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 2019تشرين اثٍن                                                          مرشد للمعّلم
 

 
 עמדות לגבי דמותה של ישראל–الّصورة املنشودة لدولة إسرائيل  مواقف حول

 

 :مقّدمة
مواقف حول صورهتا / هويّتها املنشودة لدولة إسرائيل. املوضوع ُمرّكب؛ ألنّه يتعّلق بدمج جوانب خمتلفة: قومية، دينية يف هذا الفصل سنعرض 

 ومدنية. كّل جانب منها يتضّمن مواقف متنّوعة.
 .ياسّيةس-مواطنةومّية ثقافّية، دولة ثنائّية القومّية، دولة ق-: جند فيه املواقف الّتالية: دولة قومّية اثنّية املنظور القومي

: جند فيه املواقف اّليت تتعّلق مبدى دمج الّدين يف الّدولة: دولة يكون الّدين فيها مصدر إهلام ثقايف/ قومي، دولة تدمج املنظور الّديين
 والّدولة. بني الّدينمستوايت خمتلفة للّدين يف الّتشريع، واألحكام واحلّيز العام، دولة الّشريعة )هالخاة(، ودولة يكون فيها فصل 

 .الثّقافات-متعّددة  قافّية(الثّ  –: املدنّية واالثنّية )مفهوماندميقراطّية: ليربالّية فرديّة، مجهوريّة  –: جند فيه مواقف ليربالّية املنظور املدين
 

 .يتعّلق هبويّة الّدولة املنشودةليس ابلّضرورة وجود عالقة بني الّصورة اّليت يعرّف هبا اإلنسان هويّته، وبني موقفه فيما 
 1.اجلوانب معروضة بصورة مفّصلة يف الكتاب الّتدريسي يف الفصول املختلفة
 سنعرض بشكل خمتصر اجلوانب الّتالية: القومية، الّدينية واملدنية.

 

                                                 
يف فصل ر اجلانب القومي يف اجلزء األول: ماهّية الّدولة اليهوديّة؟ و مذكو  يهوديّة ودميقراطّية" للمنهج الّتعليمي دولة-إسرائيليف كتاب " أن نكون مواطنني يف  - 1

 اجلانب املدين مذكور يف القسم الثّاين  (39 صالقومّية ودولة القومّية ) الفصل الثّالث 
( اجلانب الّديين مذكور يف اجلزء  138الفصل احلادي عشر ص ما هي الّدولة الّدميقراطّية؟ ويف فصل مفاهيم دميقراطّية ليربالّية: فرديّة، مجهوريّة ومتعّددة الّثقافات ) 

العلماين يف اجملتمع اليهودي. اجلزء الّرابع الفصل  -(، الّتصدّع الّديين 559الّرابع : اجملتمع والّسياسة يف إسرائيل "حتّدايت العيش املشرتك يف اجملتمع اإلسرائيلي ) ص 
ّلق بصورهتا املنشودة لدولة إسرائيل مذكور اجلوانب املختلفة بصورة ممزوجة، اّليت تعكس املفاهيم املرّكبة املتنّوعة املتعّلقة ( : مواقف تتع590الثّامن والّثالثون ) ص 

 ( 590 -574هبويّة الّدولة.) ص 
( املواقف  45 دولة يهوديّة، ) الفصل الّرابع ص – دولة إسرائيل -" اسرائيل دولة يهوديّة ودميقراطّية" اجلانب القومي مذكور يف القسم الثّاين،يف كتاب دافيد شاحر

 ( 106 -104ص  11العلماين مذكور يف القسم الثّاين ) الفصل  –من اجلانب الّديين 
 (. 108ص   11( اجلانب املدين مذكور القسم الثّاين ) الفصل  107ص   11املواقف من اجلانب القومي مذكور يف القسم الثّاين ) الفصل 

( و بند 10) 4بند ب  108-106يف كتاب ديسكن، " نظام احلكم والّسياسة يف إسرائيل" اجلانب القومي مذكور يف اجلزء الثّاين: دولة إسرائيل دولة يهوديّة ) ص 
 ( 112-106ص  11،12)  4العلماين مذكور أيًضا يف القسم الثّاين ) بند ب –(. اجلانب الّديين 11) 4ب
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 :ع املواقفأهداف تدريس موضو 

