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ة شاملة لتغي�� وجھ السلطة القضائّية �� إسرائيل، ـ�نڤليـڤ أعلن وز�ر القضاء َير�ـ
ّ
و�عادة تصميمها َوفًقا ملفهوم  عن خط

ة مباشرة، بدأت حملة انتقادات واسعة من  1من �انون الثا�ي. 4معسكر اليم�ن الدي�ّي املتطّرف، �� الـ 
ّ
�عد اإلعالن عن ا�خط

مات حقوقّية ومن املعارضة �� الكنيست. أعر�ت غالبّية الردود عن قلقها �شأن مستقبل السل
ّ
طة ِقبل ا�جهاز القضائّي، ومنظ

القضائّية وفصل السلطات، وقدرة السلطة القضائّية ع�� العمل �� ظّل القيود ا�جديدة �� حال إقرارها. ورأى الكث��ون أّن 

ة �� بمثابة ضر�ة قاضية للديمقراطّية �� إسرائيل، و�ْن �ان قصدهم الديمقراطّية ال��ودّية اإلجرائّية. 
ّ
 ا�خط

ة ليـ
ّ
مات مجتمع مد�ّي إ�� الشروع �� اّتخاذ خطوات احتجاجّية ـ�ن، دعت عّدة مؤّسسڤع�� أثر خط

ّ
ات حقوقّية ومنظ

ة، من بي��ا 
ّ
إطالق مظاهرات أسبوعّية �� تل أبيب. بدأت املظاهرات يوم السبت  -ع�� سبيل املثال-جماه��ّية ضّد ا�خط

قبالة  13/2/2023ي جرت يوم اإلثن�ن ، و�ان أْوجها (حّ�ى كتابة هذه السطور) املظاهرة االحتجاجّية الكب��ة ال�7/1/2023

 الكنيست، مع شروع �جنة الدستور �� إجراءات �شريع التعديالت املق�َ�حة. 

تتناول ورقة املوقف هذه مواقف ا�جتمع الفلسطي�ّي �� إسرائيل حيال املشاركة �� املظاهرات االحتجاجّية، وترى أّنھ ع�� 

ة
ّ
فإّن  2ـ�ن با�حقوق وامل�انة ا�جماعّية للمجتمع الفلسطي�ّي �� إسرائيل،ڤليـ الرغم من الضرر البالغ الذي قد ت�حقھ خط

ع�� نحِو ما -ا�جتمع الفلسطي�ّي �عزف عن املشاركة �� املظاهرات االحتجاجّية بصورة جماعّية، وأّن هذا العزوف لھ ما ي�ّ�ره 

 ستوّ�ح السطور التالية.

اقف الداعية إ�� املشاركة   املو

تجاجات واملظاهرات، علت �عض األصوات العر�ّية الداعية إ�� املشاركة �� املظاهرات، حّ�ى دون أن تأ�ي دعوة �عد بدء االح

�ي املظاهرات. أبرز الداع�ن إ�� املشاركة �ان عضو الكنيست منصور عّباس (القائمة العر�ّية  ِ
ّ
من هذا القبيل من منظ

ضة الرسمّية �� الكنيست، استمراًرا لن�جھ الدا�� إ�� االنخراط �� اللعبة املوّحدة) الذي يرى نفسھ وقائمتھ شر�اء �� املعار 

السياسّية �� إسرائيل تحت سقف اإلجماع الصهيو�ّي. لم يكتِف منصور عّباس بدعوة املواطن�ن العرب إ�� االنضمام إ�� 

اس: "نر�د أن ن�ون شر�اء �� االحتجاج وقال عبّ  3االحتجاجات املناِهضة ل�ح�ومة، بل حّ��م ع�� عدم رفع العلم الفلسطي�ّي.

