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 2019مرشد للمعّلم                                                           أيلول 

 
 مرشد للمعّلم – מדריך למורה

 

 ّدولة القومّية للّشعب اليهودي "  - قانون أساس: إسرائيل " -
 מדינת הלאום של העם היהודי" -חוק יסוד: ישראל"-

 

 مقّدمة 
خالل الّسنوات األخرية ُقّدمت عّدة اقرتاحات قوانني يف موضوع تعريف دولة إسرائيل كدولة يهوديّة، رغم االتّفاق       

 ( 1وواضحة.) األساس بصورة مفّصلة لكن حّّت اآلن مل تُرّسخ هويّتها اليهوديّة للّدولة يف قوانني   الواسع بني اجلمهور اإلسرائيلي على ممّيزات دولة إسرائيل كدولة القومّية للّشعب اليهودي، 
أساس، يكّمل قوانني األساس اّليت    -حسب رأي مقّدمي االقرتاح، ترسيخ طابعها اليهودي لدولة إسرائيل يف قانون   

تتطّرق إىل حقوق اإلنسان واملواطن )" قانون أساس الكنيست"،" قانون أساس كرامة اإلنسان وحّريّته"، "قانون أساس  
" ( ممّا جيعل إمكانّية وضع دستور كامل وشامل يف املستقبل . زايدة على ذلك، القانون ضرورّي  العمل  حّريّة مزاولة

خاّصة يف وجه اّلذين يرغبون يف إلغاء حّق الّشعب اليهودي يف وطن قومي يف أرض إسرائيل واالعرتاف بدولة  
 إسرائيل كدولة أّمة / قومّية الّشعب اليهودي. 

دولة القومّية للّشعب اليهودي" هو جزء من قوانني األساس، اّليت ال تتجّزأ عن األسس   – رائيل " قانون أساس: إس      
تشّكل أساًسا للّدستور املستقبلي. ُسّن القانون ومّت املوافقة عليه    -وفًقا لتسوية هراري   -الّدستوريّة للّدولة، واّليت  

 . 2018عضو كنيست، متّوز   62أبغلبّية  
ة مع مضمون القانون، وتداعياته على طابع الّدولة واجلدل الّدائر حوله يف هذا اجملال يف احلّيز  ستتعامل الوحد     

 العاّم، بني اجملتمع اليهودي وبني األقلّيات. 
 

 أهداف مركزيّة 
 يف حمال املعرفة: 

 أن يعرف ويفهم الّتالميذ مضمون / فحوى القانون ومرّكباته. - 1
دولة القومّية للّشعب اليهودي" هو جزء من قوانني األساس، اّليت ال   – أن يفهم الّتالميذ أّن " قانون أساس: إسرائيل  - 2

 تتجّزأ عن األسس الّدستوريّة للّدولة، واّليت تشّكل أساًسا للّدستور املستقبلي لدولة إسرائيل. 
القومّية للّشعب اليهودي" جيمع يف داخله ممّيزات دولة إسرائيل  دولة  – أن يفهم الّتالميذ أّن " قانون أساس: إسرائيل  - 3

 كدولة يهوديّة. 
 أن يفهم الّتالميذ اآلراء املختلفة املتعّلقة ابلقانون.  -
ُسّن يف الكنيست " قانون أساس كرامة اإلنسان وحّريّته" و"قانون أساس حريّة مزاولة العمل " هدف بنود القانون هو  1992سنة  -1

ته،  ترسيخ دولة إسرائيل كدولة يهوديّة ودميقراطّية: من خالل قانون أساس كرامة اإلنسان وحّريّته: هدفه احلفاظ على كرامة اإلنسان وحّريّ 



 وزارة التربية والتعليم –משרד החינוך 

 السكرتارية التربوية  –המזכירות הפדגוגית 

 عنقود المجتمع واالنسان   -אשכול חברה ורוח    

 التفتيش على تعليم  المدنيات  –הפיקוח על הוראת האזרחות    
 

 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית , משרד החינוך
  02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911ירושלים   2רחוב דבורה הנביאה 

 21 מתוך 2 עמוד

 

  لرتسيخ قيم دولة إسرائيل كدولة يهوديّة ودميقراطّية يف القانون". وقانون أساس حّريّة مزاولة العمل" هدفه احلفاظ على حّريّة مزاولة
 لعمل لرتسيخ قيم دولة إسرائيل كدولة يهوديّة ودميقراطّية". ا

2 
 يف جمال املهارات: 

 ) اّدعاءات وتوضيح الّتعليل (. أن يتدّرب الّتالميذ على مهارات حتليل الّنصوص، عرض موقف -
 

 يف جمال القيم: 
، ويفهموا كيف أّن " قانون أساس:  أن يذّوت الّتالميذ رؤية الّدولة اّليت تشمل دولة إسرائيل كدولة الّشعب اليهودي-

 دولة القومّية للّشعب اليهودي" يعّزز هذا الوضع مكانتها يف إسرائيل والّشتات.  –إسرائيل  
 

 : صعوابت ُمتَ َوقَّعة يف تدريس املوضوع
 تعليمها  وتطبيقها يف سياق املوضوع. حتدٍّ تعليمّي يف إيصال املصطلحات اّليت مّت  -
 تطبيق مهارات، مثل: الّتعامل مع الّنّص، استخراج موقف يتضّمن اّدعاء وتعليالت. حتدٍّ تعليمّي يف  -
 صعوابت عاطفّية انبعة من رفض / أتييد بضرورة القانون. -
 

 دولة القومّية للّشعب اليهودي"  – مصطلحات مركزيّة ضروريّة لدراسة " قانون اساس: إسرائيل 
إسرائيل دولة الّشعب اليهودي، وثيقة االستقالل، الّتربيرات لدولة القومّية   أنواع القومّيات وأنواع دول القومّية، دولة

دولة  إسرائيل كدولة يهوديّة يف احلّيز العاّم، مكانة األقلّيات يف إسرائيل، يهود الّشتات، الّتصدّع  الّدميقراطّية، ممّيزات 
 القومي مواقف / أحالم من اجلانب القومّي. 

 قوانني أساس، محاية وفقرة تقييد، مساواة مدنّية.  – ريّة  حسم األكثريّة، أسس دستو 
 فرديّة ومجهوريّة.  - توّجهات ليربايل دميقراطي: ليربالّية 

 
 دولة القومّية للّشعب اليهودي"  –" قانون أساس: إسرائيل    -عامل املضمون

 
 خطّة الّدرس األّول: الّتعّرف على القانون وبنوده  

 الّتعّرف على بنود القانون 
 : بنود القانون 

 
 ّدولة القومّية للّشعب اليهودي "  - قانون أساس: إسرائيل " -

مبادئ   - 1
 أساسّية: 

 

أرض إسرائيل هي الوطن الّتارخيي للّشعب اليهودي، وفيها قامت دولة    -أ
 إسرائيل. 
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دولة إسرائيل هي دولة القومّية للّشعب اليهودي، وفيها ميارس حّقه   -ب
 الطّبيعي والثّقايف والّديين والّتارخيي يف تقرير مصريه.  

ممارسة حّق تقرير املصري يف دولة إسرائيل تقتصر على الّشعب   -ج
 اليهودي فقط. 
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 رموز الّدولة:  - 2
 

 اسم الّدولة " دولة إسرائيل".    -أ
الّدولة أبيض، واخلطّان األزرقان مقابل طرفيه، ويف الوسط جنمة   علم  -ب

 داوود زرقاء. 
شعار الّدولة " الّشمعدان" الّسباعي، وجبانبيه غصنا الّزيتون، حتتهما  -ج

 كلمة إسرائيل. 
 الّنشيد الوطين للّدولة" هتكفا".  -د

 تفاصيل حول رموز الّدولة حيّددها القانون.  -ه
عاصمة   - 3

 الّدولة: 
 عاصمة إسرائيل الكاملة املوّحدة هي "أورشليم".  -

 الّلغة:  - 4
 

 الّدولة .  الّلغة العربيّة هي لغة   -أ
لّلغة العربّية مكانة خاّصة يف الّدولة، ترتيب استخدام العربّية يف   -ب

 القانون.  الّتوّجه إليها يكون مبوجبأو   ّرمسّية  ال ؤّسسات امل
ّسابق ( املّس فعليًّا مبكانة الّلغة العربّية  ) يف البند ال ال يعين املذكور   -ج

 اّليت سادت قبل سّن القانون. 
 تكون الّدولة مفتوحة أمام عودة / قدوم وملّ يهود الّشتات هبا. - ملُّ الّشتات:  - 5
العالقة مّع   - 6

 الّشعب اليهودي:  
 

ومواطنيها هتتّم الّدولة ابحملافظة على سالمة أبناء الّشعب اليهودي   -أ
 اّليت تواجههم مشاكل لكوهنم يهوًدا أو مواطين دولة إسرائيل. 

