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متهيد*:

مرشد تعليم املدنيـّات هو أداة مساعدة لتخطيط التَّعليم وتطبيق أهداف املنهج التعليمّي في 
راسة في املدنيـّات. عملية التَّعليم والدِّ

ماذا جند في املرشد:
أهداف تعليم املوضوع 	●

أهداف عامة   )1  
أهداف في مجال املهارات.  )2  

يهودّية  دولة   – إسرائيل  في  مواطنني  نكون  أن  املدنيـّات  لكتاب  الفكري  املفهوم  	●

ـّة كموضوع إلزامي من وحدتني تعليمّيتني  ودميقراطي
راسة – كيف حتقق األهداف. طرق التَّعليم والدِّ  ●

راسة ملوضوع املدنيـّات. طرق التعامل مع الصعوبات في عملية التَّعليم والدِّ 	

أهداف تعليم املدنيـّات في كّل واحد من مواضيع التَّعليم – أهداف تنفيذية.  	●

راسة عبر فعاليات جتريبية: فعاليات خارج الصّف – مهام تنفيذية وأعمال بحثية. الدِّ 	●

من  إلزامية  مطالب  أهداف،  خصائص،  التنفيذّية،  املهّمة  وصف  الّتنفيذّية:  املهّمة  في  	●

املعلِّمني والتالميذ، أمثلة )في فصل املشروع(. في “البحث”: وصف خصائص “البحث” 
في املدنيـّات، أهداف ومطالب إلزامية.

راسة. التمحور  دمج أدوات تقييم مختلفة في عملية التَّعليم والدِّ التقييم كمبلور للتعليم –  	●

هو في االمتحان: خصائص االمتحان في املدنيـّات، أهداف، حتليل، أمثلة وكيف ميكن 
استعمال االمتحان لبلورة التعليم. 

املشروع: املشروع التطبيقي – املهّمة التنفيذّية التي تشكل الوحدة الثالثة. 	●

مقاالت تعبر عن مواقف وآراء منتشرة في املجتمع اإلسرائيلّي في مسائل مختلفة. ميكن  	●

راسة في املواضيع ذات الصلة.  دمج مضامينها في عملية التَّعليم والدِّ
املقاالت التي يحتوي عليها املرشد: 	●

آسا كشير، املّس باملشاعر واملصلحة العاّمة في دولة يهودّية ودميقراطيـّة. يساهم املقال  	●

في موضوع مشاعر اجلمهور فيما يتعلق بالتصادم بني احلقوق والقيم، أو بني احلقوق 
العامة”  “املصلحة  الدميقراطيـّة؛ كذلك في موضوع  الدولـة  للمجتمع في  وغايات أخرى 

)راجعوا املقال في هذا الكتاب(.
مج  موشي هلينغر، اليهودّية والدميقراطيـّة: حتليل فكري. يساهم املقال في موضوع الدَّ 	●

لقد توجهنا في بعض فصول الكتاب إلى القراء من خالل استخدام املذكر من منطلق الراحة في االستعمال،   *
حد  على  واملعلمات  وللمعلمني  والتلميذات،  للتالميذ  اجلنسني،  كال  من  للقراء  موجهة  املادة  أن  العلم  مع 

سواء. 
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بني دولة يهودّية وقيم دميقراطيـّة. من املفّضل االستعانة باملقال في الفصل الذي يتحدث 
عن “ما هي الدميقراطيـّة”، الفصل الثاني: “مواقف مختلفة حيال الدميقراطيـّة”؛ “القيم 
عشر:  الثاني  الفصل  الثالث،  القسم  في  وكذلك  التوحيدية”  يانات  الدِّ في  الدميقراطيـّة 

“إسرائيل: دولة يهودّية ودميقراطيـّة – إحكام الدائرة( )راجعوا املقال في هذا الكتاب(.
سالم جبران، “احلاجة إليجاد طريق قومي جديد للجماهير العربيَّة في إسرائيل”. يتناول  	●

ع القومي ويساهم في  التصدُّ عات التي يعاني منها املجتمع اإلسرائيلّي –  املقال التصدُّ
مسألة: “مواقف مختلفة حيال دولة إسرائيل”. )راجعوا املقال في هذا الكتاب(.

ودراسة  بتعليم  صلة  له  املصطلحات.  بني  التفريق   – دميقراطيـّة  قيم  تدمور،  يشعياهو  	●

مبادئ الدميقراطيـّة )راجعوا املقال في هذا الكتاب(.
متار هرمن، بني املجتمع والدولـة، أو: حول املجتمع املدنّي. يساهم في املواضيع التالية:  	●

ماهّية سلطة الّشعب – املشاركة املدنّية، ما معنى أن نكون مواطنني، الواجبات واحلقوق، 
العالقة  املواطنني،،  جتاه  والواجبات  املسؤولّية  واحمللي(،  )املركزّي  السلطـة  مؤسسات 
بني مؤسسات السلطـة واملواطنني، تقييد السلطـة في إسرائيل )راجعوا املقال في هذا 

الكتاب(.
ِميرّي )أو: “هل هناك حدود بني العصيان املدنّي  ياسّي أو الضَّ فض السِّ دافيد هيد، الرَّ 	

ِميرّي؟( يساهم في موضوع “سلطة القانون وحدود االنصياع للقانون” فيما  فض الضَّ والرَّ
فض من منطلقات  ياسّية، الرَّ يتعلق مبسائل: العصيان املدنّي – “املُخالََفة األيديولوجّية السِّ
ِميرّي )راجعوا املقال في هذا الكتاب(. فض الضَّ ضميرّية”، وما بني العصيان املدنّي والرَّ

راسة: توصيات لدمج تشكيلة من وسائل التَّعليم والدِّ 	●

كتب، أفالم وأشرطة تساهم في تعليم موضوع املدنيـّات. 	

مواقع انترنت تتناول التربية للمواطنة.  

نأمل أن يساهم هذا املرشد في حتقيق أهداف التَّعليم ويجعل من تعليم موضوع املدنيـّات 
باحلدث  واالتصال  واملعنى  األهمّية  ذات  واملشوقة  املثيرة  التحديات  على  ينطوي  موضوعا 

بالنسبة للتالميذ.

املؤلفتان
حانة ادان

فاردا اشكنازي
قراءة ومراجعة املادة باللغة العربية: برلنتي احلاج
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مدخل

ـّات للمدارس الثانوية فكرة املرشد لتدريس موضوع املدني
املواطنة  بني  الصلة  دميقراطّي.  مجتمع  في  عملية ضرورّية  هي  واملدنيات  للمواطنة  التربية 
والتربية هي جوهرّية قيمية حيث ترتكز على النظر إلى التربية كإحدى القيم األساسّية للفكرة 
الدميقراطيـّة. فقط من خالل تعليم منتظم ومنهجّي يدمج بني عمليَّات تربوية جتريبية فعالة 
ميكن تعليم املهارات املطلوبة للحياة في مجتمع دميقراطّي وتنمية إنسان ومواطن يريد أن 
في  للحياة  اإلنسان  نعّد  ال  عندما  ومبادئه.  قيمه  والتصرف حسب  املجتمع  هذا  في  يعيش 
جتاه  وعدوانية  أنانية  اكتراث،  عدم  اغتراب،  ينجم  بأن  احتمال  فهناك  دميقراطّي  مجتمع 
املؤسسة السياسّية وحتى معارضة األفكار والقيم الدميقراطيـّة، مع اإلشارة إلى أن انعدام 
التربية للمواطنة من شأنه أن يفضي بأفراد ومجموعات في املؤسسة السياسّية إلى استغالل 

موقفهم ونفوذهم للحصول على امتيازات على حساب املجتمع.
لدى  والقيم  االستقاللية  روح  تنمية  إلى  املدنيـّات  دروس  إطار  في  للمواطنة  التربية  تهدف 

املواطنني بحيث –
ميكنهم تفعيل وجهة نظرهم وتفكيرهم؛

يعملون بطريقة مدروسة ومنهجّية** من منطلق التفكير الناقد؛
ميكنهم احُلكم على األمور والبّت في قضايا اجتماعيـّة وسياسّية حسب قواعد وأصول متفق 

عليها، تعتمد على قيم تعّبر عن طابع الدولـة؛
يكونون محصنني قدر اإلمكان من التأثر باألفكار الدمياغوغية؛ ميكنهم التفضيل بني القيم 
ياسّي وميكنهم  واملبادئ الثابتة والدائمة وبني التغييرات احلاصلة في الواقع االجتماعّي السِّ

التعاطي مع هذه التغييرات؛
واملشاركة  للمساهمة  املبادرة  بروح  يتحلون  اجتماعيـّة  وحساسية  مراعاة  ذوي  يكونون 

املدنّية؛
يكونون فعالني ومسؤولني يتحملون مسؤولّية ما يجري في املجتمع احمللي وفي الدولـة ويتحملون 

املسؤولّية الشخصّية جتاه قراراتهم وفعالياتهم.
ومتعّددة  منوعة  راسة جتارب  والدِّ التَّعليم  عملية  في  ندمج  أن  املهم  من  م،  تقدَّ ما  في ضوء 
في املدرسة، في املجتمع احمللي وفي الدولـة، بحيث يطبق التالميذ في هذه التجارب املعرفة 
مج بني  والفهم اللذين اكتسبوهما من أجل بلورة معلومات جديدة؛ جتارب تتيح للتالميذ الدَّ

املقصود بذلك هو قدرة الفرد على استيعاب حالة، أو محيط بعدة أبعاد ومفاهيم، وأن يكّون وجهات نظر    *

 –  1991 1989؛ سلمون،  )لنغر،  مختلفة  في سياقات وضعية  معلومات  أو  حقائق  يفحص  وأن  جديدة 
بالعمليات  ذاتي  وحتّكم  جديدة  استنتاجات  وتطوير  تنمية  على  التالميذ  قدرة  “التقييم”(؛  فصل  راجعوا 

اإلدراكية، بني األفراد ولدى كّل منهم، مما يعمل على بلورة مفاهيمهم )غاردنر، 1995(.
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التعلّم البحثي مع الفعاليات واملشاركة املدنّية )راجعوا مادتي البحث واملهمة التنفيذية في هذا 
الكتاب(.

التنفيذية  واملهام  البحثي  التعلّم  بني  مج  الدَّ املفّضل  من  اإللزاميتني،  الوحدتني  إطار  في 
)التطبيقية(*، وخصوصا في مواضيع مثل: مؤسسات السلطـة )املركزّي واحمللي(، مبدأ تقييد 
السلطـة في إسرائيل، سلطة القانون، املجتمع اإلسرائيلّي، حقوق اإلنسان واملواطن وحقوق 

األقليات في إسرائيل، ثقافة سياسّية.

راسة: أهداف عامة** أهداف التَّعليم والدِّ
تنمية الصلة واالنتماء وااللتزام لدولة إسرائيل.  1 .

مدنّية  هوية  ورعاية  تنمية  ودميقراطيـّة،  يهودّية  دولة  إسرائيل  دولة  بكون  االعتراف  2 .
إسرائيلّية مشتركة إلى جانب احلفاظ على الهويات القوميَّة املميزة للمجموعات املختلفة 

في املجتمع اإلسرائيلّي.
االعتراف بالتعدديـّة والتسامح كقيمتني أساسّيتني في مجتمع دميقراطّي. 3 .

املجتمع  في  أساسّية  قضايا  في  النظر  وجهات  في  الفوارق  بشرعية  االعتراف  4 .
اإلسرائيلّي.

االعتراف بوجود مجموعات مختلفة من الناحية القوميَّة والثقافية والطائفية والدينّية داخل  5 .
املجتمع اإلسرائيلّي.

كقيم  االجتماعيـّة  والعدالة  املساواة  ومببدأي  وحريته  اإلنسان  كرامة  مببدأ  االعتراف  6 .
أساسّية في املجتمع والدولـة.

احترام القانون واحملافظة على حقوق اإلنسان واملواطن. 7 .
املختلفة؛  واملجموعات  لألفراد  املتبادل  واالحترام  االنفتاح  الغير،  التسامح جتاه  تنمية  8 .

تشجيع احلوار فيما بينها واالعتراف بأهمّية تسوية اخلالفات بطرق سلمية.
تنمية املشاركة واملسؤولّية االجتماعيـّة واملدنّية.. 9

أهداف في مجال املهارات
ياسّي واالجتماعّي. القدرة على فهم، حتليل وتقييم الواقع املرّكب في إسرائيل – السِّ  .1

ياسّي تعبر عن كون إسرائيل  حتليل حدث، خطوة أو سلوك في الواقع االجتماعّي والسِّ  .2
دولة يهودّية ودميقراطيـّة.

راجعوا صفحة 117.  *
هذه األهداف هي النواة األساسية في املوضوع.   **

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



9

رؤية مجمل أبعاد ومفاهيم املشكلة بكامل تعقيداتها وتقييم حلول مختلفة للمشكلة حسب   .3
القيم واملبادئ املتبعة في دولة إسرائيل اليهودّية والدميقراطيـّة.

تنمية كفاءات التعلّم املستقل لدى الّتلميذ بحيث يكون ذا مهارات تفكيرية مثل: التحليل،   .4
املعلومات،  وتعلم متنوعة )استعمال مجمعات  تعليم  بواسطة أساليب  والتقييم  التطبيق 
منابر  الوثائقية،  األفالم  اجلماهيرّية،  االتصال  لوسائل  ناِقدة  مشاهدة  ناِقدة،  قراءة 

راسة خارج الصف(. النقاش، ألعاب األدوار واحملاكاة، الدِّ
حتليل وتفسير النص في سياقه: القدرة على تفكيك الوحدة الكاملة وحتليلها إلى عوامل   .5
من أجل توضيح الصلة بني األفكار واملصطلحات؛ التفضيل بني احلقائق والفرضيات 
واملواقف، الكشف عن االفتراضات اخلفية، التفضيل بني األسباب والنتائج واالستنتاجات، 

التفضيل بني املعلومات ذات الصلة واملعلومات التي ليس لها صلة.
التفضيل بني النصوص املختلفة التي تعبر عن موقف وبني مقاالت توفر لنا معلومات،   .6

صورة وضع أو أحداث.
واستخالص  املعلومات  معاجلة  واالختالف،  الشبه  نقاط  بني  التفضيل   – مقارنة   .7

االستنتاجات.
تطبيق – القدرة على استعمال مبادئ، تعميمات، أفكار، قوانني وطرق مختلفة في حاالت   .8
ياسّي في الدولـة بواسطة املبادئ  جديدة، مثال: القدرة على حتليل الواقع االجتماعّي والسِّ

واملصطلحات التي نتعلمها.
التقييم، حسب  على  القدرة  معايير:  بواسطة  واملصداقّية  اجلودة  على  احُلكم   – تقييم   .9
مقاييس دميقراطيـّة، واقع سياسّي، سلوك، وجهات نظر أو عقائد مختلفة منتشرة في 

املجتمع والدولـة وكذلك مدى شرعيتها.
استهالك ناِقد – القدرة على استهالك معلومات بطريقة ناِقدة ومدركة مدروسة.  .10
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حول الكتاب التعليمي: “أن نكون مواطنني في إسرائيل كتاب مدنيات للمدارس 
الثانوية”

يتألف الكتاب من ثالثة أقسام. يتناول القسمان األوالن القيم واملصطلحات والتعريفات املتعلقة 
بجوهر وماهّية الدولـة اليهودّية، وبالقيم واملبادئ املتعلقة بجوهر وماهّية الدولـة الدميقراطيـّة. 
ياسة في إسرائيل وتطبيق القيمتني األساسّيتني  ويتناول القسم الثالث النظام واملجتمع والسِّ
ـّة، اللتني يرتكز عليهما النظام في دولة إسرائيل في  اليهودّية والدميقراطي لدولة إسرائيل – 

ياسّي في دولة إسرائيل. الواقع االجتماعّي والسِّ

خصائص الكتاب:
الثالثة قيم ومبادئ وطريقة تطبيقها. األمثلة  الكتاب  َوُتَعلَّم في كّل قسم من أقسام  ُتْعَرض 
هذا  في  يتجسد  ذاتها.  بحد  قائمة  غير  وهي  العاّمة  للمبادئ  فردية  حاالت  هي  واملعطيات 
املبنى أحد األهداف املركزّية للمنهج التعليمّي في موضوع املواطنة: يفهم التالميذ الصلة بني 

املوضوع العيني واحملدد من جهة، وبني مبدأ أو قاعدة أو قانون يتمثل فيه.
الكتاب في املواضيع املختلفة ال يعرض موقفا واحًدا وال يحّدد موقفا قاطعا جتاه التفسير  		●

الصحيح أو الالئق لألحداث واحلاالت، وإمنا ُتعرض فيه املواضيع بتعقيداتها كافة، وُتْطَرح 
هات مختلفة” )في قسم “ما هي الدولـة  هات ومواقف مختلفة مثل: “دولة يهودّية: توجُّ توجُّ
اليهودّية”، الفصل الثاني(؛ “الدولـة الدميقراطيـّة: تعريفات مختلفة” )في قسم “ما هي 
الدولـة الدميقراطيـّة”، الفصل الثاني(؛ القوانني األساس: دستور في طور التكوين؟” )في 
ياسة في إسرائيل”، الفصل األول(. جند في بعض األحيان تناقضا بني  قسم “النظام والسِّ
املواقف بينما جندها تكمل بعضها البعض في أحيان أخرى. الفكرة من وراء طرح عدد 
كبير من املواقف من خالل الكتاب هي أنه يتوّجب على التالميذ أن يعرفوا ويعلموا ويفهموا 
ياسّي في الوقت ذاته مفاهيم وأبعاد  أنه من احملتمل أن تتواجد في الواقع االجتماعّي والسِّ

مختلفة لظاهرة معينة وأنه ال توجد لدينا حقائق قاطعة ومطلقة.
وا  ينمُّ أن  دميقراطّي  مجتمع  في  يعيشون  كمواطنني  التالميذ  تعليم  إلى  الكتاب  يسعى  		●

الشبه  لنقاط  يتنبَُّهوا  وأن  املختلفة  اآلراء األخرى  لشرعية وجود  وإدراًكا  وعًيا  ُروا  ويطوِّ
هات املختلفة وأن يتوصلوا إلى بلورة موقف معلَّل بخصوص املسائل  واالختالف بني التوجُّ

ياسة في إسرائيل. املطروحة على بسط البحث في املجتمع والسِّ
راسة. عالم املصطلحات، املبادئ  ه اللولبي في عمليَّات التَّعليم والدِّ يعبر الكتاب عن التوجُّ 		●

واملضامني ُيْبَنى تدريجيا خطوة تلو أخرى. يتناول كّل واحد من أقسام الكتاب املصطلحات 
املركزّية واملبادئ في السياق ذي الصلة مبضامني كّل فصل وأهدافه. تتكرر في سياق 
الكتاب املصطلحات التي يتعلمها التالميذ مما يتيح لهم االطالع على نقاط الشبه واالختالف 

في معاني املصطلحات واملبادئ الواردة في السياقات املختلفة في الفصول املختلفة.
مثال: موضوع “وثيقة االستقالل”- يبدأ الكتاب التعليمي وُيْخَتَتم بإعالن االستقالل الذي   
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يشكل قاعدة وأساًسا للنظام الدميقراطّي في دولة إسرائيل، دولة يهودّية ودميقراطيـّة.
إعالن  من  النابع  احلسم  مختلفة  نظر  وجهات  ومن  الكتاب  في  الثالثة  األقسام  تتناول   
ودميقراطيـّة،  يهودّية  دولة  عن  احلديث  أي  إسرائيل،  دولة  طابع  بخصوص  االستقالل 
وكذلك املبادئ والقيم الواردة في إعالن االستقالل. قسم “ما هي الدولـة اليهودّية”، الذي 
يتناول األساس األول الذي ترتكز عليه دولة إسرائيل يورد فقرة من اإلعالن “إننا نعلن 
بهذا عن إقامة دولة يهودّية في أرض إسرائيل، هي دولة إسرائيل” ونستوضح فيه ما 
هات املختلفة بخصوص تعريف دولة إسرائيل.  هي يهودّية الدولـة بواسطة مناقشة التوجُّ
في نفس الفصل )الفصل الثاني في الكتاب التعليمي(، جند بحثا في العالقات املتبادلة بني 
دولة الّشعب اليهودّي”.  دولة إسرائيل والّشعب اليهودّي في الشتات: “دولة إسرائيل – 
العالقة بني دولة  يعبر عن  الذي  الواردة في إعالن االستقالل  الفقرة  البحث على  يعتمد 
وجتميع  اليهودّية  الهجرة  أمام  مفتوحة  إسرائيل  دولة  “تكون  الشتات:  ويهود  إسرائيل 
اجلاليات”، “إننا نناشد الّشعب اليهودّي في الشتات بأن يتكتل حول التجمعات السكانية 

املوجودة في طور اإلقامة.
يتناول قسم “ما هي الدميقراطيـّة” القيم الدميقراطيـّة التي تعتبر األساس الثاني الذي   
وحقوق  واملواطن  اإلنسان  حقوق  يتناول  الذي  الفصل  في  إسرائيل.  دولة  عليه  ترتكز 
األقليات: حقوق املجموعة – نطلب من التالميذ أن يتعرفوا في إعالن االستقالل على التزام 

الدولـة واملجتمع بتحقيق حقوق املجموعة حقوق اإلنسان.
يبدأ مبوضوع  ياسة في إسرائيل،  والسِّ النظام  يتناول  والذي  الكتاب  الثالث من  القسم  		●

اأُلُسس الّدستورّية لدولة إسرائيل كما يتناول إعالن االستقالل كأساس دستوري، واملكانة 
القانونّية إلعالن االستقالل. في الفصل األخير من هذا القسم، “دولة إسرائيل، دولة يهودّية 

ودميقراطيـّة – إغالق دائرة”، نعود لبحث بعض الفقرات املتصلة في وثيقة االستقالل.
ترافق كّل واحد من الفصول متارين لبلورة األساس من املعرفة والفهم في عملية التَّعليم   
راسة )ويجب أن نضيف على ذلك نصوصا وأمثلة من آخر املستجدات اآلنية في كّل  والدِّ
واحد من املواضيع املطروحة(. تتيح التمارين للتالميذ أن يفحصوا إلى أي مدى فهموا 
ُتوا املوضوع الذي تعلموه ويتيح للمعلمني إمكانية فحص مدى حتقيق األهداف في  َوَذوَّ
راسة. مثال: في فصل التمهيد من الكتاب التعليمي “إعالن االستقالل –  عملية التَّعليم والدِّ
أساس النظام في دولة إسرائيل”، نسعى إلى حتقيق أهداف في مجال املضمون وفي مجال 
مهارات التشخيص، التصنيف والتفضيل. تتم صياغة الهدف على النحو التالي: “يتعرف 
املتوخى  الطابع  اإلعالن  في  يتمثل  وأهميته:  ومضمونه  االستقالل  إعالن  على  التالميذ 
واملنشود لدولة إسرائيل الذي يدمج أساسني، األساس اليهودّي واألساس الدميقراطّي”. 
حتتوي التمارين على سؤال يسعى إلى حتقيق هذه األهداف: “أذكروا التعابير الواردة 
دولة دميقراطيـّة.  إسرائيل  تكون  بأن  االلتزام  أ.  تعبر عن:  والتي  االستقالل  إعالن   في 

ب. االلتزام بأن تكون دولة يهودّية”.
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تهدف العديد من األسئلة الواردة في التمارين إلى تنمية وتعزيز مهارات التفكير، التحليل،   
التطبيق والتقييم. مثال: في فصل “هوية املواطنني في إسرائيل”، في قسم “ما هي الدولـة 
والتطبيق:  التشخيص  التحليل،  مستوى  على  مهّمة  تنفيذ  التالميذ  من  اليهودّية”، ُيْطلَب 
“اقرأوا الفقرات الثالث التالية واشرحوا ما هي مرّكبات الُهوّية التي تتجسد في كّل من 

هذه الفقرات”.
املستوى  على  الكتاب  في  ورد  ما  التالميذ  فهم  هل  فحص  في  يرغبون  الذين  املعلمون   
املعرفي فقط وال يجدون في التمارين أسئلة لفحص ذلك يقومون بصياغة أسئلة أخرى 

تتالءم مع مستوى تالميذهم.
يانات اليهودّية واإلسالمّية واملسيحية  في قسم “ما هي الدميقراطيـّة” دمجت مصادر* من الدِّ   ●

والتي تعبر عن القيم التي تنسجم مع قيم الدميقراطيـّة. وقد مّت دمج هذه املصادر لتحقيق 
األهداف التالية: 

يانات التوحيدية حتتوي على قيم تنسجم مع قيم ومبادئ دميقراطيـّة  االعتراف بأن الدِّ 	-
ليبرالّية.

إسرائيل  في  يعيش  بأنه  واإلدراك  املختلفة  يانات  الدِّ أبناء  واحترام  للتسامح  التربية  	-
باإلضافة إلى اليهود مواطنون مسلمون، مسيحيون ودروز.

يانات املختلفة: باإلضافة إلى هذه األهداف، هناك أهداف خاصة بأبناء الدِّ  
للتالميذ العرب  

الديانة  بأن  علًما  واملسيحية  اإلسالمية  العربيَّة  الثقافية  والعناصر  املرّكبات  تعزيز  	-
اإلسالمّية هي أحد املرّكبات املركزّية في الثقافة العربيَّة.

للتالميذ الدروز  
تعزيز الُهوّية الدرزّية واالنتماء للتراث الدرزّي. 	-

من أجل حتقيق األهداف املرجوة، من املفّضل أن يقرأ املعلم مع التالميذ نصوصا  	-
ليحللوها مًعا في إطار نقاش داخل الصف.