 ُنْحِدث أّي مواجهة مباشرة [...] إّن حركة االحتجاج املناِهضة ل�ح�ومة 
ّ

بالوسائل الديمقراطّية و�ما يتوافق مع القانون، وأال

                                                             
ب بأغلبّية ـ�نڤليـ�انون الثا�ي).  4، 2023عيل. (فر�دسون، �َ  1

ُّ
  . [بالع��ّية]هآر�سعضو كنيست و�غّ�� أسلوب �عي�ن القضاة.  61: سنقّر فقرة التغل

ائيل، �انون الثا�ي). 2023. (مدى الكرمللالس��ادة:  2 ة وز�ر القضاء: إ�حاق الضرر بحقوق الفلسطينّي�ن �� إسر
ّ
  . تقدير موقف.خط

 . [بالع��ّية]هآر�سالثا�ي). منصور عّباس يدعو ا�جتمع العر�ّي إ�� املشاركة �� التظاهرات دون رفع العلم الفلسطي�ّي.  �انون  10، 2023خوري، جا�ي. ( 3

 إسرائ -
ْ

ف
ُ
 املواطن�ن العرب ع�� االحتجاج ضّد ا�ح�ومة، لكن دون رفع األعالم الفلسطينّية.  15، 2023يل. (تايمز أ

ّ
ائيل�انون الثا�ي). منصور عّباس يحث  إسر

ْ
ف

ُ
 . تايمز أ

https://www.haaretz.co.il/news/politi/2023-01-04/ty-article/.premium/00000185-7dbd-d9ca-adb5-ffffbf320000
https://mada-research.org/category/%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81/
https://www.haaretz.co.il/news/politi/2023-01-10/ty-article/.highlight/00000185-9d0e-d94b-ad8d-bfef5ade0000
https://ar.timesofisrael.com/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
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ل مصا�ح واسعة تتقاسمها شر�حة كب��ة من ا�جمهور اإلسرائي�ّ�، و�التا�� فإّن رفع العلم الفلسطي�ّي أم
ّ
 4ر غ�� مالئم".تمث

ا �� التظاهرات �� تل أبيب.  وقد شارك ويشارك عّباس فعلي�

كذلك دعا عضو الكنيست أيمن عودة (قائمة تحالف ا�ج��ة والعر�ّية للتغي��) إ�� املشاركة �� املظاهرات، و��� رفع شعارات 

ا ڤوقد �شر عودة شر�ط  5سبيل املثال.تخّص ا�جتمع العر�ّي، �املساواة والعدالة االجتماعّية و���اء االحتالل ع��  ـيديو خاص�

 ا�جتمع الفلسطي�ّي �� إسرائيل ع�� املشاركة،
ّ

عاد فيھ ع�� مواقفھ  6ع�� صفحتھ �� شبكة التواصل الفيسبوك �حث

�ي االحتجاج سيقتنعون �عد ف��ة و  ِ
ّ
ُصها أّن إسقاط ح�ومة نتنياهو أمر ضرورّي ومهّم، وأّن منظ ج��ة بأّنھ ال السابقة ال�ي م�خَّ

يمكن االستمرار �� تجاهل ا�جتمع العر�ّي، وأّ��م بحاجة إ�� إشراكھ �� االحتجاج، وأّنھ بدون ا�جتمع العر�ّي لن ي�ون أّي 

 �غي��.  

كذلك دعا عادل عامر، السكرت�� العاّم ل�حزب الشيو�ّ� اإلسرائي�ّ�، إ�� التظاهر بأعداد كب��ة ضّد ا�ح�ومة اليمينّية 

إّنھ ال  "ّية و�رامجها �� مظاهرات تل أبيب. جاءت الدعوة من خالل بيان �شره �� صفحتھ ع�� الفيسبوك تحت عنوانالفاش

ة َير�ـ 7ديمقراطّية بدون ان��اء االحتالل"،
ّ
ـ�ن لتصفية ا�جهاز القضائّي، إ�� جانب اإلجراءات األخرى ڤليـڤ وفيھ قال: "خط

ومحاولة منع رفع األعالم الفلسطينّية و�قامة البؤر االستيطانّية، �ش�� إ�� اّتجاه وا�ح: ل�ح�ومة اليمينّية الفاشّية ا�جديدة، 