تعمل الّدولة على احملافظة على العالقة بينها وبني الّشعب اليهودي  -ب
 يف الّشتات. 

تعمل الّدولة على احملافظة على اإلرث الثّقايف الّتارخيي الّديين لدى  -ج
 يهود الّشتات. 

االستيطان   - 7
 اليهودي: 

عترب الّدولة تطوير االستيطان اليهودي قيمة قومّية، وتعمل على  ت  -
 تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته. 

الّتقومي  - 8
 الّرمسي:  

الّتقومي العربي هو الّرمسي للّدولة، وإىل جانبه ُيستخدم الّتقومي امليالدي   -
 القانون. كتقومي رمسّي. واستخدام الّتقومي العربي وامليالدي حُيّدد يف 
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يوم   - 9
االستقالل وأاّيم  

 الذّكرى: 

 يوم االستقالل هو العيد القومي الّرمسي للّدولة.   -أ
ويوم ذكرى اجلنود اّلذين سقطوا يف معارك إسرائيل، ويوم الذّكرى   -ب

 للكارثة والبطولة هي أاّيم رمسّية يف الّدولة. 
أاّيم الّراحة    -10

 والعطل: 
اليهودي هي أاّيم عطل اثبتة لليهود يف    يوم الّسبت وأعياد الّشعب  -أ

الّدولة، وغري اليهود حّقهم يف اختيار أاّيم راحتهم وأعيادهم؛ تفاصيل أوىف  
 وفق ما حيّدد القانون. 

نفاذ/محاية    -11
 القانون األساس: 

قانون األساس حممّي، ال ميكن تغيري القانون إال بقانون أساس؛ أّي   -
 ّية مطلقة يف الكنيست. تغيري يف القانون حيتاج أغلب

 بنيامني نتنياهو 
 رئيس احلكومة 

 رؤوبن رفلني                                                                                    يويل يوئل أدلشطاين 
 رئيس الكنيست      رئيس الّدولة                                                                              
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 : املعّلم يوزّع نّص القانون وجيري نقاًشا يف الّصفّ 

 أسئلة: 
دولة القومّية   - لقوانني األساس، وكيف تنعكس هذه املمّيزات يف " قانون أساس: إسرائيل  املمّيزات الّثالثةاشرحوا  - 1

 للّشعب اليهودي". 
"  وجود دولة إسرائيل كدولة القومّية  دولة القومّية للّشعب اليهودي - اشرحوا كيف يعّزز " قانون أساس: إسرائيل - 2

 اليهوديّة. 
 ( 1ود اّليت تدّل على تعليمات تنفيذيّة، والبنود اّليت تدّل على تعابري تصرحيّية. ) اقرأوا بنود القانون. مثّ اعرضوا البن - 3
 اشرحوا القيم اّليت تنعكس يف القانون. اعتمدوا يف إجاابتكم على بنود القانون.  - 4
حّق االنتخاب    -حقوق اإلنسان واملواطن هي حقوق راسخة يف قوانني أساس أخرى: قانون أساس الكنيست - 5

 شيح، قانون أساس كرامة اإلنسان وحّريّته، قانون أساس حّريّة مزاولة العمل. والرتّ 
دولة القومّية للّشعب اليهودي"؟ عّللوا   - حسب اعتقادكم، هل جيب ترسيخ هذه احلقوق يف " قانون أساس: إسرائيل -

 إجابتكم. 
 

 خطّة تعليم الّدرس الثّاين: مربّرات الّدولة القومّية  
 دولة القومّية للّشعب اليهودي"  - " قانون أساس: إسرائيل واجلدل العام حول

 جيب املراجعة مع الّتالميذ فصل الّتربيرات لقيام دولة القومّية. 
 من املفّضل االستعانة بتمارين كتب الّتدريس اّليت تتطّرق للّتربيرات لدول القومّية: 

 .( 60-59) صفحات  " أن نكون مواطنني يف دولة إسرائيل" 
 

 اخل الّصّف: العمل د 
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 دولة القومّية للّشعب اليهودي".  –فيما يلي نصوص / مقاالت خمتلفة تتعّلق ابجلدل حول " قانون أساس: إسرائيل  
 

 األوىل:  العمل يف أربع جمموعات.املرحلة 
يعطي املعّلم كّل جمموعة نّص/ مقال واحد، وعليها تلخيص موقفها والّتعليالت اّليت اعتمدوا عليها من الّنّص / املقال  

 . كتابيًّا
 

هة لقراءة الّنصوص /املقاالت:   أسئلة موجِّّ
 اليهودي".  دولة القومّية للّشعب –اعرضوا موقف / اّدعاء كاتب املقال ابلّنسبة ل    " قانون أساس: إسرائيل   - 1
 اشرحوا الّتعليالت اّليت اعتمد عليها كاتب الّنّص / املقال.  - 2
 هل اعتمد كاتب املقال / على تربيرات لدولة القومّية؟ اعرضوا هذه الّتربيرات.  - 3

 (172( هذا الّسؤال يفحص مهارات الّتصنيف وفق معيار الفعل. شاهدوا مهارة الّتصنيف يف الكتاب " أن نكون مواطنني )ص 2)
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 املرحلة الثّانية: هيئة / مجيع طاّلب الّصف 
 كّل جمموعة تعرض موقف كاتب املقال وتعليالته.   -
 املعّلم والّتالميذ يلّخصون الّنقاط اّليت مّت االتّفاق عليها، والّنقاط املختلف عليها يف الّنصوص املختلفة.  -
 الّتالميذ تعليالت مؤيّدة ومعارضة هلذه البنود. فيما يتعّلق ابلبنود املختلف عليها، يعرض   -
 

 الّنصوص: 
 ( 1אביעד בקשי () )  ؟  هل قانون القومّية يلغي حّق املساواة - 1

 بكلمة واحدة: ال. الربهان / الّشرح. 
 . الفرق بني حقوق الفرد واحلّق يف تقرير املصري القومي  -أ

ر املصري القومي، لكّنه ال ميّس على صعيد املساواة يف  ... قانون القومّية يلغي بوضوح املساواة على صعيد تقري
 حقوق الفرد. يف هذه املسألة القانون مينح احلماية الكاملة اّليت وضعها القانون اإلسرائيلي عند سّنه. 

بعض املنتقدين لقانون القومّية اّلذين يؤّكدون على وجود تفريق بني حقوق الفرد واحلّق يف تقرير املصري القومي  
ّدعون بعدم وجود عدالة يف تفضيل فرد على آخر، كذلك ال عدل يف الّتمييز على صعيد الّتفضيل / يف احلّق يف تقرير  وي

، وخصوًصا لقومّية واحدة. هذا موقف القائمة املشرتكة وآخرون يف التماسها يف طلب إلغاء   املصري القومي حصرايًّ
لقومي " ليس لشعب / قومّية حقوق أعلى من حقوق شعب / قومّية  قانون القومّية. منهجهم هذا ينطبق على الّصعيد ا

أخرى. يف االلتماس اّدعى مقّدمو االلتماس املّس " حبّق الكرامة اجلماعّية" فحّق الكرامة ليس خاصًّا ابملواطن لوحده  
ّليت تتبّناها معظم الّدول  إّّنا هو حّق قومي لكّل عرب إسرائيل...يدين امللتمسون الفكرة الّصهيونّية لدولة القومّية، ا

األوروبّية، ويعتربوهنا فكرة عنصريّة مل يظهر مثلها منذ حكم األبرهتايد يف جنوب أفريقيا. ويف سياق االلتماس ينتفض  
امللتمسون ليس فقط ضد بند االستيطان يف قانون القومّية، بل ضّد البند الذي يرّسخ حّق العودة أيًضا، وحّّت ضّد البنود  

 قّرر رموز الّدولة؛ نشيدها وأعيادها الّرمسّية اّليت تعرّب عن الرّتاث القومي اليهودي. اّليت ت
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منتقدون آخرون للقانون حياولون طمس الفرق احلاّد اّلذي أوجده قانون القومّية بني صعيد تقرير املصري القومي      
الّشعب اليهودي يف تقرير املصري القومي.  وبني صعيد حقوق الفرد. فهم يرفضون االعرتاف أبهّنم بذلك ينكرون حّق  

