic
The Uri
cloud
Brodzky's
1%
Al Mavhuh
trial
3%
The
8%
rise of
the
extre
me
right
in
Europ
e
Currency crisis
1%
in the European
Cast lead
Union
Operation
39%
1%
Al Quida's
bomb envelopes
1%

4
2
4
151

Negative coverage of Top World
News makers

The Israeli
Gilad
government
Shalit
visits Berlin
1%
0%
Germany
rethinks
islamic
The war in
integration
Afganistan
1%1%
The riots in
The Gaza
France over
flotila
Sarkuzy's
1%
reforms
6%

Riots in
Greece
over the
financial
situation
6%
Extreme
weather in
Europe
1%
The second
world war
2%

The volcanic
The Israeli Helicopter accident
cloud
in Romania
4%
1%
The Uri Brodzky's trial
5%
The rise of
the extreme
right in
Europe
1%

Top world news makers
The Ecologic deasater in
Hungary
Sarkuzy's A vote of no
1%
money confidence for
Berlusconi
envelope
Al Mavhuh
1%
1%
4%

Berlusconi's
affairs
5%

Cast lead
Operation
1%
Al Quida's
bomb
envelopes
1%

Al Qauida threats Europe
5%Elections in the
Prince Williams' Netherlands
1%
engagement
Elections in
2%
Poland
Gilad Shalit
Iran
Elections in Belgium1%
2%
2%
1%
Elections
in Britain
The Israeli Germany
6%
government rethinks
visits Berlin islamic
1%
integration
1%
The war in
Afganistan
1%
The Gaza
flotila
1%

Currency crisis in the
European Union
27%
The Demanjuk Trial
1%

Berlusconi's
visit to
Israel
1%

The riots in
France over
Sarkuzy's
reforms
6%
The
international
Holocust day
1%
Riots in Greece
over the
financial
The second world war
situation
6%
3%
The death of the
polish president
3%
Extreme weather in Europe
2%

Tendencies for Yediot Aharonot
 Greece is equal in its coverage to The total sum of coverage







for the EU institutions and ranked right after the “Top 4”
which has been always dominant: Britain, France, Italy and
Germany.
A dominant part of the coverage is the interior issues and
relations with Israel. Despite the Currency crisis it is
covered only in 15% of the articles.
Top world news makers which were related to interior
politics are dominant.
The Converge for the Currency crisis is rather negative and
critique.
The Negative coverage of Berlusconi is still ranked high.

Ha’aretz states’ summery
The states
Austria
Italy
Iceland
Ireland
Astonia
Bosnia
Belgium
Britain
Germany
Denmark
The
Netherlands
Hungary
The vatican
Greece
EU states
EU institutions
Norway
Slovania
Slovakia
Spain
Serbia
Poland
Portugal
Finland
The Czeck
Republic
France
Cyprus
Romania
Sweden
Switzerland
Grand Total

Number of
mentions
9
103
11
33
1
1
11
257
126
6

out of which
positive
1
16

1
35
25
1

5
93
41
3

14
16
17
101
69
126
4
1
1
49
3
60
13
4

1
7
2
20
6
25

4
9
9
49
24
57
4

1
135
4
6
13
10
2378

1
11

2
1

Negative neutral
6
2
47
37
6
5
25
4
1
5
123
53
2
7
5
28
39
42

1
9
7
2
1

1
1
177

1
24
2
15
6
2

16
1
37
4
1

70
3
1
8
3
517

52
1
5
3
6
479

Themes
Islam
Anti sematism
Immigration
Jews in exile
Foreign relations
Foreign relations with Israel
Economic relations with
Israel
Buisness relations with
Israel
Tourism with Israel
Economy
Buisness
Interior issues
Interior politics
Interior gossip
Grand Total

