שבעים שנה של שגרירות בהמתנה –
נייר רקע מיוחד לרגל העברת שגרירות ארצות הברית
לירושלים
מאת פרופ' יצחק רייטר

מבוא
ב 41-במאי יתקיים בירושלים טקס חנוכת השגרירות האמריקאית בשכונת ארנונה במבנה
הקונסוליה האמריקאית ,שהוסב למטרה זו .מועד הטקס נקבע לציון  07שנים להכרזת העצמאות
של מדינת ישראל .צוות דיפלומטי מצומצם ,שיכלול את השגריר דיוויד פרידמן ,יעבוד במבנה
שהוסב באופן זמני ל שגרירות עד ליום שבו יושלם בניין קבוע למטרה זו .רוב העבודה של
השגרירות תמשיך להתנהל מתל-אביב ,אולם אין הדבר מפחית כהוא זה מהסמליות והמשמעות
של חנוכת השגרירות האמריקאית בירושלים.
ביום שלמחרת חנוכת השגרירות ,ה 41-במאי ,יציינו הפלסטינים  07שנים ל"אסון" שקרה להם
ב – 4411-הנכבה – שילווה בהפגנה גדולה לאורך גדר רצועת עזה ואירועי מחאה נוספים ,חלקם
מאורגנים וחלקם ,יש להניח ,יהיו ספונטניים .מעבר השגרירות בעיתוי זה עלול להוות זרז
להחרפת המחאה הפלסטינית ולהגברת האלימות ב"יום הנכבה" ולאחריו.
במסמך זה אסקור בקצרה את התמורות בגישת ארה"ב והקהילייה הבינלאומית כלפי ירושלים
תחת שלטון ישראל ואת התהליך שהביא להעברת השגרירות האמריקאית לירושלים ואעמוד על
ההשלכות האפשריות של פעולה זו על עתיד תהליך השלום באזורנו.

תמורות במעמדה של ירושלים ומדיניותן של ישראל ,ארה"ב והקהילייה
הבינלאומית:8181 – 8491 ,
מדיניותה של ארה"ב כלפי ירושלים עברה כברת דרך ארוכה מאז  4411ועד לחנוכת השגרירות
האמריקאית בירושלים .שלוש זירות פוליטיות השפיעו על מדיניותה של ארה"ב :הפוליטיקה
הפנים-אמריקאית ובכללה זו של יהודי ארה"ב ושל בסיסי התמיכה של המפלגות האמריקאיות;
הפוליטיקה הפנים-ישראלית והפוליטיקה הבין-ערבית והאסלאמית במזרח התיכון.
בהחלטת האו"ם  414מנובמבר  4410נקבע כי ירושלים תהיה חלק מ"קורפוס ספרטום" בניהול
בינלאומי .בתום מלחמת העצמאות  4411נחלקה ירושלים בין ישראל וירדן אשר התנגדו לבינאום
העיר והכריזו על ריבונותן בחלק שהיה בשליטתן .בשנת  4417קבעה ממשלת ישראל באופן
מעשי את בירתה ואת מקום מושבם של הכנסת ,בית המשפט העליון ומשרדי הממשלה בירושלים.
העברת משרד החוץ לירושלים בשנת  4411עוררה התנגדות של מדינות רבות וישראל נאלצה
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להותיר שלוחה של המשרד בתל אביב עד לשנת  .4412דיפלומטים זרים הקפידו בבואם לפגישות
רשמיות בירושלים להדגיש כי אין בדבר משום הכרה בריבונות ישראל בירושלים .עם זאת ,היו
מספר מדינות שבחרו בכל זאת למקם את שגרירותן בירושלים ובהן הולנד ,צ'ילה ,קולומביה
וונצואלה.