نزع  الّشرعّية من قانون القومّية؛ آلّن املُّتفق عليه أن  عدم وضوح الفرق بني الّصعيد الفردي والّصعيد القومي هدفه 
حقوق الفرد يستحّقها اجلميع، عدم وضوح الفرق بني هدف قانون القومّية على الّصعيد القومي وعلى الّصعيد الفردي  

 ( ד. אביעד בקשי הוא ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת.1) وابعتقادي اّدعاء خطري... عّد لصبغ القانون كقانون يلغي املساواة املدنّية. هذا أّوال اّدعاء خاطئ. أُ 
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 وبني تقرير املصري القومي   דמוס""  /الفرق بني " الّشعب   -ب
الّشعب  بدل سيادة مجيع املواطنني تصبح سيادة الّشعب اليهودي، هنا أيًضا  يبّدل  اّدعاء آخر ضّد قانون القومّية أبنّه 

االعتماد على تفسري غري دقيق دون تفريق. بني مصطلحني للّشعب. بني الّشعب اّلذي له الّسلطة، وبني القومّية اّليت  
يعّرف القومّية االثنّية الثّقافّية اّليت تتمّتع  تتمّتع بتقرير املصري القومي يف دولة نتيجة اختيار الّشعب. قانون القومّية 

بتقرير املصري القومي بصورة حصريّة / مطلقة يف دولة إسرائيل. ال جتديد هبذا ابلّنسبة هلويّة دولة إسرائيل، لكّن  
اس يُعلي شأن  القومّية  كقانون أسالّتجديد يتعّلق فقط يف الرّتسيخ القانوين / الّدستوري الّرمسي هلذه اهلويّة. قانون 

مبدأ العودة واالستيطان ويضيف ألّول مّرة ترسيخ رمسي لعالقة دولة إسرائيل بيهود الّشتات لكن، ال عالقة بني هذا  
نو دولة  الّشعب اّلذي حيكم هم مواطنو دولة إسرائيل، كّل مواطن إسرائيلي على اختالف قومّيته، أخل.. فقط مواط وبني تعريف الّشعب والّسيادة املمنوحة له. 

إسرائيل...فقانون القومّية ال يقّلل من نطاق محاية حقوق اإلنسان واملساواة يف إسرائيل كذلك ال ميّس مببدأ سيادة  
 فهو خُمّصص للمواطنني فقط.   -الّشعب 

 
 ؟ هل يؤثّر قانون القومّية على حقوق الفرد -ج

 ساسّي اّلذي يغرّي املعادلة الّدستوريّة يف إسرائيل...  أ – قانون القومّية ليس قانواًن إعالنيًّا فقط. بل هو قانون     
} قانون أساس كرامة اإلنسان وقانون أساس حريّة  أساس   –ألّن الرّتسيخ الّرمسي لقيم إسرائيل الّدستوريّة يف قوانني  

ئيل كدولة قومّية  { أّدى إىل عدم توازن، حيث مّت رفع قيم حقوق الفرد، لكّنها تركت قيم دولة إسرا  1992مزاولة العمل  
 ) املفقود (. يف الّدرك األسفل. فقانون القومّية يعيد هذا الّتوازن  

من اآلن فصاعًدا، يف حاالت وجود لتضارب / تصادم بني حقوق الفرد والقيم القومّية، لن تسمح احلكومة واحملاكم      
جياد توازن أفقي/موازٍّ أيخذ بعني االعتبار  بتفضيل قيم حقوق اإلنسان على قيم القومّية تلقائيًّا، بل ستضطّر إىل إ

 املساواة بني التزام إسرائيل حلقوق الفرد والتزامها مبواصلة إقامة الوطن القومي للّشعب اليهودي يف إسرائيل. 
 

 جيب الّتفريق بني إلغاء احلقوق وبني إضافة حّق لتحقيق الّتوازن... 
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القومّية، وليس هناك أساس من الّصّحة لالّدعاء أّن القيمة القومّية ستكون حامسة  قانون القومّية ال مينح فوقّية لقيمة 

موازٍّ ، ففي بعض األحيان تتغّلب القيمة القومّية وأحيااًن أخرى تتغّلب قيم حقوق اإلنسان أو  يف كّل توازن أفقّي/  
ق الفرد مقابل حّق القومّية وىّل بعد سّن قانون  الّدميقراطّية. كّل ذلك يتعّلق ابلظّروف. لكن عصر الّتفّوق الّتلقائي حلقو 

 القومّية. 
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 ؟ ملاذا مل يتّم ضّم بند املساواة يف قانون القومّية -د

  –أساس تتناول حقوق اإلنسان، كذلك قانون   – أّواًل، ألنّه ليس القانون املناسب. املكان الطّبيعي هلذا البند هو قوانني 
 أساس الكنيست اّلذي يتناول حقوق املشاركة الّسياسّية. 

فقد مّت ترسيخها   اثنًيا، سبق وأن ترّسخت املساواة كحقوق دستوريّة يف القانون اإلسرائيلي. على صعيد سيادة الّشعب
أساس: الكنيست... ومّت االعرتاف ابملساواة يف األحكام القضائّية اإلسرائيلّية كحّق   – من قانون  4بوضوح يف بند  

 دستورّي ملزم مستمّد من احلّق يف الكرامة. 
الّدولة. إّّنا إضافة  قانون القومّية مل يتّم سّنه لينتقص من حقوق اإلنسان يف إسرائيل أو من سيادة مجيع املواطنني يف  

 ( 1القومي.)احلّق املفقود يف قوانني األساس أال وهو حّق تقرير املصري 
 
 גדי טאוב, ניסים סופר."  نعم لدولة القومّية للّشعب اليهودي "  - 2

ه  إسرائيل  نشأ الّشعب اليهودي، وفيها تبلورت صورتافتُتحت وثيقة االستقالل مبا ال يدعو للّشك بقرار: " يف أرض 
الّروحانّية، والّدينّية والّسياسّية، وفيها عاش حياة مستقّلة يف دولة ذات سيادة، وفيها أنتج ثرواته الثّقافّية الوطنّية  

واإلنسانّية العاّمة، وأورث العامل أمجع سفر األسفار اخلالد". فالوثيقة أقّرت أنّه حّّت اليهود، " ككّل الّشعوب " هلم احلّق  
ّلذي يعرّب عن هذه الصورة الّروحانّية، الّدينّية والّسياسّية. فقانون أساس القومّية حّدد أّن " حتقيق /  يف تقرير املصري ا 

 ممارسة احلّق بتقرير املصري للّشعب اليهودي حصرايًّ يف دولة إسرائيل " فهو صاغ بشكل فض أمًرا ليس جبديد. 
معاهدة  جملس  فقد صاغ جملس أورواب اجلمعّية األوروبّية اتّفاقّية/  نظًرا ألّن معظم دول القومّية تضّم أقّلّيات قومّية،    

أورواب اإلطاريّة حلماية األقلّيات القومّية توّجه جمتمعات االحّتاد األورويّب يف مسألة كيف جيب على الّدول الّدميقراطّية  
 الّتعامل مع األقلّيات بشكل الئق. 

