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  اليهوديّة لدولة اسرائيل ممّيزاتال                         الفصل الخامس    
 

 بين الّنظرية والّتطبيق -اليهوديّة للّدولة  ممّيزاتال
يتم تعريف دولة إسرائيل كدولة يهوديّة، طبقا ملا جاء يف وثيقة االستقالل: "نعلن عن إقامة دولة يهوديّة يف أرض إسرائيل هي 

الصادر عن اجلمعّية العامة لألمم املتحدة. كما يتّم تعريف  7/11111/92 من يوم 181إسرائيل"، كما نّص عليه قرار دولة 
أ من قانون أساس "الكنيست" وبنود اهلدف يف قانون أساس "حريّة 7إسرائيل كدولة يهوديّة ودميقراطية يف قوانينها األساسّية: بند 

 كرامة اإلنسان وحرّيّته": العمل" ويف قانون أساس "مزاولة 
قدسية حياته وكونه حرًّا، وسوف يتّم احرتامها  -"ترتكز حقوق اإلنسان األساسّية يف إسرائيل على االعرتاف بقيمة حياة اإلنسان

األساسّي إىل محاية كرامة اإلنسان  يهدف هذا القانونالواردة في اإلعالن عن إقامة دولة إسرائيل. انسجاًما مع املبادئ 
 1.ودميقراطية" يف قانون أساسّي )من قانون أساس كرامة اإلنسان وحريته(كدولة يهوديّة   وحريته، هبدف تضمني قيم دولة إسرائيل

 ميكن تفسري مصطلح "دولة يهوديّة" يف ثالثة أبعاد:
 . الديمغرافيّ  -اإلثنيّ دولة قومّية لليهود بالُبعد  - اإلثنيّ الُبعد  .1
 ومّية هتتم باحلفاظ على الرتاث والقيم اليهوديّة.دولة ق -الثقافّي الُبعد  .2
 دولة يهوديّة ترفع راية النهوض بالدين اليهودّي يف احلّيز اجلماهريّي.  - الّدينيّ الُبعد  .3

 
دولة إسرائيل كدولة يهوديّة يف األبعاد الثالثة الواردة آنفا، حيث سنطّلع يف هذا الفصل على خصائص  ممّيزاتيتناول هذا الفصل 

تلفة إلسرائيل كدولة يهوديّة، علًما بنن هنا  خالفات يف اتجمتمع اإلسرائيلّي حول بع  هذ  اصخصائص فيما ال دجد خالفًا خم
حول خصائص أخرى، فبعضها ميكن تصنيفه حسب األبعاد املشار إليها بينما يكون التصنيف ضمن اصخصائص األخرى أشّد 

 ه موضع خالف. صعوبة وكثريًا ما يكون الّتصنيف حبّد ذات
 القضايا الرئيسّية اليت سنتناوهلا يف هذا الفصل:

 كيف يتجّسد كون الّدولة دولة يهوديّة في الُبعد القومّي؟ 
 كيف يتجّسد كون الّدولة دولة يهوديّة في الُبعد الثقافّي؟ 
 كيف يتجّسد كون الّدولة دولة يهوديّة في الُبعد الّدينّي؟ 

 
ثة على اماذ  من الّتشريعات والقوانني واملسّسسات الّريمّية والرمو  واملسّسسات اليت تعّّ عن كون الّدولة سنتعّرف يف األبعاد الّثال

 . دولة يهوديّة
 

                                                 
1
 .الكتاب من الحق موقع في راجع األساس قوانين حول 
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 الديمغرافّية:
)من أصل يوناين: دميوس= شعب،  

سّكان؛ غرافية: تسجيل، توثيق( هي 
جمال فكري يف علوم االجتماع 

ىن ببحث وتوثيق واجلغرافية، تُع
الّسّكان، برتكيبتهم والّتحّوالت اّليت 
تطرأ عليهم مع مرور الّزمن. مثل: 

عددهم، تكاثرهم، تركيبتهم وتو يعهم 
 اجلغرايّف.

 

 كيف يتجّسد كون الّدولة دولة يهوديّة في الُبعد القومّي؟ 
 

 ديمغرافّية*
ة من أبناء ديانات إّن أكثريّة الّسّكان يف دولة إسرائيل من اليهود. األقلّية مكّون 

 أخرى من املسلمني، الّدرو  واملسيحّيني. 
مصادر التكاثر الرئيسّية للّسّكان اليهود يف إسرائيل هي: التكاثر الطبيعي واهلجرة. 

 وقد حتّولت إسرائيل منذ سنوات األلفني إىل املركز اليهودّي األكّ يف العامل. 
 

التي تعّبر عن يهوديّة الّدولة في نعرض فيما يلي نماذج للّتشريعات والقوانين 
اإلثنّي، يجب اإلشارة إلى أّن بعض النماذج تلقى تعبيًرا لها  -المجال القوميّ 

 في أكثر من بُعد واحد. 
 

 الّتشريعات والقوانين التي تعّبر عن كون الّدولة دولة الشعب اليهودّي بأسره: 
(: وصفه دافيد بن غوريون بقوله: "قانون العودة هو من القوانني 1571ومّت تعديله يف عام  1591)ُسنَّ عام قانون العودة 

."، إذ يتيح هذا القانون لكّل الهجرة إلى البالدوكما جاء يف هذا القانون فإّن "ِمن حّق كّل يهودّي  2األساسّية لدولة إسرائيل"
( 1592)من عام  الجنسّيةصل، حسب قانون شخص يهودّي تجمّرد كونه يهوديّا أن يعود إىل الوطن اليهودّي التارخيّي وأن حي

على اجلنسّية اإلسرائيلّية بصورة تلقائّية يف حال هجرته إىل البالد. يعّّ القانون عن التزام إعالن االستقالل بنن تكون "أبواب 
هودّي من ممارسة حّقه : متكني كّل ياألهداف الرئيسّية للقانون هيدولة إسرائيل مفتوحة أمام املهاجرين اليهود ومجع مشلهم". 

يف اهلجرة إىل دولة خاّصة به والتعبري عن كون دولة إسرائيل دولة الّشعب اليهودّي برّمته وإنشاء أكثريّة يهوديّة يف دولة إسرائيل، 
 لضمان كون الّدولة دولة قومّية يهوديّة. 

ّن القانون مينح أبناء الشعب أأو الثّقايّف، حيث  أكثر من الّدينّ  القوميّ جيب التنكيد على أن قانون العودة يعّّ عن الُبعد 
نة اليهودّي حّق اهلجرة بغّ  النظر عن صلتهم بالثّقافة أو بالّديانة اليهوديّة ومبدى مسامهتهم املتوقّعة يف تعزيز الثّقافة أو الّديا

حسب الشريعة الّدينّية شريطة أن تكون هلم  اليهوديّة يف إسرائيل، كما أن القانون يتيح اهلجرة إىل البالد لألشخاص غري اليهود
 عالقة عائلّية مع اليهود مثل األ وا  والزوجات، األبناء والبنات واألحفاد واحلفيدات وأ واجهم/ن. 

  

                                                 
 7302-7302حة صف 0591( 6أخبار الكنيست ) 2

 خامس. الممّيزات اليهوديّة لدولة اسرائيلالفصل ال
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 0591قانون العودة، من عام  
 البالد. من حّق كّل يهودّي أن يقوم باهلجرة إىل . 1                    الحّق في الهجرة إلى إسرائيل

 )أ( من حّق اليهودّي اّلذي يقوم باهلجرة إىل إسرائيل ويعرب عن يف . 2                                شهادة قادم جديد
              رغبته االستقرار فيها احلصول على شهادة قادم جديد.                                                         

                  أ. )أ( حقوق اليهودّي مبوجب هذا القانون وحقوق القادم اجلديد 4                                   ائلةحقوق أفراد الع

   ، وكذلك حقوق القادم1592-من عام قانون اجلنسّية، حسب                                                      

  ّل تشريع آخر، متنح أيًضا البن وحلفيد اليهودّي، كاجلديد حسب                                                         

 ولزو /ة ابن وحلفيد اليهودّي؛ باستثناء َمن كان  لزو /ةاليهودّي/                                                       

  أخرى عدا اليهوديّة. يهوديًّا واعتنق ديانة                                                       
                                                                                                                

  يهوديّة أو غرّي ديانته  ب. "اليهودّي" يف هذا القانون هو َمن ُوِلَد ألمّ 4                                               تعريف

 اليهوديّة ومل يُعْد تابًعا لديانة أخرى.واعتنق                                                      
                                                     

 
 

 3الجدل على ضرورة قانون العودة
حيوّي وجيب إبقاؤ  على حاله فيما يعتقد آخرون أنّه ال توجد أيّة حاجة لقانون يعتقد كثريون أّن قانون العودة هو قانون هاّم و 

وهنا   4العودة وأنّه جيب إلغاؤ  بينما يعتقد آخرون أنه جيب إبقاؤ  بل حّّت جيب توسيع إمكانّية اهلجرة البن حفيد يهودّي. 
يسيّدون تقليص مستحّقي قانون العودة مثاًل إلغاء إمكانيّة آخرون يعتقدون بننه يوجد تسويغ ملواصلة تطبيق قانون العودة، لكّنهم 

 أن يستفيد من القانون حفيد اليهودّي إذا مل يكن يهوديّا، أو أن يستطيع القدوم إىل البالد إذا كان جّد  أو جّدته اليهوديّان... 
 

