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 חוות דעת מומחה

  סמי סמוחה שם המומחה:

 גמלאי מקום העבודה:

  "מרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראלה – עדאלה"אני החתום מטה נתבקשתי על ידי 
בבחירות  מטעמהמפלגה ערבית או מועמד  תהשלכות של פסיל"לחוות דעתי המקצועית בעניין 

 ".91-לכנסת ה

במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין אני נותן חוות דעתי זו 
הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה 

 על ידי כעדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.

 דוקטור לסוציולוגיה מאוניברסיטת קליפורניה שבלוס אנג'לס  – ואלה פרטי השכלתי

 פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה                                    

 יהודים בישראל בפרספקטיבה השוואתית-חה ביחסי ערביםוממ     – ואלה פרטי נסיוני

 רוב ובשסעים חברתיים-ביחסי מיעוט מומחה                                   

 חוקר של החברה הישראלית                                 

 וזאת חוות דעתי:

 מטעמהמפלגה ערבית או מועמד ת השלכות של פסיל
 91-בבחירות לכנסת ה

 תקציר

עלולה בשל פסילת מועמד מטעמה  השתתפותה בבחירות לכנסת-איאו ערבית  השל מפלג הפסיל

ידה בהשתתפות היר מגמת את להאיץהבחירות,  ים אתלהחרלערבים  לדחוף אותה לקרוא

 להפחית אתבכנסת,  םייצוג להקטין באופן משמעותי אתבבחירות לכנסת,  םהאזרחים הערבי

מהפוליטיקה הפרלמנטרית, עוד יותר לסגת לדחוק בהם בכנסת, במשטר הדמוקרטי ו םנאמו

המדינה לראות בצעד זה חציית קו אדום מצד הציבור הערבי את ההנהגה הערבית ו את להניע

-השסע הפוליטי בישראל יחריף כי גוש המרכז .שקט והתפרצויות-איוליצור , םאליהביחסה 

אלה הן  ו.ת להחלשתמזימה פוליטיפסילה שמאל, שהמפלגות הערביות הן חלק ממנו, יראה ב

למרות היותה  תדמית של ישראל בארץ ובעולם.בבלגיטימיות של המשטר והתפתחויות שיפגעו 

, אך בתוכה יהודים-ביחסי ערביםיחסית ל שקט ויציבות שסועה לעומק, שמרה ישראל עד כה ע

ההולכת מייצג עלולה להחיש את ההידרדרות ביחסים אלה ערבי פסילה שלטונית של גוף 

 .0222מאז אירועי אוקטובר במיוחד ו מאז רצח רבין ומתגברת

 יהודים בישראל-יחסי ערבים

הילה נפרדת מהרוב היהודי, אינו מיעוט ערבי המקיים ק חיישראל היא חברה שסועה לעומק שבה 

בשכבות הנמוכות, מופלה לרעה בתחומי חיים שונים וחלוק אידיאולוגית  מרוכזשותף לשלטון, 

בלשונם, בתרבותם, בזהותם ובמורשתם ההיסטורית, האזרחים הערבים  .םעם המדינה והיהודי

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.shatil.org.il%2Forganization%2F4241&ei=KdbNUPysOY7Nsgbe74GABA&usg=AFQjCNHYlEeAoekkrkkiBQRwaIm6hF-VlA&bvm=bv.1355325884,d.Yms
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עם ישראל. הם , םאליבעימות, לעיתים הם חלק מהעם הפלסטיני והעולם הערבי שעודם שרויים 

. בינם לבין היהודים אך אינם שולטים בהתופסים את עצמם כילידים וכבעלי זכויות על הארץ 

-אמון בסיסי. זהו מצב שבחברות אחרות כמו סרי לנקה, צפון אירלנד, סרביה-שורר איוהמדינה 

 יהנדרלמוססודן ועירק, הוביל למלחמת אזרחים ולאקוסובו, תורכיה, -סרביההרצגובינה, 

 פוליטית.

