
עםפגשושנגורמיםמעטלא
לאחרונהעבדאללההמלך

וירדןישראליחסיכיממנועו
הזמנים".כלשלבשפל"נמצאים
הסבממשלובכיריםבשיחה

כיצדותיארשלומהצדהדבריםאתהמלךביר
ישראלממשלתוראשחוסייןהמלךהמנוחאביו

הסכמיאתלהשיגכדיקשהנאבקורביןיצחק
אמוןלהםהיהכייחדישבוהצדדים"שניהשלום.
העמים"בשנישיתקבלשלוםלהשיגאיךבזהזה

לאשאנחנושנתייםכבר"ועכשיוהמלך.אמר
הנושאיםעלנתניהועםדושיחלנהלמצליחים
דרומהירדהנתניהושלהלבתשומתהחשובים.
עמוקנמצאיםכאילוואנחנוהפרסיהמפרץאל
שלו".הכיסבתוך

הח"הנושאיםמדברעבדאללהכשהמלך
ישראלשללתוכניתבעיקרמתכווןהואשובים"
תוכניתבעקבותושומרוןביהודהשטחיםלספח
זאתשרואיםכפיטראמפ.ממשלשהציגהשלום
ישיראיוםהואישראליסיפוחהמלךבארמון
הכליעשה"נתניהובעמאן.המשטריציבותעל

המערבית"בגדהפלסטיניתמדינהלסכלכדי
כיהחששאתומעלהבעמאןבארמוןבכירמבהיר
הישנותהתוכניותאתמהמגירהישלפובישראל

עלירדןשלבשטחהפלסטיניתמדינהלהקמת
בחשבוןלוקחת"ירדןהמלך.שלמשטרוחשבון

הבכירמזהירבשקט"האופציותכל
ריבונותלהחילהמלךשלהמהלךאתליומזכיר

מיהבקשותלמרותוצופרנהרייםירדנית
ישראל.עםהחכירההסכםאתלהאריךרושלים

בחברתהמקומותבשנילהתפללהגיע"המלך
וזאתברורמסרהיהזהחוסיין.העצריורשבנו
להפסיד".מהאיןלמלךכיההתחלהרקהייתה

לאעבדאללההמלךבחרכברהשבועבסוף
שמועברותובאזהרותסגורותבשיחותלהסתפק

באופןלהתבטאאלאדיפלומטייםבצינורות
להתיובילישראלמצדשטחים"סיפוחגלוי.
ל"דרבראיוןהזהירהואאיתנו"גדולהנגשות
ליצוראולאייםרוצהלא"אניהגרמני.שפיגל"

האפשרויות"כלאתבוחניםאנחנואבלפחד
לשאלהעמומהתשובההעניקובכוונההמלךאמר

הפרק.עלעומדהשלוםהסכמיביטולגםאם

ישראל"אתשונאים"ברחוב

והגבולותירדןעםפאוןהקיאווירתבתוך
לתפוסהשבועהצלחתיהקורונהבגללהסגורים
שבעמאן.בביתומחאסנהדוריידד"ראתבטלפון
המשאנפתחמאזשנה03כמעטמכיריםאנחנו

כיהןמחאסנהד"רהשלום.הסכמיעלומתן
חברתמנכ"להואכיוםהמים.ועדתכיו"ראז

גורמיעםהדוקקשרעלשומראדאמההאנרגיה
לי"תרשיבעמאן.המסחריוהסקטורהממשל
נמצאיםהיחסיםכיקובעכשאנימנומסלהיות
כשמאזשידענונמוךהכיבמקוםהיום
היא"האמתמצהיר.הואהשלום"הסכמינחתמו
לאאחדלאףשבולמצבהגענואיךמביןלאשאני

נראהזהאיךאתארהיחסים.מהידרדרותאכפת
אצלאידיאולוגיענייןהואהסיפוחהירדנימהצד
הסיפורבירדןהשני.הצדעללחשובבלינתניהו
שונאיםממשלהודותצריךברחובלגמרישונה

עלקשותטענותעולותהמסחרבחוגיאתכם
לגדהסחורותבהעברתישראליותהגבלות
הקשההכלכלימהמצבמתעלמיםאתםערבית.