  

                                                 
3
 .أخرى دول في القوانين هذه مثل هناك ان أم إسرائيل دولة مميزات من العودة قانون هل: السؤال سنتناول الكتاب من الثالث القسم في 
4
 .7332 عام من بوراز البراهام (اليهودي حفيد البن الجديد القادم حقوق منح) العودة قانون تعديل اقتراح في وارد 

 خامس. الممّيزات اليهوديّة لدولة اسرائيلالفصل ال
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الّصندوق القومّي 
 إلسرائيل

أقيم الّصندوق القومّي 
 1511إلسرائيل يف عام 

من قبل اهلستدروت 
الصهيونية العاملية كمسّسسة 

تعىن بشراء األراضي يف 
أرض إسرائيل، هتيئتها، 

تطويرها وجتهيزها 
لالستيطان. مَجْع الّصندوق 
لألموال من يهود الّشتات 

يف أرض  هبدف شراء أراض  
إسرائيل عّز  العالقة بني 

ات وأرض يهود الّشت
إسرائيل. منذ إقامة الدولة 

طرأت تغرّيات على أهداف 
الّصندوق حيث انتقل حمور 

 اهتمامه من شراء أراض  
لالستيطان اليهودي إىل 
 –تطوير االستيطان ذاته 
هتيئة األراضي وجتهيزها 
لالستيطان. كما ألقيت 

على الّصندوق مهّمة 
 حتريش البالد.

اصخطوات إلقامة بلدات لليهود يف أرض  قبل إقامة دولة إسرائيل، بادرت احلركة الّصهيونّية إىل القيام بالعديد من
أداة رئيسّية يف تنفيذ هذ  السياسة اهتّمت بشكل خاّص بتو يع  ?إسرائيل، وقد كان الصندوق القومّي إلسرائيل

الّسّكان اليهودّي على خمتلف أحناء البالد لضمان قاعدة استيطانّية إلقامة وطن قومّي للّشعب اّلذي تنوي 
 حضار  إىل البالد من كّل أحناء العامل. احلركة الّصهيونّية إ

يُطرح السسال: هل تستطيع دولة إسرائيل، كدولة قومّية يهوديّة، مواصلة تشجيع إقامة بلدات خاّصة باليهود 
فقط أم أّن التزام الّدولة كدولة دميقراطّية للمساواة الكاملة بني كافّة مواطنيها تتطّلب منها التعامل بصورة 

 باع سياسة تُعىن بتخصيص األراضي وعدم إقصاء املواطنني العرب؟يع الّسّكان وعليها اتّ متساوية مع مج
لقد انتهجت دولة إسرائيل خالل عشرات الّسنوات سياسة تواصل من خالهلا عصر احلركة الّصهيونّية على 

جلديدة ومل تعمل على الّرغم من إقامة الدولة. فقد بادرت حكومة إسرائيل إىل إقامة مئات البلدات اليهوديّة ا
على ميثاق مع الصندوق القومّي  1597إقامة أيّة بلدة عربّية جديدة، كما وّقعت حكومة إسرائيل يف عام 

ثالثة  1591إلسرائيل أعلنت فيه عن شراكة معه يف األهداف. ويف أعقاب ذلك سّنت الكنيست يف عام 
الّدولة وأراضي الصندوق القومّي إلسرائيل يف هيئة قوانني، من بينها أيًضا قانون أساس، وّحد إدارة أراضي 

 واحدة أطلق عليها: سلطة أراضي إسرائيل )بايمها الّسابق: دائرة أراضي إسرائيل(. 
ل مرّة يف سياسة إقامة بلدات خاّصة باليهود على وجه اصخصوص يف عام لقد نظرت حمكمة العدل العليا ألوّ 

1578 . 
  

 ودّي في أروقة القضاء اإلسرائيليّ تخصيص أراٍض لالستيطان اليه
مواطن أردين، من سّكان أورشليم القدس كان ينوي شراء شقة يف  001/87محكمة العدل العليا برقان 

احلّي اليهودّي يف البلدة القدمية من مدينة القدس وكانت هذ  الشقة قد عرضت للبيع على َمْن أّدى اصخدمة 
ْن مّت تسرحيه من اصخدمة العسكريّة يف جيش الّدفاع العسكريّة يف صفوف جيش الّدفاع اإلسر 

َ
ائيلّي أو مل

اإلسرائيلّي ألسباب موضوعية. وقد اّدعى امللتمس بنن هذا األمر ينطوي على التمييز املرفوض على خلفية 
ص قومّية ودينّية. وقد قبلت احملكمة االّدعاء اّلذي اعتّ أّن اصخدمة العسكريّة ليست سوى تغطية على ختصي

ن هذ  السياسة هي سياسة مشروعة. وجاء يف أن احملكمة قالت يف قرارها أيًضا احلّي لليهود دون غريهم غري ا
ح لليهود اإلقامة يف حي تتا قرار احملكمة ان إعادة ترميم احلّي اليهودّي يف أورشليم القدس جيب أْن يتّم لكي 

رفضت احملكمة االلتماس اّلذي قّدمه برقان واّدعت خاّص هبم إىل جانب أحياء الّديانات األخرى. وعليه فقد 
أّن إضفاء مواصفات خاّصة على احلّي ليكوَن مالئًما لليهود ال ينطوي على التفرقة والتمييز املرفوض بل هو 

  5مسموح. تفضيل
عن الغزو اّلذي شنته اجليوش وكتب القاضي حاييم كوهني يف قرار  يف هذا املوضوع: "دجم ترميم احلّي اليهودّي يف البلدة القدمية 

األردنّية ونتيجة لطرد اليهود وهنب أمالكهم وهدم بيوهتم. وعليه فإن ترميم احلّي كان يرمي إىل إعادة جمد احلّي اليهودّي حبيث 
س يف نال بمّية واملسيحّية واألرمنية. يكون لليهود حّيهم اصخاّص هبم كما كانت عليه احلال يف املاضي إىل جانب األحياء اإلسال
  6إضفاء خصوصية على كّل واحد من هذ  األحياء حبيث تتناسب مع الطائفة اليت تسكنها .

                                                 
5
 .الحقا آخر عقمو في نتعلم سوف والتفرقة المرفوض التمييز مصطلحي حول 

 يّة لدولة اسرائيلخامس. الممّيزات اليهودالفصل ال
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حريش هي جملس حملي يف  –بلدة كتسري 
 لواء حيفا قريًبا من وادي عارة 

ّيةال)  (ويكيبيديا الع

 
 

 
 
 
 

و ارة اصخارجية وبنك إسرائيل يف جمّمع املباين 
يف شهر  Almogاحلكومّية؛ نشر من قبل 

 2119حزيران 
ّيةال)  (ويكيبيديا الع

 -في محكمة العدل العليا قعدان 2111من جهة أخرى يف عام 
حيث صدر عن احملكمة قرار حكم يعتّ ختصيص األراضي من قبل 

دل وإميان قعدان الّدولة لالستيطان اليهودّي متييزًا ممنوًعا، فقد كان عا
من مدينة باقة الغربية يرغبان يف بناء منزل يف بلدة كتسري اتجماورة 
لبلدهتما واليت ميكنها ان توفر هلما جودة حياة رفيعة غري أنّه مّت رف  
طلبهما. فقّدمت مجعّية حقوق املواطن بايمهما التماًسا حملكمة العدل 

قضّية حمكمة العدل  العليا، وانصّب النقاش هنا أيًضا كما حدث يف
العليا برقان على معيار اصخدمة العسكريّة ويف الّنهاية متحور النقاش 
القضائّي حول السسال: هل حيّق لدولة إسرائيل أْن ختّصص األراضي 
لبلدات يهوديّة فقط. يف قرار احلكم املثري قلبت حمكمة العدل العليا 

ّكدت بننّه حيظر على رأًسا على عقب القرار الصادر يف قضّية برقان وأ
 دولة إسرائيل، كدولة ملتزمة باملساواة إ اء كافة مواطنيها، إقامة بلدات خاّصة باليهود دون سواهم. 

وقد كتب القاضي أهارون بارا  يف قرار احلكم: "إّن دولة إسرائيل هي دولة يهوديّة تعيش فيها أقليّات خمتلفة، من ضمنها األقلّية 
من أبناء األقلّيات اّلذين يعيشون يف إسرائيل يتمتع  العربّية. كّل واحد

مبساواة كاملة يف احلقوق. وحّّت إذا كان مفتاح الّدخول إىل املنزل قد 
[، 1591أعطي ألبناء الشعب اليهودّي ]انظروا قانون العودة، من عام 

لكن إذا كان هنا  شخص كمواطن شرعّي يف هذا املنزل فإنّه يتمّتع 
وية ككّل أفراد املنزل اآلخرين. وقد مّت التعبري عن ذلك من باحلقوق املتسا

خالل إعالن االستقالل، اّلذي ناشد "أبناء الشعب العريب سّكان دولة 
إسرائيل إىل احملافظة على السالم والقيام بنصيبهم يف إقامة الّدولة على 
ا أساس املساواة التاّمة يف املواطنة والتمثيل املناسب يف مجيع مسّسساهت

املسقّتة والّدائمة". وبالتّايل فإنّنا ال دجد أّي تناق  بني قيم دولة إسرائيل  
كدولة يهوديّة ودميقراطّية وبني املساواة الكاملة لكّل مواطنيها. بل على 
العكس فإّن املساواة يف احلقوق بني كّل الناس يف إسرائيل، بغّ  النظر 

سرائيل كدولة يهوديّة عن ديانتهم وقومّيتهم تنبثق من قيم دولة إ
 7ودميقراطّية". 