יהודים. תקופת ממשלת רבין השנייה נחשבת -מאז רצח רבין חלה הרעה מתמדת ביחסי ערבים

כבוד של יחס מעין תור זהב ביחסים אלה. הסכמי אוסלו, ביטול חלק מהאפליות נגד הערבים ו

נטעו את התחושה בקרב האזרחים הערבים שנוצר מזרח תיכון  ייםהערבוהציבור  ההנהגהכלפי 

ואת מדיניות  יהםטוב וראוי להשלמה. רצח רבין קטע את חלומותנעשה שמעמדם בישראל חדש ו

. הם נחלו אכזבה קשה מממשלת ברק שאותה תפסו כממשלת עימםהחוץ והפנים שהיטיבה 

ידי המשטרה -היו ביטוי לא רק לדיכוי המחאה על 0222המשך לממשלת רבין. מהומות אוקטובר 

דרדרות ביחסי ערבים ימאז נמשכת הה ממשלת רבין. חהשטיפאלא גם להתנפצות התקוות 

ויהודים כתוצאה של מצוקות כלכליות מצטברות, הקיפאון המדיני, מלחמת לבנון השנייה, שתי 

הצעות חקיקה רבות ומספר חוקים הנחשבים בעיני הערבים כמכוונים  0221מלחמות עזה, ומאז 

 נגדם ונגד הדמוקרטיה.

מתקיים שקט כמעט מוחלט ביחסי  12-ות מאז אמצע שנות הדרדרהילמרות עמקות השסע וה

כמעט אלימות בין ערבים ויהודים ואין אלימות בין אין בתחום הקו הירוק בישראל.  רוב-מיעוט

הערבים לא הפכו לגייס חמישי, לא הצטרפו לאינתיפאדות הפלסטיניות, לא הערבים והמדינה. 

והביטחון הציבורי. הם נוטלים חלק בבניין  פתחו במרי עממי ולא נקטו פעולות להפרת הסדר

את  פיםחושביחסים יציבות השקט וההארץ ובחיים הציבוריים ולא חותרים תחת קיום המדינה. 

המרחיקים ערבים מיהודים ומהמדינה יהודי בישראל. בצד הכוחות -קיום הערבי-מורכבות הדו

קיים אורח חיים מודרני, הם כוללים את האפשרות לפועלים כוחות חזקים המקרבים אותם. 

ותהליך הגנה בסיסית על זכויות האדם, שירותים וקיצבאות של מדינת הרווחה, שלטון החוק, 

, לבעלי שאיפות המקובלות בישראל תרבותיים-דוללשוניים ו-ישראליזציה ההופך את הערבים לדו

הפלסטיניזציה . הישראליזציה משנה את המשמעות של ולבעלי ציפיות לקבלת יחס שווה ליהודים

 ,בישראלחי של האזרחים הערבים בכך שהיא עושה אותם לסגמנט ייחודי בתוך העם הפלסטיני ש

כתוצאה מכך הפכו  .ומתחיה רווחתהד מובה והם מושפעים מא גורלו ועתידו קשוריםומצבו, 

 ( בקיומה, בשלמותה ובשגשוגה של מדינת ישראל.stakeholders) לבעלי ענייןהאזרחים הערבים 

קיום בישראל -על תנאי הדובין יהודים וערבים עם הכוחות המלכדים נמנית גם הסכמה רחבה 

, פטור מחובת שוויון אזרחי, נאמנות למדינהשתי מדינות לשאלה הפלסטינית, של הכוללים פתרון 

דתיות( ושילוב ללא ו )לשוניות, תרבותיותשירות למדינה, הענקת זכויות קיבוציות אתניות 

משטר ב טמונהביחסי ערבים ויהודים  והאיתנותלם הליבה של מוקדי הלכידות ואו .הטמעה

הדמוקרטי המצייד את הערבים בזכויות אינדיבידואליות וקולקטיביות המאפשרות להם 

קידום מטרותיהם שם לללא דיכוי שלטוני ולהשתלב בחיים הציבוריים ולנהל מאבק נמרץ 

תמיכה לא אלימה, אזרחית, ופייה של המדינה וא איזוןביטול אפליות והדרות,  – הלאומיות

הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל. ללא מימוש האזרחות הישראלית וללא הדמוקרטיה ב
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הבדל בהתנהגות של הפלסטינים משני ה דונשחק מאהיה הישראלית, היה נמחק הקו הירוק ו

 צידיו.

