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 בסופה של מדינת ישראלתמיכת ארגון זוכרות 

 "להכיר בחוב המוסרי שגרמו " במטרה הוקמה (581983515 מספר עמותה) עמותת "זוכרות
ולהכיר במימוש זכות השיבה של הפליטים  המדינה ומוסדותיה לעם הפלסטיני...

הזיכרון ולקיחת האחריות על " וטוענת כי העמותה מקדמת את זכות השיבה". והפליטות
הנכבה הפלסטינית ע"י הציבור היהודי בישראל הם תנאי בסיסי והכרחי לפיוס ושלום בין 
העמים, אך הם אינם מספיקים. בין השאר חייבת להתלוות אליהם גם קבלה של זכות 

 ".השיבה של הפליטים

  ,כאשר הפליטים ]הפלסטינים[ יחזרו, היהודים הסבירמקים הארגון, איתן בורנשטיין" :
לא תוגדר יותר יהפכו למיעוט במדינה. ישראל כמדינה יהודית תשתנה באופן קיצוני, ו

יהיו יהודים, ייתכן ו..בעצמם... ככזאת. ליהודים לא תהיה אפשרות יותר לקבוע את עתידם.
ציונית, ויעדיפו להשתמש -רובם ממוצא אירופי, שלא יהיו מסוגלים להסתגל למציאות הלא

 בדרכון הזר שלהם לעבור למקום אחר...".

 מדינה ציונית", ומתייחס לישראל כ-הארגון תומך "בפתרון של מדינה אחת" או "פלסטין לא
 גזענית".מערכת "ציונית אתנית והמושתת על 

  וללא "זכות השיבה, הישראלים לעולם יגונו 03/8-, ה"כיבוש" החל בבורנשטייןלפי ,
 ככובשים".

  :ממני הארגון כוללים ארגוני סיוע כנסייתיים כגוןBroederlijk Delen  ,)בלגיה(Finn 
Church Aid  ,)פינלנד(Misereor  ,)גרמניה(CCFD  ,)צרפת(ICCO  ,)הולנד(Christian Aid 

 )אירלנד( והוועדה המנוניטית המרכזית. Trocaire )שוויץ(,  HEKS/EPER)בריטניה(,  

 :מימון

 2102 2102 פרויקט מממן

Broederlijk Delen )תמיכה ארגונית )בלגיה 
אלף  1/) אירו 51,111

 ש"ח 113,323 מסוכנות הפיתוח הבלגית(

Finn Church Aid )קידום שיח על  )פינלנד
 שיבת הפליטים

 ש"ח 185,905 

Misereor )ש"ח 271,773 כללי )גרמניה  
CCFD )ש"ח 260,506  )צרפת  
ICCO )ש"ח 245,861 כללי )הולנד  

Christian Aid  )בריטניה( 
קידום שיח על 
 ש"ח 161,000 ש"ח 147,371 שיבת הפליטים

HEKS/EPER )ש"ח 80,543 ש"ח 112,418 חינוך )שוויץ 
Trocaire )ש"ח 46,000 ש"ח 100,972 עדויות )אירלנד 

  ש"ח 84,203  הוועדה המנוניטית המרכזית
 

 :במדינה אחתתמיכת הארגון 

  רוב הפעילים של הארגון תומכים בהסדר של כי " אישרמייסד הארגון איתן בורנשטיין
 מדינה דמוקרטית אחת".

  סטוריתיההכרזה על מדינה אחת בפלסטין ההאת " 1112ברונשטיין אימץ בשנת "
  המצהירה כי:

o  פתרון שתי המדינות מתעלם מהעובדות הפיזיות והפוליטיות בשטח, וכן"
מבוסס על הנחה מופרכת של שוויון ביחסי הכוח והתביעות המוסריות, בין 
אלה החיים תחת כיבוש והתנחלות קולוניאלית מחד, ובין המדינה 

 הצבאי מאידך". שלית והכובהקולוניא

o  פתרון שתי המדינות מקבע את מעמד הפלסטינים בישראל במצבם הנוכחי"
כאזרחים מדרגה שניה במולדתם, במדינה גזענית השוללת את זכויותיהם 

http://www.nakbainhebrew.org/
http://www.nakbainhebrew.org/
http://www.zochrot.org/menu/%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://www.zochrot.org/menu/%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://onedemocracy.co.uk/documents/thinking-practically-about-the-return/
http://www.shalomlife.com/news/12761/the-return-of-the-refugees-will-bring-peace/
http://www.shalomlife.com/news/12761/the-return-of-the-refugees-will-bring-peace/
http://www.scribd.com/doc/57697843/071219-Onestate-Hebrew
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זכויות פוליטיות, חוקיות,  –באמצעות חוקי יסוד המעניקים זכויות יתר 
רון שתי המדינות שולל את ליהודים. יתרה מזאת, פת –חברתיות ותרבותיות 

 זכותם של הפלסטינים החיים בגלות לשיבה למולדתם..."