ביוני  ,7691משהחילה ישראל את המשפט והמנהל הישראלים על מזרח ירושלים ,הועצמה עמדת
הקהילייה הבינלאומית ובכללה ארה"ב בהתנגדותה להכרה בירושלים כבירת מדינת ישראל
בציפייה שמעמדה של ירושלים ייקבע רק במשא ומתן מדיני.
ב 17-ביולי  4417חוקקה הכנסת את "חוק יסוד ירושלים בירת ישראל" שקבע כי ירושלים
השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל ומקום מושבם של הנשיא ,הכנסת ,הממשלה ובית המשפט
העליון .חוק היסוד קבע גם חובת שמירה על המקומות הקדושים בעיר לכלל הדתות וקבע כי
ירושלים תזכה לתקציב מיוחד שיקרא "מענק הבירה" .בתגובה קיבלה מועצת הביטחון של
האו"ם ב 27-באוגוסט  4417את החלטה  101שבה נאמר כי "חוק ירושלים חסר תוקף ויש לבטלו
באופן מיידי" וקראה למדינות העולם להעביר את שגרירויותיהן מ׳העיר הקדושה׳ .ארצות־הברית
בחרה להימנע בהצבעה ולא לעשות שימוש בסמכות הווטו שלה ,וקבעה כי על סוגיית ירושלים
להיפתר במשא ומתן לשלום ולא בהכרזה חד־צדדית.
בעקבות ההחלטה ,העבירו כל  41המדינות שהייתה להן אז שגרירות בירושלים את שגרירותן אל
ערים אחרות בישראל .בשנת  4411החליטו קוסטה ריקה ואל סלבדור להחזיר את שגרירותן
לירושלים .קביעת מקום השגרירויות לא הייתה הכרה רשמית בירושלים כבירת ישראל ,אבל
הייתה בה הכרה דה-פקטו בכך שירושלים היא מרכז השלטון הישראלי .ב ,2771-לאחר מלחמת
לבנון השנייה ,החליטו שתי המדינות להעביר את השגרירויות לתל אביב ,במטרה לשפר את
יחסיהן עם ארצות ערב.
יש לציין כי בירושלים ממוקמות קונסוליות כלליות של יותר מעשרים מדינות ,חלקן במזרח העיר
וחלקן במערבה ופעילותן איננה מהווה הכרה בירושלים כבירת ישראל .יתר על כן ,הקונסוליות
הכלליות ,כולל זו האמריקאית ,כפופות ישירות למשרד החוץ של מדינותיהן ולא לשגרירות
בישראל .עם זאת ,פגישות רשמיות של מנהיגים זרים עם ראשי מדינת ישראל מתקיימות לרוב
בירושלים ושגרירים זרים מגישים את כתב האמנה שלהם לנשיא ישראל במשכנו בירושלים.

מדיניותה של ארה"ב השתנתה תכופות בהתאם לגישתו של כל ממשל מתחלף .עד תחילת שנות
השמונים דבק הממשל האמריקאי בעמדה שמזרח ירושלים היא שטח כבוש .נציגי ממשל סרבו
לבקר במזרח ירושלים וארה"ב מנעה מרה"מ מנחם בגין לעבור ללשכה בקריית הממשלה החדשה
בשיח' ג'ראח שבמזרח העיר.
העמדה המסורתית שהתגבשה בשנות השמונים הייתה שירושלים צריכה להישאר עיר מאוחדת
והמקומות הקדושים נגישים לבני כל הדתות וכי המעמד הסופי של העיר ייקבע במשא ומתן בין
הצדדים .בתקופת כהונתו השנייה של הנשיא רונלד רייגן ( )4411-4411השתנתה הגישה בעצם
העובדה שנציגי ממשל רשמיים ביקרו במזרח ירושלים .באותה תקופה היה נסיון ראשון לחוקק
בקונגרס חוק שיחייב את הממשל להעביר את שגרירות ארה"ב לירושלים ,הניסיון לא עלה יפה.
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בתקופת האינתיפאדה הראשונה השתנתה שוב הגישה ,כאשר מזכיר המדינה האמריקאי ג'ורג'
שולץ נפגש עם אישים פלסטינים במזרח ירושלים בניסיון לקדם את תכנית השלום שלו .הנשיא
ג'ורג' בוש האב הכריז בשנת  4447כי השכונות היהודיות במזרח ירושלים הן בעיניו התנחלויות
לכל דבר ועל כן אסר על נציגי ממשל אמריקנים להיכנס למשרדי הממשלה הישראליים בשיח׳
ג׳ראח .ממשלו של ביל קלינטון ,לעומת זאת ,חדל לראות במזרח ירושלים שטח כבוש.
ההסכם בין ישראל לבין אש"פ שנחתם בספטמבר "( 4441הסכמי אוסלו") הותיר את ירושלים
כאחת הסוגיות לדיון בין הצדדים במסגרת הסכם הקבע .כתוצאה מכך ניסו הן הפלסטינים והן
ישראל לקבוע עובדות בשטח שיקדמו אותם במשא והמתן .הדבר החריף את המתח סביב