نشري إىل أّن احملكمة قبلت بنن تجمموعات األقلّية مثل األصولّيني دينّيا والبدو وما شابه احلّق يف إقامة بلدة خاّصة بنبناء 
ا أقّرت بننّه ال توجد مجاعاهتم، وذلك ملساعدهتم يف احملافظة على ثقافتهم اصخاّصة هبم مقابل جمموعة األكثريّة املهيمنة، لكّنه

 ة. تجمموعة األكثريّة اليهوديّة تسويغات حلماية ثقافّية، ألنه ال يدور احلديث حول جمموعة أقلّية أو جمموعة ثقافّية متمّيزة يف الّدول

                                                                                                                                                       
6
 133 ،(7). لب د"ف وآخرين، المالية وزير ضد برقان سعيد محمد ،77/421 العليا العدل محكمة 
7
 721 ،(7) د.ن د"ف إسرائيل، أراضي دائرة ضد وآخرون قعدان عادل 9961462 العليا العدل محكمة 
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 سؤال تفكيرّي:
هل هنا  مسّسسات أخرى 
يف إسرائيل تعّّ عن كوهنا 

 دولة يهوديّة؟
اشرح كيف تعّّ عن كون 

 إسرائيل دولة يهوديّة.
 

م أورشليأّن أورشليم القدس هي عاصمة دولة إسرائيل. قانون يوم قانون أساس أورشليم القدس عاصمة إسرائيل  جاء يف
يعتّ يوم حترير البلدة القدمية من أورشليم القدس يف حرب األيّام السّتة مبثابة "عيد قومّي". السبب  0557القدس، من عام 

 ملنح املكانة اصخاّصة ألورشليم القدس ويوم أورشليم القدس يف دولة إسرائيل هو الصلة الثقافّية الّتارخيّية بني الشعب اليهودّي وبني
القدس. فقد كانت أورشليم القدس عاصمة اململكة اليهوديّة يف العصر القدمي وعلى مّر الّتاريخ. منذ كان التطلع  مدينة أورشليم

ألورشليم القدس قيمة مركزيّة يف الّديانة اليهوديّة مع العلم بنن مثّة داللة هلذا األمر يف وجهة الكنس يف العامل اليهودّي صوب 
ورد ذكرها مرارًا وتكرارًا يف الصالة اليهوديّة، باإلضافة إىل إحياء أيّام الذّكرى على خراب املدينة  أورشليم القدس، وأن املدينة قد

 يف حفالت الزّفاف واألعراس اليهوديّة. 
 
 المؤّسسات والمكاتب الحكومّية  

و ارة استيعاب  :. مثاًل القوميّ توجد يف إسرائيل مسّسسات دولة تعّّ عن كون الّدولة دولة يهوديّة يف الُبعد 
اهلجرة مسسولة عن استيعاب القادمني اليهود يف البالد يف جماالت التشغيل، الّسكن، اتجمتمع والثّقافة 

 بالتنسيق مع باقي املكاتب والو ارات احلكومّية اليت تعىن هبذ  اتجماالت. 
  ستيعاب للقادمين الجدد:االمجاالت تقديم الّدعم من وزارة 

 رافقة للقادم اجلديد كفرد، كعائلة، كمجموعة، كمجتمع. وم تقدمي مشورة  
 االقتصادّي؛ تقدمي املشورة، القروض، الّتنهيل املهّن والعثور على فرص عمل.  تقدمي الّدعم  
ّيّة يف املدارس واملعاهد اصخاّصة، دورات االستكمال، برامج من  تقدمي الّدعم     فيما يتعلق بتعلم اللغة الع

ّيّة.                            خالل وسائل اإلعالم املختلفة ودورات خاّصة لتعليم اللغة الع
 يف جمال املبادرات الّتجارية يف البالد واصخار : تقدمي مشورة، قروض، دورات تعليمّية  تقدمي الّدعم  

 وتنهيلّية، مرافقة جتاريّة وغريها.                          
اخنراط القادمني اجلدد يف اتجمتمعات احمللّية من خالل برامج ثقافّية واجتماعّية، لتشجيع  تقدمي الّدعم  

 برامج رفا  وإثراء وعّ النهوض بنبناء الشبيبة. 
السكن: تقدمي الّدعم للقادمني اجلدد فيما يتعلق بدفع أجر الشقة اليت يقيمون فيها، احلصول على قروض إسكان، احلصول على 

  .التهيئة العتناق الّديانة اليهوديّة والتعّرف على الرتاث اليهوديّ  الّسكن اجلماهريّي،
 تقدمي الّدعم لطالب املدارس واجلامعات من القادمني اجلدد.  

نظرًا ألهنا تُعىن باستيعاب قادمني يهود وأفراد عائالهتم يف البالد، ممّا يضمن  -وزارة استيعاب الهجرة تعّبر عن الُبعد القومّي 
 لتزام بإقامة دولة للّشعب اليهودّي، واحملافظة على األكثريّة اليهوديّة من خالل تقدمي املساعدة للقادمني وأفراد عائالهتم.جتسيد اال

  

 كيف يتجّسد كون الّدولة دولة يهوديّة في الُبعد الثقافّي؟ 
اة اليومّية على املستوى اجلماهريّي العاّم مثل الّلغة، دجد يف إسرائيل كدولة قومّية يهوديّة مظاهر للهويّة الثقافّية اليهوديّة يف احلي 

ّّي، رم  اّليت تعتمد على الرتاث الثقايّف اليهودّي.  و  وشعارات الّدولة وأيّام العطلالتقومي الع
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لة للتعبري عن الرأي الشخصّي، بل هي وسيلة للتعبري جمّرد وسي اللغة "ليست كتب قاضي المحكمة العليا أهارون باراك:
القومّي، فهي ذخر ثقايّف. إهنا ثروة لألّمة بنسرها... وبالفعل فإن اللغة تعّّ عن الوحدة القومّية. إهّنا الصمغ اّلذي يلصق بني 

ّيّة ال سيّ  ما وأّن انبعاث دولة إسرائيل مقرون بإحياء اتجمتمع والشعب، األّمة والّدولة. إّن اللغة هي رمز، وهذ  هي حال اللغة الع
ّيّة فتكون قد سلبتها روحها. إّن الّنضال من أجل االستقالل الّسياسي والنضال ّيّة. إذا سلبت من دولة إسرائيل الّلغة الع  اللغة الع

ّيّة مرتبطان ببعضهما البع  رباطًا وثيًقا.   من أجل جتديد مالمح الّلغة الع
ّيّة وصيانتها وتطويرها": )من هنا تنبع املص  294/91פסק דין קסטנבאום ע"א لحة اجلماهرييّة العامة لوجود الّلغة الع

 (.2חברת קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נגד קסטנבאום, פד' מו')

يف الّتشريع التّابع للحكم 
من  72البريطانّي مؤشر 

 توجيهات الملك البريطانيّ 
فإن هذا البند ينمر بنشر مجيع 

التعليمات واإلعالنات 
واالستمارات الّريمّية الصادرة 

عن احلكومة بثالث لغات 
ّية(  )اإلدجليزيّة، العربية والع

وحّق اإلنسان يف استعمال أّي 
واحدة من الّلغات الّثالث يف 
املكاتب احلكومّية واحملاكم. مّت 

إلغاء املكانة الّريمّية للغة 
اإلدجليزيّة عند إقامة دولة 

 .إسرائيل

 8كانة الّلغة العبريّةم
ّيّة هي لغة الّدولة ولغة أكثريّة مواطنيها، حيث يتّم استعماهلا يف كتابة ال قوانني، التعديالت وقرارات احلكم الصادرة عن الع

ّيطاين مفاُدُ  أَّن الّلغة العربّية هي لغة ذات مكانة ريمّية مماثلة لّلغة  احملاكم. وإذا كان هنا  تشريع قانويّن منذ أيام االستعمار ال
ّيّة لكن ميكننا أْن نرى تشريًعا إسرائيليًّا مينح أفضلية للمكانة القانونّية للّ  ّيّة. الع  غة الع

ّيّة كشرط للحصول على اجلنسّية اإلسرائيلّية.1592) الجنسّيةمثاًل: يقّر قانون   ( بننّه ال بّد من معرفة الّلغة الع
ّيّة قيمة دستوريّة الئقة. "ال شّك يف أّن األمر ليس موضع  في األحكام: جاء يف قرارات احلكم أنّه جيب اعتبار محاية الّلغة الع
ّيّة والكتابة هبا قيمة أساسّية من قيم دولة إسرائيل كدولة خالف وال  ميكن ان يكون موضع خالف حبيث أّن استعمال الّلغة الع

 9يهوديّة". 
ّيّة واحملافظة عليها من اعتبار الّلغة قيمة  اليهوديّة. وتنظر وثيقة االستقالل إىل إحياء  ثقافّية في القومّيةتنبع أمهية رعاية الّلغة الع

ّيّة كنحد املرّكبات والعناصر اهلاّمة يف هنضة الشعب اليهودّي وانبعاثه يف العصر ال ّلغة الع
 احلديث. 

وعلى الّرغم من ذلك فثّمة اماذ  يف القوانني والّتشريعات، يف األحكام القانونّية ويف 
ّيّة والعربّية يف إسرائيل، فمثاًل   تظهر الّلغتان الواقع واليت تشري إىل مكانة مماثلة للغتني الع

مًعا على العمالت والقطع الّنقدية ويف بطاقة اهلويّة واملستندات الّريمّية املستعملة يف 
 دولة إسرائيل. 