لقومّية"، واّليت ال تشرتط من سياسة االحّتاد الّتخّلي عن ممّيزاهتا القومّية  " معاهدة حتوي يف إطارها محاية األقلّيات ا
من أجل خلق هويّة أخرى تشمل األقلّيات أيًضا. وعادة األقلّيات ال تسعى لذلك، فالّتحّدي اّلذي يواجهونه هو احلفاظ على  

 هويّتهم اخلاّصة دون أن يفقدوا حقوقهم. 
تُعترب يف نظر أقلّيات قومّية مبثابة دمج قسري / إجباري، كما يّتضح على سبيل املثال  يف حني أّن إنشاء هويّة مشرتكة 

 من رّد فعل املسلمني على سن قانون منع احلجاب يف فرنسا اّليت تتبّّن القومّية املدنّية. 
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ذلك،  تسعى  بدالً من ذلك، تطلب املعاهدة أن متنح ألفراد األقلّيات وسائل حلماية هويّتهم اجلماعّية اخلاّصة، لتحقيق    
املعاهدة للّسماح ألفراد األقلّيات الّتعّلم بلغتهم، وتقدمي اخلدمات الّدينّية مساواة مع األكثريّة، وضمان حصول األقلّية على  

الثّقايف. وهذا ما فعلته وثيقة االستقالل، عندما ضمنت ليس فقط املساواة وحقوق املواطن    درجة من احلكم الّذايت
حريّة الّضمري، الّلغة، والثّقافة". دولة  واحلقوق الّسياسّية؛ حّق االنتخاب والرّتشيح، بل أيًضا" احلّق يف الّدين، احلّق يف 

 ICON-S-I BLOg.21.10.2018ד. אביעד בקשי,"האם חוק הלאום שולל את הזכות לשוויון?,( 1) حّّت اليوم. إسرائيل شّددت على حتقيق احلقوق اجلماعّية منذ نشاهتا 
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إّن الطّابع اليهودي للّدولة ال ميكن إلغاؤه إال إذا مّت إلغاء الّدميقراطّية. فطاملا يف إسرائيل أغلبّية يهوديّة كبرية وحّق    

" إسرائيل" سيبقى    -ة الّدميقراطي بقاء رموز دولة القومّية للّشعب اليهودي االنتخاابت العاّمة، سيدعم قرار األغلبيّ 
امسها، جنمة داود واخلطّان األزرقان يف علمها، والّشمعدان يف رمزها، والعربيّة لغتها الّرمسّية، والّسبت يوم راحتها  

ساس القومّية ابالعتماد على وثيقة  وأعياد إسرائيل وتقوميها العربي. وجتدر اإلشارة جلميع معارضي مضمون قانون أ
االستقالل، أبنّه ال ميكن االعرتاف ابحلّق العاملي لتقرير املصري، لكن االعرتاض فقط على حتقيقه خاّص لليهود، فكما  

اليهودي  يف أن يكون أّمة مستقّلة  يف دولته ذات  ورد يف وثيقة االستقالل نفسها: " إنّه ملن احلّق الطّبيعي للّشعب 
 يادة كسائر شعوب العامل. السّ 

 (18.4.19) גדי טאוב, ניסים סופר, " כן, מדינת הלאום של העם היהודי", הארץ, 

 

 

 . التماس جلنة املتابعة العليا للّشؤون العربّية يف إسرائيل ضّد الكنيست - 3
 . 18/5866בג"ץ  التماس إلصدار أمر احرتازي يلغي قانون القومّية من قبل احملكمة العليا ابعتبارها حمكمة عدل عليا  

 مقّدمو االلتماس: 
 جلنة املتابعة العليا للمواطنني العرب.  -
 القائمة العربّية املشرتكة يف الكنيست.  -
 جلنة رؤساء الّسلطات احمللّية العربّية.  -
 املركز القانوين حلقوق األقلّية العربّية يف إسرائيل.   –عدالة   -

)  مبوجب هذا االلتماس تطلب األطراف املذكورة أعاله من احملكمة املوّقرة إصدار أمر احرتازي موّجه للطّرف اجمليب 
 . الكنيست ( للحضور وللّرّد على عدم إلغاء قانون أساس: إسرائيل دولة القومّية للّشعب اليهودي

حيّدد قانون األساس األسس واهلويّة الّدستوريّة للّنظام؛ حيّدد هويّة صاحب الّسيادة، وإرادته وأهدافه. لذلك أتثري   -
قانون األساس هذا على الّنظام الّدستوري واسع الّنطاق وشامل للغاية. تكشف املرجعية املُقارِّنة أنّه ال يوجد حاليًّا يف  

ص الّنظام فيه خدمة جمموعة اثنّية / عرقّية واحدة. وتشري اخللفّية  العامل أّي دستور يُعترب دمي قراطيًّا حني خُيصِّّ
"حنن الّشعب " بصورة اثنّية، أقصت وجّردت  The peopleالّتارخيّية القانونّية أّن الّدول اّليت رّسخت هذا املفهوم 

 الّشعوب من ملكّيتهم، وأصبح قهرهم وإذالهلم للّسكان األصليني سياسة. 
اهلدف الطّاغي / الغالب على قانون األساس هو املّس بكّل من حّق املساواة وحّق الكرامة. وليس مبحض الّصدفة، أّن    

اقرتاح ترسيخ مبدأ املساواة يف قانون األساس قد رُفض. بشكل واضح، مبدأ منع الّتمييز ال صلة له؛ ألنّه يف األصل ال  
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الّدستوري لقانون األساس. لذلك فإّن الّتمييز القائم على أساس الفصل وفوقّية  يتساوى العرب واليهود يف ظّل الّنظام 
ا من الّسّكان   اليهوديّة ظاهر يف مجيع بنود القانون. على سبيل املثال، رغم أّن قانون األساس يُطّبق على عدد كبري جدًّ

اطنون حمتملون؛ قانون األساس يرّسخ  العرب داخل اخلّط األخضر، فهو ينّص على أّن اليهود فقط هم مواطنون أو مو 
 حقوق مجاعّية حصريّة لألغلبّية اليهوديّة كأهّنا أقلّية يف  
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خطر البقاء، مقابل ذلك ومبناقضة القانون الّدويل يتغاضى متاًما عن احلقوق اجلماعّية للعرب يف إسرائيل كأقلّية وطن /  
الّلغة العربّية كلغة رمسّية. لذلك مبادئ قانون األساس هذا هي من املتطّرفة  أصالنّية، ويلغي أيًضا خالفًا للقانون مكانة  

ا منذ انتهاء نظام الفصل العنصري / األبرهتايد.   جدًّ
ا يف سّن قانون       سوف يّدعي امللتمسون أّن الكنيست كسلطة أتسيسّية قد جتاوزت صالحّياهتا بصورة متطّرفة جدًّ

ملبادئ الّدميقراطّية األساسّية إىل حّد املّس ابملبّن الّدستوري؛ ميّس بشكل كبري جبوهر  القومّية ؛ ألنّه يلغي اأساس 
  -حقوق اإلنسان خاّصة مبادئ عدم الّتمييز وكرامة اإلنسان؛ فهو خيالف أسس القانون الّدويل خصوًصا تلك اّليت متنع  

 ي.     وجود قوانني ختلق هويّة دستوريّة على أساس عنصر   –من مجلة ما متنع  
كذلك سوف يّدعي امللتمسون أّن الكنيست قد أساءت استخدام صالحّياهتا كسلطة أتسيسّية ألّن قانون األساس ُسّن        

من أجل تعزيز أهداف مرفوضة؛ لقد ُسّن القانون بدوافع تعتمد على اإلكراه، وفصل القومّيات دون الّسعي إلمجاع  
ا املصادقة على قانون أساس القومّية تشري إىل عدم األخذ بعني االعتبار أتثري  عريض / واسع، وأّن الطّريقة اّليت مّت هب

  , מתאר בית המשפט העליון( 18/5866) בג"ץ . اليهودالقانون على الّسّكان غري 
 
 املعهد اإلسرائيلي للّدميقراطّية، " كّل ما أردمت معرفته عن قانون القومّية "  - 4

ما هو قانون القومّية؟ وما اإلشكالّية فيه؟ ماذا ينّص القانون عن يهود الّشتات؟ هل احلّق يف املساواة غري مضمون      
 فعالً يف قانون أساس كرامة اإلنسان وحّريّته؟ كّل ما يهّمك معرفته عن قانون القومّية. 

ولة القومّية. بدأت املبادرة يف الكنيست ال  ثّامنة  منذ عقد من الّزمن، يطالب أعضاء الكنيست إقرار قانون أساس: د   
، ويف الكنيست الّتاسعة عشرة أّدت املبادرة إىل أزمة  אלקין אבי דיכתר וזאב عشرة. مببادرة أعضاء الكنيست "  

من    ائتالفّية حيث اّدعى البعض أهّنا الّسبب الكامن وراء حّل احلكومة وتقدمي موعد االنتخاابت بعد عامني ونصف فقط
تسّلمها الّسلطة. قانون القومّية، هو قانون أساس يسعى إىل ترسيخ هويّتها اليهودية للّدولة، على أساس ممّيزاهتا  

صوًًت   55صوًًت ومعارضة   62بتأييد أغلبّية    2018.  6.19ورموزها، مّت إقراره يف الكنيست يف القراءة الثّالثة بتاريخ 
اًل؛ ألنّه يرّسخ القيمة الّدستوريّة للهويّة اليهوديّة، لكّنه ال يتضّمن على غرار وثيقة  ) وامتناع اثنني (. يثري القانون جد

 االستقالل ودساتري دول قومّية أخرى يف العامل االلتزام بقيمة املساواة إىل جانب قيمة القومّية. 
 