ירושלים .בחוגי המפלגה הרפובליקנית צמחה יוזמת חקיקה להעברת השגרירות האמריקאית
לירושלים כדי להביך את הנשיא קלינטון ולפגוע בדימויו כפרו-ישראלי .יוזמה זו התגלגלה להצעה
של שני סנאטורים מניו־יורק :אלפונס ד׳אמאטו הרפובליקני ודניאל מויניהן הדמוקרטי – ונכנסה ב-
 32באוקטובר  7661לספר החוקים האמריקאי תחת השם The Jerusalem Embassy Act of
 .1995הצטרפותם של הדמוקרטים ליוזמה ריככה את הנוסח המקורי של הצעת החוק ובמקום
לקבוע העברה מיידית של השגרירות קבעה מועד יעד לשם כך ,והוא התאריך המיועד בהסכמי
אוסלו לסיום המשא והמתן על הסכם הקבע  31 -במאי  .4444כן הושארה בלחצו של הנשיא
קלינטון האפשרות להשעות בצו נשיאותי מדי  1חודשים את העברת השגרירות משיקולים של
ביטחון לאומי .להשקפתו של קלינטון סעיף זה עיקר את החוק מתוכנו והפך אותו לצעד הצהרתי
בלבד .קלינטון לא הטיל וטו על החוק משיקולים פוליטיים ,אלא רק הביע מחאתו בכך שלא צירף
חתימתו על החוק.

יצוין ,שלמרות האיומים שהגיעו מגורמים ערביים ערב חקיקת החוק ותגובות מחאה לאחר
חקיקתו – לא התפתחה אלימות על רקע החוק ,החוק לא פגע ביחסים של ארה"ב עם ידידותיה
בעולם הערבי והתגובות הערביות נותרו בגדר מחאה בלבד .יצחק רבין שהיה ראש ממשלת
ישראל באותה תקופה התנגד תחילה להצעת החוק שנתמכה על ידי מפלגת הליכוד מחשש
להשפעה שלילית על סיכויי המשא והמתן עם הפלסטינים ומחשש להתגברות הטרור ,וזו הייתה
גם עמדתם של חלק מהארגונים היהודיים בארה"ב ,אולם משנחקק החוק נאלץ רבין להביע את
תודתו לממשל האמריקאי .החוק הכיר בירושלים כבירת ישראל שתישאר בלתי מחולקת.
התמיכה הדו־מפלגתית הרחבה בחוק ( 41בעד מול  1נגד בסנאט ו 101-בעד מול  10נגד
בקונגרס) העניקה לו לגיטימציה ציבורית ובינלאומית .חקיקתו המזורזת של החוק נועדה
להשלים מהלך לקראת חגיגות " 1777שנה לירושלים" בוושינגטון ,יומיים לאחר מכן ,ב21-
באוקטובר  ,4441בהשתתפות ראש הממשלה יצחק רבין וראש העירייה אהוד אולמרט.