Number of
mentions
23
33
21
2
70
113
9
2
4
331
40
263
191
49
1151

Anti sematism
3%
Interior gossip Islam
Immigration
4%
2%
2%

Foreign
relations with
Israel
Foreign
10%
relations
6%

Interior politics
17%

Interior issues
23%

Economy
29%

Buisness
3%

Economic
relations
with
Israel
1%

Ha’aretz Top World News Makers
Top World news makers
Number of mentiones Out of which Negative
2
2
A vote of no trust to Berlusconi
16
12
Al Quiada thretnens Europe
9
5
Iran
5
The engagement of Prince William
46
8
Elections in Britain
4
Elections in Poland
2
Gilad Shalit
5
The stealing of the arbeit macht frei sign
2
2
Gemany discusses the Islamic integration
4
2
The war in Afghanistan
11
7
Sarkuzy's pension reforms
2
1
The international holocaust day memorial
5
4
Sarkuzy's immigration policy
2
1
Riots in Greece over the Ec currency Crisis
22
1
The Death of the polish president
7
2
Extreme weather in Europe
22
6
The second world war
252
158
The European currency crisis
3
2
Al Quida's bomb envelopes
6
2
Berlusconi's visit to Israel
8
4
The rise of extreme right in Europe
18
3
The Volcanic cloud in Europe
15
15
Berlusconi's affairs
2
2
The Ecologic deasater in Hungary
3
1
The Terrorist from Lukerby
3
2
The Gaza Flotilla
5
5
The Vatican Sexual affairs
2
1
The Russian spies in Britain
23
15
Al Mavhuh
5
5
Sarkuzy's Money envelopes
510
269
Grand Total

The Vatican
Sexual affairs
2%

The
Volcanic The
cloud in Ecologic
Europe deasater
The
1%
in
Gaza
Hungary Flotilla
1%
1%
Berlusconi's
affairs
6%

Sarkuzy's
Gemany
immigration
discusses the
A vote of no
policy
Islamic
trust to
1%
integration
Sarkuzy's Money Berlusconi
1%
1%
envelopes
Al Quiada
2%
thretnens
Elections in
Europe
Britain
4%
Sarkuzy's
3% The war in
pension
Al Mavhuh
Iran
Afghanistan reforms
6%
2%
1%
3%
Extreme
weather in
Europe
1%

The rise of
extreme
right in
Europe
1%
Al Quida's
bomb
envelopes
1%

The second
world war
2%
The European
currency crisis
59%

Berlusconi's visit
to Israel
1%

Negative coverage of Top World News
Makers, Ha’aretz, 2010

The engagement of Prince
The Vatican Sexual
William
The Volcanic
affairs
1%
cloud in
1%
The Terrorist from
Europe
Al
Lukerby The Gaza
4%
Mavhuh Al Quiada thretnens
Europe Iran
1%
Flotilla
5%
Berlusconi's visit to Israel
3%
2%
1%
1%
Berlusconi's affairs
3%

Elections
in
Poland
1%

Elections in Britain
9%

Al Quida's bomb
envelopes
1%

The stealing of the
arbeit macht frei sign
1%
The war in
Afghanistan
1%
Sarkuzy's pension
reforms
2%
Sarkuzy's
immigration
policy
1%

The rise of extreme right in
Europe
2%

The European currency crisis
49%

The Death of the polish
president
4%

The second world war
4%
Extreme weather in Europe
1%

Top World News Makers in Ha’aretz, 2010

Tendencies for Ha’aretz
 The “Top 4” countries are still ranked at the top, With Britain






which is covered almost 2 times than the other three.
Greece is dominant-mainly due to the financial crisis and we can
see an increase in coverage of EU is an entity- EU Institutions.
The Currency crisis takes the largest portion of the coveragemainly negative (60%), while the relations with Israel are barley
mentioned. This trend is very prominent in relation to the other
Hebrew speaking news papers.
The Elections in Britain are the prominent interior politics’ issue
being covered, mostly positively covered.
The Coverage of Berlusconi related issues is still mainly negative.