 الّتالميذ:
 واملدين. العلماين-الّديينالثّقايف،  –أن يعرفوا وحيّللوا املواقف املختلفة املتعّلقة جبوانب هويّة الّدولة: القومي  -
 أن يفهموا أبنّه ال تطابق بني موقف اإلنسان يف منظور /جانب واحد ملوقفه يف منظور / جانب آخر. -
 كّل إنسان مرّكبة من عّدة جوانب، وميكن أن تتغّّي ابلّنسبة ملواضيع خمتلفة وقابلة للّتغيّي خالل حياته.  أن يفهموا أّن وجهة نظر -
 .ُمعّلل( )اّدعاءبلورة مواقف / وجهات نظر فيما يتعّلق هبويّة الّدولة من جوانب خمتلفة، وأن يعرفوا صياغة اّدعاء  -
 لى املواقف املختلفة.أن ينّموا الّتسامح، االحرتام واالنفتاح ع -
 أن ميتلكوا مهارات استخراج موقف من خالل الّنصوص: ميّيزوا بني موقف وحقيقة وبني مثال وتعميم. -
 أن يطّبقوا املصطلحات اّليت تعّلموها يف دروس املدنيات من خالل الّنصوص. -
 
 

 :صعوابت متوقّعة تواجه املعّلم أثناء تدريس موضوع " املواقف"
 اطفّية، اّليت تتمّثل مبعارضة الّتصّورات /املفاهيم املختلفة عنه.صعوابت ع -أ

 تغيّيات يف منهج الّتعليم. -ب
 الّتعّرف والّتمّكن /اإلملام  بنظراّيت للّتصّورات / املفاهيم الّدميقراطّية املختلفة. -ج

 ء ( والتعليالت.الّتحّدي املتمّثل يف تدريس مهارات الّتعامل مع الّنص، استخراج موقف ) اّدعا -د
 الّتحّدي املتمّثل  يف تدريس الّتمييز بني احلدث وبني الّنّص وبني موقف واضح وخمفّي. -ه
 
 

 .صعوابت متوقّعة لدى الّتلميذ يف تعّلم موضوع " املواقف"
 عواطف فّياضة. -أ

 صعوبة الّتمييز بني موقف وحقيقة وبني مثال وتعميم. -ب
 مواقف متناقضة مًعا.صعوبة يف قبول وجود أوضاع /  -ج

 وهم املعروف. -د
 صعوبة يف تطبيق اجلوانب املختلفة يف الّنصوص.-ه

 صعوبة يف تنفيذ " نقل / انتقال" من موضوع نظري وتطبيقه على مواقف عملّية. -و
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 املنظور القومي –مواقف حول الطّابع املنشود لدولة إسرائيل 

كزي للّصهيونّية ثقافّية دميقراطّية. كان هذا موقف التّ ّيار املر  –اختارت دولة إسرائيل لنفسها موقًفا واضًحا يف اجملال القومي كدولة قومّية اثنّية 
عدد من مؤّسساهتا  يف، روح إعالن االستقالل، اّلذي يؤيّده أغلبّية كبّية من مواطين الّدولة، مرّسخ للّدولة(وأيديولوجّية أتسيسّية  )كحركة

 الّدستوريّة للّدولة.
( مينعان اشرتاك قائمة يف االنتخاابت إذا كان يف أهدافها أو أعماهلا عدم االعرتاف بقيام 1992" قانون أساس: الكنيست" وقانون األحزاب )

 إسرائيل كدولة يهوديّة ودميقراطّية.
ب قف ال تالئم /تطابق تصّورات /مفاهيم دولة إسرائيل كدولة يهوديّة ودميقراطّية وتطالمن انحية أخرى، يف الّنقاش اجلماهّيي ُتسمع أيًضا موا 

 بتغيّي طابعها القومّي لدولة إسرائيل، وسنعرض هنا هذه املواقف أيًضا.
قافّية دميقراطّية وغّي ّية اثنّية ث. ميكن وجود دولة قوموبني كوهنا دولة دميقراطّية ال عالقة بني نوع القومّية للّدولةمن املهّم الّتأكيد على أنّه 

 دميقراطّية وغّي دميقراطّية. القومّية-ثنائّيةدميقراطّية؛ كذلك وجود دول قومّية مدنّية / سياسّية أو دول 
اّليت على دولة  ّية(القوماهلواّيت  )أوالّتمييز املركزّي اّلذي ميّيز بني أنواع املواقف/ األحالم يف وجهة الّنظر هذه هو: ما هي اهلويّة القومّية 

 إسرائيل أن تطّبقها وتنعكس يف رموزها، يف مؤّسساهتا وقوانينها.
 