בעקבות כישלון שיחות השלום בוועידת קמפ-דייויד השנייה ביולי  3222תלה הנשיא קלינטון את
האשמה בפלסטינים והצהיר על תמיכתו בהעברת שגרירות ארצות -הברית לירושלים ,אולם
בפועל הוא חתם על צו השעייה נוסף בהגיע הזמן לכך .גם יורשו ,הנשיא הרפובליקני ,ג׳ורג׳ וו׳ בוש,
המשיך במדיניות של השעיית החוק ,למרות התחייבותו במהלך קמפיין הבחירות להעביר את
השגרירות לירושלים.
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הנשיאים בוש הבן ,קלינטון ואובאמה נאלצו להתמודד עם יוזמות חקיקה חוזרות ונשנות של
חברי קונגרס ,שנועדו לכפות את יישום החוק ואת ההכרה בירושלים כבירת ישראל על כל
המשתמע מכך .מספרן של יוזמות אלו הלך וגדל כל אימת שבחירות לקונגרס נראו באופק.
נימוקי הנשיאים האמריקאים נגד העברת השגרירות לירושלים היו שלושה :להימנע מנקיטת
צעדים שיקצינו את עמדות מדינות ערב המתונות ולקדם את השתלבותן בתהליך השלום; להימנע
מלספק תחמושת למדינות ולארגונים מוסלמיים קיצוניים; ובעיקר לשמור על מעמדה של ארה"ב
כ׳מתווך הוגן׳ בין הצדדים.
בספטמבר  ,2772כחודש לפני הבחירות לבתי הנבחרים ,הציג הקונגרס הצעת חקיקה נרחבת
שכללה גם סעיף הקורא ליישום חוק העברת השגרירות משנת  4441והכפפת הקונסול הכללי
בירושלים לשגריר בתל־אביב .הנשיא ג'ורג' וו' בוש בחר לאשר בשנת  2771בחתימתו את הצעת
החקיקה .יחד עם זאת ,כדי שלא לעורר זעם רב מדי בעולם הערבי ,ערב התקפה אפשרית על
עיראק ,הוא רמז כי גם הפעם אין מדובר בחריגה מהצהרות למעשים ; הנשיא הדגיש כי המהלך
החדש אינו מסמל שינוי במדיניותה של ארה"ב ביחס לירושלים.
ביוני  ,2770לרגל ציון  17שנה למלחמת ששת הימים ,קיבל הקונגרס האמריקאי החלטה
המשבחת את ישראל על אופן ניהול העיר הבלתי-מחולקת וקוראת לנשיא ארה"ב ליישם את
ההחלטה משנת  4441על העברת השגרירות לירושלים .הצעת חוק דומה הועלתה בשנת  2744אך
לא עברה את ועדת הקונגרס ליחסי חוץ.

