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טובה לסוג  המתל אביב לירושלים תהיה דוגמתקציר: העברת שגרירות ארה"ב 

הנבחר דונלד טראמפ. יתרה  הנשיאעליו דיבר  נדרש בוושינגטוןהמדיניות השינוי 
-שלום ישראלילהשגת מכך, פעולה זו עשויה לסמן אסטרטגיה אמריקנית חדשה 

 האמת.אמירת : סטיניפל

"ב בישראל העברת שגרירות ארהלמחלקת המדינה האמריקנית, אשר תמיד התנגדה 
 בין הפלסטיניםהיטב כי כל הסכם שלום בין ישראל ל נהמתל אביב לירושלים, מבי

אם כן, ישראל הריבונית. ממדינת וחלק ישראל מערב ירושלים כבירת את ישאיר לפחות 
לא למלא את הבטחתו להעביר שמחלקת המדינה לנשיא הנבחר תמליץ מדוע בכל זאת 
 את השגרירות?

מחאה שעשויה לוביל תארה"ב ונגד תעורר כעס ערבי בירת ישראל העברת השגרירות ל
מעמדה של על חוץ מבקש למנוע תוצאה זו ולהגן המדיניות ממסד . מהאליללהפוך 
הסופי של  המעמדון שושמכיממשיכה להתעקש  ארה"ב"מתווך הוגן". לכן כארה"ב 

 הגון מצדה זה נים, לא יהייסטבין ישראל לבין הפל םירושלים יכול להיקבע רק בהסכ
בירת ישראל היא שהאמת פי למעשה הננקט התוצאה באמצעות על  ""להשפיעארה"ב 

 ירושלים.

ת ממסדית הנתפסת לקטנות, כנגדה יוצא פוליטי תקינותסוג של למושלמת  הזוהי דוגמ
שאותה ת נמוכה . העברת השגרירות לירושלים היא פעולה בעלּושל טראמפ קמפייןה

מהירים שיוכל ההקלים והמדיניות  שינויימ, ואחד כניסתו לתפקידרגע בצע בליוכל 
ברמת אבטחה מאפייני ליישם. הקונסוליה האמריקנית החדשה בירושלים נבנתה עם 

תביעה פגיעה לכל שתיגרם לא ב, יתמהלך כמעט מיידשניתן להתחיל ב, כך שגרירות
 מזרח ירושלים.על  יתסטינהפל

חלק  אינוירושלים מ אף חלקדיפלומטית שהה פיקציההתעקשות מחלקת המדינה על 
ישראל אלץ יביום מן הימים תש ניתסטיממדינת ישראל מסייעת לשמר את התקווה הפל

 .תיכחד עצמאית ודמוקרטית ,יהודית המדינושישראל כ על בירתהלוותר 

שלום רק הגיע לל וכלוי יניםסטהמכשול העיקרי לשלום. הפלהינה זו  ניתסטיתקווה פל
כי  נהגיע להבת -ממנו מהווה חלק שהיא ולם הערבי העואולי  -שלהם חברה כאשר ה
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. אחת הדרכים עצמין אלץ את ישראל להשלים עם חורביוכל לא עולם ללאומי ל-ןלחץ בי
בידי ארה"ב יכולה להוכיח שהיא לא תסכים להרס ישראל ה הטובות ביותר ב

 יניםוטים של הפלסטבשקרים מוושינגטון הפסקת ההתעלמות של א יה יניםסטהפל
 שלום.הנגד  החותרים

שלום. את הלעודד  יכולהשל אמירת אמת אמריקנית אסטרטגיה  בהדרך אחרת  ישנה
 היאם ישראל כי פשרה ע   -מאמין לה  ורובשב - עמהאומרת לכעת  ניתסטיההנהגה הפל

 בכוח יניותסטאדמות פל זלבלתי מוסרית משום שישראל היא פולש קולוניאלי אשר ג
הארץ, וכל ויתור יהיה על אף חלק מן טענה זו, לישראל אין טענה מוסרית על פי . הזרוע

 .לא ראוי

 ישראל על חלקי ארץ וממלכות יהודיות ששלטצאצא של  היאישראל ואולם, מדינת 
השטח על מוסרית  המסורת לתביעבס יבסגם לה יש במשך מאות שנים בימי קדם. 