 
 

ّيّة، كقيمة ثقافّية يهوديّة على مكانة خاّصة يف إسرائيل كدولة قومّية  إذن، حتصل الع
ّى يف يهوديّة، ومع ذلك فقد ُمِنَحِت العربّية مكانة خاّصة باعت بارها لغة األقلّية الك

 إسرائيل. 

                                                 
8
 "إسرائيل في األقليات" فصل في نتعلم وفس العربية اللغة مكانة حول 
9
 .(2) و م د ف كستنباوم ضد" القدس مجتمع" ا"جحش كديشا شركة 214\11 ا"ع كستنباوم حكم قرار 
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الّرسالة الّتي بعثها إلى أهمية العلم كرمز تتمّثل في كلمات ثيودور هرتسل مؤّسس الّصهيونّية الّسياسية المعاصرة في 
 :0795البارون هيرش في عام 

"ما هو العلم؟ وتد وقطعة قماش منسوجة، ال يا سّيدي، فالعلم أكثر من ذلك.. فبالعلم نقود الّناس إىل حيث نريد وحّّت 
موت موتًا مجاعيًّا من إىل أرض امليعاد، فإهنم يعيشون وميوتون من أجل هذا العلم. انه األمر الوحيد اّلذي لديهم استعداد لل

 أجله إذا مّتت تنشئتهم طبقا لذلك.

 مهّمة:
افحصوا األوراق الّنقدية، 
العمالت،  طوابع الّدولة 
 والرّتب يف جيش الّدفاع.

اذكروا كيف تعّّ عن 
 ؟يهوديّة الّدولة

ّّي يف كّل رسالة ريمّية أو 1598)من عام ة العبريّ  ّلغةقانون استعمال ال ( يفرض واجب إدرا  الّتاريخ الع
بيان ريمّي صادر عن سلطات الّدولة، الّسلطات احمللّية، الّشركات احلكومّية أو املسّسسات الرّتبويّة املختلفة. 

 انون إىل إبرا  خصوصّية دولة إسرائيل كدولة يهوديّة يف الُبعد الثقايّف. يهدف الق
 

 رموز الّدولة 
تشري الرمو  إىل قيم وتراث األّمة أو الّدولة، وبالّتايل فهي تساهم يف توحيد وتكتيل أبناء األّمة. مثاًل، يرمز 

لعدل اّليت تعتّ األركان األساسّية اّليت تقوم عليها متثال احلريّة يف الواليات املّتحدة إىل قيم احلريّة، املساواة وا
دجليكاين، علًما بنن بريطانيا إىل أمهّية الرّتاث اإل الواليات املّتحدة األمريكّية ويرمز العلم والّنشيد الوطّن يف

  الّرمو  تشري إىل الّدولة، وتعّّ عن تراث ثقايّف متمّيز، قومّي أو مديّن، ميّيزها عن دول أخرى.
 

( يقر بنن العلم بلونيه األ رق واألبي  والشمعدان سيكونان الرّمو  الّريمّية للدولة. يقضي 1545)من عام  قانون العلم والرمز
القانون بوجوب وضع العلم يف املسّسسات الّريمّية وحيظر االعتداء على كرامة الّرمز والعلم، أّما الّشمعدان فهو يف الواقع مشعدان 

عام وشكُلُه مستوًحى من نقوشات بوابة  3311س املفروض على شعب إسرائيل طبًقا ملا جاء يف سفر اصخرو  قبل اهليكل املقدّ 
 قبل حوالي ألفي عام.  تيتوس اّليت تعّّ عن شتات الّشعب اليهوديّ 

 
 العلم

 تّم االتفاق على استعمال علم الحركة الّصهيونّية كعلم دولة إسرائيل. 
مثل ألوان  –كل سجادة الصالة بلونيها األ رق واألبي  شكل العلم يشبه ش

: 38، 19أهداب الثياب اليهودية اّليت وردت يف املقرا  كما جاء يف سفر العدد 
 ُهدبيف أذيال ثياهبم يف أجياهلم، وجيعلون على  أهدابًا"قل هلم أن يصنعوا هلم 

الفاتح واألبي  قد الذيل عصابة من أيمادجوين".  د على ذلك أن الّلونني األ رق 
                            . وردا يف املقرا  أيًضا يف وصف مالبس الكاهن الكبري خالل يوم الغفران

صاحب فكرة دمج العلم مع دجمة داوود هو دافيد فولفسون من  عماء احلركة الّصهيونّية. هنا  من يعتقد بنن امللك سليمان   
لكّن أّول الّدالئل حول استعمال العلم كرمز تعود إىل فرتة متنخرة. ابتداء من القرن الرّابع  كان أّول من استعمل دجمة داوود،

عشر تظهر دجمة داوود يف الكتب واألختام اصخاّصة جبماعات يهوديّة، ويف القرن التّاسع عشر مع بدء نشاط احلركة الّصهيونّية، 

ّيّةال)  (ويكيبيديا الع
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يف  الّنشيد الوطنيّ لقد نشن 
القرن الثامن عشر كوسيلة 

لبلورة اهلويّة االجتماعّية 
والقومّية، ونضجت الفكرة 

يف القرن التاسع عشر حبيث 
بات يعّّ عن ماهّية األّمة 

 وسيادهتا

ان يف املاضي مستعَماًل يف كّل من الّديانتني املسيحّية واإلسالمّية لكن مبجرّد أصبحت رمزا للّشعب اليهودّي. ومع أّن هذا الّرمز ك
 10استعماله يف علم الّدولة فقد حتّول يف الواقع إىل رمز يهودّي صرف.

 
 النشيد الوطنّي: "األمل"

"األمل" )هتيكفا(، هو الّنشيد الوطّن لدولة إسرائيل. كتب كلماته الّشاعر اليهودّي من 
، وتعود جذور هذا اللحن إىل ( 1581-/1/9) أوروبا نفتايل هريتس اميّشرقي 

صلوات يهود الّشرق والغرب وقد طرأت عليه حتّوالت عديدة. يعّّ "األمل"، اّلذي كان 
الّنشيد الوطّن للحركة الّصهيونّية، عن حنني الّشعب اليهودّي إىل صهيون وعن ترّقب 

يون، وكان هذا الّنشيد اّلذي محل يف البداية اسم وانتظار االستقالل الّسياسي يف صه
"أملنا" قد ُنشر كنشيد عادي وأثار أصداء واسعة فور نشر  حيث رّددته اجلماهري يف 

ومت اعتبار البيتني األّولني الّنشيد الوطّن مع إدخال تغيريات طفيفة  11البالد واصخار . 
يد مبثابة الّنشيد الوطّن لدولة على الّنص األصلّي يف أرض إسرائيل. وكان هذا النش

حيث مّت تعديل القانون اّلذي مّت اعتبار الّنشيد فيه  2114إسرائيل لكن مل يتّم االعرتاف به من الّناحية القانونّية لغاية العام 
 12الّنشيد الوطّن الّريمّي للّدولة. 

 
ة نشيد "األمل". وقد اقرتح أعضاء من حركة العّمال كبديل على مّر الّسنني وحّّت قبل قيام الّدولة كان هنا  من طعنوا يف مكان

ّّي املعروف  للنشيد الوطّن للحركة الّصهيونّية قصيدة تعّّ عن معاناة العامل ونضاله من أجل احلصول على حقوقه للّشاعر الع
ينّية القومّية استبدال الّنشيد الوطّن حاييم حنمان بياليك وايمها األصلي هو: "بركة الّشعب". واقرتح بع  أعضاء الّصهيونّية الدّ 

 . 129مبزمور العودة إىل صهيون الوارد يف سفر املزامري، آية 
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  .7612, ירושלים: משרד החינוך, האגף לתכניות לימודים ומרכז ההסברה, סמלי מדינת ישראל"דגל כחול לבן",  
 .9115, האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים משרד החינוך", עתיד, העבר הוו -התקווה" אסתרית בלצן  11
12
 .للدولة الرسمي الوطني النشيد األمل أغنية اعتبار تم /733 عام من الوطني والنشيد والشعار العلم قانون تعديل في 
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 رمز الّدولة: شمعدان وأغصان زيتون
ّ بوابة الّنصر اّليت أهداها اإل)مّت االتفاق على أن يكون رمز الّدولة مشعدان اهليكل املقّدس كما مّت نقشه يف بوابة تيتوس   طور ام

( يف مدينة روما مع العلم بنن الّشمعدان يظهر يف أماكن خمتلفة يف التوراة. وقد ميالدي 82دوميتيانوس ألخيه تيتوس يف عام 
ا (. كم31 ,29, ظهر الّشمعدان للمرّة األوىل كإحدى أدوات املسكن خالل سفر شعب إسرائيل يف الصحراء )سفر اصخرو 

وقال يل: ماذا ترى؟. فقلت: قد نظرت وإذا مبنارة كّلها ذهب، وكو ها (: "3-2) 4 كريا  ( يف سفراملنارةورد ذكر الّشمعدان )
على رأسها، وسبعة سر  عليها، وسبع أنابيب للّسر  اّليت على رأسها؛ وعندها  يتونتان، إحدامها عن ميني الكو ، واألخرى عن 

 لّشمعدان هنا أغصان  يتون وذلك خبالف كّل األوصاف اّليت عرفناها حّّت اآلن. ". وقد أضيفت لوصف ايسار 
 يُطبع رمز الّدولة اليوم يف املستندات الّريمّية لدولة إسرائيل مثل كتاب القوانني، يف األحكام القضائّية ويف بطاقة اهلويّة. 