 :ثقافّية دميقراطّية –دولة قومّية يهوديّة اثنّية  -1
 إسرائيل هي دولة الّشعب اليهودي يف البالد والّشتات. -
 ا القومي.ثقافّية يهوديّة وتعرّب عن حّقها يف تقرير مصّيه –الّدولة معّرفة على املستوى اجلماعي / اجلمعي على أهّنا دولة قومّية اثنّية  -
 يف سياسة اهلجرة هناك تفضيل للقومّية اليهوديّة / حّق كّل يهودي للقدوم لدولة إسرائيل. -
 ة للّدولة.العربيّة هي لغتها الّرمسّية املركزيّ  -
 تراث إسرائيل هو مرّكب مركزي يف ثقافة الّدولة. -
 الثّقافّية اليهوديّة  -قسم من الّرموز، األعياد الّرمسّية، القوانني ومؤّسسات الّدولة تعرّب عن األسس االثنّية -

 ) األصل، الّلغة، الثّقافة، الّتاريخ، الرّتاث والّدين (.
ومي ير املصّي القومي/ هويّتها القومّية للّدولة وبني صعيد حقوق الفرد للمواطنني: جبانب تقرير مصّيها القهناك متييز واضح بني صعيد تقر  -

 اليهودي، دولة إسرائيل ملزمة ابملساواة الّتاّمة بني مجيع مواطنيها بدون فرق يف االنتماء القومي، االثين أو الّديين.
 الّشعب ( عن طريق االنتخاابت للكنيست وسائر حقوق املواطن.  הדמוס " ) " الّسيادة يف الّدولة معطاة جلميع مواطنيها -
 ال يوجد تطابق كامل / اتّم بني القومّية واملواطنة. -
 سيكون يف الّدولة أسس مدنّية مشرتكة جلميع مواطين الّدولة. -
 هناك اعرتاف أيًضا حبقوق مجاعّية معّينة جملموعات اثنّية خمتلفة. -

البنود املذكورة  اّليت يوجد يف مجيعها  التزام / اتّفاق أساسي على مجيع –آلراء يف مواضيع خمتلفة  بتسلسليف نطاق هذا املوقف ميكن الّتمييز 
ني األساس ب أعاله، ميكن أن جند اختالفًا يف اآلراء حول نطاق وطريقة حتقيق األجزاء، أو املبدأ / البند اّلذي جيب تفضيله يف حالة وجود توتّر

 اليهودي واألساس الّدميقراطي.
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جرة ه مثاًل: مجيع مؤيّدي املوقف موافقون على تفضيل القومّية اليهوديّة يف سياسة اهلجرة، لكن هناك اّلذين يرغبون يف الّتسهيل قليالً على
 اهلجرة،ى البعض يطلبون الّتشديد / أكثر صعوبة عل، من انحية أخرى اقتصاديّة(، ابالعتماد على معايّي )مثالً ومواطنة / جتّنس غّي اليهود 

 وإبطال بند احلفيد يف قانون العودة.
رائيلّية، لكن هناك اختالف اإلس –مثال آخر: مجيع مؤيّدي املوقف مّتفقون على أنّه يف احلّيز اجلماهّيي /العاّم جيب أن تتواجد الثّقافة اليهوديّة 