Israel Hayom (Israel Today), States
coverage
The State

Number of mentions

Austria

2

Italy

34

Iceland

1

Ireland

12

Bulgary

2

Belgium

9

Out of which
positive

Negative Neutral

8

18

6
1

5
1

5

3

17

68

79

Germany

63

16

14

29

Denmark

4

1

1

2

The Netherlands

5

Hungary

8

1

6

1

The Vatican

18

3

5

6

Greece

36

8

17

4

EU states

42

4

25

12

EU Institutions

80

6

46

22

Norway

3

1

1

1

Spain

25

8

10

5

Poland

34

6

5

19

Portugal

3

1

1

France

79

Cyprus

2

Romania

8

Sweden

5

1
8

France
12%

1

169

1

Italy
5%

2

Britain

Czeck Republic

Switzerland
Romania
Sweden 1%
1% 2%

2

21

41

1

1

1

4

3

14

1

4

8

Switzerland

4

1

1

2

Grand Total

664

93

261

257

Poland
5%
Spain
4%

Ireland
Belgium
2%
1%

Britain
26%
EU Institutions
12%
Germany
10%

EU states
6%

Greece
5%
The Vatican
3%

Denmark
1%
Hungary
1%

The Netherlands
1%

Israel Hayom, Themes Coverage
Themes

Number of mentiones

Islam

26

Anti-Sematism

26

Immigration

3

Jews in Exile

12

Foreign Relations

75

Foreign Relations with Israel

138

Economic relations with Israel

4

Business with Israel

8

Economics

69

business

4

Interior Issues

136

Interior politics

103

Interior Gossip

35

Grand Total

637

Anti-Sematism
4%
Interior Gossip Islam
5%
4%
Interior politics
16%

Interior Issues
21%
Economics
11%

business
1%

Immigration
0%
Jews in Exile
2%
Foreign
Relations
12%

Foreign
Relations with
Israel
22%

Economic
relations with
Israel
Business with 1%
Israel
1%

Top world News makers

Out of
which
counts Negative

Iran

8

Prince William's engagement

4

The Helicopter disaster in Romania

5

The Carmel Disaster

4

Berlusconi visits Israel

3

Al Quida Thretnens Europe
Extreme cold in the European
Union

11

10

5

1

Gilad Shalit

3

1

The British Elections 2010

31

9

The Terrorist at the flight to detroit

3

1

The war in Afghanistan

5

3

The European Currency Crisis

63

49

3

Sarkuzy's reforms

5

3

The death of the Polish President

13

2

The Holocaust day

3

2

The National Holocaust day

6

1

The second world war

10

2

Explosive envelopes in Europe

3

2

Berlusconi's Affairs

10

10

Uri Brodtzky

5

The Hungarian ecological disaster

2

The Lucarbi terrorist

2

Wikiliks

5

2

The Mavhuh affair

24

15

Sarkuzy's money envelopes

2

2

Haiti's earth quaue

2

Icelandic Volcano

14

9

The Gaza flotilla
Germany's nagotiates about Gilad
Shalit

9

6

Grand Total

262

Negative coverage of T.W.N
Prince William's
engagement
The Gaza flotilla
2%
3%
The
Germany's
The Lucarbi
Helicopter
Icelandic Volcano
nagotiates about
terrorist
disaster in
5%
Sarkuzy's
Gilad Shalit
1% money Haiti's earth
Romania
1%
quaue
2%
envelopes
Wikiliks
1%
1%
2%
The
Mavhuh
Iran
affair
3%
9%
The
Hungarian
ecological
disaster
1%

135

Berlusconi visits
Israel
1%
Extreme cold in
Al Quida
the European
Thretnens
Union
Europe
2%
4%
Gilad Shalit
1%
The British
Elections 2010
12%

Uri
Brodtzky
2%
Berlusconi's
Affairs
4%
Explosive
envelope
s in
Europe
1%
The second
world war
4%
The National
Holocaust day
2%

