
 

 

 

 אליקים רובינשטיין

 

 ועידת מדריד כתום מחצית היובל

 

(, שפתחה 1111191-31110191בימים אלה תמלא מחצית יובל לועידת מדריד ) 

עידן חדש בתולדות המשאים והמתנים לשלום עם שכנינו, ירדן והפלסטינים, סוריה 

יים המהותיסודותיה וגם  ,ובראשם משא ומתן ישיר ,ולבנון, ועקרונותיה הדיוניים

1 בתולדות מאמצי השלום בגדרי הסכסוך בהיבטים חשובים, הציבו ציון דרך משמעותי

יתר על כן, בעקבותיה חודשו היחסים הדיפלומטיים של ישראל עם מדינות הגוש 

נפתחו יחסים כאלה  ובראשן ברית המועצות, משושבינות הועידה, וכן הסובייטי דאז

, כמזכיר ו מילתא זוטרתא כל עיקר1 היתה ליעם מדינות "קטנות" דוגמת הודו וסין, לא

, שבראשה עמד הכללית ת הפתיחההזכות להיות חבר משלחת ישראל לועיד הממשלה,

ר שאולעמוד בראש המשלחת לשיחות עם ירדן והפלסטינאים  ראש הממשלה שמיר,

החלו במדריד מייד בתום הועידה הכללית ונמשכו בוושינגטון1 ועידת מדריד לא זכתה, 

1 שורות אלה באו )וכך גם שיחות וושינגטון( י, למקומה הראוי בתודעה הציבוריתדומנ

 1למאמץ לשלום להזכיר את תרומתה

 

ות תוצאותיה בבעק –ושמא נאמר, יכלה להתרחש  –ועידת מדריד התרחשה  

, , בה שיתפו המעצמות הגדולות1991ס רמא-של מלחמת המפרץ הראשונה בינואר

פעולה נגד  מדינות, 33ות ערב נוספות, בגדרי קואליציה בת ועמו מצרים, סוריה ומדינ

פלסטינים וגם ירדן נמצאו במצב לא נוח כחשודים הו , בשל פלישתה לכווית,עיראק

מריקני בהנהגת הנשיא ג'ורג' בוש האב ומזכיר בשיתוף פעולה עם עיראק1 הממשל הא

, שראל לשכניהלקדם יוזמת שלום בין יבתום המלחמה המדינה ג'ים בייקר החליט 

חלפו למעלה אף שאז לא ביקר בישראל, שעד 1 בייקר, שפתיחתה ועידה בינלאומית

משנתיים מאז מונה מזכיר המדינה, בשונה מקודמיו שביקור כאן היה מצעדיהם 

מסעות דילוגים באיזור1 גם מי שאינו רואה אותו  –דומני  –ה מונהראשונים, ערך ש

גנונו לא היה לרוח רבים מאתנו ובבירור אף לא ובודאי ס –מובהק של ישראל  דכידי

צריך להכיר בתרומתו ל בראון, כפי שאמר כתום שנים1 ישגריר ארה"ב בישראל ב רוחל

ים מאוד את הנשיא קארטר רכמות שרבים מאיתנו המבק במבחן התוצאה, בהקשר זה

קמפ הסכם לאינו יכול שלא להכיר בתרומתו  –על עמדותיו כלפי ישראל לאורך השנים 

 (19911דיויד ההיסטורי בין ישראל למצרים )
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בממשלה שלושה אתגרים עיקריים היו, מבחינת ישראל על פי מדיניותה דאז  

מתכונת הועידה, כדי שלא תהפוך הבטחת בראשות ראש הממשלה יצחק שמיר: האחד, 

1 השני, הייצוג הפלסטינאי, נושא ותיק פעמית-, ותישאר חדאירוע מתחדש וכופהל

אש"פ; השלישי, לנהל מו"מ עם רבת השנים שלא הישראלית בהתחשב במדיניות  וקשה

אשר ישתלשל הימנה יהיו מקובלים על למוזמנים לועידה ושכל המינוף המצב כך 

 יכללו מדינות שאינן מקיימות עמנו יחסים דיפלומטיים1 ילא קרי, ישראל, 

 

וטונומית" במלואו1 לא ניתנה לועידה אפשרות "אהושג היעד הראשון   

יתר על דבר שנשמר כידוע עד היום הזה1  ,בהסכמת כל הצדדיםנסות מחדש, אלא כלהת

השיחות הבילטרליות בין ישראל לירדן במדריד כן, מיד לאחר הפתיחה החגיגית נפתחו 

, אשר עברו אחר כך לוושינגטון ישראל ללבנוןבין ישראל לסוריה ו בין פלסטינאים,לו

-הרבים ויצדד-הדווהדיונים  ,1 לקראת הועידהומתן ישיר כך שהוטעם ההיבט של משא

המועצות דאז את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל,  בריתצדדיים שבעקבותיה חידשה 