تقليص ما تبّقى من ا�حّ�� الديمقراطّي، و�عميق االحتالل، وشّن �جوم غ�� مسبوق ع�� ا�جمهور العر�ّي وقوى اليسار وضرب 

ا". وأضاف عامر قولھ: "�� ظّل ا�خط ر املباشر للفاشّية، تدعو ا�ج��ة وا�حزب الشيو�ّ� الطبقات امل�حوقة اقتصادي�

ط لها، 
َّ
ا�جمهور ال��ودّي والعر�ّي الداعم لِقَيم السالم واملساواة والديمقراطّية إ�� االنضمام إ�� التظاهرات ال�خمة ا�خط

م واملساواة القومّية واملدنّية والتأكيد ع�� أهّمّية رفض االحتالل والفوقّية ال��ودّية، وأّن الديمقراطّية ا�حقيقّية والسال 

 من خالل النضال ضّد الفاشّية داخل إسرائيل وضّد االحتالل اإلجرامّي للشعب 
ّ

ل�جماه�� العر�ّية ال يمكن تحقيقها إال

 الفلسطي�ّي".

ق منطق اندماج ا�جتمع الفلسطي�ّي �� صراع املعسكرات السياسّية
ْ
�� إسرائيل،  الدعوة إ�� املشاركة �� التظاهرات جاءت َوف

ج لھ منذ عّدة سنوات، م��ا املعارك االنتخابّية وم��ا ا�حمالت االحتجاجّية والشعبّية، دون أّي مراجعة لهذا الن�ج  الذي يروَّ

 الذي يحّدده اإلجماع الصهيو�ّي ملشاركة العرب، و�ن اّد�� غ�� ذلك، 
َ

وتقييمھ. وَ�قبل هذا املنطُق، ع�� أرض الواقع، السقف

يم جما�ّ� حقيقّي لالحتجاج �� ا�جتمع اإلسرائي�ّ�. كذلك لم يتجاهل قسم من الدعوات التناقضات القائمة �� ودون تقي

ا لدى ا�جتمع  االحتجاج وعدم �عاملها مع مطالب ا�جتمع العر�ّي. صدى هذه الدعوات �ان ضعيًفا، ولم تلَق تجاوً�ا ِجّدي�

                                                             
 املصدر السابق. 4
 . [بالع��ّية]ڤمعار�ـ�انون الثا�ي). "مجموعة متظاهر�ن فاشّية" ��اجم أيمن عودة �� مظاهرة تل أبيب.  7، 2023ڤ. (إليمي�خ ندا 5
6 https://fb.watch/izvA0OPCiX/  
ھ ال ديمقراطّية�انون الثا�ي).  Adel Amer() .2023 ،14@عامر، عادل ( 7

ّ
 . فيسبوك(منشور فيسبوك).  بدون ان��اء االحتالل ألن

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-970786
https://fb.watch/izvA0OPCiX/
https://www.facebook.com/adel.amer.56829/posts/pfbid0KNStNBhC4zhQPEQRUyYAK89vJHSd6UwGmSL3tAYU5QKoeG6BUYwy8Pz3wEzYbzpNl
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طن�ن العرب وال من القيادات العر�ّية �� املظاهرات، باستثناء أيمن عودة ومنصور الفلسطي�ّي، ولم نَر مشاركة قوّ�ة من املوا

�� ا�جتمع املد�ّي.   ِ
ّ
 عّباس وعدد قليل من ممث

افضة للمشاركة  اقف الر  املو

�عّددت املواقف الرافضة ملشاركة املواطن�ن العرب �� املظاهرات، ورأت أّن هذه املظاهرات تتمحور �� الصراع الداخ�ّ� �� 

ا�جتمع اإلسرائي�ّ�، وترمي إ�� ا�حفاظ ع�� الوضع القائم وع�� "الديمقراطّية ال��ودّية"، وترى أّن َمن ��ّدد الديمقراطّية �� 