The
Terrorist
at the
flight to
detroit
1%

The European
Currency Crisis
24%

2

2

The Carmel Disaster
2%

The war in
Afghanistan
2%

Sarkuzy's reforms
2%
The death of the
Polish President
5%

The Holocaust day
1%

Prince William's engagement
The Gaza flotilla 2%
Wikiliks
2%

3%
Haiti's earth quaue
1%
Icelandic Volcano
The Lucarbi
5%
terrorist
Sarkuzy's money envelopes
1%
1%
The
Hungarian
ecological
disaster
1%

Germany's nagotiates
about Gilad Shalit
1%
Iran
3%

The Helicopter
disaster in Romania
The Carmel Disaster
2%
2%
Berlusconi
visits
Israel
1%

The Mavhuh affair
9%

Al Quida Thretnens Europe
4%
Extreme cold in the
European Union
2%
Gilad Shalit
1%

The British Elections 2010
12%

Uri Brodtzky
2%

The Terrorist
at the flight
to detroit
1%

Berlusconi's
Affairs
4%

Explosive
envelopes in
Europe
1%

The European Currency Crisis
24%

The war in
Afghanistan
2%

The second
world war
4%
The National
Holocaust day
2%
The Holocaust day
1%

Sarkuzy's reforms
2%
The death of the
Polish President
5%

Top World News Makers, Israel Hayom,
2010

Tendencies for Israel Hayom
 Britain is the dominant country- also the highest in








negative coverage.
Following her, unlike the other news papers, are
France and the EU Institutions.
The Currnecy crisis is not prominent here (as
mentioned in Yediot Aharonot) but mainly interior
issues and relations with Israel.
The Economy still ranks high in Top world news
makers and it is 24% of all of the covered themes and
of the negative coverage.
Berlusconi is still negatively covered…

Second
Median 2010

States summery Yediot Aharonot
States
Number of mentiones
5
Austria
31
Italy
1
Iceland
12
Ireland
1
Bosnia
1
Belgium
46
Britain
42
Germany
2
Denmark
3
The Netherlands
4
Hungary
4
The Vatican
6
Greece
22
EU states
8
EU Institutions
1
Norway
1
Slovakia
10
Spain
3
Serbia
13
Poland
1
Portugal
1
Finland
48
France
1
Kosovo
9
Romania
4
Sweden
4
Switzerland
284
Grand Total

Positive
4
1

7
9
1
1
1
4
3
3

2

4

4
1
3

49

Neutral
3
22

Negative
2
5

11

1
1

1
18
12
1
1
3
3
2
11
4
1
1
4
1
5
1
1
29
1
1
2
138

States

21
20

Sweden
Switzerland
1%
Austria
Romania
1%
2%
3%

1
1

France
17%

8
1

4
2
4

15
5
2
2
96

Italy
11%

Ireland
4%

Britain
16%

Poland
5%
Serbia
1%
Spain
4%

Germany
15%

EU
Institutions EU states
8%
3%

Greece
2%

The Vatican
1%

Hungary
1%

Denmark
1%
The
Netherlands
1%

Themes

Number of Mentiones

Islam

6

Anti-Sematism

9

Immigration

4

Jews in Exile

2

Foreign Relations

15

Foreign Relations with Israel

53

Economic Relations with Israel

2

Economy

21

Buisness

6

Interior Issues

101

Interior Politics

44

Interior Gossip

23

Grand Total

287

Anti-Sematism Jews in Exile
3%
1%

Interior Politics
15%

Interior Gossip
8%

Foreign
Relations
Islam Immigration 5%
2%
2%
Foreign
Relations with
Israel
19%

Interior Issues
35%
Economic
Relations
with
Israel
1%
Economy
7%
Buisness
2%

Top World News Makers summery
Top world newsmakers
A motion of no confidence for Berlusconi
Al Quida thretnens Europe
Iran
Prince William's Engagement
Polish Elections 2010
Labour elections 2010
Gilad Shalit
Germany debates over the integration of Islamic
immigrants
The war in Afghanistan
The British Students riot over raise in tuition
Sarkuzy's reforms
Extreme weather in Europe
The Second world war
European Currency Crisis
Explosive packages In europe- Al Quida?
Extreme right in Europe
The Berlusconi's affairs
The Uri Brodzky affair
Al Mavhuh
The Helicopter accident in Romania
The missing soldiers from Sultan Ya'acov
The Ecological disaster in Hungary
The Vatican Sexual affairs
Sarkuzy's affairs
Serbia joins EU
Grand total

