
 שמיר.  שביקורת בתקשורת הערבית 
 

 הערות
 

, ערבכול אל, סינארהא: רשימה זו מסכמת את הביקורת שהופיעה בעיתונות הערבית בישראל
 .חוריהחק ואלאק וסוות אל'מיתמקאל אלפסל אל, פנורמה

 
 אי –ע זאת יש לציי ששתי הנקודות הראשונות , נקודות הביקורת לא מוינו על פי שכיחות

 .  ה השכיחות ביותר" איזו" והאשמת אנשי הציבור הערבי לש 13זיהוי של הורגי ה
 

ההטיה ברשימה זו לעבר עמדות קיצוניות נובעת אולי מכ שחלק ניכר מנקודות הביקורת הועלה 
על ידי מספר פובלציסטי ופוליטיקאי רדיקלי אשר לא ברור באיזו מידה ה משקפי הלכי 

 .רוח כלליי
 

הנימה הכללית היא של , ח"א שדוברי המגזר הערבי וכמה ממבטאיו מצביעי על החיוב שבדו
 .הכותרות מדגישות לרוב את השלילה. אכזבה

 
 

 הביקורת
 

 לא נמצאו האשמי
  

זאת היתה משימתה העיקרית של . הוועדה לא הצביעה על אלה  שירו בפועל על הצעירי שנהרגו
 . דרישה ערבית לחקור את הנושא הזההיא הוקמה על פי. הוועדה

 
חקירת (לא העמיקה בחקירתה . הוועדה ג לא התאמצה לאתר את היורי ונותני הפקודות

 .לא איפשרה לנציגי המשפחות לחקור את השוטרי). הריגתו של אסיל עאסלה מובאת כדוגמה
 

האחראי להרג לא  .ח הינו סלחני"הדו. איש לא הועמד לדי. היה צרי לקבוע אחריות פלילית
 .לא נעשה צדק. הוקעו במפורש כפושעי

 
 .ח מס עש להסתיר האשמי האמיתיי"הדו

 
חשבו הדמי יישאר פתוח ). "מתייחס לרוב למשפחות ההרוגי" (פתח הפצעי מחדש"ח "הדו

 ".עד שיוענשו הפושעי
 

 האשמת אנשי הציבור הערבי
 

כאיזו מלאכותי לביקורת על היהודי בממשל אנשי הציבור הערבי הוזהרו והואשמו רק 
 ".משווה בי ההורג לקרב"ח "הדו. ובמשטרה

 
 .אלא גורמי ממשלתיי בלבד, לוועדה לא היתה סמכות לחקור אנשי ציבור

 
ה לא הסיתו אלא היו קרבנות . לא ההסתה של אנשי הציבור גרמה למהומות אלא המציאות

 .מנהיגי הערבי מילאו את תפקיד להג על הזכויותה. כל דבריה היו לגיטימיי. הסתה
 

על כ חקרה שלא , הוועדה ראתה את אנשי הציבור הערבי כמצויי מ העבר השני של המתרס
 .דברי אלה לא נחקרו בהנהגה היהודית; כדי את השקפותיה ועמדותיה

 
שש טענות גורמי לאו, ד והתנועה האסלאמית"ההאשמות נגד אנשי הציבור מכוונות נגד בל

 .הביטחו
 

 .האשמת תגביר הגזענות בחברה היהודית



 
 הוועדה אינה ניטרלית

 
היא מכשיר של . הוועדה מייצגת הממסד הציוני ועל כ לא היה נית לצפות ממנה לאובייקטיביות

 .השלטו
 

 .כיצד לפעול" מלמעלה"הוועדה קיבלה הוראות 
 

בי השורות מופיעה הדעה שהערבי .  נגד הערביח חושפת את הטייתו"הטרמינולוגיה של הדו
 .מהווי איו על המדינה אשר יש להתגונ בפניו

 
 אחריות שרו

 
 .הוועדה לא קבעה אחריותו של שרו אשר גר להתלקחות

 
אבל הוועדה בנושאי רבי חזרה לתקופות , אמנ מועדי המנדט לא כוללי את יו עליית שרו

 .קודמות יותר
 

 דינאיאשמת המ
 

היה צרי . ברק וב עמי יצאו נקיי מאחריות. כלפי הדרג המדיני" ביישנית"הוועדה היתה 
ברק . "ברק הורה לפתוח צירי בכל מחיר והוועדה התעלמה מעדויות בעניי זה. להעמיד לדי