مقبواًل لدى أغلبّية اجلمهور  ماذا يوجد يف قانون القومّية؟ ما اإلشكالّية فيه؟ كيف ميكن صياغة قانون يكون    
 اإلسرائيلي؟ 
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 ما هو قانون القومّية؟ 

قانون أساس إسرائيل: دولة القومّية للّشعب اليهودي يرّسخ مكانة إسرائيل كدولة القومّية للّشعب اليهودي. القانون     
 يتضّمن مبدأ العودة، رموز الّدولة، أعياد إسرائيل والّلغة العربيّة. 

 يبدو رائًعا! إذن ما املشكلة؟      
رغم أّن قانون القومّية يف األصل إعالينّ، فال يوجد يف نّص القانون ذكر لقيمة املساواة أو كلمة عن أمهّية احلفاظ     

ع  على الّدميقراطّية يف إسرائيل. يف الواقع، يتجاهل متاًما إعالن وثيقة االستقالل اّليت أقّرت منح حقوق متساوية جلمي
 مواطين الّدولة؛ وحّّت عبارة " يهوديّة ودميقراطّية " مل يذكرها مًعا. 

قانون القومّية جيب أن يكون قانواًن نفخر به، لذلك جيب أن يتضّمن املساواة للجميع. من الّضروري إعادة احلساابت     
 ان الّدولة وبضمنهم األقلّيات. وصياغة قانون أساس القومّية لنشعر مجيًعا أبنّنا جزء منه. قانون حيرتم مجيع سكّ 

 
 . ملاذا يشعر الّدروز أبّن قانون القومّية ميّس هبم؟ فدولة إسرائيل كانت دائًما دولة يهوديّة

إىل اليوم الوثيقة اّليت عّرفت وحّددت ممّيزات الّدولة هي وثيقة االستقالل، واّليت تعّهدت بشكل صريح وواضح منح  
آنًفا،، قانون القومّية يتجاهل وثيقة االستقالل، ال  يت تعيش يف دولة إسرائيل. كما ذُكر مساواة يف احلقوق لألقلّيات الّ 

 يلتزم بقيمها، من انحية أخرى ال يُعّرف أو حيّدد االلتزام ابملساواة يف احلقوق جلميع األقلّيات اّليت تعيش يف إسرائيل. 
اواة والّدميقراطّية. وحان الوقت لالهتمام بصورهتا / طابعها  هناك الكثري من قوانني األساس الكافية اّليت تطّرقت للمس  

 اليهودي للّدولة! 
خ فيه حقوق األساس لألقلّيات. يف        إسرائيل هي من الّدولة القليلة يف العامل الّدميقراطي اّليت ليس لديها دستور تُرسِّّ

ل قومّية ابرزة، هناك ترسيخ حلقوق األقلّيات يف  الفحص / البحث اّلذي أجريناه وجدان أّن يف كّل دولة، مبا يف ذلك دو 
القومي، دون احملافظة على قيمة املساواة مًعا واّليت ُحّددت وُعّرفت يف   – املساواة الّتاّمة. ترسيخ اجلانب اليهودي 

ور هذه الّسريورة  وثيقة االستقالل، سيؤّدي إىل خرق الّتوازن بني اليهوديّة والّدميقراطّية. فبالّنسبة لقسم كبري من اجلمه 
%  من اإلسرائيليني يعتقدون أّن املرّكب اليهودي  46،5،  تبنّي أّن   2017قد حصلت: حسب مقياس الّدميقراطّية لسنة  

ا، بينما    ا. 26،5يف الّدولة قوّي جدًّ  %  فقط يعتقدون أّن املرّكب الّدميقراطي قوّي جدًّ
 

 ؟ أساس كرامة اإلنسان وحّريّتههل احلّق يف املساواة غري مؤّكد فعاًل يف قانون 
اجلواب هو ال، صحيح اّن احلماية الّدستوريّة الوحيدة املوجودة لألقلّيات يف إسرائيل هي يف قانون أساس: كرامة  

اإلنسان وحّريّته. لكّن القانون ال يتضّمن بشكل واضح احملافظة على املساواة. قانون القومّية يهدف، حسب تفسري  
 ري هذا الّتفسري يف احملاكم، يف سياقات خمتلفة، عمليًّا للّتغّلب عليه. املؤّيدين له، تغي
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 ؟فصل  الّسكن يف البلدات واحلفاظ على الطّابع ) اخلصائص ( اّليت تتمّيز هبا اجملتمعاتما املشكلة يف  

ا يف     تعرّب احلماية القانونّية، حّّت على مستوى قانون أساس، عن إقصاء عنصري يف أماكن الّسكن وهي مّس قاسٍّ جدًّ
املساواة وكرامة اإلنسان. حّّت يف سنوات اخلمسني يف الوالايت املّتحدة أُقِّرَّ أّن "املنفصل ال ميكن أن يكون متساواًي ".  

 لوحيدة يف العامل اّليت تتيح قانونيًّا االنفصال العنصري؟ هل نريد أن نكون الّدميقراطّية ا
 
 

 ؟ مباذا خيتلف هذا األمر عن جلان القبول اّليت كانت يف فرتة الكيبوتسات واليوم يف بلدات معّينة
ول  ُسّن قانون جلان القبول ليتيح لبلدات صغرية إقامة جلان قب 2011ال يتعّلق قانون القومّية بلجان قبول. يف سنة     

على أساس " الّتوافق للنسيج االجتماعي للبلدة". مع ذلك نّص القانون بوضوح أبّن مُينع مّتييز إنسان على أساس  
العرق، القومّية دين اخل.. قانون القومّية حيّدد معيارًا أكثر تطّرفًا، اّليت تسمح بصورة واضحة إقامة بلدة تعتمد على  

 أسس قومّية. 
 

 
 ؟ غة العربيّة مع الّلغة العربّية هل ينبغي أن تتساوى اللّ 

يف احلقيقة أّن دولة إسرائيل هي دولة القومّية اّليت ميكن أن تعطي الّلغة العربيّة مكانة عليا. أيًضا يف اقرتاح الّدستور     
ّص القانون،  رمسّية .ملاذا جيب، كما ين يف معهد الّدميقراطّية ينّص على أّن العربيّة هي " لغة الّدولة ". والعربّية لغة 

اصبع يف عني " األقلّية  املّس مبكانتها احلالّية لّلغة العربّية كلغة رمسّية؟ ماذا نستفيد من ذلك، سوى حماولة وضع " 
 اّليت تعيش يف إسرائيل؟ 

 
 
 

 ؟ مسامهة القانون ضّد يهود الّشتات. إذا كانوا ال يعيشون هنا. ملاذا يريدون الّتدّخل بنا 
ينّص قانون القومّية على أّن الّدولة جيب أن تعمل فقط " يف الّشتات " لتعزيز العالقة مع يهود الّشتات. هذا يعين أهّنا    

جيب أال تفعل ذلك يف إسرائيل. ومّت ذلك نتيجة خوف األحزاب احلريدية أبن يُفّسر القانون على أنّه يفرض التزامات على  
) خارج البالد قسم ال ُيستهان به من اليهود إصالحيون  ري االرثوذكسّية يف الّداينة اليهوديّة  الّدولة لالعرتاف ابلتّيارات غ

أو حمافظون (. ال يوجد أّي سبب يف الواقع أبن يعّرف قانون أساس الّدولة كدولة قومّية، يكون فيه بند يبث تنّكًرا ليهود  
 الّشتات. 

(כל מה שרציתם לדעת על חוק  2018באוגוסט,  16עת על חוק הלאום", ) המכון הישראלי לדמוקרטיה, " כל מה שרציתם לד

 הלאום. 

