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לנתץ בכל מחיר
מיד אחרי הירצחו של יצחק רבין ז”ל
גדשו את דפי העיתונות אינספור הספדים
ומאמרים, כתבות והגיגים, בדבר דרכו,
דמותו ומורשתו. מה לא נכתב אז על
הצורך להנציח את חזונו וצוואתו לשלום?
מה לא נאמר אז על החשיבות של עקירת
העשבים השוטים בחברה הישראלית
והנחלת המסר כי לרצח פוליטי אין מקום

בחברה נאורה?
אך ראו זה פלא: עשר שנים בלבד חלפו
ואותם אוחזים בעט, אותם בעלי טורים,
משתלחים במפעל ההנצחה לזכרו של
רבין. בידם האחת הם כותבים כי הסכנה
לרצח ראש ממשלה נוסף בישראל טרם
הוסרה, ובידם האחרת משתלחים עד כלות
במפעל ההנצחה. בלהטוטנות מילולית הם
אומרים דבר והיפוכו. הם תמיד יוכלו
לשלוף מאמר פרי עטם, שאומר את מה

שתבקש לשמוע וגם את ההפך הגמור.
בחלוף עשור לרצח רבין כל מה שניתן
היה לכתוב או להיאמר כנראה כבר נכתב
ונאמר, ועתה בשם הצורך לחדש, בשם
הצורך לנפץ מיתוסים ולשחוט פרות
קדושות, יוצאים נגד מפעל ההנצחה. כמה
אירוני שדווקא בשבוע שבו פתח הרוצח
יגאל עמיר בקמפיין ציבורי לשחרורו,
ואיתו עדת תומכים ומעודדים, דווקא
כאשר ההקצנה בחברה הישראלית רושמת
שיאים חדשים, מתרבה הביקורת בדבר

הנצחה עודפת לזכרו של רבין.
הרצח של רבין היה רצח פוליטי ומפעל
ההנצחה לזכרו אינו פולחן אישיות אלא
סכר איתן מול הנחשול של קנאות
פוליטית, שנאת חינם והקצנה. הנצחתו
בכל פינה, בכל קרן רחוב, כמוה כתזכורת
מתמדת לדורות הבאים למעשה הנבלה
המתועב ואמצעי להעברת מסר לדור
הצעיר בישראל, השולל אלימות כדרך
להשגת יעדים פוליטיים ומבקש להבטיח
כי הלקח נלמד. יש להמשיך בכך למען
הדורות הבאים וכאמצעי התגוננות מפני
מבקשי נפשה של הדמוקרטיה הישראלית.

ראש המועצהמוטי דלג'ו,
האזורית דרום השרון

למה עלו (וירדו) מחירי הדלק
מחירי הדלק בעולם ירדו בשבועות
האחרונים, אבל הם כלל לא היו צריכים
לעלות לרמה שאליהם עלו בסוף החודש
שעבר. עליית המחירים האחרונה נבעה
ישירות משרשרת פגעי הטבע במפרץ
מקסיקו, שאכן פגעו קשות בתעשיית
הנפט האמריקנית, אך עדיין מדובר
בפגיעה אזורית שהשפעתה צומצמה עלַײ
ידי שורת צעדים החלטיים שנקט הממשל
האמריקני. כתוצאה מכך מחירי הנפט
ירדו מיד מכַײ70 לַײ60 דולר לחבית, אבל

גם לרמה זו אין הצדקה.
עד לפני פחות משנתיים היה מחיר של
30 דולר לחבית החלום הרטוב של
מפיקות הנפט. המחירים קפצו לפני שנה
בדיוק וחצו את קו הַײ50 הדולר לחבית
בשל מה שהוגדר אז כ„סכנה לייצוא הנפט
מניגריה”, המשך הטרור בעיראק והתח-
זיות לחורף קשה. שום גורם מרסן לא
הצליח או לא רצה להצליח להוריד את
המחירים לקו הַײ25 עד 30 דולר לחבית,
שהוא המחיר ההגיוני המוסכם אפילו על
אופ"ק, למרות שבשום מקום לא נרשם

מחסור בנפט ובמוצריו.
מחירי הנפט העולים, בעיקר בגלל
סחר ספקולנטי, מהווים סיכון לכלכלה
העולמית ומחייבים את החזרת השליטה
בהם לממשלות, שתשיב את הסדר והרוגע
לשוק. במצב של סדר ורוגע כזה, מחיר
חבית נפט אמור להיות ברמת הַײ30 דולר

