לחץ דמוגרפי של מיליוני ערבים ידרוס ישראל,
אם לא נצליח להעביר את כל הערבים למדינותיהם.

מיליוני ערבים לא יתנו לנהל ישראל כמדינה יהודית.
למזלנו כל ערבים מקומיים זכאים לבחור ממשלה ברמאללה.
משטר האפרטהייד הוקם מסוף המאה ה 20-בעזה ובאזורים . A-B
התגובה הסימטרית מצד היהודים היא הפרדה מן הערבים על פי העיקרון:
שני עמים  -שתי אזרחויות שונות.
חלוקה דוגמת קפריסין היא אופטימלית עבורנו,
אך אפשר להיפרד גם כמו שעשו קרואטים וסרבים.
אין מקרה בהיסטוריה כאשר המנצח בכל מלחמות
העביר חלקי ארצו לאויבים מובסים או  70שנה האכיל אותם.
המנצח במלחמה קובע את הגבולות.
היהודים לא חייבים לערבים אף דונם אחד בארץ,
לא תעסוקה ,לא חינוך ,לא רפואה ,לא רווחה ולא אף שקל קצבאות.
הפרדה מעם זר תתחיל רק לאחר שכל הערבים ממערב לירדן
יהפכו לאזרחי מדינתם החדשה ובירתה  -רמאללה.
ערבים קיבלו אזרחות )או תושבות( ישראלית בניגוד להמלצת האו"ם
משנת  1947על הפרדת שני עמים בפלשתינה.
ערבים ביצעו את החלטת האו"ם וגירשו יהודים מחלק ניכר של ארץ ישראל.
לכל  6.5מיליון ערבים פלסטינים מגיעה אזרחות מדינתם החדשה.
זו זכות ולא עונש.
הפרדת שני העמים על בסיס האזרחות זה שלב הכרחי
לשחרור ארצנו גם ביהודה ושומרון.
הפרדה מן הערבים תבוצע בשלושה שלבים:
אזרחות אחידה לכל ערבים פלסטינים <
< ניתוק כלכלי < העברה לערים ללא יהודים עקב חוסר פרנסה בישראל.

לאחר משאל עם על הפרדת היהודים מן הערבים
על בסיס שתי אזרחויות שונות,
כל ערבים מקומיים ישלמו מס הכנסה ,מס בריאות ומס ביטוח לאומי -
ברמאללה.
אף אחד לא יגורש מביתו ,אך ל 2-מיליון ערבים תשתנה כתובת
כדי לדרוש את הבטחת הכנסה ,ביטוח בריאות ,דמי אבטלה,
קצבאות ,משכורות למורים וכו'.
הכתובת תהיה ברמאללה.
*
עדיף להעסיק בישראל רק ערבים עם תעודות של רשות הערבית.
בהדרגה כל ערבים מקומיים ייקלטו ברמאללה ,שכם ,ג'נין ,קלקיליה,
טולכרם ,חברון ,יריחו ,אבו-דיס ,בית-לחם ,עזה וכו'.

***

***
הנה תמריצים לעבור לרשות הערבית
כל  6.5מיליון ערבים מקומיים ישתתפו בבחירות רק ברמאללה,
התרים לעבודה בישראל רק לערבים עם תעודות של רשות הערבית,
תשלומי מס הכנסה ,ביטוח בריאות ,ביטוח לאומי הערבי
– ישולמו לרשות הערבית ברמאללה,

קצבאות ,משכורות למורים ופקידים ,טיפולים בבתי חולים וכו'
– -רק מהתקציב של רשות הערבית,
כל ערבי רשאי לקבל סכום הולם עבור דירתו או ביתו,
גבולות של רשות הערבית ישמור צה"ל.

***

***
ערבים קיבלו אזרחות )או תושבות( ישראלית בניגוד להמלצת האו"ם
משנת  1947על הפרדת שני עמים בפלשתינה.
ערבים ביצעו את החלטת האו"ם וגירשו יהודים מחלק ניכר של ארץ ישראל.
הערבים לעולם לא יעזבו ישראל בעצמם כל עוד -
היהודים מספקים כל התנאים לריבוי ושגשוג לעם זר בתוך ארץ ישראל.
לכן צעד ראשון והכרחי על מנת להשתחרר מן הנטל הערבי הוא-
החלפת אזרחות ל 2-מיליון ערבים.
הגיע הזמן לשחרר את ה"נכבשים" ולהשוות זכויות ערבים בירושלים,
חיפה ויפו  -לזכויות יהודים ברמאללה ,שכם ועזה.
די לכפות אזרחות )או תושבות( ישראלית על לאום זר !
אזרחות פלסטינית-ירדנית ☪  ,אבו-דיס ושועפאט  -לערבים,
אזרחות ישראלית ✡ וירושלים – ליהודים !
דרוזים ,צ'רקסים ,סלאבים  , ...במידה ואין להם אזרחות אחרת,
יכולים להישאר אזרחי או תושבי מדינה יהודית.

***

***
סדר עדיפויות למדינת ישראל
א .רוב יהודי מוחלט ,יותר מ90% -
ב .שטח סביר וגבולות מוגנים.
ג .אין צבא ערבי בין הים לירדן.
ד .צורת שלטון :דמוקרטיה פרלמנטרית.

***
לאחר שינוי אזרחות  -תגבר תחרות בין ערבים על מקומות עבודה בישראל.