שםהביטחוניבמישוריחסיםנכוןירדן.
הקשריםשאפילומודיעאניאבלטובעובדזה
רקעושיםהצבאאנשיהצטמצמו.הללוהטובים
מכיריםבשטחשהמפקדיםיודעאנישצריך.מה

יכולכבודגםישהבנההשניאת
אתתופסלאממשאנייותר.הרבהלהיותהיה

שלאזרחלבשימומירדן.שלכםההתעלמות
מהאכפתלאמהשמאלמהימיןהישראלי
הציבורכאילומוזרהאדישותזאתהזה.שלום
בעודמאלינוכמובניםאותנולוקחהישראלי
אפילוהמלוכה.ביתעלארוךפסשםנתניהו

שבועייםטלפוןלהריםטרח
צוםלחודשהברכהחובתידילצאתעבדאללה
הרמדאן".
גורמתלאואשכנזיגנץעםהאחדותממשלת
אופטימיותלמעטלך

עםיחדנתניהוהחדשהשישראללי"נראה
יחדירדן.אתמחקופשוטלבןמכחולהשותפים

היטבמכיריםואשכנזישגנץיודעאניזהעם
הירדנית.הזירהאתהצבאישירותםמתקופת
עלחיוביותמחשבותלהםשהיויודעגםאני

אםעכשיוהםאיפהירדן.שלהביטחוניתפקודה
לענייניבנוסףוחקלאותמסחרעלדיברנובעבר

אפיקילכםמצאתםיותר.קייםלאזההביטחון
אתודחפתםהפרסיבמפרץחדשיםהתעניינות
הכיס".בתוךעמוקירדן

עודעמוקלקיפאוןנכנסוירדןעםהיחסים
והכותרותטראמפשלהשלוםתוכניתלפני

ביןממילאהקריםשהיחסיםכאילוסיפוח.על
עלהעיבוהספיקולאלנתניהועבדאללההמלך
מביכות.תקריותשלשורההמדינותביןהיחסים

בידילמוותשנורהזעיתרראידהירדניהשופט
הצעיריםשניאלנביבגשרישראליםמאבטחים
בגדהביקוראחריאצלנושנעצרוהירדנים
בתלאביבשהשגרירלאחררקושוחררוערבית
אתלהאריךהירדניהסירובלעמאןבמחאהחזר
וכמובןוצופרבנהרייםהישראליתהריבונות
שהסבעמאןהישראליתבשגרירותהתקרית

מאבטחידיעלירדניםשנישלבהרגתיימה
בשנייםשירהשהמאבטחהעובדההשגרירות.

שנמלטלאחרנתניהובלשכתבחוםהתקבל

"אילוהירדני.ברחובעצוםלזעםגרמהלישראל
אולמרטרביןבימימתרחשהיהמהמקריםאחד

המנהיגים"ביןבשקטנפתרהיהזהברק
לאעובד.לאזהנתניהו"עםמחאסנה.אומר

לו".אכפת
ישביטחוןמסכיםהללו"המקרים

היחסים.למערכתתרמולא"בוודאיבכירראלי
להגידוצריךמטעויותחףלאהשניהצדגםנכון
קורמפגיןנתניהוהממשלהכשראשאבלזה.את