 ابملقارنة مع نسبة متثيل ثقافات أخرى.يف نطاق متثيلها  اآلراء يتعّلقيف 
 

 :مواقف ال تالئم / تطابق مفاهيم أبّن إسرائيل كدولة يهوديّة ودميقراطّية
 
 .ثقافّية غّي دميقراطّية –قومّية يهوديّة اثنّية  دولة-2
 ا القومي.ثقافّية يهوديّة وتعرّب عن حّقها يف تقرير مصّيه –الّدولة معّرفة على املستوى اجلماعي / اجلمعي على أهّنا دولة قومّية اثنّية  -
 يف سياسة اهلجرة هناك تفضيل للقومّية اليهوديّة. -
 اليهوديّة  الثّقافّية-االثنّيةالّرموز، األعياد الّرمسّية، القوانني ومؤّسسات الّدولة تعرّب عن األسس  -

 .والّدين(، الّلغة، الثّقافة، الّتاريخ، الرّتاث )األصل
 دولة إسرائيل ليست ابلّضرورة ملزمة ابملساواة يف احلقوق بشكل كامل بني مجيع مواطنيها دون فرق يف االنتماء القومي. -
 يف كّل حالة تضارب أو توتّر بني األساس اليهودي واألساس الّدميقراطي، األساس األّول يغلب.  -
 ان املواطنني العرب يف إسرائيل من مواطنتهم / جنسّيتهم وإقامة دولة يهوديّة فقط.وجهة النظر املتطّرفة هلذا املوقف تطالب حبرم -

 

 .القومّية دميقراطّية –دولة ثنائّية  -3
قومّية، لدولة ثنائّية ال اهبة)مشالّدولة معّرفة على املستوى اجلماعي / اجلمعي على أهّنا دولة القومّية اليهوديّة والقومّية العربّية بصورة متساوية  -

 . بلجيكا(مثل 
 ًضا.يجيب تغيّي علم الّدولة، رموزها، الّنشيد الوطين ومرّكبات هويّة إضافّية لتعرّب / لتعكس بشكل مواٍز ووزن متساٍو للهويّة العربّية أ -
 اليهوديّة، الكّين كّييمت (. )الوكالةجيب إلغاء االعرتاف ابملؤّسسات الّصهيونّية من قبل الّدولة  -
لعودة أو مقارنته ، عن طريق إلغاء قانون ا)مثالً سياسة اهلجرة إىل إسرائيل جيب الّتعامل بشكل متساٍو يف هجرة العرب واليهود مبقياس واحد  -

 .كثّية(مبطالبة العودة الفلسطينّية / فتح أبواب البالد هلجرة عربّية  
 -اخلهادأن تكون معّرفة حبيث تعرّب عن هويّة مجيع اجملموعات القومّية املتواجدة  هناك وجهة نظر تتعّلق هبذا الّتوّجه وحسبها على الّدولة -
 مجيع قومّياهتا" أو دولة متعّددة الثّقافات على الّصعيد القومي. ةدول"

 ال يوجد تطابق كامل بني القومّية واملواطنة. -
 يكون يف الّدولة أيًضا أسس مدنّية مشرتكة جلميع مواطين الّدولة. -
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 .دولة قومّية مدنّية دميقراطّية -4
 معيّنة. ثقافية-اثنّيةموقف يدعم إلغاء هويّتها اليهوديّة للّدولة ويطلب منع انتماء الّدولة ألية جمموعة قومّية  -
 الّدولة تعّرف هويّتها القومّية بناء على أساس املواطنة اإلسرائيلّية فقط. -
 واملواطنة، واألسس املشرتكة جلميع مواطين الّدولة تكون مدنّية فقط.يكون تطابق كامل بني القومّية  -
 الّرموز، األعياد، القوانني ومؤّسسات الّدولة تعرّب فقط عن أسس مشرتكة جلميع مواطين الّدولة. -
 ويُلَغى قانون العودة. قومّية،سياسة اهلجرة ال تعطي أفضلّية ألي أبناء جمموعة  -

 
 الّديين املنظور-يهوديّةملنشود لدولة إسرائيل كدولة مواقف حول الطّابع ا

الّدولة وهناك  الّتمييز املركزّي اّلذي مُيّيز بني املواقف/ األحالم هي: نسبة / درجة دمج الّدين يف الّدولة. هناك من يرغب بتوسيع أتثّي الّدين يف
 من يريد تقليص أتثّيه.