Number of
mentions
2
14
4
5
2
1
2
2
2
1
15
5
16
16
3
4
9
6
1
4
1
2
1
4
1
127

out of which
negative
4
1
4
2
1

1

The Uri
Brodzky affair
5%

The
Helicopter
Al Mavhuhaccident in
3%
Romania
Extreme right
8%
in Europe
5%

5
2
10
1
2
2
1
3

Al Quida
thretnens
Europe
10%

The Second
world war
26%
Explosive
packages In
europe- Al
Quida?
3%

Extreme
weather in
Europe
5%

Prince
William's
Engagement
Iran
10%
3%
Polish
Elections
2010
5%

Labour
elections
2010
3%
The war in
Afghanistan
3%
Sarkuzy's
reforms
13%

39

Negative Coverage of Top World
News Makers

Top World News Makers Yediot Aharonot, Median 2010
The missing soldiers from
The Ecological disaster in
Sarkuzy's affairs A motion of no confidence
Sultan Ya'acov
Hungary
for Berlusconi
The Vatican 3% Serbia
1%
2%
2%
joins
Sexual
affairs
The Helicopter accident in
EU
1%
Romania
1%
Al
Mavhuh
3%
Al Quida thretnens
1%
The Uri Brodzky affair
Europe
5%
11%

Prince William's
Engagement
4%

Iran
3%

The Berlusconi's
affairs
7%

Polish Elections
2010
2%
Labour
elections
2010
1%
Gilad Shalit
2%
The war in
Afghanistan
2%

Extreme
right in
Europe
3%
Sarkuzy's reforms
12%

European Currency Crisis
13%

The Second world war
13%
Explosive packages In
europe- Al Quida?
2%

Germany
debates
over the
integration
of Islamic
immigrants
2%

Extreme weather in
Europe
4%
The British Students riot
over raise in tuition
1%

States
Austria
Italy
Iceland
Ireland
Astonia
Bosnia
Belgium
Britain
Germany
Denmark
The
Netherlands
Hungary
The Vatican
Greece
Eu States
EU
Institutions
Norway
Slovania
Slovakia
Spain
Serbia
Poland
Portugal
Finland
France
Cyprus
Romania
Sweden
Switzerland
Grand Total

Number of
mentions
6
37
1
23
1
1
4
102
53
4

positive neutral negative
4
2
5
24
8
1
1
18
3
1
Finland
0%
1
1
2
1
Portugal
20
37
45
0%
13
12
28
Poland
1
3
4%

5
5
6
13
26

1
2

23
3
1
1
18
3
18
2
2
69
1
4
8
7
447

8

7
4

2
3
5
4
13

2

Serbia
1%

1
2
9

Spain
4%

7
3

8

1
6
3

1
4
1

1
81

1
6
2
9
1
1
45
1
1
6
3
214

6
1
6
1
20
3
2
3
152

Slovakia
0%
Slovania
0%
Norway
1%

Romania
1%
Cyprus
0%

Sweden
2%

Switzerland
2%
Austria
1%
Italy
8%

France
15%

Astonia
0%

Iceland
0%
Ireland
5%

Bosnia
0%
Belgium
1%

Britain
23%

Germany
12%
Eu
States Greece
6%
3%

The Vatican
EU Institutions
1%
5%

Denmark
1%
Hungary
1%

The Netherlands
1%

Ha’aretz themes summery
Themes

Number of mentions

Islam

8

Anti-sematism

19

Immigration

14

Jews in Exile

2

Foreign relations

35

Foreign relations with Israel

52

Economy with Israel

5

Tourism with Israel

3

Economy

69

Buisness

21

Interior issues

127

Immigration

1

Interior politics

61

Interior gossip

31

Grand total

449

Interior gossip
7%
Interior politics
14%

Anti-sematism
Islam 4% Immigration Foreign
relations
2%
3%
8%
Foreign
relations
with Israel
12%

