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שתי מדינות לשני עמים
זהר ויעקב שביט 04:33 28.03.2012

הנה פתרון ל"בעיית מגרון"  -לא פתרון "יצירתי" ,אלא כזה המשקף את המציאות :באזור המכונה ארץ ישראל המערבית יקומו
שתי מדינות  -מדינת ישראל ומדינת ארץ-ישראל.
היסודות למדינה החדשה הונחו ב .1967-מאז היא התפתחה וזכתה לאוטונומיה רחבה :כוננה מערכת שלטון עצמאית ,מערכת
חוקים נפרדת ,ועוד מעט קט תהיה לה גם אוניברסיטה משלה .לתושבי מדינת ארץ ישראל זהות ייחודית ,היגיון מיוחד ,וגם לשון
עברית ייחודית .הם אינם מכירים במערכת החוק והמשפט של מדינת ישראל ,אף כי הם נהנים ברצון מתקציביה  -במישרין
ובעקיפין  -תקציבים המורעפים עליהם בנדיבות ,ועל אף שמערכת המשפט שלה נוטה להם רוב חסד.
אחרי כמעט יובל שנים בשלה השעה לשתי המדינות השכנות להיפרד בהסכמה הדדית .בצד האחד של הגבול יהיו כל אלה,
שכדברי אחד מראשי מדינת ארץ-ישראל ,לא נטעו אף פעם עץ ,לא בנו בית ,ולא סללו כביש ,שלא לדבר על כך שלא הקימו אף
יישוב ואף עיר ,ואילו בצד האחר ישכנו לבטח בצל השכינה המתנחלים החלוצים.
כדי לתת למציאות הזאת תוקף רשמי ,יתכנסו ויבואו אל עפרה ,או אל בית-אל ,ראשי המדינה החדשה ,ושם יכתבו את מגילת
העצמאות של מדינת ארץ-ישראל ,וייבחרו לה הימנון ודגל .אחר כך תוקם ממשלה עצמאית ,ובה יכהנו ,בין היתר ,זאב אלקין
כשר המשפטים ,משה פייגלין כשר החינוך ,ודני דנון כשר החוץ )שפועלו הראשון יהיה לנתק את היחסים עם מדינות אירופה
האנטישמיות ,ולזכות בהכרה גורפת של טוגו בעצרת האו"ם(.
עשו לנו לייק וקבלו חדשות ופרשנויות ישירות לפייסבוק שלכם
אקדמיה חדשה ללשון עברית תטהר את העברית מכל הביטויים השמאלניים והכופרים שנטמעו בה וטימאו אותה .בתי המשפט
ידונו לפי מערכת חוקים שתקרא "הלכת ארץ-ישראל" ,ושידורי הטלוויזיה המתייוונת מן המדינה השכנה ייחסמו .התיאטרון
הלאומי של מדינת ארץ-ישראל יעלה על במתו רק מחזות יהודיים וציוניים כשרים .בספריות בגני הילדים ישכנו לבטח ספרים
כגון "דני דין במערת המכפלה" ,וילדי הגן יפתחו את הבוקר בשירת "על כל גבעה נידחת  -השקדייה פורחת".
כדי לבסס את עצמאותה ואת אי-תלותה תכריז ממשלת מדינת ארץ-ישראל ,כי אזרחיה יפסיקו לשלם מסים למדינת ישראל,
ואילו היא לא תבקש ממדינה זו סיוע כספי כלשהו ,שכן מדינתם תפרח ותשגשג על כל רכס הר ועל כל גבעה בלי שתזדקק
לאגורה מתקציבה של מדינת ישראל  -די יהיה לה בתרומותיהם של אוונגליסטים ושל טייקונים יהודים מארה"ב .על המדינה
החדשה יגן צבא הגנה לארץ-ישראל  -שחוד החנית שלו תהיה סיירת נוער הגבעות.
עד עכשיו היתה מדינת ארץ-ישראל "מדינה בדרך" .עתה הגיעה השעה שתושביה יהיו "עם חופשי בארצם"  -ובא לציון גואל.
מדינת ישראל תכיר במדינה החדשה לפי העיקרון של "שתי מדינות לשני עמים" ,וזאת בתנאי אחד :שתושבי מדינת ארץ-ישראל
לא יתעוררו בוקר אחד ויכריזו" :זו שלנו  -זו גם כן".
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