يما يتعّلق بطابعها حياته اخلاّصة وبني موقفه ف الّدينّية يفة اإلنسان ودرجة االلتزام بنمط احلياة ليس ابلّضرورة أن يكون هناك تطابق بني هويّ 
ا بنمط حياة ديين / ارثوذكسي / حياة حسب الّشريعة ) هالخاة(/  املنشود / املرغوب للّدولة. هناك على سبيل املثال، يهود ملتزمون جدًّ

 قدر استطاعتهم ويؤيّدون فصل الّدين عن الّدولة. ابملقابل هناك يهود علمانّيون / اّلذين ال حيافظون على القائمون أبغلبّية الفرائض الّدينّية
 ثقافّية قومّية. تالفرائض الّدينّية يف حياهتم اخلاّصة، لكّنهم يؤيّدون دمج الرّتاث بل الّشريعة اليهوديّة ) هالخاة ( يف القوانني من منطلق اعتبارا

 
 سنعرض املواقف املركزيّة جتاه دولة إسرائيل من املنظور الّديين، وفيما بعد سيتمّ عرض مواقف إضافيّة.فيما يلي 

 
 :ثقافّية –) تراثّية ( دولة تقليديّة  -1
 الّدولة هو مجهور املواطنني. الّسلطة يفمصدر  -
قومي من احلّيز اجلماهّيي/ العاّم عن الرّتاث اليهودي والثّقايف والدولة إسرائيل، كدولة الّشعب اليهودي، جيب أن تعرّب يف قوانينها ويف  -

 دون التزام ابلّشريعة ) ابهلالخاة (. تقليدي لكنمنطلق االنتماء لرّتاث / 
 
 :يف نطاق جزئي ) هالخاة ( شرعّية –دولة تدمج قوانني دينّية  -2
 مصدر الّسلطة يف الّدولة هو مجهور املواطنني. -
 .قيمة دينّية. لذلك عليها أن ترغب بدمج عناصر من الّتشريعات الّدينّية يف القوانني ويف احلّيز اجلماهّيي / العاّم العتبارات دينّية للّدولة -
 األساسان: الّديين والّدميقراطي، قد خيلقان توتّ ًرا، لذلك جيب البحث عن حلول خمتلفة بينهما.  -
العاّم  ا بتعزيز / احلفاظ على الطابع اليهودي الّديين / الّشرعي ) هالخاة (بشكل مركزي يف احلّيز اجلماهّيي /يهوديّة الّدولة سيتّم الّتعبّي عنه -

ألحكام اويف جمال احلالة الّشخصّية ) قدسّية الّسبت، الطّعام احلالل، الّزواج، الّتهّود ( وعن طريق  دمج األحكام العربيّة يف الّتشريعات و 
 القضائّية.
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واقف أخرى تؤّكد بوضوح العنصر / األساس الّديين أو العلماين كمبدأ جيب تعزيزه بوضوح عند حتديد / إقرار قوانني هناك م
 الّدولة:

 
 الّشريعة )هالخاة(: دولة-3
قر وفق تعاليم الّتوراة يف / تُ  مصدر الّسلطة يف الّدولة هو الّشريعة اليهوديّة، وليس مجهور املواطنني، نقيض الّدميقراطّية. قوانني الّدولة ُُنّدد -

 مجيع مناحي احلياة.
 بني أصحاب هذا املوقف، هناك مفاهيم / تصّورات خمتلفة فيما يتعّلق بدرجة التطبيق املرغوب هبا فعلّيا من قبل الّدولة يف البيت اخلاصّ  -

 للفرد / يف احلّيز البييت للمواطن.
د كثّي من هالخاة ( تتوافق مع املمّيزات الّدميقراطّية، مثل " بع –الّدولة ال تكون دميقراطّية. كذلك ستكون هناك ممّيزات دينّية ) من الّشريعة  -

تمع ) حكم امليل " ) حسم األكثريّة (، " كّل إنسان ُخلق يف صورة " ) املساواة وكرامة اإلنسان (، منتَخبو الّشعب يُنتخبون عن طريق اجمل
 الّشعب (.

