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, . אולםפלסטיני-תהליך השלום הישראלישימשה כמתווכת העיקרית ב , ארה"בבמשך עשרות שנים

המולטילטרלית של ממשל  ולאור הגישה  משא ומתןאליו נקלע ההמתמשך סתום ה מבוי הבעקבות 
חוץ, יש להניח כי ניסיונות עתידיים להשכין שלום יתבצעו במסגרת  -ביידן כלפי מגוון נושאי מדיניות 

שתערב עוד מדינות וגורמים בינלאומיים שביכולתם לתמוך בהיבטים ספציפיים של קידום שלום  
  תישבו יוון וקפריסין, ש   . מאמר זה בוחן את האופןבין ישראל לפלסטינים  קרבל במשותף  עלוושיפ

סייע  עם ישראל התחזקו במהלך העשור החולף, יוכלו ל  ן שהיחסים האסטרטגיים שלה ות אזורימדינות 
פלסטיני, שתי  -משנה בהקשר של הסכסוך הישראלי ות שחקני ן שלום. חרף היותהלקידום תהליך 

ה שהצדדים לסכסוך יהיו  , במידשיתוף פעולה ודיאלוגהגברת לבאופן ממשי  מדינות אלה יוכלו לתרום  
 מעוניינים בכך ויזמינו אותן לעשות כן.  

  
 רקע היסטורי א. 

 
 מקיימת מתוח. ישראל אמנם  ליחסיה של ישראל עם יוון וקפריסין נעו במשך רוב שנות המדינה בין מצב רדום  

שתי  עם  מלאים  דיפלומטיים  בשאיפות  הןיחסים  והקפריסאית  היוונית  התמיכה  אולם  של  ,  הלאומיות 
ל  םהפלסטיני מכשול  היוו  לתורכיה  ישראל  בין  הפעולה  ל ושיתוף  השנים  משמעותיים.  אורך  קשרים  פיתוח 
.  את מנהיג אש"ף יאסר ערפאתאירחו לעתים קרובות  , ממשלות יוון וקפריסין  אה הקודמתשל המ  80-בשנות ה

ירה באופן רשמי במדינה פלסטינית. תמיכה באש"פ הייתה בזמנו קו אדום עבור , קפריסין הכ1988בשנת  
שלו.  ו   ערפאת  נגדנקטה מהלכים  שישראל,   הארגון  פעילות  את שיתוף לסיכול  ראו  וקפריסין  יוון  בזמן,  בו 

,  90-הפעולה האסטרטגי של ישראל עם אנקרה מבעד לעדשת הסכסוך שלהן עם תורכיה. במהלך שנות ה
החלו    ,(1994ירדן )לישראל  בין  ( והסכם השלום  1995-1993בעקבות הסכמי הביניים בין ישראל לפלסטינים )

 90- גם אז נראה היה כי השותפות המתמשכת בין ישראל לתורכיה בשנות ה  ,אולם  1עמדות אלה להתרכך. 
 ובשנים הראשונות של האלף הנוכחית היוו מכשול בלתי עביר. 

 
,  הכלכלה היוונית, בעקבות התמוטטות  2009-בנפתח רק  פור היחסים בין שלוש המדינות  חלון הזדמנויות לשי

וה הערבי,  האביב  באירועי  ישראל משבר  מ-יחסי  התגלו  גם  זו  בתקופה  במיתורכיה.  טבעי  גז  ם אגרי 
וף פעולה בין ירושלים, אתונה וניקוסיה. תשי   עודדהזו    התפתחות וגם  ,  של ישראל וקפריסיןהטריטוריאליים  

  אגן   אחת השותפויות האסטרטגיות המשמעותיות ביותר של ישראל במזרחאת  מהווה כיום  ברית משולשת זו  
 הים התיכון. 

 
, לא  יחסים חיוביים עם קפריסין ויוון במשך עשרות שנים נהנתה מהרשות הפלסטינית )רש"פ(, שהנהגתה  

פלסטיני בין תנועות פתח לחמאס החליש את הלגיטימציה של  -. הסכסוך הפניםהשינויקיבלה בברכה את  
לטובת ישראל.  בשלב זה  שכבר נטו    ,הרש"פ והפחית מאד את השפעתה על הממשלות באתונה וניקוסיה

 
סמך זה הוא חלק מיוזמה וירג'יניה טק, ארה"ב. מ  גבריאל מיטשל הוא מנהל קשרי החוץ של מכון מיתווים ודוקטורנט באוניברסיטת  *

במימון ממשלת בריטניה, אך הדעות המוצגות בו אינן משקפות בהכרח את דעותיה. תודה מיוחדת לג'נה קפלן על הסיוע המחקרי 
  בהכנת המסמך. 

