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 בהתהוות? תהלני-מפרצית הים התיכון: התאגדותמזרח המפרץ ו

 יואל גוז'נסקי וגליה לינדנשטראוס

לבין  וקפריסיןהמדיניים והביטחוניים בין יוון  קפיצת מדרגה ביחסיםנרשמה שנה האחרונה ב

תרגילים צבאיים ו הסכמים ביטחונייםמפגשים מדיניים, . איחוד האמירויות וערב הסעודית

זו התאגדות  ה של . בבסיסהתאגדות אזורית חדשהאפשרית של  התהוות רמזים עלמ משותפים

מזרח בין זירת המפרץ לזירת על ידי חיבור לבלום את שאיפותיה האזוריות של אנקרה  ניסיון

שותפות לשיתכן זירות אלו. ב חריף את המתיחות הקיימת עלול לה, אלא שצעד זה הים התיכון

מצדה של ירושלים בבלימת מזו הנוכחית עורבות אקטיבית יותר במשל ישראל במפרץ יש עניין 

 פורמלי-האופי הא ,ראל יש אינטרס להגביל את צעדיה של טורקיה במרחבלישאנקרה. הגם ש

ולהימנע מלהגביר מתח מקל עליה לשמור על פרופיל נמוך מפרצית -ההלניתשל ההתאגדות 

 אנקרה.בינה לבין 

בין ערב הסעודית  ביטחוני-פיצת מדרגה בשיתוף הפעולה המדיניעמדה בסימן קשנה האחרונה ה

 סי קרב ותובלהבחודש מארס האחרון המריאו מטו. וקפריסין יוון לביןואיחוד האמירויות 

בין חילות האוויר של ( וראשון מסוגו "1"עין הנץ ) רחב היקףליוון כדי להשתתף בתרגיל סעודיים 

בראשות משלחת צבאית סעודית לשיחות ליוון  ההגיעהאווירי כאשר בסמוך לתרגיל  ,המדינות

לת פטריוט וצוותי הגנה אווירית דווח כי יוון תשלח סולעוד  .רוואילי-חמד אל-, פיאד בןמטכ"להר

 - בעיקר מכיוון תימןת כדי לסייע לה להגן על תשתיות קריטיות מפני התקפות לערב הסעודי

, על רקע תרעומת מאיראן, שהמערכות הן הגנתיות שהדגישההגם  בכל תוקף גינתהשיוון התקפות 

 ,הסעודים לא רק יממנו את הצבת המערכות והצוותים ,המדווחפי   . עלואין להן כל היבט התקפי

אף נרשמה התקרבות רבה  ליווןד האמירויות איחובין ת שדרוג המערכות עבור היוונים. אלא גם א

, שבוע לאחר ההכרזה על הסכם הנורמליזציה בין ישראל לאיחוד 2020. באוגוסט יותר

מטוסי קרב וצוותי קרקע ליוון להשתתף בתרגיל בין חילות איחוד האמירויות  שלחההאמירויות, 

דאבי, חתמו -, במהלך ביקור של ראש ממשלת יוון באבובנובמבר אותה שנהו האוויר של המדינות

ביטחוני  רכיבגם  כמדווחהכולל רחב היקף " שותפות אסטרטגית"הסכם  שתי המדינות על

  .משמעותי

 הצהרהב ,2020במאי לצד שיתוף הפעולה הביטחוני מתקיימים מפגשים מדיניים רמי דרג. 

משותפת של שרי החוץ של יוון, קפריסין, מצרים, איחוד האמירויות וצרפת, בעקבות מפגש 

ם י, גינו המדינות את שליחת ספינות הקידוחים של טורקיה למים הכלכליבפלטפורמה וירטואלית

שרי החוץ של יוון, קפריסין, איחוד של  פסגההתקיימה ביוון  2021בפברואר  של קפריסין. 