סין כוננה יחסים  1כך גם מדינות שונות במזרח אירופה ;לאחר שנים רבות של ניתוק

 ה לייצוג דיפלומטיתי שלא בביררוהודו שידרגה את יחסיה מייצוג קונסול ,דיפלומטיים

פלסטינאית -1 אשר לייצוג הפלסטינאי, ישראל עמדה על כך שתוקם משלחת ירדניתמלא

שהייצוג הפלסטינאי לא יכלול את אש"פ, והנוסחה לכך לא היתה פשוטה כל ומשותפת 

לעניין  ,לישראל אזבטחונות" מארה"ב הטעים את הנושאים החשובים "מסמך עיקר1 

אי כינונה של מדינה חוזי שלום, הייצוג הפלסטינאי, נושא אופי הועידה, היעד של 

 1אש"פעם ואי משא ומתן פלסטינאית עצמאית 

 

סמוך לאחר מלחמת המפרץ הראשונה  – 1991במאמר מוסגר אוסיף, כי מאביב  

נפתח ערוץ חשאי מול מלך ירדן חוסין  ,של המזכיר בייקר הרבים יקוריובובמקביל ל –

של אפרים הלוי, אז  בירדן , ראשיתו בביקורים חשאייםןחס יורש העצר הנסיךואחיו 

 כשליחים אישיים של ראש הממשלה, ,משנה לראש המוסד, ואנכי כמזכיר הממשלה

אנו גם סייענו לירדנים  1במהלך המו"מ שניהל בייקרעם הירדנים שיחות תיאום ו

המשך ו היה מצבם בעייתי לאחר מלחמת המפרץ1 היה זה בבקונגרס בוושינגטון ש

-כבר נפגשו בעבר באשר למגע אישי שנוצר בין ראש הממשלה שמיר למלך חוסין )

שליחויות אלה נוצרה ביניהם הערכה ויראת כבוד הדדית1 ; ( ערב מלחמת המפרץ1919

אישיותו של המלך חוסין תרמה לעיצוב  סייעו ליצירת המתוה של ועידת מדריד1

 היחסים, והנסיך חסן הוא במידה רבה "גיבור עלום" של התהליך1
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לא בשמחה  ,הירדנים עם הפלסטינאים הסכימו ייצוג המשותףיצוין, כי ל 

גם  1הגדה המערביתהתנתקותם מן הכריזו על  – 1911-ב –כבר לפני כן גדולה; 

, לא אהבו זאת1 בנסיבות התקופה לא עצמאות שביקשו ליצור סממני ,הפלסטינאים

היה באולם הועידה, אך משך בחוטים מתוניס ומאחורי  אש"פ לא1 היתה ברירה

את הורחק קירסאיב ע ;הקלעים, הגם שחלק מהנציגים מאיו"ש ועזה לא התלהבו מכך

שהוא איש אש"פ )לימים הוחזר לשיחות, בימי  ערב הועידה כיון שהצהיר ,לעת ההיא

הפלסטינאים גם ביקשו שאחד הנציגים הפלסטינאים ממשלה יצחק רבין(1 ראש ה

ח'אלדי( וליד , ונמצא פרופסור פלסטינאי )לירושלים בצורה זו או אחרת זיקה "יאותת"

, נים לפלסטינאיםדריבין ה מורכבת "מצאה "נוסחת שיתוף 1, אך גר בארה"בשנולד בה

 ךמבואת ה , אף שפתרנומלאהחה ללא הצל גםם שלימים פותחה בשיחות וושינגטון א

 1 בנות שבועות אחדים ב"שיחות מסדרון"בוושינגטון פרוצדורלי ה

 

היתה  הפתיחת 1כונסה בארמון מלכותי ובאוירה חגיגיתבמדריד הועידה  

הגיעו נשיא ארה"ב ן כוא ,בדרג ראשי מדינות –ארה"ב ורוסיה  –מבחינת המארחים 

מיכאיל גורבצ'וב, והמארח ראש ממשלת ספרד  ברית המועצותג'ורג' בוש האב ומנהיג 

מצרים, ירדן,  –ידי ראש הממשלה שמיר, מדינות ערב -פליפה גונזלס1 ישראל יוצגה על

ידי מי שלימים -המטריה הירדנית על תחת והפלסטינאים ,ידי שרי חוץ-סוריה ולבנון על

ם השתתפו ג שאפי מעזה1-עמד בראש המשלחת הפלסטינאית, ד"ר חידר עבד אל

מים מפי ות כללה בראש וראשונה נאיהפתיחה החגיג משקיפים, כולל מטעם האו"ם1

 ירים1 כהנציגים הב

 

