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רקע

הירדןעבר,ממלכתכך-ואחר,אמירותוביןישראל-בארץהיהודיהישובביןדיאלוג

מירושליםיצאה1924בינוארכבר;שנהמשבעיםלמעלהמזהבהפסקותנתקיים
וההנהלההלאומיהוערמראשישהורכבה,בארץהישובשלהראשונההמשלחת
,עבדאללהבאמירופגשהעמון-לרבתנסעההיא.לציוןהראשוןהראשיוהרב,הציונית

אביוועם,(1946-בהעצמאותעםנתעטרזהבתואר)מלךשלבמעמדהיהלאשעדיין

,אז'בחגמלכותימעיןמעמדבעל,מוחמדהנביאמצאצאי,"שריף"שהיה,חוסייןהמלך

,זו.הווהאביתהמשפחה,הסעודיתבממלכהכיוםהמולכתהמשפחהידי-עלוגורש
המשפחותשתי;ירדןוביןמעודיהביןביחסיםההיסטוריתלמתיחותהסיבותאחת,אגב
הקדושיםהמקומותבאיזור,אז'בחגהבכורהעלארוכותתקופותלאורךהתחרוהללו

ההאשמיםהיוכןלפני.העשריםבשנותניצחוהווהאבים;ובמדינהבמכהלאסלאם
שלומתניםהמשאיםאתהבריטיםשניהלובשעהכיהיאועובדה,הבכורהבמעמד
התכתבותםהיתה,בלפורהצהרתהדרךבסוףנמנתהשעליהם,הראשונההעולם-מלחמת

ההאשמיתהמשפחהעםמאנית'העותהאימפריהשלהערבייםלאיזוריםבנוגעהמדינית
בנועםנעשה1919-מפייסל-ויצמןהסכם.(1915)מהון-מקמכתבישקרוימה,דווקא

.פטירתועדעיראקומלךבסוריהימיםקצרמלךולימים,עבדאללהשלואחיוחוסייןשל
למעשהנמשךוהוא,עבדאללהעםהיהודיהיישובדיאלוגהתחיל1924-ב,כאמור
השחרורמלחמתשלהקשהבתקופהגםהיוהמגעים.1951-בהירצחועדבהפסקות

.1967-בנוסףאסטרטגישינוישחלכשם,ביחסיםאסטרטגישינויחוללהשכמובן-
ראשוניםבשלביםהציוניתהתנועה;כלכליות-היתרבין,שונותצורותלבשהדיאלוג

חברתאך;בכךרצולאהבריטיםאבלהירדןבעברלעיבודקרקעותלקנותחשבה
בלפורהצהרתשלהלאומיהבית:להזכירזאת.הירדןעבראדמתעלקמההחשמל
מהתחייבויותנותקההירדןועבר,ישראלארץמערבשללאיזורהמנדטבראשיתצומצם
נקודהזו.(1921-בהאמירותהקמתעםעודבפועל)המנדטשבכתבהלאומיהבית

מזכיר,החוץלמשרדהמשפטיכיועץבעברכיהן.בירושליםהמחוזיהמשפט-ביתשופט* היועץ,הממשלה
המשלחתבראשעמד.הממשלהראשועוזרהביטחוןלמערכתהמשפטי

הרצאותסדרתבעקבותנכתבוהדברים.ירדןעםהשלוםחוזהעלומתן-למשאהישראלית
.5/1994-כ
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קובכתוביםהבריטיםהגדירו,הניתוקעם,1922-ב.הגבוללקביעתבהקשרגםחשובה

.נשובעודולכך-עתההגבולאתלעצבעלינוהיהאליושבהתייחסות,מסוים
קרקעות)הירדןבעברקרקעותלרכושליהודיםאיפשרולאאמנםהבריטים,כאמור

במובן,כלכלייםגםהפכועבדאללהעםהיחסיםאבל,(חריגהיו,למשל,החשמלחברת
אופציהתמורתסכומיםשולמו(המנדטתוםועד)השלושיםשנותמאז,שנהשמדיזה

היה,הדיאלוגמןכתוצאה.קשריםשלתשתיתמעיןנוצרהכך.קרקעותלרכישת

שונהשהיה,מענייןמהלך1949-ביודןעםהנשקשביתתהסכמיעלומתן-כמשא

רלבנטיוגם,לירדןייחודיוהיהולבנוןסוריה,מצריםעםהנשקשביתתמהסכמי
,מצריםעם1949-בהנשקשביתתשהסכמיבעוד.עתהירדןעםלשלוםומתן-למשא

בראש,ברודוסאלהמדינותלמשלחותמשלחותינוביןומתן-במשאהושגוולבנוןסוריה
כיושבשכיהן'באנץראלףבראשותם"האונציגיבתיווך,יעקבבנותבגשראוהנקרה

,ברודוס-האחדהצדמן:מקבילמשולבבמהלךהירדניםעםומתן-המשאהיה,ראש

,עבדאללההמלךמולישירותהאחרהצדומן,מ"האובתיווךפורמליתמשלחתמול

וגםרודוסמשלחתאנשיאחתובעונהבעתהיובחלקםוהנותניםכשהנושאים,בחשאי
.המלךבארמונותונתןשנשאהקטןבצוותהשתתפו
דייןמשהביןאוהמלךעםמושגותשהיו,הללוההסכמותאתלשלבהיההאתגר

שלבסופונעשהשאכןכפי-רודוסלהסכםולהכניסן,בירושליםתל-אללעבראללה
ועדה,ירדןעםהנוכחיומתן-למשאהמשלחתכללה,ההיסטוריהבגלגולי,אגב.דבר

מבכיריואחד,המנוחדייןמשהשלאחיינו,דייןעוזיהאלוףעמדשבראשהצבאית

עבדאללהשלמשפחתוקרוב,תל-אלמכרםמ"אלהיההירדניתהצבאיתהקבוצה

.תל-אל
.יותררחבהסדרלהשיגבניסיוןיררןעםשוניםמגעיםהיוהשחרורמלחמתלאחר

הגדהאתירדןלממלכת,המלחמהשאחריבתקופה,בינתייםסיפחעבדאללההמלך
אזרחותמתןלרבות,כרעיהםועלקרבםעל-ושומרוןיהודהאיזורי-המערבית

.לאוכלוסייהירדנית
המלךעםוחודש,הישראליםעםהדיאלוגחדל1951-בעבדאללההמלךמשנרצח

נפגשוכךואחר,הראשוןהשליחהיההמנוחהרצוגיעקב;1963-בהצעירחוסיין
מעיןונוצר,בחשאיהמלךעםהאחרוניםבעשוריםישראלממשלותמראשיאחדים
עוזריםאובכיריםשריםהממשלהלראשהצטרפולעתים.ביותרהבכירבדרגדיאלוג
שביתתבהסכמיכמובןלמעט,ממששלמגעהיהלאאחריםבדרגים.אחדיםקרובים
1991באוקטוברשכשהתחלנוכךכדיעד-זאת.מכוחםשבאווהוועדותהנשק

סלאם-אלעבדר"דליאמר,ירדןעםהראשוןהגלויהמדיניומתן-המשאאתבמדריד

הייתיכי,ירדןממשלתראשלאחרונהעדכךואחר,המשלחתראשאזשהיה,אלי'מג

ראשירפואהקצין,66בןאזהיהאלי'מגר"ד.לפגושלושנזדמןהראשוןהישראלי
בצפוןפול-אלבתלבגדודרפואהכקציןשירת1948-שב,אלוףבדרגתלשעבר

גםולופגשלאאך-בממלכהרמיםתפקידיםמילאהשניםכלושלאורך,ירושלים

רחוקעמון-ברבתשביתוהגם,זאת.שניםושלושארבעיםלאורךאחדישראלי
.נסיעהשלוחצישעה-שעהמרחקמירושלים
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בעחתלות-ושכנותיהירדן

שלאסטרטגיה-ולגיאולגיאוגרפיהבאשראחדותידועותעובדות,להזכירראויכאן
אוזובצורהמבחינתהבעייתייםשכניהכלאבל,בשטחהלמדיגדולהמדינהירדן.ירדן

.אחרת
היתה"השחורספטמבר"ב,1970-בכינזכיראםדי;קשהשכנה-מצפוןסוריה
כדיונאת,במצבלהתערבבדעתהכי,ב"ארהעםבתיאום,לאותתצריכהישראלמדינת
.במדינתםח"הפתבביעורעסקושהירדניםבשעהדרומהלפלושמהסוריםלמנוע

;עמהמורכביםמאודיחסיםשלירדן,היאאףוקשהגדולהמדינה-ממזרחעיראק

,1958מהפכתעדבעיראקההאשמיתהמשפחהשלטהכזכורהיסטורית,האחדהצדמן

התומכיםואחריםכלכלייםטעמיםישנם,האחרהצדומן;פגולאדאזההפיכהומשקעי
כיתקווהעמנובשיחותפעםמדימביעיםירדניםעמיתים.המדינותשתיביןביחסים
בעקבות,עתהאפשריאינוהדברכמובןאבל,העיראקיםעםלהידברותתגיעישראל
.המפרץמלחמת

.המדינותשתיביןההיסטוריתהמתיחותאתכברהזכרנו:מזרחמדרוםמעודיה
,לשיפורתרמהלאהמפרץומלחמת,רגשיתבהחלטהיאאבלצבאיתאינהזומתיחות

