מכתב פומבי לחברי האופוזיציה  -אל תקחו חלק בחגיגות העברת השגרירות
שלום רב,
אנו קוראים לכם להתעשת ,לא להשתתף ולא לתמוך בטקס לציון העברת שגרירות ארצות -הברית לירושלים,
ולהשמיע יחד איתנו קול צלול וברור נגד המהלך החד -צדדי ,והשלכותיו ההרסניות על תהליך השלום ועל
היציבות באיזור.
ירושלים היא בירת ישראל ותהיה כזו עם או בלי השגרירות האמריקנית .העברת השגרירות באופן חד -צדדי
בעיתוי הנוכחי ,מהנפיצים שידעה ישראל ,היא צעד ציני ומסוכן ,שלא רק שלא יעגן את הריבונות הישראלית
בירושלים ,אלא עלול להוביל להבערת השטח בירושלים ,בגדה ובעזה ,ולהגברת המתיחות המדינית
והביטחונית באיזור.
רק בשבת האחרונה שר הביטחון הבהיר בעצמו כי "למהלך יהיה מחיר ושווה לשלם אותו" .את חוסר -
האחריות של ליברמן ביחס לגורל האזור אנחנו מכירים היטב ,אבל עליכם ,חברי האופוזיציה ,חלה אחריות
להרתיע ולהתריע ,ולא לחגוג עם הימין המתנחלי מהלך בעייתי וחסר אחריות שכזה.
כולנו מייחלים ליום ,בו העולם כולו יכיר בירושלים כבירת ישראל ,ומדינות רבות יעבירו אליה את השגירויות
שלהן ,ובנסיבות אחרו ת ,העברת שגרירות ארה"ב לירושלים אכן תוכל להיות יום חג אמיתי ופתחו של עידן
חדש במזרח התיכון .אך ללא הסכם בינינו ובין הפלסטינים ,המבוסס על פתרון שתי המדינות עם שתי בירות
– בירושלים המערבית ובירושלים המזרחית – ישראל תמשיך להיתפס כמדינה כובשת וסרבנית שלום,
ועתידה כמדינה יהודית ודמוקרטית ימשיך להתערער נוכח התחזקות נתניהו והימין המשיחי.
אנו מצפים מכל מי שמתנגד למדיניות הסיפוח של ממשלת נתניהו להביט למציאות בעיניים ולנהוג באחריות.
בשבוע הקרוב תוביל תנועת "שלום עכשיו" קמפיין ,אשר נועד להשמיע קול זעקה נגד המהלך המסוכן.
אנו קוראים לכם  -אל תהיו ניצבים במופע המשיחי של נתניהו וטראמפ.
אל תעניקו בנוכחותכם לגיטימציה לאויבי השלום .אמרו אמת לציבור ששלח אתכם.
לא ככה ,לא עכשיו – העברת השגרירות בעת הזאת פוגעת בישראל ומסכנת את הביטחון של כל תושבי
האזור .אנו מצפים ממי שנבח רו להיות האופוזיציה לשלטון הימין ,להתנהל בהתאם ולהציג אלטרנטיבה
בסוגיה המורכבת והחשובה ביותר לעתידה וביטחונה של מדינת ישראל.
בברכה,
תנועת שלום עכשיו

