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י״ג כסלו ,תשפ״א

שלום רב,

הנדון 73 :שנים לכ״ט בנובמבר – עתיד המפעל הציוני בארץ ישראל

אמש ציינו  73שנים ל-כ"ט בנובמבר  ,1947היום בו החליטה עצרת האומות המאוחדות על סיום המנדט
הבריטי בארץ ישראל ,חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית ולצידה מדינה ערבית .תוך הפגנת אחריות
היסטורית וגישה מעשית ,הנהגת היישוב היהודי נענתה להצעת החלוקה בה הייתה גלומה ההבטחה
לרוב יהודי במדינת ישראל.
כתוצאה לסירוב ההנהגה הערבית המקומית וכל מדינות ערב להשלים עם קיומו של בית לאומי יהודי,
ידענו סדרת מלחמות ולא מעט אלימות ביניהן.
מהניצחון ההרואי של היישוב היהודי הקטן במלחמת העצמאות ועד היום ,חוותה ישראל אתגרים
מבית ומחוץ עד היותה למעצמה אזורית החזקה מכל יריביה .עוצמתה הצבאית ,הטכנולוגית,
הכלכלית ,ולמרות אין סוף מחלוקות  -גם החברתית ,היוותה ומהווה מרכיב מרכזי בשינוי המרתק
בהתייחסות לישראל בזירה האזורית ,המתממש לנגד עינינו בקצב מסחרר.
מדינות אשר לחמו בנו ,כרתו עמנו הסכמי שלום .אחרות שהחרימו ,הסיתו ,גינו ותרמו למתנגדינו,
חתמו ומתכוונות לחתום הסכמי נירמול יחסים .לא זאת בלבד שזה מכבר לא עוד "העולם כולו נגדנו"
אלא שגם באזור ,מדינות משנות מגמה מעויינות לשיתוף פעולה .ההכרה המתרחבת והולכת בקיומה
של מדינת ישראל ,ביתו הלאומי של העם היהודי ,מהווה עוד ראייה להצלחה הייחודית של המפעל
הציוני.
אך עוצמתה של ישראל והשינויים הדרמטיים באזורינו לא שינו ואין ביכולתם לשנות את המציאות
שבלב א"י חיים היום קרוב ל  3מיליון פלסטינים ושני מיליון נוספים ברצועת עזה .הם לא ילכו לשום
מקום .רעיונות קיצוניים ומשאלות לב לא יעלימו אותם.
 73שנים מאז היום המיוחד הזה ,ישראל עומדת בפני הכרעה גורלית  -להתמזג עם אותם מיליוני
פלסטינים כך שייחיו בתוכנו ,או להיפרד מהם.
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האיום העיקרי על המפעל הציוני אינו מאויב מרוחק .הוא גלום בסכנת אבדן הרוב היהודי המוצק
בארצנו .את זה אפשר למנוע אך גם חלילה לגרום  -במעשה (חקיקה) או מחדל (סיפוח זוחל)  -לסיפוח
מיליוני הפלסטינים.
ההיפרדות מהפלסטינים היא צו ציוני וצורך ישראלי ראשון במעלה .ישנה הסכמה רחבה כי זאת הדרך
היחידה להבטיח את הרוב היהודי המוצק בארצנו לדורות.
ההיפרדות אינה קלה או פשוטה ,אך לא זאת בלבד שהיא ברת ביצוע ,אלא שביצועה המושכל ישדרג
את ביטחון ישראל .בין אם צודקים הטוענים שהתנאים כרגע אינם מאפשרים הסדר שתי מדינות ,ובין
אם טועים ,את מגמת הגלישה למציאות של מדינה אחת לשני העמים חייבים לעצור .ובעצירתה לא די:
יש  -וניתן  -להפוך את המגמה ובצעדים מדודים להביא להפרדות אזרחית תוך המשך השליטה
הביטחונית עד בוא הסדר.
בשם מאות חברי תנועת ״המפקדים״ אני קורא לך לפעול לאימוץ עקרון ההיפרדות כמדיניות
ישראלית ולקידום מהלכי הפרדות תוך בלימת מהלכים מסוכנים של סיפוח זוחל להבטחת המשך
קיומנו כמדינה יהודית ודמוקרטית על פי ערכי מגילת העצמאות.
בין היפרדות מהפלסטינים לבין התחברות עימם ,רק החלופה הראשונה היא יהודית וציונית.
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