לחבית ומחירי הדלק — בהתאם.
מצפה אבי”במוטי קופרברג,

מכתבים

נשיא סוריה קיבל השבוע ארכה לתחבולותיו הבלתי
נלאות, בעיקר בזכות סיבה אחת: עדיין לא נפלה
בוושינגטון החלטה להפילו כפי שהופל תאומו בעיראק.
עד אמצע החודש הבא, אז יושלם דו"ח החוקר הגרמני
דטלב מליס, נוקטת וושינגטון „קו אירופי” בכל הנוגע
לאסד ולמשטרו: לא כדאי להפיל אותו, כיוון שכל
אלטרנטיבה שתבוא במקומו תהיה גרועה יותר. חסידי
אותו קו מפנים את האצבע לעבר עיראק ולבעירה
השוררת שם מאז הופל סדאם. אלא שגישה סלחנית זו,
שמקורה בגישה הפייסנית של מזכירת המדינה קונדוליסה
רייס, עלולה להתברר כטעות קשה. אם פחד מוות נפל על

המשטרים לפני שנתיים הוא מאבד מעוצמתו.
אם יחוש אסד שוושינגטון החליטה להשאירו על כיסאו
רק בגלל המהומה בעיראק, הוא יעשה כל שביכולתו כדי
להגדיל אותה ולזרוע עוד ועוד אלימות שם. חורבנה של
עיראק יהפוך להיות הערובה להצלחתו. כך תכרה ארה”ב
לעצמה בור: מחשש להסתבכות חדשה בסוריה היא תעמיק

את הסתבכותה בעיראק עוד ועוד.
על ארה”ב להבין כי במזרחַײהתיכון לא ישררו תנאים
של יציבות אם המשטר הסורי יישאר על כנו: לא בעיראק,
לא בלבנון, לא בהקשר הפלשתיני, לא בירדן ואפילו לא
בהקשר של ערביי ישראל. בכל אלה מעורבת מערכת
המודיעין הסורית. איַײאפשר יהיה לטפל בעיראק תוך
התעלמות משכנתה, שכן המזרחַײהתיכון הנו כלים
שלובים. ככל שיחוש המשטר בדמשק לחץ קיומי, כך הוא
יבקש ללבות מחדש את האינתיפאדה הפלשתינית, שכן
עדיף לו שהעולם יתעסק בישראל ובצרותיה במקום
בצרותיו. ואכן, את חזרת האלימות הפלשתינית, שמקורה

בחלקה בהוראות מדמשק, ניתן לחוש כבר עכשיו.
בעולם המוגדר על ידי דמוקרטיה, זכויות אדם ומלחמה
בטרור לא ייתכן שיישאר על כנו משטר המשמש מגן
לארגוני הטרור הרצחניים ביותר: הארגונים הסוניים
בעיראק, הארגונים השיעיים בלבנון והארגונים הפלש-
תיניים. למשטר זה אף נזקפת שורה ארוכה של רציחות

פוליטיות, הן בסוריה עצמה והן בלבנון, ודי להזכיר את
האחרונה שבהן — חיסולו של שר הפנים ראזי כנעאן.

למרות „הנסיגה” מלבנון ממשיכה סוריה לבחוש
בלבנון, אם באמצעות שליטי הבובה שהמליכה בביירות,
אם באמצעות מיליון המתנחלים הסורים שהותירה שם,
ואם באמצעות ארגון חיזבאללה. סוריה היא בעלת הברית
היחידה בעולם שנותרה לאיראן, זו שמנהיגה הצהיר

במפורש על רצונו במחיקת ישראל מן המפה.
העולם לא היה בטוח שלסדאם יש נשק להשמדה
המונית. לגבי סוריה העולם בטוח, שכן לדמשק יכולות
כימיות וביולוגיות מוכחות. ואם העולם שכח את טבח
אלחאמה בשנת 82', כאשר המשטר הסורי חיסל כַײ20 אלף

מאזרחיו, מן הראוי להזכיר לו זאת.
סדר אזורי חדש, השגת יציבות מזרח-תיכונית,
דמוקרטיה וזכויות אדם מחייבים לסיים את משטר הבעת'
השני. כמו בעיראק כך גם בסוריה: דיקטטורת הבעת' היא

|■|הבעיה ולא הפתרון.