חוסייןהמלךכשביקר,ואכן.העיראקיבהקשרירדןשלהבעייתיתעמדתהנוכח
.ראויההיתהשלאפניםבקבלתהתקבל,כברלאזהרגל-כעולהבסעוריה

לאהמפרץמלחמתובוודאי,פשוטיםאינםהיחסיםמערב-מדרוםמצריםעםגם
.מסויםשיפורקולזהותניתןהיוםכיאם,הועילה

.להרחיבצורךואין,והפלסטינאיםישראל-ובמערב

פנימהירדן

ערכהלאחרונה.שונותדעותישהרובגודללגבי;פלסטינאיבהשהרובמדינההיאירדן
מטעהלאפתיחותבירדןכיוםישאך,פורסמוטרםתוצאותיואמנם;מיפקדירדן

,זאתועם.פלסטינאיממוצאאנשיםשל%50-מיותרעלמדובר,מקוםמכל.למחקרים

אופלוניתהיאהמדיניתמשמעותופלסטינאירובכילקבועמשגהלדעתיזהיהא
אוהמדיניותבהתייחסויותיואהדגורםרקהיאאדםשלמוצאושאלת.אלמונית
אפילואושנהחמישיםאושישיםבירדןשנמצאמיהרילא.ובאמונותיוהכלכליות
מיכהרי,ופרנסהביתלווישהבינוניהמעמדמןחלקונעשה,שנהשלושיםאוארבעים
אחריהסתםמןלהוטיםשאינםמתוכםרביםבוודאי;פליטיםבמחנהירודבמצבשנותר
הקשריםלגביאיפואמאדחשובהדמוגרפיהנושא.הפלסטינאיבהקשרבירדןשינויים

אופילגבייחידגורםבהכרחהואאיןאבל,ישראלועםועזהושומרוןיהודהעם
.הממלכה
,הירדניתהזהותמושגשלמשמעותואתשאתביתרלמדנוומתן-המשאבשנות

הכתרונסיךחוסייןהמלך,אגב.חשובמקוםבותופסיםההאשמיתוהמשפחהשהמלך

שקדמהתקופהלאורךליהזדמן.האישיבמישורמאדנעימיםאנשיםהםחסן
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אוירהתמידמשרההמלך.עמםבפגישותהמשתתפיםביןלהיותהגלויומתן-למשא

התעניינותבעלהואהנסיך.סביבתועלמקריןהעשירחייווניסיון,עמובשיחותטובה
מאמרלינתןאחדותשניםלפני.והיהודיהישראליבהקשרכולל,רחבהאינטלקטואלית

ספרליהעניקמזמןלא;הבינייםימישלהמוסלמיתהחברהבהקשרם"הרמבעלשכתב
שלוםשלום"במליםבעבריתליוהקדישו"הערביבעולםהנצרות"ושמושלוחדש

ושאין,משמעותיבהחלטשהוא,שלנולתרבותיחסבכךיש;"'האמרולקרובלרחוק
.הערביהעולםמנהיגיבקרבכמותועדיין

הדיאלוג,הנשקבקרתבתחומיהחיובייםהניסוחיםמןרבים,למשל,השלוםבחוזה

טקסטעלומתן-המשאאתכשניהלנו;הנסיךבהשראתבאו,אחריםובתחומיםדתי-הבין
שלאאף;ויוצאנכנסהמארחהיה,בעקבההנסיךבביתכללבדרךזהוהיה,השלוםחוזה
רעיונותתדירמעלהוהיה,הדוריםליישורסייע,ומתן-במשאפורמלימשתתףהיה

.נתקבלוכללשבדרך
ג"התל-ישראלשלמזומשמעותיתקטנההיאכילזכוריש,ירדןלכלכלתבאשר

.הישראלימזה%9-כהואהירדני

:ומתן-המשא

השלוםחוזהועדממדריד

שלהדילוגיםמסעותתשעתלוקדמו;במדרידומתן-במשאהתחלנו1991באוקטובר
מיוצגיםיהיווהפלסטינאיםהירדניםכי,דרשהישראל.בייקרים'גהמדינהמזכיר

כך;הקבעהסדרבהקשרהנושאיםביןלזיקהבאשרבעיקרלאותתכדי,אחתבמשלחת
היו;1992ינואר-1991בדצמברבוושינגטון"הספהשיחות"באוכךאחר.במדרידהיה
פרוצדורליתנוסחהלמצואכדי,פלסטינאית-הירדניתהמשלחתראשיעםשיחותאלה

.המשותפתהמשלחתנושאובין,למדרידבהזמנההנזכרים,המסלוליםשניביןלאיזון
(בהפסקות)ומחצהשנהלאורךפעלנוואילךומכאן,פרוצדורליהסכםהושג92.1.13-ב

ניהלנובבוקר-והפלסטינאיהירדני,המסלוליםלשניאחתישראליתבמשלחת
הסכםבעקבות.להיפךאו,הפלסטינאיםעםהצהרייםואחרהירדניםעםומתן-משא

ובמשלחת,פלסטינאיםגםהירדניתבמשלחתישבו"הספהשיחות"שלהפרוצדורה
הגבוהמהדרגהיוהפלסטינאילמסלולששוגרוהירדנים.ירדניםגםישבוהפלסטינאית

גישהעללהעידכדיבכך;הירדנילמסלולששוגרולפלסטינאיםבאשרולהיפך,ביותר

.עתיבאורחלכנסושדאגנו,המסלוליםלשנימשותףפורוםגםהיה.מדינית
וברורהפלסטינאיםעםמאשריותרנינוחהאוירההיתהמלכתחילההירדניםעם

היתהלאולאנשיה,דיפלומטיהשלומסורתמשלהאופיבעלתמדינההיאירדן;מדוע
הנושאהיהבראייתו;הפלסטינאיבמסלוללחושהיהשאפשרהפסיכולוגיתהמועקה
,הירדניםעםומתן-במשאשררשלאמה,הכובשואנחנונכבשהפלסטינאיוהנותן
אלי'מגר"דתחילה,ירדןמשלחתלראשי.עמםיותרנינוחמגעואיפשרנתאפשרולפיכך
,ואכן.יחסיםשלנאותהמערכתבעיצובחשובחלקהיה,טראונהפאיזר"דואחריו

,1992באוקטוברכברשהושג-ומתן-המשאמסלוליבכלראשון-הראשוןההסכם
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הפרמטריםעיקריואתשבמחלוקתהנושאיםאתשקיבע,ירדןעםהיוםסדרהסכםהיה
שעה,זההסכםסופיתלסכםכדיחודשיםעשראחדעודהמתינוהירדנים.לפתרון
עםאוסלו-וושינגטוןהסכםשלחתימתולמחרת,93.9.14-בתיבותבראשיעליושחתמו

המדיניתהזהירותמתוךוזאת,ראשוניםלהיותרצושלאמפני,המתינוהם.הפלסטינאים
.אותםהמאפיינת
חודשיםכמהאחריוהיו.מאיתנולרביםכמו,ליררניםהלםבבחינתהיהאוסלוהסכם
חסןהנסיךעםנפגשפרסהחרןשר-פגישותאמנםהיו;ירדןעםבמגעבעייתיים

בדרגיפגישותוכן,המלךעםהממשלהראששלחשאיותפגישותהיו,הלבןבבית

במעמדהחוץושרהנסיךהכריזושעליהבועדה)האמריקניםעם,משולשותהן,העבודה
,החדשלמצבבאשרתהוהירדניםאבל-שקטותצדדיות-דווהן(קלינטוןהנשיא
אוריינטציהבראייתםלישראללכאורההיתהאזעד;אסטרטגישינויבחינתראושאותו

.הנרפאתפ"אש-ולפתע,מסוימתירדנית
להבנההגיעושכנראהמכךשנבע,ירדןמנהיגיאצלשינויחל1994מאי-באפריל
,בעבורםמכההיתהאוסלוהסכםאמנם,כלומר.מתוקגםלצאתעשוימעזכי,ולתחושה

,שהשיגמההשיגערפאת."לביתיאנכיגםאעשהומתי":לומרגםיכלובעקבותיואבל

לעניין,רעיוניתגםולו,כלשהיבאחריותהצורךשלמהעולירדןאתשחררובעצם

עמנוהגיעוהירדנים.1988-בעודממנועצמםניתקהשפורמליתאף-הפלסטינאי
מעיןתהיהשלפיוהסדרעל,בגלויכך-ואחרבחשאיבתחילה,להבנהיוני-במאיאיפוא

ומתן-משאיהיהומצדנו,שלוםחוזהעלומתן-משאלנהליסכימוהם:"חבילה"
.הביטחוןוכן,והמיםהגבולעל,השארבין,זובמסגרת
פעמים.הירדניםאתלשכנעהיהקשהשלוםחוזההמושגשבעצם,לומרמקוםכאן
לדוןמיאנווהירדנים,1993ובסוף1992בראשית,שלוםחוזהשלטיוטההגשנואחדות

ניירות"שנגישהירדניםביקשו,1994ובראשית1993בסוף,מסוימיםבשלבים.בה

כדי,שלוםחוזהשלסעיפיםטיוטותבמקום,השלוםבתחוםהצעותינותיאורעם"עמדה

המלה.בעתושלא-שלוםלחוזהומתן-משאבניהול,דליפהתהיהאם,יואשמושלא
חוזהאמנםהיא,ומתן-המשאשלהסופיהיעדקרי,הנזכרהיום-סדרבהסכםהאחרונה