للتالميذ اليهود  
تعزيز الصلة واالنتماء للتراث وللثقافة اليهودّية كجزء من الُهوّية القوميَّة )ليس الدينّية  	-

فقط( للتالميذ الذين يعيشون في دولة يهودّية ودميقراطيـّة.
التعرف على قيم ومبادئ يهودّية تشكل أسًسا هامة في الثقافة القوميَّة. 	-

التعرف على مصادر يهودّية تذكر ويعبَّر عنها في القوانني والقضاء في إسرائيل.  	-

اليهودية  مقال  قراءة  ميكنكم  كذلك  الكتاب.  هذا  في  الحقا  العينية  املصادر  تفصيل  مراجعة  ميكنكم   *

والدميقراطية : حتليل فكري للدكتور موشي هلينغر.
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راسة  طرق التَّعليم والدِّ

كيف نحقق األهداف
راسة يجب أن منيز بني املبادئ / األفكار / القيم، التي تشكل  على امتداد عملية التَّعليم والدِّ
املنشود - الهدف الذي نتوخى الوصول إليه، واملوجود الذي يشكل جتسيًدا للمبادئ الفعلية 

على مستويات مختلفة.
يتم تعليم املوضوع بطريقة لولبية، حيث يتّم بناء عالم املصطلحات واملواضيع بصورة  	•
أجل  من  األساسّية  املصطلحات  لبحث  نعود  التَّعليم  خالل  أخرى.  تلو  خطوة  تدريجية 
هذا  حسب  التعليمي  الكتاب  تأليف  )مت  مختلفة.  سياقات  في  بحثها  وتعميق  توسيعها 

ه(. التوجُّ
الشكلّي”  املعنى  املصطلحني  الستعمال  ننتبه  أن  يجب  التعليمّية  العملية  تخطيط  عند  	•
و“املعنى اجلوهرّي” في املواضيع املختلفة والسياقات املختلفة مثل: الدميقراطيـّة باملعنى 
الشكلّي وباملعنى اجلوهرّي، املساواة باملعنى الشكلّي وباملعنى اجلوهرّي وسلطة القانون 
باملعنى الشكلّي وباملعنى اجلوهرّي.ميكن استعمال هذه املصطلحات كأساس منظم في 
تعليم قسم “ما هي الدميقراطيـّة”. كذلك يجب االنتباه للمعنى املختلف ملصطلح “رسمي” 

عندما نبحث أنظمة املراقبة الرسمّية املؤّسساتية وأنظمة املراقبة غير الرسمّية. 
التالميذ في جميع املستويات يتعاملون بقدراتهم الذاتية )بتوجيه من املعلم( مع مختلف  	•
النصوص الواردة في الكتاب التعليمي ومع نصوص أخرى متصلة، مبا فيها البصرية. من 
خالل هذه الرؤية تتم تنمية القدرة االستقاللية لدى التالميذ بحيث يفكرون بصورة ناِقدة، 
مدعومة ومعللة، القدرة على فهم، حتليل وتقييم مواقف ومعلومات تنشرها وسائل االتصال 
املقروءة واملسموعة واملرئية واإللكترونّية باإلضافة إلى التعرف على املجتمع اإلسرائيلّي 
النصوص  بقراءة  يقوم  أن  إمكانية  املعلم  يتجنب  أن  يجب  الوثائقية.  األفالم  من خالل 
وشرحها للتالميذ بدال من منحهم الفرصة للتعامل مع هذه النصوص بصورة مستقلة، مع 
التأكيد على أنه في حال قيام املعلم بشرح النصوص للتالميذ فإنه قد يهدر الهدف املركزّية 

من املنهج التعليمّي.
الكتاب  في  الواردة  املواضيع  من  واحد  بكل  املقرونة  التمارين  جميع  التالميذ  يجري  	•
من  املرجوة  األهداف  حتقيق  في  تساهم  التمارين  هذه  أن  إلى  اإلشارة  مع  التعليمي 
متنوعة  إمكانيات  للتالميذ  وتتيح  والفهم  املعلوماتية  القاعدة  بلورة  وفي  املوضوع،  طرح 

الستيضاح مواقفهم.
باإلضافة إلى قراءة النصوص من الكتاب التعليمي والقيام بالتمارين تدمج خالل عملية  	•
راسة أمثلة من الواقع الّراهن في كّل واحد من املواضيع. بواسطة املصطلحات،  التَّعليم والدِّ
املبادئ واألفكار التي يتعلمها التالميذ في الصّف يستطيع التالميذ التعامل مع عمليَّات 
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الواقع  هذا  أبعاد  مجمل  مع  إسرائيل،  في  ياسّي  والسِّ االجتماعّي  الواقع  في  حتصل 
منفتحة.  بصورة  تلك  أو  القضية  لهذه  املختلفة  احللول  بحيث ميكنهم فحص   ومفاهيمه، 
بها  قام  التي  التمارين  تعتمد على  الصّف  النقاش في  بواسطة  راسة  والدِّ التَّعليم  عملية 
دمج خطط  كما ميكن  نقاش*.  منابر  دمج  املفّضل  من  كذلك  آنية.  أمثلة  وعلى  التالميذ 
تفعيلية مّت إعدادها من قبل مركز التكنولوجيا التربوية مطاح في الكتاب الصادر بالعبرية 

حتت عنوان “נכון לעכשיו” **.
راسة والبيئة الدراسية ودمج وسائل بصرية  من املفّضل تنويع طرق وأساليب التَّعليم والدِّ 	•
مثل األفالم واألشرطة والبيئة الدراسية احمُلوسبة واإللكترونّية. جند في املرشد قوائم من 
األفالم، األشرطة ومواقع االنترنت ذات الصلة مبوضوع املواطنة والتي تساهم في العملية 

الدراسية.
راسة إمكانية دراسية خارج الصّف تشمل جتارب للتالميذ  ُيدمج في عملية التَّعليم والدِّ 	•
في املشاركة املدنّية كمشروع شخصّي، في إطار أعمال بحثية أو مهام تنفيذية***. إن هذه 
التجارب هامة على وجه اخلصوص في تعليم املواضيع التالية: النظام ومؤسسات السلطـة 
عات، مبدأ سلطة  في إسرائيل، تقييد السلطـة، املجتمع اإلسرائيلّي: مجتمع متعّدد التصدُّ

القانون، الثقافة السياسّية الدميقراطيـّة.
راسة املتبعة في الصّف ومع  طرق التقييم**** - تتالءم طرق التقييم مع طرق التَّعليم والدِّ 	•
األهداف في مجال املضمون وفي مجال كفاءات التفكير واملهارات. من أجل هذا الهدف 
يتّم إعداد أدوات تقييم مختلفة ومن املهم أن تشمل مهارات تفكيرية على مستويات مختلفة 
– على مستوى املعرفة، الفهم، التشخيص، التصنيف والتقييم. مثال: االمتحان كأداة تقييم 
يشمل وصفا قصيرا حلدث آني؛ نطلب من التالميذ حتليل هذا احلدث وأن يقيموا هل 
ميثل أصول اللعبة الدميقراطيـّة. في مثل هذه املهّمة يطبق التالميذ املعرفة، املصطلحات 
واملبادئ التي تعلموها في الصّف. )الصفوف التي يقوم فيها املعلم بشرح املادة بصورة 

تلقينية قد ال يستطيع طالبها التعامل مع مهّمة حتليلية خالل االمتحان(.
من املهم أن يتّم إعداد أدوات التقييم من قبل طاقم من معلمي موضوع املدنيـّات وليس من   

قبل معلِّم واحد.

إذا رغبتم في التعرف على مزيد من التفاصيل حول منابر النقاش راجعوا موقع االنترنت “مركز التعلُّم   *
 .gilocenter.mscc.hujl.ac.il  :غيلو” في اجلامعة العبرية في القدس

يعمل على تطوير مواضيع وتوجيهات ملعلم املدنيات واملواطنة في املرحلة العليا وخطط  נכון לעכשיו –   **

التربوية مطاح، وحدة شؤون الساعة  التكنولوجية  تفعيلية في مواضيع الشؤون اآلنية. يصدر عن مركز 
والتفكير القيمي. ميكن االتصال على رقم: 050-5700646 

راجعوا املثال الوارد في صفحة 120.  ***

راجعوا وظيفة البحث، صفحة 125؛ واملهام التنفيذية، صفحة 117.  ****
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ـّات  راسة في موضوع املدني طرق التعامل مع الصعوبات في عملية التَّعليم والدِّ
الطرق  لبعض  اقتراح  مع  املوضوع  تعليم  في  ملموسة  صعوبات  الفصل  هذا  في  تعرض 
ملواجهة هذه الصعوبات. يهدف عرض الصعوبات إلى إنشاء وعي وحساسية ملاهّية املوضوع 

وجوهره.

فهم مصطلحات ومبادئ جوهرّية في موضوع املدنيـّات 	•
ُيْطلَب  للمجال.  مبادئ ومصطلحات جوهرّية  من  مكونة  “لغة”  من  املدنيـّات  يتألف موضوع 
راسة أن يعرفوا ويفهموا معاني املصطلحات التي تكّون موضوع  من التالميذ في عملية الدِّ
في  واردة  مضمون  وحدة  كّل  في  وناجعة  واضحة  بصورة  تطبيقها  من  ليتمكنوا  املدنيـّات 
موضوع املدنيـّات، وأن يستعملوها بصورة واعية ومدروسة في دورهم كمواطنني في الدولـة. 
السلطـة  السيادة،  والدولـة،  املجتمع  القوميَّة،  “اللغة”:  تكّون  التي  املصطلحات  على  مثال 
البرملانية، السلطـة الرئاسية، الدميقراطيـّة، التعدديـّة، التسامح والقانون. وتتضمن اللغة في 
هذا املوضوع مصطلحات قد تثير االستياء أو عدم ارتياح ومشاعر غضب لدى التالميذ مثل: 

التفضيل، العدالة وعدم العدالة، املجتمع الطبقي.

طرق املواجهة
هناك العديد من الطرق للتعامل مع الصعوبات التي يواجهها التالميذ في فهم معاني املصطلحات 
واملبادئ وتذويتها. إحدى هذه الطرق هي التَّعليم بالطريقة االيندوكتيفية )احلثية( التي يتوصل 
التالميذ من خاللها إلى فهم املصطلح وتعميمه بواسطة سلسلة من التجارب الذاتية اإليجابية. 
وهناك طريقة أخرى تسمى الطريقة الددوكتيفية )االستنتاجية( حيث يعرض املعلّمون أمام 
التالميذ تعريف للمصطلح أو املبدأ الذي يرغبون في تعليمه لهم. في العملية التعليمّية التي تتبع 
الطريقة الددوكتيفية )االستنتاجية( يحضر املعلّمون والتالميذ أمثلة ويستوضحون من خالل 

التفضيل بني نقاط الشبه واالختالف ما هي األمثلة املالئمة للتعريف الذي عرضه املعلمون. 

الطريقة االيندوكتيفية
تعتمد هذه الطريقة على تفكير مبستوى عال، على االفتراض الذي يرى أن التالميذ قادرون 
على فهم املوضوع، حتليل املوضوع، أو املصطلح إلى عوامل، والقيام بعمليات تفكيرية من 
التجريد والتعميم، استخالص االستنتاجات بصورة مستقلة وصياغة أسئلة جديدة. تتكون 
هذه الطريقة التعليمّية من عدة مراحل: يعرض املعلم مصطلحا، فكرة مبدأ بدون تعريفه أو 
شرحه وحتليله ويذكر التالميذ أمثلة لهذا املصطلح )عصف ذهني( بحيث تكون مبثابة أفكار 
يتّم القيام بفحص ناِقد لألفكار حسب املقاييس التي يقررها التالميذ  غير مبلورة. ومن ثم 
أو حسب مقاييس يطرحها املعلم. الهدف، في هذه الطريقة التعليمّية، هو أن يقوم التالميذ 
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يكتشفوا اجلوانب املشتركة، وأن  بتحليل األمثلة املطروحة: أي أن  املقاييس  بواسطة هذه 
يحذفوا األمثلة غير املالئمة وفي نهاية املطاف يتوصلون من تلقاء أنفسهم لصياغة التعميم، 

وتعريف املصطلح واستخالص االستنتاجات.
♦	مثال: في موضوع “ما هي الدولـة السيادّية”، الهدف هو أن يتوصل التالميذ من تلقاء 
أنفسهم إلى فهم معنى مصطلح “دولة سيادّية”. يبدأ املعلم الدرس بعملية من العصف الذهني 
علم، جيش، حدود،  )مثال:  بهذا املصطلح  متعلقة  أفكار  أو  أمثلة  التالميذ طرح  وُيْطلَب من 
نظام(. في املرحلة الثانية يجري نقاش في الصّف حول األمثلة عبر حذف واستثناء األمثلة 
غير املناسبة. من املفروض أن يفهم التالميذ في نهاية هذه العملية أن مصطلح “دولة سيادّية” 
يحتوي على أربعة مرّكبات مع العلم أن كّل واحد من هذه املرّكبات هو مركب ضرورّي، إال 

أنه غير كاف.
راسة على التالميذ. وهي مالئمة للتالميذ القادرين على مواجهة  تلقي هذه الطريقة مسؤولّية الدِّ
هذه  يتبعون  الذين  املعلّمون  يفترض  املعلومات.  جمع  عملية  خالل  والفشل  النجاح  جتارب 
الطريقة في التَّعليم أنه بوسع تالميذهم التعامل مع األفكار واملصطلحات على مستوى تفكير 

الكشف، التحليل والتمحيص للوصول إلى تذويت املصطلح.

الطريقة الددوكتيفية )االستنتاجية( 
تعتمد هذه الطريقة على مهارات التفكير في مجال الفحص والتوثيق. حتتوي هذه الطريقة 
على عدة مراحل: يعرض املعلم أمام التالميذ تعريفا )ديداكتيكيا( ملبدأ أو قاعدة مجردة. خالل 
بحث املوضوع مع التالميذ في الصف، نحلل التعريف بواسطة األمثلة التي يطرحها التالميذ. 
من خالل حذف واستثناء األمثلة غير املالئمة يفهم التالميذ املصطلح ويطبقون التعريف على 

املضامني التعليمّية.

تعريف  ببلورة  نوصي  السبل  بأفضل  الطريقة  تطبيق  أجل  من   - الديداكتيكي**  التعريف 
ديداكتيكي. يشير التعريف الديداكتيكي إلى ماهّية املوضوع الذي يتعلمه التالميذ ووظيفته 
املعاني  التالميذ  يدرك  واملواجهة  التحقق  خالل  من  أفكارهم.  تنظيم  في  التالميذ  مساعدة 
واملضامني التي يتعلمونها. ُيْعَتَبُر هذا التعريف جزئيا وأوليا بخالف التعريف العلمي الرسمّي 

)القاموسي( الذي يعد نهائيا وكامال.
ـّة”، يبدأ املعلم الدرس بتعريف ديداكتيكي حيث يكتب على  ♦	مثال: في موضوع “مبدأ التعددي
اللوح: “ماهّية التعدديـّة – االعتراف بنقاط الشبه واالختالف”. ُيعرض موضوع الدرس، إذن، 
كمبدأ عاّم، يتمثل عينيا باملضامني التي يتّم تناولها في الدرس. في التعريف الديداكتيكي، 
يعطي املعلّمون للتالميذ إجابة عن السؤال “ما هي التعدديـّة”، بدال من بنائها خطوة تلو أخرى 

وهو ما يحدث في الطريقة االيندوكتيفية )احلثية(.

צילה רון )1993(. הוראה דיאלוגית, גישה חלופית להיערכות המורה לשיעור, כרמל, ירושלים.   *
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مثال إلعداد تعريف ديداكتيكي في موضوع “ما هي الدولـة اليهودّية؟”
املجتمع  تسود  أنه  التالميذ  “يعرف  تعليمّيني:  هدفني  حتقيق  إلى  املوضوع  هذا  يسعى 
على  التالميذ  “يتعرف  إسرائيل”؛  لدولة  املتوخى  الطابع  هات مختلفة حول  توجُّ اإلسرائيلّي 

هات املختلفة”. التوجُّ
هات مختلفة للدولة  املعلمون الذين يرغنب في مناقشة مصطلح “توجه” في سياق موضوع “توجُّ
اليهودّية”، يبلورون تعريفا يعرض جوهر املصطلح. مثال: عندما نستعمل مصطلح فإننا نعني 
وجهة نظر وعقيدة أفراد يتعاطفون مع مجموعة معينة ويرغبون في إعطاء وجهة نظرهم صبغة 

عامة، في املجتمع.
نشأ في هذا التعريف تعميم، يشكل محور الدرس للمعلم وللتالميذ.

الحقا يحضر املعلم أمثلة من مجاالت مختلفة لها صلة بالتعريف املعروض، بهدف أن ينشئ 
التالميذ في الصّف التفضيالت املطلوبة لفهم مصطلح “توجه” كما جاء تعريفه أعاله.

عن  الكيبوتس  التعاونية  القرية  أو  العربية  القرية  في  احلياة  عبرت  املاضي،  “في  مثال:  	♦
وجهة نظر عقائدّية، توجها من املساواة، التعاون، االشتراكية. بينما تعني احلياة في املدينة 
التعبير عن وجهة النظر العقائدّية أو التعبير عن موقف ورغبة في احلرّية االقتصادّية، املبادرة 

الشخصّية، الفردانية”.
طرح عدد كبير من األمثلة حول املصطلح املجرد “توجه” يساعد التالميذ على تذويت أهداف 

الدرس كما مّت استعراضها أعاله.
من املهم حتضير العديد من األمثلة سلفا، ألنه من الصعب، خالل عملية التعليم، اإلشارة إلى 
عدد كبير وتلقائي من األمثلة املالئمة للمضمون الذي يتعلمه التالميذ والتعرف على التفضيالت 

املتصلة وحتليلها والتكهن بردود فعل التالميذ.

• موضوع ديناميكي حي دائم التغيُّر، وال بّد من االطالع بدون توقف
إن موضوع املدنيـّات هو موضوع ديناميكي حي، حيث إن املواضيع التي متثله، عموما، والتي 
التغييرات احلاصلة في  التعليمي، على وجه اخلصوص، تتغير على اثر  الكتاب  تتجسد في 
ياسة واملجتمع  ياسّي. التغييرات احلاصلة بني الفينة والفينة في السِّ الواقع االجتماعّي والسِّ
تتمثل في نظم السلطـة والتشريع وتتطلب االطالع في الصف: يجب التعامل مع الشؤون اآلنية 
سواء كموضوع متاح للتحليل بواسطة املعلومات، املصطلحات واملبادئ التي يتعلمها التالميذ 
ياسّي  في الدروس، وكتجسيد للمواضيع التي تعلموها. التغييرات السريعة في اجلهاز السِّ
في إسرائيل تكّون مفهوًما مركًبا يستصعب بعض التالميذ استيعابه. نتيجة ذلك، وأيضا من 

منطلق الرغبة في جتريد وتبسيط األمور، مييل التالميذ إلى جتاهل بعض املعطيات.
ياسة واملجتمع في إسرائيل، حدثت فيه في اآلونة األخيرة بعض  ♦	مثال: موضوع من مجال السِّ
 التغييرات )ويتم تناوله في الكتاب التعليمي(، هو “تغيير طريقة االنتخابات في إسرائيل” – 
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من طريقة انتخابات مزدوجة للكنيست ورئيس الوزراء )1996-2001( إلى طريقة انتخاب 
واحدة للكنيست )2001(.

خالل فترة قصيرة نسبيا طرأت تغييرات كثيرة على موضوع االنتخابات وبالتالي فإن عملية 
راسة في هذا املضمار تنطوي على صعوبات، حيث يستصعب التالميذ التفضيل  التَّعليم والدِّ
بني الثابت واملتغير – بني املميِّزات األساسّية الثابتة في االنتخابات الدميقراطيـّة، أي املبادئ 
الدميقراطيـّة التي ال تتغير والتي ُتعتبر شرطا ضرورّيا ألية طريقة انتخابية دميقراطيـّة )مثل 
االنتخابات العامة، السرية، املتساوية(، وبني مميِّزات الطريقة التي يختارها كّل مجتمع وتكون 
خاضعة للتغيير )مثل نظام انتخابي مزدوج مقابل نظام انتخابي واحد؛ انتخابات نسبية أو 

انتخابات أكثرّية(.

طريقة املواجهة
أسئلة متييز- ترمي إلى تشجيع التالميذ على املقارنة بني الظواهر، أي االنتباه لنقاط الشبه 
واالختالف والتفضيل بني الثابت واملتغير )مثال، املقارنة بني املثال الذي يعرفه التالميذ مع 

القاعدة أو القانون(.
أو دراستهم  للطالب عبر جتربتهم  التفضيل واملالحظة إلى ضعضعة املعروف  ترمي أسئلة 
السابقة. من خالل ذلك نتغلب على ميول التالميذ لتجاهل جزء من املعطيات التي تخلق حالة 

مرّكبة وشائكة.
♦	مثال: “ما هي املميِّزات األساسّية الضرورّية إلجراء انتخابات دميقراطيـّة ثابتة في النظام 

الدميقراطّي باملقارنة مع مميِّزات متغيرة من دولة ألخرى؟”

●	دروس املدنيـّات مشحونة بردود فعل عاطفية

نتناول في دروس املدنيـّات مواضيع ومصطلحات مشحونة من ناحية عاطفية مثل: املساواة 
والتفضيل، العدالة االجتماعيـّة، عدم االنصياع للقانون وظواهر املُخالََفة العقائدّية والسلطوية، 
العنف، العالقة بني اليهود والعرب، العالقة بني املتدينني والَعلمانّيني. ومن املتوقع في الكثير 
التداعيات، وقد يعطون  التالميذ ردود فعل عاطفية عن طريق  لدى  من احلاالت أن حتصل 
إجابات غير عقالنية ويفكرون بأمناط مقولبة، مقرونة بآراء مسبقة تشوه تفسير وحتليل احلدث 

/ الظاهرة املتداولة. وبالتالي قد تتشوه ماهّية الفكرة أو املصطلح املتداولني في الدرس.
في  العرب  للمواطنني  واملواطن  واإلنسان  املجموعة  “حقوق  مسألة  مناقشة  عند  مثال:  	♦
إسرائيل”، فقد نسمع في الصّف تفوهات مثل: “العرب ليسوا مواطنني. كّل العرب أعداء”، 
استعمال  إلى  يلجأون  التالميذ  أن  فعال”. أي  احلقيقة  يعرف  وهو  في اجليش  يخدم  “أخي 
انطباعات شخصّية قوية على حساب التفكير العقالني واملسؤول، ويحتار املعلم كيف يكبح 

ويشل هذه التعابير العاطفية ويبرز بدال منها ُأُسس التفكير العقالنية.
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طريقة املواجهة
يجب أن نفرق بني “ردود الفعل العاطفية” غير العقالنية وتأثيرها  كبح الردود العاطفية – 
العقالنية ولها مكان شرعي في  “املشاعر” ذات اجلذور  التفكير املدمرة، وبني  على عمليَّات 
التفكير. وعندما نستعمل كلمة “كبح” فنحن نعني “ترجمة” التداعيات الشخصّية ذات الشحنة 
الشعورية إلى مصطلحات عقالنية، من خالل استعمال مهارات املقارنة، املضاهاة أو عرض 

بدائل للفكرة املطروحة.
ع الطائفي مقوالت شخصّية مثل: “لم  ♦	مثال: نسمع أحياًنا عندما نعلم درسا حول التصدُّ
يقبلوني للخدمة الوطنية أو لوحدة عسكرّية مرموقة ألنني شرقي/ة”، “لم يقبلوني للعمل ألنني 

عربي/ة”.
يتم كبح مقوالت من هذا القبيل بواسطة تطوير تفكير ناِقد عبر نقاش مع التالميذ حول مصطلح 
التفضيل  باملقارنة مع  املقبول  املمنوع وغير  التفضيل  واملعاني املشتقة منه، مثل  “مساواة” 
راسة من املفروض أن ينمي التالميذ طريقة  التصحيحي. من خالل هذه العملية في التَّعليم والدِّ
تفكير متعّددة االجتاهات، والتعرف على عالم معاني مصطلح “املساواة” والفهم بأن املواضيع 
التي نتعلمها هي مواضيع شائكة ومعقدة وأن الواقع بحد ذاته مركب وشائك وليس قاطعا. 

يطور املعلّمون النقاش حسب املقوالت التي يرددها التالميذ في الصف.
مصطلح  معنى  الصّف  في  نناقش  السيادّية”  الدولـة  هي  “ما  موضوع  في  آخر:  مثال  	♦
“تريتوريا – مساحة من األرض تابعة لدولة في حدود معرفة”. يرفض بعض التالميذ التذويت 
والتفضيل بني االستيطان اليهودّي داخل حدود دولة إسرائيل وبني االستيطان اليهودّي خارج 
حدود الدولـة في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. طرح مثل هذا املوضوع في الصّف يثير 
لدى التالميذ مشاعر غضب يتّم توجيهها في العديد من احلاالت إلى املعلم وقد تصدر عن 
التالميذ تفوهات عاطفية مثل: “كيف جترؤ على أن تقول لي إن املكان الذي ُولدت فيه وأهلي 

ولدوا فيه ليس تابعا لي وليس جزًءا من دولتي”.
هذه احلالة من ردود الفعل العاطفية يستطيع املعلّمون التعامل معها من خالل التفريق بني 
العالقة العاطفية مع املكان وهو أمر طبيعي ومفهوم ونشأ من قبل املقيمني في املكان، وبني 
املكانة القانونّية للمكان، الذي أقره القانون من قبل جهات خارجية مثل مؤّسسات السلطـة. 
التفريق في هذه احلالة مينح التالميذ الشرعّية في املجال العاطفي وميكنهم من فهم الفارق 

بني الصلة الشعورية واملكانة القانونّية القضائية للمكان. 

●	الّتمييز بني املوقف واحلقيقة، بني املثال والتعميم

على التالميذ في دروس املدنيـّات قراءة نصوص من أنواع مختلفة، مثل القوانني، قرارا احلكم، 
املقاالت ومقاطع صحفية. عند قراءة مقال صحفي يستصعب بعض التالميذ أحياًنا الّتمييز بني 
تعابير متثل موقف كاتب املقال حول واقع معني، وبني تعابير حلقائق حول أحداث حتصل في 
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الواقع. هناك بعض التالميذ الذين ال يستطيعون التوصل إلى تعميم املصطلح أو استخالص 
استنتاجات حول موضوع املقال بناء على أمثلة واردة في املقال )نص(. حتول هذه الصعوبة 

دون تنميتهم للتفكير الناِقد والقدرة على الفهم والتحليل.
مثال: خالل نقاش في الصّف حول مسألة “دولة يهودّية – طرق مختلفة”، ورد مقال حول طابع 
يوم السبت املقدس في إسرائيل، وكان املقال يحتوي على العديد من األمثلة التي عبََّرت عن 
موقف الكاتب من طابع هذا اليوم. وقد فهم التالميذ األمثلة وتناقشوا فيما بينهم حولها إال 

أنهم لم يفهموا موقف كاتب املقال من الطابع املنشود إلسرائيل كدولة يهودّية.