10 שנים לרצח רביןז'אק שיראק

לא שכחנו, חבר
יצחק רבין נרשם בדפי ההיסטוריה כמדינאי
דגול, כחייל מצטיין שהפך ללוחם למען השלום.
אנצור תמיד את זיכרו — אדם משכמו ומעלה,
פטריוט ללא פשרות, מנהיג נחוש שידע לדחות את
אשליית הגורליּות של העימות ולפתוח באומץ את

הדרך לתקווה.
בַײ6 בנובמבר 1995 נכחתי בהר הרצל בהלווייתו

של רבין, לצדם של כַײ80 ראשי
מדינות וראשי ממשלות. בהלוויה
נכחו מלבד קרוביו גם כל אלה
מרחבי העולם שביקשו להביע את
כאבם, וגם את האמונה שחובה

להמשיך ולהתמיד במפעלו.
היתה זו שעה של התרגשות
עמוקה. היום, אני חושב על לאה רבין
ז”ל, אישה נהדרת שנלוותה לבעלה
בכל מאבקיו והמשיכה אחרי מותו
את מחויבותו, על ילדיו ונכדיו, על
כל אלה שנלחמו לצדו של האיש

הדגול הזה, וגם על העם הישראלי.
רבין היה קודם כל אחד מגיבורי

'ההרפתקה הישראלית'. בכל החזיתות, ממלחמת
השחרור ועד מלחמת ששת הימים, הוא זכה ליראת
כבוד מצד כולם, ידידים ואויבים. הוא גילם את הדור
שהפריח את השממה וייסד דמוקרטיה תוססת, תוך
הגשמת חלום בן אלפיים שנה: להעניק מולדת לעם
היהודי ולקבל את פניהם של כל היהודים שסבלו

מרדיפות ברחבי העולם.
רבין היה מדינאי גדול משום שידע להיות בעל
חזון. דבר במסלולו הצבאי לא רמז שהגורל יביא אותו
להושיט יד אל האויב. שום דבר לא הקל על הבחירה
הזו: מלחמות לאורך מחצית המאה, סבל רב, פחדים
ושנאה הערימו מכשולים גדולים בדרכו. למרות כל

אלה, הוא שבר את הטאבו כשבחר לשאתַײולתת
ישירות עם יאסר ערפאת ואש"ף. מחמוד עבאס ושמעון
פרס, שליוו אותו בדרך זו, יכולים להעיד על כך. עוד
לפני רבים אחרים הבין רבין שכאשר אתה מסכים
לדבר עם שכנך מתוך כבוד אליו, אפשר להתקדם
לדרך השלום מבלי לוותר על ביטחונה של ישראל.
הוא הוכיח זאת הן כלפי העם הפלשתיני והן כלפי
ממלכת ירדן. על כך הוא שילם בחייו.
רוצחו של רבין רצה לרצוח את
השלום, שרבין סימן כתקווה
גדולה. עלינו להצהיר כולנו היום,
בשנה העשירית לרצח, שהרוצח
נכשל. הוא נכשל משום שלמרות
השתוללות הטרור, ששום דבר אינו
מצדיקו, ההישגים של אוסלו עדיין
שרירים וקיימים: זכות קיומה של
מדינת ישראל וזכותה לביטחון;
הגדרה עצמית של העם הפלשתיני
על בסיס ההחלטות 242 וַײ338 של
מועצת הביטחון; ושלום המבוסס

על משאַײומתן.
הרוצח נכשל משום שישראל והרשות
הפלשתינית, בתמיכת כל הקהילה הבינלאומית,
מסכימות על הצורך להגשים את „מפת הדרכים”,
שמטרתה פתרון המבוסס על שתי מדינות החיות זו
לצד זו בשלום ובביטחון. הוא נכשל משום
שהתרגשות רבה אוחזת בנו כשאנו זוכרים את אומץ

לבו של רבין. כך זכרו ייחרט בספר ההיסטוריה.
יחד עמי, צרפת מרכינה ראש מול זכרו של
הישראלי הדגול הזה, לוחם למען השלום. נזכור

|■|אותו תמיד. 
ז'אק שיראק הוא נשיא הרפובליקה הצרפתית

מיוחד ל„ידיעות אחרונות”