ة وز�ر ا
ّ
 ـ�ن فقط. ڤلـيـڤ لقضاء َير�ـإسرائيل �� خط

عّ�� عن هذا املوقف رئيس �جنة املتا�عة العليا ل�جماه�� العر�ّية محّمد بركة، �� مقال �عنوان "مظاهرة تل أبيب والهواجس 

ا هنا،  الصهيونّية"، وفيھ قال: "ال شّك أّن قضّية استقاللّية ا�جهاز القضائّي، ورفع يد السلطة التنفيذّية عنھ �� هاّمة جد�

م�ن أرادوا أن تتحّرك هذه املظاهرة �� قوقعة اإلجماع القومّي الصهيو�ّي، وأن تحمل هواجس  ِ
ّ
 أّن املنظ

ّ
و�� �ّل م�ان [...] إال

 أّن هذه الديمقراطّية لم �شمل املساواة ال�املة �جماه��نا 
ّ

صهيونّية ِصرفة، ال�ي و�ن بدا أّ��ا تحمل قيًما ديمقراطّية، إال

فلسطينّية، ولم تحتمل أّية مالمح فلسطينّية. وليس أقّل من ذلك، حقيقة إقصاء القضّية األساسّية واملفصلّية، العر�ّية ال

 
ً

قضّية االحتالل وحقوق الشعب الفلسطي�ّي إ�� خارج أجندات املظاهرة، ال بل اعتبار إقحام فلسط�ن �� املظاهرة عمال

ا لها. ليس غر�ًبا أن ي�ون األمر كذلك،  ا من مهند��ي االحتالل والقمع بحّق شعبنا الفلسطي�ّي، من عدائي� ألّن عدًدا كب�ً�ا جد�

 8سياسّي�ن وجن�االت ا�حرب، يقفون وراء املظاهرة".

كذلك عّ�� حزب التجّمع الوط�ّي الديمقراطّي عن موقف رافض للمشاركة �� املظاهرات؛ فقد جاء �� بيان أصدره ا�حزب "أّن 

ـ’ الديمقراطّية ال��ودّية‘املشاركة �� مظاهرات 
َ
د التجّمع "أّنھ ليس چـيد _ پ�� تبعّية ملعسكر ل

ّ
ـانتس ضّد معسكر نتنياهو". وأك

جزًءا من املظاهرات السياسّية ال�ي يدعو إل��ا أطراف املعارضة �� إسرائيل بأحزا��ا ا�ختلفة ب�ن يم�ن ومركز وما �سّ�ى 

عاتنا وحقوقنا القومّية، بل تطرح ا�حفاظ ع�� باليسار، و�ون هذه املظاهرات ذات طا�ع سيا
ّ
ل تطل

ّ
��ّي صهيو�ّي ال تمث

"الديمقراطّية ال��ودّية"، وهو ما �عت��ه �عز�ًزا للفوقّية ال��ودّية والعنصرّ�ة واإلصرار �عدم التعامل مع املواطن�ن 

 9اع املعسكرات".الفلسطينّي�ن �� البالد كشرعّي�ن �� وط��م، بل مجّرد أداة واحتياط أصوات �� صر 

ل 
ّ
ا عن موقف مماثل. فقد قال ال�اتب وا�حل وكذلك عّ��ت أطراف معدودة ع�� ا�حركة اإلسالمّية ا�حظورة إسرائيلي�

السيا��ّي صا�ح لطفي: "هذه التظاهرات �� صراع داخ�ّ� إسرائي�ّ� صرف، حول مستقبل الدولة وا�جدل القائم ب�ن الدين 

 10ديمقراطّية أم الديانة ال��ودّية، و�التا�� ليس هناك وجود للعرب الفلسطينّي�ن مطلًقا ف��ا".والدولة وأّ��ما سيتقّدم ال