1 Gallia Lindenstrauss and Polykarpos Gavrielides, “A Decade of Close Greece-Israel Relations: An 
Assessment,” INSS, April 2019. 

פלסטיני -יוון, קפריסין ותהליך השלום הישראלי  

https://www.inss.org.il/publication/decade-close-greece-israel-relations-assessment/
https://www.inss.org.il/publication/decade-close-greece-israel-relations-assessment/
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נמנע    2015-אולם ב  ,אמנם נמשכו  ם היוונים והקפריסאיםומקביליה  דרג בין נציגים פלסטינים -פגישות רמות 
   2מנט היווני מהכרה מלאה במדינה פלסטינית. הפרל

 

 פלסטיני -הישראלישא של יוון וקפריסין בנו  המדיניות הנוכחית  ב.
 

שתי המדינות    .ממדית -רבמטבע הדברים  פלסטיני היא  -המדיניות הנוכחית של יוון וקפריסין בנושא הישראלי 
)תמיכה   בקשר לסכסוך  האיחוד האירופיומחויבות לעמדות הרשמיות של  ,  "פמצאות בקשר שוטף עם הרשנ

צדדיים כגון בניית התנחלויות וסיפוח -והתנגדות למהלכים ישראליים חד  1967המדינות בגבולות  -בפתרון שתי
פת תמיכה ציבורית ביישוב הסכסוך ואהדה לשאיפות הלאומיות של הפלסטינים.  קשטחים(. מדיניות זו מש

כל אחת מהן, נעזרה בבסוגיה זו וישראל    האירופי  ל בולט באיחודאף אחת מהמדינות אינה משמיעה קו  ,אולם
תגובות אירופיות למדיניותה בגדה המערבית    ת וישגראד, לריכוך )ולפעמים לבלימת(צמדינות קבובכמו גם  

מדיניות האיחוד בנוגע לסימון מוצרים המיוצרים מעבר לקווי התנגדה ליוון    2015-ורצועת עזה. כך, למשל, ב 
הסיפוח של ישראל בחודשי    כוונותחרף מאמציה של הרש"פ לשכנע את יוון לנקוט עמדה רשמית נגד    1967.3

במהלך ביקורו בישראל   בפומביוטקיס לא העלה את הנושא צ, ראש ממשלת יוון קיריאקוס מי2020הקיץ של 
דווח כי שר החוץ גבי אשכנזי השקיע   4להתמקד בהיבטים אחרים של היחסים הבילטרליים.  בחרבמחצית יוני, ו

 5מאמצים בסוגיה זו מול מקבילו בניקוסיה.
 

הן עצמן פלסטיני.  -יוון וקפריסין אינן זקוקות לעידוד מצד ישראל על מנת לשמור מרחק מהסכסוך הישראלי
יחסים  המערכת  שמעדיפות  , והמחולקת  תיכון ובקפריסיןסכסוך מתמשך עם תורכיה במזרח הים המעורבות ב

אין לראות בגישה כלול מרכיב של התערבות בעניינים הפנימיים של כל אחת מהמדינות.  לא תעם ישראל  שלהן  
פלסטיני. הכנסייה - ישראליקידום שלום  , יוון וקפריסין מצדדות בבאופן רשמי  .בסכסוך  זאת חוסר עניין מצדן

והיוונית אורתודוקסית    עדיין נחשבת מוסד דתי מרכזי היא בעלת קרקעות בישראל ובשטחים הפלסטיניים 
.  ימרכזיות בעולם הערבמנהלות קשרי מסחר איתנים ויחסים אסטרטגיים עם מדינות  גם    יוון וקפריסין  6.באזור

 במידה כלשהי.בקשרים ביניהן תמיד נוכח   פלסטיני-ליעל אף הים המפריד ביניהן לישראל, הסכסוך הישרא
 

דיר את תורכיה ממערך השותפויות האזורי, עם זאת, חשיבות היחסים האסטרטגיים עם ישראל והרצון לה
הישראליתהובילו   לסוגיה  בנוגע  פרופיל  להוריד  וקפריסין  יוון  וקפריסין -את  יוון  בין  הסחר  פלסטינית. 