מרובע  מפגשבפאפוס אפריל התקיים מצרים וצרפת. באמצע  ,האמירויות, ערב הסעודית, בחריין

המדינה שר האמירויות, איחוד שרי החוץ של קפריסין, יוון, ישראל ויועץ לנשיא בהשתתפות 

וה של שר החוץ הקפריסאי כי "הרשת המתהו אמרבמהלך המפגש בפאפוס  .לשעבר לענייני חוץ

 רטיב חדש". שיתוף פעולה אזורי יוצרת נ

  

https://www.arabnews.com/node/1826716/saudi-arabia
https://saudigazette.com.sa/article/604594/SAUDI-ARABIA/Saudi-Chief-of-General-Staff-visits-Greece-attends-Falcon-Eye-1-drill-maneuvers
https://saudigazette.com.sa/article/604594/SAUDI-ARABIA/Saudi-Chief-of-General-Staff-visits-Greece-attends-Falcon-Eye-1-drill-maneuvers
https://saudigazette.com.sa/article/604594/SAUDI-ARABIA/Saudi-Chief-of-General-Staff-visits-Greece-attends-Falcon-Eye-1-drill-maneuvers
https://greekcitytimes.com/2021/03/09/greece-saudi-oil-port/
https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2021/03/31/how-significant-is-greeces-growing-military-cooperation-with-the-uae-and-saudi-arabia/?sh=42c5922f19ef
https://www.jpost.com/middle-east/uae-sends-f-16-jets-to-crete-for-joint-drills-with-greece-639739
https://twitter.com/MohamedBinZayed/status/1329044126646628361?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1329044192249720834%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Feurasiantimes.com%2Fuae-greece-sign-defense-pact-to-counter-turkish-aggression%2F
https://www.al-monitor.com/originals/2020/11/greece-prime-minister-uae-emirates-mbz-turkey-mediterranean.html
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/joint-declaration-adopted-by-the-ministers-of-foreign-affairs-of-cyprus-egypt-france-greece-and-the-united-arab-emirates-11052020.html
https://www.arabnews.com/node/1811096/middle-east
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/04/16/Cyprus-hosts-top-diplomats-from-Israel-UAE-Greece-in-a-sign-of-changing-region
https://www.reuters.com/world/middle-east/lets-shake-narrative-bickering-middle-east-say-former-foes-2021-04-16/
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 אינטרסים משותפים

קשר שבין זירת התרחבות הרקע הים התיכון עומדים בוגילויי הגז במזרח הטלטלה האזורית 

מדיניותה האזורית האסרטיבית של אנקרה מצד המפרץ לזירת מזרח הים התיכון. זאת, עקב 

-אחד ושל איחוד האמירויות )שלקחה את ההובלה( וערב הסעודית מצד שני. אנקרה, ריאד ואבו

, הבסיס הצבאי הטורקי 2017מאז  .דאבי התחרו ביניהן על עיצוב הסדר האזורי שלאחר הטלטלה

 ,בזירות מרוחקות מגבולןלהתערב החלו בקטר הינו מקור למתיחות מתמשכת בין השלוש. הן אף 

. להתפתחויות כגון ההתערבות של שחקנים שונים יציבות או ואקום שלטוני-אי ורריםשבהן ש

לצד הקמת ן. במלחמת האזרחים בלוב יש השפעה משמעותית על המתרחש במזרח הים התיכו

כדי  ,גם אם רופפות ,ניסו להקים התאגדויות המדינות ,נמלים ותמיכה בשלוחים בסיסי צבא,

 לממש את האינטרסים שלהן.

שיתוף הפעולה בינן לבין דרכים להעמקת באופן אקטיבי בשנים האחרונות  חנודאבי ב-ריאד ואבו

 ,ים התיכון ובים האדוםב מזרח התיכון,מדינות המודאגות אף הן מהאסרטיביות הטורקית ב

רצונן להרחיב את גבולות ההשפעה והמעורבות שלהן. מניעים דומים תרמו גם להבשלת מתוך ו

אסטרטגית, -באנקרה מתחרה גאו הרואות ,אל לאיחוד האמירויותהסכם הנורמליזציה בין ישר

לומטיות של התפתחויות אלו השתלבו היטב עם יוזמות דיפגם אידיאולוגית.  -דאבי -אבוה ובמקר

 קפריסין ויוון לגבי מזרח הים התיכון.