כתובת למכתבים (עד 150 מילה): ידיעות
אחרונות, ת.ד. 109 ת”א פקס: 6082546ַײ03

letters@yedioth.co.ilאיַײמייל:
נא לציין שם מלא, כתובת ומספר טלפון

ציר הרשעגיא בכור 

מה עושים עם אסד

תגובה הולמתגדעון עשת

מבינים רק כוח?
האם חיסול חסן אל מדהון לפני יומיים יצמצם את
ממדי הטרור העתידי כנגד ישראלים? האם, כהצעת שר
החקלאות, צריך להפגיז את עזה עד דוק? האם מבצע
„חומת מגן” היה אפקטיבי? עד היום הדיון בשאלות האלה
היה בין פוליטיקאים שאמורים להח-ליט ואנשי ביטחון
שאמורים לתת מידע והמלצות מקצועיות. העובדה
שאינתיפאדת אל אקצה נמשכת כחמש שנים מלמדת
שהגיע הזמן להקשיב לאנשים מעט מנותקים ממהלך

הקרבות — כלכלנים, למשל.
כלכלנים שהתערבו בוויכוח על יעילותם של מבצעים
צבאיים למיגור הטרור השיבו, לרוב, כי ראוי לשפר את
מצבם הכלכלי של הפלשתינים ובכך ליצור אצלם
אינטרס להתנגד לארגוני הטרור. הכלכלן המצוי אמר
שהעמקת האלימות פוגעת ברמת החיים ובסדר החיים
הפלשתיני ומסייעת למי שמנסה לפעול באלימות יתר.
בממשלה שמעו את העמדות האלה והסבירו לדוברים כי

הדיון בענייני כלכלה יתקיים אחרי שנמגר את הטרור.
ומה ימגר את הטרור? העוצמה הצבאית. צמד
כלכלנים, דייויד יגר מווירג'יניה, ארה”ב ודניאל פסרמן
מירושלים פרסמו מחקר על 3,300 הפלשתינים וַײ1,000
הישראלים שנהרגו מתחילת האינתיפאדה בספטמבר

2000 ועד ינואר השנה.
הכלכלנים בדקו, באמצעות נוסחה סטטיסטית בה
משתמשים כדי לזהות קשר בין משתנים כלכליים, האם
ישראל מגיבה „יותר” לאלימות פלשתינית כאשר מספר
הרוגי הטרור גדול יותר. לישראלי המצוי התשובה היתה
ברורה עוד בטרם מצאו החוקרים את שמצאו: בוודאי
שישראל מגיבה בכוח רב יותר על אלימות פלשתינית
גדולה יותר; ישראל מתאפקת יחסית כאשר הפיגוע הוא

קטן או נכשל.
מה שפחות ברור זה מה קורה כאשר ישראל פוגעת
יותר בפלשתינים — כאשר אנו פוגעים בהם בכוח רב
יותר והורגים בהם יותר. האם עוצמת הכוח הישראלי
משפיעה על עוצמת הכוח הנגדי שמפעילים הארגונים
הפלשתינים? כאן הממצא מפתיע למדי, בוודאי לאלה
המצדדים במדיניות הכוח: הפלשתינים לא מגיבים

באלימותַײיתר להפגנת כוח ישראלית.
אחת הפרשנויות האפשרויות לממצא הזה היא
שאנחנו מבזבזים אנרגיה, מקורות כלכליים, כוח צבאי,
שלא לדבר על עוצמה מוסרית כאשר אנחנו יוצאים
ל„מבצע” נוסח „חומת מגן”. העובדה שאנחנו מכסחים
להם את הצורה אולי מסייעת לאגו הישראלי; היא לא
משפיעה על ממדי הטרור שמפעילים עלינו הפלשתינים.
ובמילים פשוטות יותר: הפלשתינים לא מבינים את
שפת ה(יותר)כוח. הטרור הפלשתיני כלפי ישראל יוצר
טרור נגדי. הטרור הישראלי כלפי הפלשתינים לא משנה

את רמת האלימות.
ראוי לציין כי החוקרים מדדו רק השפעות לטווח קצר,
של שבועות. אולי יש בנמצא עדויותכי אלימותַײיתר
ישראלית מועילה בטווח הארוך. אורכה של האינתיפאדה

הנוכחית מטיל ספק באפשרות הזו.
יש מקום אחד, כך החוקרים, בו האלימות שמפעילה
ישראל מתגלה כאפקטיבית (כלומר מקטינה את ממדי
הטרור הפלשתיני כפי שהוא נמדד במספר ההרוגים
הישראליים). המקום הוא החיסול הממוקד. משלל
האמצעים האלימים שמפעילה ישראל מצאו החוקרים כי

|■|החיסול הממוקד מקטין את הפיגועים בטווח הקצר.