 

 األمل / نفتالي هيرتس ايمبر 

 

 طالما في القلب تكمن،

 ،ةقاونفس يهوديّة ت

 ولألمام نحو الّشرق،

 عين تنظر إلى صهيون، 

 أملنا لم يضع بعد،

 األمل األزلي

 أن نعود إلى بالد آبائنا،

 إلى المدينة الّتي نزل عليها داود.

 

 

 

 

 

 

 األمل / النّشيد الوطنيّ 

 

 طالما في القلب تكمن،

 ،ةقاونفس يهوديّة ت

 ولألمام نحو الّشرق،

 عين تنظر إلى صهيون.

 أملنا لم يضع بعد،

 أمل عمره ألفا سنة،

 أن نكون أّمة حّرة في بالدنا،

 بالد صهيون وأورشليم القدس.
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ّيّة)  Eytan6 املنتج  (ويكيبيديا الع

املقدس كما يظهر يف بوابة تيتوس يف روما. بعدما مّت االتفاق على أن يكون الّشمعدان هو رمز الّدولة قال الّشاعر  مشعدان بيت
المنارة الصدئة والمهترئة والبالية الّتي كانت على بوابة في روما وانتظرت طوال ألفي عام لوحدها، ها : "ابراهام شلونسكي

 ي أورشليم القدس". هي تشعر من جديد بالفخر والكبرياء ف
 

 تبّنت دولة إسرائيل الثّقافة اليهوديّة الّصرفة في رموزها: في علم الّدولة، في رمز الّدولة وفي نشيدها الوطنيّ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّية)تصوير بيت هشالوم،                        قاعة اهليئة العامة للكنيست  (ويكيبيديا الع
نيست، حيث مّت ترتيب الكراسي يف املبىن على هيئة مشعدان، علم الدولة، على اجلدار صورة مبىن اجتماع اهليئة العامة للك

( مع العلم أّن 1531هرتسل؟ اجلدار املركزّي يف واجهة القاعة مّت تصميمه من قبل الفنان اإلسرائيلّي داين كرافن )من مواليد 
الرّّقة والّنعومة من جهة أخرى. دجد يف هذا العمل اإلبداعّي  الّتحفة مصنوعة من حجر جليلي يعّّ عن اجلديّة من جهة، وعن

  عناصر ترمز إىل مدينة أورشليم القدس.
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 قاعة األيماء يف مركز ياد فاشيم
 David Shankboneصاحب التصميم 

ّية)  (ويكيبيديا الع

 المؤّسسات
ّى وهي مسّسسة قيادية من الّتاريخ  الكنيست هي دار التشريع التّابعة لدولة إسرائيل، ويعود املصطلح ذاته إىل الكنيست الك

متاًما كما   121ّسلطة يف عهد اهليكل الثّاين. مّت حتديد عدد أعضاء الكنيست بنن يكون اليهودّي كانت مسسولة عن شسون ال
ّى.   كان عدد أعضاء الكنيست الك

عّلل النائب  رح فرهفتيج اّلذي اقرتح االسم والرقم اقرتاحه مبا يلي: "إنن أحبث يف كّل طرقنا ويف كّل جتديد حياتنا الّسياسية عن 
ّى وكان صلة مع تقاليدنا ألنّ  ملان األّول بعد العودة األوىل إىل صهيون هو الكنيست الك نا دجّدد وحنيي دولة قدمية. فقد كان ال

ّى   13عضًوا." 121عدد أعضاء الكنيست الك
ملانّية وعدد أعضائها مثل اسم مسّسسة قيادة يهوديّة كتاريخّي ثقافيّ تعّّ الكنيست عن بُعد  انت ، نظرًا ألن اسم املسّسسة ال

 موجودة يف أرض إسرائيل يف املاضي، ممّا يعّّ يف الواقع عن الذاكرة الّتارخيّية والّصلة مع التقاليد اليهوديّة. 
 
 لُبعد اليهودّي القومّي والثقافّي في إحياء ذكرى ضحايا المحرقة في دولة إسرائيل ا

 
 . في موضوع المحرقة يتّم التعبير عن الُبعدين: القومّي والثقافيّ 

مّت الّتنكيد يف إعالن استقالل دولة إسرائيل على الّصلة العميقة بني حمرقة يهود 
 أوروبا واحلّق يف إقامة دولة يهوديّة:

"احملرقة اّليت حّلت بشعب إسرائيل يف اآلونة األخرية حيث مّتت إبادة ماليني 
ب اليهود يف أوروبا أثبتت للجميع من جديد ضرورة إجياد حّل ملشكلة الّشع

اليهودّي احملروم من الوطن واالستقالل من خالل جتديد الّدولة اليهوديّة يف 
إسرائيل، اّليت تفتح أبواب الوطن على مصراعيها لكّل يهودّي ومتنح -البالد

 الّشعب اليهودّي مكانة أّمة ذات حقوق متساوية مع سائر األمم". 
وجود الّدولة قانون سّنت الكنيست في الّسنوات األولى ل: في مجال التشريع

. أعطى هذا 1591 تقديم الّنازيّين ومعاونيهم للقضاء ومحاكمتهم من عام
القانون املمّيز صالحية حتكيمية لدولة إسرائيل على اجلرائم اّليت نّفذها النّا يّون 
ومعاونوهم خار  حدودها، يف الفرتة اّليت سبقت إقامة الّدولة حبّق أشخاص مل 

، يعّّ هذا القانون عن كون 14. القانون هو ذو أثر رجعي )سّن بصدد خمالفة مّت تنفيذها قبل موعد التشريع(يكونوا من مواطنيها
دولة إسرائيل ممثلة للّشعب اليهودّي وعن الُبعد القومّي. مبوجب هذا القانون مّتت حماكمة كّل من ادولف اخيمان وايفان دمييانيو  

 يف إسرائيل. 
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 .7619מסילות,  ים:, ירושלדת ומדינה –חוקה לישראל זרח ורהפטיג,  

14
 وقت في القانونية الناحية من محظورا يكن لم عمل بسبب ما شخص معاقبة الممكن غير من ألنه وذلك رجعي بأثر قانون سن يمكن ال 

 اعتبرت اليهود، ضد الثانية العالمية الحرب خالل بشعة أعمااًل  ارتكب من لمعاقبة سن   قد ومساعديهم النازيين محاكمة قانون ان غير. ارتكابه

 .اإلنسانية ضد جرائم
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، وهو يقّيد حريّة التعبري عن الرّأي ويفرض عقوبة 1589من عام إنكار المحرقة ئيل قانونًا جنائيًّا حيظر كما دجد يف دولة إسرا
سجن مّدهتا مخس سنوات على كّل شخص ينشر كالًما فيه إنكار أو تقليل من اجلرائم اّليت ارتكبها الّنا يّون خالل احملرقة إذا  

يف هذ  اجلرائم. كما دجد يف دول أخرى، مثل أملانيا وفرنسا قوانني حتظر إنكار كان من خالل ذلك يهدف إىل الّدفاع عن مقرت 
 احملرقة اّليت حّلت بالشعب اليهودّي. 
تقّرر إقامة مسّسسة ياد فاشيم وطلب منها العمل على ختليد ذكرى ضحايا  15ياد فاشيم -في قانون ذكرى الكارثة والبطولة 
ّّي  27مّت حتديد يوم  ذكرى الكارثة والبطولة. كذلك، يف قانون يوم احملرقة اّليت حّلت بالّشعب اليهوديّ  من شهر نيسان الع

إلحياء ذكرى ضحايا احملرقة حيث تقام مراسم يف اجلها  الرّتبوي ويف مسّسسات مثل ياد فاشيم إلحياء ذكرى الضحايا. وجاء يف 
 فتح دور امللّذات. هذا القانون أنه جيب إطالق صافرة لإلعالن عن احلداد ومت حترمي 

القومّي يف العصر احلديث يف الُبعَدْين والّتاريخ اليهودّي  والّشعبيعّّ هذا القانون عن صلة عميقة بني دولة إسرائيل  
 . والثقافيّ 

هب يف هذا إّن دولة إسرائيل هي دولة الّشعب اليهودّي برّمته، ويتمّثل هذا يف القوانني واألنشطة اّليت متارسها الّدولة. سوف نس
 املوضوع يف الفصل اّلذي يتناول الّشعب اليهودّي. 

ليس القانون اإلسرائيلّي عموًما قانونًا دينيًّا، ومن الّنادر أن دجد فيه قوانني تفرض معايري دينّية، ومع ذلك يتضّمن القانون 
 اإلسرائيلّي، يف عدد قليل من املواضيع، معايري دينّية. 

