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ם נבעו משיקולים חלק. איחוד האירופין תורכיה לבילמשאל העם בתורכיה הייתה רצופה משברים הדרך 
 בין הצדדים בשנים האחרונות.ולכים ונפערים שהוחלקם מחילוקי דעות מהותיים ועמוקים אלקטורליים 

 
ו של ארדואן לאחר שעלתה מפלגת בשנים הראשונות שליליים.רופה לא תמיד היו היחסים בין ארדואן לאי

החשוב  אירופי היא הפרויקט הלאומישההצטרפות לאיחוד הה התורכית הממשלכריזה , ה2002-בטון לשל
רפורמות  בזמנו ארדואן הוביל .השלמת מורשת אתאתורכתהווה את , ו1923-ב רפובליקהביותר מאז הקמת ה

 .כל מנהיג תורכי אחרשעשה דמוקרטיות, שקירבו את תורכיה לאיחוד האירופי יותר מ
 

לם, עם השנים המגמה התהפכה. ההתנגדות באירופה להצטרפות תורכיה לאיחוד הלכה והתחזקה. ואו
ארדואן המזרח התיכון. ה באזורים אחרים, בהם השפעהרחבת ית קשרים ובנילפנתה  החוץ התורכית-מדיניות

דליקה נורות אזהרה וה החל נוקט מדיניות ריכוזית יותר ויותר, שהגבילה את מרחב הפעולה של האופוזיציה
 באירופה.

 
לניסיון ההפיכה הכושל ו 2013-באיסטנבול בהחברתית  אן ביחס למחאהההתנהלות הנוקשה של ארדו

ם. ך והחריף לקראת משאל הערה משבר של ממש בין תורכיה לאיחוד האירופי, שהליצ 2016בתורכיה ביולי 
ה עוד לערכים עליהם שאינה נאמנה כמדינה שסטתה מדרך הדמוקרטיה, מתייחסים אל תורכיבאיחוד האירופי 

 תקדמות לעבר הצטרפות אליו.מושתת האיחוד, ושאינה עומדת בקריטריונים הדרושים לה
 

לעומתיות יותר, תורכיה והאיחוד האירופי הוסיפו בר שהחריף וההצהרות ההדדיות שהפכו ואולם, למרות המש
תורכיה מועמדת לחברות באיחוד האירופי, , 1999מאז  .כסדרוך נמשכי התהליך הפורמלי ביניהן היר להצ

כי תורכיה לא תתקבל  שני הצדדים ברור)עקר( לגבי הצטרפות לאיחוד. ל שא ומתןהיא מנהלת מ 2005ומאז 
 מהמשחק. אך אף צד לא נסוג עד כה לעין, בעתיד הנראה יחוד כחברה בא

 
הפרלמנט האירופי בעד הצביע  –משאל העם משבר לפני עוד  – 2016בנובמבר . ומד להשתנותה עזייתכן ש

כיה. פוליטיקאים אירופים בכירים התבטאו מאז עם תור המשא ומתןמחייבת להקפיא את -הצעה בלתי
רות העלו גורמי שלטון בכירים בתורכיה את האפש לאחר משאל העםשלתורכיה אין מקום באיחוד האירופי. 

קו אדום עבור האיחוד )על עתיד הקשרים עם אירופה ולהחזיר על כנו את עונש המוות  נוסףעם  יים משאלקל
 האירופי(.

 
 – ןהביטחוום בתחום הפליטים אינטרסים משותפילמרות  – ירופהעליו נמצאות תורכיה ואול ההתנגשות מסל

 מודלים אחרים של יחסים. ןבחומוכנות ל, ולרעיון החברות המלאה של תורכיה באיחודהביא לנטישת לעשוי 
קבות ברקזיט, ולישראל ולפלסטינים הציע חסים עם בריטניה, בעהאיחוד האירופי מגבש כיום מודל חדש של י

 רלבנטיים לאחר השגת הסכם שלום. מודלים שכאלה יכולים להיותות מועדפת מיוחדת" שותפמעמד של "
 גם עבור תורכיה.בעתיד 

 
 שלה ביחסיםמהותית פוגעת  יםדמוקרטיעקרונות משל מדינה נסיגה שהמקרה התורכי מראה ובכל מקרה, 

של שחיקת  תהליכיםלהאיץ י עצמה בפנעלולה מאירופה ומכוונת דעת מוהתרחקות ש, והאיחוד האירופי םע
 הדמוקרטיה. 

                                                
   בירושלים באוניברסיטה העבריתהחוץ התורכית -על מדיניות ומרצה מיתוויםמכון ד"ר נמרוד גורן הוא ראש . 
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