צילום: אי.אפ.פיז'אק שיראק

מערכת חינוך היא עניין מסובך. צורך להזניק
את החזקים מול הכרח לדחוף את החלשים.
רגישויות אידיאולוגיות בצד רצון ליצור משותף
יש מאין. אינסוף הזדמנויות תחת מגבלת מקורות.
אני מעריץ את מי שמעז להחליט על רפורמות
במערכת הזו למרות עננת אי הוודאות הרובצת
מעל כל רעיון לשינוי חינוכי. לי יש אומץ רק
להציע את „רפורמת החינוך הקטנה”: כל ילד
בישראל, מכיתה ג' ועד י”א, יחויב לקרוא ספר
אחד בכל חודש. ביום הלימודים הראשון של כל
חודש עברי (או מוסלמי) יגיש כל תלמיד יומן
קריאה. ועדה ציבורית של משרד החינוך תכין
רשימת ספרים, לא גדולה מדי ולא קטנה מדי,
ממנה יוכל כל תלמיד לבחור את ספר החודש.
הרשימה לא תכלול את „גבורות המתנחל בקסבה
של שכם” ולא את „כיבושי ההולל בברים של
תלַײאביב”. יש מספיק ספרים טובים שעניינם
אהבת האדם, הכרת תרבויות אחרות או הפלגה
בעולמות המדע והבדיֹון, ביטויים לערכים שכולנו

מסכימים להם.
מדוע יש צורך בהחלטה לאומית לביצוע
רפורמה שכזו ואי אפשר לסמוך על כוחות השוק
במערכת החינוך העסקית למחצה של דברת? כי
במערכת חינוך יש צורך בקואורדינציה שתחרות
אינה מספקת. מנהל בודד יתקשה מאוד לדרוש

מתלמידיו הזועפים לכתוב עשרה יומני קריאה
בשנה בשעה שבכל שאר בתי הספר נדרשים
התלמידים לקרוא רק שלושה ספרים בשנה. אם
המערכת כולה תכיל את הרפורמה לתוך תוכנית
הלימודים התקנית, ואם יגויסו המשאבים שהסבירו
לנו ש„הרפורמה הגדולה כבר כאן”, אני מאמין
שניתן גם בישראל 2005 לשנות נורמות קריאה.

ואם לא, ספק אם גם לרפורמה הגדולה יש סיכוי.
הנה כמה מיתרונות הרפורמה הקטנה. ראשית,
לא אנחנו המצאנו אותה. „גנבתי” את הרעיון
מבית ספר בניוַײיורק שבו למדה בתי לפני שנים
רבות. שנתיים של יומן קריאה כל חודש הפכו
ילדה ישראלית טיפוסית למי שממליצה לי מה
לקרוא. מדובר בניסיון עם נקודת מדגם בודדת,

אבל דווקא אלו הם הניסויים שאני בוטח בהם.
שנית, עלות הרפורמה אפסית. במידת הצורך
הרבה קשישים חביבים יתנדבו לאייש את דלפקי
ההשאלה. תידרש רכישה מוגברת של ספרי
קריאה לספריות בתי הספר, אבל סביר שמשרד
החינוך יוכל לקנות את כל תוספת הספרים במחיר
מציאה של טנק אחד. וגם „בנק הפועלים”, למשל,
בוודאי יתגייס להעניק לכל תלמיד מהדורה

צנועה של „אי המטמון”.
ולבסוף, הרפורמה הזו אינה כרוכה בהעתקת
משאבים ובפיטורי מורים. אינני מזלזל בנטל

שבקריאת 40 יומני קריאה כל חודש ובצורך
לקיים שיחות אישיות עם מדגם של תלמידים כדי
לוודא שלא העתיקו את יומן הקריאה מאתר
אינטרנט מזדמן. ואולם אני מאמין שהמורים
דווקא ישמחו להירתם לאתגר חינוכי זה גם ללא

תוספת שכר.
רפורמת החינוך הקטנה אינה תחליף לשום
רפורמה אחרת. היא לא תעזור לילד שבכיתה ה'
עדיין מתקשה לקרוא ואינה רלוונטית בכיתה בה
המורה נמצא בכוננות ספיגה מתמדת. להמריץ
תלמידים לקרוא עשרה ספרים בשנה זו משימה
קשה. הרפורמה של דברת אמורה לנתב למערכת
יותר מורים שמסוגלים לעמוד בה. אבל גם עכשיו
יש בישראל המון מורים מסורים וטובים, רוב
תלמידי ישראל יודעים לקרוא בכיתה ב', הם די
ממושמעים, וגם אם העברית שלהם קצת עילגת הם

|■|יכולים לכתוב יומן קריאה פעם אחת בחודש. 
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האורות
לא כבו אמש