طريقة املواجهة
هناك العديد من التقنيات للتغلب على صعوبات القراءة وفهم النصوص**: حتليل النص حسب 
توجيه  الصف؛  في  التالميذ  تعلمها  ومبادئ  مركزّية  بيانية؛ تشخيص مصطلحات  رسومات 
وقدراتهم.  التالميذ  ملستوى  النصوص  مالءمة  احملبذ  من  وواضحة.  وقصيرة  مركزة  أسئلة 
كلمات  يتضمن  الوقت  نفس  في  لكّنه  الدرس،  ألهداف  ومالئما  جيدا  النص  يكون  عندما 
ومصطلحات صعبة، يجب أن يشرح املعلم الكلمات واملصطلحات أوال. ومن احملبذ أن يفكر 
املعلم في عرض أجزاء من النص متصلة باملوضوع وتخدم األهداف التي وضعها املعلّمون 

نصب أعينهم وليس النص برمته.

●	القدرة على تقبل تواجد حاالت متعارضة ومتناقضة مًعا في الواقع والقدرة على 

تذويت شرعية عدم اليقني
هات مختلفة في  تتناول دروس املدنيـّات قضايا خالفية في املجتمع اإلسرائيلّي. مثال: توجُّ
هات مختلفة إزاء “ما هي الدميقراطيـّة”، قضية الُهوّية  مسألة “ما هي الدولـة اليهودّية”، توجُّ
لدى مواطني إسرائيل، هل قانون العودة هو قانون متييزي أم للوقوف على االختالف. نعالج 
هذه املسائل من خالل عرض جملة اآلراء ووجهات النظر العقائدّية واالدعاءات ملختلف األطراف 
في النقاش. بعض التالميذ يستصعبون فهم أن اخلالفات في املجتمع تعود إلى وجهات نظر 
عقائدّية مختلفة ومفاهيم قيمية مختلفة. يستصعب هؤالء التالميذ تقبل وجهات نظر تختلف عن 
وجهاتهم في موضوع معني، وتقبل وجهات نظر عقائدّية مختلفة تنبع منها ادعاءات معارضة 
بعض  نسمع  األحيان  بعض  في  لذا،  معينة.  بدرجة  “صحيحة”  هي  ذلك  ورغم  ومناقضة 
التالميذ الذين يطالبون املعلم بإجابة قاطعة أو بحل قاطع في املوضوع الذي اختلفوا حوله. 
من الصعوبات التي يواجهها التالميذ أيًضا هو الفهم بأن هناك بعض املواضيع التي ال يوجد 
لها حل مطلق وهي غير قابلة للحسم وال توجد إجابة قاطعة لها. وتعزى هذه الصعوبة إلى 

يرجى إعداد هذا املوضوع بالتشاور والتعاون مع معلمي اللغة.   *
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عدم القدرة على تواجد بعض املرّكبات واملفاهيم واألبعاد املتناقضة واملتعارضة مثل احلقائق 
واملعاني، القوانني املجردة والواقع احملسوس. وتبرز هذه الصعوبة في النقاشات حول مبدأ 

حقوق اإلنسان واملواطن، في موضوع التناقضات بني القيم أو بني احلقوق، مثال: 
حقي في التدخني في مكان عام يتناقض ويتعارض مع حق األشخاص اآلخرين في احلياة – 
أي في الصحة. إحدى الصعوبات األخرى لدى بعض التالميذ هي احلسم في مواضيع خالفية 
وصراعية من خالل حتمل املسؤولّية. مثال: في موضوع التناقض والتعارض بني احلقوق، على 
التالميذ أن يفهموا بأن احلقوق املتناقضة في الواقع متساوية القيمة، وعليهم احلسم حسب 

وجهة نظرهم ما هو احلق الذي مينحونه األفضلية في احلالة املذكورة.

طريقة املواجهة
ومن  وإشرافه  املعلم  من  بتوجيه  النقاش  وحلقات  اجلماعّية  الندوات  من  أطر  بدمج  نوصي 
خالل ذلك تنمية وتطوير الكفاءات إلدارة النقاش في مجموعات. يجب أن نشرح للتالميذ أننا 
في الواقع نعيش في حالة من التردد واحليرة والتناقضات الناجمة عن مبادئ متناقضة وأن 
الطريق ملواجهتها تكمن في املوازنات؛ أي، ال توجد إجابات قاطعة ومطلقة حلاالت الصراع. 
نظرهم  وجهة  على  باالعتماد  وذلك  املتداول.  الصراع  حيال  إجاباتهم  التالميذ صياغة  على 
العقائدّية واملعرفة التي اكتسبوها وليس بالضرورة من خالل االعتماد على إجابة املعلم، ألنه 

ال توجد إجابة واحدة فقط صحيحة وقاطعة للمعلم.

●	التوتر بني الظاهر واخلفي

التعاطي مع الشؤون اآلنية يخلق لدى بعض التالميذ صعوبات في الّتمييز بني احلدث )اآلني( 
الذي يحصل في الواقع، والذي يحدث مرة واحدة، وبني املبادئ أو األصول الكونية، الفكرة 
أو العملية التي في أساس احلدث. بعبارة أخرى، تكمن الصعوبة في الّتمييز بني الواقع وبني 
أو أحداث. مثال: في موضوع حقوق اإلنسان واملواطن  الذي يقف من وراء ظواهر  املعنى 

يحدث أحياًنا تناقض بني احلقوق، بينما املفهوم الفكري هو نسبية احلقوق.

طريقة املواجهة
نوصي بإجراء حتليل ناِقد ألحداث من الواقع )الظاهر(، الذي ُيطلب فيه من التالميذ تشخيص 
)كشف النقاب عن اخلفي( القيم، املبادئ، املصطلحات واألفكار التي في احلدث. مثال: في 
موضوع “مبدأ حقوق اإلنسان واملواطن” – مصادرة أرض خاصة لشق شارع رئيسي تقدم 

لنا مثاال على التناقض بني حق التملك وبني مصلحة اجلمهور.
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●	الفجوة بني النظرية والواقع، بني املوجود واملنشود

في نظر بعض التالميذ، فإن التَّعليم مغترب ومنقطع عن الواقع. فهم يرون أن الواقع االجتماعّي 
ياسّي ال يعبر عن قيم، مبادئ أو نظريات تعلمها التالميذ في الصف، ففي الواقع هناك  والسِّ
أفراد وجماعات، وحتى من طرف  قبل  للقانون من  أمثلة عدم االنصياع  نهائي من  عدد ال 
السلطات. وأحيانا، في ضوء ظواهر املُخالََفة السلطوية تصدر عن التالميذ ردود فعل تهكمية 
ياسّي:  وساخرة وناِقدة، وفي املقابل هناك ردود فعل عاطفية تعبر عن عدم الثقة باجلهاز السِّ
منتخبو اجلمهور وعاملو اجلمهور، املسؤولون عن احترام القانون يخرقون القانون في أثناء 

القيام بوظائفهم بقصد حقيقي أو مزيف خلدمة مصلحة الدولـة أو جمهور معني.

طريقة املواجهة
تقبل  يجب  فعلهم.  ردود  عليه  تنطوي  الذي  وللنقد  التالميذ  فعل  لردود  إعطاء شرعية  يجب 
مظاهر السخرية والتهكم وخيبة األمل عندما يتّم املّس بالقيم / املبادئ الدميقراطيـّة بصورة 
الواقع،  مواجهة  على طرق  التالميذ  مع  والعمل  واملجتمع،  السلطـة  مؤّسسات  قبل  فظة من 
التالميذ  الواقع، يجب تشجيع  تغيير  الواقع، من جهة أخرى. وبخصوص  من جهة، وتغيير 
على املشاركة املدنّية النشطة والفعالة حسب أصول اللعبة الدميقراطيـّة. في املقابل يجب أن 
نضع أمام ناظري الّتلميذ النواقص التي تنطوي عليها املواجهة التهكمية احملضة، مثل التبلد 

واالنغالق عن التفكير الذي يبحث عن بدائل للواقع الذي يعاني من اخللل.

●		تشخيص اجلديد بينما هو مشابه للمعروف

يحدث في دروس املدنيـّات أن تكون لبعض املصطلحات املتماثلة معاٍن مختلفة في سياقات 
مختلفة. مثال: يختلف مصطلح “سلطة” – سلطة الّشعب مبعنى سلطة املواطنني، عن تقييد 
السلطـة مبعنى تقييد القوة. يستصعب بعض التالميذ الّتمييز بني معنى مصطلح “سلطة” في 

سياق مبدأ سلطة الّشعب وبني معناه في سياق مبدأ تقييد السلطـة.

طريقة املواجهة
يجب أن ننتبه لنقاط الشبه واالختالف بني املصطلحات في السياقات املختلفة وأن نظهر بأن 

املصطلح ُيعالج بصورة أخرى فيما يتعلق بكل موضوع من املواضيع املتداولة.

للمعلمني وبني أهداف املنهج  ●	التناقض بني وجهات النظر السياسّية االجتماعيـّة 

التعليمّي في مجال املواقف والقيم
مشاكل  على  ينطوي  فإنه  للتالميذ  املدنيـّات  موضوع  في  الكامنة  الصعوبات  إلى  باإلضافة 
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بالنسبة للمعلمني أيًضا. مثال: املعلّمون الذين ال يتعاطفون أو يوافقون على بعض األهداف 
في املنهج التعليمّي في مجال املضامني واملواقف؛ املعلّمون الذين لديهم مواقف شخصّية ال 

تنسجم مع الطرق املقترحة ملواجهة املسائل التي يتناولها الكتاب.
إحدى الصعوبات األخرى هي التعامل مع التالميذ ومواقفهم باحترام وتسامح حتى عندما 
يعرض التالميذ مواقف خالفية أو غير منسجمة مع وجهة النظر العقائدّية إلى املعلمني. كما 

يجب االمتناع عن التعبير عن التحفظ من آراء التالميذ بواسطة نوع العالمة وقيمتها.

طريقة املواجهة
الصف**.  في  املتداولة  السياسّية  القضايا  في  املعلِّمني  رأي  الم*  تسفي  بروفيسور  يتناول 
للمعلم يلزمه هو  فهو يرى أن آراء املعلِّمني ليست أهم من آراء التالميذ. الرأي الشخصّي 
وحده، متاما كما أن رأي الّتلميذ يلزمه هو وحده. ليس الهدف من هذا الدرس أو من دروس 
املدنيات بالذات هو تعليم اآلراء املختلفة بطريقة الفحص الناِقد. ميكن القيام بذلك بواسطة 

استراتيجيات التَّعليم املتنوعة التي يعرضها هذا املرشد.

استعداد املعلم للتعليم
راسة في موضوع املدنيـّات عن طريق احلوار متعّدد  من احملبذ أن جتري عملية التَّعليم والدِّ
يسعون  الذي  املضمون  حول  املعلِّمني  بني  احلوار  يجري  التخطيط  مرحلة  في  االجتاهات. 
أنفسهم حول وحدات  التالميذ  والتالميذ وبني  املعلِّمني  لتعليمه، ويقام في الصّف حوار بني 
مع  املواجهة  لنجاح  هو شرط  احلوار  بطريقة  الدرس  تطبيق  إّن  يتعلمونها.  التي  املضمون 
مواضيع تعتبر غالبا صراعية تتناول معضالت قيمية. التَّعليم بهذه الطريقة مقرون بتحضير 
أسئلة عامة وبالتقرير الذي يقدمه املعلّمون ألنفسهم حول املبادئ، القيم والقوانني التي تكشف 
في مضامني التعليم. تضمن هذه الطريقة في تخطيط الدرس أن تكون املضامني التي يتعلمها 

التالميذ مثيرة وهامة.
نورد فيما يلي مجموعة من األسئلة التي يحبذ أن يوجهها املعلّمون ألنفسهم في أثناء تخطيط 
املرتقبة في عملية  أمام مواجهة املصاعب  الطريق  أن تشق  التعليم. من شأن هذه األسئلة 

راسة بصورة ناجحة. التَّعليم والدِّ

دخولهم  قبل  املعلّمون  يستوضح  للمعلم؟  بالنسبة  املدرس  املضمون  وماهّية  أهمّية  ما   -
املستوى  وعلى  الواعي  اإلدراكّي  املستوى  على  املوضوع  ومضمون  ماهّية  الصّف  إلى 

بروفيسور تسفي الم من كلية التربية في اجلامعة العبرية في القدس.   *

צבי לם )1999(. “פוליטיקה בחינוך, מקומה כנושא לימודים בהכשרת מורים”, נייר דיון מס’ 3,  	**

מכון מופ”ת, ת”א.	
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الشخصّي العاطفي. ما هي األصداء التي تثيرها املضامني لديهم؟ ما هي األجزاء التي 
تخاطب وجدانهم وما األجزاء التي تخاطب عقولهم؟ ما الذي يهمهم في املواّد التعليمّية 
وليس ما يهم تالميذهم فحسب؟ الهدف هو زيادة مشاركة املعلِّمني في مضامني التَّعليم 
ُنُهم املواصلة منها وتخمني ردود فعل أخرى، بديلة، من طرف التالميذ  وإنشاء أساس ميكِّ

للمضمون املدرس.

ـّة مثال: االستعداد لتعليم درس في موضوع مبدأ التعددي
ما أهمّية وماهّية املضمون بالنسبة للمعلم؟

والتباين  بالتفاوت  )الشرعّية(  االعتراف  الدميقراطّي  النظام  في  التعدديـّة  مبدأ  يشمل   -
واالعتراف باملشترك )املتفق عليه(. من أجل فهم معنى مصطلح التعدديـّة بصورة عميقة، 
املضمون  وحدات  تعليم  من  األهداف  بداية  ويفهموا  يعرفوا  أن  املعلِّمني  على  يتوجب 
واملصطلحات اجلوهرّية املرتبطة بها )مثل: الشرعّية، املجموعات، وجهة النظر العقائدّية، 
تتمثل  كيف  يستوضحوا الحقا  أن  وعليهم  ذاته(،  الوقت  في  االتفاق،  والتباين،  التفاوت 
أهداف التَّعليم واملصطلحات مبضامني الكتاب التعليمي وما هي األهداف واملصطلحات 

التي تساعدهم على صياغة ماهّية مضمون مبدأ التعدديـّة في الصف.
االعتراف  أهمّية  ما  التعدديـّة:  من مصطلح  موقفه  التالية  املرحلة  في  معلِّم  كّل  يفحص   
بوجود  االعتراف  عن  راض  هو  هل  املجتمع؟  في  املجموعات  لدى  واملشترك  باملختلف 
مجموعات مختلفة في املجتمع؟ رمبا هناك مجموعات تزعجه ألنها تختلف عن مجموعته 
على  معينة،  في مجموعة  املعلم، كعضو  وبنمط حياتها؟ هل  العقائدّية  نظرها  وجهة  في 
استعداد للتنازل عن حتقيق بعض أمنياته ورغباته لصالح مجموعة تختلف عنه؟ هل يجوز 
أن يجني املعلم فائدة من وجود مجموعات مختلفة؟ كيف ميكن مراعاة التباين والتفاوت؟ 
ما هي اأُلُسس املشتركة لكافة املجموعات في املجتمع؟ مباذا تتشابه املجموعات املختلفة 
عن بعضها؟ هل إلى جانب االعتراف مبجموعات مختلفة في املجتمع رمبا هناك محاولة 
من طرف مجموعات متنفذة في املجتمع لتثبيت املكانة االجتماعيـّة ملجموعات ذات نفوذ 

أقّل فتفتقد القدرة على التحرك أو التغيير؟
الهدف الرئيسي من هذه األسئلة هو شحذ وعي املعلم صقله إزاء مواقفه من مبدأ التعدديـّة   

لكي يتمكن من بلورة طرق تعليمّية منسجمة مع األهداف التعليمّية.
ما هي املشاكل التي من املمكن أن تطفو في لقاء التالميذ مع املوضوع الذي يتعلمونه   -

ومضامينه؟
في هذه املرحلة ُيعطي املعلم رأيه إزاء ردود الفعل املتوقعة من التالميذ في مجال التفكير   
والعاطفة. يستطيع املعلم توقع صعوبات محتملة ومرتقبة في احلصة من خالل معرفته 
للتالميذ. تكون األسئلة التي يوجهها املعلم لنفسه: ما هي ردود الفعل املتوقعة من التالميذ 
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أن  املمكن  التي من  املعاني  ما هي  آراء مسبقة، مزدوجة؟  مقولبة،  في مواضيع منطية 
يفوتوها أو يزّوروها؟ ما هي التشخيصات املطلوبة لفهم املوضوع وال يستطيع التالميذ 
التوصل إليها من تلقاء أنفسهم؟ يكون التعامل مع ردود الفعل هذه كجزء من سير احلصة 
تطرقا هاما وملموسا من طرفهم لردود فعل التالميذ خالل احلصة ومينع التطرق أحادي 
البعد، واحلكم على ردود فعل التالميذ باعتبارها “صحيحة” أو “غير صحيحة”. مثال: 
يتمسك  بأن  خوف  اليهودّي”، ثمة  هو  “َمْن  مسألة  في  واملواطنة  العودة  مواضيع  في 
اليهودّية على  املدارس  املعلم في  إذا سأل  السابق.  يعرفونها من  التي  باألمور  التالميذ 
بدون االنتباه إلى أن  سبيل املثال “َمْن هو اليهودّي”، فقد يجيب التالميذ: “أنا يهودّي” 
املصطلح مركب وشائك إذا أردنا أن نعرف “َمْن هو اليهودّي”. املعلّمون الذين يتوقعون 
مثل رد الفعل املذكور ميكنهم حتضير أسئلة مسبقة لتوضيح مدى التركيبية الكامنة في 
هذه العبارة وفي الّتمييز ما بني الّدين والقوميَّة، ما هو التعريف الذاتي أو املوضوعي وما 
شابه. مثال ألسئلة محتملة من قبل املعلمني: هل ميكن اعتبار من ال يحافظ على الفروض 
والوصايا يهودّيا؟ هل ميكن اعتبار كّل شخص َغيَّر ديَنه واعتنق الديانة اليهودّية يهودّيا؟

هناك مثال آخر حول الصعوبات املتوقعة مع التالميذ مثل املواقف املختلفة من موضوع   
الدولـة اليهودّية، حيث يستصعب التالميذ الّتمييز بني توّجه الدولـة اليهودّية الدينّية القوميَّة 
وبني توّجه دولة القوميَّة اليهودّية الثقافية، مع العلم أن هذه الصعوبة ناجمة عن عدم فهم 
مصطلح “ثقافة” وعن عدم القدرة على الّتمييز بني اليهودّية مبفهوم الّدين وبني اليهودّية 
يجيب  قد  الثقافة؟  هي  ما  املعلم:  سؤال  عن  إجابة  ثقافية(.   - )يهودّية  الثقافة  مبفهوم 
التالميذ: “الثقافة في نظري هي اآلداب واألخالق”، أو: “الثقافة هي ثقافة الريتنج” )تدريج 
ر املعلّمون أسئلة هادفة إلى  املشاهدة(. في ضوء اإلجابات املتوقعة، من احملبذ أن يحضِّ
عالم  على  تعتمد  أسئلة  “ثقافة”، وهي  ملصطلح  املتوقعة،  املختلفة  اإلجابات  بني  الّتمييز 
املعرفة لدى التالميذ: موسيقى، مسرح، ثقافة شعبية، ثقافة يهودّية )تشمل مرّكبات مثل 
التقاليد، التُّراث، التاريخ، األدب، الكتب الدينّية، األعياد، أيام الذكرى واملناسبات املختلفة( 
املشترك  عن  التالميذ  من  االستفسار  إلى  تهدف  أسئلة  املعلّمون  ر  يحضِّ كما  وغيرها. 
ألصحاب املواقف الدينّية القوميَّة وأصحاب املواقف الثقافية القوميَّة وعن االختالف عن 

بعضهم.
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ـّات: أهداف تنفيذية أهداف تعليم موضوع املدني
)حسب مواضيع الفصول الواردة في الكتاب التعليمي(

التعليمي.  الكتاب  الواردة في  التنفيذية حسب املواضيع  التعليمّية  أمامكم تفصيل لألهداف 
رغم أن األهداف وردت كمتساوية من حيث القيمة، فإننا جند في بعض املواضيع أهدافا عامة 
راسة وحتديد حجم الساعات لكّل  إلى جانب أهداف فردانية. بالتالي، خالل عملية التَّعليم والدِّ

موضوع، يجب أن نأخذ باحلسبان أيًضا حجم الهدف، باإلضافة إلى شريحة التالميذ.

مدخل: اخللفية اجليوسياسّية والتاريخية إلقامة دولة إسرائيل
	يتعرف التالميذ بصورة عامة للغاية على اخللفية إلقامة دولة إسرائيل من وجهة النظر  		●

العربيَّة.

نلفت انتباهكم:
ليس املقصود هو تعليم هذا املوضوع بصورة موسعة وكأننا في حصة التاريخ وإمنا الهدف 
هو إعطاء نبذة للطالب حول املوضوع على مدار حصة أو حصتني فقط، بحيث يفهم التالميذ 
كيف حتول العرب من أكثرّية في البالد قبل قيام الدولـة إلى أقلّية داخل دولة إسرائيل وكيف 

نشأت مشكلة الالجئني.

متهيد: إعالن االستقالل – أساس النظام في دولة إسرائيل 
)املدة املقترحة لتدريس املوضوع: 2-3 ساعات(

يفهم التالميذ حق الّشعب اليهودّي في إقامة دولة إسرائيل كدولة قوميَّة يهودّية وشرعية   .1
قيامها بناء على:

العالقة التاريخية والثقافية بني شعب إسرائيل وأرض إسرائيل.  -
اعتراف هيئات دولية بحّق الّشعب اليهودّي في تقرير املصير، كما جتسد ذلك في وعد   -

بلفور، باالنتداب البريطاني وبقرار األمم املتحدة من عام 1947.
يتعرف التالميذ على إعالن االستقالل – مضمونه أهميته:  .2
في إعالن االستقالل أقيمت الدولـة )مثل دول أخرى(.  -

في إعالن االستقالل مّت التعبير عن الطابع املنشود لدولة إسرائيل والذي يدمج بني   -
أساسني: األساس اليهودّي واألساس الدميقراطّي. 

أقر إعالن االستقالل أن دولة إسرائيل هي دولة:   -
اليهود الذين يعيشون في إسرائيل – مواطني الدولـة.  

األقليات التي تعيش في إسرائيل – العرب، الدروز والشركس – مواطني الدولـة.  
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وهم ليسوا مواطني  اليهود الذين يعيشون في الشتات خارج حدود دولة إسرائيل –   
الدولـة.

اقّر في إعالن االستقالل أن األقليات التي تعيش في إسرائيل هم مواطنون متساوو   -
احلقوق في الدولـة.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية:
الشرعّية، إعالن االستقالل.

نلفت انتباهكم:
راسة ملواضيع  راسة لألهداف املذكورة. ممنوع توسيع التَّعليم والدِّ تتم مالءمة التَّعليم والدِّ 		●

أخرى ذات صلة بإعالن االستقالل، مثال: املكانة القانونّية لإلعالن.
في التمرين )صفحة 23 في الكتاب التعليمي( للسؤال رقم 2، الذي يطلب من التالميذ  		●

املبادئ في  تعليم هذه  للتوسع في  تشخيص مميِّزات دميقراطيـّة في اإلعالن وال داعي 
الدميقراطيـّة وإمنا االكتفاء بتشخيص املميِّزات بناء على معرفة ومعلومات شخصّية.
راسة مثل: من احملبذ استعمال وسائل أخرى كأدوات مساعدة في عملية التَّعليم والدِّ 		●

في سلسلة הכל אנשים )عنات زلتسر ومودي بار أون - بالعبرية(،  شريط فيديو –   -
في فصل “دافيد بن غوريون 72 ساعة قبل... أيار 1948(، إنتاج التلفزيون التربوي 

)تسجيالت من هذا املسلسل متوفرة في مراكز تطوير املعلمني
اإلعدادية  للمدارس  للمعلم  مرشد   ،2003 وذكرى،  وتلفزيون  تاريخ  بهذا،  نعلن  إننا   -
والتعليم،  التربية  وزارة  الدينّية،  والرسمّية  الرسمّية  املدارس  في  الثانوية  وللمدارس 

قسم تخطيط وتطوير املناهج التعليمية.
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ة والدرزّية للمدارس العربيَّ

ما هي “الدولـة اليهودّية”؟ )القسم الثاني من الكتاب التعليمي، صفحة 172(

ة )مّدة التَّعليم املفّضلة: 3-4 ساعات( )صفحة  الفصل األول – القوميَّة ودولة القوميَّ
174 من الكتاب التعليمي(

دولة  إقامة  أجل  من  مًعا  تتوفر  أن  يجب  التي  األربعة  الشروط  على  التالميذ  يتعرف  1 .
سيادّية، ويفهمون أن كّل واحد منها هو شرط حيوي وضرورّي لقيام دولة سيادّية غير 

أن هذا الشرط غير كاف.
. مييز التالميذ بني نقاط الشبه واالختالف بني مصطلح مجموعة إثنية ومصطلح قوميَّة. 2

نفس  ألبناء  مشتركة  ُأُسس  على  يعتمد  معينة  قوميَّة  إلى  االنتماء  أن  التالميذ  يفهم  3 .
القوميَّة.

 ” يفهم التالميذ أن هناك نوعني من اأُلُسس املشتركة ألبناء قوميَّة واحدة: “أسس انتمائية. 4
اختيار  عن  ناجمة   – سياسّية”  “أسس  و  اختيار؛  عن  ناجمة  ليست  إثنية  ُأُسس   –

اإلنسان.
يعرف التالميذ كيفية الربط بني اأُلُسس املشتركة للقوميَّة وبني تقرير حق املصير، وبالتالي  5 .

ة السياسّية”. ة اإلثنية” و“القوميَّ ميكنهم فهم مصطلحي “القوميَّ
يفهم التالميذ أن الُهوّية القوميَّة لكّل دولة تنطوي على ُأُسس سياسّية مع ُأُسس إثنية،  6 .
ويفهمون أن االختالف في الُهوّية القوميَّة للدول نابع من التأكيد الذي تعيره الدولـة لكّل 

واحد من أنواع هذه األسس.
ياسّي توجد أنواع مختلفة من الّدول القوميَّة. يفهم التالميذ أنه على احملور اإلثني السِّ 7 .