 (2018آب  16) املعهد اإلسرائيلي للّدميقراطّية، " كّل ما أردمت معرفته عن قانون القومّية" (،  
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 : أمثلة على أسئلة تالئم أسئلة البجروت
 
 

 : أسئلة معرفة بسيطة 
 دولة القومّية للّشعب اليهودي".  –اثنني يهودّيني لدولة إسرائيل وردا يف " قانون أساس: إسرائيل  ممّيزين  اعرضوا  - 1
 لدولة إسرائيل كدولة قومّية وردا يف قانون القومّية.   تربيريناعرضوا  - 2

 
 
 

 ) عنقود الّشعب اليهودي ( : أسئلة معرفة مرّكبة
 دولة القومّية للّشعب اليهودي".  – وردا يف " قانون أساس: إسرائيل  موضوعنياعرض   - 1
 اعرض ممّيز هويّة ليهود الّشتات.  - 2
 اشرح أّي مرّكب هويّة ليهود الّشتات يعّززه قانون القومّية.  - 3

 
 
 

 : أسئلة حدث بند واحد 
الوكالة اليهوديّة مسؤولة من قبل الّدولة عن العالقة مع جمموعات يهوديّة يف الّشتات. يف اآلونة األخرية بدأت الوكالة  

ومساعدة  للحفاظ على  مشروًعا جديًدا يلتقي فيه مبعوثون إسرائيلّيون عادوا إىل البالد من بعثات يف الّشتات أدوات 
ء إرسالّيتهم / مهّمتهم. أّكد مسؤول كبري أّن هذه اخلطوة تعّزز العالقة بني دولة  العالقة مع جمتمعاهتم حّّت بعد انتها

 إسرائيل والّشعب اليهودي يف الّشتات وتساعد يف احلفاظ على الرّتاث اليهودي جلميع جمتمعات الّشعب اليهودي.  
 د قوانني األساس. حسب أقواله، هبذه العملّية ستنجح الوكالة اليهوديّة بشكل كبري وشجاع حتقيق أح 

 اذكر واعرض قانون األساس اّلذي اعتمد عليه املسؤول الكبري يف الوكالة اليهوديّة.   -
 اشرح كيف ينعكس قانون األساس هذا يف أقوال املسؤول الكبري. 
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 : سؤال موقف

طقون ابلّلغة العربّية أنّه يف حالة وجود  يف دولة إسرائيل، جتري املداوالت يف احملاكم ابلّلغة العربيّة. طلب مواطنون ان 
طرفني يتكّلمان العربّية، أن حتاول إدارة احملكمة تعيني قاضٍّ يتكّلم العربّية / عريب، وبذلك جتري املداوالت ابلّلغة  

 العربّية. حسب أقواهلم هذا األمر سيسّهل عليهم اإلجراءات يف احملكمة وعرض مواقفهم. رفضت احملكمة هذا الطّلب. 
 هناك من يؤّيد اقرتاح إمكانّية املداوالت يف احملكمة ابلّلغة العربّية، وهناك من يعارض ذلك. 
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  ملوقفك  واحًدا  تعليالً   -املدنّيات   جمال  من  مصطلحات  على يعتمدان  تعليلني اعرض.  املسألة   هذه يف  موقفك   عن عرّب 
 . ملوقفك  املعارض  للموقف ) آخر (    واحًدا  وتعليالً 

 . بوضوح  املسألة يف  موقفك   عرض -اّدعاء .  أ
 .للمدنّيات  تعّلمك من  ومعلومات  مصطلحات على  يعتمد  ملوقفك، تعليل  عرض - موقفك تعليل . ب

  تعّلمك من  ومعلومات مصطلحات على  يعتمد  ملوقفك، املعارض  للموقف   تعليل عرض - املعارض املوقف  تعليل.  ج
 . للمدنّيات
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 2020مساعدة ابتداًء من صيف أداة 
 %80تفصيل املواضيع األساسية املطلوبة   - أداة مساعدة للمعلم 

 34281لنموذج 
 :  اخللفّية الّتارخيّية إلقامة الّدولة - 1

 )قرار الّتقسيم(.   181قرار األمم املّتحدة 
 : ستقاللاال  وثيقةإعالن   - 2

 ابلكامل. االستقالل   وثيقةإعالن  معرفة مضمون 
 أقسام الوثيقة: 

االنتداب (  صّك وعد بلفور، الّتربيرات إلقامة الّدولة: تربيرات ًترخيّية، تربيرات دولّية )  -: القسم الّتارخييّ القسم األول 
 العاملّي.  – والّتربير الطّبيعّي 

 ليت تسمى إسرائيل"(. إقامة الدولة )"وعليه فقد اجتمعنا... للدولة اليهودية ا   -: القسم العملي القسم الثّاين
طابع الدولة )إّن دولة إسرائيل ستكون مفتوحة األبواب من أجل اهلجرة    - : القسم اإلعالينالقسم الثالث

 التوّجهات/ الّنداءات األربعة والتزامات جلهات خمتلفة. ، (اليهوديّة...وتكون أمينة ملبادئ ميثاق األمم املّتحدة" 
 راطّية كما وردت يف الوثيقة. ممّيزات الّدولة اليهوديّة والّدميق

 الفكرة القومّية - 3
 املرّكبات األساسّية لقيام دولة. الّشروط /    -أ

 جمموعة اثنية، القومية.    :القومّية ودولة القومّية  -ب
 الثّقافّية، القومّية املدنّية.    -أنواع القومّيات: القومّية االثنّية 

القومّية، دولة   -  ثقافّية، دولة ثنائّية -بني دولة قومّية اثنّية   :توضيح الّتسلسلمفاهيم/أبعاد خمتلفة لدولة القومّية: يتّم 
 .متعّددة القومّيات، دولة مجيع مواطنيها

 (. املعّلم تربيرات حسب اختيار 3تعليم   يتمّ  ) تربيرات لدولة القومّية ال  -ج
 

 الّدولة اليهوديّة
 ودميقراطّية: دولة يهوّدية  - دولة اسرائيل

دولة اسرائيل كدولة يهوّدية، تعترب حالة خاّصة لدولة القوّمية العصّرية. ممّيزاهتا وقيمها مشّتقة من تعريفها كدولة  
 يهوديّة ودميوقراطّية. 

   ومدنّية  قومّية  ، طابع وهويّة دينّية  –مواقف خمتلفة حول طابع دولة إسرائيل املنشود   - 4
 املنشودة للّدولة: الثّقافّية  - )األحالم( يف موضوع اهلويّة الّدينّية  تسلسل املواقف  

 . الّدولة اّليت تدمج تشريع دييّن حسب الّشريعة اليهوديّة بشكل جزئي : ثّقافّية  – ّدولة تّقليديّة)تّراثّية(  -أ
 . دولة الّشريعة اليهوديّة -ب

 الّدولة.  اّليت يكون فيها فصل كامل بني الّدين و   :دولة علمانّية -ج
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 :  تسلسل املواقف )األحالم( يف موضوع اهلويّة القومّية املنشودة للّدولة

ثقافّية دميقراطّية، مواقف ال تتالءم مع مفاهيم إسرائيل كدولة يهوديّة دميقراطّية: دولة   –دولة قومّية يهوديّة اثنّية   -أ
 . ثقافّية غري دميقراطّية  - قومية يهودية اثنية 

 . دولة ثنائّية القومّية دميقراطّية  -ب
 دولة قومّية مدنّية دميقراطّية.   -ج

الفردّي،  -املواقف)األحالم( يف موضوع هويّتها املدنّية املنشودة للّدولة: مفاهيم دميقراطّية ليربالّية: املفهوم الليربايل 
 (. 2021ابتداًء من صيف  ثقايّف( واملفهوم متعّدد الثّقافات. )  - املفهوم اجلمهورّي )مدينّ واثينّ 

 
 املمّيزات اليهوديّة لدولة إسرائيل:  - 5

الّتشريع:)على املعّلم أن يوّضح مضمون وهدف كّل قانون وكيف يعرّب عن الطابع اليهودّي   - اجلانب القانوينّ   -أ
 للّدولة(. 

  رظهت)  دولة القومّية للّشعب اليهودّي، قانون العودة، قانون اجلنسّية  -  الوضع القانوينّ امللزم: قانون أساس: إسرائيل
، قانون  ) قانون أساس: أراضي إسرائيل، قانون الّتعليم الّرمسّي )أهداف الّتعليميف موضوع األسس الّدستوريّة(، 

انون عيد املّصة، قانون  ، قانون حظر تربية اخلنازير، ق( ساعات العمل والّراحة، قانون أسس القضاء )القضاء العربيّ 
 ّدينّية اليهوديّة. ذكرى الكارثة والبطولة، قانون مقاضاة الّنازيني وأعواهنم، قانون البث العام، قانون احملاكم ال

 احلّيز العام: مكانة الّلغة العربيّة كلغة رمسّية، الّتقومي العربي، رموز الّدولة )الّشعار، العلم والنشيد الوطين(.  -ب
 .العام واخلاص: اتّفاق الوضع القائم )ستاتوس كفو( بني    -ج

 

املسؤولّية وااللتزام املتبادل بني دولة إسرائيل والّشعب اليهودّي يف    دولة إسرائيل والّشعب اليهودي يف الّشتات: - 6
 الّشتات. 