 
 
 :علمانّية فيها فصل اتّم بني الّدين والّدولة دولة-4
 مصدر الّسلطة يف الّدولة هو مجهور املواطنني. -
 موز.ء الرّ االّدولة يهوديّة من انحية قومّية، لكن جيب الفصل الّتاّم بني الّدين والرتاث اليهودي وبني الّدولة / املؤّسسات الّسياسّية، ابستثن -
قوس طليس من وظيفة الّدولة سن قوانني ذات طابع ديين، أو تقدمي خدمات دينّية أو الّتدّخل يف الشؤون الّدينّية، بل عليها الّسماح إبقامة  -

 دينّية خاّصة.
 

 دينامل املنظور-إسرائيلمفاهيم / تصّورات دميقراطّية ليربالّية تتعّلق بطابعها املنشود لدولة 
 

 الّتدريس(األمور املبدئّية. املاّدة الكاملة موجودة يف الّنّص عن املفاهيم الّدميقراطّية ويف كتب  )أمامكم
 الثّقافات(لن ُيسأل الّتالميذ عن املفهوم الّدميقراطي متعّدد  21/ 20الّسنوات القادمة  )يف

 
ماهّيي / العاّم يف واجلماعّية ملواطنيها )اثنّية، ثقافّية ودينّية( وطابع احلّيز اجلالتمييز املركزي للمنظور املدين هو: عالقة الّدولة ابهلويّة الّشخصّية 

 الّدولة.
زم بتحقيق حقوق دميقراطّية ليربالّية تلت إسرائيل دولةاملشرتك بني أصحاب املواقف / األحالم يف هذا املنظور أّن مجيعهم ملتزمون أبّن تكون 

 الفرد جلميع مواطنيها.
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 .فرديّة -ليربالّية -1
 وظيفة الّدولة الّسماح لكّل مواطن كفرد حتقيق أقصى رغباته وحقوقه بغّض الّنظر عن انتمائه الثّقايف اجلماعي. -
 تكون الّدولة حمايدة، عمياء عن االنتماء اجلماعي ملواطنيها ومتتنع عن دعم / تعزيز هنج قيمي / ثقايف جملموعة معّينة. -
عن حقوق املواطنني يف الّتمّسك إبمكانّياهتم / قواهم الّذاتّية بثقافاهتم ودايانهتم اجلماعّية، لكنها متتنع عن تقدمي مساعدات تدافع الّدولة  -

 واعرتافات خاّصة أليّة ثقافة.
 
 .املدنية – اجلمهورية-2
 قوق الفرد فقط.تسعى الّدولة إلنشاء أّمة مدنّية واحدة مشرتكة لذلك وظيفتها ال تقتصر على ممارسة ح -
ي قيم الّتضامن مّ الّدولة حتّدد مبشاركة مواطنيها يف عملّية دميقراطّية " الّصاحل العاّم / املشرتك" اّلذي ينعكس يف احلّيز اجلماهّيي / العاّم، وتن -

 املدين، االشرتاك، املشاركة واملسؤولّية الّسياسّية. 
 الّدولة ال تعرتف حبقوق مجاعّية. -
 
 .الثّقافّية-االثنّية اجلمهوريّة-3
 تعّزز الّدولة الّتصّور الّصاحل العاّم / املشرتك للقومّية اليهوديّة، اّلذي هو األغلبّية املهيمنة. -
 ملواطنيها وتكون ملزمة بتحقيق حقوقهم الفرديّة. الثّقافّية-االثنّيةتعرتف الّدولة ابالنتماءات القومّية  -
 ج جمموعات األقلّيات القومّية يف ثقافة األغلبّية ولن متنعهم من تنمية ثقافاهتم يف املساحات اجملتمعّية.أيًضا، لن حتاول دم -
 ، قد حيتمل جدل حول طبيعة احلقوق ونطاق ممارستها.الثّقافّية-اجلماعّيةفيما يتعّلق بتحقيق احلقوق  -
 
 .الثّقافات متعّدد-4
 الثّقافّية ملواطنيها. –الّدولة تعرتف ابالنتماءات القومّية االثنّية  -
 الّدولة ترى نفسها ملزمة بتطوير مجيع اجملموعات الثّقافّية داخلها بصورة متساوية. -
 جملتمعي.ز االّدولة متنح حقوق مجاعّية وتدعم الثّقافات املختلفة املتواجدة داخلها يف احلّيز الّسياسي وليس فقط يف احليّ  -

 