פקידים פלסטינים מדברים כיום   7. פחת בשני העשורים האחרונים  משמעותי,  לפלסטינים, שמעולם לא היה
לשחקנים אזוריים אחרים, כגון מצרים, ירדן, איחוד    8עם אתונה וניקוסיה בלשון עבר.  המשגשגיםעל יחסיהם  

פלסטינית ובהעברת  -בפוליטיקה הפניםמאשר ליוון וקפריסין  האמירויות, תורכיה וקטר יש תפקיד יותר מרכזי  
ישראל  ביחסי  עורבות  משמעותי לגלות מ  מסרים בין פלגים פלסטינים שונים לישראל. ליוון וקפריסין אין תמריץ

פעלו  שחקנים בינלאומיים אחרים, או הישראלים והפלסטינים עצמם, ישיחכו עד  הן  יר להניח שוהפלסטינים וסב
 משא ומתן ויזמינו אותן לתרום לתהליך השלום. לחידוש ה

 
 
 

 
2 Raphael Ahren, “Greece officially starts using term 'Palestine’,” Times of Israel, June 8, 2015 and 
Representative Office of the Republic of Cyprus to the State of Palestine, Republic of Cyprus Ministry of 
Foreign Affairs, accessed on March 15, 2021 and Greek-Palestinian Relations, Hellenic Republic Ministry of 
Foreign Affairs, accessed on March 15, 2021. 
3 Raphael Ahren, “Greece to defy EU order on labeling settlement goods,” Times of Israel, November 30, 
2015. 
4 “Palestine urges Greece to oppose Israel's West Bank annexation plan,” Middle East Monitor, June 19, 
2020 and “PM Netanyahu's remarks at the joint statements with Greek PM Mitsotakis 16 June 2020,” Israel 
Ministry of Foreign Affairs, accessed on March 14, 2021. 
5 “Israel seeks Cypriot help in softening EU opposition to annexation,” Times of Israel, June 23, 2020. 

לאור הסכמי אברהם, ניתן לדמיין תרחיש שבו האינטרס  מוסד חשוב בנוף הדתי בירושלים.היא הכנסייה היוונית אורתודוקסית   6
 דתי בירושלים יוביל לתפקיד פעיל יותר של יוון לצד מדינות המפרץ. -של יוון באיזון בין

7 “Greece (GRC) and Palestine (PSE) Trade | OEC,” and “Cyprus (CYP) and Palestine (PSE) Trade | OEC,” 
The Observatory of Economic Complexity, accessed on March 13, 2021. 
8 Nabil Sha’ath, “Will Greece betray the Palestinians?” Ha’aretz, January 27, 2016 and “Greece has historical 
ties of friendship and solidarity with the Palestinian people, Ambassador Toubassi says,” ANA-MPN News, 
April 7, 2019. 

https://www.timesofisrael.com/stopping-short-of-full-recognition-greece-officially-starts-using-term-palestine/
http://www.mfa.gov.cy/mfa/PermRep/representation_ramallah.nsf/page08_en/page08_en?OpenDocument
https://www.mfa.gr/en/blog/greece-bilateral-relations/palestine/
https://www.timesofisrael.com/greece-to-defy-eu-order-on-labeling-settlement-goods/
https://www.middleeastmonitor.com/20200619-palestine-urges-greece-to-oppose-israels-west-bank-annexation-plan/
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Pages/PM-Netanyahu-s-remarks-at-the-joint-statements-with-Greek-PM-Mitsotakis-16-June-2020.aspx
https://www.timesofisrael.com/israel-seeks-cypriot-help-in-softening-eu-opposition-to-annexation/
https://oec.world/en/profile/bilateral-country/grc/partner/pse
https://oec.world/en/profile/bilateral-country/cyp/partner/pse
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-will-greece-betray-the-palestinians-1.5396301
https://www.amna.gr/en/article/350122/Greece-has-historical-ties-of-friendship-and-solidarity-with-the-Palestinian-people--Ambassador-Toubassi-says
https://www.amna.gr/en/article/350122/Greece-has-historical-ties-of-friendship-and-solidarity-with-the-Palestinian-people--Ambassador-Toubassi-says
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  מה יכולות יוון וקפריסין לתרום לקידום תהליך השלום?ג. 
 

שלום בין ישראל לפלסטינים.    בהשכנתתפקיד מרכזי  למלא  יחסית  ליוון וקפריסין יכולות מוגבלות ועניין מועט  
. ראשית, קפריסין תוכל  לכך  תנאים המתאימים הינתן התהליך ב הן יוכלו לתמוך במרכיבים מסוימים ב  , אולם

.  קשהק והמצב ההומניטרי שם  ה של רצועת עזה. הרצועה נתונה תחת סגר ישראלי ומצרי הדותלתמוך בפתיח
ומעורר   הרצועהמגביל את צמיחתה הכלכלית של  מעזה ואליה האיסור הישראלי על יבוא ויצוא מוצרים רבים 

, קטר  2021לשנות את המצב. בפברואר  מסתמן כי ישראל מבקשת. עם זאת, בינלאומית על ישראלביקורת 
הנחת צינור בין אחד ממאגרי הגז   ל עקבוצת דלק  רטט הגיעה להסכמה עם ישראל וועם הקו  יחדהודיעה כי  

הסכימה לפתח את מצבור הגז הטבעי השוכן לחופי כי    מצרים  , הודיעהשלה לרצועה. כעבור ימים אחדים
כך שישנם תחומים ממשיים בהם מדינות אזוריות  התפתחויות מצביעות על  ה(. שתי  Gaza Marineהרצועה )

 יכולות לתרום לשיפור המצב בשטח.  
 