Interior issues
28%

Economy
15%
Economy with
Israel
1%
Buisness
5%

Tourism with
Israel
1%

Ha’aretz Top World News Makers 2010
Median
of which
negative

A vote of no trust to Berlusconi

Number of
mentiones
2

Al Qauida terrorises Europe

16

4

Iran

8

1

Prince William's Engagement

5

4

The Polish Elections 2010
Germany debates over the integration
of Islamic immigrants

2

1

The War IN Afghanistan

4

2

Sarkuzy's reforms
Sarkuzy's immigration policy toward
the Gypsies

11

4

5

1

Extreme weather in Europe

5

2

Second world war

18

10

The European Currency crisis

48

3

The European explosive envelopes

3

1

Extreme right in Europe

8

2

The Berlusconi's affairs

11

The Uri Brodtzky trial

4

2

Al Mavhuh
The missing soldiers from Sultan
Ya'acov

1

1

The Hungarian Ecological Disaster

2

The Terrorist from Lukarby

3

The Vatican Sexual affairs

3

The Russian spies in Britain

2

Sarkuzy's money envelopes

5

Serbia joins the EU

1

The Holocaust

1

1

Grand Total

184

44

Top world news makers

2

1
1

The
Berlusconi's
affairs The Uri
5%
Brodtzky
trial
The European 3%
explosive
envelopes
The 5%
European
Currency
crisis
3%

The
Hungarian
A vote of no
Ecological
trust to
Disaster Serbia joins the
Berlusconi
3%
EU
10%
3%
Prince William's
Engagement
Al Qauida
3%
terrorises
Europe
Iran 3%
10%

Extreme
weather in
Europe
25%
Second world
war
8%

Germany
debates over
the integration
Sarkuzy's
Sarkuzy's
reforms of Islamic
immigration
3% immigrants
policy toward
5%
the Gypsies
5%
The War IN
Afghanistan
10%

Top World News Makers Coverage
The Holocaust
Prince William's Engagement
The missing soldiers
The The Sarkuzy's money Serbia joins the EU
A vote of no trust to Berlusconi
1%
3%
from Sultan Ya'acov The Hungarian Ecological
Vatica Russian envelopes
1%
1%
Disaster The Terrorist n spies in
1%
3%
Al Mavhuh
1%
from
Sexual Britain
Al Qauida terrorises Europe
1%
Lukarby affairs 1%
9%
2%
2%
The Polish Elections
The Uri Brodtzky trial
2010
2%
Iran
1%
5%
The War IN
Afghanistan
2%

The Berlusconi's affairs
6%

Sarkuzy's reforms
6%

Extreme
right in
Europe
5%

The European Currency crisis
28%
The European
explosive envelopes
2%

Second world war
11%

Sarkuzy's immigration policy
toward the Gypsies
3%

Germany debates over the
Extreme weather in Europe
integration of Islamic
3%
immigrants
1%

Israel Hayom States
The State
Austria
Italy
Ireland
Bulgary
Belgium
Britain
Germany
Denmark
The
netherlands
Hungary
The Vatican
Greece
EU states
EU
Institutions
Norway
Spain
Poland
Portugal
France
Romania
Sweden
Switzerland
Grand Total

