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 .במועדון, בדיוק 10.11בשעה  ,א"ח בחשון תשע"כ, 11.2111., השבוע, שבת-קבלת

 

כל משתתפי קבלת השבת מוזמני לחזור .שלוםולדרך היצחק רבין קבלת השבת תוקדש ל

  .בעצרת רבין בשבת האחרונהולקחת חלק , גם לאחר קבלת השבת, למועדון

 .שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין 51במלאת , בעצרת  ,דברי רות גביזון

מדינה יהודית פתוחה : הוא החזון של ההכרזה על הקמת המדינה. החזון שאני מציעה אינו חדש"

ושומרת על זכויותיהם , אך גם מקיימת שוויון מדיני וחברתי מלא לכל תושביה, לקיבוץ גלויות

חיים בני המיעוט הערבי כשותפים על בסיס ייצוג  מדינה בה. התרבותיות והקהילתיות, האישיות

שלנו הייתה  הכרזת העצמאות   ...כל תושביה  מדינה המתחייבת לפתח את הארץ לרווחת. ושוויון

היא . סוד כוחה היה בכך שמחנות שונים יכולים היו להתאחד סביבה. מסמך מרגש ומלהיב

   .ור מהו הצור שבו הוא בוטחאך נתנה לכל אדם לבח, נחתמה מתוך ביטחון בצור ישראל

יש האומרים לנו כי זו   אבל, "יהודית ודמוקרטית"כיום ישראל בחרה להגדיר את עצמה כמדינה 

תובעים , בשם הדמוקרטיה וזכויות האדם. י עלינו לבחור בין שני הערכיםסתירה פנימית וכ

תובעים מאיתנו להשלים עם , ובשם אותו אופי יהודי; מאיתנו לוותר על האופי היהודי של המדינה

ישראל . להסכים לתביעות אלה  אסור בשום אופן   .פגיעות חמורות בדמוקרטיה ובזכויות האדם

גם מימוש החלום לעצמאות יהודית וגם . גם יהודית וגם דמוקרטיתיכולה ואף חייבת להיות 

המחויבות . גם מדינת הלאום של העם היהודי וגם מדינת כל אזרחיה  .מופת של חברה צודקת

אך אינה יכולה לבוא , ההכרחית לדמוקרטיה ולזכויות אדם חייבת לבוא לצד המטרה הלאומית

והניסיון ליטול ממנה את טעם קיומה , ם היהודיישראל הוקמה כמדינת הלאום של הע. במקומה

הגדרה עצמית לאומית גם . לא יביא לחיזוק הדמוקרטיה או להגנה טובה יותר על זכויות האדם

הוא אינו ; האופי היהודי של מדינת ישראל הוא הגשמת רצונו של הרוב. היא חלק מזכויות האדם

   .מנוגד לדמוקרטיה אלא מתחייב ממנה

הלך לאוסלו משום שהיה  רביןש  אין ספק בלבי. את ישראל יצחק רביןראה   שכך אין ספק בלבי

לכן מחריד עוד יותר . ישראל כמדינת העם היהודי  משוכנע שזו הדרך היחידה לשמור על

לא " מדינה יהודית"ברור לחלוטין כי   ".רודף"שמתנגדיו ציירו אותו כבוגד או גזרו עליו דין 

וגם לא כמתכון להשלטת הדת , יתר להפליה או קיפוח של המיעוט הערביכה, רבין בעיני, התפרשה

ברור לחלוטין גם שמדינה דמוקרטית לא התפרשה בעיניו כויתור על השאיפה . על המדינה

, במקום היחיד שבו היהודים הם רוב מוצק, הציונית לתחייתו של עם ישראל בארץ ישראל

http://www.metzilah.org.il/index_print.php?p=563     .ויכולים לחיות חיים יהודיים מלאים
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