היו  ניםסטימנדט של חבר הלאומים(. אם הפלהמתוקף משפטית ה ה)בנוסף לתביע
תביעות יש  תפשרה בין שתי הקבוצות, שלכל אחהיו רואים ש, הם זואמת ב יםכירמ

ה להוות דרך מכובדת לסיים את הסכסוך, ולא כניעה על הארץ, יכולתוקף בעלות 
 .בפני כוחנות תפחדני

ינית סטפלה ההנהגהמכחישה ם ישראל, כדי לערער את הבסיס המוסרי לפשרה ע  
אל הארץ. הם טוענים, למשל, כי מעולם לא היה יומין  כל קשר יהודי עתיקבאופן גורף 

תולדות  ךכספים. אהאת חלפני לגרש ישו משם יכול היה בית מקדש יהודי על הר הבית 
הבית של  , במדריך להר1929מפריכה טענה זו. בשנת בעצמה ההיסטוריה שלהם 

שלמה כתב: "זהות ]הר הבית[ עם אתר מקדש נ רושליםהמועצה המוסלמית העליונה בי
 מעבר לכל מחלוקת." נההי

את ההסתה שהיא  עצורינית לסטהרשות הפל השפיע עלארה"ב לא תוכל לייתכן ו
ארה"ב בהן דרכים ך ישנן ישראל. אאת לשנהם ילדיאת חינוך ונוקטת  אצל מצביעיה 

שלום; דרכים הנגד חותרים ש םיינסטשקרים פל עצורל בסופו של דבר אףיכולה לחשוף ו
 .גורםאף עם הסכם  ותדורש ןשאינ

 תדחייל. ישנן דוגמאות רבות תבולטתפנית מדינית גישות חדשות אלה תהווה הכרות עם 
, חלק ממדינות הינים ותומכיהם הערבים. לדוגמסטהפללטובת המערב ידי -האמת על

 כל קשר יהודי עתיקהמכחיש לאחרונה על ידי אונסק"ו הצטרפו לצעד שננקט מערב ה
כי מעולם לא היה בית  יניסטהשקר הפלעלימה עין מאל ארץ ישראל. ארה"ב מיומין 

 מקדש יהודי על הר הבית.

, ינהסטפלב הקדומה תנוכחות היהודיהאת האמת על באופן עקבי  ספרתאם ארה"ב 
בי לגינים סטשל הפלהשלום  השקריות ונוגדותכחשות הסרב בפומבי לבלוע את התו

לאורך זמן, או  הלהסתיר את האמת מעמינית סטתוכל ההנהגה הפלההיסטוריה, לא 
 .שכבת המשכילים הרחבהלפחות מ

אמיתות כואבות או מארה"ב מדיניות של הימנעות נקטה  השנ יותר מחמישיםבמשך 
אמת. ה ית אמירתהערבים. זה לא עבד. אולי זה הזמן לנסות את אסטרטגיעבור  כותמבי

 שלשנים ה ארוכתה שגרירות ארה"ב מתל אביב לירושלים, בהתאם לעמדהעברת 
אמת האמירת ית אסטרטגיהתחיל בנשיא טראמפ להה דרך טובה עבור ווהתהקונגרס, 

 .בחירותה קמפייןת כמו גם למלא הבטח -

 

 סאדאת למחקרים אסטרטגיים-עמית מחקר בכיר במרכז בגין הוא ינגרס*ד"ר מקס 
 הדסון בוושינגטון.מייסד שותף של מכון ו

 

 סדרת הפרסומים מבט מבס"א מתפרסמת הודות לנדיבותה של משפחת גרג רוסהנדלר.