 

 األقّلّيات يف إسرائيل:  - 7
 مكانة األقّلّيات يف دولة إسرائيل.  -أ

 . االجتماعّي: معرفة جمموعات األقلية املختلفة يف إسرائيل )العرب، الّدروز وآخرون(  - اجلانب الّدميوغرايف -ب
 . جماالت الّلغة، الثّقافة والّدين  املتعّلقة يف   جانب احلّيز العام: ممّيزات األقّلّيات -ج

ابألقّلّيات يف جماالت: الّتعليم، املؤّسسات  اجلانب املؤّسسايّت: يشمل املكانة واملركز الّرمسّي للمؤّسسات اخلاّصة  -د
 الّدينّية واحملاكم الّدينّية. 

عرض اجملموعات املختلفة، أسباب الّتصدّع القومّي وطرق الّتعبري عنه، طرق   ؛الّتصدّع القوميّ   الّتصدّع القومّي: - 8
، تسوايت  االحتماالت التّفاقات توافقّية / اإلمكانّيات للتطبيق العيش املشرتك يف ظّل الّتصدّع،  حتدي   )مواجهة الّتصدّع  

 وتقليص اخلالفات(.  
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 ما هي الّدميقراطّية؟  قيم ومبادئ وممّيزات الّنظام الّدميقراطيّ 
 . مبدأ حكم الّشعب: دميقراطّية مباشرة ودميقراطّية غري مباشرة/متثيلّية، استفتاء عام  - 9
 . ّتنافسالممّيزات/شروط أساسّية النتخاابت دميقراطّية: عاّمة، سريّة، دوريّة، متساويّة وحّريّة  -
 انتخاابت أخرى(. رق طريقة االنتخاابت يف إسرائيل ومرّكباهتا: قائمّية، نسبّية، قطريّة. )بدون املقارنة مع ط  -

 

 (. 2021)ابتداًء من موعد صيف  املفاهيم الّدميقراطّية الّليربالّية:   -10
ثقافّية(، الّدميقراطّية متعّددة الثّقافات )يف هذه  -)مدنّية واثنّية الّدميقراطّية الّليربالّية الفرديّة، الّدميقراطّية اجلمهوريّة -

 غري مطلوب الّدميقراطّية متعددة الثّقافات(.  /املرحلة بدون 
 

 مبدأ اإلمجاع )الّتوافقّية(. الثّقافة الّسياسّية، مبدأ الّتسامح، مبدأ الّتعّدديّة و   –  ثقافة سياسّية دميقراطّية   -11

 

 : مبدأ حسم األكثريّة واحملافظة على حقوق االقّلّيات   -12
 .مبدأ حسم االكثريّة واستبداد األكثريّة  -
 

 :حقوق اإلنسان واملواطن -13
 واملساواة كقيم أساسّية. احلريّة 

 فكرة احلقوق الطّبيعّية. 
احلّق يف احلياة واألمن، احلّق يف الّتمّلك، احلّق يف اإلجراءات القانونّية    حقوق اإلنسان األساسّية: – حقوق طبيعّية -

املنصفة، احلّق يف احلّريّة ومشتّقاهتا، احلّق يف املساواة )الّتمييز املرفوض، سياسة الّتفريق وسياسة الّتفضيل 
 احلّق يف الكرامة ومشتّقاهتا.) املصّحح

احلّق يف االنتخاب والرّتّشح، حريّة الّتظاهر واالحتجاج، حّريّة الّتنّظم   : حقوق سياسّية )مدنّية(/ حقوق املواطن -
 الّسياسّي. 

مستوى معيشة الئق، احلّق يف الّصّحة واحلصول   -: احلّق يف الوجود اإلنساينّ الكرمي  اقتصاديّة   –حقوق اجتماعّية   -
 .وظروف العمل   على عالج طّّبّ، احلّق يف الّسكن، احلّق يف الّتعليم، حقوق العّمال 

جيب تدريس أمثلة خمتلفة على حقوق اجلماعّية مثل: احلّق يف استعمال الّلغة، احلّق    حقوق مجاعّية/حقوق ثقافّية: -
 يف الّتمثيل الّسياسّي، احلّق يف الّتعليم، القيام ابلفرائض وحريّة العبادة.  

 
 اإلنسان كإنسان وواجبات اإلنسان كمواطن:   واجبات -14

  .الّتضارب بني احلقوق. والعالقة بني احلقوق والواجبات  

 

يتّم توضيح الّتسلسل بني الّتوجه الّليربايّل والّتوّجه   اجتماعّية يف الّدول الّدميقراطّية: - توّجهات اقتصاديّة   -15
 الّدميقراطّي.  -جتماعيّ اال



 وزارة التربية والتعليم –משרד החינוך 

 السكرتارية التربوية  –המזכירות הפדגוגית 

 عنقود المجتمع واالنسان   -אשכול חברה ורוח    

 التفتيش على تعليم  المدنيات  –הפיקוח על הוראת האזרחות    
 

 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית , משרד החינוך
  02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911ירושלים   2רחוב דבורה הנביאה 

 21 מתוך  17 עמוד

 

4 
 العوملة.   -16

 

 مبدأ تقييد الّسلطة:   -17
 مبدأ تقييد الّسلطة.  -
  .مبدأ فصل الّسلطات -
 الّدستور )ال يشمل دستورا رمسّيا ودستورا غري رمسّي/ متداول(.  -
 مؤّسساتّية، وأجهزة اإلشراف واملراقبة غري الّرمسّية/غري املؤّسساتّية. \أجهزة اإلشراف واملراقبة الّرمسّية  -

 

 القانون: مبدأ سلطة   -18
 مبدأ سلطة القانون.  -
 أنواع املخالفات: خمالفة جنائّية، خمالفة سلطويّة )شخصّية وعاّمة(، خمالفة سياسّية/ أيديولوجّية.    -

نصياع للقانون ألسباب ضمرييّة  نصياع للقانون: رفض اال حاالت مشكوك فيها، اخلالف أو الّتوتّر يف مسألة واجب اال
 .سياسّية، األمر غرّي القانويّن، األمر غري القانوينّ بشكل قاطع  -وأيديولوجّية 

 
حّق الّدميقراطّية يف الّدفاع عن نفسها من هتديدات على نظام احلُكم وطابع الّدولة مثل )إسرائيل كدوله يهوديّة   -19

 .دميقراطّية دفاعّية  -  ودميقراطّية( 
 

الّتشريع يف أوقات   -: حق الّدولة يف الّدفاع عن نفسها وعن مواطنيها من هتديدات هتّدد أمنها والّدميقراطّية األمن   -20
 . عتقال اإلداريّ الّطوارئ، اال

 
  :نظام احلكم والّسياسة يف إسرائيل الثّالث :القسم 

 :  األسس الّدستوريّة   -21
 ستقالل: قيمّية، قضائّية، وانعكاسها يف قوانني األساس. املكانة القضائّية )القانونّية( لوثيقة اال -
 قوانني األساس: مكانة، مضمون وشكل )مقارنة مع القوانني العاديّة(.  -

كرامة اإلنسان وحريّته وقانون    :قانون أساس -يتّم توضيح خصوصّية قوانني األساس اّليت تتناول حقوق اإلنسان:  
 أساس: حريّة مزاولة العمل. 