שינוי המדיניות ביוזמתו של הנשיא דונלד טראמפ
בספטמבר  2741נפגש דונלד טראמפ ,שהיה אז מועמד רפובליקני לתפקיד נשיא ארה"ב ,עם
ראש ממשלת ישראל ,בנימין נתניהו .בפגישה הכריז טראמפ כי ירושלים הינה בירתה הנצחית של
העם היהודי כבר  1,777שנה ,וארצות הברית תחת ממשלו תממש את המנדט של הקונגרס להכיר
בירושלים המאוחדת כבירתה ,כחלק מהכרה זו תועבר שגרירות ארצות הברית בישראל
לירושלים .שר החוץ של ארצות הברית ג'ון קרי באותה עת הגיב באומרו שהחלטה כזו עלולה
להביא להתלקחות אלימה באזור .תגובות גינוי הגיעו גם מירדן ומראש הרש"פ.
בדצמבר באותה שנה קיבלה מועצת הביטחון של האו"ם את החלטה  2111הקובעת פעם נוספת כי
היא "לא תכיר בשינוי כלשהו בקווי ה 1-ביוני  ,4410גם בהקשר לירושלים ,למעט השינויים
שעליהם יוסכם על ידי הצדדים באמצעות משא ומתן" .הנשיא ברק אובמה החליט שלא להטיל
וטו על ההחלטה.
עם תחילת כהונתו של טראמפ כנשיא ארה"ב בינואר  2740הגישו שלושה סנאטורים מהמפלגה
הרפובליקנית הצעת חוק בקונגרס שתאלץ את הנשיא להעביר את שגרירות ארצות הברית
בישראל מתל אביב לירושלים .ב 1-יוני  2740העביר הסנאט החלטה פה אחד המציינת  17שנות
איחודה של ירושלים ומאשררת את חוק העברת השגרירות משנת  .4441היו אלה שוב לחצים
פנים-אמריקאים על הנשיא והפעם במטרה לגרום לו לממש את הבטחת הבחירות שלו.
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ב 1-בדצמבר  2740נשא נשיא ארצות הברית ,דונלד טראמפ ,את נאום ירושלים בו הכריז כי
ארצות הברית מכירה בירושלים כעיר הבירה של מדינת ישראל ,וכי הוא הורה לצוות מחלקת
המדינה להתחיל בהכנות להעברת שגרירות ארצות הברית בישראל מתל אביב לירושלים .ב21-
פברואר  2741הודיעה מחלקת המדינה האמריקנית כי השגריר יעביר את מושבו למתחם
הקונסוליה בירושלים ב 41-במאי  2741לכבוד יום העצמאות ה 07-למדינת ישראל .בהודעה
נכתב עוד כי השגרירות החדשה תמוקם תחילה בשכונת ארנונה שבדרום ירושלים ,במתחם שבו
נמצאת היום הקונסוליה האמריקאית .לפחות בשלב הראשון יפעלו במבנה שגריר ארה"ב בישראל
דיוויד פרידמן וצוות קטן של דיפלומטים.
מבנה השגרירות החדשה שוכן בשטח הישראלי של האזור המפורז שנקבע בהסכמי שביתת הנשק
אחרי מלחמת העצמאות .ה"שטח מפורז" חולק לשלושה חלקים :ישראלי ,ממערב לארמון הנציב,
אזור ירדני ,ממזרח לארמון ואזור של האו"ם סביב הארמון הנציב עצמו .הגישה לשטחים האלה
הייתה חופשית לאזרחים ,אך אסור היה על פי הסכם שביתת הנשק להכניס לאזור הזה צבא.
באזור הישראלי הוקם בית מלון שנקרא "היוזם" ומאוחר יותר שונה השם למלון דיפלומט .כמו כן
פעלה בשטח "האזור היהודי" חוות הלימוד של אשת נשיא המדינה דאז רחל ינאית בן צבי
ושטחים חקלאיים של קיבוץ רמת רחל.

מקור' :אחת ירושלים' מאת עוזי נרקיס ,הוצאת 'עם עובד' ,5791 ,עמוד 62
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יוזכר כי ב 4411-חכר הממשל האמריקאי מממשלת ישראל קרקע בשטח של  14דונם בשכונת
בקעה במערב ירושלים לתקופה של  44שנה .המגרש ,שימש בתקופת המנדט הבריטי כמחנה
צבאי – "מחנה אלנבי" ולאחר הקמת מדינת ישראל כבסיס צה"לי ,עד שננטש .כתוצאה מייעוד
הקרקע למבנה השגרירות הגבילה עיריית ירושלים במשך שנים את גובה הבנייה בסביבה
הסמוכה .דוברים פלסטיניים טענו כי חלק מהאדמה היה בעבר שטח וקף שהוכרז על ידי ישראל
כ"נכס נפקד" .עתה נראה כי הממשל האמריקאי זנח את השימוש במגרש לצורך בניית
השגרירות.