כי,חיוניהואשלוםחוזההמושגישראליתממשלהלכל.זאתלהשיגהיהקלולא,שלום
הסכסוךלסמלישהפכו,1967-מחרטוםשלהערבייםהלאויםלשלושתהתשובהבכך

המנוחבגיןמנחםהתלהבכמהזוכראני."שלוםלא,הכרהלא,ומתן-משאלא"-
1977בסוףבפגישההמנוחסאדאתאנורהמצריהנשיאעםלהסכמהלהגיעכשהצליח

שלוםהוזההיהעתהירדןעםגם;שלוםחוזהעליהיהומתן-המשאכי,באסמאעיליה

טראונהפאיזר"דירדןמשלחתראש,הכרזנו1994ביוניואכן.המידהאמתבחינת

זוובמסגרתשלוםחוזהעליהיהומתן-שהמשא,ממשלותינומטעם,בוושינגטוןואנוכי
.נוספיםונושאיםהביטחת,המים,הגבולייכללו

בין,ומדינייםהיסטורייםמטעמים,ירדןמבחינתגםחשיבותהיתההגבוללנושא

."פלסטיןהיאירדן"טענתאתלהפריךכדיהשאר
כי,שביקשוהם.הירדניםמבחינתחשובצעדהיתהלאיזורהשיחותהעברת

הציבורשלהפנימיתבתודעהלקבערצובכך.בערבהבאוהלהשיחותיהיובראשיתן
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שם,בערבההגבולבאיזורנערךהגבולעלומתן-המשאכי,בטלויזיהשצפה,הירדני
.הבעיותמצויות

.1994יולישלהאוהלשלהמסרהיתהזוסמליות
שר)המלחיםשלהירדניבחופוהמפגשים,1994ביוליזאתאף,התקיימוכךאחר

הצהרתמשנחתמה,ובוושינגטון(אלי'מגהחוץושרהממשלהראשעםפרסהחוץ
מצבסיוםעלהוכרזשבוחשובמסמך,(חוסייןהמלך-הממשלהראש)וושינגטון
לנושאישלבבאותו-הגבולמעבריפתיחתכמובילטרלייםצעדיםועל,המלחמה

ומתן-המשאנמשךכןאחרי.הטלפוניהקשרפתיחתוכן,בלבדשלישיצדדרכוני

.ובעקבהבאילת,הכנרתלחוףגבריאלבבית,המלחיםלחופיהמשלחותבדרגהפרטני
ציבורעובדישלרבמספרנחשפו,תחומיםלמגווןהורחבושוועדותיו,זהומתן-במשא

היהאפשרשאיושוניםרביםבנושאיםוזאת,לאלהאלהוירדניםישראליםמקצועואנשי
תחבורה,בריאות,כלכלהעניינילרבות,בוושינגטוןשנערךומתן-במשאבכולםלטפל

"נחל"ש,שלוםחוזהטיוטתעלומתן-למשאבשלותישנהכיחשנובספטמבר.וכדומה
שולחןעלטיוטההנחנוספטמברכלשהי-ואכן.אחד"נהר"ל,אליויזרמוהוועדות
ימיםשלושהוכתום,(בעקבההירדניהכתרנסיךבביתברובושנערך)ומתן-המשא

שלאחדיםשבועותהיובאוקטוברהחתימהועדמאז;כבסיסיקבלוהכיהירדניםהשיבו
.נולדהשלוםוחוזה,מדיניבדרגפגישותשתיגםובו,יומיומיאינטנסיביומתן-משא
ר"דירדןממשלתוראשרביןיצחקהממשלהראשידי-על,הערבהבמעברנחתםהחוזה
,קוזירבהרוסיהחוץושרקלינטוןהנשיא,חוסייןהמלךבמעמד,אלי'מגסלאם-אלעבד
למלךהממשלהראשביןבמפגשלתוקףונכנס,(94.10.26)ה"התשנבחשוןא"כביום
.(94.11.10)ה"התשנבכסלו'זביוםגבריאלבביתירדן

השלוםחווה

;המים;הגבול;השלוםחוזהמושג:עליהםלעמודשראויהדבריםעיקריואלה

לאסלאםהקדושיםוהמקומות;הפליטים;והנורמליזציההבילטרלייםהיחסים;הביטחון
.בירושלים
לשאולאפשר.והמשפטיתהמדיניתההכרהשלמרכיבכמובןנכללהשלוםבחוזה

מדינההיאישראל;שהיאמדינהמכלאו,מירדןלהכרהישראלמדינתזקוקהמדוע
-לבנון-בעייתיתיותרהרבהמדינהעםומתן-משאזוכראני.קיימא-בת
בטוחיםשאינםהלבנוניםאמרושמונהובקריתאלדה'בחכשבשיחות.1982-1983-ב

תכיראם,להיפךהיאהשאלהאולי,בעצם-להםמשיביםהיינו.בנולהכירבידםאם
,ההכרהנושאאתישראלמחשיבה,זאתחרף.כמדינהמצבכםפי-על,בכםישראל

של"לאוים"לנגר-כתגובת,כאמור,משמעותיהואהישראליתהפוליטיתובתודעה

.חרטום
עםהשלוםחוזהמאשריותרוחיוביותחמימותמקריןירדןעםהשלוםחוזהטקסט

,הראשוןהשלוםזההיה:שונותהיומצריםעםהשלוםתוזהבימיהנסיבות;מצרים
לראותעלינוכמובן;מסוימתבמידהשוניםהדבריםהיוירדןעם.חשדנותחומתוהיתה
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"פעולהשיתוף"המונחכינבחיןהחוזהלמקראאבל,ההתחייבויותיוגשמוכיצדעדיין
שקרוימהשלאלמנטיםהרבהוישנם;כוללתמתפיסהכחלק,פעםכעשריםבומופיע

ביצועמנגנוניועלמיסודעלדגשבהסכםהושם.בהמשךנתייחסאליהם,נורמליזציה

בניגוד,"מתהמילה"כוהשארותםנושאיםהקפאתלמנועהאפשרככללנסותבדי
.הצדדיםלכוונות

הגבול

-הערביהסכסוךשלהרחביםבהקשריםביותרהמשמעותייםואחד,מרתקנושאזהו
מעולםסומןלאהוא.1922בשנתמילוליתהוגדר,כאמור,ירדןעםהגבול.ישראלי
בין,1906-בסאבהעדמרפיתהגבולסומן,למשל,מצריםעםבעוד,זאת;בשטח

בשליטהאזשהיתהמצריםובין,ישראל-בארץששלטהמאנית'העותהאימפריה
עקבה-אילתבאיזורקילומטריםארבעהלמעט,כזהסימוןהיהלאירדןעם.בריטית
כנקודתהמנדטוריתההגדרהאתמקבליםאםגם-השאלהעלתה.1946-בשסומנו

ממערבמיליןשנישהיאמנקודההעוברקו":היתהההגדרה?הגבולהיכן-התייחסות

שלמפגשועד,הירדןונהרהמלחים,ערבהואדיאמצעיובמעלהעקבהבמפרץלעקבה

."הסורילגבולעדהירמוךנהרבאמצעלמעלהומשם,הירמוךנהרעםהאחרון
,המלחיםאמצעלמונחים.השטחללשוןההגדרהתרגוםהיתההמרכזיתהבעיה

?ערבהואדיאמצעמהואבל.יותראופחותמקובליםמדדיםישנם,והירמוךהירדן

היו.בערבההגבולהיההיכןלומרהיהשיכולאישהיהלא?ערבהואדימהו,ובכלל
הללוהמפותאבל,אותןהעתיקה1949-בהנשקשביתתשמפתמנדטוריותמפותאמנם
הנשקשביתתקושאין,במפורשנאמרהנשקשביתתובהסכם,סימוןסמךעלהיולא

.מזוזושונותמפותגםהיו.בינלאומיגבול
משפטנים,גיאוגרפיםשלובצוות,ומתן-למשאמסוייםמתחםאיפואלנוהיה

אחרי-כרקע.הגבולאתלקבועביותרהראויההדרךאתחיפשנואחריםומומחים
הירדניםתבעולכךבקשר;בטחוןמטעמי,הנשקשביתתמקומזרחההגדרהוזזה1967
קילומטריםמספרתזוזתשלכמכפלהשנטענו,(ר"קמ300קיבלולבסוף)ר"קמ380

לקוממזרחקרקעותלעבדהערבהיישוביהחלוהזמןלאורך.הגבולקובאורךמזרחה
איפואהיההערבהיישובישלהמעובדותהקרקעותשלגבוהואחוז,הנשקשביתת
אסטרטגיאיזורהיאהערבה.הנשקושביתתהמנדטשבמפותלקושממזרחבאיזור
שלהאינטרסיםאתשיקוליהבחשבוןלהביאהיתהחייבתהממשלה;ישראלבמדינת

איפואזההיה.(למיםוכן)לקרקעותכאשרמאורמודאגיםהיוואלה,הערבהיישובי
קיץלפניהממשלהמראששהנחיותינוהסיבותאחתאגבזו.מבחינתנומרכזישיקול

.הגבולבנושארבהזהירותלגלותהיו1994
ניכרחלקעלוכןהערבהיישוביקרקעותעללוותרשלאאיפואהיהשלנוהאינטרס

להראותהיההירדניםשלהאינטרס;(הירדניםידי-עלשנתבע,המלחיםמפעלימבריכות

עלינוהיההללוהאינטרסיםשניבין.הנשקשביתתלקוהוחזרהגבולכי,לציבורם
.מוצאלחפש
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מדוברהיהאילו;"ערבהואדיאמצע"על,כאמור,מדברתהמנדטוריתההגדרה
שאפשראחדנחלאיןאך;המלחליםסוףמיםשאפיקוואדילזהותצורךהיה,בנחל

