ה Elders-מגנים את מעבר שגרירות ארה"ב לירושלים ורואים בו איום על השלום
לונדון 14 ,במאי 2018
ה Elders-מתחו ביקורת חריפה על החלטת ארצות הברית להעביר את שגרירותה בישראל לירושלים המהווה לדעתם
מכה קשה לשלום בין ישראלים לפלסטינים ,וקראו למדינות אחרות שלא לנהוג כך.
הם אישרו מחדש את עמדתם הוותיקה כי יש לחלק את העיר ירושלים בין ישראלים לפלסטינים כחלק מהפתרון של
שתי מדינות המבוסס על גבולות  1967המוכרים בעולם ,המכבדים את הזכויות האנושיות והפוליטיות של כל תושביה.
קופי אנאן ,יו"ר ה Elders-ומזכיר האו"ם לשעבר ,אמר:
"החלטות הא"ום החוזרות מבהירות כי ניתן לשנות את מעמדה של ירושלים רק בהסכמה בין הצדדים ,ולאחר מכן באישור
של האו"ם .הפתיחה הטקסית של שגרירות ארה"ב החדשה בירושלים היום ,היא מצערת ומקשה עוד יותר לשמור על
האפשרות של פתרון בר קיימא של שתי מדינות".
ה Elders-דחקו בממשלות של אותן מדינות אשר על פי הדיווחים שוקלות ללכת בעקבות ארה"ב ,שלא לעשות כן.
מהלכים כאלה יפגעו בסיכויים הקטנים הבאים למימוש פתרון שתי המדינות .לעומת זאת ,הם ציינו כי אף על פי
שרוסיה העבירה את שגרירותה לירושלים המערבית ,אין בכך כדי ללמד על סמכות השיפוט הישראלית על העיר כולה,
ונותרת עדיין האפשרות להקמת שגרירות במדינה פלסטינית עתידית במזרח ירושלים.
לחדר ברהימי חבר ב ,Elders-שר החוץ לשעבר של אלג'יריה ודיפלומט של האו"ם ,אמר:
"פעולה חד-צדדית מצד ממשל טראמפ הופכת מרחיקה עוד יותר את האפשרות להסדר מוסכם של הסכסוך הישראלי-
פלסטיני .השלום יבוא רק כאשר יתייחסו אל כל הצדדים בכבוד ,זכויותיהם ותלונותיהם יוכרו ,והמ"ומ יתנהל בתום לב".
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