 
 :1581-من عام اءأسس القضجاء يف قانون  

"إذا نظرت احملكمة يف مسنلة قضائّية تستدعي احلسم ومل تتوّصل إىل إجابة يف الّسياق الّتشريعّي، يف األحكام أو 
من خالل االستنتا  والقياس فعلى احملكمة أن حتسم املوضوع من خالل االعتماد على مبادئ احلريّة، العدل، 

 "16االستقامة والّسالم يف تراث إسرائيل.
على احملاكم يف دولة إسرائيل، مبوجب هذا القانون، أن تصدر أحكامها حسب القانون اإلسرائيلّي. لكن عندما تنظر احملكمة يف  

مسنلة قانونّية مل يوفّر هلا القانون اإلسرائيلّي الّرّد الّشايف فيتوّجب على احملكمة عندها أن حتسم املوضوع حسب "مبادئ احلريّة، 
 امة والسالم يف تراث إسرائيل". العدل، االستق

 
 دولة إسرائيل ضّد شموئيل يحزكيلميكننا أن نرى مثااًل لقانون أسس القضاء يف قرار احملكمة العليا ضمن قرار حكم 

179352/17 : 
يدور احلديث عن شرطي من حرس احلدود شعر أّن حياته معّرضة للخطر فنطلق الّرصاص على شخص وأردا  قتياًل. فكان قرار 
احملكمة بننّه ورغم أن الوضع املوضوعي مل يكن حالة خطر فعلينا أن حنكم على املّتهم حسب مشاعر  خالل احلدث وبالتّايل 

ّئة ساحة املّتهم . وعندها قامت الّدولة بتقدمي استئناف ضّد قرار احلكم إىل احملكمة العليا مّدعية بننّه وعلى فقد قّررت احملكمة ت
الّرغم من شعور املّتهم باصخطر فكان عليه أن يلجن إىل طرق بديلة تسّبب خطرًا أقّل من األسلوب اّلذي جلن إليه يف القضّية اّليت 
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 .3591 عام من فاشيم، ياد -والبطولة الكارثة ذكرى نقانو 
 .1 بند ،1991قانون أسس القانون من عام  16
17
 (.91.4.13صدر بتاريخ )، 6959/10دولة إسرائيل ضد شموئيل يحزكيل  
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هل يتّم تطبيق قانون 
العمل والعطلة يف أحناء 
البالد بالفعل؟ حسب 

 رأيك، ملاذا؟
 

ون والقضاء كما تظهر يف الرّتاث اليهودّي فيما يتعّلق بالّدفاع عن الّنفس وقّررت تبحثها احملكمة. فرجعت احملكمة إىل مبادئ القان
أنّه وعلى الّرغم من شعور املّتهم باصخطر يف احلالة املذكورة إال أنّه كان من الواجب عليه أن يستعمل طرقًا أقّل خطورة مع 

 املعتدي. 
املصادر اليهوديّة يف "املقرا " و"اجلمرا": "رايب يوناتان بن شاؤول يقول، وقد اعتمد القاضي الياكيم روبينشتاين يف قرار  على 

مالِحق ]شخص يعّرض غري  للخطر[ كان يلحق صديقه ليقوم بقتله وميكنه ]الشخص اّلذي يتعّرض للخطر، أو أّي شخص 
كان مبقدور املالَحق أن ينقذ نفسه   (. أي أنّه إذا74يقتل عليه" )التلمود البابلي, ص  -آخر[ إنقاذ  بنحد أعضائه ومل ينقذ  

من خالل املس بنحد أعضاء املالِحق ومل يفعل ذلك وإاما قتل املالِحق، فإن املالَحق اّلذي مّس باآلخر هو مذنب وجيب إنزال 
العتداء حكم اإلعدام به، وعليه فإنّنا نستنتج من هذ  احلالة أنّه إذا اّدعى شخص بننّه يدافع عن نفسه من شخص آخر يقوم با

عليه، فعليه واجب اللجوء إىل أسلوب معقول ومناسب حبيث يسّدي اللجوء إىل هذا األسلوب إىل إحلاق أقّل ضرر ممكن 
 . للمعتدي عند التصّدي له

 
ات الّسلطة في سياق ترتيبالّريمّية يف الّدولة هي أيّام الّسبت واألعياد حسب الّديانة اليهوديّة. فور إقامة الّدولة سّن  أيّام العطل
 أ )أ(( بند حيّدد أيّام العطلة الثّابتة يف إسرائيل:18)بند والقانون 

يوما رأس الّسنة، يوم الغفران، اليومان األول واألخري من عيد املظّلة، اليومان األول واألخري من  –"يوم الّسبت وأعياد إسرائيل 
دولة إسرائيل. ". وهنا  اتّفاق على أيّام العطلة املختلفة ألبناء الطوائف  عيد الفصح وعيد نزول التوراة هي أيّام العطلة الثّابتة يف

 . 18األخرى
جاء فيه أّن يوم العطلة األسبوعّي بالنسبة  1591من عام  قانون ساعات العمل والعطل 

لليهودّي هو يوم الّسبت، وما يعنيه القانون هو التعطيل شبه الكامل للحياة الّتجارية 
يوم الّسبت بالّنسبة لليهود ويف أيّام أخرى كاجلمعة واألحد بالنسبة للّطوائف والصناعّية يف 

األخرى. يدّل هذا القانون على اتّفاق واسع من جهة على ضرورة حتديد أيام العطل حسب 
 التقاليد الّدينّية لكّننا دجد أّن مثّة الكثري من اجلدل حول طابع يوم الّسبت. 

 
 سؤال: 

ساعات العمل والعطل قانونًا اجتماعيّا يعّّ عن ثقافة يهوديّة، يفرض معايري دينية أو يعّّ ميكن اعتبار قانون 
 عن قيم الّديانة اليهوديّة. اعرضوا موقفكم وعللو . 

 
 
 
 
 
 

                                                 
18
 .إسرائيل دولة في األقليات فصل ضمن الموضوع في سنتوسع 
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 ترتيب الوضع القائم في موضوع العالقة بين الّدين والّدولة
ة خبصوص مكانة الّدين اليهودّي يف دولة إسرائيل، لكنّنا دجد أنّه  لقد سادت الييشوف اليهودّي يف أرض إسرائيل خالفات مبدئيّ 

كانت هنا  أيًضا بع  االتفاقات حول املوضوع. ومع اقرتاب موعد اإلعالن عن إقامة الّدولة، قّررت قيادة الييشوف احملافظة 
( إدارة "الوكالة 1547حزيران  15بعثتها ) على الوضع القائم يف هذ  القضّية، وقد مّت التعبري عن ذلك من خالل الّرسالة اّليت

اليهوديّة" حلزب ""اجودات يسرائيل"" األصويل الّديّن. وهذا يعن أّن: "إدارة الوكالة" فّضلت التوصل إىل تسوية وحّل يف هذ  
آملة أن حيول ذلك دون اإلشكالّية املبدئّية من خالل التفاهم واالتفاق وليس من خالل احلسم بنصوات األكثريّة مقابل األقلّية 

 حدوث شرخ وتصدّع يف الييشوف. 
وكان أساسها موضوع األحوال الّشخصّية والتربية. ، الطعام الحالل، الّسبتوقد تناولت الّرسالة أربعة جماالت، هي: 

ّيز اجلماهريّي( يف الّدولة، )احل الرّتتيبات للمحافظة على أصول تناول الطّعام احلالل ويوم الّسبت يف املسّسسات الّريمّية وعلى املأل
 احملافظة على املنحى الّديّن يف قضايا الّزوا  والّطالق وضمان استقاللّية خمتلف التيّارات يف الرّتبية الّدينّية. 

( أصبح الوضع القائم منظومة واضحة وقائمة حبّد ذاهتا من أجل التوّصل إىل تسويات يف 1591مع إقامة احلكومة الثّانية )
مّت إدراجه يف االتفاقات االئتالفّية حلكومات  1599فات الّسياسّية يف الّشسون الّدينّية وابتداء من الكنيست الثّالثة يف عام اصخال

 إسرائيل.
 لقد تّم إدراج بعض بنود التسوية في القوانين والّتشريعات مثاًل:

 . 1593قانون حتكيم احملاكم الّدينّية )الزوا  والّطالق( من عام  
 . 1591قانون ساعات العمل والعطل، من عام  "

أقّر التسوية بالنسبة للطّعام احلالل يف املسّسسات العامة واالستقاللّية للرتبية  1548أمر توفري الطّعام احلالل للجنود من عام 
 . 1593الّدينّية اّليت أقّرها قانون التعليم الّريمّي من عام 

عليم الّريمّي الّديّن يف إطار الرتبية الّريمّية، حيث أقيمت مديريّة الرتبية الّدينّية اّليت تضمن يضمن هذا القانون االستقاللّية للت
ّامج التعليمّية وتوظيف املعلمني. يضّم هذا اجلها  رياض أطفال، مدارس ابتدائّية، فوق ابتدائّية، مدارس  االستقاللّية يف وضع ال

د املعلمني مع اإلشارة إىل أّن اجلمهور األصويّل الّديّن اليهودّي حصل على االستقاللّية خاّصة بالفتيات، بالّشبان ومعاهد إلعدا
 يف األطر الرّتبويّة املستقّلة.

