טיעוניה של ח״כ עאידה תומא-סלימאן בדיון על אודות פרויקט הליכוד
להציב מצלמות בקלפיות ביישובים הערבים:
 .1חלק ממסע הכפשה והסתה נגד הציבור הערבי:
הצבת המצלמות בקלפיות ביישובים הערבים ,ביום הבחירות ,וללא כל הודעה מוקדמת
או תיאום מראש מול ועדת הבחירות המרכזית ,הוא למעשה המשך הלכה למעשה של
מסע ההסתה והד-לגיטימציה של רה"מ מהבחירות של " – 2015הערבים נוהרים
לקלפיות" .מפלגת הליכוד ,בשת"פ מתוכנן היטב עם משרד יח"צ ,שכלל בין היתר
הכשרות ורכישת ציוד ותכנית פעולה ,נועד להלחיץ את הציבור הערבי ואת המפלגות
הפעילות ב קרבו ,בתקווה שהדבר יביא לשיבוש מהלך הבחירות הסדיר ולהורדת אחוז
ההצבעה .על זה תעיד הודעת משרד היח"צ שהתגאתה כי נטלה חלק בהורדת אחוז
ההצבעה בקרב האזרחים הערבים .מהלכים אלו הן חלק בלתי נפרד ממסע ההכפשה,
ההסתה והדה-לגיטימציה שמוביל נתניהו ואחרים נגד אזרחותה השווה של חמישית
מאזרחי המדינה .גם כיום ,מספר חודשים אחרי הבחירות הקודמות וכחודש וחצי לפני
הבחירות הבאות ,אין לצפות שלמהלך הקודם לא יהיו השלכות על תודעת חלק מהציבור
שנתפס כזייפן ופורע חוק בעיני מנהיגי הממשלה ,והעלול להירתע מלממש את זכותו גם
הפעם .הדרך היחידה להחזיר לאזרחים את אמונם בתהליך הבחירות הדמוקרטי
ובזכותם המלאה לבחור ולהיבחר הוא בלהצהיר ולהורות מראש כי לא תתאפשר הכנסת
מצלמות לקלפיות.
 .2נטילת סמכות שאיננה :מפלגת השלטון ,שמפסיקה להיות כזאת ביום הבחירות,
החליטה ומתכוון ליטול לעצמה סמכות שאיננה ,מעין "שומרת סף" על טוהר הבחירות,
דבר אשר נמצא באחריותה הבלעדית של ועדת הבחירות המרכזית .הפרטת אחריות זו
בידי גופים פוליטיים המונעים מאינטרסים שונים הוא תקדים מסוכן שאל להשלים אתו
נוכח ההשלכות שלו .כל עוד אין מקור המסמיך מהלך כזה באופן מפורש ,במיוחד לאור
הפגיעה הפוטנציאלית בזכויות יסוד (לבחור; להיבחר; פרטיות וכו') רק ועדת הבחירות
אמורה להיות מופקדת של מהלכים כאלה אשר ייעשו באופן מקצועי ,ניטראלי ושוויוני,
דהיינו בכלל הקלפיות ,בכל היישובים!
 .3פרובוקציות וניסיון להתסיס את השטח :התנהלות הליכוד ה"מפתיעה" וה"כפייתית"
ביום הבחירות ,תוך הכנסת פעילי ימין אל תוך היישובים הערבים ,נועדה להתסיס את
השטח לגרור את האזרחים הערבים בכלל ופעילי המפלגות בפרט לפרובוקציות העלולות
להתפתח לכדי עימות .עימות כזה דווקא ביום הבחירות הוא תעמולת בחירות אדיאלית
עבור מי שנוהג להסית נגד ציבור זה יום ולילה .אז ,וככל שעימות כזה יתפתח ,יחלו
להטיח באזרחים ערבים האשמות מן הסוג המאוס ביותר – אלימים; פורעי חוק;
"מתנהלים כאילו מדינה בתוך מדינה" וכד'.

 .4פגיעה בזכות הבסיסית ביותר ,לבחור ולהיבחר :כל האמור לעיל ,מוביל למבוי אחד
שהוא פגיעה בזכות האזרחית הבסיסית ביותר ,אחד מסממניה של הדמוקרטיה – הזכות
לבחור ולהיבחר .אין להסתכל על פגיעה זו במנותק מהשיח על אודות אזרחותם המוטלת
בספק של אזרחי המדינה הערבים ,הרי המהלך לא הופנה כלפי פרט או קבוצה קטנה של
פרטים ,גם לא כלפי כלל הציבור – אלא כלפי הציבור הערבי כמיעוט לאומי .כשברקע
ציבור מסוים מודר ומופלה ממילא ,על הגופים הניטראליים לנטרל את האווירה ולא
להושיט יד לתסיסת יתר!
 .5ליבוי השנאה והשיח האלים כלפי הציבור הערבי :תוצאה בלתי נמנעת של החדרת
המצלמות ,הייתה איוש ועידוד שיח אלים ובלתי מכבד של הציבור הערבי שהוכתם כזייפן
וכפורע חוק ,הן בתקשורת ,והן ע"י פוליטיקאים הניזונים מהסתה נגד ציבור זה.
 .6זה המקום להדגיש ,שהאחריות לטוהר הבחירות היא סמכותה הבלעדית של ועדת
הבחירות כך שאם בכלל יוחלט על הכנסת מצלמות אל תוך הקלפיות הרי שזהו תפקידה
הבלעדי של ועדת הבחירות המרכזית .מהלך שייעשה באופן מקצועי ,ניטראלי ,והכי
חשוב ,שוויוני.
 .7פרויקט המצלמות הופנה רק כלפי הציבור הערבי .למפלגת השלטון יש מספיק אמצעים
ומשאבים כלכליים וכוח אדם כדי להוביל פרויקט כזה ולהפנותו כדי שישרת את
האג'נדה הפוליטית שלה נגד הציבור הערבי ומנהיגיו .למפלגות אחרות אין את הכלים
האלו ולכן זהו תפקיד ועדת הבחירות לדאוג כי מהלכים שנועדו לשמור על טוהר
הבחירות ייושמו באופן שוויוני ומכבד בקרב כל אזרחי המדינה מכלל הקבוצות ,במקום
לפתוח פתח ולתן לגיטימציה למהלכים אינטרסנטיים וסלקטיביים בשם טוהר
הבחירות.
 .8אני מוסיפה וקוראת לוועדת הבחירות וליועמ״ש להורות על איסוף את המצלמות
שהופע לו בבחירות באפריל מפעילי הליכוד ולבדוק לעומק האם בוצעו בעזרתן עבירות
פליליות.