 מסמך קייפטאון:

ישראלי קיצוני, אשר המימון השוויצרי -, זוכרות והארגון הפלסטיני בדיל )ארגון אנטי1101בשנת 
משלחת לימודית לעיר קייפטאון,  ארגנושלו הוקפא בעקבות פרסום של קריקטורות אנטישמיות( 

 "ללמוד ממקרים של גירוש ושיבה". במטרהדרום אפריקה, 

 לות:", שמסקנותיו כולמסמך קייפטאוןבעקבות הביקור, זוכרות פרסמו את "

 :חזון למדינה חדשה

 ת הפוליטית שתיווצר בפלסטין שלאחר הציונות תהיה אנו מקוות כי הישו" - המדינה מבנה
מדינה אחת ודמוקרטית )בניגוד לעקרון ההפרדה האתנית הגלום ברעיון שתי המדינות( תוך 

מיליטריזציה, בין אם תקיים -הפרדה ברורה בין דת ומדינה. מדינה זאת תעבור תהליך דה
 (15" )עמוד צבא קבע קטן ובין אם לאו.

 שנלמד מניסיון חוקי ההגירה וההתאזרחות במדינות עם חוקי גזע קח חשוב "ל - אזרחות
כמו ישראל ודרום אפריקה של עידן האפרטהייד הוא שיש לשלול לחלוטין כל בסיס גזעי או 

(, המקנה 0351אתני לאזרחות. מרכיב מרכזי בתהליך יהיה ביטול מוחלט של חוק השבות )
ת ברורה לפליטים פלסטיניים שבים. אזרחות אוטומטית ומיוחסת ליהודים, ומתן עדיפו

יהודי התפוצות יהיו רשאים עדיין לבקש אזרחות, כמובן, אך לא ייהנו מכל עדיפות בתהליך 
 (15" )עמוד ההתאזרחות בארץ.

 ברוח הפיוס, בתחום הסימבולי, רשויות תקופת המעבר והישות המדינית " - ושפה סמלים
ת. העברית והערבית יהיו אפוא שפותיה לשוניו-העתידית בפלסטין יקבעו מדיניות של דו

במקביל לתהליכי היווצרות של תרבות אנו  הרשמיות של המדינה וייהנו ממעמד שווה.
מציעות לקדם דיון ציבורי באשר לשמה של המדינה החדשה, דגלה ושאר סמלים וייצוגים. 

מת ציוניזציה של המרחבים הציבוריים בתהליך הק-כיוון שאנו מכירות בחשיבות הדה
המולדת המשותפת, אנו מכירות בחשיבות המיפוי מחדש ושינוי השמות של רחובות ושאר 

מרחבים ציבוריים תוך שיתוף הציבור במידת האפשר, על מנת ליצור מקומות בעלי 
 (/1" )עמוד  משמעות לכול.

 סופה של הריבונות היהודית:

, איתן (1118, יולי מחשבות מעשיות על שיבת פליטים פלסטיניםבמאמר הפורש את תוכניתו )
בורנשטיין מתאר את ההשלכות המעשיות למדינה החדשה. הציטוטים הבאים מתייחסים 

 לאוכלוסייה היהודית:

 "  האקסלוסיביות בשליטה בארץ, על הרוב היהודי היהודים מוותרים על הריבונות, על
המובטח. אחרי סוציאליזציה של יותר ממאה שנות ציונות זה דורש מאמץ והעזה. 
במצב של שיבת פליטים, היהודים יהפכו למיעוט בארץ. ישראל כמדינה יהודית תשתנה 
 באופן רדיקלי כך שעצם הגדרתה הנוכחית תהיה בלתי רלבנטית בעתיד. היהודים לא

יוכלו יותר לקבוע באופן בלבדי את עתידם שלהם ושלהפלסטינים. כמיעוט בדמוקרטיה 
 (058" )עמוד יהיו להם זכויות ־ אבל גם אילוצים רבים.

 " חיים בארץ כמיעוט גם מאפשרים ליהודים להמשיך בחייהם פחות או יותר במתכונת
ים להשתנות דומה לזאת שאליה הם רגילים: חייהם ביישובים היהודיים לא צריכ

באופן רדיקלי ודרמטי, וגם אם כן ־ שינוי זה יהיה הדרגתי ובהסכמה. היהודים יוכלו 
להמשיך ליצור בעברית, ללמוד את ההיסטוריה היהודית ולטפח תרבות יהודית 

 (021" )עמוד ועברית.

 "ציוני –יתכן שיהיו יהודים, בעיקר ממוצא אירופי, שלא יוכלו להסתגל למצב הלא
נצל את דרכונם האחר כדי לנדוד למקום אחר, אך עדיין יישארו כאן רבים ויעדיפו ל

 (.021" )עמוד אחרים ־ מהם כאלה שפשוט אין להם לאן ללכת או אין להם יכולת לכך.

 

http://zochrot.org/en/content/study-visit-cape-town
http://zochrot.org/sites/default/files/study_visit_to_cape_town_final_0.pdf
http://zochrot.org/content/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
http://www.zochrot.org/sites/default/files/sedek_3.pdf