.רלבנטייםואדיותשנילפחותויש,מיםפרשתבאמצעיש.המלחליםסוףיםביןלזהותו
איננומדוברבושהואדי,קרי-"הערבהעמק"בהואהמדוברכי,איפואהיהטיעוננו

רחבגיאוגרפיותתביעותמתחםאיפשר,ורצינימבוססשהיה,זהטיעון;עמקאלאנחל
גםזהלעניין.הירדניהצדאתהדאיגההנראהככלזותיזה.כביכולהנחלמאשריותר
מפותהיו,כשטחסומןשלאבגבולוהמדוברוהואיל,בשקידהשנאספומפותהצגנו
משאלההיתהלירדנים.ירדנייםגורמיםבחתימתלרבות,יותרמזרחיהקוהיהשבהן
צדכשכל,ובזמןומתן-המשאאתלהמשיךהיהניתן.המנדטקואתלהשיג:אחת
ובשלותנכונותשלבתקופה,לסיימוהיה1994וסתיובקיןההדדיהרצוןאך,בשלו
הבינונואנו:שטחיםחילופישעניינה,הבאהלפשרהאיפואהגענו.שלוםלחוזה

.שטחיםחילופישלבסיסעלהדדייםגבוללתיקוניוהיסטוריתמדיניתמוכניםשהירדנים
ובהן,ושומרוןיהודהעלכשדובר,השבעיםבשנותהמלךשלהתבטאויותהיו,ראשית

.והמדיניתההיסטוריתבתודעהאיפואקייםהיההמונח;קליםגבוללתיקוניהתייחסויות
נתנוהיררנים;הסעודיםעםשטחיםחילופילהסכםשניםלפניהגיעהירדן,שנית

היהאחרהסכם.עקבהבמפרןשטחיםבתמורהמהםוקיבלו,במדברשטחיםלסעודים

.עיראקעם
אוהמנדטבקוהדדייםתיקונים,קרי,זוברוחלדברוהחילונו,תקדימיםאיפואהיו
כלשלמעובדותקרקעותשהיושבמקום,להבנההגענו.המפותלפיהנשקשביתת

כפי,מיוחדהסדרהושגשבעיבודוהקרקעותשלגבי,צופרמושבלמעט)הערבהיישובי
אדמותבמקומםקיבלווהירדנים,ישראלמדינתלריבונותאלההוכנסו,(להלןשיתואר

שכלמצבאיפואנוצר.לתתישראלבאפשרותשהיושטחים-הערבהבגבטרשים

;מוחלפיםמרובעיםקילומטריםכארבעים)העיבודקרקעותכלאתקיבלוהערבהיישובי

ממערבהיושכולם,עצמםביישוביםולא,שבתוכםובמיםבקרקעותהמדוברכי,יצוין
נושא,כןאם.ודברענייןלכלישראלמדינתבריבונותנשארוואלה,(הנטעןלקו

הערבהביישוביטובהתחושההיתהבכדילא.הוסדרהערבהיישוביכלשלאדמותיהם
.השלוםחוזהשנחתםבשעה

"המיוחדיםהמשטרים"

צופרובשדותגשר,יעקבאשדותקיבוציליד,שבצפוןבנהריים-מקומותבשני
.מיוחדהסדרהושג-שכערבה
שלמיסודוהמנדטוריתהחשמלחברתהיתההירדןלנהרשממזרחבנהריים,כידוע

אבל,בירדן1948אחרינשארונהרייםאדמותרוב;"מנהרייםהזקן",רוטנברגפנחס
ובחזקההנשקשביתתלקוממערב1949-מנשארו-איחצימעין-דונם830-כ

ועם.הארצישראליתהחשמלחברתשלהיסטוריתבעלותגםלגביהםהיתה;ישראלית

.הירדןלנהרממזרחשהואבשטחמדוברבסיסית,זאת
ולהמשך,מזהירדניתלריבונותהסכמהכולל,"מיוחדמשטר"הקרוי,ההסדר
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לעשרים,שהיתהבמתכונת,ותיירותחקלאותכמו,הישראלייםהפרטייםהשימושים
גם;משפטיתמבחינהמורכבהסדרנעשהזהבעניין.חידושאפשרותעםשנהוחמש

בחקיקההסדרטעוןהיההדבר;ישראליוחלקוירדנישחלקומשפטוגםירדניתריבונות
שלבנספחהמצוי,בכךגםשעסק,השלוםחוזהליישוםהחוקוניתוח,הישראלית

.זורשימה
תגיםבאמצעותהיאהכניסה;ראשוניתעבודהשיגרתבינתייםנוצרהבנהריים
.לצופרהדיןהוא.ירדןשלטונותעםהמתואמים,מיוחדים
כארבענמצאוידיו-עלשעובדושהקרקעות,הערבהבמרכזמושבהואצופר

כךכלגדףללשינוימוכנההיתהלאוירדן,שהוסכםהגבולבמתווהמורחהקילומטרים
,נהרייםעלההסכםנעשההשלוםחוזהעלומתן-המשאובמהלךהואיל.הגבולבקו
הדבר;בצופרגםנהרייםהסדרקביעתאתהמלךבפנילהעלותהממשלהלראשהוצע

איןשםאמנם;נהרייםלשלדומההסדראיפואמתקייםבצופר.הסכיםוהמלךנעשה
איפואהואההסדר.בשימושיםאלא,בנהרייםכמוהיסטורית-פרטיתבבעלותמדובר

אלא,"חכירה"אינםוצופרנהרייםהסדריכי,להרגישראוי.החקלאיבתחוםביסודו
.(בצדקשלא,"החכרה"בהערביבעולםהואשמוהירדנים)"מיוחדמשטר",כאמור
.הצדדיםלשנירצוןמשביעתבתוצאההסתייםהגבוללגביומתן-המשא,דברשלכללו

ושומרוןיהודהבאיזורהגבול

עמקדרוםעדהמלחיםמאמצע-ושומרוןיהודהבאיגורהעוברהגבוללחלקבאשר

ציוןבתוספתבמפותסומןשםהגבול.הצבאיהממשלשםחלכידוע-שאןבית

twithollt prejudiceנקבעטרםאלהאיזוריםשלהסופיהסטטוסקרי.

המים

,אפשריתכעילהאותורואיםאפוקליפטייםמומחים;התיכוןבמזרחקשהנושאזהו
זהירותזהבענייןלנהוג,כמובן,חייבתישראלמדינת.באיזורעתידיתלמלחמה,חלילה
עםמיםהסדרהושגלאשעהכשלפינערךירדןעםומתן-המשאכילזכורויש,יתרה
וטרם;(הבניאס)הירדןנהרממקורותניכרחלקמצוישבוהגולןאתהתובעת,סוריה

בהחלו,לירדןבאשר.ביותרגדולותשתביעותיהם,הפלסטינאיםעםמיםהסדרהושג
בין,פיתחוהירדנים.החמישיםשנותמאזמאודגדלושלההמיםוצרכיהתפתחויות

ספטמבר"שאחריהשקטשנותוארבעעשריםבמשךהירדןגאוןאתיפהבצורה,השאר
החברה.רביםמיםמצריךוהדבר,ח"בפתבעוצמהלחמושבו,1970-מ"השחור
הסדרישלימיהם,1955שלוואיננה,1995שלתיכוניתמזרחחברהכלאו,הירדנית

בצריכההמדוברכיום;מאודומסורתיתכפריתאזהיתההחברה.ההיסטורייםונסטון'ג
כדיעדבעריםבמיםמחסורבירדןהיהשנהובכל,עירונייםמיםשלאדירותכמויותשל

שרויההיתהירדן,אכן.היסטוריותתביעותלרבות,גדולותירדןתביעותהיוולכן,קיצוב
,וכאמור,משלהבעיותישראללמדינתגםאבל.ישראלמשלגדולהיחסיתבמצוקה
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הצדלקראתללכתלנסותאיפואעלינוהיה.לפניהעודהמיםבנושארביםאתגרים

להסדרהגענולבסוף."היסטוריותזכויות"שלבסיסעללא,פרגמטיבאופןהירדני
ארבעים;כהעדמשקיבלויותרבשנהמעוקביםמטריםמיליוןחמישיםיקבלושהירדנים

המלוחיםמהמעיינות,המלוחהמובילממימותפליםועשרה,טרייםמיםהםמתוכם

.כיוםהמתבזבזיםוירמוךירדןמיאותםלאיגוםסכריםהיאנוספתאופציה.הכנרתשליד
יוכלו,יקומוהסכריםאם;אלהסכריםשנישיממנותורמיםלהשיגמנסותוישראלירדן

.מעוקביםמטריםמיליוןחמישיםעודלהשיגהירדנים
.יותררחוקלעתידחזוןזהואך,התפלהמפעליעלמדוברבנוסף
עדעשר-שישהשלמיםלאספקתהירדניםמתחייביםבדרום;בצפוןההסדרזהו

בפחותהמדובר.הגבוללקושממזרחמבארות,בערבהמעוקביםמטריםמיליוןעשרים
אותן,כאמור;הערבהליישוביחיונייםמיםהםאלהאבל,בצפוןישראלשנותנתממה