האזרחים יודעים כי נדירות ייוושעו מידי
המשטרה. היא כה טרודה ב„פשיעה הגדולה”
עד שאין לה די כוח לעסוק ב„פשעים
הקטנים” הממררים את חיינו. האזרחים גם
יודעים שכה גדול העומס המוטל על
בתיַײהמשפט וכה עלובה תפוקתם, עד שאין
טעם לקבול בפניהם על עוולות אזרחיות

שאינן בנפשו של הנפגע.
נוכח המציאות הזאת קמה תנועת אזרחים,
הדורשת מהרשויות להתנער ולעשות
מעשים. אמש בחנו יוזמיה את תהודתה של
קריאתם וביקשו מכולנו לכבות את האור
בבתינו למשך שתי דקות. לא התרשמנו
שהקריאה הזו נענתה, ובכל זאת אנחנו חוזים
כי לתנועה החדשה יש סיכוי לצבור תאוצה,

מפני שהיא מבטאת את הלך הרוח בציבור.
הבעיה היא שספק אם מילוי דרישותיה
יועיל הרבה. הם דורשים להגביר את החינוך
לאזרחות ולהחמיר בענישה, אך הניסיון
מלמד שאין זיקה ברורה בין חומרת הענישה
לשכיחות הפשיעה. הדוגמה הבולטת ביותר
ניתנה במדינות שהחליטו להטיל עונשי מוות
על רצח. הנהגת העונש הזה לא צימצמה את
שיעור הרציחות וביטולו לא הגדיל את

שיעורם.
הקרימינולוגים מתקשים להסביר מדוע
חברות מסוימות נגועות בפשע ואילו בחברות
אחרות שיעור הפשיעה קטן יחסית, אבל
השכל הישר יכול להסביר מדוע החברה
הישראלית תתקשה לבלום את הגאות
בפשיעה: אנחנו שרויים בצפיפות. אנחנו
חברת מהגרים. אנחנו חמושים. הפערים
הכלכליים אצלנו הם מהגדולים בעולם.
שיעור האבטלה גבוה והיא מתמקדת במגזרי
אוכלוסייה חלשים. מגזרים רחבים אינם
מזדהים עם המדינה. המשפחה המסורתית, בת
שני ההורים, מתפרקת ועוברת שינוי ערכים
מהיר. ציבורים שאורח חייהם שמרני
ומסורתי מאותגרים עלַײידי המודרנה. קשה
להציג עוד חברה החווה את כל הקשיים האלה

גם יחד.
אבל הבנת נסיבות חיינו אסור לה שתרפה
את ידינו. מכל הצעותיה של התנועה החדשה
נראות לנו אלה העוסקות בהחשת תהליכי
השפיטה והענישה. למימד הזמן יש חשיבות
רבה בהרתעה; תהליכי שפיטה הנגררים על
פני שנים ארוכות מסתירים מעיני הציבור
את הקשר שבין החטא לעונשו. כדי לזרז את
מנגנוני הצדק, אנחנו זקוקים לשופטים רבים
ויעילים יותר, המבינים שהצדק אינו תלוי
ביפי הניסוח או במספר הציטוטים. שופטים

היודעים כי צדק מושהה הוא צדק פגום.

לא רק
עבור הגויים

החלטת עצרת האו”ם לקבוע יום
בלוחַײהשנה שבו יציין העולם את השואה היא
הישג לאנושות ולאו דווקא ליהודים. היוזמה
להחלטה נולדה בקרב האומות המערביות,
מפני שממעיהן נולדה האידיאולוגיה הנאצית
ומפני שנבהלו מפני בצבוצה של גזענות,
ההולכת ומתחזקת ככל שמיטשטש רישומם

של המאורעות ההם.
עמנו היה הקורבן ולכן הוטל עלינו לשאת
את משא הזיכרון, אבל גם בקרבנו אין „לקח
השואה” עמיד בפני שכחה וסילוף. גם בקרבנו
צצים נבטי רעיונות המזכירים, למרבה
התדהמה, רעיונות שפיכפכו באירופה בין
שתי מלחמות העולם. על כן, דווקא ביום הזה
עלינו לשנן לעצמנו כי אין בכרומוזומים של
היהודים גן ייחודי להם, המחסן אותם מפני

נגיפי הלאומנות והגזענות.
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מספר המדענים הישראלים שירדו
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חברי הסגל האקדמי הבכיר בכל

האוניברסיטאות בישראל
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