למה שתי
מדינות
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שומרי הסף של חזון שתי המדינות

חייבים להיפרד
לשתי מדינות
כי השליטה הצבאית בגדה המערבית על כ 2.9מיליון פלסטינים
מסכנת את החזון של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
כי הזמן עובד לרעתה של ישראל ובקרוב לא נוכל להיפרד לשתי
מדינות גם אם נרצה .האלטרנטיבה היא מדינה אחת ,דו-לאומית ,ללא רוב יהודי
או מדינת אפרטהייד.
כי החברה הישראלית משלמת מחיר ביטחוני ,כלכלי ומוסרי
כבד בשביל לתחזק את הכיבוש ,מפעל ההתנחלויות והמאחזים הבלתי חוקיים.
כי ישראל תוכל להגן על עצמה טוב יותר מאחורי גבולות
ברורים ,מוכרים וברי הגנה.
כי הסכסוך ימשיך לגבות קורבנות משני הצדדים ויגדיל את
משפחת השכול.

כי בהעדר פתרון מדיני ,הבידוד הבינלאומי והחרמות
יילכו ויחריפו .מדינות העולם מכירות בזכותם של הפלסטינים להקים
מדינה עצמאית ,הגיע הזמן שגם ישראל תכיר בזכות זו.

כי הסדר ישראלי-פלסטיני יביא לחתימת הסכמי שלום
עם מדינות ערב המתונות ויוביל לשיתוף פעולה אזורי היסטורי.

כי סיום הסכסוך יביא לפריחה כלכלית למשק הישראלי,
יעודד עלייה וימשוך תיירים מכל העולם .שינוי סדר העדיפויות הלאומי
יפנה משאבים לחינוך ,רפואה ,דיור ורווחה.
כי זאת הדרך לבנות עתיד של שלום בישראל ,ולתת תקווה
לדו-קיום ,כדי שכולנו ,יהודים וערבים ,נוכל להרגיש כאן בבית.
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כי גם ראשי מערכת הביטחון קובעים
היפרדות לשתי מדינות
היא אינטרס קריטי לביטחון ישראל

הרמטכ״לים

אהוד ברק

"אג'נדת
הממשלה
תוביל למדינת
אפרטהייד
או למדינה דו
לאומית  -שתי
האפשרויות
הן סופו של
המפעל והחלום
הציוני2016 ".

אמנון ליפקין שחק שאול מופז

ראשי השב״כ

ראשי המוסד

גבי אשכנזי

בני גנץ

דן חלוץ

אבי דיכטר

יובל דיסקין

יורם כהן

מאיר דגן

תמיר פרדו

"השאלה היא
"הזמן עובד
"אני מפחד
האם יש לנו
לרעתה של
שנגיע לנקודה
את המנהיגות
ממנה יהיה בלתי ישראל...
שמוכנה ללכת
דור המנהיגות
אפשרי לחזור
את הצעד הנוסף
לפתרון של שתי הנוכחית חייב
כדי להבטיח
להחליט.
מדינות ואז זו
תהיה סיטואציה השנה ,שנה הבאה מדינה יהודית,
כאוטית2012 ".
– אנחנו חייבים כי האלטרניבה
להחליט 2012 ".היא מדינה דו
לאומית2011 ".

יעקב פרי

כרמי גילון

שבתאי שביט

דני יתום

"אני אומר לראש
"אנחנו צועדים
במהירות למציאות הממשלה כי
אין פתרון טקטי
של מדינה דו
לאומית וזו תהיה למצב הקיים.
סופה של הציונות .מוכרחים למצוא
דרך להיפרד
צריך להיפרד
מהפלסטינים2015 ".
מהפלסטינים
ולהגיע לשורה של
הסדרים שיאפשרו
לשני הצדדים חיים
שקטים יותר ועם
יותר תקווה2015 ".

עמי איילון

"הדרך היחידה
לשמור על
הציונות והנצחת
מדינה יהודית
ודמוקרטית
ברוח מגילת
העצמאות – היא
ע"י הפיכת חזון
שתי המדינות
למציאות2014 ".

אפרים הלוי

"ללא פתרון
"ללא יוזמה
"יש ערכים
המשמעות היא
מדינית המאבק
חשובים יותר
מאדמה...האיוולת והאלימות ימשיכו שתהיה כאן מדינה
אחת ,ז"א מערכת
והלחץ הבינ"ל
שבמדיניות
לבסס כאן מדינה דמוקרטית למיעוט
הנוכחית תוביל
אותנו לתוצאות דו לאומית ייגבר והעדר דמוקרטיה
לרוב ,וזאת
ותהליך הבידוד
הרסניות – הרס
מציאות בלתי
החזון הציוני 2014 ".של ישראל
נסבלת2014 ".
יעמיק2015 ".

"יש לחפש כל
"צריך לעשות
דרך כדי להגיע
כל מאמץ להגיע
להסדר מדיני
לפתרון עם
מול הפלסטינים.
הפלסטינים.
אנו צריכים
חייבים למסד
להיות מסוגלים
את רעיון שתי
המדינות  -זה חיוני להסתכל לילדים
שלנו בעיניים
למדינה ואנחנו
חזקים מספיק כדי ולומר להם
לקבוע את הגבולות שלפחות באמת
ניסינו" 2016
שלנו2012 ".

"הסכסוך הישראלי "רצוי מאד
"כל אדם
אינטיליגנטי מבין פלסטיני הוא איום שישראל תגיע
להסדר מדיני עם
שמדינה אחת עם קיומי .חייבים
הפלסטינים ,זה
 6מיליון יהודים להגיע להסכם
אינטרס עליון של
ו 7-מיליון שאינם לפני שנגיע אל
נקודת האל-חזור ,ישראל לדורנו
יהודים ,רובם
מוסלמים ,זו חוסר נקודה ממנה כבר ולדורות הבאים.
אחריות2014 ".
הרי יש פה
לא ניתן יהיה
אוכלוסייה
לחזור לאופציית
שתי המדינות לשני פלסטינית עצומה
העמים2013 ".
שלא הולכת לשום
מקום2017 ".

"ההכרזה לפיה יש לפעול
"נתניהו ובנט
לפתרון שתי מדינות היא
מובילים את
נכונה .בשלב מסוים אנו
מדינת ישראל
עלולים לראות שהפלסטינים
להפוך להיות
מדינה דו לאומית ,יעדיפו פתרון של מדינה אחת
דבר שיהיה אסון ועבורי זה פתרון לא מקובל.
אני מודאג שאנחנו מתקרבים
מסוכן לחזון
לנקודת האל-חזור2016 ".
הציוני2015 ".