                                                             
 .48عرب . �شر�ن الثا�ي). مظاهرة تل أبيب والهواجس الصهيونّية 15، 2023بركة، محّمد. ( 8
 . ا�جرمقما ب�ن التظاهر واالمتناع.  48�انون الثا�ي). التظاهرات ضّد ا�ح�ومة اإلسرائيلّية برئاسة نتنياهو وفلسطينّيو  7، 2023ا�جرمق. ( 9

 ابق. املصدر الس 10

https://www.arab48.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/2023/01/15/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://aljarmaq.net/post/17133/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8848-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9
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وأضاف قولھ: "القضّية اآلن ليست قضّية عرب و��ود �� إسرائيل، بل �� قضّية حاضر ومستقبل الدولة وش�لها �� ظّل نظام 

ل ا�ح�ومة، وحْوَل برنامج هذا النظام الذي تّم تقديمھ اليم�ن اإلسرائي�ّ� الذي فاز باالنتخابات األخ��ة بنسبة سا
ّ
حقة وش�

 ك��نامج يمي�ّي بامتياز ع�� املستوى االقتصادّي واالجتما�ّ� والسيا��ّي".

�� مناقشة مشاركة العرب �� هذه املظاهرات أو عدمها، من الالفت دعم كّتاب رأي و�حفّي�ن عرب لعدم املشاركة، وهو ما 

ل دعًما للموقف
ّ
الرافض للمشاركة و�سييس هذا املوقف. فع�� سبيل املثال، كتبت ال�حفّية حن�ن مجادلة �� �حيفة  ش�

’. هذا ليس أوان التحّدث عن االحتالل‘ألف �خص يقولون  130"هآر�س": "من الصعب ع�ّ� أن أشارك �� مظاهرة مع 

ر م�اًنا ل‘شاهدت ع�� الفيسبوك هذا األسبوع إعالًنا يقول: 
ّ
وأنا أقول لهم شكًرا، ال ’. لعرب �� املظاهرة القادمةإّننا نوف

أر�دهم أن يف�حوا �� ا�جال. أر�دهم أن يطالبوا باملساواة املدنّية ل�جميع. لقد اّتخذ معسكر اليم�ن خياًرا وا�ًحا: ير�د أن 

ا. لكن اليسار ال ير�د أن يختار، إّنھ ير�د أن ا، وال ير�د أن ي�ون ديمقراطي� ي�ون �ل��ما، ولذا هو يخسر ولذا هو  ي�ون ��ودي�

ّية".
ّ
 -" عن موقف مماثل، إذ قال: "ا�عدام الثقة وا�عدام االنتماء 12كذلك عّ�� ال�حفّي محّمد مجادلة �� موقع "إن 11أقل

 هذه �� ال�لمات الرئيسّية �� ا�خطاب الذي يتعامل مع املسألة ا�حارقة عدم ذهاب العرب إ�� املظاهرات [...] يجب طرح

سؤال آخر: من قال إّن ا�جمهور العر�ّي �شعر أّن هؤالء القضاة والنظام القانو�ّي عاملوهم بإنصاف، وأّنھ بالتا�� من الواجب 

 12حماي��م؟".

ظهم من  �� الشأن نفسھ، السياسّيون اإلسرائيلّيون الذين يدعمون االحتجاجات، وقادة االحتجاج نفسھ، عّ��وا عن تحفُّ

 مباشرة وغ�� مباشرة. فع�� سبيل املثال، صرّح رئيس املعارضة يئ�� لـمشاَركة العرب مشارَ 
ً
ـيد أّنھ غ�� مستعّد ل�جلوس مع پكة

ا�ج��ة والعر�ّية للتغي�� للتنسيق �� معارضة التغي��ات القضائّية، بذريعة تأييدهما إلسقاط ا�ح�ومة اإلسرائيلّية ال�ي �انت 

حّدث عن قضايا تخّص الفلسطينّي�ن �� إسرائيل، نحو: حقوقهم ا�جماعّية؛ وكذلك يرفض قادة االحتجاج الت 13برئاستھ،

وغ��ها من القضايا السياسّية -إ��اء االحتالل؛ حقوق الشعب الفلسطي�ّي السياسّية؛ منعهم من رفع العلم الفلسطي�ّي 

  14واملدنّية ال�ي تقع �� صميم حيا��م.