 ".קיבל תעודת יושר מהוועדה
 

. נו את ההוראות להרגה נת. ה חינכו לראות בערבי אויב". שלמעלה"האשמי ה אלה 
 .ח לא מגיעה למעלה"ביקורת הדו

 
 התפרעויות/הפגנות

 
למיעוט שאינו שות בקבלת החלטות אי דר אלא דר . אלה היו הפגנות ולא התפרעויות

 .אול הוועדה התייחסה למחאה כהתפרעות, המחאה
 

את לגבי הערבי כל ז.  פע570" מתפרעי" פעמי והמונח 167" מהומות"ח מופיע המונח "בדו
 ".תגובות"פעולות היהודי מוצגות רק כ. בלבד

 
 .ח מסל בתארו את הערבי כאלימי ואת המשטרה כמגיבה ומתגוננת"הדו

 
. ח מתאר תהלי הסלמה של התפרעויות במגזר הערבי בשני שקדמו לאירועי אוקטובר"הדו

 .למעשה היו אלה מחאות לגיטימיות
 

 התנהגות המשטרה
 

 .ח שהתנהגות המשטרה כלפי מפגיני יהודי שונה מהתנהגות כלפי ערבי"דולא נאמר ב
 

 . תיאור המשטרה כמגיבה בלבד אינו נכו
 

 ההשפעה על המשטרה
 

לא . במיוחד של רו. מקל בעונש של המפקדי. ח אינו מחמיר ע המשטרה כפי שהיה צרי"הדו
 .האשימו כל הגורמי האחראיי במשטרה

 
 .ללא יחס לסבל של המשפחות השכולות, גרידא" מינהליות"אנשי המשטרה ה הסנקציות על 

 



האצבע הקלה על ההדק . מוצדקות בערביח הרתעה מספקת מחזרה על פגיעות לא"אי בדו
אירועי כאלה יישנו ". נות אור ירוק לכל שוטר שירצה לירות בערבי"ח "הדו. נשארה בעינה

 . אזרחי ערבי מירי שוטרי14ח נהרגו "עובדה שמאז הדו. שוב
 

 ש"ההעברה למח
 

 .ש אלא לחקירה פלילית"לא היה צרי להעביר למח
 

 .התעל מפניות ערבי. מיסמס חקירת שוטרי בעבר, ש"אי תועלת במח
 

 .ש בעניי נפגעי ערבי ולהצביע על מחדליו"הוועדה עצמה היתה צריכה לבקר התנהלות מח
 

 חוסר שוויו וקיפוח
 

אינו מחדש ). כדברי ועדת המעקב" (מסמ היסטורי"ח על ההפלייה כ"סיבה לחגוג דברי הדואי 
 .ח שו משקל ממשי"אי לדו. דבר לגבי האפליה

 
ורק" (פיסת נייר. "ח על הקיפוח לא יניבו שו תוצאות"דברי הדו עלא ודאי שלא תחת ). חבר

הכל יימש ". "שבענו הבטחות. "חות כאלה ושו דבר לא התבצע"כבר היו דו. ממשלת שרו
גייס "תימש ראיית הערבי כ". הרג חפי מפשע, הפקעת הקרקעות, הרס הבתי: כשהיה
 ".חמישי

  

 
: ח לא השיג את העיקר"הדו. ח המלצות מעשיות לשפר המצב ולהשיג הזכויות לערבי"אי בדו

 .הלגיטימציה של המיעוט הערבי
 

 .ח עוד יגביר את ההפליה"הדו
 

לגרו שהערבי יצפו לחסדי . להגבילו לפעולות עיוניות, ח לחנוק המאבק הערבי"מטרת הדו
 .הממסד

 
 תוצאות

 
". אפילו לרמת סולחה בדוית"ח לא הגיע "הדו.  העמקת השסע– התוצאה בשל כל הכשלי האלה 

 .לא ייפתח ד חדש
 

 ".ינה מדינתיהוועדה שיכנעה אותי כי ישראל א. "ח אינו מגביר האמו במוסדות המדינה"הדו
 

 .ח מחדש המלחמה שהוכרזה על ידי המדינה נגד האזרחי הערבי"הדו
 

 .מלכתחילה לא היה צרי לדרוש הקמת ועדה, לאור כל זאת
 

 ח"הדו
 

 .היה צרי לתרגמו לערבית
 

 .זילזלו בה. ח למשפחות ההרוגי"היה צרי להגיש את הדו
 

 ח"תגובות לדו
 

ח אינו ערב לבטחוננו "הדו. ח אינ קוראי אותו נכו" הדוכל אלה במגזר הערבי שמהללי את
 .של א אזרח ערבי בישראל

 
 
 