כוללההסכם.בתחומנונשארוהשטחחילופיבהסדרשקיבלנובמההמצויותבארות

.זהבתחוםמשותפתקבעועדתידי-עלביצועמנגנון

ביטחון

.ישראלמדינתשלמבחינתה,הביטחוןנושאשלחשיבותועלמליםלהכבירצורךאין
.לכךהוקדשומתן-במשאחשובחלק

ביןראשוןבהסדרהמדוברכי,הואזהבתחוםהמפורטבהסדרהעיקריהחידוש
לאומי-רבכוח,מ"האוכגוןשלישיצדשלכלשהימעורבותללא,ערביתלמדינהישראל
אמוןויחסי,1970מאזבגזרהיחסישקטשנותוארבעעשריםהיהלכךהבסיס.וכדומה

.ומתן-המשאבמהלךשנוצרו
המלך.המדינותשתיצבאותביןיחסיםעלאיפואמבוססירדןעםהבטחוניההסדר

.חיוביתכתופעהזונקודההזכיר,פומביתבהתבטאות,חוסיין
כולל,בולמאבקהמחוייבותשעניינו,מפורטסעיףהשלוםחוזהכוללהטרורבעניין
שלבמציאותהמדינותשתילושמקנותהחשיבותעלמצביעהנושאפירוט.תשתית
.וזמננואיזורנו

אתהדאיגהעיראקכמותוקפניותלמדינרתמעברארץירדןתשמששמאהאפשרות
התחייבותככל-כמובן-המנוסחת,התחייבותהשלוםבהוזהנכללת.ישראל
סעיףכוללכן.עוינותלקואליציותלהצטרפותבאשר,הדדיבסיסעל-השלוםבחוזה

רבהבמידהוזאתבאירופההלסינקיהסכמיברוח,איזורילביטחוןהתייחסויותהביטחון
.הימיםמשכברכזהחזוןשהגה,הכתרנסיךבהשראת

"נורמלעציה"ה-הבילטרליהתחום

אחדשלכללמרות,מצריםעםהשלוםמחוזהאחריםלקחיםללמודזהבתחוםניסינו

ביןהמגעיםיריעתאתמלכתחילהלהרחיברצינובעיקר.משלוייחודהשלוםחוזימשני
חוזהכולללפיכך.חמיםאלא"קר"השלוםיהאלאהאפשרשככלכך,המדינותשתי
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לתרגמןשיש,צדדיים-דותחומיםבמגווןעקרוניותהסכמותשלגדולהרשימההשלום
שמועדיה,ומתנים-משאיםמערכתנקבעה.ביצועלהסכמי,פרטנייםומתנים-במשאים
.הללוההסכמיםלהשגת,חודשיםבמספרהוארכה,בפועלאך,1995באוגוסטהסתיימו
אתלבטאכדי,הואשוןמהרגעכברתחלצדדית-דותיירותכי,הצעתנולפי,הוחלט

כיוון,לישראליםבעיקרמעשיתנגעהדבר;והירדניהישראליבעיניהשלוםמוחשיות
לאישראלים:ובעזהש"ביוביקוויםבמסגרת,בישראלביקרוממילארביםשירדנים
הדברהיהלכן.'לחגשנסעוישראלערבייבקרבמוסלמיםמקצתלמעט,בירדןביקרו
ובהם,ומתנים-משאיםהתנהלוהאחריםהנושאיםבמכלול.השלוםכסמלחשוב

לרבות)תעופה,(הדדיתרכביםכניסתכולל)תחבורה,סחר,מעברים,תיירות,ביטחון
בגללמורכבומתן-משאלגביושהיה,ישראלמעללירדןאווירימסדרוןשלקבעהסדר

,אנרגיה,הסביבהאיכות,בריאות,חקלאות,(הישראליהאוויר-חילשלהאימוניםצרכי
שקבע,זמניםלוחפי-עלהתנהלוומתנים-המשאים.ועודעקבה-אילת,ותרבותמדע
ועדתבפיקוח,חודשיםותשעהששה,שלושהשללסיוםדרךציוניובו,השלוםחוזה
,הזמניםבלוחלעמוד-בחלקורקאמנםשהצליח-מאמץנעשה.משותפתמעקב

בהתאםשנפתחולשגרירויותבנוסףזאת;ובמלואהתונחראוייםליחסיםשהתשתיתכך
.לתוקףכניסתומעתחודשתוך,השלוםלחוזה

הפליטים

.ישראלי-הערביבסכסוךכמוהומאיןמורכבתחוםהוא,כידוע,הפליטיםנושא
מבחינת.זאתלהםלתתיכלהלאישראלאך,מהותיהישגכאןלהשיגמאודרצוהירדנים
ובהסכמי,1948-בישראל-מדינתשטחאתשעזבואלהמוגדריםכפליטים-ההגדרה

שטחיאתשעזבואלההםעקורים;בעייתםאתלפתורלצורךהתייחסותישדיויד-קמפ
ספציפימנגנוןואוסלודיויד-קמפבהסכמינקבעולגביהם,1967-בועזהשומרון,יהודה
והיתה1967אחרישעזבומי,קרי,"מאחרים"ישנםלכךמעבר;מרובעתבוועדהלדיון
ירדןעםהיום-סדרבהסכםגם.למועדהעדאותהניצלולאאך,לחזוררשותלהם

.והעקוריםהפליטיםבעייתבפתרוןהצורךנדכר1993מספטמבר
עלנתקבלושלא,נפקדיםנכסילגביהירדניםמצדרבותובקשותודבריםדיןלאחר

,החוון-ושרהממשלה-ראשבהשתתפותהאחרוןבלילהומתן-המשאנסתיים,ישראלדעת

,העקוריםבתחום-ומתן-משאמנגנונישנקבעוהיתההתוצאה.הכתרונסיךהמלך

כלליותמסגרות-הפליטיםבתחום;(מרובעתועדה)ואוסלודיויד-קמפהסכמיפי-על
.הפלסטינאיםעםהקבעבהסדרקשורותחלקן,יותר

הכוונה,מצדנו,קרי,הצדדיםלשנישנגרםהסבלעלמדוברהחוזהבטקסטכייצוין
.ערב-מארצותהיהודיםהפליטיםלסבל

.362בעמודהמאמרבסוףנפרדפרקראה1
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בירושליםלאסלאםהקדושיםהמקומות

הקדושיםבמקומותתפקידםציון,ערבית-הפניםבמערכתבעיקר,היהחשובלירדנים
ידי-עלשנחתמה,94.7.25מיוםוושינגטוןבהצהרתהופיעהנושא;בירושליםלאסלאם
צילום"מעיןזהו;השלוםלחוזההועתקסעיףואותו,רביןהממשלהוראשחוסייןהמלך
במרכיבלאובוודאי,"סטטוס"בהמדובראין;ירדןשממלאתהתפקידלגבי,"מצב
.ריבוני

הדתותשלושביןדתיים-ביןיחסיםלקידוםמשותפתהתחייבות"גםכוללהחוזה
הפולחןחרות,מוסריתמחויבות,דתיתהבנהלמעןלפעולבמטוה,המונותיאיסטיות

.כיוםהאיזוריותהנסיבותנוכחחשיבותבכךלראותיש."לשלוםוסובלנות,הדתי

נוספיםסעיפים

,ממושךומתן-משאלאחר,אומצוהסכסוכיםויישובההודיותהתביעותבסעיפי
לכתמרחיקותהיוהירדניותהתביעות.מצריםעםהשלוםבחוזההמקביליםהסעיפים

העוסקיםסעיפיםאותםלפשטמאמץנעשהזאתכנגד.לקבלןהיהניתןלאאך,יותר
חוזהעלומתן-שבמשא,המדינותשתישלאחרותלהתחייבויותזהחוזהביןביחס

.והזמןהמקוםובנסיבותבלקחיםבהתחשבוזאת,טעוניםנושאיםהיומצריםעםהשלום

מימושאתגרי

שכךודומה,ישראלמדינתמבחינתראויכמסמךהשלוםחוזהאתלראותשניתןדומה
השלוםחוזהזכהבכדילא;הצדדיםשניביןהאינטרסיםאיזוןתוך,לירדניםבאשרגם

חמישים-הירדניבפרלמנטיחסיתגדולולרוב,כנסתחבריוחמישהמאהשללתמיכה
.שמוניםמתוךוחמישה
שנקצבהמועדלפני,1995פברוארבראשיתבכנסתנתקבלהשלוםחוזהליישוםחוק

;(לתוקףשלום"הוזהשלכניסתומיוםחודשיםשלושה,95.2.10)השלוםבחוזהלו

הרלוונטיתהחקיקהנתקבלההירדניבפרלמנט.זולרשימהבנספחמצוייםהחוקעיקרי
.יותרמאוחר

ראשישלבמחויבותםספקאין;בביצועו,כמובן,יהאהשלוםחוזהשלמבחנו
יקרהמה,דהיינו;"סביבתייםנושאים"מלנבועיכולההבעייתיות.לשלוםירדןממלכת
אינםודאיאלהגורמים.הפלסטינאיםעם-מזהוחשוב,סוריהעםהדרךבהמשך

רקלאשתעמיק,כזאתתהיההשלוםשאיכותמאמץכללעשותועלינו,השפעהנטולי
.רחבלציבורתחלחלגםאלאהמנהיגותלתודעת
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:נקפיץ

ופרשנותרקעהערות-לירדןישראלביןהשלוםחוזהיישוםחוק

רקע

הדדיותוסובלנותהבנהלקידוםיפעלוהצדדים"כיקובעהשלוםלחוזה(1)11סעיף
ככלמהר(ב)"הםמתחייביםהשארובין,"משותפיםהיסטורייםערכיםעלהמבוססת
כללבטל,זהחוזהשלהאשרורמסמכימחילופיחודשיםמשלושהיאוחרולא,האפשר