 خاصّية /تفّرد قانون األساس: إسرائيل دولة القومّية للّشعب. كقانون يرّسخ الطّابع اليهودّي للّدولة.   ُتوّضح -
 قانون العودة، قانون اجلنسّية.  -
 (. 2021)ابتداءً من صيف  واجلدل حول صالحّيات حمكمة العدل العليا.  ثورة دستوريّة -
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  :الّسلطة الّتشريعّية- 22

 

 

 .الكنيست: ائتالف، معارضة، هيئة الكنيست، جلان الكنيستعمل  -
وظائف الكنيست: سلطة أتسيسّية، سلطة تشريعّية، اإلشراف واملراقبة، تشكيل احلكومة، تعيني أصحاب املناصب   -

 ومتثيل املواطنني. 
 الّتشريع الّرئيسّي: مراحل سّن القانون.  -

 

 الّسلطة الّتنفيذيّة:   -23
الّتشريع الثّانوي، القيام أبي عمل ال يقع ضمن نطاق عمل  -احلكومة: وضع الّسياسة وتنفيذها، وضع األنظمة وظائف  -

 سلطة أخرى، وضع أنظمة الّطوارئ. 
 .املسؤولّية احلكومّية املشرتكة واملسؤولّية الوزاريّة  -
 

 لّسلطة القضائّية: ا  -24
 القضائّية يف إسرائيل. الّسلطة  عدم تبعّية )استقاللّية(  -
 .أنواع القضاء: قضاء جنائّي وقضاء مدينّ  -
 حمكمة العدل العليا، الّرقابة القضائّية، الفّعالّية القضائّية.  -
 

 إضافة للمواضيع املذكورة أعاله على كل معلم أن يدّرس عنقودا واحدا من العناقيد التالية: 
 

العامل 
 اليهودي:

 

إسرائيل يف حياة مكانه دوله  -*
 .الّشعب اليهودي

 
 :املتشابه واملختلف يف اجملتمع -

عدم التجانس، االختالف، تعدديه، 
 .تصدعات

نعرض جممل مركبات هوية يهود الشتات 
 واملعضالت اليت يواجهها أبناء هذه اجلاليات.

نعرض اجتاهات يف دميغرافية الشعب اليهودي 
 يف العامل.

 :التصدع الديين
موعات املختلفة، االختالف . وصف اجمل1

 بينها اىل جانب املشرتك فيما بينها.
فات، أسباب التصدع واستمرار يته، ال.اخل2

 طرق التعبري عنه.
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. كيف ميكن تطبيق العيش املشرتك يف ظل 3
لتصدع، االحتماالت التفاقات، تسوايت ا

 وتقليص اخلالفات
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اإلعالم 
والّسياسة  

يف 
 إسرائيل:

احلق يف حرية التعبري، حق جتسيد 
اجلمهور يف املعرفة، ويف مراقبة  

 احلكم.
وسائل اإلعالم كحلقة وصل )وسيط( بني 

 احلكم واملواطنني. 
مبدأ استقاللية وعدم تبعية وسائل  

 اإلعالم: 
 اانبيب معلومات مفتوحة. 

 تعدد مصادر معلومات ذات طابع تعددي.
 قوة وسائل اإلعالم:

كمبلوره )كمصممه(  وسائل اإلعالم  
 .للرأي العام وكمؤثرة على صناع القرار

 

نفحص قضية التضارب بني ممارسة احلق يف حرية 
التعبري، حق اجلمهور يف املعرفة ومراقبة احلكم 

 وبني حقوق اإلنسان واملواطن ومبادئ أخرى.
نفحص العالقة املتبادلة بني وسائل اإلعالم، احلكم، 

تطرق إىل اجلوانب املنظمات واملواطنني مع ال 
 . السلبية يف هذه العالقات

نفحص مدى حتقيق مبدأ حرية وسائل اإلعالم 
 ومسألة وجود رقابة رمسية وغري رمسية. 

 نفحص مدى انكشاف املؤسسة العامة على اإلعالم. 
نفحص مسألة وجود إعالم متعدد الثقافات يف 

 إسرائيل.
اختاذ نناقش مسألة جتنيد الرأي العام للتأثري على 

 القرارات يف املؤسسة، أو لدعم قراراهتا.

نتخاابت اال
 واألحزاب:

 

نعرض أشكال احلكم املختلفة: برملاين، 
 رائسي، خمتلط.

 طريقة احلكم الربملاين يف إسرائيل 
 انتخاابت 

حتوالت يف طريقة االنتخاابت يف 
 قانون االنتخاابت.  –إسرائيل 

 اقرتاحات لطرق انتخاب بديلة. 
 الدميقراطية الداخلية يف األحزاب. 

 –اجلهاز املتعدد األحزاب يف إسرائيل 
 استقرار وحتوالت.

حتوالت يف موقف اجملتمع اإلسرائيلي 
 من األحزاب والسياسيني. 

 
 •  أنواع احلكومات االئتالفية. 

 
 
 

 •  العوامل املؤثرة على تشكيل ائتالفات.
 

الرائسي األمريكي. جنري مقارنة مع طريقة احلكم 
 نعرض اجلدل حول طريقة احلكم املرغوبة يف البالد 

 

نعرض اجلدل حول طريقة االنتخاابت املرغوبة 
إلسرائيل من خالل فحص إجيابيات طرق االنتخاب 

 املختلفة وسلبياهتا. 
نوضح موضوع األيديولوجية والرباغماتية يف 

 األحزاب املختلفة. 
 

إلعداد قوائم مرشحني يف نفحص طرقا خمتلفة 
انتخاابت متهيدية، جلنة   / أحزاب )مثال: براميريز

 منظمة، وغريها( واجلدل خبصوصها.  
 

نعرض اخلارطة احلزبية يف إسرائيل حسب جمموعة 
مميزات يف قضااي اخلارجية واألمن، اجملتمع 

  واالقتصاد، الدين والدولة. 

 نتائج االنتخاابت.  –تركيب الكنيست 
صعوابت اليت تعرتض تشكيل احلكومات يف نوضح ال 

إسرائيل لكوهنا حكومات ائتالفية وبسبب التساوي يف 
 تقسيم القوى بني املعسكرات )يف الثمانينات(. 
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 نعرض احلكومات: 
حسب مدى الدعم يف الكنيست: حكومات ضيقة،    -

 حكومات واسعة، حكومات وحدة قومية؛  
بات حسب مدى التقارب األيديولوجي بني مرك  -

 احلكومة. 
نفحص قوة األحزاب الصغرية يف املفاوضات 

 االئتالفية. 
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مشاركة  
مدنّية  

ومراقبة  
سلطات 

  احلكم:

 املشاركة السياسية للمواطنني 
 

نوضح معّن وأمهية املشاركة  
واالشرتاك املدين، كمكملة لالشرتاك 

 السياسي. 
 
 

 اإلشراف والرقابة على سلطات احلكم
 الدولة. • مراقب 

• مندوب شكاوى اجلمهور )يف هيئات 
 حكم خمتلفة(. 

 • جلان حتقيق رمسية وبرملانية. 
مؤسسات إشراف ومراقبه غري -*

 رمسية أخرى.
מגזר )  احلكومة مقابل الوسط الثالث 

مجعيّات بدون هدف  / املدين/ שלישי (
 ربح (.

التوجه إىل هيئات رقابة منظمة: حمكمة العدل   -
 مندوب شكاوى اجلمهور./العليا، مفوض

االشرتاك يف مظاهرات، يف إضراابت سياسية وما    -
 شابه. 

 استعمال املواطنني لوسائل اإلعالم.   -
ردود فعل للتحركات السياسية واالجتماعية يف    -

 الفن، األدب، املسرح والسينما. 
 
نفحص مدى استعمال الوسائل املختلفة من قبل -

وأفراد ومدى أتثري األحزاب أحزاب، جمموعات ضغط 
 وجمموعات الضغط التابعة للمؤسسة. 

نوضح هدف ردود الفعل: إاثرة الوعي والرأي العام -
 ملعارضة السلطات أو لتأييدها. 

 
نفحص طريقة عمل أجهزة الرقابة يف إسرائيل 

 وجنري نقاشا حول جناعة هيئات الرقابة املختلفة. 
 

قب الدولة،  نستعرض هيئات اإلشراف والرقابة: مرا 
مندوب شكاوى اجلمهور حمكمة العدل العليا،  

 املستشار القضائي للحكومة، ونفحص طرق عملها.
 

نناقش قدرة جمموعات خمتلفة يف اجملتمع املدين  
 على النضال من أجل إحقاق حقوقها: 

 
نبحث التوتر والتكامل بني نشاط احلكومة والوسط  

 الثاين )التجاري( والثالث )املدين( 
احلكم 
 احمللي:

 

• تقسيم الوظائف والصالحيات بني 
 احلكم املركزي واحلكم احمللي.

 • مبّن السلطات احمللية. 
 • الدميقراطية احمللية. 

نعرض طريقة االنتخاابت لعضوية اجملالس احمللية 
نعرض املواضيع اليت تدور حوهلا صراعات بني  ولرائستها 

 قوى سياسية يف احلكم احمللي.
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لنشاط يف اجمللس احمللي كنقطة انطالق  نناقش ا
 لنشاط سياسي قطري.

نفحص الفرق يف مكانة احلكم احمللي يف الوسط 
اليهودي ومكانته يف اجملتمع العريب، وأسباب هذا 

 الفرق. 
 