يثري ترتيب الوضع القائم يف الواقع خالفات بني التشريعات الّدينيّات )الدينّية والعلمانّية( وبني معارضي التشريعات الّدينّية 
ّية( حيث حياول كّل منهم الّتنثري على احلّيز اجلماهريّي حسب مفاهيمه ومعتقداته. وقد تدّخلت احملاكم يف )الدينّية والعلمان

بع  احلاالت يف االتفاقات اّليت تضّمنها الوضع القائم، ومن ضمن األمثلة يف هذا الّسياق قيام احملكمة بتغيري الوضع القائم يف 
ماح بفتح دور الّسينما واملصاحل الّتجاريّة يف أيام الّسبت. مشاريع قوانني وحماولة لبلورة شسون الّدين والّدولة عندما قّررت السّ 

ا على معاهدات واتّفاقات بني املتديّنني والعلمانّيني يف جممل املواضيع الّدينّية ومواضيع الّدولة اصخاّصة بدولة إسرائيل مل يتّم تطبيقه
  أرض الواقع.
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 دروت "اجودات يسرائيل" العالمية،إلى حضرة الهست 

 329شارع بن يهودا، مبىن سنسور، ص.ب. 
 أورشليم القدس

 حتية وبعد
يمعت إدارة الوكالة من رئيسها طلبكم فيما يتعلق بضمان شسون األحوال الّشخصية، الّسبت، الرّتبية والطّعام احلالل )الذي جيب 

 ولة اليهوديّة عندما تُقام يف أيّامنا. تناوله مبوجب قوانني الّشريعة اليهوديّة( يف الدّ 
ّكم رئيس اإلدارة فال حيّق إلدارة الوكالة أو أيّة هيئة أخرى يف البالد أن تقوم سلًفا بتحديد دستور الّدولة اليهوديّة  كما سبق وأخ

مري يف الّدولة جلميع مواطنيها ولن عندما تُقام. إقامة الّدولة حباجة ملصادقة األمم املّتحدة ولن يكون ذلك ممكًنا بدون حريّة الضّ 
مسيحّيون  -يكون واضًحا بننه ليس املقصود إقامة دولة تيوقراطية. سيكون يف الّدولة اليهوديّة أيًضا مواطنون غري يهود

الّشسون ومسلمون، وال بّد من أن نضمن سلًفا حتقيق املساواة الكاملة يف احلقوق جلميع املواطنني وعدم التفرقة أو التمييز يف 
 الّدينّية أو يف الّشسون األخرى. 

يمعنا بطيب خاطر بنّنكم تدركون بننه ال توجد أيّة هيئة خمّولة بنن تقّرر سلًفا دستور الّدولة وأن تكون الّدولة حرّة يف جماالت 
 معينة لتحديد دستورها حسب رغبة مواطنيها. 

مور تتسّبب بالقلق ليس فقط لدى أعضاء "اجودات يسرائيل"، وإاما إىل جانب ذلك، تقّدر اإلدارة مطالبكم وتعلم بنن هذ  األ
ّكم  للكثري من املواطنني املوجودين يف املعسكرات الّصهيونّية وخار  مجيع األحزاب وهي تنظر بالتفّهم الكامل ملطالبكم حبيث خت

فعل إذا كان تنثريها وحسمها هامًّا يف املواضيع إدارة الوكالة مبوقفها من املسائل املعروضة من قبلكم وما هي على استعداد ألن ت
 اّليت طرحتموها من أجل تلبية مطالبكم. 

 فّوضت إدارة الوكالة املوقّعني أدنا  لصياغة موقفها يف القضايا اّليت ذكرمتوها يف حمادثتكم وإليكم فيما يلي موقف الوكالة:
 ليهوديّة سيكون يوم الّسبت، مع العلم بنن املسيحّيني وأبناء الّديانات . الّسبت. واضح أّن يوم العطلة القانويّن يف الّدولة ا أ

 األخرى سوف يعطّلون يف يوم العيد األسبوعّي حسب املتعارف عليه يف ديانتهم. 
 ة. . الطّعام احلالل. جيب اخّتاذ كافّة الوسائل والّتدابري من أجل ضمان تقدمي الطّعام احلالل لليهود يف املطابخ الّريميّ  ب
ّى ومن طرف مجيع اهليئات اّليت متثلها إدارة  ت  . األحوال الّشخصّية. يقّدر كّل أعضاء اإلدارة جّديّة املشكلة ومصاعبها الك
 الوكالة اّليت ستبذل قصارى جهودها لتلبية احلاجة العميقة لدى املسمنني ملنع تقسيم اتجمتمع يف إسرائيل إىل قسمني.   
ستقاللية الكاملة لكّل التيارات الرّتبويّة )مع اإلشارة إىل أّن هذا الّنظام متّبع يف اهلستدروت الّصهيونّية ويف  . الرتبية. تضمن اال ث

كنيست إسرائيل اآلن أيًضا( ولن يفسح اتجمال ألي مّس من طرف الّسلطات باالعرتاف الّديّن وبالضمري الّديّن ألّي شرحية يف 
ّيّة، الّتاريخ، العلوم وما شابه، وتشرف على  إسرائيل. ستحدد الّدولة بطبيعة احلال احلّد األدىن من الّتعليم اإللزامي، الّلغة الع

ّضمري استيفاء احلّد األدىن لكّنها ستمنح احلريّة الكاملة ألّي تيّار إلدارة شسونه الرّتبويّة كما يرا  مناسبا واالبتعاد عن أّي مّس بال
 الّديّن. 

 باسم الوكالة اليهوديّة.مع احرتامي الكبري 
 دافيد بن غوريون  

 ي. جرينبومي                                                               احلاخام ي.ل .فيشمان 
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  سؤال:
هاتوا تعلياًل لتنييد وآخر 

لرف  مواصلة تطبيق 
سياسة الوضع القائم يف 

 .مواضيع الّدين والّدولة
 

هل ميكنكم  مهّمة:
اإلشارة إىل خصائص أو 
أاماط سلوكّية يف الّدولة 
متنثّرة بالثّقافة والرّتاث 

 العريّب؟
 

 سؤال تفكيرّي:
اشرح كيف تسثّر 

ليهوديّة الّتالية اصخصائص ا
مع  ماثلعلى مدى الت

 الّدولة:
املواطنون العرب يف 

 إسرائيل 
القادمون اجلدد من 

 االحتاد السوفيايت سابًقا
 احلاريدمي )األصولّيون(

 اليهود العلمانّيون
 اليهود املتديّنون الوطنّيون

 

 يف يتجّسد كون الّدولة دولة يهوديّة في الحّيز الجماهيرّي؟ ك
منة يف الّشارع ويف وسائل اإلعالم هي إّن غالبّية املواطنني يف الّدولة هم يهود، والّلغة املهي

ّيّة. وأكثر األيماء انتشارًا هي األيماء املستقاة من التقاليد اليهوديّة واملراسم  الّلغة الع
الّريمّية متنثرة بالثّقافة اليهوديّة، مثاًل: مراسم يوم الذّكرى ويوم االستقالل مدموجة يف 

قافة واإلبداع اليهودّي. وقد طبعت على فقرات نداء وصالة مستوحاة من الّديانة، الثّ 
العمالت والقطع الّنقديّة رمو  يهوديّة. أيّام العطلة الّريمّية للّدولة هي يوم الّسبت 

واألعياد الّدينّية. طابع الّسبت وال سّيما طابع يوم الغفران يف دولة إسرائيل ال يشبه طابع 
بّية أماكن العمل واملدارس مغلقة يوم الّسبت وطابع يوم الغفران يف دولة أخرى. غال

واملواصالت العامة مشلولة يف يوم الّسبت. احلّيز اجلماهريّي يعّّ باألساس عن دولة 
يهوديّة غري أن هنا  تنثريًا ما للجمهور العريب على طابع الّدولة مثل وجود الفتات 

ّيّة على الطّرقات.   باللغتني العربّية والع
ل أّن إعالن االستقالل "حنن نعلن هبذا عن إقامة دولة يهوديّة لقد تعلمنا يف هذا الفص

هي دولة إسرائيل" اكتسب يف الواقع ألوانًا خمتلفة: يف الُبعد القومّي، الثّقايّف والدين. 
ويتمثل ذلك يف احلّيز اجلماهريّي اّلذي يكتسب ألوان الّسّكان، يف القوانني والّتشريعات 

نن هنا  مزجًيا من أبعاد تزّودنا بصورة مرّكبة بالنسبة للطابع ويف قرارات احلكم، ورأينا ب
 اليهودّي للّدولة. 

ال يوجد إمجاع بني مواطن إسرائيل على اصخصائص اليهوديّة للّدولة، فهنا  َمْن هم 
معنّيون بتعميق اهلويّة اليهوديّة من خالل الّدمج بني األبعاد الّثالثة، وهنا  َمْن يسعى 

 عد  ما أو بُ ْعَدْين وهنا  َمْن يسَعْون للحّد من هذ  اهلويّة. إىل تعزيز بُ 
 
 
 

 تمارين
 

 راجعوا قائمة القوانني املتوفرة لدينا . أ
حسب رأيكم، ما اهلدف الرّئيسّي لكّل قانون، أعطوا اإلجابة باالعتماد على  . ب

 مضمون القانون وهدفه؟
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إسرائيلّية هو أمر ممكن من خالل بع  الطّرق، إحداها بتطبيق (: احلصول على جنسّية 1592 -)من عامقانون الجنسّية  
ْن قانون العودة وطبًقا هلذا القانون فإن أّي يهودّي أو أفراد عائلته حيصلون حسب هذا الّشرط على اجلنسّية اإلسرائيلّية إذا كانوا ممّ 

 -احلصول على جنسّية الّدولة، يف حاالت معيّنة  حيّق هلم ذلك مبوجب قانون العودة إذا قدموا إسرائيل، وأعربوا عن رغبتهم يف
م حّّت قبل قدومهم إىل البالد مبوجب هذا القانون مّت منح بطاقة اهلويّة اإلسرائيلّية ليهود من االحتاد الّسوفيايت سابًقا مل تسمح هل

أخرى تتيح لغري اليهود احلصول على  الّسلطات هنا  باهلجرة إىل إسرائيل. فضاًل عن ذلك فإنّنا دجد يف قانون اجلنسّية بنوًدا
 جنسّية إسرائيلّية. 