26סעיף."מהםאחדכלשלבחקיקהעוינותשלוביטוייםמפלותאונוגדותהתייחסויות

חוזהשלהאשרורמסמכיהחלפתמעתחודשיםשלושהבתוך"כיקובעהשלוםלחוזה
התחייבויותכלולסיים,החוזהלמימושהנחוצהחקיקהכללחוקקהצדריםמתחייביםזה

."זהחוזהתואמותשאינןחקיקהכלולבטלבינלאומיות
האפשרותומשנתעוררה,השלוםלחוזהומתן-המשאבמהלךעוד,לכךבנוסף
לשטחיםבתמורהכי,שפירושם)ירדןעםשטחיםחילופייכלולבערבההגבולשהסדר
בדיוניםהוצע(לירדןישראלמדינתשבריבונותשטחיםיועברובערבהישראלשתקבל

היועץחיווהוכך,בכנסתבחקיקהיעוגןזהענייןכילממשלההמשפטיהיועץאצל
פורמליתמשפטיתמבחינהאםגם,ראויהדרךנקיטתבחינתהיההדבר.דעתוהמשפטי

שלהעקרוניתחשיבותונוכח.בחוקמפורשחיובבהיעדר,בכךהכרחהיהלאאולי
חוזהליישוםחוקהצעתלכנסתלהגישאיפואהוחלט,בוכרוךהריבונותשעניין,הנושא
בלאאחרתלריבונותיימסרולאהמדינהמשטחיששטחיםראויכי,נתנההדעת.השלום

במכלולוהשלוםחוזהאתהכנסתאישרהאםגםזאת)בכךלקבועתוכלשהכנסת

כטעוניםעליהםלחשובשניתןנוספיםנושאיםגםישנםכי,גםהיתהההנחה.(כנדרש

.מובהקפחותעודהיהבכךהמשפטיהצורךכיאף,לירדןהמועבריםהמיםכגון,חקיקה
חוזהלפימיוחדמשטרשלאיזוריםשניייווצרוכי,גםהתבררומתן-המשאבמהלך

מזהירדןריבונות,קרי-"אנדרוגני"יהיההמשפטישמצבם,ובצופרבנהריים,השלום
היהאלהבאיזוריםהקשוריםהמשפטייםההיבטיםאת.מזהלישראליםשונותוזכויות

.בחקיקהלהסדירצורךמקרהבכל
השלוםתוזהיישוםחוקאת,(95.2.1-ה"התשנ'אאדר'א)הכנסתחוקקהזהיסודעל

.1995-ה"התשנ,ההאשמיתהירדניתהממלכהלביץישראלמדינתבין
היהלא;מצריםעםהשלוםלחוזההנוגעבכל,דומהחוקלאוגם,דומהסעיףהיהלא

ישראלבריבונותשטחיםחילופיעלדוברשלאכיוון,הגבולקביעתבהקשרבוצורך
."מיוחדיםמשטרים"איזורינוצרוולא,מצרייםבשטחים

החוק

ענייןהואמטרהסעיף."השלוםחוזהאתליישם"-מטרתואתקובעלחוק1סעיף.1
לחוק2סעיףבולטתכדוגמהראה)"כוונותהצהרת"בחינת,המודרניתבחקיקהמקובל

.(וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוקנאוסעיףהעיסוקחופש:יסוד
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לכלתוקףכברהשלוםחוזהאתרואים"הקובע,2סעיףהואבחוקהעיקריהסעיף.2
השלוםחוזההוראותראיית-הנושאלבמצויאלהמליםברקע."וענייןדבר

שבהםהמוחלפיםהשטחיםכולל,לכלתוקףכבנות(אמנהבכתביכשלעצמוהמתפרסם)
לפעולתתוקףניתן,בכךצורךהיהאם,זומבחינה.באלהוכיוצאהמים,לעילדיברנו

.השטחיםבהחלפתהממשלה
באיזוריהעוסקים3-5הסעיפיםהוא,השלוםהוזהלבלאכיאף,החוקלב(א).3

יש,מסויםבמובן.במיוחדמפורטגם-3סעיף-מהםושאחד,וצופרנהריים
עניינהזודיספרופורציה.ממנהמנוסהיהלאכנראהכיאף,בחוקדיספרופורציה

מורכבותםכנגד,השלום"חבילת"במכלולוצופרנהרייםנושאשלהפרקטיתשוליותם
;הסמליתמורכבותםהוא,החוקבהקשרלאכיאף,מזהשחשובמהואולי)המשפטית

"חכירה"כוהוצג"המיותריםמשטרים"הנושאאהדהבאינתקבלהערביתבציבוריות
,מצריםמצדאפילומפתיעהביקורתיתהתייחסותתוך,ישראלידי-עלערביתאדמהשל

רחוקיםוצופרנהרייםשטחי,השלוםנושאיכללמבחינת.(ישראלעםהשלוםחלוצת
.פרטנותחייבויום-יוםוצרכיהמשפטיייחודםאך;מרכזייםמלהיותכמובן

מן-הדקהחבלעללהלךצורךהיהוצופרבנהרייםהמשפטיהמשטרבעניין(ב)
באיזוריםהמדוברכי,(א)3סעיףשלברישאנכתבואכן,לשכוחלאהאחרהצד

הצדמן."ההאשמיתהירדניתהממלכהשבתחום"החוקבלשוןאו,ירדןשבריבונות
שלהמיוחדיםולצרכים;"מיוחדמשטרלגביהםנקבע"אשרבאזוריםהמדובר,האחר

.משפטיותתשובותלתתצורךהיההמיוחדיםהמשטרים
אדםאוישראלתושבישלפעולותעל"ישראלדינייחולו"כיקבע(א)3סעיף(ג)
העוסקים,השלוםלחוזה(ג)1-ו(ב)1נספחים.ישראלמתחוםלאזוריםהנכנסאחר

למוזמניהם,הקרקעלבעליהכניסהחופשעל,האחדהצדמן,מדברים,ובצופרבנהריים
שחוקיםכךעל,האחרהצדומן,(ישראליםלאגםכמובןלהיותהיכולים)עובדיהםאו

.יוחלוישראליםשלאקסטריטוריאליתפעילותעלהחליםישראלים
,להתעוררהעלוליםבנושאיםפרקטיתלטפלדרךמבקשתלחוק(א)3סעיףלשון

ענייןובין,במקצתרחבהבצורהישראלדיניהחלתביןאיזוןלמצואהניסיוןולכן
במובנו."השלוםבחוזהלאמורבהתאםהכל"כיהתזכורתומכאן,הירדניתהריבונות

שיובאהמקרהנסיבותלפיזהאיזוןלחדדהדןהמשפט-ביתעליהאהפנימיהמשפטשל

ולסמכויות,וצופרנהרייםבנספחיגםהנזכרות,משטרהלסמכויותהדיןהוא.לפניו

(ד)3סעיףביסודגםמצויההסדרייחוד.לחוק(ג)3-ו(ב)3סעיפיםלפיאחרותרשויות

.ויציאהלכניסהבאשרהוראות-
אזרחישאינםלמיבמקרקעיןזכויותהעברת,השלוםלחוזההנספחיםפי-על(ד)

.לחוק(ה)3בסעיףביטוילכךניתן.ירדןאישורטעונהישראל
מסימלהחיללא"ירדןהתחייבהוצופרנהרייםנספחילפי;כמסיםעוסק(ו)3סעיף.4
רשאיתירדן,ואולם;"האיזורבתוךפעילויותאולאדמותביחסמפליםהיטליםאו

בנוסף,מסכפלבענייןהוראותנקבעולפיכך.מפליםשאינםמסיםלהטיללכאורה
.אחרותפיסקליותלהוראות

המשטרבנסיבותהסדרהטעוניםספציפייםנושאיםעניינם5-ו4,(ז)3סעיפים.5
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לנפגעיופיצוייםמנועירכבביטוח,ממלכתיבריאותביטוח,לאומיביטוחכמו,המיוחד
.דרכיםתאונות

ביןהחדשהמצבאתליישבכיצד,השאלהנשאלת.6סעיףקובעלעצמומקום(א).6

-י"תש,נפקדיםנכסילחוק1סעיףהוראותעם,השלוםחוזהבעקבותלירדןישראל
הירדןעברובהם,ישראלכנגדח"בתששלחמוהארצותאחתנתיןנכסישלפיו,1950

הארצותבאחתשנמצאמילנכסיהדיןוהוא;נפקדיםלנכסיהיו,(מצריםגםזהולעניין)

הצדמן.(נכסיועלגםהחוקחלשטכנית,בהןהמבקרישראלי,לנאורה,כולל)הללו
והןמירדניםהן,השלוםחוזהעםמתיישבשאינו,זהמצבלמנועמקוםהיה,האחד

תיבת"לפתוחשלאהמשאלההיתה,האחרהצדמן;לירדןהנוסעיםמישראלים
ישראל-ארץתושביערביםלנכסיוהנוגענפקדיםנכסיבחוקהקשורבכל"פנדורה
הירדניםתביעתלפי,עלהזהאחרוןנושאכייצוין.ישראלמדינתבתוךלשעבר
לאהנושא;זהבתחוםלמבוקשםלהסכיםסירבהוישראל,השלוםחוזהעלומתן-במשא
.השלוםבחוזהאיפואנכלל
.היישוםבהוק6סעיףשלזוהיאהשיקוליםשניביןליישבכדישנמצאההדרך(ב)
שלכניסתומיוםחדשהמציאותוקובע,עתידכלפימביט(א)קטןסעיףהאחדהצדמן