Number of
mentions
1
21
4
1
2
64
35
2
1
3
6
9
21
16
3
15
7
1
40
7
4
2
265

Positive

Negative

1

16
4

Neutral
1
2

1
9
10
1

1
26
10

1
27
14
1
1

3
2
2
12

1
1
6

5
1
7
1

6
1
2
4

3
1

12
4

1
43

104

21
2
3
1
94

2
6
3
2
1
4

Portugal
0%
Poland
3%
Spain
6%

Ireland
Switzerland
2% Bulgary
Romania
Sweden 1%
Austria
3%
0%
2%
0%
Belgium
Italy
1%
France
8%
15%
Britain
24%

Germany
13%

Norway
1%
EU
Institution
s
6%

Greece
EU states
3%
8%
The Vatican
2%
Hungary
1%

Denmark
1%
The
netherlands
0%

Israel Hayom Themes
Interior Gossip
8%

Themes

Number of
mentions

Islam

17

Anti-Sematism

5

Immigration

2

Foreign Relations
Foreign relations with
Israel

30

Economy

8

Interior Issues

78

Interior politics

23

Interior Gossip

19

Grand Total

247

Interior politics
9%

Islam
7%

Interior Issues
32%

Anti-Sematism
Immigration
2%
1% Foreign
Relations
12%

Foreign relations
with Israel
26%

65
Economy
3%

Israel Hayom Top World News
Makers, 2010 Median Summery
Top World news makers
Iran
Prince William's Engagement
The Helicopter disaster IN Romania
The Carmel Disaster
Elections in Poland 2010
Labor elections 2010
The Presidency elections in Germany
Kadafi visits Italy
Al quida terrorises Europe
Extreme cold in Europe
Gilad Shalit
The war in Afghanistan
The German nagotiator in Gilad Shalit's
nagotiation
Sarkuzy's reforms in France
Second world war
Explosive envelopes in Europe
Currency crisis in the European Union
The Extreme right in Europe
The Vatican's sexual abuse
Berlusconi's affairs
Uri Brodzky
The ecological disaster in Hungary
The Terrorist from Lukarby
Wikiliks
The Mavhuh affair
Sarkuzy's Money Envelopes
Grand Total

Number of
mentions
6
4
5
4
1
1
1
1
13
5
3
5
1
5
10
3
8
1
1
11
5
3
2
5
1
2
108

out of which
negative

3
1
1
1
11
1
1
3

3
2
2
8
1
11
3
2
2
107

Sarkuzy's
Money
The ecologicalEnvelopes
4%
disaster in
Wikiliks
Hungary
4%
5%
Berlusconi's
affairs
20%

The
Elections in
The Helicopter
Presidency
Poland 2010
disaster IN
elections in
2%
Romania
Germany
Kadafi
5%
2%
visits
Italy
Al quida
2%
terrorises
Europe
20%

Extreme
cold in
Europe
2%

The
Vatican's
sexual
abuse
2% Currency crisis
in the
European
Union
14%

Explosive
envelopes in
Europe
4%

Second world
war
4% Sarkuzy's
reforms in
France
5%

Gilad Shalit
2%
The war in
Afghanistan
5%

Negative coverage of Top World News
Makers

Top World News Makers, Israel
Hayom 2010 second Median
The Terrorist from
The Ecological disaster
Lukarby
in Hungary
2%
3%
Uri Brodzky
5%

The Mavhuh affair
1%
Wikiliks
5%

Sarkuzy's Money
The
Prince William's
Envelopes
Helicopter
Engagement
2%
disaster IN The Carmel
4%
Iran
Romania
Disaster
6%
5%
4%

Labor elections 2010
1%

Berlusconi's affairs
10%
Al quida terrorises Europe
12%

The Vatican's sexual abuse
1%

The Extreme
right in
Europe
1%
Currency crisis in the
European Union
7%

Elections in
Poland 2010
1%

The Presidency
elections in
Germany
1%
Kadafi
visits
Italy
1%

Second world war
9%
Extreme cold in Europe
5%

Explosive envelopes in Europe
3%

Gilad Shalit
3%
Sarkuzy's reforms in France
5%

The German nagotiator in
Gilad Shalit's nagotiation
1%

The war in Afghanistan
5%