על פי סקר של מכון ברוקינגס מנובמבר  3271רוב הציבור האמריקאי לא תמך בהחלטתו של
טראמפ .אולם בקרב מצביעי המפלגה הרפובליקנית נמצאו  94%תומכים לעומת  99%מתנגדים.
בסקר של השדולה היהודית בארה"ב  A J Cנמצא שרוב יהודי ארה"ב אף הם אינם תומכים
בהחלטה.
מניעיו של הנשיא טראמפ הם כנראה מצרף של מספר גורמים :מימוש הבטחת בחירות; ריצוי
בוחריו בבסיס התמיכה הפוליטי שלו ובקרב נציגים בבית הנבחרים; ריצוי ראש ממשלת ישראל
שתמך וממשיך לתמוך בו וריצוי מדינת ישראל; הערכה כי הפעולה לא תביא גל אלימות כפי
שצפו קודמיו וכי בסופו של דבר העולם יתרגל לעובדה ושמעמדה של ארה"ב הוא כה חזק שלא
ניתן למצוא מתווך חזק טוב ממנה בסכסוך במזרח התיכון .יצויין כי הנסיבות הנוכחיות במזרח
התיכון שונות מאלה שהיו בעבר .פיצול ושיתוק פוליטי במדינות ערביות וברשות הפלסטינית,
הבסת אל-קאעדה ודאע"ש והתלות של המדינות הסוניות בארה"ב נוכח העימות עם איראן
השיעית ממתנות חשש מפני התפרצות מחאה גדולה בעולם הערבי.

תגובות
תגובות להצהרתו של הנשיא טראמפ לא איחרו לבוא .ראש ממשלת ישראל ,בנימין נתניהו ,אמר
כי זהו "יום גדול לעם ישראל" ,והוסיף כי ההחלטה להעביר את שגרירות ארה"ב לירושלים
"תהפוך את יום העצמאות ה 07-לישראל לחגיגה גדולה עוד יותר" .הפלסטינים כצפוי הגיבו
בזעם .מזכ"ל הוועד הפועל של אש"ף ,סאיב עריקאת ,מסר בתגובה כי:

"החלטת הממשל להעביר את השגרירות דווקא בחודש שבו הפלסטינים מציינים את הנכבה
מהווה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי והחלטות הקהילה הבינלאומית ,מובילה להרס פתרון שתי
המדינות ופוגעת ברגשות של כל הערבים והמוסלמים"
עריקאת הוסיף" :ההחלטה מוכיחה שהממשל האמריקאי אינו יכול עוד להיות נותן החסות
לתהליך השלום .בהחלטות כאלה הממשל הופך להיות חלק מהבעיה ולא יכול לקחת חלק
בפתרון ".הוא צוטט עוד כאומר" :אם לא די בכך שירקו לנו בפרצוף ,עכשיו כדי להשלים את
ההשפלה הם מעבירים את השגרירות ביום הנכבה ותוקעים לנו ולנשיא אבו מאזן את האצבע
עמוק לתוך העין" .על חוסר האמון הפלסטיני בממשל הנוכחי ניתן להוסיף את היותו של השגריר
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האמריקאי לישראל דייוויד פרידמן מזוהה עם ההתיישבות בשטחים .ראש הרשות הפלסטינית
מחמוד עבאס נפגש עם מלך ירדן עבדאללה השני והשניים סיכמו על שורת צעדים שיינקטו
במחאה .סגן יו"ר תנועת פת"ח ,מוחמד אל-עלול ,הודיע על יוזמה לארגן את הפלסטינים לציין
"ימי זעם" כלומר לפעול באלימות ,ואילו מצדו של אבו מאזן נמסר על כוונה לארגן טקס
אלטרנטיבי אליו יוזמנו נציגי הקהילייה הבינלאומית המתנגדים למהלך האמריקאי .דובר תנועת
חמאס סאמי אבו זוהרי התייחס גם הוא להעברת השגרירות הצפויה ופרסם כי ״העברת
השגרירות האמריקנית לירושלים היא הכרזת מלחמה על האומה הערבית והאסלאם" .דובר
אחר בשם חמאס ,עבד אל-לטיף אל-קאנוע ,הגיב באומרו כי "העברת השגרירות תהיה הפתיל
להתפרצות נגד הכיבוש".