قون بينها، ويفهمون بأن االختالف  يتعرف التالميذ على مناذج مختلفة من الّدول، ويفرِّ 8 .
أي الُهوّية املتمثلة في قوانني  بني الّدول ناجم عن االختالف في الُهوّية القوميَّة للدول – 

ورموز كّل دولة.
وبني تعريف الدولـة  يفهم التالميذ الفوارق بني تعريف الدولـة كـ “دولة جميع مواطنيها” . 9

كـ “دولة قوميَّة”.
. يفهم التالميذ الفارق بني “املواطنة” وبني “االنتماء القومي”. 10

مجموعات األكثرّية ومجموعات  يفهم التالميذ أن الدولـة ُتعتبر دولة جلميع املواطنني – . 11
األقلّية سواء في “دولة جميع مواطنيها” و“دولة قوميَّة”.

يفهم التالميذ الصعوبات التي تواجه تطلعات كّل قوميَّة في حق تقرير املصير وإقامة  12 .
دولتها السيادّية، ويفهمون عوامل تواجد مجموعات أقلّية قوميَّة في دولة القوميَّة بحيث 

أنها ال تنتمي إلى املجموعة القوميَّة املهيمنة التي تنسب إليها الدولـة.
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يفهم التالميذ أن دولة إسرائيل هي منوذج لدولة قوميَّة تضم مجموعات أقلّية قوميَّة. 13 .

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية:
دولة سيادّية، قوميَّة إثنية، قوميَّة سياسّية، دولة قوميَّة، دولة جميع مواطنيها، قوميَّة، مواطنة، 

مجموعات أقلّية.

نلفت انتباهكم:
مبا أن هذا الفصل يتناول معنى الّدول القوميَّة وأسباب نشوء األقليات في الّدول املختلفة  		●

فمن احملبذ استعمال اخلارطة الواردة في صفحة 179 في الكتاب التعليمي: “األكثرّية 
واألقلّية في دول أوروبا”، لتوضيح هذا املوضوع.

 – األقليات  الفصل في موضوع حقوق  نتعلمها في هذا  التي  املواّد  نربط بني  أن  يجب  		●

“ما  الكتاب:  األول من  القسم  في  بتوسع  بحثها  مّت  مع مصطلحات   – املجموعة  حقوق 
هي الدميقراطيـّة”، الفصل الثالث - “حقوق األقليات: حقوق املجموعة”. ُيبحث املوضوع 
أيًضا في القسم الثالث من الكتاب، في الفصل الثامن - “حقوق اإلنسان واملواطن وحقوق 

األقليات في إسرائيل”.
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ة اليهودّية  الفصل الثاني – دولة إسرائيل دولة القوميَّ

)مّدة التَّعليم املفّضلة: 3 ساعات( )صفحة 182 من الكتاب التعليمي(
هات مختلفة حول الطابع املنشود لدولة  يعرف التالميذ أنه تسود املجتمع اإلسرائيلّي توجُّ   .1

إسرائيل.
تسود  دولة يهودّية –  يعرف التالميذ أنه في مسألة الطابع املنشود لدولة إسرائيل –    .2

هات مختلفة تعتمد على قيم، عقائد ومفاهيم أساسّية. املجتمع اإلسرائيلّي توجُّ
إسرائيل:  لدولة  اليهودّي  الطابع  مسألة  في  املختلفة  هات  التوجُّ على  التالميذ  يتعرف    .3
دولة التوراة، دولة دينّية قوميَّة، دولة قوميَّة يهودّية ثقافية، دولة الّشعب اليهودّي، دولة 

اليهود.
هات املختلفة تكّون تعريفات مختلفة لدولة يهودّية. يفهم التالميذ أن التوجُّ   .4

يفهم التالميذ أن املشترك جلميع التعريفات هو دولة أكثرّيتها يهودّية.   .5
يفهم التالميذ أنه نظرا لوجود تعريفات أخرى للدولة اليهودّية، فهناك جدل في املجتمع    .6
بني  ومشاكل  توتر  نشوء  في  اجلدل  هذا  ويتسبب  املنشود.  التعريف  اإلسرائيلّي حول 

املجتمع اليهودّي املتدين وبني املجتمع اليهودّي الَعلمانّي والتقليدي.
يفهم التالميذ أن تعريف دولة إسرائيل كـ “دولة القوميَّة اليهودّية” يضع صعوبات أمام    .7
العرب، الدروز الشركس- في تعاطفهم مع رموز الدولـة وتقبُّل  املواطنني غير اليهود – 
يثير تداعيات حساسة لدى اجلماهير  ليهود والذي  بعض قوانينها، مثل قانون العودة 

العربية في البالد.
ه الذي يتطلع إلى اعتبار دولة إسرائيل دولة قوميَّة سياسّية –  يتعرف التالميذ على التوجُّ   .8

دولة جميع مواطنيها ويتعرفون على مرّكباتها.
هات مختلفة ويعترفون بشرعية كّل منها. ينمي التالميذ التسامح إزاء توجُّ   .9

يفهم التالميذ أنه أقر في إعالن االستقالل أن إسرائيل هي دولة الّشعب اليهودّي، وهي    .10
تابعة أيًضا ألبناء القوميَّة اليهودّية الذين يعيشون خارج الدولـة وهم ليسوا مواطنني في 

الدولـة.
يفهم التالميذ أهمّية قانون العودة بالنسبة لليهود في جتسيد حق كّل يهودّي في الهجرة    .11

إلى دولة إسرائيل والعيش فيها مبا ينسجم مع مبادئ إعالن االستقالل.
ويهود  إسرائيل  لدولة  القانون  عليها  ينّص  التي  املشتركة  األطر  على  التالميذ  يتعرف    .12

الشتات.
ه يعبر عن الشراكة في القدر واملسؤولّية املتبادلة بني دولة  يفهم التالميذ أن هذا التوجُّ   .13

إسرائيل والّشعب اليهودّي في الشتات.
على  ويتعرفون  اإلسرائيلّية  ياسة  السِّ في  الشتات  يهود  مشاركة  مسألة  التالميذ  يفهم    .14

املواقف في اجلدال الدائر في إسرائيل وفي الشتات حول هذا املوضوع.
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هات إزاء الطابع اليهودّي املنشود  معلومات للمعلم – توسيع في موضوع التوجُّ
لدولة إسرائيل 

دولة التوراة )دولة دينّية غير صهيونّية( – تكون قوانني التوراة هي قوانني الدولـة ويتقرر  	-
طابع الدولـة حسب الشريعة اليهودّية.

تدمج بعض قوانني التوراة والقانون العبري  دولة دينّية قوميَّة )دولة دينّية صهيونّية( –  	-
في قوانني الدولـة الَعلمانّية وفي بلورة طابعها.

والذي  للدولة  اليهودّي  الطابع   –  ) َعلمانّية صهيونّية  )دولة  ثقافية  ة يهودّية  دولة قوميَّ 	-
يتمثل بالتشريع والرموز، نابع من االنتماء إلى التُّراث والتقاليد اليهودّية.

دولة الّشعب اليهودّي )دولة صهيونّية( - إسرائيل هي دولة جميع أبناء الّشعب اليهودّي  	-
تشريع  وفيها  والشتات  إسرائيل  بني  متبادل  والتزام  انتماء  هناك  والشتات.  البالد  في 
لليهود في إسرائيل  العالقة. توجد في إسرائيل مؤّسسات مشتركة  يتناول هذه  قانونّي 

والشتات.
دولة اليهود )دولة علمانية صهيونّية( – ما مييزها هو وجود أكثرّية يهودّية في إسرائيل،  	-
تقّر  األكثرّية  العودة(.  )قانون  اليهودّية  األكثرّية  التشريع  في  ُتْضَمَن  أن  يجب  وبالتالي 

الطابع الثقافي للدولة.
ة يهودّية ثقافية يختلفون عن مؤيدي  ه القائل بأن دولة إسرائيل هي دولة قوميَّ أنصار التوجُّ
ه الديني القومي في نظرتهم للتشريع الديني والطابع الديني للدولة. يكمن االختالف في  التوجُّ
ة اليهودّية الثقافية إلى التقاليد والتُّراث مبعثها الشعور  كون نظرة أصحاب توّجه دولة القوميَّ
باالنتماء غير النابع من العقيدة الدينّية والتزامهم بتطبيق الفرائض. بسبب انتمائهم للتقاليد 
ه تشريعا دينّيا ما مثل قانون احملاكم  اليهودّية من احملتمل أن يعارض بعض أنصار هذا التوجُّ
ه الديني القومي، فهم ال يتطلعون إلى دمج القانون العبري في  الربانية. بخالف أنصار التوجُّ

التشريع البرملاني، وبالتالي فعلى األرجح أن ال يبادروا إلى تشريعات دينّية.
“دولة  توّجه  تبني  اليهودّية”، يستطيع  الدولـة  هي  “ما  مسألة  في  هات  التوجُّ من  واحد  كل 

إسرائيل – دولة الّشعب اليهودّي” بدون املّس بخصوصّيته.
صهيونّية  يهودّية،  دولة  إسرائيل  دولة   – االستقالل  إعالن  روح  عن  املعبرة  هات  التوجُّ
ة يهودّية ثقافية؛ دولة الّشعب اليهودّي؛ دولة  ة؛ دولة قوميَّ ـّة؛ دولة دينّية قوميَّ ودميقراطي
موجودة ضمن تعاقب، وكل واحد يشمل املرّكبات املميزة له باإلضافة إلى مرّكبات  اليهود – 
ه الذي يليه. بعبارة أخرى: “دولة دينّية قوميَّة” تشمل املرّكبات املميزة لها إلى جانب  التوجُّ
“دولة  اليهود”؛  و“دولة  اليهودّي”  الّشعب  الثقافية”، “دولة  اليهودّية  القوميَّة  “دولة  مرّكبات 
القوميَّة اليهودّية” تشمل املرّكبات املميزة لها إلى جانب مرّكبات توّجه “دولة الّشعب اليهودّي” 

و“دولة اليهود”.
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الفصل الثالث - مميِّزات دولة إسرائيل كدولة يهودّية 
)مّدة التَّعليم املفّضلة: 3 ساعات( )صفحة 191 من الكتاب التعليمي(

واملؤّسسات  الرموز،  في  تتمثل  يهودّية  كدولة  إسرائيل  مميِّزات  أن  التالميذ  يفهم    .1
هات املختلفة في مسألة “ما هي الدولـة اليهودّية”. والتشريعات وتعبِّر عن التوجُّ

يفهم التالميذ أن تسوية “الوضع القائم” في مواضيع الّدين والدولـة في إسرائيل تعّبر    .2
عن حالة متفق عليها وإجماع הסכמיות بني الَعلمانّيني واملتدينني.

يفهم التالميذ أن هناك انعكاسات على املواطنني العرب، الدروز والشركس مترتبة على    .3
كون إسرائيل دولة قوميَّة يهودّية.

اليهود في إسرائيل  املواطنني غير  تواجه  التي  الصعوبة  ويتعرفون على  التالميذ  يفهم    .4
بالتعاطف مع رموز الدولـة.

الدولـة  رموز  تعّبر  أن  يجب  هل  اجلدال  في  املختلفة  االدعاءات  على  التالميذ  يتعرف    .5
الرسمّية في الدولـة الدميقراطيـّة عن النقاط املشتركة بني كافة مواطني الدولـة.
ا بهم. يقيم التالميذ االدعاءات املختلفة في اجلدال املذكور ويتخذون موقفا خاّصً   .6

يفهم التالميذ أن اعتراف دولة إسرائيل بصالحية احملاكم الدينّية لدى الطوائف املختلفة    .7
يعّبر عن اعتراف بحّق املجموعة ومبادئ دميقراطيـّة مثل التعدديـّة واملساواة.

نلفت انتباهكم:
ال داعي للتوسع في موضوع “مؤّسسات الدولـة”، وإمنا التركيز على الصلة بني ما ورد  		●

فيه وأهداف الفصل كما عرضت أعاله.
في هذا الفصل تعرض احملاكم لدى الطوائف الدينّية املختلفة علًما بأن دولة إسرائيل  		●

كدولة يهودّية ودميقراطيـّة سنت في الكنيست قانونا يقّر أن املكانة الشخصّية في جميع 
الطوائف الدينّية في إسرائيل تكون طبقا لألحكام الدينّية.

يجب الربط بني اعتراف دولة إسرائيل بصالحية احملاكم الدينّية لدى الطوائف املختلفة  		●

مبادئ  وبني  املجموعة،  حقوق  موضوع  وبني  لإلنسان،  الشخصّية  املكانة  بخصوص 
دميقراطيـّة مثل التعدديـّة واملساواة.
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الفصل الرابع – هوية املواطنني في إسرائيل 
)مّدة التَّعليم املفّضلة: ساعتان( )صفحة 202 من الكتاب التعليمي(

يفهم التالميذ أن الُهوّية هي مجموعة من املرّكبات االنتمائية التي تولد مع اإلنسان مثل:    .1
األصل واجلنس، وبعضها مكتسبة وقابلة للتغيير مثل: املهنة، الّدين واملواطنة.

ظروف  في  مختلفة،  مرّكبات  بواسطة  هويته  لنفسه  يعّرف  اإلنسان  أن  التالميذ  يفهم    .2
عالقته  وفي  املجتمع  في  العمل،  مكان  في  العائلة،  في  مثل:  مختلفة،  ودوائر  مختلفة 

مبؤّسسات السلطـة.
واملرّكب  القومي  املرّكب  املدنّي،  املرّكب  إسرائيل  مواطني  هوية  في  التالميذ  يشخص    .3

الديني.
فإّن  السياق،  هذا  وفي  البشر.  بني  بني  التباين  عن  تعبر  “الهوّية”  أن  التالميذ  يفهم    .4

التباين هو: مجتمع متنوع مؤلف من أفراد مختلفني ومجموعات مختلفة.
يعي التالميذ أهمّية جتنب التفكير املقولب النمطي الذي يشمل آراء مسبقة حول األفراد    .5
واجلماعات ذوي الُهوّية املختلفة عنهم. تعامل وتصرف سلبي جتاه األفراد في املجموعة 

قد ينجم عن تفكير من هذا القبيل.
عن  أيًضا  تعبر  إسرائيل  مواطني  لدى  للهوّية  املختلفة  التعريفات  أن  التالميذ  يفهم    .6

هات املختلفة للمواطنني في مسألة الطابع املنشود لدولة إسرائيل. التوجُّ

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
الهوّية املدنّية، الُهوّية القوميَّة، الُهوّية اإلثنية، الُهوّية الدينّية.

نلفت انتباهكم:
في موضوع “كيف يعّرف مواطنو إسرائيل أنفسهم”، ُيحبذ استعمال أفالم تتناول مسألة  		●

املجتمع اإلسرائيلّي. مثل: “استقالل” ومسلسل “תקומה” حيث ميكن احلصول عليهما 
في املراكز التربوية لتطوير العاملني في سلك التربية. 

التوتر في املجتمع اإلسرائيلّي  والنقاش في موضوع  ليس املقصود أن نوسع الشرح  		●

ُيبحث بصورة موسعة في  عات، علًما بأن هذا املوضوع سوف  التصدُّ كمجتمع متعّدد 
عات”. الفصل الثاني من القسم الثالث: “املجتمع اإلسرائيلّي - مجتمع متعّدد التصدُّ

باإلضافة إلى تناول املضامني، يجب أن نتعاطى مع معاني وانعكاسات املضامني على  		●

مواقف التالميذ وسلوكهم فيما يتعلق باآلراء املسبقة والتفكير النمطي.
في التمرين املرافق لقطعة رقم 2 في صفحة 204 من كتاب تعليم املدنيـّات باللغة العربية،  		●

تطرح الكاتبة موقفها الشخصّي من مصطلح “اإلسرائيلّية” مبفهومني: مبفهوم املواطنة 
ومبفهوم القوميَّة. كيهودّية تعيش في دولة إسرائيل ال متيز الكاتبة بني القوميَّة واملواطنة 
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اإلسرائيلّية، فهي تعرف قوميتها على اعتبار أنها إسرائيلّية، وفيما يتعلق بالسكان العرب 
فإنها متيز بني القوميَّة واملواطنة وتعّرف اإلسرائيلّية على اعتبار أنها مواطنة فقط.

يجب أن نتناول أيًضا التوترات التي قد تنشأ بني املرّكبات املختلفة للهوّية. 		●

الكتاب  من   25 )صفحة  التعليمي(  الكتاب  من  األول  )القسم  ـّة؟  الدميقراطي هي  ما 
التعليمي(

ـّة )مّدة التَّعليم املفّضلة: 2-3 ساعات( )صفحة 28 من  الفصل األول – الفكرة الدميقراطي
الكتاب التعليمي(

أشكال  كأحد  الدميقراطيـّة  مبعنييه:  “دميقراطيـّة”  مصطلح  ويفهمون  التالميذ  يتعلم   .1
احُلكم – الدميقراطيـّة اإلدارّية؛ والدميقراطيـّة كقيمة – كفلسفة ومنط حياة.

يفهم التالميذ أن الدميقراطيـّة هي مجموعة من املبادئ والقيم.   .2
يفهم التالميذ أن هناك مبادئ وقيما ضرورّية ال ميكن للدميقراطيـّة أن تتوفر بدونها –   .3

ليس شكال من أشكال احُلكم وال كقيمة.
ـّة اإلدارّية تشمل  ـّة كشكل من أشكال احُلكم – الدميقراطي يفهم التالميذ أن الدميقراطي  .4

قيما ومبادئ ضرورّية فقط.
ـّة كقيمة تعّبر عن االلتزام جتاه القيم واملبادئ اإلنسانّية  يفهم التالميذ أن الدميقراطي  .5

باإلضافة إلى املبادئ والقيم الضرورّية لكون الدميقراطيـّة شكال من أشكال احلكم.
يفهم التالميذ أن اإلنسان هو الذي يقف في أساس الفكرة الدميقراطيـّة وليس أي عنصر   .6
حقوق  فله  وبالتالي  آخر،  إنسان  أي  مع  احلقوق  متساوي  ا  حّرً اإلنسان  يولد   – آخر 

طبيعّية منذ يوم والدته.
الدميقراطيـّة  تسود  أن  ال ميكن  اللتني  واملساواة،  احلرّية  قيمتي  أهمّية  التالميذ  يفهم   .7

بدونهما كشكل من أشكال احُلكم أو كقيمة.
يتعلم التالميذ ويفهمون معنى قيمتي “احلرّية” و“املساواة”؛   .8

ياسّي.  - احلرّية واملساواة في املفهوم السِّ
ياسة االقتصادّية واالجتماعيـّة.  - احلرّية واملساواة إزاء السِّ

يفهم التالميذ فكرة “العقد االجتماعّي” التي تعتمد عليها فكرة الدولـة العصرية احلديثة.   .9
وطبقا لهذا العقد فإن الدولـة هي وليدة قرار لبني البشر بأن يّتحدوا مًعا من منطلق 

االتفاق وبناء إطار سياسّي يعمل حسب قواعد تضمن فيه حريات اإلنسان.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
الدميقراطيـّة كشكل من أشكال احلكم، الدميقراطيـّة كقيمة، اإلنسان كقيمة مركزّية، احلقوق 

الطبيعّية، “العقد االجتماعّي”، احلرّية واملساواة.
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نلفت انتباهكم:
ـّة		 واملصطلحات  هذا الفصل هو فصل متهيدي. الهدف هو أن نوضح معنيي الدميقراطي

راسة. ع خالل عملية التَّعليم والدِّ اجلوهرّية املرتبطة بها وهو ما سوف يوسَّ
		لكي يذوت التالميذ ما تتميز به فلسفة احلياة الدميقراطيـّة اإلنسانّية، من احملبذ املقارنة 

بني هذه الفلسفة احلياتية وفلسفات حياتية أخرى.
النظام  مبادئ  لفهم  كشرط  لوك(  رأي  )حسب  االجتماعّي”		  “العقد  مناقشة  املهم  من 
الدميقراطّي والفكرة الدميقراطيـّة: الدولـة وليدة قرار يتخذه البشر، ومن هنا مبدأ سلطة 
الّشعب هو السيد في الدولـة الدميقراطيـّة؛ وينبع من هنا االتفاق بني الناس  الّشعب – 
أيًضا  تنبع  أنه من هنا  على  التأكيد  املهم  للجميع. من  امللزمة  )القوانني(  القواعد  على 

احلاجة للتنازل – من أجل التوصل إلى اتفاق ال بد أن يقوم كّل منا بالتنازل.
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هات  ـّة: تعريفات وتوجُّ الفصل الثاني – الدولـة الدميقراطي
)مّدة التَّعليم املفّضلة: 3 ساعات( )صفحة 35 من الكتاب التعليمي(

يفهم التالميذ أن هناك تعريفات متعّددة لـ “دولة دميقراطيـّة”، ويتّم التأكيد في كّل تعريف   .1
على قيم ومبادئ دميقراطيـّة مختلفة.

يفهم التالميذ أن االختالف بني الّدول الدميقراطيـّة يتمثل مبدى تأكيد كّل واحدة منها   .2
على القيم اإلنسانّية الدميقراطيـّة التي تتحقق فيها، وبالتالي هناك مناذج مختلفة من 

الّدول الدميقراطيـّة. 
هات مختلفة للدميقراطيـّة. يفهم التالميذ أن التعريفات املختلفة تعبر عن توجُّ  .3

هات، فهناك اتفاق بخصوص املبادئ الضرورّية  يفهم التالميذ انه على الرغم من تعدد التوجُّ  .4
التي يجب أن تتوفر في كّل دولة دميقراطيـّة لنضمن أن يكون نظامها دميقراطّيا.

يعرف التالميذ أن هناك مبادئ ليبرالّية إنسانّية مشتركة جلميع الدميقراطّيات الغربية.  .5
ياسة االقتصادّية  يتعرف التالميذ على توجهني حيال الدولـة الدميقراطيـّة في مجال السِّ  .6
االجتماعّي  ه  و“التوجُّ احلرّية،  قيمة  على  يؤكد  الذي  الليبرالّي”  ه  “التوجُّ ـّة:  االجتماعي

الدميقراطّي” الذي يؤكد على قيمة املساواة.
هني نابع من الوزن الذي يعيره كّل منهما للحرية  يفهم التالميذ أن االختالف بني التوجُّ  .7

واملساواة في املجال االقتصادّي االجتماعّي.
يفهم التالميذ أن هناك معاني مختلفة لقيمة املساواة في املعنى االقتصادّي االجتماعّي   .8

ياسّي. وفي املعنى السِّ
ه الليبرالّي وفي  يفهم التالميذ التوتر القائم بني احلرّية واملساواة** كما يتمثل في التوجُّ  .9

ه االجتماعّي الدميقراطّي. التوجُّ
االجتماعّي  ه  والتوجُّ الليبرالّي  ه  التوجُّ في  واالختالف  الشبه  نقاط  بني  التالميذ  مييز   .10

ياسّي وفي املجال االقتصادّي االجتماعّي. الدميقراطّي في املجال السِّ

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
الدميقراطيـّة االشتراكية الدميقراطيـّة، الدميقراطيـّة الليبرالّية، احلرّية، املساواة.

نلفت انتباهكم: 
ن أساًسا  يكوِّ الدميقراطيـّة”، وهو  “ما هي  لقسم  أيًضا هو فصل متهيدي  الفصل  هذا  		●

راسة حسب املفهوم اللولبي املتبع في الكتاب التعليمي. ملواصلة الدِّ

مُيقراطية” بقلم: يشعياهو تدمور، الوارد في هذا الكتاب. راجعوا مقال “القيم الدِّ   *
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الهدف الرئيسي من هذا الفصل هو تعريف التالميذ على أن هناك أنواًعا مختلفة )مناذج(  		●
من الّدول الدميقراطيـّة، وعلى َأنَّه في املقابل هناك مبادئ أساسّية دميقراطيـّة ضرورّية ال 

ميكن اعتبار الدولـة دميقراطيـّة بدونها.
من املهم اإلشارة إلى املبادئ املشتركة للدميقراطّيات الغربية - راجعوا اإلطار في صفحة  		●
36 من الكتاب التعليمي. يجب العودة إلى هذا اإلطار خالل سير التَّعليم وذلك حسب املبدأ 

اللولبي.
املعايير  املقصود هو   – التعليمي  الكتاب  36 من  في أسفل صفحة   1 رقم  السؤال  في  		●

التالية: السلطـة، األفراد، املجتمع. 
ممنوع أن نطلب من التالميذ في هذه املرحلة الّتمييز بني “قيمة” و“مبدأ”. 		●
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الفصل الثالث - مبادئ النظام الدميقراطّي** )صفحة 42 من الكتاب التعليمي(

مبدأ سلطة الّشعب )مّدة التَّعليم املفّضلة: 2-3 ساعات(

يفهم التالميذ أن الدولـة الدميقراطيـّة التي نتناولها في دروس املدنيـّات هي وليدة فكرة   .1
“العقد االجتماعّي”: الّشعب هو السيد احلاكم فيها.

يفهم التالميذ أنه عمال بـ “العقد االجتماعّي” فإن املواطنني يسلمون زمام السلطـة بطيب   .2
خاطر ملندوبيهم لفترة محدودة وفي ظروف معينة.

يفهم التالميذ أن مصطلح “الّشعب” في مبدأ “سلطة الّشعب” يعني كافة املواطنني في   .3
الدولـة – جميع األفراد واملجموعات، األكثرّية واألقلّية في الدولـة – وليس كلمة “شعب” 

باملفهوم القومي اإلثني.
يفهم التالميذ أن مبدأ سلطة الّشعب هو شرط ضرورّي وحيوي لوجود الدميقراطيـّة،   .4
، حيث ال بد من وجود مبادئ دميقراطيـّة متعّددة إلى جانب كّل مبدأ 

ٍ
إال أنه غير كاف

دميقراطّي.
السياسّية  باملشاركة  تتمثل  الدميقراطيـّة  الدولـة  في  الّشعب  سلطة  أن  التالميذ  يفهم   .5

للمواطنني وهم مييزون بني املستويات املختلفة من املشاركة السياسّية.
ـّة  “دميقراطي  – مباشرة  بصورة  الّشعب  سلطة  عن  التعبير  ميكن  أنه  التالميذ  يفهم   .6
مباشرة”،  غير  ـّة  “دميقراطي  – مباشرة  غير  بصورة  أو  عام؛  باستفتاء  مباشرة”، 
ـّة متثيلّية”؛ وبأشكال حكم مختلفة، مثل احُلكم الرئاسي، النظام البرملاني أو  “دميقراطي

احُلكم املختلط.
يفهم التالميذ االختالف بني أنواع احُلكم التمثيلّية – البرملاني، الرئاسي، املختلط.  .7

الّدول الدميقراطيـّة دميقراطّيات غير  يفهم التالميذ ويتعرفون على أسباب كون غالبية   .8
مباشرة متثيلّية.