 עונה אחת,ב, בעת והבילטרליות1 במקבילהחלו השיחות לאחר הפתיחה מייד  

חת י' בן אהרן, לנו עמד בראש המשדעם משלחת סוריה )מצבנפרד  נפגשו משלחותינו

(, עם משלחת לבנון היה ד' אפק ממשרד החוץ וסגנו מנכ"ל משרד ראש הממשלה

, המתאם לענייני לבנון( ועם ילובראנ ', מנכ"ל משרד החוץ ואס)מצדנו בראש י' הד

היה איתן בנצור, אז בהמשך  יירדן והפלסטינאים )מצדנו בראש כותב שורות אלה; סגנ

ל (1 מה שביקשה ישראוהשתתף גם השגריר בארה"ב זלמן שובל מנכ"ל משרד החוץס

  ישיר, התגשם כאן1 מדינישנים רבות, משא ומתן 

 

אספר על המפגש עם ירדן והפלסטינאים1 היה זה שולחן ראשון שבו ישבו  

ישראל, ירדן והפלסטינאים למשא ומתן מדיני, להבדיל משיחות שביתת נשק צבאיות1 

בועדת ולאחר מכן בשיחות שביתת הנשק  1939-בנציגי ישראל עם הירדנים נפגשו 

 לא מעטים במפגשים חשאיים –אך חשוב מזה , 1993וגם בועידת ג'נבה  ,יתת הנשקשב
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עם המלך עבדאללה והמלך חוסין1 עם הפלסטינאים היו מפגשים לאורך כל השנים מאז 

 בגדרי יחסי ממשל צבאי או מינהל אזרחי; אולם מעולם לא ישבה ישראל מול ,1999

ת מדריד וראשית השיחות הבילטרליות ועיד דעבמשא ומתן מדיני הפלסטינאים ו ירדן

שלצדו הנציג  ,סלאם מג'אלי-ד"ר עבד אל –נציג הירדני ה עםלאחריה1 לחיצת היד 

 אירוע מכונן1 במישור הפומבי מעין שאפי, היתה -ד"ר חידר עבד אל –הפלסטינאי 

 

אומר מלה על שני עמיתי למו"מ עם הירדנים והפלסטינאים,  םמשבאנו הלו 

, שאני מקיים עמו קשר 91היום בן  –שאפי, ד"ר מג'אלי -"ר עבד אלד"ר מג'אלי וד

ידידותי קבוע לאורך כל השנים ואף ביקרני מספר פעמים בבית המשפט העליון, כולל 

שהיה לרופא צבאי  , בן למשפחה נודעת בירדן,הוא רופא אף אוזן וגרון –לאחרונה 

ובמהלך  ,ימים היה לשרועלה לדרגת אלוף כקצין הרפואה הראשי של צבא ירדן1 ל

הממשלה ומילא תפקיד זה עבודתו המשותפת בשיחות וושינגטון קודם להיות ראש 

אמינות וגילוי לב יושר, על מעיקרא, החל ממדריד,  הושתתוחסינו ימספר פעמים1 

של  ואת חשיבותמאוד מבליט הדבר והוא נתן לכך ביטוי בכתב ובראיונות1  ,םיהדדי

כשמונה ראש ממשלה בא ם בכלל וביחסים בינלאומיים בפרט1 בעיצוב יחסי אמון אישי

שגם במקומו סגנו ד"ר פאיז טראונה, לימים ראש ממשלה אף הוא ושר החצר בירדן, 

שאפי עליו השלום היה עזתי -ד"ר חיידר עבד אלעמו נוצר קשר אמון בר קיימא1 

ימת בעבר ידי שלטונות ישראל בתקופה מסו-מלידה, בעברו קומוניסט שאף גורש על

 לאחר שתמו השיחות בינינו אף רחוק1 גם ביחסים עמו, שנמשכו במידה מסוימתה

, פטירתו, מילא האמון ההדדי תפקיד מרכזי1 עם בעקבות אוסלו שנכרת ללא ידיעתנו

 כתבתי רשימה לזכרו1 

 

אך לא נקדים את המאוחר ונשוב לועידת מדריד1 היא היתה הפתיח לכל  

ציון דרך היסטורי לקיומן היוותה לאחר מכן, ומבחינה זו המהלכים המדיניים שבאו 

צדדיות שנמשכו -, ולצדן גם פתח לשיחות רבבין ישראל לשכנותיה של שיחות ישירות

 תקופה ארוכה בנושאים כמו איכות הסביבה, מים, פליטים ועוד1 ראויה היא שתיזכר1

 

    

    


