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תגובת ראשונית של ארגו עדאלה על דו"ח ועדת השרי ליישו מסקנות ועדת אור
• דו"ח ועדת השרי לא התייחס לסוגיית אי העמדה לדי של מי מהשוטרי
ו/או המפקדי שהיו מעורבי באירועי אוקטובר .ארגו עדאלה מתייחס לכ
בחומרה רבה ,משו שיש בכ זלזול בחיי האזרחי הערבי בישראל .למרות
חלו שלוש שני וחצי לאירועי אוקטובר  2000,לא הוגשו כתבי אישו נגד
האחראי להרג ,וא לא נפתחה כל חקירה נגד במחלקה לחקירת שוטרי
כהמלצת ועדת אור .ג אחרי אירועי אוקטובר  ,2000במש ארבע השני
האחרונות ,תופעת אלימות השוטרי נגד האזרחי הערבי הולכת
ומתעצמת .ברוב המקרי  ,מח"ש לא מקיימת את חובתה על פי די וא לא
פותחת בחקירה .לעדאלה ידוע על מקרי רבי של אזרחי שנהרגו מאש
כוחות המשטרה .כ למשל ,ביולי  ,2003נהרג הצעיר מורסי ג'באלי מטייבה
מאש משטרתית; ובדצמבר  ,2003נהרג מחמוד אלסעדי מלוד מאש כוחות
המשטרה .זאת ועוד ,תלונות רבות הגיעו לעדאלה מאזרחי ערבי שנפלו
קורב לאלימות משטרתית .כ למשל ,ביו  ,25.2.2004הגיעו כוחות משטרה
מתוגברי אל הכפר בענה שבגליל ,במטרה לאבטח את הריסת ביתו של מר
יוס תיתי ,תושב הכפר .כוחות המשטרה השתמשו באלימות מופרזת כלפי
האזרחי וגרמו לפציעת  .תושבי רבי מהכפר נזקקו לטיפול ריפואי .עד
היו מח"ש לא פתחה בחקירה בעניי .
• ועדת השרי בחרה שלא להתייחס כלל וכלל להמלצת דו"ח ועדת אור בעניי
הצדק החלוקתי בחלוקת משאבי קרקע לאזרחי הערבי  .הזנחת נושא זה
עלולה לגרו להנצחת המדיניות המפלה של הרשויות בכל מה שקשור
לחלוקת משאבי קרקע.
• בעניי עידוד הערבי לשירות צבאי ו/או לאומי :ארגו עדאלה מדגיש ,כי
זכות השוויו היא זכות מוחלטת שחובה על הרשויות לכבד אותה לפי
האמנות הבינלאומיות בדבר זכויות האד  ,ואל להתנות את מימושה במילוי
תנאי כלשה .
• מנהיגי המיעוט הערבי ה נבחריו בכנסת .המאבק נגד מדיניות ההפלייה נגד
האזרחי הערבי הינו תפקיד וחובת הפוליטית כלפי ציבור בוחריה  .על
כ  ,ביקורת עליה רק מנציחה את מדיניות ההפלייה ותופעותיה נגד
האזרחי הערבי .
• יצויי  ,כי ב  22.10.2000החליטה הממשלה על תוכנית ה  4מיליארד
לפיתוח החברה הערבית .תוכנית זו לא יושמה עד עצ היו הזה .לעומת
זאת ,בתשובת המדינה לעתירות שהוגשו לבג" נגד ההפלייה בהקצאת
תקציבי לערבי  ,פרקליטות המדינה משתמשת בטיעו כי תוכנית זו נועדה

לערבי ואי חובה להחיל עליה תוכניות אחרות .בג"צ קבע בעתירה
שהגיש עדאלה לאחרונה ,כי המדינה אינה יכולה עוד להישע על תוכנית ה
 4מיליארד לש הוצאת של הישובי הערביי מתוכניות פיתוח,
חברתיות כלכליות אחרות .בג" קבע בהקשר זה ,כי "ישובי ערביי זכאי
להיכלל לעתיד לבוא בתוכניות חברתיות כלכליות למיניה על יסוד
קריטריוני שוויוניי ".
• ארגו עדאלה בדעה ,כי הקמת "רשות לקידו בני מיעוטי " ,ללא חקיקה
מפורשת של הכנסת תגרו להנצחת מדיניות ההפלייה כנגד האזרחי
הערבי  .מטרת השגת שוויו בי האזרחי הערבי והיהודי עליה להיות
נחלת של כל משרדי הממשלה ,ואי לצמצמה ל"רשות" ספציפית .בא
יוחלט להקי נציבות לקידו זכויות המיעוט הערבי ,חייבת היא להיות
סטטטורית ,היינו ,חייבת היא להיות כפופה לחקיקה מפורשת של הכנסת
שתעניק לה סמכויות.
• לגבי יו הסבלנות ,ברור שא המטרה היא לחזק את מושג האזרחות
במדינת ישראל ,אזי חשוב לדאוג שהתכני שלו יהיו תכני אוניברסליי
שידברו אל כלל האזרחי  ,להבדיל מתכני המוטי לטובת הקבוצה
הדומיננטית בחברה.
• חינו לדו קיו  :כל חינו וכל קידו לערכי אוניברסליי בי יהודי
וערבי מבור הוא .אול  ,לא פחות חשוב לקחת בחשבו את המצב הירוד
של מערכת החינו בקרב המיעוט הערבי ,הסובל מהפלייה היסטורית .נקיטת
העדפה מתקנת בתחו זה הינה הכרחית לשיפור המצב.