, בהקמת רציף צף בלימסול לפיקוח על סחורות המיועדות לעזה 2018- בלאחרונה  ישראל וקפריסין דנו בעבר,  
ראל  ה לישהשב  –לחמאס  לרצועה. הרעיון היה יצירתי אולם לא מומש בשל התנאים שהציבה ישראל    ןוהעברת

  )אורון שאול והדר גולדין(   ישראליםה  של גופות שני החייליםו  ,סייד-האזרחים אברה מנגיסטו והישאם אלשל  
"צוק איתן" בשנהרגו ב כן,  .2014-מבצע  היוזמה להקמת הרציף בקפריסין הייתה  לא היה ברור אם    כמו 

, מהיוזמה  הסתייגהקפריסין    9ברצועה.של חמאס  מעמדו  לכרסם ב  שנועדנית או שמא תרגיל יחסי ציבור  יצר
המצב הכלכלי וההומניטרי ברצועת עזה   ,אולם   ביחסים בין ישראל לפלסטינים.גם בגלל חוסר רצון להתערב  

שאולי כדאי לשקול את  עידות מהודעות שמסרו באחרונה קטר ומצרים הנותר כפי שהיה )ואולי אף הידרדר( ו
מיכאל הררי, פתרון הנמל   זאת השגריר בדימוס  כפי שהסביר  נוספת.  לכל  בקפריסין  הפרויקט פעם  יועיל 

הדבר יחייב תיאום משמעותי   10הרחב עם הפלסטינים. מדיני הצדדים וראוי לשקול אותו במנותק מהתהליך ה
כגון מצרים, האיחוד האירופי וארה"ב.   נוספים  בין ישראל, קפריסין והרש"פ, כמו גם עם שחקנים בינלאומיים

הפרויקט, תהיה זו דרך מעשית להקל את  את    יחליטו להחיותהאירופי    הנהגת האיחודשממשל ביידן ובמידה  
 . יחסית בעלות נמוכה  , וזאתבידודה של הרצועה

 
 יוון וקפריסיןיוכלו  ברצועת עזה נוגעים גם לזירה השנייה בה  לשיפור המצב  הדיווחים באחרונה על יוזמות  

: שיתוף פעולה אזורי בתחום האנרגיה והשתתפות פלסטינית  מועיל ביחסי ישראל והפלסטיניםלמלא תפקיד  
-ב  באופן רשמי  הוקםהפורום  (.  Eastern Mediterranean Gas Forum)  של מזרח הים התיכוןבפורום הגז  

תופעה נדירה בהתחשב בשפל ביחסי הצדדים. ביטחון אנרגטי הוא  ישראל וגם הרש"פ,    , וחברות בו גם 2020
יוזמות לשיפור אספקת אנרגיה במחירים  .  סוגיה חשובה לפלסטינים, במיוחד בעזה הסובלת ממחסור בחשמל 

ורי  אז קיים כבר מומנטום  הואיל ו  רמת החיים.  העלאתבבייצוב הכלכלה הפלסטינית ו  יסייעו  סהשווים לכל כי
בסוגיות אנרגיה את שירותיהן   לפלסטינים   לא יהיה זה מהלך נועז מצד יוון וקפריסין להציע  בתחום האנרגיה,
פיתוח שדה הגז לחופי עזה אפשרות לעידוד חברות זרות לבחון  על ידי  , למשל,  . זאתגז השעולות בפורום  

ורק בסוגיות אנרגיה, אולם  סיוע בו השמעת הקול הפלסטיני. המשימה הנוכחית של הפורום מתמקדת אך 
דיאלוג על    ביניהן  לנהל חייבות  הים התיכון    מתברר כי מדינות מזרחבהמשך. עם הזמן,    שזו תתרחבאפשר  

  כחות פלסטינית יוון וקפריסין יוכלו להבטיח נו ו  ,שורה ארוכה של נושאים, גם בתחום הכלכלה ואיכות הסביבה
 . בשיחות אלו

