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שלחו להדפסה

עריצות הרוב
בשונה מכל דמוקרטיה ,בישראל יש כנראה עריצות של הרוב .מוטב אם כך שהיועץ המשפטי
ילך הביתה לפני שיהפוך אותנו עם גחמותיו והעדפותיו למצורעים שבעמים
שולמית אלוני
אנחנו צועדים בצעדי ענק למדינה אתנוצנטרית ,השוללת את זכויות היסוד של האזרח שאינו יהודי ובונה חיץ של
אפרטהייד בין אזרחי המדינה.

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

מעולם לא סגרו את עיתוני החרדים על דברי הביבים שהם מפיצים נגד המדינה הציונית ומנהיגיה; היועץ המשפטי
לממשלה לא העלה בדעתו להעמיד לדין את הרב יוסף עובדיה ורבנים נוספים ,שפיהם נוטף דברי גזענות ,הסתרה
ושנאה; גם הרב מצפת ,שנבחר עכשיו למועצת הרבנות הראשית ,שאוסר להשכיר או למכור דירה לערבי ,הוא אזרח
מכובד אצלנו.
לעומת זאת ,את עיתון התנועה האיסלאמית סוגרים מכוח חוק מנדטורי שאבד עליו הכלח; הצנזורה הפוליטית אוסרת
את הקרנת סרטו של אזרח ישראלי ,שמתאר את הייאוש והכאב של תושבי ג'נין לנוכח ההרס ,ההרג וחוסר התקווה,
בטענה שהסרט חדצדדי .אבל האם מה שמתואר בסרטו של מוחמד בכרי הוא המצאה פיקטיבית? האם צה"ל הביא
לשם מזון ומזור ,שיקם הריסות והציל רכוש? האם אסור לאזרחי ישראל לשמוע את קולו של "האחר"? האם הוחלט
בשבילנו כי עלינו "לא לדעת" ועל כן גם לא לשפוט" ,לא מוסרית ולא עניינית".
אך ליועץ המשפטי זה לא מספיק .הוא תובע בידוד ופיצול מוחלט .ליהודים מותר לדבר על טרסנפר ,על כיבוש
והתנחלות ,מותר להם לגזול אדמות ,לפלוש לרובע הערבי ,להטיף להרג ולהרס שכונות שלמות לטובת הטיילת של
הפורעים .לחברי הכנסת הערבים ,אזרחי ישראל ,אסור לדבר נגד הכיבוש .אסור לומר את אשר כל מורה לאזרחות
מלמד או חייב ללמד :שכל עם זכאי להיות ריבון "בארצו" .לאזרח הערבי אסור לומר זאת ,למרות שאין בעולם
דמוקרטיה שבה המדינה אינה של כל אזרחיה ,וזאת משום שלכל אזרח נתונה הזכות לחירות ולשוויון ולהיות שותף
לקביעת גורלו על ידי הזכות לבחור ולהיבחר!
היועץ המשפטי ,התובע למנוע את הזכות להיבחר מרשימת בל"ד ומח"כ עזמי בשארה ,מבזה את הדמוקרטיה
הישראלית ואת המסמך המכונן של מדינת ישראל" ,הכרזת העצמאות" ,שקובעת ומבטיחה ,לצד הזכות לעלייה יהודית
והודות לקיבוץ גלויות" ,לפתוח הארץ לטובת כל תושביה"" ,שוויון זכויות מלא לכל אזרחיה בלא אפליה מטעמי מוצא
גזע דת ומין .חופש מצפון ,דת ,חינוך ,תרבות ולשון" .כל זה נאמר ב"הכרזת העצמאות" ונלמד בבתי הספר .מדוע
אפוא יש אוטונומיה בחינוך לש"ס ולאגודת ישראל ולמפד"ל ,ואילו אצל הערבים עדיין השב"כ מכתיב מי ינהל ,מי ילמד
ומה יילמד?
עם קום המדינה קיבלו ערביי ישראל אזרחות .בןגוריון דרש זאת .השפה הערבית היא שפה רשמית .דין ערביי ישראל
כדין מעמד היהודים בכל מדינה דמוקרטית  אנגליה ,צרפת ,גרמניה ,ארה"ב – אזרחים בעלי זכויות מלאות .אצלנו
מקדם היועץ המשפטי אפרטהייד קלאסי .הגזען קליינר כשר בעיניו ,אפי איתם כשר ,אדיר זיק ,שהסית לרצח רבין
ועכשיו מסית ברדיו הפיראטי נגד "פושעי אוסלו" – כשר גם כשר ,אחמד טיבי ועזמי בשארה  לא כשרים .הם ערבים.
הם מיעוט.
בשונה מכל דמוקרטיה ,בישראל יש כנראה עריצות של הרוב .מוטב אם כך שהיועץ המשפטי ילך הביתה לפני שיהפוך
אותנו עם גחמותיו והעדפותיו למצורעים שבעמים.

חזרה