מקבלותהאלההתקריותירדןפיכלמתמשך
האווירה".אתיותרעודומעכירותמשקלעודף

ממוצאותיקירדניעיתונאיהואכותאבדאוד
השלטוןבמסדרונותהיטבהמקושרפלסטיני

עםפגישהאחריבמיוחדכותאבגםבעמאן.
פיצוץצופהספדיהירדניהחוץ
כלפיכם"גדולהחשדנות"ישלירדן.ישראל
יחסיםמערכתיצרשרבין"אחרימסביר.הוא
אחריווהשאירחוסייןהמלךעםכךכלחמה
עבדאללההמלךבנוטוביםליחסיםבסיס
נתניהו.בעידןאחתבבתהורעוהאלההיחסים

מביןשנתניהובטוחלאאניהאמתאתלומראם
ומההירדניתבזירהמוותרהואמהעלהסוףעד
זה".שלהמחיריהיה

גנץאתיכופףנתניהו

ביןלהסכםבמקבילהאחרוניםבשבועיים
מדיעםמגעיםשורהעמאןיצרהלגנץניהו
ירושליםעללחציםשיפעילובבקשהבעולםנות
ארבעהלפחותהמערבית.בגדהשטחיםלספחלא

במיוחדקשיםדבריםשמעובאירופהחוץשרי
"הסכםנבהלבישראלמישהוהירדני.החוץמשר
להתרוקןימשיךאבליתבטללאירדןעםהשלום

חריףמהלךיהיה"זהכותאב.מעריךמתוכן"
אניהביתה.הירדניהשגרירהחזרתמרקיותר

פסשמהישראל
נתניהוהמלוכהביתעל
לברךהתקשרלאאפילו
הרמדאן"לפניהמלךאת

ושומרוןביהודהמסיפוחהשבועבסוףהזהירעבדאללההמלך
שוחחהפריסמדרהתנגשות.מסלולעלוירדןישראלאתשיעלה

שלהםהגרסהאתושמעהבירדןבכיריםעםהאחרוניםבימים
וגםהזמניםכלשללשפלהמדינותשתיביןהיחסיםלהידרדרות

ריאליתאופציהבהחלטזאתהשלוםהסכםביטוללמה

פריסמדר
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מרגישה"ישראל

בכיסשירדן

שלה".

עבדאללההמלך

אי.פי.אייצילום:

.פיאיצילום:ירדןעםהשלוםהסכםעלהחתימהלרבין.מתגעגעיםבעמאן

טובהכיירגישובישראלהביטחוןשאנשיחושב

להתעוררפשוטלאהפעולה.בשיתוףהפגיעהאת
שהשקעתםירדן,עםשהיחסיםולגלותבבוקר
ואילואחת".בבתהתפוגגומאמצים,מעטלאבהם
בעמאןהמדינהלמדעימהחוגבאטוחיעומרפרופ׳
נגדבקהירמשולשכנםלקייםהכוונהמפנימזהיר

מצריםמירדן,בכיריםנציגיםבהשתתפותהסיפוח

השלכותיהיוכזה"למפגשהפלסטינית:והרשות

ישראל".עםהאזוריתהיחסיםמערכתעלקשות

המ־ביןהיחסיםמערכתאתנבחןשלאאיך

דינות,

$TS1$,המדינות$TS1$

$DN2$,המדינות$DN2$עלרקנסתכלאםמוהמץ.בשלוםמדובר
שלהמשותףהגבולהביטחונית:היחסיםמערכת
ק"מ(;400)ביותרהארוךהואירדןעםישראל
גוברתשבהעיראקוביןבינינוחוצצתירדן

ולירדןלישראלובנוסף,האיראניתההשפעה
לה־"אי־אפשרסוריה.עםמשותףגבולותמפגש

מעיט

$TS1$להמעיט$TS1$

$DN2$להמעיט$DN2$עלבשמירההירדניהתפקידשלבחשיבות
)במיל׳(הגנרלליאומרישראל",בגבולהביטחון
עםביחסיםמפתחדמותאבו־ראשד,מנסור

הישראלי.בצדגםולכבודלהערכהשזוכהירדן,
אצלנולוקוראיםכךמנסור","גנרלשלהסיפור

הש־להסכמימחוברהואמרתק.גדולה,בחיבה

לום
$TS1$השלום$TS1$

$DN2$השלום$DN2$,לישראל,קרובותלעיתיםמגיעמראשיתם
בכיריםפקידיםביטחון,אנשיהיטבאצלנומכיר

מדלגומשם,מכאןמסריםמעבירמנסורושרים.