ـّة املباشرة” يشارك في عملية اتخاذ القرارات،  يفهم التالميذ أن املواطن في “الدميقراطي  .9
في  يشاركون  فقط  املُْنَتَخبني  الّشعب  مندوبي  فإن  التمثيلّية”  ـّة  “الدميقراطي في  بينما 

عملية اتخاذ القرارات.
يفهم التالميذ أنه ميكن التعبير عن الدميقراطيـّة املباشرة، مثال بواسطة استفتاء عام   .10

أيًضا في الّدول التي تطبق الدميقراطيـّة التمثيلّية.
يفهم التالميذ اإلدعاءات املختلفة املؤيدة واملعارضة في اجلدل حول تطبيق استفتاء عام   .11

في الدولـة الدميقراطيـّة العصرية.
يفهم التالميذ أنه في الدميقراطيـّة التمثيلّية، التي تعمل مجموعة صغيرة فيها على اتخاذ   .12
سيادة  مدى  على  انعكاسات  احلقيقة  لهذه  فإن  السياسّية،  اخلطوط  ووضع  القرارات 

مُيقراطية” بقلم: يشعياهو تدمور، الوارد في هذا الكتاب. راجعوا مقال “القيم الدِّ   *
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الّشعب. وعندها، فإنهم سيفهمون أهمّية املشاركة املدنّية السياسّية لكافة املواطنني في 
الدولـة لتعزيز سيادة الّشعب.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
الّشعب، سيادة الّشعب، الدميقراطيـّة املباشرة، الدميقراطيـّة غير املباشرة التمثيلّية، استفتاء 

عام، حكم برملاني، حكم رئاسي، حكم مختلط، مشاركة مدنية.

نلفت انتباهكم:
في هذا الفصل ال داعي لإلسهاب في التفاصيل حول أشكال احُلكم التمثيلّي وإمنا االكتفاء  		●

بالتعرف على شكل من أشكال احُلكم في ضوء سلطة الّشعب.
الكتاب  من   45 في صفحة  الوارد  التمرين  في  الهرم  رسم  مراجعة  التالميذ  من  نطلب  		●

الدميقراطيـّة  في  ياسة  السِّ وواضعي  القرارات  متخذي  أن  الشكل  هذا  يبنيِّ  التعليمي. 
التمثيلّية هم مجموعة صغيرة من عموم مواطني الدولـة، وبالتالي ُيسأل السؤال: هل يتّم 
تطبيق سلطة الّشعب – سيادة الّشعب في النظام التمثيلّي؟ ومن املهم تعليم التالميذ منذ 

هذه املرحلة أهمّية املشاركة املدنّية الفعالة والنشطة في الدولـة الدميقراطيـّة.
يجب أن نربط بني مصطلح “سلطة الّشعب” مع مرّكبات دولة سيادّية. 		●

حسب الطريقة اللولبية املتبعة في تعليم هذا الكتاب فإن موضوع سلطة الّشعب مبفهوم  		●

الدميقراطيـّة التمثيلّية ُيعلم في سياقات مختلفة في عملية التَّعليم الحقا )في قسم “ما هي 
الفصل الرابع – “مبدأ تقييد السلطـة”؛ في قسم “نظام  الدميقراطيـّة”، الفصل األول – 
لدولة إسرائيل”،  الّدستورّية  “األسس   – ياسة في إسرائيل”، الفصل األول  احُلكم والسِّ
الفصل الرابع – “االنتخابات في إسرائيل”، الفصل اخلامس - “نظام احُلكم ومؤسسات 
لطات احملليَّة”، في الفصل  السلطـة في إسرائيل”،الفصل السادس – “احلكم احمللي: السُّ
صفحـة  إسرائيل”  في  السياسّية  “الثقافة  بعنوان:  التعليمي  الكتاب  من  عشر  احلادي 

.)513
يجب التأكيد على أن املواطنني في الدولـة الدميقراطيـّة هم أصحاب السيادة وال ميكنهم  		●

بقضايا جمهور  ملتزم  غير  إلى حاكم  ونقلها  التنازل حتى مبحض خاطر عن سيادتهم 
املواطنني. إن التنازل عن سيادة الّشعب معناه نظام حكم غير دميقراطّي.

كتبته  والذي  الكتاب  هذا  في  الوارد  املقال  دمج  احملبذ  من  الّشعب  سيادة  قضية  في  		●

الدكتورة متار هرمن “بني املجتمع والدولـة، أو: حول املجتمع املدنّي” الذي يتناول قضية 
سيادة الّشعب من ضمن املسائل التي يبحثها.

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



40

ـّة، التسامح واإلجماع  مبدأ التعددي
)مّدة التَّعليم املفّضلة: 2-3 ساعات (

ـّة  التعددي
يفهم التالميذ أن التعدديـّة تعّبر عن املعنى اجلوهرّي والقيمي للدميقراطيـّة وهي قيمة   .1

رئيسية في الدولـة الدميقراطيـّة.
ـّة يعني االعتراف بالتباين ما بني األفراد واملجموعات في  يفهم التالميذ أن مبدأ التعددي  .2
الدولـة واالعتراف بشرعية كّل مجموعة في احملافظة على متايزها وخصوصّياتها وعلى 

تباينها وخصوصيتها والعمل حسب فلسفتها احلياتية.
يفهم التالميذ أن أحد شروط تطبيق مبدأ التعدديـّة هو اعتراف الدولـة بهذا املبدأ، وهو   .3

اعتراف يتمثل في التشريع أيًضا.
ـّة في الدولـة هو تبني التسامح كقيمة  يفهم التالميذ أن أحد شروط تطبيق مبدأ التعددي  .4

من قبل السلطـة، املجتمع وكل واحد من أفراد املجتمع.
ـّة غير مطلق، حيث يجب أن تسود مبادئ دميقراطيـّة  يفهم التالميذ أن تطبيق مبدأ التعددي  .5

إضافية مثل احلسم من قبل األكثرّية واالتفاق.
يفهم التالميذ أن مبدأ التعدديـّة أحياًنا يتعارض ويتناقض مع غايات أخرى للدولة.  .6

هات املختلفة حول الطابع املنشود  يفهم التالميذ أن االعتراف بشرعية كّل واحد من التوجُّ  .7
ـّة والتسامح. لدولة إسرائيل ومسألة “ما هي الدولـة اليهودّية”، يعبر عن مبدأ التعددي

التسامح
يفهم التالميذ أن التسامح نابع من االعتراف بكرامة اإلنسان كقيمة وبحقه أن يكون   .1
مختلفا عن اآلخرين. وبالتالي، يجب علينا كبشر التصرف بتسامح مع أي إنسان آخر. 
يفهم التالميذ أن التسامح يعني األمناط السلوكية التي حتترم كّل إنسان لكونه إنساًنا،   .2

تتحمل آراءه وفلسفته احلياتية حتى إذا أثارت معارضة، غيظا وعدم ارتياح.
الدميقراطيـّة  املبادئ  تطبيق  شروط  أحد  هو  كقيمة  التسامح  تبني  أن  التالميذ  يفهم   .3
ـّة، حريات اإلنسان وحقوقه، حقوق املجموعة – حقوق  باملعنى اجلوهرّي مثل التعددي

األقلّية.
في  األجواء  أجل حتسني  من  وخارجها  املدرسة  في  املتساِمح  السلوك  التالميذ  يذوت   .4

الصف، املدرسة واملجتمع.
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اإلجماع 
يفهم التالميذ أن أحد شروط احلياة مًعا في الدولـة ولتطبيق مبدأ التعدديـّة هو “اتفاق   .1
واسع” بني األفراد واملجموعات في املجتمع – بينهم وبني أنفسهم، وبينهم وبني مؤّسسات 

السلطـة في الدولـة – حول قواعد اللعبة التي يقرها املجتمع وحول مواضيع جوهرّية. 
يفهم التالميذ كيف ُيشتق اإلجماع من فكرة “العقد االجتماعّي” النابع بذاته من األفكار   .2

اإلنسانّية التي تعترف بقيمة اإلنسان ومركزّيته.
يفهم التالميذ أن اإلجماع و “العقد االجتماعّي” يعبران عن االستعداد للتنازل.  .3

يفهم التالميذ أنه في غياب إجماع بني األفراد واملجموعات في املجتمع وبني مؤّسسات   .4
ُعرضة  تكون  الدولـة  فإن  اجلوهرّية(،  واملواضيع  القيم  اللعبة،  قواعد  )حول  السلطـة 

للفوضى العارمة.
الدولـة  التعدديـّة في  مبدأ  لتطبيق  الضرورّية واحليوية  الشروط  أحد  أن  التالميذ  يفهم   .5

الدميقراطيـّة هو االتفاق على مواضيع مركزّية وعلى قواعد اللعبة. 
يفهم التالميذ أن اإلجماع قد ُيَعبَّر عنه على مستويات مختلفة في مجاالت مختلفة.  .6

يفهم التالميذ أن هناك صلة بني مدى اإلجماع وبني مستوى استقرار نظام احلكم؛ كلما   .7
ارتفع مستوى اإلجماع في الدولـة ارتفع مستوى االستقرار.

يعرف التالميذ كيف مييزون بني تعابير شرعية عن عدم االتفاق في النظام الدميقراطّي   .8
وبني تعابير غير شرعية عن عدم االتفاق في الدولـة الدميقراطيـّة. 

يفهم التالميذ أن استعمال ألفاظ غير شرعية للتعبير عن عدم االتفاق يعرض الدميقراطيـّة   .9
واستقرار نظام احُلكم للخطر.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
التعدديـّة، التسامح، اإلجماع، التسوية، االتفاق الواسع.

نلفت انتباهكم:
السلوكي،  القيمي  باملفهوم  والتسامح  اإلجماع  التعدديـّة،  مبادئ:  تذويت  أهمّية  بسبب  		●
ُينصح بأن يحضر املعلم إلى الصّف العديد من األمثلة املستوحاة من التجربة واخلبرة 
الشخصّية للتالميذ، من الصحافة املقروءة واإللكترونّية والسينما. يقوم التالميذ بتحليل 

األمثلة حتليال ناقدا ومدروسا.
راسة ملبادئ التعدديـّة واإلجماع )التي تعبر عن الدميقراطيـّة كقيمة  في عملية التَّعليم والدِّ 		●
باملعنى اجلوهرّي الذي يضع اإلنسان في املركز(، يجب أن نعود إلى الفكرة الدميقراطيـّة وإلى 
فكرة “العقد االجتماعّي” وأن نفحص كيف تنبع املبادئ من هذه األفكار. يجب التأكيد على 
أن التعدديـّة كقيمة تشمل الشرعّية آلراء مختلفة، لثقافات مختلفة وتتيح لألفراد واملجموعات 

االختيار من بني فلسفات حياتية متعّددة تثري عاملهم وتساعدهم على بلورة هويتهم.
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يجب التأكيد على أن التعدديـّة تنطوي على مبدأ سلطة الّشعب، ونعني بذلك سلطة عموم  		●
املواطنني واملجموعات، ومعنى التعدديـّة هو االعتراف باحلق في وجود آراء ومجموعات 
)مثال:  للجميع  وكأنه ممثٌل  الكامل  إلى  تتطرق  تعميمية  مقولة  كّل  فإن  وبالتالي  مختلفة. 
“الّشعب مع اجلوالن”(، ال يعبِّر عن التعدديـّة )راجعوا التمرين الوارد في صفحة 59 من 

الكتاب التعليمي، السؤال 4(.
هات مختلفة  راسة في املدارس اليهودّية يجب إنشاء صلة بني توجُّ في عملية التَّعليم والدِّ 		●
التعليمي(  الكتاب  القسم األول من  الواليات املتحدة )راجعوا  وتيارات دينّية يهودّية في 
وبني التعدديـّة والتسامح؛ بني تسوية “الوضع القائم” )راجعوا القسم األول( وبني املبدأ 
اإلجماع، حيث إن تسوية “الوضع القائم” تعبر عن االتفاق على قواعد  الدميقراطّي – 

اللعبة على الرغم من االختالفات. 
يجب التأكيد على أنه ليس من املمكن تطبيق التعدديـّة بدون التسامح ألن التعدديـّة تعني  		●
االعتراف بحّق وجود آراء ومجموعات مختلفة، بينما يعني مصطلح “التسامح” أنه يجب 
بعدم  تتسبب  التي  اآلراء  واحترام  السلوكي حتمل  املستوى  على  والدولـة  املجتمع  على 

ارتياح لديهما.
بواسطة  نتحملها  ال  مجموعات  أو  آراء  إزاء  متسامحا  تكون  أن  مناقشة صعوبة  يجب  		●

األمثلة التي يحضرها التالميذ، وكيف نتعاطى مع هذه الصعوبة.

مبدأ حسم األكثرّية )مّدة التَّعليم املفّضلة: ساعتان(
يفهم التالميذ أن مبدأ حسم األكثرّية هو إحدى قواعد اللعبة الدميقراطيـّة. يعني هذا املبدأ   .1
أن القضايا السياسّية واالختالفات في الرأي حُتسم بطريقة سلمية، بعد مفاوضات، من 
خالل حسم األكثرّية. وهذا يعني أن الوسيلة حلسم اجلدل هي أن تقوم األكثرّية بحسم 

املوقف.
يفهم التالميذ أن مبدأ حسم األكثرّية في الدولـة الدميقراطيـّة هو مبدأ شرعي طاملا لم يلِغ   .2
بشكل مطلق مبدأ “حقوق اإلنسان واملواطن” وال يحرم األقليات من التمثيل في مجلس 

النواب ومن حقهم في النضال للتعبير عن آرائهم. 
يالحظ التالميذ الفارق بني “حسم األكثرّية الشرعي” وبني “حسم األكثرّية غير الشرعي”   .3

في الدولـة الدميقراطيـّة.
يفهم التالميذ أن “حسم األكثرّية غير الشرعي” يعني أن األكثرّية تخرق قواعد اللعبة   .4
الدميقراطيـّة: يلغي االنتخابات الدميقراطيـّة، حرية التنظم للجميع، حرية التعبير وحرية 

التظاهر، ومن خالل ذلك يحرم األقلّية من إقناع اجلمهور مبوقفه.
يفهم التالميذ أّن مبدأ حسم األكثرّية يتمثل في مبادئ دميقراطيـّة مثل: “سلطة الّشعب”،   .5

“تقييد السلطـة”، “انتخابات”.
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في  التصويت  االنتخابات،  أخرى:  بطرق  يتمثل  األكثرّية  مبدأ حسم  أن  التالميذ  يفهم   .6
مواضيع مختلفة في البرملان واحلكومة، حسم القضايا في احملكمة وغيرها.

يفهم التالميذ أن حالة األكثرّية واألقلّية ليست حالة ثابتة ودائمة؛ بل قابلة للتغيير وهي   .7
متعلقة بالوقت واملوضوع.

يفهم التالميذ أنه في عملية اتخاذ القرارات في حسم األكثرّية هناك طرق متعّددة للجزم   .8
واحلسم في مسألة ما هي األكثرّية: “أكثرّية عادية”، “أكثرّية مطلقة”.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
حسم األكثرّية، األكثرّية، األقلّية، األكثرّية العادية، األكثرّية املطلقة، شرط ضرورّي لكّنه غير 

.
ٍ

كاف

نلفت انتباهكم:
ال داعي للتوسيع واإلسهاب في موضوع طريقة االنتخابات ألن التالميذ سوف يتعلمونه  		●
في مرحلة الحقة: في الفصل الرابع: - مبدأ تقييد السلطـة؛ وفي القسم الثالث، الفصل 

الرابع- االنتخابات في إسرائيل.
يجب أن يتعرف التالميذ على أن مبدأ حسم األكثرّية هو شرط ضرورّي للدميقراطيـّة إال  		●

.
ٍ

أنه غير كاف
يجب أن منيز بني حسم دميقراطّي من قبل األكثرّية قد ميّس مببدأ دميقراطّي أو بأحد  		●
حقوق اإلنسان واملواطن )كوليد تصادم بني قيم ومبادئ وبني حقوق( – وبني حسم غير 
دميقراطّي من قبل األكثرّية مما يعني الشطب املطلق ملبدأ دميقراطّي أو ألحد احلقوق. 

مع  للتعامل  والوحيدة  احلصرية  الوسيلة  ليس  األكثرّية  حسم  أن  على  التأكيد  يجب  		●
االختالفات في وجهات النظر، حيث يسعى املجتمع الدميقراطّي أحياًنا إلى استخدام 
يتّم  وسائل وأدوات أخرى مثل التسوية )راجعوا تسوية “الوضع القائم”( والتجسير – 
اتخاذ القرارات احلاسمة بعد التوصل بني األطراف املختلفني إلى معادلة أو إلى صيغة 
تسوية متفق عليها من قبلهم. هذه الوسيلة تساهم في منع االنشقاق والتشرذم وحتّد من 

التوتر بني األكثرّية واألقلّية.

مبدأ حقوق اإلنسان واملواطن )مّدة التَّعليم املفّضلة: 8 ساعات( 
يفهم التالميذ أن حقوق اإلنسان واملواطن هي حقوق طبيعّية تابعة لإلنسان لكونه إنساًنا.   .1
وليست السلطـة هي من مينح هذه احلقوق لإلنسان وال ميكن حرماُنُه منها أو إلغاؤها.

يفهم التالميذ أن مبدأ حقوق اإلنسان ينطلق من أفكار إنسانّية ترى أن كّل إنسان، لكونه   .2
من البشر، فإّن من حقه احلصول على احلقوق الطبيعّية، بغض النظر عن دينه أو لون 

بشرته أو جنسه.
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اإلنسان،  حقوق  واألصل جلميع  املصدر  هي  اإلنسان  حقوق  قيمة  أن  التالميذ  يعرف   .3
ويفهمون أن فكرة حقوق اإلنسان تعتمد على الرغبة في ضمان الوجود اإلنسانّي باحترام 

وكرامة لكّل بني البشر ومنع املّس بحقوقهم الطبيعّية.
يعرف التالميذ أن حقوق املواطن هي جزء من حقوق اإلنسان، ويفهمون أن خصوصّية   .4

حقوق املواطن تتمثل في كونها تعرِّف حقوق اإلنسان كمواطن في دولته.
يفهم التالميذ أنه تنبثق من كّل واحد من احلقوق أألساسية ألمركزية التالية: في احلرّية،   .5
 – التملك وفي االحترام والكرامة وفي اإلجراء املنصف  في املساواة، في احلياة، في 

معان أخرى يتّم التعبير عنها في احلقوق املنبثقة من كّل واحد منها.
يتعرف التالميذ ويفهمون معنى كل حق من احلقوق أألساس ومشتقاتہ ويعرفون كيفية   .6

التفريق بينھا: مثالً , "الحق فې الحرېہ" الذي تشتق منہ - "حريہ الحركہ". 
يفهم التالميذ أنه إلى جانب االعتراف باحلقوق الطبيعّية لكّل إنسان كونه إنساًنا، يجب   .7

االعتراف بالواجبات املفروضة على كّل إنسان كإنسان ومواطن.
مييز التالميذ بني واجبات اإلنسان كإنسان وبني واجبات اإلنسان كمواطن. يفهم التالميذ   .8
أيًضا  عليهم  القانون،  النابعة من  واجباتهم  إلى  باإلضافة  ومواطنني،  كبني بشر  أنهم 
واجبات أخالقّية في تعاملهم مع اآلخر نابعة من كونهم بشًرا؛ وكذلك واجبات مدنّية في 

ياسة وإلى الدولـة نابعة من كونهم مواطني الدولـة. نظرتهم إلى املجتمع، إلى السِّ
الطبيعّية بدون اشتراطھا في  لكّل إنسان احلق في ممارسة حقوقه  التالميذ أن  يفهم   .9

القيام بواجبات ال عالقة لها باحلق نفسه. 
يفهم التالميذ أن حقوق اإلنسان واملواطن ليست حقوًقا مطلقة: حيث تتناقض وتتعارض   .10
بينها وبني نفسها وبينها وبني القيم، األهداف واملصالح اخلاّصة باملجتمع، وبالتالي فإن 

هذه احلقوق هي حقوق نسبية في جوهرها.
وحيوي  وحمايتها شرط ضرورّي  واملواطن  اإلنسان  أن ممارسة حقوق  التالميذ  يفهم   .11

للدميقراطيـّة باملعنى اجلوهرّي.
واملؤّسسات  )مثل احملاكم  ومؤّسسات  أنظمة، أجھزة  قوانني،  توجد  أنه  التالميذ  يفهم   .12
واملنظمات التطوعية( في كّل دولة دميقراطيـّة ووظيفتها االهتمام بتطبيق حقوق اإلنسان 

واملواطن وحمايتها.
يفهم التالميذ أن االعتراف بحقوق اإلنسان هو وليد نضاالت وتطورات تاريخية، وبالتالي   .13
فإن االعتراف باحلقوق الطبيعّية هو عملية ديناميكية متراكمة وآخذة في التطور ومتعلقة 

باملجتمع وبالوقت وهو ما يتواصل في يومنا هذا.
يفهم التالميذ انه من أجل تطبيق املساواة باملعنى اجلوهرّي فإنه يتّم اللجوء إلى سياسة   .14

ح. التفرېق أو التفضيل املصحِّ

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



45

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
احلقوق الطبيعّية – احلقوق األساسّية، حقوق املواطن، الّتمييز املرفوض، التفرېق املصّحح أو 

ح. التفضيل املصحِّ

ـّة  احلقوق االجتماعي
يتعرف التالميذ على احلقوق االجتماعيـّة.  .1

يفهم التالميذ أن احلقوق االجتماعيـّة متنح من قبل الدولـة للفرد، بخالف حقوق اإلنسان   .2
واملواطن وهي حقوق طبيعّية تولد مع اإلنسان لكونه إنساًنا، والدولـة ال متنحها لإلنسان 

منحا، وإمنا هي ملزمة بحمايتها وتطبيقها. 
يفهم التالميذ أن منح احلقوق االجتماعيـّة من قبل مؤسسات السلطـة في الدولـة يعبر عن   .3
ه الليبرالّي” أو حسب  ياسة االجتماعيـّة االقتصادّية املتبعة في كّل دولة حسب “التوجُّ السِّ

ه االجتماعّي الدميقراطّي”. “التوجُّ
يفهم التالميذ أننا جند في الدولـة الدميقراطيـّة جدال بخصوص التزام الدولـة إزاء تطبيق   .4

احلقوق االجتماعيـّة.
بقيمة  االعتراف  من  نابع  االجتماعيـّة  احلقوق  موضوع  في  اجلدل  أّن  التالميذ  يفهم   .5
“احترام وكرامة اإلنسان”، التي تقضي بأنه يجب توفير مستوى معيشہ أساسّي لكّل 
إنسان من أجل عيش حياته كإنسان حر قادر على التفكير واتخاذ قرارات عقالنية، على 

تقييم ونقد السلطـة.
يفهم التالميذ أن هناك جدال حول السؤال: “ما هو مستوى احلياة األساسّي املطلوب   .6

للمحافظة على احترام وكرامة اإلنسان”.
احلياة  يشمل مستوى  أن  يجب  “ماذا  السؤال:  موقًفا حول  ويبلورون  التالميذ  يناقش   .7

األساسّي”؟

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
احلقوق االجتماعيـّة، مستوى احلياة

حقوق األقليات – حقوق املجموعة
هوّيتها  على  احملافظة  تتوخى  ملجموعات  حقوق  هي  األقليات  حقوق  أن  التالميذ  يفهم   .1
قوميَّة،  مجموعة  مثال:  الدولـة.  في  السكان  غالبية  هوية  عن  التي متيزها  اخلصوصّية 

مجموعة ثقافية، مجموعة دينّية، مجموعة إثنية. 
يتعرف التالميذ على حقوق أملجموعة املختلفة وميّيزون بني هذه احلقوق وحقوق اإلنسان   .2

واملواطن.
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يفهم التالميذ أن حقوق املجموعة متنح لإلنسان لكونه جزًءا من مجموعة فقط، وليس لكونه   .3
إنساًنا، إذ إن هذه احلقوق من املفروض أن حتافظ على الُهوّية املتميزة للمجموعة.

يفهم التالميذ أن مصدر حقوق املجموعة لدى األقليات القوميَّة ليس في كون اإلنسان   .4
إنساًنا، وإمنا تعود جذورها إلى صحوة احلركة القوميَّة في أوروبا. 

يفهم التالميذ أن حقوق املجموعة مُتنح ملجموعات األقلّية من قبل سلطات الدولـة حسب   .5
الفلسفة التي تؤمن بها السلطـة ومصاحلها، وبالتالي يفهم التالميذ أن حقوق املجموعة 

غير معترف بها من قبل كافة الدول.
يفهم التالميذ أن العالقة بني حقوق املجموعة وحقوق اإلنسان واملواطن هي احلق في احلرّية   .6

ألن كّل إنسان له احلرّية في القرار هل يريد التمتع بحقوق املجموعة التي ينتمي إليها.
بحّق  االعتراف  حول  هات  توجُّ ثالثة  الدميقراطيـّة  الّدول  في  توجد  أنه  التالميذ  يفهم   .7

األقليات في احملافظة على هوّيتها وطابعها.
ه املفّضل بالنسبة  هات املختلفة ويحددون موقفهم من التوجُّ يتعرف التالميذ على التوجُّ  .8

لهم.
يفهم التالميذ الفارق بني حقوق املجموعة التي تهدف إلى احملافظة على الُهوّية املتمّيزة   .9
إنسان  لكّل  وتابعة  كونّية  حقوًقا  التي متثل  واملواطن  اإلنسان  حقوق  وبني  للمجموعة، 

باعتباره فرًدا وليس جزًءا من مجموعة.
على  العمل  أجل  من  املجتمع  في  أحياًنا  وتتأطر  تتنظم  املجموعات  أن  التالميذ  يفهم   .10
حتقيق املساواة )مثال: معاقون، نساء، سود(. إال أن هذه املجموعات ال تتنظم من أجل 
حتصيل حقوق متميزة للمحافظة على خصوصّياتها، وإمنا بهدف حتقيق املساواة ألفراد 
املجموعة. لذا، يدور احلديث في هذه احلالة عن حقوق اإلنسان واملواطن وليس حقوق 

املجموعة –حقوق األقلّية.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
حقوق املجموعة، الفدرالّية، احلكم الذاتّي، احلكم الذاتّي اإلقليمي، احلكم الذاتّي اجلماعي - 

الشخصّي, )كوموني(.