בקצב גובר בין בכירים משני הצדדים, יותר הנערכות  שיחות ופגישותהתרגילים האוויריים, ועמם 

קשורים ברצון להביע תמיכה וסולידריות  ,לבחון את הכשירות של הצבאות של המדינות משנועדו

 2020במהלך במזרח הים התיכון המתיחות המשמעותית של ת וגברתההמפרצית עם יוון על רקע 

לום את מדיניותה התאגדות של מדינות הנחושות לבלאנקרה כי מולה מתהווה  לאותתו

מפרצי הגובר משורבב לא פעם גם שמה -אודות שיתוף הפעולה היווניעל . לדיווחים האסרטיבית

א ביוון, אלנלאומי נה בתרגיל אווירי ביאיחוד האמירויות וישראל לקחו חלק גם הש. ישראלשל 

 דאבי לתת פומבי להשתתפותה בתרגיל לצד ישראל. -הפעם התירה אבו ,שבשונה משנים קודמות

הוא קשרים בין מדינות המפרץ לבין יוון של הפוליטי -רכיב הגאוההתחזקות המשמעותית של ה

ים התיכון התבסס בעיקר על מזרח ההקשר בין זירת המפרץ ל חידוש של השנים האחרונות. בעבר,

היקף הסחר בין ערב הסעודית ליוון עמד בשנת . , אם כי בהיקפים מוגבלים יחסיתכלכלה וסחר

 400-על כ 2019-בבעוד היקף הסחר בין יוון לאיחוד האמירויות עמד , דולרכמיליארד על  2020

 5-כהיה  2018-ערב הסעודית בללשם השוואה, היקף הסחר בין טורקיה  בשנה. לרדומיליון 

 .דולר ליארדימ 7-כת וובין טורקיה ואיחוד האמירוי, דולר ארדימיל

 .של יוון קרובהחוד האמירויות לשותף הערבי איבמובנים רבים את הפכה ת מול אנקרה המתיחו

 ,הגנרל חפתר הנתמך היא קיימה דיאלוג עםבלוב ו ,בסוריהדאבי -במאמצי אבו תומכת אתונה

דאבי וריאד מצדן מבקשות באמצעות חיזוק -בידי איחוד האמירויות. אבו ,לפחות עד לאחרונה

א רק להציב מענה טורקי(, ל-הקשרים עם אתונה )וצרפת, המצויה אף היא במחנה האנטי

חזק את הקשרים שלהן עם הגוברת של טורקיה אלא גם להתקרב לבריסל ול לאסרטיביות

 האיחוד האירופי. 

לצד ניסיונות יודגש כי התחממות היחסים הביטחוניים בין כמה ממדינות המפרץ ליוון מגיעה 

מאז בחירת ג'ו ביידן לנשיא ארצות הברית, בין היתר  ,הטורקיתהחוץ יניות התאמות במדלבצע 

https://www.al-monitor.com/originals/2020/08/uae-f16-crete-greece-turkey-eastern-mediterranean.html
https://www.jpost.com/middle-east/uae-sends-f-16-jets-to-crete-for-joint-drills-with-greece-639739
https://www.arabnews.com/node/1831371/business-economy
https://www.mofaic.gov.ae/en/missions/athens/uae-relationships/economic-cooperation
https://www.mofaic.gov.ae/en/missions/athens/uae-relationships/economic-cooperation
https://www.middleeastmonitor.com/20201023-report-saudi-arabia-receives-only-1-8-of-turkey-exports/
https://www.middleeastmonitor.com/20201023-report-saudi-arabia-receives-only-1-8-of-turkey-exports/
https://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-united-arab-emirates-_uae_.en.mfa
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מכיוונה של מסוימת הפגנת פרגמטיות כן ו ואף יוון, איחוד האמירויות ,עודיתכלפי ערב הס