פגישותאינספורומנהלומשרדים,לשכותבין

מחבבשלאמיהישראליבצדכמעטאיןאישיות.

מהתק־להתרחקשמקפידל"גנרל"אמוןורוכש
שורת.

$TS1$.מהתקשורת$TS1$
$DN2$.מהתקשורת$DN2$בבית.אצלולאגםכאן,מתראייןלא

הבוטים,בדבריואותיהפתיעמנסורהשבוע

"כיבשמו,לפרסמםשהסכיםבעובדהובעיקר

שאפילובצערלקבועיכולאנימאוד.רעהמצב
בפרופילעכשיונמצאיםהביטחונייםהיחסים

שמכירכמיאבלהקורונה,בגללגםאמת,נמוך.

יכולאניהמדינות,ביןהקשריםמערכתאת

אפילוכזאת.צינההסתמנהלאשמעולםלקבוע

מתקופתםעודהיטבשיודעיםואשכנזי,גנץ
הקשריםמערכתנראיתבאמתאיךכרמטכ"לים

להיעלם".עכשיוהחליטוירדן,עם
אמירותהשמיעהואלסיפוח.מתנגדגנץ

הזה.בענייןברורות

בביטחוןמנסורעונהאותו",יכופף"נתניהו

דבריי.אתמסיימתשאנילפניעוד

הב־לנושאהיישרלדלגמחליטהאניתגיד,

עייתי,

$TS1$,הבעייתי$TS1$

$DN2$,הבעייתי$DN2$עבדאללההמלךביןיחסיםשוםאיןלמה
צריךלאהכל,אחריעובד?לאזהלמהלנתניהו?
עםרביןנוסחתעללחזורחייביםלאלהתאהב.

לפתוראפשרוהבנה,אמוןישאםחוסיין.המלך

ראשיכלשעשוכמוטלפון,בשיחתאפילובעיות

הנשיא"בתקופתאצלנו.הקודמיםהממשלות

קש־לבנותניסה"המלךמנסור,מסביראובמה",
רים

$TS1$קשרים$TS1$
$DN2$קשרים$DN2$באמתלאשהואהתרשםאבלנתניהו,עם

הניסיוןהפלסטינית.לבעיהפתרוןלמצוארוצה

שוניםדבריםאומרשנתניהואותנולימדהרע

מחלקהואלמלךאיתו.מדברשהואמילכל
לציבורלגמרישונהגרסהמשמיעומידהבטחות,
היחסיםולכןבנתניהואמוןאיןלמלךבישראל.

חשובהלאשירדןמאמיןמצירו,נתניהו,קרים.