نلفت انتباهكم:
الدميقراطيـّة”،  “الفكرة  األول:  الفصل  إلى  العودة  يجب  احلقوق  تعليم موضوع  خالل  	•
وبني احلقوق  كفلسفة حياة ومنط حياة –  وخصوصا للصلة بني الدميقراطيـّة كقيمة – 

كتعبير عن جوهر الدميقراطيـّة.
ُيرجى  اإلنسان  وكرامة  احترام  موضوع  حول  الصّف  في  يجرى  الذي  النقاش  قبيل  	•

مناقشة املقالة التي كتبتها روت جبيزون الواردة في الكتاب التعليمي.
العبر  من  كواحدة  اإلنسان  حقوق  إعالن  مدخل  الصّف  تالميذ  يناقش  أن  املهم  من  	•

املستخلصة من التجربة التاريخية الفظيعة من احلرب العاملية الثانية.
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يجب  األخرى  القيم  وبني  واملواطن  اإلنسان  بني حقوق  التناقضات  تعليم موضوع  في  	•
مشاعر  وبني  واملواطن  اإلنسان  حقوق  بني  التناقضات  مسألة  واستيضاح  مناقشة 
اجلماهيرّية  املصلحة  وبني  واملواطن  اإلنسان  حقوق  بني  التناقضات  وكذلك  اجلمهور 
والعامة. من أجل اإلسهاب في هذه املسائل راجعوا املقال الذي كتبه الباحث اسا كاشير 
ودميقراطيـّة”،  يهودّية  دولة  في  العاّمة  واملصلحة  اجلمهور  مبشاعر  “املس   .)2000(
في كتابه باللغة العبرية بعنوان רוח איש، الصادر عن دار النشر عام عوفيد، تل أبيب 

)صفحة 215 – 229 في هذا الكتاب(.
يجب مناقشة أهمّية مستوى حياة الئق كشرط ضرورّي لوجود اإلنسان احلر املستقل  	•

القادر على التفكير واتخاذ القرارات املنطقية ولألداء كمواطن راشد في الدولـة. 
يجب التأكيد على العالقة بني تطبيق احلقوق لكّل مواطن في الدولـة وبني الشعور باالنتماء  	•

وااللتزام لدى كّل مواطن إزاء املجتمع والدولـة.
واحترامها،  واملختلف  اآلخر  بحقوق  باالعتراف  تلزم  املواطنة  أن  على  التأكيد  يجب  	•
وإسماع  ذاتها  عن  والتعبير  خصوصّياتها  على  احملافظة  في  األقلّية  بحّق  االعتراف 

صوتها بدون حرمانها من هذه احلقوق.
من املهم التعامل مع آراء تعّبر عن التفكير املقولب فيما يتعلق مبواضيع احلقوق ومعاجلتها  	•

في الصف.
من املهم ربط موضوع احلقوق وبني املبادئ الدميقراطيـّة األخرى التي تعلمها التالميذ  	•

حتى اآلن. 
راسة بني موضوع حقوق األقليات – حقوق املجموعة  من املهم الربط خالل عملية التَّعليم والدِّ 	•

وبني الفصل األول: القوميَّة ودولة القوميَّة )القسم الثاني من الكتاب التعليمي(.
راسة بني موضوع احلقوق االجتماعيـّة والفصل  من املهم الربط خالل عملية التَّعليم والدِّ 	•
األول “الفكرة الدميقراطيـّة” – احلرّية واملساواة قيم أساسّية والفصل الثاني: الدولـة 

هات مختلفة الذي تعلمه التالميذ.  الدميقراطيـّة توجُّ
في موضوع حق التملك يجب التأكيد على الفارق بني امللكية املادية وامللكية الروحية. 	•

في موضوع حق اجلمهور في املعرفة، يجب التأكيد على الصلة بني هذا احلق وبني مبدأ  	•
سلطة الّشعب وتقييد السلطـة – أي أن للمواطنني كسادة في دولة قد فوضوا منتخبيهم 
للسيطرة، احلق في املطالبة باملعرفة واملعلومات واحلصول عليها، علًما بأن املعرفة هي 
أحد أمالك اجلمهور. لكي يقوم املواطن بواجباته املدنّية من منطلق وجهة نظر مدروسة 
مؤسسات  أداء  حول  واملعلومات  املعرفة  لديه  تتوفر  أن  يجب  الدميقراطيـّة  الدولـة  في 
السلطـة وأصحاب الوظائف العاّمة ونشاطهم. حول “حق اجلمهور في املعرفة”، راجعوا 
ياسة في إسرائيل” )صفحـة 491  أيًضا القسم الثالث، الفصل العاشر – “االتصال والسِّ

من كتاب املدنيـّات اخلاص باملدارس الثانوية “أن نكون مواطنني في إسرائيل”(.
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الفصل الرابع – مبدأ تقييد السلطـة
)مّدة التَّعليم املفّضلة: 7-8 ساعات( )صفحة 115 من الكتاب التعليمي(

بيدي  املركز  النفوذ  الذي يستهدف احلد من  السلطـة  تقييد  أهمّية مبدأ  التالميذ  يفهم   .1
السلطـة ومنعها من العمل باستبداد وظلم ومن املّس بحقوق اإلنسان واملواطن.

بأن  هناك خطرا  وان  جمة،  موارد  على  وهيمنة  قوة  السلطـة متتلك  أن  التالميذ  يفهم   .2
تقوم السلطـة باستعمال هذه القوة لصالح األفراد واملجموعات الذين تربطها بهم عالقة 

خاصة؛ أو أنها من املمكن أن تستعملها لصاحلها وليس لصالح الدولـة واملجتمع. 
رؤساء  الوزراء،  القضاة،  الكنيست،  أعضاء  يشمل:  أن مصطلح سلطة  التالميذ  يفهم   .3
عاملو جمهور يعملون في وزارات  لطات احملليَّة، املستوى اإلدارّي بني املوظفني –  السُّ
وللسلطات  للحكومة  التابعة  التنفيذية  الهيئات  حكومّية، في شركات حكومّية وفي كافة 

احملليَّة.
السلطـة  مؤسسات  بها  تقوم  فعاليات  عن  تعبر  مختلفة  أمثلة  ويقيمون  التالميذ  يحلل   .4
ال  فعاليات  وبني  واملجتمع  األفراد  إلى خدمة مصلحة  الهادفة  الفعاليات  بني  ويقارنون 
في  تعمل  التي  املُْنَتَخبة  الشخصّيات  مصالح  وإمنا  األفراد  مصلحة  خدمة  إلى  تهدف 
مؤسسات السلطـة. وذلك ليستطيعوا تقييم ونقد املعايير السلوكية التي يتبعها منتخبو 

اجلمهور وعاملو اجلمهور الذين ميثلون ويخدمون عموم املواطنني.
يفهم التالميذ أن الهدف من فصل السلطات، االنتخابات الدميقراطيـّة وإقرار الّدستور   .5
هو تقييد السلطـة. يفحص التالميذ إذا كانت كّل من هذه الوسائل تقيد السلطـة فعال 

ومباذا تقيدها.
ضرورّي  شرط  هي  السلطـة  لتقييد  الوسائل  هذه  من  واحدة  كّل  أن  التالميذ  يفهم   .6

للدميقراطيـّة غير أنها وحدها ال تشكل شرطا كافيا.
يفهم التالميذ أن القوة التي يعطيها الّشعب في الدولـة الدميقراطيـّة للسلطة هي قوة   .7
مقيدة بواسطة أجھزة إشراف ومراقبة: مراقبة مؤّسساتية رسمّية ومراقبة غير رسمّية.

يفهم التالميذ أن جمهور املواطنني الذي يعتبر السيد احلقيقي في الدولـة الدميقراطيـّة   .8
من املفروض أن يراقب ويتابع أفعال القادة لضمان بقاء السيادة بيدي اجلمهور ومطالبته 

بتقدمي تقرير حول قراراتهم وفعالياتهم ومحاسبتهم عليها.
يفهم التالميذ أن من واجبهم املدنّي االحتجاج ضّد قرارات سلطوية تبدو في نظرهم   .9
اللعبة  قواعد  وحسب  القانون  إطار  في  االحتجاج  عملية  تتم  أن  بشرط  الئقة،  غير 

الدميقراطيـّة.
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لطات  فصل السُّ
يفهم التالميذ أن مبدأ سلطة الّشعب يتمثل في نقل زمام احُلكم من الّشعب إلى مندوبيه   .1

في مؤسسات السلطـة.
لطات لضمان حرية املواطن وحمايته من االستبداد الذي  يفهم التالميذ أهمّية فصل السُّ  .2

متارسه السلطـة. 
لطات  لطات ال يعني الفصل التام بني السلطات. السُّ يفهم التالميذ أن مبدأ فصل السُّ  .3

مرتبطة ببعضها حسب القانون وتوجد بينها عالقة من التوازن والكبح واملراقبة.
فيها  تطبق  التي  الّدول  في  لطات  السُّ فصل  من  مختلفة  أشكال  على  التالميذ  يتعرف   .4
دميقراطّيات مختلفة – دميقراطيـّة برملانية أو دميقراطيـّة رئاسية – ويفهمون كيف ميكن 

لطات أن يقيد السلطـة بكل نوع من الّدول الدميقراطيـّة. لفصل السُّ

ـّة  االنتخابات الدميقراطي
شرط  وهي  الدميقراطّي  النظام  في  مركزّي  إجراء  هي  االنتخابات  أن  التالميذ  يفهم   .1

ضرورّي وحيوي لوجود الدميقراطيـّة. 
يفهم التالميذ أنه يتّم التعبير في إجراء االنتخابات عن مبادئ دميقراطيـّة مركزّية مثل:   .2

سلطة الّشعب، حقوق اإلنسان واملواطن، اتفاق واسع على قواعد اللعبة، التعدديـّة.
ياسّي  يفهم التالميذ أن كّل مواطن في االنتخابات الدميقراطيـّة ميارس حقه األساسّي السِّ  .3

في االنتخاب والترشح وهو جزء من احلقوق الطبيعّية لإلنسان واملواطن.
يفهم التالميذ أن ممارسة قيم احلرّية واملساواة هي شرط ضرورّي وحيوي لوجود جهاز   .4

االنتخابات الدميقراطيـّة.
مييز التالميذ بني شروط ضرورّية لالنتخابات الدميقراطيـّة وبني مميزات لطرق انتخاب   .5

مختلفة.
يفهم التالميذ كيف تعمل االنتخابات الدميقراطيـّة على تقييد السلطـة.  .6

يعرف التالميذ أن هناك طرقا انتخابية مختلفة، ويفهمون أن كّل طريقة فيها تعبير عن   .7
قيم املجتمع ومصاحله وان كّل مجتمع يختار طريقة االنتخابات املالئمة له ويجعلها جزءا 

ال يتجزأ من القانون.
يفهم التالميذ أن طرق االنتخابات املختلفة حتاول إنشاء توازن بني املبدأ التمثيلّي لدى   .8

الناخبني وبني املصلحة العاّمة في استقرار السلطـة املُْنَتَخبة وجناعة أدائها. 
يتعرف التالميذ على طرق االنتخاب املختلفة: طريقة االنتخاب حسب األكثرّية، طريقة   .9

االنتخاب النسبّية، الطريقة املختلطة.
يفهم التالميذ حسنات ومساوئ كّل طريقة.  .10

يفهم التالميذ أن الفارق بني طرق االنتخاب في دول مختلفة نابع من األهمّية التي توليها   .11
كّل واحدة من هذه الّدول للمبدأ التمثيلّي واستقرار السلطـة.
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أجھزة املراقبة
مؤّسساتية  “أجھزة  السلطـة:  على  املراقبة  أجھزة  من  نوعني  هناك  أن  التالميذ  يفهم   .1
املواطنني  مببادرة  تعمل  رسمّية”  غير  و“أجھزة  القانون،  منطلق  من  تعمل  رسمّية” 

واملجموعات.
يفهم التالميذ أهمّية كّل واحدة من األجھزة الهادفة إلى تقييد السلطـة ويعرفون ما الدور   .2

الذي ېلعبه كّل جھاز في تقييد السلطـة. 
املراقبة  أجھزة  جانب  إلى  الرسمّية  غير  املراقبة  أجھزة  وجود  التالميذ ضرورة  يفهم   .3

الرسمّية في الدولـة الدميقراطّي.

الّدستور
يتعرف التالميذ على الّدستور ومميِّزاته.  .1

يعرف التالميذ ويفهمون ما هي وظائف الّدستور في الدولـة الدميقراطيـّة وما هي أهميته.  .2
القانون  مكانة  بني  الفارق  ويفهمون  خاصة  أهمّية  للدستور  توجد  ملاذا  التالميذ  يفهم   .3

االعتيادي وبني مكانة الدستور.
يتعلم التالميذ ويفهمون ما هي الفوارق بني دستور رسمّي ودستور مادّي  .4

يفهم التالميذ أن الّدستور يعبر عن اإلجماع   .5
يفهم التالميذ أن وجود الّدستور هو شرط هام لكّنه غير كاف لوجود النظام الدميقراطّي.  .6

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
نسبّية  انتخابات  طريقة  رسمّية،  غير  ومراقبة  إشراف  آلية  رسمّية،  مؤّسساتية  مراقبة  آلية 

طريقة انتخابات أكثرّية، طريقة انتخابات مختلطة، دستور رسمّي، دستور مادّي.

نلفت انتباهكم:
في موضوع تقييد السلطـة يجب خلق الصلة مع “العقد االجتماعّي” ومبدأ سلطة الّشعب  	•
أهمّية  تنبع  الّشعب. ومن هنا  الدميقراطيـّة هو  الدولـة  السيادة في  أّن صاحب  أي   –
املشاركة املدنّية وااللتزام املدنّي ملتابعة ومراقبة ممارسات مؤسسات السلطـة والقيام 
التأكيد على  العامة. من جهة، يجب  باملصلحة  قرارات سلطوية متّس  باالحتجاج ضّد 
مسؤولّية والتزام مؤسسات السلطـة كمندوبي الّشعب للعمل من أجل حتقيق املصلحة 
العاّمة )بالتالي توجد في يدي مؤسسات السلطـة موارد جمة وصالحيات واسعة للعمل(، 
ومن جهة أخرى، اخلطر بإساءة استغالل مؤسسات السلطـة للنفوذ الكبير في يديها إلى 

درجة املّس باملصلحة العاّمة خلدمة مصالح فئوية ضيقة للمتواجدين في احلكم.
يجب التأكيد انه في حال عدم قيام املُْنَتَخبني بواجبهم جتاه جمهور الناخبني أو في حال  	•

إساءة استغاللهم لصالحيتهم فيجب استبدالهم مبندوبني آخرين.
في عملية التَّعليم ننصح بدمج قطع وفقرات من مقال متار هرمن “بني املجتمع والدولـة،  	•

أو: حول املجتمع املدنّي” )راجعوا الصفحات 148-183 من هذا الكتاب(. 
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ـّة  الفصل الثاني – مبدأ سلطة القانون في الدولـة الدميقراطي
)مّدة التَّعليم املفّضلة: 5-6 ساعات( )صفحة 142 من الكتاب التعليمي(

يفهم التالميذ أن “سلطة القانون” في الدولـة الدميقراطيـّة تعبر عن “العقد االجتماعّي”   .1
بني  اللعبة  قواعد  على  االتفاق  عن  يعبر  القانون  بأن  علًما  الدولـة  مواطني  عموم  بني 

املواطنني والسلطـة.
)كل  الّشعب  هو  العصرية  الدميقراطيـّة  الدولـة  في  القانون  مصدر  أن  التالميذ  يفهم   .2
املواطنني(، وان القانون يتّم سنه وتشريعه من قبل مندوبي الّشعب في مؤّسسات السلطـة 

املُْنَتَخبة.
يفهم التالميذ أن القانون فوق اجلميع في الدولـة الدميقراطيـّة، ېفھم من هذا املبدأ أّن   .3
مؤسسات السلطـة مثل باقي املواطنني متساوية أمام القانون وخاضعة للقانون وملتزمة 

باالنصياع للقانون.
املواطنني  واجب  تعني  الدميقراطيـّة  الدولـة  في  القانون”  “سلطة  أن  التالميذ  يفهم   .4

باالنصياع للقوانني التي مّت قبولها باالتفاق – في إجراء دميقراطّي.
يفهم التالميذ أن مضامني القوانني في النظام الدميقراطّي من املفروض أن تعبر عن   .5

القيم الدميقراطيـّة.
اإلجماع،  مثل  أخرى  دميقراطيـّة  ومبادئ  القانون”  “سلطة  بني  العالقة  التالميذ  يفهم   .6
سلطة الّشعب، التعدديـّة، احلق في املساواة، مبدأ حسم األكثرّية ومبدأ تقييد السلطـة.

و“سلطة  مييز التالميذ بني “سلطة القانون” في الدولـة الدميقراطيـّة “باملعنى الشكلّي”   .7
القانون” “باملعنى اجلوهرّي”.

يعرف التالميذ كيف مييزون بني األنواع املختلفة من املُخالََفة )املشابه واملختلف(: “جنائية   .8
عادية”، “سلطوية”، “أيديولوجّية – سياسّية”.

يفهم التالميذ معنى “عدم االنصياع للقانون ألسباب ضميريّہ”. )אי ציות לחוק מטעמי   .9
מצפון(

املُخالََفة  عن  ضميريّہ  ألسباب  لقانون  االنصياع  عدم  يختلف  مباذا  التالميذ  يفهم   .10
األيديولوجّية السياسّية.

يفهم التالميذ أن هناك دوال دميقراطيـّة تعترف بحّق اإلنسان في عدم االنصياع للقانون   .11
ألسباب ضميريّہ وال تعتبره ُمخاِلفا.

فض ألسباب ضميريّہ؟”  يتعاطى التالميذ مع السؤال: “هل يجب على الدولـة االعتراف بالرَّ  .12
فض ألسباب ضميريّہ. ويفهمون ملاذا توجد هناك دول تعترف بالرَّ

يفهم التالميذ أهمّية االنصياع للقانون واخلطر الذي يتهدد الدولـة واملجتمع من جراء   .13
املُخالََفة اجلنائية: ُمخالََفة عاديہ, أيديولوجّية، سلطوية.

يفهم التالميذ ما هو “األمر غير القانونّي بشكل قاطع “، وما معنى “بشكل قاطع “–   .14
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بصورة واضحة وقاطعة. أي، األمر غير القانونّي بشكل قاطع هو أمر ال يوجد أي جدل 
بخصوص عدم قانونّيته، وبالتالي فإّن أي شخص يرى بوضوح كيف يتناقض هذا األمر 

مع القيم اإلنسانّية.
يعرف التالميذ ويفهمون الفوارق بني أمر غير قانونّي وأمر غير قانونّي بشكل قاطع.   .15
من األمثلة الواردة في وسائل االتصال املقروءة واملسموعة واملرئية يعرف التالميذ كيف   .16
مييزون بني أنواع مختلفة من املُخالََفة )جنائية عادية، أيديولوجّية سياسّية، سلطوية(، 

عدم االنصياع ألسباب ضميريّہ، أمر غير قانونّي وأمر غير قانونّي بشكل قاطع.
17.  يفهم التالميذ الفارق بني “سلطة القانون” في الدولـة الدميقراطيـّة وبني سلطة الّشعب 

في دولة غير دميقراطيـّة.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
“سلطة القانون” باملعنى اجلوهرّي، “سلطة القانون” باملعنى الشكلّي، واجب االنصياع للقانون، 
ُمخالََفة جنائية ُمخالََفة عاديہ، ُمخالََفة أيديولوجّية سياسّية، ُمخالََفة سلطوية، عدم االنصياع 

ألسباب ضميريّہ – رفض ضميرّي، أمر غير قانونّي، أمر غير قانونّي بشكل قاطع.

نلفت انتباهكم:
عند تعليم مصطلح “القانون”، من املهم التأكيد على أنه من املفروض أن يكون القانون  	•

ثابتا إال أنه قابل للتغيير حسب احتياجات املجتمع والدولـة. 
من املهم أن يقرأ التالميذ ويحللوا املقال الذي كتبه يتسحاق زمير بعنوان “القانون فوق  	•

اجلميع” )باللغة العبرية في العنوان التالي على شبكة االنترنت
 http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/ezrahot/aezi0006.htm:  
للمجتمع  عليها  ينطوي  التي  املخاطر  ولفهم  القانون”  “سلطة  مبدأ  أهمّية  للوقوف على 

والدولـة الدميقراطيـّة في كّل واحد من أنواع املُخالََفات الواردة في املقال. 
من املهم التركيز على أنه من املفروض تناول االختالفات في وجهات النظر وتسويتها  	•
حسب قواعد اللعبة الدميقراطيـّة. ممنوع استعمال وسائل غير قانونّية وممنوع استعمال 

قوة ملَن ال ميلك الصالحية لذلك.
ومع ذلك فمن املهم أن نعلم  لم نتناول في الكتاب التعليمي مصطلح “العصيان املدنّي”  	•
إنه عمل علني لتغيير قانون /  هو ُمخالََفة أيديولوجّية سياسّية –  أن “العصيان املدنّي” 
ه للرأي العام والذين يقومون به مستعدون لتحمل العقوبة. مبا أّن احلديث  سياسة موجَّ
الهدف  وليس  اجتماعيـّة سياسّية  يتناول قضية  أيديولوجّية سياسّية  ُمخالََفة  عن  يدور 
هو قلقلة “سلطة القانون” ويبذل املُخاِلفون جهودهم إلضفاء طابع غير عنيف لألعمال 
االحتجاجية التي يقومون بها، وبالفعل فإّن مصطلح “العصيان املدنّي” هو عدم انصياع 
civil أي “مدني”، في سياق املجتمع املدنّي، وكذلك مبفهوم “مؤدب” أي بعكس العنيف 
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هذا  في  أو ضميرّي”  سياسّي  “رفض  بعنوان  هيد  دافيد  كتبه  الذي  املقال  )راجعوا 
الكتاب(.

أيًضا  وإمنا  فقط مبفهوم سلمي  ليست  الضمير  أن حرية  للتالميذ  التوضيح  املهم  من  	•
مسألة معتقدات.

األيديولوجّية  املُخالََفة  من  الدميقراطيـّة  والدولـة  املجتمع  على  اخلطر  تناول  املهم  من  	•
الراحل  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  اغتيال  جرمية  اإلطار  هذا  في  نناقش  ياسّية.  السِّ

إسحاق رابني من ِقَبل اليميني يغآل عمير.
ننصح بدمج جتارب تعليمّية )مهام تنفيذ / أعمال بحثية( لكي يذوت التالميذ أهمّية مبدأ  	•

“سلطة القانون” في الدولـة الدميقراطيـّة ويتصرفوا حسب هذا املبدأ.
ميكن مراجعة املواّد التعليمّية التي تدمج جتارب ضمن مهاّم تنفيذية وأعمال بحثية.  
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ـّة )مّدة التَّعليم املفّضلة: 2-3 ساعات(  الفصل و - حدود الدميقراطي
)صفحة 160 من الكتاب التعليمي(

يفهم التالميذ أن ضرورة استعمال وسائل غير دميقراطيـّة متس بحريات املواطن ومبادئ   .1
مجموعات  من  الدميقراطيـّة  حماية  أجل  من  استثنائية سواء  حاالت  في  الدميقراطيـّة 
ًضا  الدولـة معرَّ أمن  يكون  أو عندما  للخطر  تعرِّض استمرارها  للدميقراطيـّة  مناهضة 

للخطر.
يعرف التالميذ أن هناك مفهومني مختلفني يتعاطيان مع ظاهرة املجموعات التي حتاول   .2
مفهوم  بينها:  الفوارق  على  ويتعرفون  للخطر  وجودها  وتعرِّض  بالدميقراطيـّة  املّس 

َتِمَية” واملفهوم الذي يرفض مبدأ “دميقراطيـّة مدافعہ عن نفسھا”. “الدميقراطيـّة احمُلْ
يعرف التالميذ ويفهمون األخطار املتربصة للدميقراطيـّة ولقيمها بتبني كّل من املفاهيم   .3

املذكورة.
يبلور التالميذ موقفا شخصّيا مدروًسا بخصوص كّل من املفهومني.  .4

يتعرف التالميذ على مناذج في مجال التشريع فيما يتعلق بحقوق اإلنسان تطبق في   .5
أوقات الطوارئ وأوقات احلرب عندما يكون أمن الدولـة ُعرضة للخطر. تعبر هذه النماذج 

واألمثلة عن توّجه “دميقراطيـّة مدافعہ عن نفسھا”.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية:
دميقراطيـّة مدافعہ عن نفسھا، االعتقال اإلدارّي.

نلفت انتباهكم:
يجب التركيز على األخطار التي يتعرض لها املجتمع والدولـة الدميقراطيـّة من مجموعات  	•

عنصرّية ومناهضة للدميقراطيـّة، والسيما في ضوء التجربة التاريخية.
ننصح بتجسيد املوضوع من خالل أفالم مختلفة )منها على سبيل املثال الفيلم التلفزيوني  	•

“سكوكي” الذي تناول موضوع النازيني اجلدد(**.
في  “احلدود  موضوع  في  املختلفة  الّدول  على  تطرأ  التي  التغييرات  مواكبة  يجب  	•
الدميقراطيـّة”، مثل التغييرات التي حصلت في الواليات املتحدة بعد أحداث 11 أيلول 

التي شكلت صدمة للمجتمع األمريكي. 
يتناول منع مشاركة  الكنيست،  7أ في قانون أساس:  تعديل بند  مّت   2003 في عام  	•
قائمة مرشحني في االنتخابات البرملانية. جاء في التعديل: “ال تشارك قائمة مرّشحني في 

ميكن مراجعة قائمة األفالم الواردة في املرشد العبري صفحة 267 واختيار األفالم املالئمة للمجتمع العربي   *
منها.
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االنتخابات للكنيست وال يرّشح شخص للكنيست إذا كان في أهداف أو أعمال القائمة 
أو أفعال الشخص، حسب املوضوع، بصورة صريحة أو مفهومة ضمًنا، واحد من البنود 
التالية: 1. عدم االعتراف بوجود دولة إسرائيل كدولة يهودّية دميقراطيـّة؛ 2. التحريض 
دولة  إرهابية، ضّد  منظمة  أو  معادية  لدولة  املسلح،  النضال  دعم   .3 العنصرّية؛  على 
إسرائيل”, عدم السماح في الترشيح لمن قام بزيارة دوله معاديه بدون تصريح رسمي, 

ممكن فحص االمر حسب القانون المعدل في موقع الكنسيت: 
www.Knesset.gov.il/elections 18/heb/list/5.pdf
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ـّة؟  الفصل السابع - ملاذا الدميقراطي
)مدة التعليم املفضلة: ساعتان( )صفحة 167 من الكتاب التعليمي(

للنقاش ويدركون أفضليات الدميقراطيـّة على  يثير التالميذ ويطرحون قضايا ومسائل   .1
األنظمة غير الدميقراطيـّة.