(: يتيح القانون تقدمي الّنا ّيني ومعاونيهم اّلذين ارتكبوا 1591)من عام  قانون تقديم الّنازيّين ومعاونيهم للقضاء ومحاكمتهم
 جرائم بشعة ضّد اليهود خالل احلكم النّا ّي يف أملانيا للمحاكمة. 

 
( حيظر هذا القانون تربية خنا ير يف البالد ما عدا يف املناطق اّليت يسكنها سّكان 1592 -)من عام ة الخنزيرقانون تحريم تربي 

 غري يهود وغري مسلمني. 
عندما بدأ الّنقاش حول فرض حظر قانويّن على تربية اصخنا ير وبيع حلومها يف اصخمسينّيات فقد حظيت هذ  االقرتاحات بدعم   

اجلمهور اإلسرائيلّي، مع العلم أّن أبر  اهليئات واجلهات الّناشطة يف هذا الّسياق أتت من األحزاب الّدينّية كبري نسبيًّا بني 
باألساس غري أنّه كان هنا  دعم وتنييد هلذ  املبادرات من بع  الّشرائح يف اجلمهور العلمايّن اّليت ترعرعت يف كنف احلظر 

جبانبه القومّي... الوعي واإلدرا  اليهودّي بنن كّل أعداء اليهود كانوا قد استغّلوا اصخنزير  اليهودّي املفروض على اصخنزير واعرتفوا
ّ  يف هذا الّسياق األحكام القاسية اّليت اختذها امللك انطيوخوس إبيفانيوس  البغي  يف مالحقة اليهود ومضايقتهم وإهانتهم. وت

 وس ديانتهم. مبنعهم من ممارسة طق 179اّلذي ملك على سوريا عام 
وقد نشن اجلميع يف ظل قصة املرأة اليهوديّة املعروفة حانا وأوالدها الّسبعة الذين فدوا الّديانة اليهوديّة بنرواحهم برفضهم تناول 

 حلم اصخنزير احملّرم يف الّديانة اليهوديّة. 
من الّشخصيات الرّائدة يف الّصهيونّية االشرتاكّية  كما بر  من بني معارضي تربية اصخنزير وتناول حلمه بريل كاتسنلسون اّلذي اعتّ

 وكان يتحدث باسم املفاهيم القومّية.
ويف هذا املضمار كتبت سيادة القاضية دافنة بارا  اير  "إّنن أستطيع أْن أتصّور أّن الّشعب اّلذي كانت حربه يف أيام 

اىن كثريًا خالل ألفي عام ألنّه مل يرضخ للذين أرادوا ان يرغمو  احلشمونائيم مربوطة باالعرتاض على تناول حلم اصخنزير واّلذي ع
فيه أنّه سوف مينع بيع حلم اصخنزير يف دولته متاًما كما كانت عليه احلال يف تقاليد  العريقة"... على تناول اصخنزير فمّما ال شّك 

 19يف التسعينات تراجعت صورة اصخنزير كرمز قومّي. 
 

 (، يسكد على أمهّية تعليم الثّقافة اليهوديّة1593)من عام  قانون التعليم الّرسميّ 
 

( جاء يف القانون أنه ال بّد من إحياء ذكرى ضحايا الكارثة واألعمال 1595)من عام  قانون يوم ذكرى الكارثة والبطولة
ّّي". من شهر ني 27البطولّية املتمثلة يف التمّرد اّلذي أعلنه اليهود يف تلك األيّام وذلك بتاريخ   سان الع

                                                 
19
ארז מונתה לכהן -פרופ' ברק תשס״ג. (2 )לג משפטים "ס דתי?מסמל לאומי לאינטר דפנה ברק ארז, "גלגולו של חזיר 

 כשופטת בבית המשפט העליון.
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( حّدد القانون أهداف البّث اجلماهريّي. وتتمثل إحدى الطّرق يف توطيد الّصلة بني 1599)من عام  قانون سلطة البثّ  
 مواطن الّدولة اليهود وتراثهم. 

ّّي )تفوي  خاّص( من عام   لّية أْن تسّن "حيق للسلطة احمل 1557قانون منع فتح دور امللّذات يف الّتاسع من شهر آب الع
ّّي أو فتح املطاعم الستقبال اجلمهور يف  قانونًا مساعًدا مينع ممارسة امللّذات العاّمة خالل يوم احلداد يف الّتاسع من شهر آب الع

 ليل يوم احلداد منذ بدء احلداد ولغايّة بزوغ مشس اليوم الّتايل" 
ّّي والذي جاء يف   القانون أنّه: "يوم حزن وحداد للّشعب اليهودّي على خراب بيت يوم احلداد هو الّتاسع من شهر آب الع

 املقدس." 
 
من" للّشاعر شاؤول تشرينيخوفسكي ؤ واملساواة بنن تكون قصيدة "أنا أاقرتح الّنائب حممد بركة من اجلبهة الّدميقراطّية للسالم . 2

 الّنشيد الوطّن لدولة إسرائيل.  15/9اليت نشرها عام 
 يم الواردة يف قصيدة الّشاعر شاؤول تشرينيخوفسكي. أ. اذكروا الق 

 ب. حسب رأيكم، ملاذا اقرتح الّنائب حممد بركة أن تكون هذ  القصيدة الّنشيد الوطّن للّدولة. 
   . اشرحوا ما هو موقفكم من اقرتاح النّائب بركة. 

 من/ شاؤول تشيرنيخوفسكيؤ أنا أ
 )لحن شعبي روسي(

 

 ألحالمإهزئي إهزئي با
 الحالم يخاطبك.هوذا أنا 

 من باإلنسان،ؤ ألنني أ إهزئي
 من بك.ؤ أ فما زلت

 
 تصبو للحريّة،  ما زالت روحي

 فلم أبعها لعجل ذهبي،
 من باإلنسان ،ؤ أ ما زلت

 .الجريئةوبروحه 
 

 ،تلقي عنهاقيود الوهم روحه
 األعالي؛وترفعه الى 

 ال يموت العامل جوًعا،
  خبز.الحريّة للروح وللفقير كسرة ال
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 من أيًضا بالصداقة،ؤ أ فأنا إهزئي
 من بأنني سأجد قلبا، ال محالة،ؤ أ

 آمالي هي آماله أيًضا، -قلبا
 يشعر بالسعادة ويفهم اآلالم.

 
 من بالمستقبل أيًضا،ؤ أ

 حتى إذا كان هذا اليوم بعيًدا،
 لكن في يوم من األيّام

 أمة  إلى امة سترفع
 والخير لّسالمأ

 
 لالزدهار،وعندها، شعبي سيعود 

 ينشأ في البالد جيل الّصغار،و 
 ويفك عنه القيود والسوار،

 وبعينه يرى األنوار.
 

 الحقوق محفوظة للمؤلفين ولجمعّية أكوم جميع
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 نوعمي شيمر، أورشليم القدس من ذهب
هد رئيس )كتبت خصيًصا الحتفاالت شهدهتا املدينة يف ع

 بلديتها تيدي كوليك(

 
 

 هواء اجلبال الّنقي كالّنبيذ وروائح الّصنوبر
 حتمله رياح املساء ممزوًجا بنصوات األجراس

 ويف سبات شجرة وحجر منسور باحللم
 املدينة اّليت تعاين من الوحدة ويف قلبها سور
 أورشليم القدس من ذهب وحناس وأنوار

 فننا لكّل أناشيد  كمان وأوتار
 
 
 

 كّل احلقوق حمفوظة للمسلفني وجلمعّية أكوم
 
 

 

 

 (القدس) المدائن زهرة
 عقل. سعيد كلمات:

 .رحباين أحلان: األخوين

 غناء: فريو  
 

 اصلي الصالة مدينة يا ألجلك
 املدائن  هرة يا املساكن هبية يا ألجلك

 أصلي الصالة مدينة يا قدس يا قدس يا قدس يا
 يوم كل حلتر  يوم كل ترحل إليك عيوننا

 املعابد أروقة يف تدور
 القدمية الكنائس تعانق

 املساجد عن احلزن متسح و
 

 الويكيبيديا العربية
 
 
 

 

 

ّيّة ومواقع الشبكة العنكبوتّية قضية لقاض  عريب . 3 العليا  من قضاة احملكمةيف اآلونة األخرية انتشرت يف الصحف العربّية والع
 النشيد. رف  إنشاد عند إلقاء الّنشيد الوطّن "األمل" )هتكفا(

 ؟رين يف وضع مشابه، اشرحوا موقفكمكيف كنتم ستتصرفون لو كنتم حاض؟ و هذ  القضّيةما رأيكم يف 
 
 
 "األمل"  התקווה"  اقرأوا الّنشيد الوطنّ  .4

 الّنشيد الوطّن.  عنها يعّّ اشرحوا ما هي القيم اّليت  .أ
 عنها الّنشيد الوطّن.  يعّّ هي القيم اّليت يتميز هبا اتجمتمع اإلسرائيلّي اليوم وال ما  .ب
  متعنوا االقرتاحات البديلة للنشيد الوطّن للّدولة. .ت
 اشرحوا ما هي القيم اّليت يعّّ عنها كّل واحد من االقرتاحات. عللوا إجابتكم.  .ث
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