 اخلالصة
لصور خمتلفة تتكّون من أجزاء ألبعاد خمتلفة يف موضوع صورهتا املنشودة لدولة إسرائيل. األبعاد هي: القومّية،  مجع()احللم هو لغز / ابزل 

 الّدينّية واملدنّية. كّل إنسان يكّون لنفسه حلم من أجزاء الّلغز املختلفة.
 الّديين( املنظور)دولة إسرائيل كدولة قومّية اثنّية ثقافّية دميقراطّية تكون علمانّية تفصل بني الّدين والّدولة مثاًل، إنسان يستطيع أن حيلم ب

 واملنظور املدين هو دولة ليربالّية فرديّة.
  ثقافّية-مثال آخر، إنسان يستطيع أن حيلم بدولة إسرائيل كدولة قومّية اثنّية ثقافّية دميقراطّية تكون تقليديّة 

 اثنّية ثقافّية. –املنظور املدين هو ليربالّية مجهوريّة  الّديين( )املنظور
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 :توصية
 تدريسه فقط بعد أن تعّلم التالميذ وذوّتوا موضوعي؛ ما هي الّدميقراطيّة وما هي دولة يهوديّة. األحالم يُفّضلموضوع املواقف / 

 أمثلة خلطط تدريس ومتارين سيتمّ عرضها الحًقا.
 

 :أسئلة كأمثلة وفق مناذج / أسئلة امتحاانت البجروت
 :أسئلة معرفة

 ثقافّية ". – تراثّية()دولة إسرائيل ك   " دولة تقليديّة  احللم()ممّيزين اثنني للموقف  اعرض-1
 

 :أسئلة حدث
ّية. تعمل يف مبن فيهم مسافرون لغتهم هي العرب آالف املسافرين يوميًّا، نقل يستخدمهااخلفيف اّلذي يعمل يف القدس هو وسيلة  القطار-2

ىل ذلك، إالقطار منظومة بّث لإلعالانت ابلّلغة العربيّة وابلّلغة العربّية، يُعلنون من خالهلا عن اسم احملطّة وعن بالغات خمتلفة، ابإلضافة 
 الالفتات أيًضا ابلعربيّة وابلعربّية.

صحيفة يف املدينة، عرّب فيها عن رضاه عن حقيقة أّن هناك منظومة بّث لإلعالانت يف القطار يف كتب أحد املسافرين رسالة إىل هيئة حترير   
ة للقدس ابعتبارها عاصمة اخلاصّ  وكذلك املكانةمن خالل ذلك تتحّقق قيمة املساواة جتاه مجيع الّسّكان،  والعربّية ألنّهالقدس ابلّلغتني العربيّة 

 الّدولة اليهوديّة.
احللم  احملّبذة يف نظره لدولة إسرائيل. اشرح كيف ينعكس هذا املوقف / للهويّة القومّيةالّرسالة ابلّنسبة  حلم( كاتب) واعرض موقفاذكر  -

 يف القطعة.
 خمّمر)لفصح احمّللة يف عيد  أطعمة غّيالتماس ضّد إدارات املستشفيات اّليت متنع الزّوار من إدخال  األخّية للمحكمةيف اآلونة  ُقّدم-3

ع أنواع الطّعام لذلك حيّق هلم إدخال مجي ،()كاشّي، خالل أاّيم العيد. اّدعى مقّدمو االلتماس أهّنم ال حيافظون على الطّعام احملّلل كشّي(ليست  
 اّلذي يرغبون به ومتعّودون على تناوله.

لق مشكلة للمستشفى ميكن أن خيُ  شّي(اك  ليس- )خمّمرام غّي حمّلل الّناطق ابسم أحد املستشفيات، أّن إدخال طع االلتماس شرحردًّا على 
(خطّية. وأضاف أّن إدارة املستشفى تتفّهم أّن املنع ميّس حبقوق قّلة من املرضى، وأتسف على ذلك. لكن طلب الّتذكّي أّن ةخاشرعّية ) هال

( واّليت وفقها مُينع ةخاسة عاّمة، جيب أن حتافظ على الّشريعة اليهوديّة ) هالدولة إسرائيل هي دميقراطّية وأيًضا يهوديّة، وألّن املستشفى هو مؤس
 شّي ( يف عيد الفصح.اليس ك –أكل طعام غّي حمّلل ) خمّمر 