يفهم التالميذ معنى املقولة: “كل مبدأ دميقراطّي هو شرط ضرورّي لكّنه غير كاٍف”.  .2
يفهم التالميذ أن الدميقراطيـّة جتمع كافة املبادئ وبالتالي فهي مرّكبة وشائكة.  .3

بصور  الدميقراطيـّة  املبادئ  تطبق  املختلفة  الدميقراطيـّة  الّدول  أن  التالميذ  يفهم   .4
متفاوتة.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
.

ٍ
شرط ضرورّي وحيوي لكّنه غير كاف

نلفت انتباهكم:
هذا الفصل يلخص القسم الثاني من الكتاب بعنوان “ما هي الدميقراطيـّة”. 	•

دميقراطّي؟”، ننصح  غير  نظام  من  أفضل  الدميقراطيـّة  تعتبر  “ملاذا  مسالة  لتجسيد  	•
بتنظيم منابر نقاش ودمج أفالم مختلفة.
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ياسة في إسرائيل )القسم الثالث( )صفحة 205 من الكتاب التعليمي( احُلكم والسِّ
الفصل األول – اأُلُسس الّدستورّية لدولة إسرائيل 

)مّدة التَّعليم املفّضلة: 6 ساعات( )صفحة 210 من الكتاب التعليمي(

يفهم التالميذ أن أسسا دستورية هي املبادئ األساسّية لنظام احُلكم واملجتمع والتي   .1
تعبر عن القيم واملبادئ التي يسعى املجتمع للعيش حسبها. إن هذه اأُلُسس هي ما يحدد 

طابع الدولـة وهي توّجه مؤسسات السلطـة في عملها.
إضافية  دستورية  ُأُسس  دولة  أي  مثل  مثلها  إسرائيل  في  توجد  انه  التالميذ  يعرف   .2

للتشريع االعتيادي.
القوانني  إعالن االستقالل،   – في إسرائيل  الّدستورّية  اأُلُسس  التالميذ على  يتعرف   .3
ُأُسس  إسرائيل  في  توجد  أنه  ويفهمون   – املواطنة  العودة وقانون  قانون  األساسّية، 

دستورية حتى رغم عدم وجود دستور فعلي فيها.
يفهم التالميذ أهمّية إعالن االستقالل كوثيقة دستورية ترشد وتوجه مؤسسات السلطـة   .4

في عملها.
يتعرف التالميذ على املكانة القانونّية إلعالن االستقالل منذ إقامة الدولـة.  .5

في  وجود دستور رسمّي  لضرورة  واملعارضة  املؤيدة  االدعاءات  على  التالميذ  يتعرف   .6
إسرائيل ويفهمون جوهر اقتراح التسوية – القوانني األساس.

املختلفة في  هات  التوجُّ يعبر عن جزء من  إقرار دستور  أن اجلدل حول  التالميذ  يفهم   .7
املجتمع حيال الطابع املنشود لدولة إسرائيل.

يعرف التالميذ مالحظة الفوارق بني قانون أساس وبني أوامر وتعليمات قانون عادية   .8
حسب املميزات: املكانة، املضمون والشكل.

يفهم التالميذ أن قانونا اعتياديا يجب أن يكون منسجما مع القانون األساس وممنوع   .9
أن يتعارض مع قانون أساس.

في موضوع اجلدال “هل حصلت في إسرائيل ثورة دستورية في أعقاب تشريع القوانني   .10
األساس من عام 1992”، يفهم التالميذ أن اجلدال يدور حول حجم التغيير الذي حصل، 
ويبلورون موقفا  املعارضة في اجلدل  املؤيدة وعلى االدعاءات  يتعرفون على االدعاءات 

مدروًسا في املوضوع.
يتعرف التالميذ على القوانني األساس في إسرائيل ويفحصون املميزات الّدستورّية –   .11
في كّل واحد من القوانني ويفهمون أن القوانني األساسّية  املضمون، املكانة والشكل – 

تضم في طياتها القيم، املعايير واألصول والقواعد لنظام احُلكم في إسرائيل. 
يفهم التالميذ أهمّية القوانني األساسّية في احملافظة على قيم دولة إسرائيل كدولة يهودّية   .12

ودميقراطيـّة.

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



58

يفهم التالميذ ملاذا يشكل قانون العودة وقانون املواطنة جزءا من اأُلُسس الّدستورّية   .13
لدولة إسرائيل. 

يفهم التالميذ ادعاءات مختلف األطراف في اجلدال حول السؤال: “هل قانون العودة هو   .14
قانون يهدف إلى التفرېق أم أنه قانون يعتمد الّتمييز المرفوض بني الناس؟” ويبلورون 

موقفا في هذه املسألة.
يفهم التالميذ أن مصطلح “مواطنة” يعني شبكة العالقات بني الفرد واملجتمع والدولـة   .15

وبني األفراد أنفسهم – العالقة التي تتم حسب قواعد وأصول متفق عليها.
يفهم التالميذ أن مصطلح “مواطنة” ينطوي على فكرة “العقد االجتماعّي” الذي يرى بأن   .16

املجتمع والدولـة هما وليد اتفاق بني الناس – بينهم وبني أنفسهم وبينهم وبني الدولـة.
يفهم التالميذ املفاهيم املختلفة اللتزام املواطنني جتاه الدولـة واملجتمع.  .17

يفهم التالميذ أن واجبات املواطنني في إسرائيل، مثلها مثل أي دولة دميقراطيـّة تهدف   .18
إلى حتقيق احلقوق. مثال: الهدف من دفع الضرائب هو تأمني رفاهية املواطنني، والهدف 

من خدمات األمن هو تأمني وحماية احلق في احلياة واألمن.
يتعرف التالميذ على شروط استحقاق املواطنة حسب قانون املواطنة اإلسرائيلّي ويفرقون   .19
بني شروط احلصول على املواطنة التي تعبِّر عن كون إسرائيل دولة قوميَّة يهودّية، وشروط 

احلصول على مواطنة تعبر عن املبادئ املتبعة في كّل دولة سيادّية.
يتدارس التالميذ السؤال املثير للخالفات: “هل يشكل البند أ في قانون املواطنة الذي   .20

ا مببدأ املساواة؟”  مينح املواطنة من منطلق العودة مّسً

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية:
الدم، وحكم األرض، املواطنة، قانون  العودة، أساس دستوري، قانون أساس، حكم  قانون 

الجنسيه.
نلفت انتباهكم:

يجب اطالع التالميذ على أن البند 4 أ والبند 4 ب في قانون العودة )صفحـة 231 في  	•
الكتاب التعليمي( هما تعديالن قد أدرجا في قانون العودة عام 1970.

على  اتفاق  الدميقراطيـّة  الدولـة  في  املواطنة  أساس  في  يوجد  انه  على  التركيز  يجب  	•
أن تودع صالحيات احُلكم في أيدي املُْنَتَخبني بافتراض أن يعملوا على خدمة املصالح 
العامة. ميكن سحب هذه الصالحية من املندوبني املُْنَتَخبني في حال عدم القيام باملهام 
من  عليه  الذي حصلوا  التفويض  تخطوا شروط  إذا  أو  ناخبوهم،  منهم  يتوقعها  التي 

ناخبيهم وأساءوا استغالل صالحياتهم.
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عات  الفصل الثاني – املجتمع اإلسرائيلّي: مجتمع متعّدد التصدُّ
ع: 5 – 6 ساعات( )صفحة 242 من الكتاب التعليمي( )مّدة التَّعليم املفّضلة لكّل تصدُّ

أهداف عامة
يتعرف التالميذ على املجتمع اإلسرائيلّي ومرّكباته: مجتمع غير متجانس مكون من   .1  

مجموعات مختلفة عن بعضها، مجتمع متعّدد الطوائف ومتعّدد الثقافات.
وتعترف  املجموعة  وحقوق  التعدديـّة  مبدأ  تطبق  إسرائيل  دولة  أن  التالميذ  يفهم   .2  

بحقوق مجموعات مختلفة في احملافظة على خصوصّياتها.
يفهم التالميذ أن املجتمع اإلسرائيلّي مؤلف من تشكيلة كبيرة من مجموعات ذات   .3  

مفاهيم مختلفة في مجاالت مختلفة.
يعترف التالميذ بشرعية الفوارق في وجهات النظر في أسئلة أساسّية في املجتمع   .4  

اإلسرائيلّي.
عات اجتماعيـّة تتسبب في  يالحظ التالميذ أن املجتمع اإلسرائيلّي يعاني من تصدُّ  .5  

حدوث توتر بني املجموعات.
عات ويطلعون  يفهم التالميذ معنى الفارق بني مجتمع تعددي ومجتمع متعّدد التصدُّ  .6  

على املشابه واملختلف بني هذين املصطلحني.
عات متطابقه” ويفهمون  عات متقاطعه” و“تصدُّ يتعرف التالميذ على مصطلحي “تصدُّ  .7  
عات على شدة التوتر بني املجموعات املختلفة  كيف يؤثر كّل واحد من أنواع هذه التصدُّ

في املجتمع. 
عات  يفهم التالميذ األخطار التي تتهدد املجتمع اإلسرائيلّي كونه مجتمعا متعّدد التصدُّ  .8  
ويفهمون أن التوتر بني املجموعات املختلفة قد يتسبب في نشوء أمناط من التفكير املقولب 
السلبي لدى كّل مجموعة بخصوص املجموعات األخرى ويكونون مدركني لألخطار التي 

تتهدد املجتمع اإلسرائيلّي من جراء ذلك.
عات وطرق التعبير عن كّل  يفهم التالميذ أسباب وعوامل حدوث كّل واحد من التصدُّ  .9  

ع. تصدُّ
10. يتعرف التالميذ على األجھزة املختلفة التي تطورت في الدولـة من أجل تخفيف التوتر   
عات االجتماعيـّة، ويفهمون كيف تساهم كّل واحدة من هذه األجھزة في  النابع من التصدُّ

تخفيف التوتر.
11. يتعرف التالميذ على العوامل املوجودة في الواقع اإلسرائيلّي والتي تعيق األفراد   

واملجموعات في دولة إسرائيل من حتقيق حقوقها.
عات فإّن ذلك يؤثر على اجلهاز  12. يفهم التالميذ انه كون إسرائيل دولة متعّددة التصدُّ  

ياسّي في املجتمع. ياسّي وعلى اخلطاب السِّ السِّ
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عات: هل ميكن إلغاؤه وشطبه أو  يبلور التالميذ مواقف معللة بخصوص كلٍّ من التصدُّ  .13
هل ميكن على األقل تخفيف التوترات بني املجموعات وكيف.

ينمي التالميذ الفهم والتسامح واالحترام في التعامل مع املجموعات املختلفة ويتقبلون   .14
أبناء املجموعات كمتساوين في املجتمع.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية:
عات متطابقه، فرن االنصهار )البوتقة(، مجتمع غير  عات متقاطعه، تصدُّ مجتمع تعددي، تصدُّ

متجانس - متعّدد الثقافات.

نلفت انتباهكم:
من  واحد  كّل  في  راسة  والدِّ التَّعليم  عملية  في  املذكورة  األهداف  مع  التعامل  يجب  	•
عات. ويجب أن ننتبه بشكل خاص لتعزيز الفهم، التسامح، االنفتاح واالحترام  التصدُّ

جتاه املجموعات املختلفة وتقبل أبناء املجموعات كمتساوين في املجتمع.
لتعزيز  حتتية  وبنية  كأساس  املختلفة  املجموعات  بني  واحلوار  اللقاءات  تشجيع  يجب  	•

الفهم، التسامح، االنفتاح واالحترام لتقبل اآلخر وتسوية اخلالفات بطرق سلمية.
لقاءات بني تالميذ من مجموعات  تنفيذ تشمل  راسة مهّمة  الدِّ ننصح بأن تشمل عملية  	•

مختلفة من أجل تخفيف التوتر وإنشاء حوار بني املجموعات املختلفة.

ع القومي  أهداف في مسألة التصدُّ
يتعرف التالميذ على مميزات املجتمع العربي ومميزات املجتمع الدرزي في اسرائيل.  .1

ع القومي ويفهمون درجة تعقيد �ل سبب من  يتعرف التالميذ على مختلف أسباب التصدُّ  .2
االسباب.

في  مؤّسساتية  القومي: متييزات  ع  التصدُّ عن  التعبير  ويفهمون طرق  التالميذ  يتعرف   .3
التشريع وتوزيع املوارد والّتمييز االجتماعّي.

يقدر التالميذ ويقيمون إلى أي درجة كّل واحدة من طرق التعبير هي متييز مرفوض أو   .4
تفريق مشروع ويعرفون كيفية تعليل تقييمهم.

ع االقتصادّي االجتماعّي وان  ع القومي والتصدُّ يفهم التالميذ أن هناك متاسا بني التصدُّ  .5
عات متداخلة. عات هي تصدُّ هذه التصدُّ

يحلل التالميذ جداول إحصائية ويستخلصون العبر.  .6

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
ع القومي، التقليدية والعصرية، الّتمييز املؤّسساتي، الّتمييز االجتماعّي. التصدُّ
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نلفت انتباهكم:
يانات والطوائف في الدولـة هم مواطنو الدولـة ومن  يجب التأكيد على أن أبناء مختلف الدِّ 	•

حقهم احلصول على املساواة في احلقوق.
القومية،  عات  من أجل حتقيق األهداف وبناء املفاهيم والعبر بخصوص عوامل التصدُّ 	•
ع مع ما تعلمه التالميذ في الصف: في  ع وتعابير التصدُّ يجب الربط بني عوامل التصدُّ
التمهيد “إعالن االستقالل – أساس دولة إسرائيل”، في قسم “ما هي الدولـة اليهودّية”، 
الفصل األول: “القوميَّة ودولة القوميَّة” في الفصل الرابع، الذي يتناول “مميِّزات دولة 
إسرائيل كدولة يهودّية”. كذلك يجب الربط بني ما يتعلمه التالميذ في هذا الفصل في 
التسامح،  ـّة،  التعددي وخصوصا  الدميقراطيـّة  مبادئ  وبني  القومي  ع  التصدُّ مسألة 

اإلجماع، احلق في املساواة وحقوق األقليات.
يجب مناقشة موضوع مصادرة األراضي وموضوع يوم األرض في املجتمع العربي. 	•

جديد  قومي  طريق  إليجاد  “احلاجة  جبران:  سالم  كتبه  الذي  املقال  مبراجعة  ننصح  	•
للجماهير العربيَّة في إسرائيل”. 

ع الديني أهداف في مسألة التصدُّ
ع الديني. يتعلم التالميذ ويفهمون عوامل وأسباب التصدُّ  .1

ع الديني ومييزون بني طرق تعبير شرعية  يقيم التالميذ طرق التعبير املختلفة عن التصدُّ  .2
وطرق تعبير غير شرعية في النظام الدميقراطّي. 

يفهم التالميذ إلى أي مدى تعبر تسوية “الوضع القائم” عن اإلجماع.  .3
ع الديني. يفحص التالميذ تسوية “الوضع القائم” كوسيلة للتعامل مع التصدُّ  .4

يتعرف التالميذ على االدعاءات املستعملة في اجلدال حول العالقات بني الّدين والدولـة   .5
في إسرائيل.

يبلور التالميذ موقفا مدروًسا في مسألة مكان الّدين وموقعه في دولة إسرائيل.  .6

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
ع قومي، مجموعة دينّية، مجموعة تقليدية، مجموعة َعلمانّية. تصدُّ

نلفت انتباهكم:
يجب ربط هذا الفصل مببادئ الدميقراطيـّة وخصوصا التعدديـّة، التسامح، اإلجماع،  	•
حقوق اإلنسان واملواطن وحقوق املجموعة التي تعلمناها في قسم “ما هي الدميقراطيـّة” 

)القسم الثاني من الكتاب التعليمي(
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ع الطائفي أهداف في مسألة التصدُّ
يتعرف التالميذ على املبنى االجتماعّي االقتصادّي في إسرائيل وعلى مصطلح “الطبقات   .1

االجتماعيـّة”.
ع الطائفي واملجاالت املختلفة التي ينعكس  يعرف التالميذ ويفهمون عوامل نشوء التصدُّ  .2

من خاللها.
يفحص التالميذ ويقيمون طرق تعامل املجتمع اإلسرائيلّي مع هذا املوضوع بهدف احلد   .3

من الفجوات بني املرّكبات املختلفة.
ع االجتماعّي االقتصادّي هو  ع الطائفي والتصدُّ يفهم التالميذ النسق القائم بني التصدُّ  .4

عات املتداخلة. ما نسميه التصدُّ

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
عات متداخلة، نظرة منطية  اشكنازي، شرقي، طبقات اجتماعيـّة، احلركية االجتماعيـّة، تصدُّ

أو مقولبة. 

نلفت انتباهكم:
يجب أن نربط املواّد الواردة في هذا الفصل مع املواّد الواردة في “ما هي الدولـة اليهودّية”: - 
هات مختلفة، الفصل اخلامس مميزات دولة كدولة يهودّية؛  الفصل الثاني – دولة إسرائيل: توجُّ
في القسم “ما هي الدميقراطيـّة” – للفصل الثالث - مبادئ النظام الدميقراطّي: التعدديـّة 
والتسامح؛ وفي القسم الثالث - - للفصل األول اأُلُسس الّدستورّية – املواطنة في إسرائيل.

ياسّي  ع األيديولوجّي السِّ أهداف في مسألة التصدُّ
يفهم التالميذ جوهر اخلالف حول حدود دولة إسرائيل والتغييرات التي طرأت على هذه   .1

املسألة منذ إقامة الدولـة.
والعرب  اليهود  بني  خالف  هو  إسرائيل  دولة  حدود  حول  اخلالف  أن  التالميذ  يفهم   .2

الفلسطينيني، من جهة، وخالف أيًضا بني اليهود أنفسهم، من جهة أخرى.
يفهم التالميذ العالقة بني حل النزاع اإلسرائيلّي العربي واإلسرائيلّي الفلسطيني وبني   .3

ياسّي. ع األيديولوجّي السِّ التصدُّ
في  )الصقور(  واليمينية  )احلمائم(  اليسارية  السياسّية  التيارات  على  التالميذ  يتعرف   .4
اجلدال القائم اليوم حول حدود الدولـة وحول حق الفلسطينيني في تقرير املصير كدولة 

ذات سيادة، ويفهمون مواقف كّل واحد من اجلانبني من هذا اخلالف.
ياسّي. ع األيديولوجّي السِّ يتعرف التالميذ ويفهمون عوامل وأسباب التصدُّ  .5

يبلور التالميذ موقفا مدروًسا في هذه املسألة.  .6
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ياسّي ومييزون  ع األيديولوجّي السِّ يتعرف التالميذ على طرق التعبير املختلفة عن التصدُّ  .7
بني فعاليات شرعية وفعاليات غير شرعية.

يفهم التالميذ أهمّية حل النزاع بطرق سلمّية على خلفية القيم واملبادئ الدميقراطيـّة.  .8

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
احلمائم والصقور )اليمني واليسار(، فكرة أرض إسرائيل الكبرى، تسوية إقليمية، احلق في 

تقرير املصير.

نلفت انتباهكم:
اللعبة  قواعد  تتم تسويتها حسب  النظر  أن االختالفات في وجهات  التأكيد على  يجب  	•
الدميقراطيـّة، ليس بالقوة وإمنا بالوسائل القانونّية فقط. كذلك يجب التركيز على املخاطر 
التي تتهدد املجتمع والدولـة الدميقراطيـّة من منح الشرعّية للعنف واستعمال الوسائل 
غير القانونّية )التي من املمكن أن تصبح متطرفة إلى درجة اغتيال رئيس وزراء كما حدث 

عند اغتيال إسحاق رابني من قبل القاتل اليميني يغآل عمير(.
ننصح باالستعانة بكتاب הארץ לגבולותיה סביב )2003(. האגף לת”ל וכרטא ישראל,  	•

ירושלים.

أهداف في مسألة عدم املساواة بني اجلنسني – بني الرجال والنساء
يفهم التالميذ أهمّية تعليم املوضوع واخلطر الذي يتهدد الدولـة عند التعامل بصورة غير   .1

متساوية مع النساء.
يفهم التالميذ أن هناك فجوة بني تشريع يتطرق بصورة متساوية للنساء والرجال وبني   .2

تطبيق القوانني على أرض الواقع.
يتعرف التالميذ على املجاالت املختلفة في الواقع اإلسرائيلّي التي تشهد متييزا ممنوعا   .3
الواقع  في  والنساء  الرجال  بني  املساواة  انعدام  في  يتمثل  النساء،  بحق  مقبول  وغير 

اإلسرائيلّي.
يفهم التالميذ األسباب املختلفة لعدم املساواة بني اجلنسني في إسرائيل وأسباب نظرة   .4

املجتمع جلمهور النساء عموًما.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
مساواة، متييز ممنوع وغير مقبول، تفرقة، تفضيل مصحح، مكانة شخصّية.
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نلفت انتباهكم:
يجب الربط بني هذا املوضوع وموضوع احترام وكرامة اإلنسان ومع احلق في املساواة  	•

التي تعلمناها في الكتاب التعليمي في فصل “حقوق اإلنسان”.
عات بشكل عام يجب أن يقوم املعلم بدمج فعاليات  راسة ملسألة التصدُّ في عملية التَّعليم والدِّ 	•
ونشاطات ومهام لزيادة تعاطف جمهور التالميذ مع املجموعات املختلفة وزيادة حساسية 

التالميذ ومراعاتهم للغير وإبداء السلوك املتساِمح من منطلق االحترام املتبادل.
ننصح أن يشاهد التالميذ فصوال من املسلسل التلفزيوني תקומה “االنبعاث” علًما بأن  	•
عات( في املجتمع اإلسرائيلّي )ميكن  عات )التصدُّ فصوال منه قد تناولت موضوع التصدُّ

شراء هذه الفصول من سلطة البث على هاتف رقم 02-5015646(
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الفصل الثالث - األحزاب في إسرائيل 
)مّدة التَّعليم املفّضلة: 3-4 ساعات( )صفحة 323 من الكتاب التعليمي(

وكونها شرطا ضرورّيا  الدميقراطّي  النظام  تطبيق  في  األحزاب  أهمّية  التالميذ  يفهم   .1
وحيويا لكّنه ليس شرًطا كافيا لوجود الدولـة الدميقراطيـّة.

يفهم التالميذ الوظائف واألدوار التي تقوم بها األحزاب في الدولـة الدميقراطيـّة.  .2
أنشطة  خالل  من  عنها  التعبير  يتّم  التي  الدميقراطيـّة  املبادئ  على  التالميذ  يتعرف   .3

األحزاب.
مجتمع   – “إسرائيل  مادة  في  تعلمناه  الذي  املوضوع  بني  العالقات  التالميذ  يفهم    .4
عات” وبني موضوع “األحزاب في إسرائيل”. وبالتالي يفهم التالميذ أن  متعّدد التصدُّ
عات القائمة في املجتمع اإلسرائيلّي مع  بعض األحزاب في إسرائيل تعكس حالة التصدُّ

عات. اإلشارة إلى أن بعض هذه األحزاب منت بفعل هذه التصدُّ
عات املختلفة.  يشخص التالميذ لدى األحزاب املختلفة املظاهر التي تدل على التصدُّ  .5

يتعرف التالميذ على مميزات األحزاب في إسرائيل.  .6
يفهم التالميذ التغييرات التي طرأت خالل العقد األخير على اجلهاز احلزبي اإلسرائيلّي   .7

والعوامل التي ساهمت في ذلك.
يفهم التالميذ ما هي االنتخابات التمهيدية )البراميريز( ويحللون إيجابيات وسلبيات هذه   .8

الطريقة.
يفحص التالميذ ويقيمون حسب مبادئ الدميقراطيـّة ما هي الطريقة املفضلة في إسرائيل   .9

كدولة دميقراطيـّة لتحديد قائمة املرشحني )براميريز أو جلنة منظمة(.
يفهم التالميذ ما هي مجموعة املصلحه لوجود الدميقراطيـّة في الدولـة.  .10

يقارن التالميذ بني مجموعة املصلحه واحلزب.  .11
يفهم التالميذ أهمّية مجموعة املصلحه لوجود الدميقراطيـّة في الدولـة.  .12

يشخص التالميذ أنواعا مختلفة من مجموعات املصالح.  .13
مييز التالميذ بني تعابير شرعية وتعابير غير شرعية في نشاطات مجموعات املصالح.  .14

يفهم التالميذ كيف تؤثر مجموعات املصالح واالنتخابات التمهيدية على انخفاض مكانة   .15
األحزاب في إسرائيل.

يفحص التالميذ حسب معايير قياس وفحص وظائف األحزاب في الدولـة الدميقراطيـّة   .16
إلى أي درجة تقوم األحزاب املختلفة في إسرائيل بوظائفها ومهامها.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
حزب، حزب مسيطر، أحزاب موالية، حزب لسان امليزان )بيضة القبان לשון המאזניים(، 

مجموعة املصلحه، انتخابات دميقراطيـّة.
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نلفت انتباهكم:
ننصح بدمج جتارب للتالميذ بواسطة مهام تنفيذية** وأعمال بحثية** ومنابر نقاش***.  	•

املجتمع  بني  هرمن،  متار  الدكتورة  كتبته  الذي  املقال  من  بفقرات  باالستعانة  ننصح  	•
والدولـة، أو: حول املجتمع املدنّي في النقاش حول األحزاب في إسرائيل. 

راجعوا الفصل الذي يتناول موضوع املهمة التنفيذية في هذا الكتاب.  *
راجعوا الفصل الذي يتناول موضوع “بحث” )أبحاث التالميذ( في هذا الكتاب.  **

ميكن التشاور مع املسؤولني في مركز غيلو للتربية املدنية والدميقراطية في اجلامعة العبرية في القدس أو   ***

أية مؤسسة أخرى لها مساهمة حول موضوع منابر النقاش. 
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الفصل الرابع – االنتخابات في إسرائيل 
)مّدة التَّعليم املفّضلة: 3 ساعات( )صفحة 337 من الكتاب التعليمي(

يفهم التالميذ أهمّية أن يقوم كّل مواطن بالتصويت في االنتخابات كنوع من املشاركة   .1
السياسّية ذات التأثير على احلياة السياسّية في الدولـة بل وحتى القدرة على التغيير.