היהבוזכותשבעלכיווןרקנפקדלנכסנכסיהיהלאואילךמאז:לתוקףהשלוםחוזה

לעסקותבאשר,ומהותיתפורמליתמבחינה,קרי,בירדןנמצאאוירדןנתיןאואזרח

אין-עברכלפיהאיזוןהוא(ב)קטןסעיף.אחרתמדינהכבכלבירדןינהגו,עתידיות
השלוםחוזהשלכניסתועדנפקדנכסשלמעמדואתלשנותכדי(א)קטןבסעיףבאמור
זהאיזון.הפלסטינאיםהנפקדיםנכסישל"הפנדורהתיבת"נפתחהלא,קרי,לתוקף
.ראוינראה
למניעתבחוק,מסוימיםסעיפיםגםהשלוםחוזהבהקשר,מצוייםבבדיקה(ג)

.1954-ד"תשי,(ושיפוטעבירות)הסתננות
תקנותלהתקיןורשאיהחוקעלממונההממשלהראשכיקובעים7-ו6סעיפים.7
'וקרי,לתוקףהשלוםחוזהשלכניסתויוםהואהחוקתחילתמועדוכי;לביצועובנוגע
.(94.11.10)ה"התשנבכסלו
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*ירדןעםהשלוםחוזהיישום

שהיתהצדדי-הדוכתחוםכיצועהסכמישלארוכהסדרהנקבעהירדןעםהשלוםכחוזה

ידי-עלומתנים-המשאיםנוהלוהדבריםמטבע.זמניםלוחפי-עלומתן-משאטעונה
מסגרותאתלהבטיחכרי,ואולם,מקצועיותבמשלחות,כדברהנוגעיםהממשלהמשרדי
יקימוהצדדיםכי"מוסכםדבריםזכרון"ב,השלוםחוזהקבעקידומוואתומתן-המשא

חוזההוראותקיוםאחרלעקוביהיהשתפקידהבכיריםפקידיםבראשותמעקבועדת

לחתימתהומתן-במשאתטפלהוועדהכי,הצדדיםביןבמגעים,הובן.ויישומוהשלום

וועדת;הווהכךואכן,השלוםכחוזההקבועיםהשוניםבתחומיםההסכמיםשורתשל

.1994בנובמבר,לתוקףהשלוםחוזהשנכנסלאחרספוריםשבועותהוקמההמעקב
ומתן-למשאהמשלחתראששהיהמיהמעקבועדתבראשעמדהישראליהצדמן

:המרכזייםהממשלהמשרדינציגיהיווחבריה,רובינשטייןאליקים,ירדןעםלשלום

ל"צהוקצינימיםאנשי,אחריםמשרדיםוכןוהתחבורההאוצר,הביטחון,החוץמשרד

המשפט-ביתלשופטרובינשטייןאליקיםשלמינויועם,1995יולימאז.ומשטרה

מקוםכממלא.בירדןישראלשגריר,שמירשמעון'פרופהוועדהבראשעמד,המחוזי
האניר"דעמדהירדניהצדבראש.בירןיואב,החוץמשרדל"סמנככיהןהוועדהר"יו

שלאמונואיש,הירדניתהמלכותיתהמדעיתהמועצהכראשהעומדמהנדס,מולקי-אל
.כשלוםנלהבותומך,הכתרנסיך

היקףהצדדיםשניידי-עלבמשותףהוגדרוהמעקבועדתשלהראשונהבישיבתה
ומתן-המשאאתהמנחהכגוףתשמשהוועדהכיהסכמהתוך,וכוחותיהסמכויותיה

או,הצדדיםביןמחלוקתשמתגליתאימתכלותסייע,השוניםהיישוםהסכמילחתימת

בדרגיםהכרעההדורשלמצבמגיעותהמקצועייםבתחומיםהשונותהמשלחותכאשר

.המדינותבשתייותרגבוהים
שלושהביןשלזמןפרקהמקצועיותהוועדותמןאחתלכלקצבהשלוםחוזה

ניתןהשוניםהנושאיםאת.הופקדהעליובתחוםלהסכםלהגיעמנתעלחודשיםלתשעה

,מכךויותר,חתימתםאשרוהמפורטיםהמרכזייםההסכמים:סוגיםלמספרלחלק
שלוביצירתה,לירדןישראלבין"החםהשלום"בהגשמתמרכזימרכיבהםיישומם

,התחבורההסכמיהיוכאלו.המדינותשתיאזרתיאצל"השלוםפירותמימוש"תחושת
הסביבהאיכות,בריאות,אנרגיהכמוהמסגרתהסכמיהיואחרסוג.והחקלאותהסחר

עםהשלוםחוזהליישוםהמעקבועדתכמרכזהמכהן,קריסטלמוטיד"עוידי-עלנכתבזהפרק* .המחברעםאחתבעצה,ירדן
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אלהבתחומיםהמקצועייםהגופיםביןלפעולהמשותפתמסגרתהתוואשר,ותיירות

"המיוחדיםההסכמים"כאןיכונואשרההסכמיםהיוהשלישיהסוג.המדינותבשתי
ישראלביןהיחסיםלמערכותמיוחדאופיבעלותמסגרותיצרשנוסחםהעובדהלאור

ההסכם,עקבה-אילתאיזורבדברההסכמיםאתלמנותניתןאלוהסכמיםבין.לירדן

בנוסף,זאת.פשעבמניעתפעולהלשיתוףוההסכםומדעיתרבותיפעולהלשיתוף

.השלוםשבחוזההביטחוןפרקליישוםלהסכם
הסכמיחתימתלקראתומתנים-משאיםשניהלוהמקצועיותהוועדותלצדכי,יודגש

שהן,ובצופרבנהרייםהמיוחדהמשטרואיזוריהמיםבנושאועדותפועלותהיישום

הנוגעבכלהוראותיואתלמעשההלכההמיישמות,החוזהפי-עלקבועותועדות
.הבטחוניבתחוםוההתייעצותהקישורלמנגנוניהדיןהוא.לתחומיהן

המרכזייםההסכמים

,לירדןישראלביןמלאיםליחסיםהתשתיתלהוותאמוריםהכלכלייםההסכמים
ומתן-המשאברקע.וסחורותאנשיםשלחופשיתותנועההדדיסחרעלהמבוססים

שלוהןהירדניםשלהן,הפלסטינאיםעםהיחסיםמערכתגםעמדהלחתימתם

העלתה,השלוםחוזהשלחתימתולפנירבזמןעוד,הדרךכללאורך.ישראל-מדינת
כמובנושאיםלדיון-פלסטינאי-יררני-ישראלי-משולשבשולחןהצורךאתישראל

.וגידיםעורלקרוםהרעיוןהחלהאחרונהבעתרקאולם;והסחרהתחבורה,החקלאות
והתחבורההחקלאות,הסחר-המרכזייםההסכמיםשללחתימתםיועדאשרהמועד

.1995מאי-קרי,השלוםחוזהאשרורמיוםחודשיםששהלהיותמלכתחילהנועד-
נסתייםשעיקרוואף,משנהיותרנמשךאלההסכמיםשללחתימתםומתן-המשאאולם
המעכבותבעיותמספר-אלץשורותשלכתיבתןבשעת-קיימותעדיין,זמןמזה

,להתמודדנאלצווהחקלאותהסחרבתחומיוהנותנים-הנושאים.ההסכמיםשלחתימתם

,למשל)ירדןלכלכלתישראלכלכלתביןהגדולהפערעם,ומתן-המשאשלאורכולכל
זהפערשלהשונותמשמעויותיו.(בירדןג"התלמןעשר-אחדפיגדולבישראלג"התל

תנועתהסדרתהיאהמעשיתהתוצאה;והחקלאותהסחרבהסכמיהשניכחוטעוברות

ולרשותלישראלמירדןממכסיםכמעטחופשית(ואחריםחקלאיים)מוצרים
שריפגישתלכדיאףהגיעואשר,ומורדותעליותידעהסחרומתן-משא.הפלסטינאית

,זהבשלב,להימנעהירדניתהדרישהביןלגשרכדיהמדינותשתישלוהמסחרהתעשייה

,ערבית-הביןהיחסיםממערכתכתוצאה)קצובבמועדחופשיסחראיזורעלמהכרזה

כיהישראליתהמדיניותלבין,(עצמוהשלוםכחוזהכברהוטבעשהמונחאףועל

.חופשיסחרלאיזוריובילומדינותעםכלכלייםהסכמים
למעברהולמיםתחבורההסדריחיונייםוהחקלאותהסחרהסכמישללמימושם

מחד.עיקרייםשיקוליםשניהניעוהתחבורההסדרילקביעתומתן-המשאאת.סחורות

.1995באוקטובר
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ראשוןכאינדיקטור,ואנשיםסחורותשלוזולהמהירה,חופשיתבתנועההצורך,גיסא
אשר,טרורגופיעדייןפועליםבירדןכיההכרה-גיסאומאידך,"חםשלום"לבמעלה
מירדןופעיליםלחימהאמצעילהחדרתלשמשםעלולשוניםרכבכלישלחופשימעבר

