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עצרת פוליטית לרצח פוליטי .אין דרך אחרת
אמילי מואטי 20:00 07.10.2018

החלטה חשובה ומוצדקת קיבל באחרונה יו"ר מפלגת העבודה ,אבי גבאי :העצרת המרכזית לזכר
יצחק רבין תחזור להיות פוליטית ,ולא תכלול נאומים של אנשי ימין שהתנגדו לדרכו.
פרשנים מימין הלינו על כך שגבאי "מקטב את העם" )כמה אירוני לשמוע זאת מצד תומכי בנימין
נתניהו( ,וישראל כהן )"הארץ" (28.9 ,הגדיל לבקר את הקו החדש והמוצדק של מפלגת העבודה.
לדבריו" ,ההחלטה של גבאי שלא לאפשר לאנשי ימין לשאת דברים תוביל לכך שציבורים שלמים ידירו
את רגליהם מהעצרת ,מכיוון שהפכה מממלכתית ומאחדת לעצרת פוליטית" .והמשיך" :השמאל שוב
מדבר בקול גדול על דמוקרטיה ועל הצורך לייצג את כלל האוכלוסייה ,אך כשזה מגיע לחצר שלו ,הוא
בוחר לא לתת קול לדעות שנוגדות את דעתו".
ראשית ,רצח רבין הוא לא "החצר של השמאל" .שנית ,כהן יכול להיות רגוע — בשנים האחרונות ניסו
מארגני העצרת לזכר רבין לשוות לה אופי אנמי וחסר כל אמירה ,בשאיפה לפנות ל"מכנה המשותף
הרחב ביותר" ,או בשפה עממית "לא להרגיז את הימין" .זוהי גישה חנפנית ,החוטאת לאמת ולזכרו
של רבין.
רצח רבין היה פוליטי .ראש הממשלה ויו"ר מפלגת העבודה לשעבר לא נרצח על רקע סכסוך אישי ,או
בעקבות ריב על חניה .רבין נורה שלוש פעמים בידי מתנקש מתועב משום שחתר — בנחישות ובאומץ
בלתי רגילים — להסכם שלום בינינו לבין שכנינו הפלסטינים .עובדה נוספת :הרוצח לא נחת מהירח.
הוא שמע קיצונים שהוציאו פסק של "דין רודף" על ראש הממשלה ,כשפוליטיקאים ציניים וחסרי
אחריות עמדו מחייכים על המרפסת בכיכר ציון לצלילי "רבין בוגד"" ,בדם ואש את רבין נגרש" ו"מוות
לרבין".
הרוצח אף הודה ,שהושפע מהאווירה הציבורית שקדמה לרצח )"ללא פסק הלכה או דין רודף שחלו על
רבין מפי מספר רבנים ,שאני יודע עליהם ,הייתי מתקשה לרצוח" ,אמר( .את הדברים הללו חובה
להזכיר ביום השנה לרצח ראש הממשלה .לא מתוך כוונה "לסגור חשבון" עם מיעוט קיצוני בימין ,שגם
היום מתלהם ומנסה לעשות דה־לגיטימציה לשמאל ,אלא כדי להבטיח שלא יהיה רצח פוליטי נוסף
במדינת ישראל .מי שרוצה תיקון חייב להכיר בנסיבות שהביאו לרצח .אין דרך אחרת.
אני משוכנעת ,שרוב עצום בימין ,החולק על הדרך המדינית של רבין ,הזדעזע אז ,כמו היום ,מההסתה
ומתוצאותיה ומוקיע את יגאל עמיר לא פחות מחברים בשמאל.
אני קוראת לאחי במחנה של כהן ולאחינו בימין :בואו כולכם לכיכר ביום השנה לרצח .אינכם מוכרחים
לצדד בכל אמירה שתושמע מעל הבמה ,כי על עובדה אחת כולנו מסכימים :ראש ממשלה ,שנבחר
בצורה דמוקרטית ,נורה בידי רוצח נתעב ושפל אך ורק משום שחתר לשלום .טשטוש האמת הזאת,
גם אם אין היא נוחה לכמה בעלי עניין ,פוגע לא רק במחנה השמאל ,אלא בעם כולו.
הכותבת מתמודדת על מקום ברשימת מפלגת העבודה
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