ידי המיעוט הערבי -אדומים עלמתקיימים גם בזכות שמירה על קווים  היחסית והיציבות  לווההש

כחמורים וכהפרות קשות של המודוס  מגדירכל צד נמנע מלנקוט צעדים שהצד האחר והמדינה. 

אחד עלולה לגרום לתגובה חריפה או צד ידי -שהתגבש ביניהם. חצייה של קו אדום על ויוונדי

ות הפלסטינית" לא מתגייסים ל"התנגדהערבים ידי הצד האחר. -אפילו לחצייה של קו אדום על

נגד ישראל, לא עוסקים ולא מעודדים שימוש בטרור, לא משבשים את הסדר הציבורי, לא 

לא הופכים את ועדת המעקב העליונה מחרימים את ישראל, לא נסוגים מפוליטיקה פרלמנטרית, 

ולא פותחים בקמפיין נגד ישראל בחוץ  הידי הנהגת בחירות כלליות אלי-ל"פרלמנט ערבי" על

המדינה לא פוגעת בזכויות יסוד של הערבים, לא מבצעת הפקעה המונית של  ,ומצידה. לארץ

קרקעות ערביות, לא מטילה ממשל צבאי על אזורים ערביים, לא מוציאה מחוץ לחוק מפלגות או 

, לא מטילה השתקתהולא משתמשת בכוח ל תנועות לאומיות ערביות, לא אוסרת מחאה ערבית

המשחק  .לא מצמצמת למינימום פניות לבית המשפט העליוןוחי חובת שירות צבאי או אזר

 .הללוההדדיים  הדמוקרטי מגדיר ומחדד את הקווים האדומים

 הפוליטיקה הערבית בישראל

מספר מפלגות  המתנהלת באמצעותדמוקרטיה הישראלית התפתחה פוליטיקה ערבית ל הודות

כיב אסלאמי ואחת לאומית נטו. יהודית, אחת לאומית עם מר-ערביות שאחת מהן היא ערבית

להשתתף מסיבות אידיאולוגיות אלה הן מפלגות אופוזיציה קבועות, שאינן מוזמנות ואינן מוכנות 

 0221-מהם הצביעו בבחירות לכנסת ב 20%-הבוחרים הערבים שבקואליציות ממשלתיות. 

השפעה על א לא שינוי מדיניות, ל –למפלגות אלו לא מקבלים תמורה של ממש עבור הצבעתם 

חלוקת תקציבים ולא תחושת שותפות בשלטון ובמדינה. לכן חלה ירידה עקבית בשיעור ההצבעה 

ולאומדן  63%בבחירות האחרונות בהשוואה לשיעור ארצי של  35%של הערבים שהגיעה לשפל של 

 מכלל בעלי זכות ההצבעה היהודים החיים דרך קבע בארץ. 53%-של כ

יהודים משתקף גם בירידה בלגיטימיות של המערכת הפוליטית -ביםתהליך ההידרדרות ביחסי ער

יש שפע  , שאני עורך מדי שנה,בעיני הערבים. בסקרים מייצגים של האוכלוסייה הערבית הבוגרת

הביעו חשש מ"פגיעה חמורה"  0299-מהערבים ב 65.6%ממצאים המעידים על כך. למשל, 

חסרונותיו, המשטר בישראל הוא דמוקרטיה  למרות"בזכויותיהם. שיעור הערבים המאמינים ש

לכנסת בחירות הושיעור התומכים בהחרמת  0299-ב 33.2%-ל 0225-ב 65.9%-" ירד מגם לערבים