 

 

 

                                                             
 [بالع��ّية]. هآر�س�انون الثا�ي). من الصعب أن أتظاهر مع أ�خاص يقولون إّن الوقت غ�� مناسب للتحّدث عن االحتالل.  2023،26مجادلة، حن�ن. ( 11
 . [بالع��ّية]N12�انون الثا�ي). سبب عدم مشاركة العرب �� االحتجاج.  19، 2023مجادلة، محّمد. ( 12
ـچسيـ 13

َ
اينتمة". و ح��أين هو �ّل ليلة بينما نحارب ا ـيد: "ليُقْل پشباط). ا�ج��ة والعر�ّية للتغي�� للـ 15، 2023، دور�ا؛ كيدون، شارون؛ َوسودري، �و�ي. (ـلپـل، أودي؛ مل . و

 [بالع��ّية]
مونائي، عدي. ( 14

ْ
ِلب إل��ا إعادة كتابة رسائلها.  18، 2023خوري، جا�ي؛ وَحش

ُ
 . [بالع��ّية]ْ هآر�سشباط). سكرت��ة ا�ج��ة �� حيفا رفضت إلقاء خطاب �� االحتجاج �عد أن ط

https://www.haaretz.co.il/opinions/2023-01-26/ty-article-opinion/.premium/00000185-e9c5-d388-a7a5-efcd54010000
https://www.mako.co.il/news-politics/2023_q1/Article-b5ba93eee86c581027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=1714791232
https://www.ynet.co.il/news/article/b1lwtqq6s
https://www.haaretz.co.il/news/politi/2023-02-18/ty-article/.premium/00000186-662d-d22b-ad9e-776f2c480000
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 خاتمة

ة وز�ر القضاء َير�ـ من السابق ألوانھ التكّهن �شأن نتيجة
ّ
 أّنھ من ڤليـڤ موجة االحتجاج ضّد خط

ّ
ـ�ن �� الشارع اإلسرائي�ّ�، إال

ة و�سقاطا��ا. َبْيَد أّن هذه 
ّ
تة، و�عّ�� عن مزاج رافض ل�خط

ّ
الوا�ح أّن االحتجاجات متواصلة وليست عابرة أو مؤق

 مسّرًعا لتوضيح الفروق ا�جوهرّ�ة ب�ن 
ً

الطروِح السياسّية وَمطالب ا�جتمع العر�ّي من جهة، االحتجاجات قد ت�ون عامال

واملعسكِر املناهض لنتنياهو من جهة أخرى. فعندما �شارك العرب، ي�ون هذا تحت شعار وأهداف املظاهرة واالحتجاج، و�ْن 

�غي�� سياق  حاول البعض تلميع أو تلطيف ذلك وطرح َمطالبھ ا�خاّصة، ال�ي لم يك��ث لها أحد حّ�ى اآلن، ولن تنجح ��

االحتجاج أو عناو�نھ ل�ونھ يحظى بإجماع ب�ن األطراف الداعية لھ. وليس من املستغَرب أّننا لم �سمع حّ�ى اآلن أّي دعوة 

�ي التظاهرات، وال من األحزاب املشاِركة، إ�� مشاَركة املواطن�ن العرب �� املظاهرات؛ فهم ير�دو��ا  ِ
ّ
ِجّدّية من ِقبل منظ

ع�� ديمقراطّية لل��ود فقط، و�حدود املشروع الصهيو�ّي التقليدّي، ول�حفاظ ع�� الديمقراطّية  احتجاجات ل�حفاظ

اإلجرائّية وفصل السلطات واستقالل ا�جهاز القضائّي، دون ا�خوض �� التناقضات البنيوّ�ة ا�جوهرّ�ة ال�ي ُتْد�ي إسرائيل إ�� 

 نموذج نظام الفصل العنصرّي. 

