השלמת טיעונים – ח״כ עאידה תומא-סלימאן
בהמשך לטיעונים בכתב שהוגשו ביום ד׳ ה 7-באוגוסט ,והטיעונים בע"פ במעמד הדיון בפני ועדת
הבחירות מיום ה׳ ה 8-באוגוסט הריני מבקשת לחדד כמה נקודות כדלקמן:
ראשית כל אני מבהירה שטיעונים אלה הם מצטרפים לטיעונים המשפטיים שהועלו ע"י המבקשים
השונים ולעמדת היועמ"ש לממשלה לפיה אין להציב מצלמות בקלפיות מבלי שהדבר יוסדר
בחקיקה ראשית .טיעונים אלה הם טיעונים פוליטיים המתווספים לקשיים המשפטיים
האובייקטיביים שבמהלך זה המובל על ידי הליכוד ,מפלגת השלטון ,וראש הממשלה נתניהו.
בטיעונים אלה אני מבקשת להביא את חווייתו הסובייקטיבית של האזרח והאזרחית הערבים
שקמים להם בבוקר יום  17.09.2019ביודעם כי מצלמה נסתרת "אורבת" להם איפשהו בחדר
הקלפי ,כדי לתעד אותם כשהם כביכול מזייפים קול מצפונם ורצונם (במקרה הטוב – כך עפ"י מסמך
הטיעונים של הליכוד) .מצלמות אלה מוצבות כדי להזכיר לאותם אזרחים כי המעמד האזרחי
שלהם לוקה בחסר ,פחות לגיטימי ,נחות ("הערבים נוהרים לקלפי – בנימין נתניהו  ;"2015משרד
היח"צ השותף למהלך 'קייזלר – ענבר') ,וחשוב מכל ,באשרור וגושפנקא משפטית של וועדת
הבחירות המרכזית ,הגוף הניטראלי והממלכתי.
חשוב להבהיר ששאלת הקשר בין הצבת המצלמות לבין שיעורי ההצבעה בקרב האזרחים הערבים
אינה יכולה להיות שאלה אובייקטיבית וניטראלית בנסיבות שנוצרו .אין מדובר כאן בשאלה
הנבחנת ברמה התיאורטית בלבד .המציאות מלמדת כי בבחירות הקודמות נרשם אחד משיעורי
ההצבעה הנמוכים ביותר בקרב האזרחים הערבים ,בין היתר בעקבות "מבצע" המצלמות שהוביל
הליכוד .משרד יחסי הציבור ששיתף איתם פעולה אף התגאה בהישג זה של הורדת שיעור ההצבעה.
זאת ועוד ,אין זו שאלה מדעית מנותקת מ הקשר .בחווייתו הסובייקטיבית של האזרח הערבי,
המופלה והמודר משיח האזרחות השווה – בין במדיניות ובין בחקיקת יסוד – אין מדובר במהלך
טכני או פרוצדוראלי אלא במהלך פוליטי מהותי החותר נגד עצם הלגיטימציה שלו כאזרח.
הבחירות הקודמות אומנם מהוות דוגמה לאיך עלול המהלך להשפיע על מהלך הבחירות הסדיר
ומימוש הזכות ע"י האזרחים הערבים .אולם אין להתעלם מהעובדה כי החל מיום הבחירות לכנסת
ה ,21-ונכון ליום זה ,נמצאת סוגיית המצלמות על סדר היום הציבורי ונידונה במישור הציבורי
והמשפטי .הכשר למהלך זה ע"י הגורמים המקצועיים (ועדת הבחירות) רק יחריף את תחושת
הניכור וההדרה המלובה מדי יום במנות יתר של גזענות והסתה מצד אותם צדדים המבקשים להציב
את המצלמות מטעמם.
דיון זה הוא בחלקו משפטי ,אבל בחלקו השני ,והמהותי לטעמי ,הוא פוליטי ,ועל כן אין לוועדת
הבחירות המרכזית – כל עוד לא הוסמכה בחוק מפורש  -את המנדט להכריע בו רגע לפני מערכת
בחירות קשה העלולה להיות דרמטית מבחינת מאזני הכוחות.

לאור האמור לעיל ,אני חוזרת ומבקשת כי תורה ועדת הבחירות המרכזית על איסור מוחלט להכניס
למתחמי הקלפיות ביישובים הערבים כל אמצעי תיעוד כל עוד הדבר לא הוסדר בחקיקה .אני
מפצירה בך למנוע את הצבת המצלמות בכל הקלפיות שמשרתות את כל האוכלוסיות בישראל.