-ל 32.5%-אמונם בכנסת עלה מ-בהתאמה. אי 62.5%-ל 50.2%-כאמצעי לגיטימי למאבק עלה מ

שמגדירה את ישראל  משאל עם על חוקה"יצביעו בעד בבשנים אלה. שיעור הערבים ש 66.6%

-ל 0226-ב 52.1%-ירד מ "כמדינה יהודית ודמוקרטית ומבטיחה זכויות אזרח מלאות לערבים

 .0299-ב 35.6%

למרות השחיקה באמונה במערכת הדמוקרטית הישראלית, ממצאים אלה מראים שעדיין יש רוב 

גם הערבי מראה הציבור בקרב האזרחים הערבים שיש להם אמון ומחוייבות לתהליך הדמוקרטי. 

מהערבים משלימים  35.5%נמצא כי  0299בסקר מעמדו כמיעוט בישראל.  יגישה מציאותית לגב

כמדינה שהשפה השלטת בה היא השפה העברית,  36.6%עם ישראל כמדינה בעלת רוב יהודי, 
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כמדינה שיום השבת הוא יום המנוחה שלה.  35.1%-עברית ו-כמדינה שתרבותה ישראלית 39.9%

היא קבלה מהערבים מעדיפים לחיות בישראל מאשר בכל מדינה אחרת בעולם. השלמה זו  62.5%

של ייעודה הצדקה  איננהשל המציאות הישראלית המאלצת את הערבים להסתגלות ולהתאמה ו

מהם סבורים שאין זה  65.3%כאמור משלימים עם רוב יהודי,  36.6%-בעוד שהציוני של המדינה. 

הפרגמטיות של הציבור הערבי משתקפת גם ברוב  על רוב יהודי. שמורתמשיך למוצדק שישראל 

הביעו רצון ש"מפלגות ערביות יצטרפו לקואליציות ממשלתיות", שגם ש 0299-ב מהם 55.3% של

(. רוב גדול גם תומך בריצה לכנסת ברשימה 0225-ב 22.5%בו מסתמנת ירידה מסוימת )עמד על 

היא תגדיל את הייצוג ואת ההשפעה של הערבים על משותפת של המפלגות הערביות בהנחה ש

 השלטון.

המנהיגות הערבית של בפעולות המחוייבות הערבית לדמוקרטיה הישראלית מתבטאת גם 

אנשי אקדמיה ורוח ערבים במסמכי החזון העתידי  ,למשל ,יהודים. כךהפסולות בעיני להנחשבות 

אך אינם מאיימים שהערבים יפנו דמוקרטית -את ישראל כמדינה יהודית לאמבקרים קשות 

הקו תחום תוחם לישראל שבמ; חזונם גם דמוקרטיים אם דרישותיהם לא ייענו-לאמצעים לא

נגד מאוד גם קמפיין חריף המנהיגות הערבית מנהלת . הירדן עדהירוק ולא למדינה אחת מהים 

מהסתה נגד ונמנעת  בדרכים דמוקרטיותאך היא עושה זאת שירות אזרחי של צעירים ערבים 

 .המתנדבים ומהחרמתם

 מטעמה תוצאות אפשריות של פסילת מפלגה ערבית או מועמד ערבי

בעבירה הנוגעת פסילה של מועמד ערבי לכנסת ללא הרשעה בבית משפט יש יסוד סביר להניח כי 

השתתפות בבחירות של המפלגה הערבית שבה -לאי המדינה תביאלבטחון לבטחון הציבור או 

הפסילה ולכן היא שקולה לפסילת המפלגה עצמה. זאת משום ש, ריאליזה במקום מועמד משובץ 

ידי הציבור -ידי המפלגות הערביות האחרות ועל-תידחה עלוגם המפלגה הזו ידי -לא תתקבל על

 .רציניות. לפסילה כזו עלולות להיות מספר תוצאות הרחב הערבי

לבחור ולהיבחר תיפגע. המפלגה שתיפסל הפגיעה הישירה והמיידית תהייה בציבור הערבי. זכותו 