سات ا�جمعّية (ك�جنة املتا�عة متا�عة مواقف عدد من األ  ل �جنة رؤساء -حزاب، واملؤسَّ ع�� سبيل املثال)، وعدم تدخُّ

ّية العر�ّية حّ�ى اآلن �� هذا النقاش، ومواقف كّتاب و�حفّي�ن عرب، ومواقف ا�جتمع العر�ّي عاّمة، توّ�ح 
ّ
السلطات ا�حل

اجات ومطال��ا، وال يرى أّنھ شر�ك ف��ا، إذ هو يرى أّن هذه أّن الصورة وا�حة للمجتمع العر�ّي الذي يدرك أهداف االحتج

 االحتجاجات: 

 مع ا�جانب اإلجرائّي من الديمقراطّية وفصل  -1
ّ

�عيدة عن َمطالب ا�جتمع العر�ّي السياسّية، ف�ي ال تتعامل إال

ب  غّيِ
ُ
السلطات واستقاللّية ا�جهاز القضائّي، وال تتطّرق إ�� املشا�ل البنيوّ�ة ا�جوهرّ�ة �� النظام اإلسرائي�ّ�، و�

 ر�ّي، وم�انتھ املتدّنية، وقضّية االحتالل. جوانب العنصرّ�ة املماَرسة ضّد ا�جتمع الع

ة ليـ -2
ّ
ـ�ن �� ع�� وجھ التحديد أو ڤتتعامل مع النظام اإلسرائي�ّ� ع�� أّنھ نظام ديمقراطّي ال شوائب فيھ، وأّن خط

ة 
ّ
ا�حصر ال�ي ستن�ع عنھ صفات الديمقراطّية؛ أي إّن التظاهرات تر�د ا�حفاظ ع�� الوضع القائم كما �ان قبل خط

 ـ�ن، وأن ت�ون إسرائيل ديمقراطّية لل��ود فقط. ڤليـ

ا حول الديمقراطّية اإلجرائّية، ال صراًعا حول جوهر �عر�ف إسرائيل بأّ��ا  -3 ا _ ��ودي� ترى الصراع ا�جاري صراًعا ��ودي�

 دولة ��ودّية وديمقراطّية.  
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لص إ�� ما يأ�ي: 
ْ

خ
َ
 من هنا ن

 املشاَركة �� املظاهرات أو عدمها لم تتحّول إ�� قضّية مركزّ�ة أو خالفّية ِجّدّية داخل ا�جتمع العر�ّي.  قضّية -1

سات جمعّية فحسب، بل كذلك لدى  -2 ثّمة جّو عاّم عر�ّي غ�� مؤّ�د للمشاَركة، ال لدى التّيارات السياسّية ومؤسَّ

ل�ن عرب.  
ّ
 �حفّي�ن ومحل

ملظاهرات، واملشاَركة الفعلّية، �انت متواضعة إ�� اآلن، ولم ُتْقنع ا�جتمع العر�ّي الدعوات إ�� املشاَركة �� ا -3

باالنخراط �� االحتجاج. ع�� ا�جملة، نجد أّن ا�جتمع العر�ّي �عزف عن املشاركة �� االحتجاجات و�ن دعا إ�� 

 املشاَركة ف��ا �عُض رؤساء القوائم العر�ّية.      

 

ن أّنھ ما دامت هذه أهداف االحتجاج من هنا ليس بمستغَرب عز   ا�جتمع العر�ّي عن هذه االحتجاجات، بل يمكن التكهُّ
ُ

وف

 أيًضا. وقد ت�ون لهذه القناعة، ال�ي توّ�ح الفرق ب�ن ما يطالب بھ 
ً

وعناو�نھ فإّن ا�جتمع العر�ّي لن �شارك ف��ا مستقَبال

اهو، إسقاطاٌت ع�� املشهد السيا��ّي والـَمطالب السياسّية العر�ّية ا�جتمع العر�ّي وما ينادي بھ املعسكر املناِهض لنتني

 الحًقا.       

 