השולם-באיחורכאןואף-דברשלבסופו.הפלסטינאיתוהרשותישראללשטחי
.שצוינוהנוגדיםהשיקוליםשניביןהראויהבצורהמאזניםשהסדריוהתחבורההסכם
היוהירדניםשכן,התחבורהבהסכם"הפלסטינאינספח"להוקדשהזמןמןניכרחלק
סחורותשלישירמעבר,בגשריםמעבר)בפלסטינאיםהקשוריםלנושאיםמאדערים

.(ועודהפלסטינאיתהרשותלשטחימירדן
אתהמסדירהתעופההסכםאתבתוכההכוללת,רחבהמסכתהםהתחבורההסדרי

,האוויריהמסדרוןנושא,מפרקיובאחד.לירדןישראלביןהאזרחיתהתעופהתנועת

ומנהלהתחבורהמשרדגורמיבשיתוף,בהצליחהחשובתפקידהמעקבועדתמילאה
ובין,ורחבגמישאווירילמסדרוןירדןתביעותשביןהפערעללגשר,האזרחיתהתעופה
במרחבשהפגיעהכךעלעמדהאימוניםצרכינוכחאשרהישראליהאווירחילמגבלות

שנישלרצונםלשביעותשהיתהפשרההושגהאכן,לבסוף.מינימליתתהיהשלוהטיסה
,הנוסחההמעקבועדתבסיועהושגהעקבה-באילתהתעופהשדהבנושאאף.הצדדים

מבנהובנושאיותרמאוחרשהושגוההסכמותבבסיסעמדהדברשלבסופואשר
המדינותשתיאתלשמשהעתיד,"ערבה"הבינלאומיהתעופהשדהשלומאפייניו

.בדרומן

המסגרתהסכמי

והיתווכלליתבצורהנוסחואשר,אחדיםבתחומיםהסכמיםהםהמסגרתהסכמי
התיירותהסכםהםכאלה.וירדנייםישראלייםגופיםביןמשותפתלעבודהעקרונות

שלושה-השלוםבחוזהשנקבעבמועדכולוהושלםאשרהיחידיםמןהיהאשר)
התיירניםארגוניביןהפעולהושתוףהתיירותקשרימסגרתאתקבעהוא.(חודשים

בראששעמדוהתיירותמשרדגורמילפעילות.המדינותשתישלהתיירותורשויות
-ברבתהשגרירותובהמשך,המעקבועדתפעילותמלכתחילההצטרפה,ומתן-המשא
במכלולהעוסק,"המעבריםועדת"הקרוימשרדי-ביןמקצועיצוותהוקם;עמון

המעקבבווערתניתנתכיום.בהםהעומסבהקלת-ובראש,הגבולבמעבריההסדרים
הגבולבמעבריהיוםקיימיםשעדייןהקשייםשכן,זוועדהשללעבודתהעליונהעדיפות
.המדינותשתיביןהתיירותשלהחיוביהרושםבמכלולבעייתיים
קלומתן-משאלאחרשנחתמווהאנרגיההבריאותהסכמיהיונוספיםמסגרתהסכמי

וישראליםירדניםמקצועאנשייוכלושבהןהמסגרותאתקבעמהםאחדכל.יחסית
.הללובתחומיםפעולהלשתף

להסדרתראשוניבהסכםראשיתואשר,התקשורתהסכםהואנוסףמסגרתהסכם

ביןהתקשורתיחסימכלולאתהמסדירבהסכםוהמשכו,המדינותשתיביןהדוארקשרי
למשתתפיישראלהגישהאשרהאיזורייםהפרויקטיםרשימתבמסגרת.לירדןישראל

.מרכזימקוםהתקשורתפרויקטיתופסיםעמאןועידת
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בתחוםפעולה-לשיתוףההסכםהוא,ייחודיותבורואהשירדןנוסףמסגרתהסכם

בנושאאחרתמדינהעםירדןשלזהראשוןהסכם.בעידננומרכזינושא,הסביבהאיכות

בראשיתעודכי,יצוין.כולובתחוםחלוציכצעד,רבהלבלתשומתזכההסביבהאיכות
מייד.והאנרגיההמיםבצד,גבוההעדיפותזהלנושאניתנהלשלוםומתן-המשאימי

בשעה,בושנקבעוהפעולה-שיתוףמנגנונירבהביעילותהופעלוההסכםחתימתלאחר

כתוצאהנגרםאשר,נפטכתםבניקוייחדפעלווירדניםישראליםמקצועייםשצוותים

.אילתמפרץמיאתלזהםואיימהעקבהבנמלשאירעהמתאונה

"המיוחדיםההסכמים"

ביןהפעולה-שיתוףמנגנוניאתקובעוסמיםפשעבמניעתפעולהלשיתוףההסכם
מיוחדותיחידות,משטרות,בסמיםלמלחמהרשויות)מדינהבכלהמתאימותהרשויות

פעילותגםעימהמזמנתהגבולותפתיחתכיידיעהמתוך,(ועודסמיםמבריחילאיתור

בראשות,ונותנים-הנושאיםנתקלוומדעתרבותלקשריההסכםעלומתן-במשא.פלילית

קשיים.החינוךבתחוםפעולהלשיתוףהנוגעבכלירדניתבהסתייגות,החוץמשרדאנשי
הנורמליזציההסכמיעריכתבעתבשעתושנתגלוהקשייםאתהזכירולרביםאשר,אלה
החלטהמתוךנחתםאשרשלוםחוזהלפתחהקושיעלמכליותרמצביעים,מצריםעם

,תלמידיםביןפעולה-שיתוףשללמסגרותהנהגהוגופימנהיגיםשלאסטרטגית

,בכללווירדן,הערביהעולםשלהסתגלותותהליך.וכדומהאמנותאנשי,סטודנטים

"הציוניהאויב"כן-לפנישהיהמיעםפעולהלשיתוףבוהחינוךלמערכותהנוגעבכל

תהליךהוא-אקולוגיפעולה-ושיתוףתיירות,חקלאות,סחרשלשכנותבקשרי
עללהקלעשויהההנהגהמצדהרבההתמיכה,בירדןשהמדוברככל,זאתעם.ממושך

.לכךוסיכוייםסימניםישולכאורה,התהליך
.עקבה-אילתבאיגוריחולואשרהמיוחדיםלהסדריםנוגעזובקבוצההשלישיההסכם

,בישראלוהןבירדןהן,המרכזייםהזרקוריםמןמרוחקהיותומשוםאולי,זהאיזור
,מעלהרמיירדנים.השלוםחוזהחתימתלמחרתכברמשותפתלפעילותנרחבכרשימש
למעבריהראשון)הערבהמעברדרךבאילתלבקר"קופצים"המלוכתממשפחתלרבות

הירדןנהרגשר-השני;השלוםחוזהחתימתלפני,1994באוגוסטעודשנפתחהגבול

תחרויותנערכותהעריםשתיבין.(94.11.10,השלוםחוזהשלאשרורוביוםנפתח-
,זהאצלזהמבקריםכברהעריםמשתיעסקיםאנשי.משותפותואמנותתרבות,ספורט

.המדינותשתיביןפורמליסחרהסכםשייחתםמבליאףונרקמיםהולכיםמסחרוקשרי
מטרתוכאשרפעולהשיתוףתחומישלארוכהשורהבתוכוכוללאילת-עקבההסכם
אתמשתףאףהאיזוריותהתוכניותמןחלק-משותףמרחביצירתהיאלבואלעתיד
תנועתעל,התכניותלפי,יקלומיוחדיםהסדרים.ותעשייהמסהר,תיירותשל-מצרים
ביןלהייריםיפעלמיוחדמעבורותוקו,אילתלאיזורעקבהאיזורביןוסחורותאנשים

האיזורייםהפרויקטיםברשימתכבודשלמקוםתופסעקבה-אילתאיזור.העריםשתי
.בעמאןהכלכליתהועידהמשתתפישבפני
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הקבועותהוועדות

הקבועותהוועדותשלעבודתןוראשיתהקמתןאחרמקרובעקבהאףהמעקבועדת
-מוועדותהמורכבת,המיםועדת:השלוםבחוזהספציפייםלסעיפיםבהתאםהפועלות

המשטראתליישםהיהתפקידהאשרונהרייםצופרוועדת,ודרומיתצפוניתמשנה

בנושאיהעוסקת,הגבולותוועדת,השלוםבחוזהנקבעאשראלובאיזוריםהמיוחד

.בעיותבפתרוןרבהעבודההמעקבלוועדתהיתה,האחרוןבנושאבמיוחד.הגבולסימון
ומתנים-המשאיםאחדהיהירדןעםהשלוםחוזהיישוםעלומתן-המשא:לסיכום

הישראליתהגישה.שבהםהמענייניםמןזאתועם,הישראליתבציבוריותמואריםהפחות
-משאלצוותיהמעקבועדתידי-עלופורשההמדיניהדרגידי-עלשהונחלההבסיסית

.הללביתגישת,רוב-פי-עלהיתה,ומתן
ביןפתוחיםיחסיםלמקורוהפיכתוהמלאיישומואולםרבותמבטיחהשלוםחוזה
ביןהיחסיםהתפתחותבקצברבהבמידהתלויוהדבר,זמןיימשךעודלירדןישראל
איפואנחונן.פלסטינאיממוצאהםירדןשלסוחריהשמרביתכיוון,לפלסטינאיםישראל

,הישראליהממשלגורמיכלידי-על,בהמשךגםפוסקת-בלתיעבודהלצד,רוחאורך
.עמון-ברבתהשגרירותובראשם