או לא תשתתף עלולה לקרוא לאוכלוסייה הערבית להחרים את הבחירות ולכך תהייה היענות 

הצפויה כך שתואץ מגמת הירידה בשיעור ההצבעה הערבית. קשה לאמוד את הירידה  משמעותית,

קרב בעלי זכות אך בכל מקרה יווצר מצב חדש שבו לראשונה מאז קום המדינה רק מיעוט מ

 35%רק  0221-)יש לציין שוב שבבחירות בלכנסת  צביעההבחירה הערבים יממשו את זכותם ל

מהערבים לא הצביעו בבחירות לראשות  20%כאשר מסוים לכך יש כבר תקדים . הצביעו(

 95שבעיניהם הוא האשם בהרג  לקריאה להימנע מהצבעה לברק הם נענו .0229-הממשלה ב

ירידה ניכרת הפעם לתגרום קריאה להחרמה . 0222במהלך אירועי אוקטובר מפגינים ערבים 

 בייצוג הערבים בכנסת.

הנמשכת ביחס הערבים למדינה. בקרב  ההרעההתפתחות זו עלולה לאורך זמן להחיש את 

באמונה בדמוקרטיה, ייאוש מפוליטיקה  מסוכנתהאוכלוסייה הערבית עלולים להתחולל ירידה 

פרלמנטרית והחרפת המאבק. בעיני חלק -ממנה, התרכזות בפוליטיקה חוץפרלמנטרית, נסיגה 

השתתפות בבחירות של מפלגה ערבית -הציבור הערביים פסילה או איממבוטל מהאליטה ו-לא

שחרר אותם מעכבות לחציית קווים אדומים עלולה לתיראה כחציית קו אדום מצד המדינה ו
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אופייה היהודי של המדינה, אם כי לא עם  תהליך ההשלמה של האזרחים הערבים עםמצידם. 

, היחסית קיום העדין, השקט והיציבות-להישבר הדו יםכך עלוליעדיה הציוניים, ייעצר. 

 יהודים מאז קום המדינה.-יחסי ערבים המאפיינים את

שמאל שהמפלגות -ירידה משמעותית בשיעור ההצבעה לכנסת של ערבים תפגע בגוש חוסם מרכז

ממנו. הפגיעה תיחשב כמזימה של הימין ולא תתקבל כלגיטימית. השסע הערביות הן חלק 

עוד יותר. הביקורת בארץ ובחוץ לארץ על הדמוקרטיה  יתחדדכי ההפוליטי החריף בלאו 

על עריצות הרוב וכחסרה מערכת בלמים ואיזונים ראויה לשמה תגבר  תושתתהישראלית כמ

של בין אופייה היהודי לבין אופייה הדמוקרטי  האיזון-לגיטימיות של מדינת ישראל. איב כרסםות

בקרב חוגים רחבים בציבור היהודי שהשיח שלהם הוא ולמפח נפש ויגרום לניכור  יחמירהמדינה 

 דמוקרטי, ליברלי, שוויוני והומניסטי במסגרת של מדינה יהודית ודמוקרטית.

השתתפות בבחירות -ישראל זקוקה לאיחוי השסע העמוק בין האזרחים הערבים והיהודים. אי

-לכנסת של מפלגה ערבית בשל פסילה שלטונית היא נסיגה חמורה מהדמוקרטיה ופגיעה קשה בדו

מצידם גם יתרמו יהודים -והמשך ההרעה ביחסי ערבים העמקת השסעערבי. -קיום היהודי

היהודים הרחקה נוספת של שבה אנו נתונים. היא תגרום ל, להתעצמותה של המעגליות הרעה

 רצון לשלבבשלטון, מ ערביםהף משיתומהשגת שוויון אזרחי, ערבים למדינה, הה לקירוב מחתיר

משיפור , רוב-מפלגות ערביות בקואליציות ממשלתיות, משמירה על שקט ויציבות ביחסי מיעוט

 .ישראליות משותפת עיצובמואיכותה וחוסנה של הדמוקרטיה 

 .רסומים )באנגלית(קיצור תולדות חיים ורשימת פ : לוט: )צירוף נספח(

__96.90.0290__                   
 ______________________ 
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