אנקרה מתקשה עם זאת המצהירה על רצונה להעלות את היחסים על מסלול תקין.  ,אנקרה

פועלת שהיא אינה להוכיח לצדדים שהיא אכן כנה בניסיונותיה לאתחל מחדש את היחסים עימם ו

 המדינות הניצבות מולה.רק מתוך רצון לפרק את התאגדות 

 ?קבועה התאגדות

יתכן, במיוחד לאור ההסכם הביטחוני שנחתם י ,אם מדובר בהתאגדות מחייבת וקבועהאף שספק 

תמיכה באינטרסים ובצרכים, גם כי יש ציפייה לסיוע הדדי ו ,יווןלבין איחוד האמירויות 

הכלכליים, של כל צד. אין בכוחן הצבאי של איחוד האמירויות וערב הסעודית לשנות את המאזן 

האי -ן חציותרומתה הצבאית של יוון לביטחוהביטחוני בין יוון לטורקיה במזרח הים התיכון 

, יש משמעות יהאף אם זמנית ולא מחייבת באופיזניחה אף היא. אלא שלהתאגדות, הערבי 

את מחדש היא מגדילה את הבידוד של אנקרה ומחייבת אותה לבחון שכן מדינית לא מבוטלת 

 מדיניותה האזורית.

המניעים האסטרטגיים שדחפו כמה ממדינות המפרץ למעורבות גוברת במזרח הים התיכון בשנים 

ים ולהתאמות האחרונות הם במידה רבה לא קבועים אלא תלויי נסיבות. כך למשל, לשינוי

במדיניות הטורקית ובמדיניות האמריקאית באזור תהיה ודאי השפעה על הצורך המפרצי 

, במידה ואכן תתממש, בנוכחות צבאית בזירה מרוחקת. נסיגת טורקיה ממדיניותה האסרטיבית

תתרום להתרופפות עתידית ביחסי המדינות ההלניות עם המפרציות. כמו כן, אם ארצות הברית 

זן בין רצונה להפחית ממעורבותה במזרח התיכון לבין הצורך להעביר לבעלות בריתה תצליח לא

האזוריות מסר שהיא אינה נוטשת אותן, יפחת עניינם של השחקנים האזוריים בנקיטת פעולות 

ולאור עצמאיות. ואולם, משום שהמגמות הנוכחיות באזור מצביעות דווקא על כיוונים הפוכים, 

ייתכן שהזמני יהפוך קבוע וההתאגדות ישה המשותפת נגד טורקיה, המאזן האסטרטגי והג

 מפרצית המסתמנת תתייצב.  -ההלנית

היא איננה הגורם  ,אולם .תרוסן של טורקיה במרחב מדיניותה האסרטיביתשלישראל יש אינטרס 

מעורבות אקטיבית יותר ב. יתכן כי לשותפות של ישראל במפרץ יש עניין הדוחף בהקשר זה

באיזה  ורברבעוד . זה תיאום ציפיות עמן בעניין, ועל כן נדרש מצדה של ירושליםבבלימת אנקרה 

וישראל עצמה העמיקה את יחסיה עם יוון וקפריסין בעשור  ,צד של המתרס ניצבת ישראל

לטורקיה מחייב משנה זהירות של ישראל למוקד המתיחות בין יוון הגיאוגרפית קרבתה  האחרון,

 להתמודדות עם אתגרים משמעותיים יותר תנדרש העובדה שישראללאור במיוחד  . זאתמצידה

כך למשל, שר החוץ גבי אשכנזי בהתייחסות שלו בסיכום המפגש בראשם איראן.  מבחינתה,

בהתבטאויות מצד מקבלי בעוד ש איום מצד איראן וחיזבאללה.וס הדגיש את הבפאפהמרובע 

לא פעם שמטרת ההתאגדות היא מעבר לאיום ספציפי  אכן מצויןהחלטות של המדינות השונות 

יש לזכור שלולא ההתנהלות האסרטיבית  ושהכוונה היא לתרום ליציבות האזורית, זה או אחר,

 של טורקיה, ספק אם היחסים היו מגיעים לרמה הזאת. 

 

 