עםיחסיםבפיתוחעכשיועסוקהואישראל.עבור

העתידמבחינתו,נמצא,שםוהנסיכויות.סעודיה

הואהתיכון.במזרחהמדינייםביחסיםישראלשל

תרגוםרקיקבלולאבמפרץשהקשריםרוצה

לאיראן.יותרקרובאותויובילואלאכלכלי
הבעיהעםלהתמודדהיאנתניהושלהמטרה

וסעודיה,המפרץנסיכויותעםביחדהאיראנית

מישראל".פחותלאהאיראניםאתשעוינת

לגנץכימאמיניםשכןכאלהישמנסור,לעומת
עםהיחסיםבשימורמכריעתפקידישואשכנזי

שמילאאבו־עודה,עדנאןד"רמהם,אחדירדן.
ירדן.עםהשלוםבהשגתמפתחתפקידיהואגם

ואשכנזיגנץאתלהזמיןממליץדווקאאבו־עודה

צריך"המלךגלויה.לשיחהבעמאןהמלךלארמון
חושב.שהואמהולומרבעיניים,לגנץלהסתכל

אנינעימה.לאתהיהאםגםחשובההזאתהשיחה

דרךאיןכינתניהואתלהזמיןבוחרהייתילא

גנץאתמסמןבהחלטאבליוביל,זהלאןלדעת
לנתניהו".ושיעבירושיקשיבוואשכנזי

בטראנזם"תל1י"הכל

בענייןמקשיביםהישראליתהביטחוןבמערכת
בגלל"לצערי,עבדאללה.המלךשללאזהרותרב

אומרבשמי",לדבריכוללאאנישלי,התפקיד

בוערהירדניהנושא"אבלבצה"ל,בכירקצין
תיחשף.שזהותיבלילהתבטא,רוצהואניבי
תהיהמבחינתהירדןסיפוח,החלטתתתקבלאם

עכשיומדברעבדאללההמלךלפעול.חייבת

הגיע"המלךירדני:בכיר

וצופרבנהרייםלהתפלל

העצריורשבנו,בחברת

שהריבונותלאחרחוסיין,

חזרההמקומותשניעל

ברורמסרהיהזהלירדן.

להפסידמהאיןשלמלך

ההתחלה"רקהייתהוזאת

מציעאניהישראליות.לאוזנייםבעיקרבפומבי

בדרגלחשוב,ולהתחילברצינותאליולהתייחס

מייצריםאיךאליהם,מתקרביםאיךהמדיני,

אליהם".משוועתשירדןכלכלייםפעולהשיתופי
המכוןראשגלעד,עמוס)במיל׳(אלוףגם

בהר־הבינתחומיבמרכזואסטרטגיהלמדיניות

צליה,
$TS1$,בהרצליה$TS1$

$DN2$,בהרצליה$DN2$כלשלבשפלירדןעםשהיחסיםמסכים
לנתניהוהדברים,אתרואהשאני"כמוהזמנים.
עולםמאמין,הואכךלו,נפתחמירדן.אכפתלא
עלהולךהואובשקטובסעודיה,במפרץחדש
אםההחלטהחד־משמעית:זאתאגידהזה.הכיוון

נתניהובאמריקאים.תלויהישראליסיפוחיהיה

טראמפ.מהנשיאאישורלקבלבליזהעלילךלא

שהשמועותמאודמקווהאנייעשו?הירדניםמה

האמ־לביןהירדניהמלךביןבשתיקההסכמהעל

ריקאים

$TS1$האמריקאים$TS1$

$DN2$האמריקאים$DN2$.מעריךלאאניסיפוח,יהיהאםנכונות

כר־יהיהאבלהשלום,הסכםאתיבטלשהמלך

סום

$TS1$כרסום$TS1$

$DN2$כרסום$DN2$הכל,שאחרילזכור,גםחשובביחסים.עמוק
בירדן".המשטרביציבותתלויהישראל

"תח־פסימי.לשעבר,המוסדראשהלוי,אפריםגם

שבו

$TS1$תחשבו"$TS1$

$DN2$תחשבו"$DN2$לעי־ישראלביןשחוצצתירחאםיקרהמהלבד
ראק,

$TS1$,לעיראק$TS1$
$DN2$,לעיראק$DN2$פעולהלשתףתפסיקהאיראנית,הנוכחותעם
שנתניהוחושדאניבכלל?דעתונתןמישהואיתנו?

שהפלס־ומצידוהירדנית,למדינהעתידשאיןמאמין
טינים

$TS1$שהפלסטינים$TS1$
$DN2$שהפלסטינים$DN2$מוכנהבירדןהצמרתבירדן.מדינתםאתיקימו

המלךכזה,במקרהסיפוח.עלהולךשנתניהולהישבע
ישראל".עםקשרכלינתק

עמוד 2