השלכות על מעמד ארה"ב כמתווך במשא ומתן הישראלי-פלסטיני
דוברי הרש"פ הגיבו על צעדיו והתבטאויותיו של הנשיא טראמפ באמירה כי ארה"ב נחשפה
בעמדתה החד-צדדית לטובת ישראל ועל כן איננה יכולה עוד לשמש "מתווך הוגן" בין הצדדים.
יש הסבורים כי הכרה אמריקאית בירושלים כבירת ישראל והעברת השגרירות אליה ,כאשר
ישראל עומדת על כך כי ירושלים על כל חלקיה הם בריבונותה כעיר מאוחדת ,משמעה הכרה גם
בעמדת ממשלת ישראל ,לפיה ירושלים איננה נתונה למשא ומתן .דבריו של הנשיא טראמפ
בדאבוס בינואר השנה כי "סוגיית ירושלים ירדה מהשולחן" מחזקים פרשנות זו .יחד עם זאת
בנאומו המקורי הגדיש טראמפ כי העברת השגרירות לא תשפיע על מעמדה העתידי של ירושלים
אשר ייקבע במשא ומתן בין הצדדים ,ובלשונו:
“We are not taking a position of any final status issues, including the specific
boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem or the resolution of contested
”borders. Those questions are up to the parties involved.

פרטים שהתפרסמו לאחרונה מהתכנית האמריקאית המתגבשת למשא ומתן ישראלי-פלסטיני
תואמים את ההתבטאות השנייה .לפי הפרסומים ,שלא אושרו על ידי מקור רשמי בארה"ב,
הממשל מתכוון להציע להעביר מספר שכונות ערביות לרשות הפלסטינית .משמע כי אם וכאשר
תקום מדינה פלסטינית היא תוכל להקים בשכונות אלו את בירתה.
נראה כי העברת השגרירות וההתבטאויות מצד הנשיא וגורמי ממשל שהתלוו לה אכן פוגעים
באמון שרוחשת הרש"פ לממשל האמריקאי הנוכחי וכי יש בכך כדי לדחות את נכונותו של ראש
הרש"פ לחזור לשולחן המשא והמתן .יחד עם זאת ,ידוע לכל כי יש כיום רק גורם אחד בעולם
המסוגל להפעיל לחצים על ממשלת ישראל והעומד בראשה והוא נשיא ארה"ב .למעשה העברת
השגרירות רק מגדילה את היכולת הזו להפעיל לחץ על ישראל ,בבחינת ה"מחיר" שישלמו
הישראלים על העברת השגרירות.

חזרתם של הפלסטינים לשולחן המשא והמתן בתיווך אמריקאי תלויה כיום אך ורק בפרטי
ה"עסקה" שרוקם הממשל בין הצדדים בהתייעצות עם מדינות מפתח ערביות .אם הממשל יציע
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לפלסטינים את המינימום ההכרחי מבחינתם – הם יצטרפו לשולחן המשא והמתן למרות העברת
שגרירות ארה"ב לירושלים .הממשל האמריקאי יוכל להניע משא ומתן בין הצדדים תוך שימוש
באמירה מנאומו של הנשיא לעיל ולהוסיף את הדברים הבאים :הפלסטינים יוכלו להקים את
בירתם בכל שטח שיעבור לריבונותם בהסכם בין הצדדים ולכשיוחלט על מיקומה של הבירה
הפלסטינית ,תוקם שם שגרירות אמריקאית .לפיכך ,העברת השגרירות לירושלים אינה חוסמת את
המשך המשא והמתן לשלום בין ישראל לבין הפלסטינים.

פרופ' יצחק רייטר הוא חוקר בכיר במכון ירושלים למחקרי מדיניות ועומד בראש פרויקט מיפוי
שכונות מזרח ירושלים במכון .רייטר הוא פרופסור ללימודי האסלאם ,המזרח התיכון וישראל
ומומחה לירושלים ולסכסוכים במקומות קדושים .רייטר הוא גם ראש החוג ללימודי ארץ ישראל
וראש רשות המחקר במכללה האקדמית אשקלון.
מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא המכון המוביל בישראל בחקר המציאות המורכבת והמרקם
הייחודי של ירושלים .המכון ,שהוקם ב ,4401-מתמקד באתגרים הייחודיים המאפיינים את
ירושלים בת זמננו ,ומספק ידע מחקרי נרחב ומעמיק לקובעי מדיניות ,לאנשי אקדמיה ולקהל
הרחב.
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