 
ליוון וקפריסין יש    (Union for the Mediterranean),  ןתיכוההים    מדינות  חברות באיחוד האירופי ובאיחודכ

יוון  במסגרת זו,    . של האיחוד האירופי, כולל ביחס לישראל ולרש"פמדיניות השכנות  יישום  תפקיד בגיבוש ו
פלסטיני תוך הגברת  -שיאפשרו שיתוף פעולה ישראל  אזוריים  ולזהות פרויקטיםליטול יוזמה  יכולות  וקפריסין  

השקעה אירופית בכלכלה הפלסטינית  להסחר,    לעידודביוזמות    להשתתף, כמו גם  בין הצדדיםקשר החיובי  ה
זוכות לשבחים    אמנםחילופים אקדמיים. תמיכתן של יוון וקפריסין בעמדות ישראל במסגרת האיחוד האירופי  לו

בטיח מערכת יחסים עמידה פלסטינית עשויה לה-לסוגיה הישראליתמצדן    תליאגישה ניטראולם  ,  בירושלים
 יותר ולאורך זמן.  

 
 

 
9 Stuart Winer, “Israel reportedly agrees to set up seaport for Gaza in Cyprus,” Times of Israel, June 25, 
2018 and “Cyprus mulling Israeli request for port to send goods to Gaza,” Times of Israel, June 26, 2018. 
10 Michael Harari, “A port in Cyprus for Gaza’s humanitarian crises,” Jerusalem Post, August 14, 2018. 
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סטודנטים    דיאלוג בין  ראלים ופלסטינים. תכניותארגוני חברה אזרחית ישלמקום מפגש  שימשה בעבר  קפריסין  
  הנרטיב האחד של השניכרת לה  , קפריסאים יוונים ותורכים, לעתים יחד עם פלסטיניםוישראלים  שם הפגישו

, אישר הקונגרס האמריקאי להשקיע  2020ללמידה הדדית על הסכסוכים ועל הדרכים ליישב אותם. בדצמבר  ו
חדש גם  הזדמנות לסכום נרחב בפעילות ארגוני שלום ישראלים ופלסטינים בשנים הקרובות, ובכך נפתחה  

שוב ולארח, כמקום  הדבר יאפשר לקפריסין ל  .יאפשרו לצדדים חיצוניים לסכסוך לתרום את חלקםשפרויקטים  
פלסטיני, ולהביא לידי ביטוי את הידע המקצועי שנצבר בקרב אנשי המקצוע  -ניטראלי, מפגשי דיאלוג ישראלי

 11בתחום יישוב הסכסוכים שפועלים בקפריסין.
 

ייעשה מאמץ בינלאומי כן להשיב את ישראל והפלסטינים לשולחן המשא ומתן, יוון וקפריסין שלבסוף, במידה  
ל אלה  יוכלו  ישראל  םיליאניטרגורמים  כתמוך בתהליכים  כי  ידיעה  תוך  יחסית,  עליהן שישמרו  ,  על  סומכת 

לך  האין זה דבר של מה בכך. במ   , לאור הברית המתהדקת בין המדינות בעשור האחרון.האינטרסים שלה
ומתנים   כי  מתעוררמשאים  חשש  אחת  את    לא  תואם  שאינו  פתרון  לכפות  מנסים  בינלאומיים  שחקנים 

את    להפיגיכולה    תמיכתן של מדינות ידידותיותמעורבותן והאינטרסים של אחד או שני הצדדים המסוכסכים.  
 החששות באופן ניכר.

 
וקפריסין  היחס יוון  יש ביכולתן למלא  פלסטיני השתנה בשנים האחרונות-הסכסוך הישראלי  אל  של  , אולם 

יישוב  ובינלאומיות.  אזוריות  ביוזמות  גם בתמיכה  כמו  בונה בשיפור התנאים בשטחים הפלסטינים  תפקיד 
לעתיד יחסי ישראל והפלסטינים   ות נוגעש  ן סוגיות רבות ישנ  הסדר קבע.   נוגע רק לסוגיות של הסכסוך אינו  
עד שישראל והפלסטינים  כנראה  מעורבות חיצונית עשויה להיטיב עמם. יוון וקפריסין ימתינו  ששטרם יושבו ו
גורמים המשא ומתן, אולם על מתווכים עתידיים לכלול את שתי המדינות הללו במניין ה  לחידושיפגינו מוכנות  

 שלום. התפקיד צנוע בקידום  מלא  בינלאומיים שביכולתם ל ה

 
11 Jake Epstein, “Israeli-Palestinian peacebuilders prepare for $250m US government injection,” Times of 
Israel, March 11, 2021. 
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