 واعرض نوع احلقوق اّلذي ينعكس يف اّدعاء امللتمسني. اشرح كيف ينعكس هذا الّنوع من احلقوق يف القطعة. اذكر-أ
افّية لدولة إسرائيل. اشرح  الثّق –/ احللم احملّبذ /املنشود يف نظر الّناطق بلسان املستشفى، املتعّلق ابهلويّة الّدينّية اذكر واعرض املوقف  -ب

 كيف ينعكس هذا املوقف / احللم يف القطعة.
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 :أسئلة قطعة
الّسنوات القريبة ستبحث  ابالحّتاد األورويّب. يبدو يل أنّه يفيف الّسنوات األخّية تواجه القيادة الربيطانّية صعوبة يف حتديد طريقها املتعّلق  -4

عامل ( وقبول اآلخر. لبريطانيا عن طريق، وستحاول أن جتد توازاًن بني هويّتها القومّية والّرغبة يف الّتمّيز وبني قيم ّدميقراطّية عاملّية ) على مستوى ا
األقلّية العربّية. هذه  –ذا الّتوازن يف إسرائيل. يف دولة إسرائيل يوجد أقلّية قومّية كبّيةأعتقد أّن الربيطانيني ميكنهم العثور على مثال على ه

عربّية وحيافظون لاألقلّية حتظى/ تتمّتع ، وفق القانون وبروح وثيقة االستقالل، حبقوق متساوية. املواطنون العرب يتعّلمون يف جهاز الّتعليم ابلّلغة ا
ساس/ الثّقايف والّديين. وخالل الّثماين والّستني سنة لقيامها انشغلت دولة إسرائيل بتحدٍّ إلقامة توازن دستوري بني األعلى خاصّيتهم يف اجملالني 

هذه  العنصر القومي اليهودي وبني األساس الّدميقراطي. جيتهد اجملتمع اإلسرائيلي للحفاظ على حوار معّقد ومستمّر حول الّتوازن الّصحيح بني
ل يناصر. ال ميكن القول أّن اجلهد تكّلل ابلّنجاح الّتاّم ووصلنا لنقطة الّتوازن املتكاملة املثالّية. لكن ميكن القول أّن دولة إسرائاألسس / الع

 أوجدت منوذًجا فّعااًل وانجًحا يف دولة قومّية واّليت هي أيًضا يهوديّة ودميقراطّية.
 حتسينه، لكن عمليًّا يف الواقع إنّه يعمل حًقا.هناك مكان جيب أن نتطّلع لتحقيقه، هناك ما ميكن 

 
 (16/6/27)מעובד על פי שפרידמן, באתר האינטרנט של המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

 
 

 ثقافّية دميقراطّية. اشرح كيف ينعكس هذا املوقف / احللم يف القطعة. –اعرض املوقف / احللم: اسرائيل كدولة قومّية يهوديّة اثنّية  -
 :موقف أسئلة
 هذه ّييف معظم املدن يف إسرائيل اّليت غالبّية سّكاهنا من اليهود، ال تعمل املواصالت العاّمة يف أاّيم الّسبت ويف األعياد اليهوديّة. تث      

، وهناك من يُعارض ألعيادمن يؤيّد تشغيل املواصالت العاّمة يف كّل أاّيم األسبوع، حّّت يف أاّيم الّسبت وا هناك-اجلمهورلدى  املسألة جدالً 
 ذلك.

 آخر() واحًدا يالً وتعل ملوقفك واحًدا تعليالً -املدنّيات جمال من مصطلحات على يعتمدان تعليلني اعرض .املسألة هذه يف موقفك عن عرّب 
 .ملوقفك املعارض للموقف

 .بوضوح موقفك اعرض-اّدعاء. أ
 .للمدنّيات تعّلمك من ومعلومات مصطلحات على يعتمد ملوقفك، تعليالً  اعرض-موقفك تعليل. ب

 .للمدنّيات تعّلمك من ومعلومات مصطلحات على يعتمد ملوقفك، املعارض للموقف تعليالً  اعرض-املعارض املوقف تعليل. ج

 

 