يفهم التالميذ أن احلق في االنتخاب والترشيح هو حق سياسّي – حق من حقوق املواطن   .2
التي تعتبر جزءا من احلقوق الطبيعّية لإلنسان.

يفهم التالميذ بواسطة أمثلة بأن حق اإلنسان في االنتخاب والترشيح ليس مطلقا وقاطعا   .3
بل هو خاضع للقيود التي يفرضها القانون.

مييز التالميذ في طريقة االنتخاب املتبعة في إسرائيل بني املميزات التي تعتبر شرطا   .4
ضرورّيا وحيويا لكّل طريقة انتخاب دميقراطيـّة، وبني مرّكبات هي وليدة اختيار املجتمع 

اإلسرائيلّي.
يفهم التالميذ أسباب وجود طريقة االنتخاب للكنيست في إسرائيل، هي طريقة نسبية   .5

وليست طريقة األكثرّية.
للمجتمع  املنشودة  االنتخاب  طريقة  هي  ما  مسألة  في  مدروًسا  موقفا  التالميذ  يبلور   .6
املجتمع  بطابع  يتعلق  فيما  طريقة،  كّل  وسلبيات  بإيجابيات  يتعلق  فيما  إسرائيل  في 

اإلسرائيلّي، وفيما يتعلق بنظام التعدديـّة احلزبية.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
مميزات االنتخابات الدميقراطيـّة، طريقة االنتخابات حسب قوائم، انتخابات شخصّية، طريقة 

انتخاب قطرية، طريقة انتخاب نسبية، طريقة االنتخاب باألكثرّية.

نلفت انتباهكم:
راسة في هذا الفصل مع مبادئ الدميقراطيـّة التي تعلمناها  يجب ربط عملية التَّعليم والدِّ 	•
في قسم “ما هي الدميقراطيـّة”: في الفصل األول– “العقد االجتماعّي”؛ في فصل جـ - 
مبدأ سلطة الّشعب، مبدأ حسم األكثرّية، التعدديـّة، اإلجماع؛ وفي فصل د – مبدأ تقييد 

السلطـة – انتخابات دميقراطيـّة.
ننصح بإجراء نقاش يدمج قيام زمالء التالميذ بعملية التدريس وإقامة منابر نقاش حول  	•
مسألة “ما هي طريقة االنتخاب املنشودة للمجتمع في إسرائيل” )راجعوا الهدف 6(. 
كذلك، ننصح بدمج عمل من خالل مواقع انترنت ذات صلة، وفي فترات االنتخاب تشجيع 
إعداد مهام تنفيذية وأعمال بحثية في مسائل مثل “نشاط األحزاب” “برامج األحزاب”.

ف الشروط  نذكركم! عام 2003 مّت تعديل بند 7 أ في قانون أساس: الكنيست، الذي يعرِّ 	•
التي متنع فيها مشاركة قائمة مرشحني أو مرشح وحيد في االنتخابات للكنيست )راجعوا 

التفاصيل من خالل قراءة فصل “حدود الدميقراطيـّة” في هذا الكتاب(.
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الفصل اخلامس - نظام احُلكم ومؤسسات السلطـة في إسرائيل 
)مّدة التَّعليم املفّضلة: 30 ساعة( )صفحة 352 من الكتاب التعليمي(

نظام احُلكم في إسرائيل – نظام برملاني خالص
يتعرف التالميذ على مميزات النظام البرملاني في إسرائيل.  .1

بني  املتبادلة  العالقات  يحدد  إسرائيل  في  املتبع  احُلكم  نظام  نوع  أن  التالميذ  يفهم   .2
لطات في الدولـة. مؤسسات السلطـة الثالث ويبلور مبدأ فصل السُّ

يعرف التالميذ ويفهمون أن على السلطـة في الدولـة الدميقراطيـّة االلتزام بتحقيق حقوق   .3
املواطنني وحمايتها، العمل من أجل املصلحة العاّمة – مصلحة اجلمهور مع اإلشارة إلى 

أن القوانني املختلفة تنّص على التزام السلطـة في هذا السياق جتاه املواطنني.

نلفت انتباهكم: 
البداية  الفصل في  التالميذ في هذا  نعلم  فإّننا  الكتاب  املتبع في  اللولبي  املبدأ  حسب  	•
لطات في إسرائيل. وبالتالي ففي هذه املرحلة علينا التركيز على وظائف  ُأُسس فصل السُّ
بتعليم مبدأ فصل  نقوم  وأدوار وصالحيات كّل واحدة من السلطات، وفي وقت الحق 

لطات في إسرائيـل والعالقات املتبادلة بني مختلف السلطات. السُّ
عملية  تتم  بحيث  التالميذ  بها  يقوم  بحثية محدودة  أعمال  أو  تنفيذ  مهام  بدمج  ننصح  	•
راسة بهذه  راسة عبر جتربة فعالة خارج الصّف في مؤسسات السلطـة املختلفة. الدِّ الدِّ
الطريقة تتيح للطالب تطبيق النظرية التي تعلموها في الصّف وجتعل املوضوع محسوًسا 
راسة من  وله صلة بالشؤون اآلنية التي تهم التالميذ مما ينمي لديهم التفكير الناِقد. الدِّ
خالل التجربة الفعلية واملمارسة التطبيقية تنمي لدى التالميذ القدرة على حتليل مسائل 
وقضايا سياسّية وأن يكونوا مواطنني ناقدين قادرين على رؤية مختلف جوانب الصورة 
الشاملة، وبوسعهم نقد أداء منتخبي اجلمهور وعمل مؤسسات السلطـة وتقدمي مختلف 
املسؤولّية  معايير  عبر  وذلك  البحث،  بساط  على  املطروحة  السياسّية  للقضايا  احللول 
العامة،  باملصالح  واالهتمام  املواطنني،  جمهور  جتاه  السلطـة  منتخبي  من  املطلوبة 

واحملافظة على حقوق اإلنسان واملواطن واإلدارة السليمة.

السلطـة التشريعية: الكنيست
تعبِّر عن سيادة الّشعب ومتثل غالبية  النواب –  مجلس  يفهم التالميذ أن الكنيست –   .1
املجموعات في املجتمع. وهكذا يتّم التعبير عن مبدأ سلطة الّشعب ومبدأ التعدديـّة – 

التمثيلّية.
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يفهم التالميذ أن الكنيست هي ذات مكانة أعلى من سلطتي احُلكم اأُلْخَرَينْي عمال بقانون   .2
أساس: الكنيست، ويفهمون أن هذه املكانة األعلى متجسدة في دورها كسلطة تأسيسية 

وسلطة تشريعية.
يتعرف التالميذ على عمل الكنيست ويفهمون أنه يتّم حسب قواعد اللعبة الدميقراطيـّة   .3
بطريقة املفاوضات في النقاشات التي تتم بحضور األعضاء أو في مختلف اللجان ومن 

خالل حسم األكثرّية التي يتّم التوصل إليها بالتصويت.
يفهم التالميذ أهمّية التقسيم إلى معارضة وائتالف في عمل الكنيست، ويفهمون أنه لوال   .4

وجود املعارضة الفعالة فال وجود للدميقراطيـّة. 
يفهم التالميذ انعكاسات التقسيم إلى معارضة وائتالف على عمل الكنيست.  .5

يفهم التالميذ أهمّية إجراء تشريع القانون على مراحل.   .6
يشخص التالميذ املبادئ الدميقراطيـّة في كّل واحدة من مراحل التشريع.  .7

الدولـة  في  الشكلّي  باملعنى  القانون  يعبر عن سلطة  التشريع  إجراء  أن  التالميذ  يفهم   .8
الدميقراطيـّة.

القواعد  حسب  قانون  سن  إجراء  أن  القوانني(  حول  أمثلة  بواسطة   ( التالميذ  يفهم   .9
واألنظمة واألصول ال يضمن أن يكون مضمون القانون الئقا باملعنى اجلوهرّي أي أن 

ينسجم مع القيم الدميقراطيـّة.
يفهم التالميذ ما هي احلصانة بشكل عاّم، ويطلعون على الفوارق بني احلصانة املوضوعية   .10

واحلصانة الشخصّية )راجعوا التغيرات في موقع مدنيات(.
يفهم التالميذ أهمّية مبدأ احلصانة ويتعرفون على األسباب املبررة ملنح احلصانة ألعضاء   .11

الكنيست.
يفهم التالميذ أن مبدأ احلصانة مناقض ملبدأ املساواة أمام القانون، لكن الهدف منه هو   .12

ضمان حرية العمل لدى عضو الكنيست في القيام مبهمته.
الكنيست”  ألعضاء  الشخصّية  احلصانة  إلغاء  يجب  “هل  املوضوع  التالميذ  يناقش   .13

ويبلورون موقفا مدروًسا.
يبلور التالميذ موقفا في موضوع حقوق أعضاء الكنيست والتقييدات املفروضة عليهم.  .14

في صالحيات  الدميقراطيـّة  مبادئ  انعكاس  كيفية  تشخيص  ويتعلمون  التالميذ  يفهم   .15
وأداء السلطـة التشريعية – الكنيست.

يقيم التالميذ هل وإلى أي مدى يتّم عمل الكنيست حسب مبادئ الدميقراطيـّة.  .16

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
مجلس النواب، سلطة تأسيسية، كتلة، معارضة، ائتالف، االجتماع العام للكنيست )جلسات 
الهيئة الكاملة(، جلنة كنيست، تشريع رئيسي، تشريع ثانوي، اقتراح قانون حكومّي، اقتراح 

قانون شخصې، حصانة شخصّية – محاكماتية، إجرائية، حصانة موضوعية.
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نلفت انتباهكم:
ال يتناول هذا الفصل العالقات املتبادلة بني السلطـة التشريعية / السلطـة القضائية /  	•
السلطـة التنفيذية. وبالتالي ال بد من تعليم موضوع “السلطـة التشريعية: الكنيست” إلى 

جانب األهداف.

السلطـة التنفيذية: احلكومة 
يفهم التالميذ أن مصطلح السلطـة التنفيذية يشمل صالحيات ووظائف عديدة تقوم بها   .1
احلكومة كونها سلطة مستقلة، وليس فقط لكونها سلطة تقوم بتنفيذ القوانني التي أقرتها 

الكنيست.
يفهم التالميذ أنه يوجد في عمل السلطـة التنفيذية تعبير عن مبادئ دميقراطيـّة مثل مبدأ   .2

سلطة الّشعب، التعدديـّة واإلجماع.
يفهم التالميذ أن احلكومة كسلطة ُحكم ملتزمة بالعمل لصالح اجلمهور ومسؤولة أمام   .3

جمهور املواطنني الذين يشكلون صاحب السيادة في الدولـة.
يفهم التالميذ أسباب تشكيل حكومة ائتالفية في إسرائيل وإيجابيات إقامة ائتالف واسع   .4

باملقارنة مع ائتالف عادي.
يتعرف التالميذ على املبادئ الدميقراطيـّة التي تتمثل في إقامة حكومة ائتالف.  .5

يتعرف التالميذ على املبنى االئتالفي للحكومة العاملة في أثناء دراستهم للمادة، يحللون   .6
السليمة  اإلدارة  الدميقراطيـّة،  مبادئ  مع  تتالءم  مدى  أي  إلى  ويحكمون  نشاطاتها 

واملصلحة العامة.
الكنيست،  التالميذ ما هي مكانة رئيس احلكومة في إسرائيل في احلكومة وفي  يفهم   .7

ويفحصون صالحياته وأداءه في ضوء قانون أساس: احلكومة.
يفهم التالميذ أن مصدر نفوذ احلكومة تابع من بند 32 من قانون أساس: احلكومة:   .8
احلكومة وصالحياتها احلصرية في إقرار أنظمة لحالة الطوارئ وأنظمة لحالة الدفاع 

)حالة الطوارئ(.
دفاعية  أنظمة  إقرار  في  احلكومة  متلكها  التي  الكثيرة  الصالحيات  أن  التالميذ  يفهم   .9

وأنظمة لحالة الطوارئ متنحها نفوذا كبيرا.
عموما،  إسرائيل  في  بالدميقراطيـّة  قد متس  القبيل  هذا  من  أنظمة  أن  التالميذ  يفهم   .10

وبحقوق اإلنسان واملواطن على وجه اخلصوص، وبالتالي هناك قيود على إقرارها. 
يطلع التالميذ على الفوارق بني املسؤولّية احلكومّية – مسؤولّية مشتركة للحكومة )رئيس   .11
احلكومة والوزراء( جتاه الكنيست – وبني املسؤولّية الوزارية الرسمّية لكّل وزير بحد ذاته 
جتاه الكنيست، ويفهمون أن مبدأ مسؤولّية احلكومة والوزراء أمام الكنيست معتمد على 

لطات في إسرائيل وعلى مبدأ تقييد السلطـة. مبدأ فصل السُّ
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ويفهمون  وظائفه  وعلى  للحكومة  القضائي  املستشار  على صالحيات  التالميذ  يتعرف   .12
أهمّية دور املستشار القضائي للحكومة في حماية الدميقراطيـّة في إسرائيل واحملافظة 

عليها.
13.  يفحص التالميذ الصالحيات الواسعة واملستقلة املمنوحة للمستشار القضائي للحكومة 
للمحاكمة، ويفهمون أن من شأن هذه  البالد  بارزة في  في موضوع تقدمي شخصّيات 

الصالحيات الواسعة املّس بسلطة القانون.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
حكومة ائتالفية، بند 32 من قانون أساس: احلكومة، نظام )أنظمة(، تشريع ثانوي، أنظمة 

أوقات الطوارئ، أنظمة دفاعية، مصلحة عامة.

نلفت انتباهكم:
من املهم أن ندمج في مواضيع التَّعليم البنود املتعلقة بقانون أساس: احلكومة لألهداف  	•

املذكورة.
مبادئ  عن  ووظائفها  التنفيذية  السلطـة  صالحيات  تعبر  كيف  نظهر  أن  املهم  من  	•
الدميقراطيـّة، ونفحص في املقابل إلى أي مدى يتّم تنفيذ النشاطات املختلفة التي تقوم 

بها السلطـة التنفيذية حسب مبادئ الدميقراطيـّة، اإلدارة السليمة ومصلحة اجلمهور.

السلطـة القضائية: احملاكم
يفهم التالميذ أهمّية كون السلطـة القضائية سلطة مستقلة وغير متعلقة بباقي مؤسسات   .1

السلطـة لتطبيق “سلطة القانون” واإلدارة السليمة في الدولـة الدميقراطيـّة.
يفهم التالميذ أن أي جهاز قضائي في الدولـة الدميقراطيـّة معتمد على مبادئ وقيم يتّم   .2
حتديدها من قبل املجتمع وهو معتمد في إسرائيل على قيم يهودّية ودميقراطيـّة كما جاء 

في إعالن االستقالل.
يفهم التالميذ أن اجلهاز القضائي في إسرائيل مثلها مثل أية دولة دميقراطيـّة أخرى   .3

يعمل حسب قانون يعبر عن قيم الدولـة.
يفهم التالميذ أن مصادر القضاء في إسرائيل كدولة يهودّية ودميقراطيـّة معتمدة من   .4
بني املصادر األخرى التي تعتمدها على مصادر ثقافية وتاريخية يهودّية كما جاءت في 

“قانون ُأُسس القضاء”.
يفهم التالميذ وظيفة قانون ُأُسس القضاء في جهاز القضاء اإلسرائيلّي عندما يحصل   .5

نقص أو فجوة في التشريع.
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جهازا قضائيا  “احلق في إجراء قضائي منصف”  التالميذ كيف يضمن حتقيق  يفهم   .6
منصفا يحمي حقوق اإلنسان واملواطن ويدافع عنها؛ ومن هنا تنبع أهمّية هذا احلق.

يفهم التالميذ أن عمل السلطـة القضائية معتمد على مبادئ الدميقراطيـّة مثل “سلطة   .7
القانون”، املساواة أمام القانون وحسم األكثرّية، ويعرفون كيف مييزون فيما بينها.

يفحص التالميذ األصول التي تضمن استقالل السلطـة القضائية.  .8
يفهم التالميذ جوهر اجلدل العام في موضوع اختيار القضاة ويناقشون االدعاءات التي   .9

نسمعها في هذا اجلدال ويبلورون موقفا مدروًسا.
ه الشكلي في احلسم القضائي من  ه الفعال والتوجُّ يطلع التالميذ على الفوارق بني التوجُّ  .10

هات. قبل القضاة ويبلورون موقفا مدروًسا جتاه كّل واحد من هذه التوجُّ
يتعرف التالميذ على أنواع القضاء في إسرائيل )اجلنائي، املدنّي( وأجهزة القضاء.  .11

لالستئنافات  عليا  كمحكمة  العليا  احملكمة  وظيفتي  بني  الفوارق  على  التالميذ  يطلع   .12
وكمحكمة عدل عليا.

يناقش التالميذ ويفهمون أهمّية محكمة العدل العليا للدميقراطيـّة اإلسرائيلّية: كحامية   .13
حلقوق اإلنسان واملواطن وعلى حقوق املجموعة في إسرائيل، كحامية لسلطة القانون، 
القانونّي  النقد  بواسطة  لها  وكمقيدة  السلطـة  مؤسسات  وأعمال  لنشاطات  كمراقبة 

والقضائي.
العدل  بها محكمة  تقوم  التي  والهامة  العديدة  واخلطوات  النشاطات  أن  التالميذ  يفهم   .14
تقوم  التي  السلطـة  مؤسسات  أو  املواطنني  قبل  من  مبادرة  على  فعل  رد  هي  العليا 
بااللتماس إلى احملكمة، مع التأكيد على أن احملكمة بحد ذاتها ليست هي التي تبادر إلى 

القيام بهذه اإلجراءات.
يطرح التالميذ ادعاءات مؤيدة ومعارضة للتدخل الذي تقوم به احملكمة وصالحياتها ملناقشة   .15
وحسم مواضيع قيمية خالفية في املجتمع اإلسرائيلّي مع العلم أن إسرائيل هي دولة يهودّية 

ودميقراطيـّة. يدعم التالميذ ادعاءاتهم بأمثلة من التطورات اآلنية في البالد.
يفهم التالميذ مصطلح تراث إسرائيل الوارد في قانون ُأُسس القضاء ويراجعون التفاسير   .16

املختلفة في هذا السياق.
هات مختلفة إزاء  يفهم التالميذ أن التفاسير املختلفة ملصطلح تراث إسرائيل تعبر عن توجُّ  .17

مصطلح دولة يهودّية.
يبلور التالميذ موقفا مدروًسا في مسألة التفاسير لتراث إسرائيل.  .18

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
العليا،  العدل  منصف”، محكمة  قضائي  إجراء  في  “احلق  فجوة،  לַקּונָה  دستوري،  قانون 
مبدأ “رهن القضاء” )سوبيديتسيا( sub judice، محاكم خاصة، قضاء فعال، تراث إسرائيل. 

)راجعوا مادة السلطـة التشريعية: احملاكم صفحة 394 في الكتاب التعليمي(
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نلفت انتباهكم:
من املهم التأكيد على أهمّية “احلق في إجراء قضائي منصف” وكيف يتّم تنفيذه على  	•

أرض الواقع في إسرائيل.
ننصح بزيارة محاكم ومشاهدة نقاشات ومداوالت وأن نفحص إلى أي مدى يتّم تطبيق  	•
اإلجراء القضائي املنصف. يقوم التالميذ من خالل ذلك بتقييم عمل السلطـة القضائية 

بواسطة قائمة مقاييس أعدت سلفا.
مبادئ  عن  ووظائفها  القضائية  السلطـة  صالحيات  تعبر  كيف  نظهر  أن  املهم  من  	•
الدميقراطيـّة وفي املقابل نفحص إلى أي مدى يتّم تنفيذ النشاطات املختلفة التي تقوم 

بها السلطـة القضائية حسب مبادئ الدميقراطيـّة واإلدارة السليمة.

لطات في إسرائيل: توزيع النفوذ، موازنات وكوابح فصل السُّ
لطات الثالث التي تعمل من خالل موازنات وكوابح  يتعرف التالميذ على العالقة بني السُّ  .1
لطات تهدف إلى تقييد السلطـة. ويفهمون أن هذه العالقة التي تعبر عن مبدأ فصل السُّ

وكوابح  موازنات  من خالل  تعمل  التي  الثالث  لطات  السُّ بني  العالقة  أن  التالميذ  يفهم   .2
منصوص عليها ومعرفة في القانون.

يفهم التالميذ أن القانون هو فوق اجلميع وأن كافة مؤسسات السلطـة خاضعة للقانون   .3
يقرأ  أن  )ميكن  السلطـة.  تقييد  ومبدأ  القانون”  “سلطة  مبدأ  عن  التعبير  يتّم  وهكذا 
التالميذ ويحللوا املقال الذي كتبه يتسحاق زمير بعنوان “القانون فوق اجلميع” باللغة 
http://www.education.gov.il/ :العبرية في العنوان التالي على شبكة االنترنت
tochniyot-limudim/ezrahot/aezi0006.htm للوقوف على أهمّية مبدأ “سلطة 

القانون”(
لطات الثالث في إسرائيل يوجد خلط صالحيات  يفهم التالميذ أنه في إطار العالقة بني السُّ  .4

لطات وترشيده وزيادة جناعته. ووظائف بهدف حتسني عمل السُّ
يفهم التالميذ معنى املقولة: “لكل سلطة صالحيات خاصة بها، لكنها ليست صالحيات   .5

ياسّي. مطلقة” ويحسنون إعطاء مناذج وأمثلة من الواقع السِّ

السلطـة التشريعية والسلطـة القضائية : العالقات املتبادلة بينهما
يفهم التالميذ أن العالقة بني السلطـة التشريعية والسلطـة القضائية منصوص عليها في   .1

التشريعات القانونّية كما جاء مثال في قانون الكنيست وقانون أساس: التحكيم.
يفهم التالميذ أن الصالحية املمنوحة لكّل سلطة بتقييد نشاط السلطـة األخرى هي من   .2

مميزات العالقة بني السلطتني وتعبر عن مبدأ تقييد السلطـة.
الكنيست  التالميذ أن صالحيات السلطـة القضائية في نقد )نقد حتكيمي( عمل  يفهم   .3
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كسلطة تشريعية نابعة من مبدأ “سلطة القانون” باملشرع، وهذا يعني التزام الكنيست 
بالعمل حسب القانون فقط.

عمل  في  تدخلها  بخصوص  القضائية  السلطـة  تعيشه  الذي  الصراع  التالميذ  يفهم   .4
الكنيست: حيث يتوجب عليها، من جهة، احملافظة على “سلطة القانون”، ولكن، من اجلهة 

األخرى، عليها احترام استقالل الكنيست.
يفهم التالميذ اعتبارات السلطـة القضائية في أية حاالت تقوم احملكمة بالتدخل في عمل   .5

الكنيست وفي أية حاالت متتنع احملكمة عن التدخل.
يفهم التالميذ أن مصدر صالحية احملكمة في حسم اخلالفات األيديولوجّية والقيمية في   .6
التشريع الذي تقوم به الكنيست )في فقرة التقييد والتحديد في قانونّي األساس اللذين 

شرعتهما الكنيست – قانون أساس: احترام وكرامة اإلنسان وحريته: حرية العمل(.
يفحص التالميذ إذا كان في تدخل السلطـة القضائية بعمل الكنيست مسٌّ مببدأ فصل   .7

السلطات.
يبلور التالميذ موقفا مدروًسا بخصوص تدخل السلطـة القضائية في عمل الكنيست في   .8

املواضيع التي تشهد خالفات أيديولوجّية وقيمية في املجتمع اإلسرائيلّي.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
فقرة تقييد، ضمان، سيادة، كبح، موازنة ومراقبة.

السلطـة التشريعية والسلطـة التنفيذية: العالقات املتبادلة بينهما
يفهم التالميذ أن ميزان القوى بني احلكومة والكنيست منصوص عليه في القانون مثل   .1

قانون أساس: الكنيست وقانون أساس: احلكومة.
يفهم التالميذ أن ميزان القوى بني احلكومة والكنيست هو وليد النظام البرملاني.  .2

يفهم التالميذ كيفية انعكاس نفوذ احلكومة في الكنيست على ارض الواقع، ويفحصون   .3
جناعة كّل الوسائل املوجودة بيدي الكنيست في نقد عمل احلكومة ومراقبته.

لطات فيما يتعلق بجهاز املوازنات والكوابح القائم على  يفحص التالميذ مبدأ فصل السُّ  .4
أرض الواقع بني السلطتني.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
مشروع )اقتراح( حجب ثقة، استجواب، كنيست بدون أكثرية للحكومة.
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السلطـة التنفيذية والسلطـة القضائية : العالقات املتبادلة
يفهم التالميذ أن “سلطة القانون” واحملافظة على اإلدارة السليمة هما األساس للعالقات   .1

املتبادلة بني السلطتني.
يفهم التالميذ أن السلطـة التنفيذية مقيدة من قبل السلطـة القضائية بواسطة نقد قضائي   .2

وقانونّي.
إلى احملكمة من طرف  ه  التوجُّ أعقاب  في  فقط  ينفذ  القضائي  النقد  أن  التالميذ  يفهم   .3
املواطنني، مختلف أنواع اجلمعيات ومندوبي مؤسسات السلطـة، وليس مببادرة السلطـة 

القضائية.
يفهم التالميذ شروط تدخل احملكمة وعدم تدخلها في عمل السلطـة التنفيذية في إطار   .4

النقد القضائي.
يحلل التالميذ االدعاءات املؤيدة واملعارضة لتدخل احملكمة في عمل احلكومة في املجال   .5

ياسّي واإلدارّي ويبلورون موقفا مدروًسا في هذه املسألة. السِّ
يفهم التالميذ الفارق بني العالقات: السلطـة التشريعية – السلطـة القضائية، والتي هي   .6
متبادلة وبني العالقة ما بني السلطـة التنفيذية والسلطـة القضائية والتي هي عالقة ذات 

اجتاه واحد.

نلفت انتباهكم:
جزء ملموس من تعليم الفصل هو التمارين املقترحة في ختام كّل موضوع. باإلضافة إلى  	•

ذلك يجب دمج أمثلة من الواقع الّراهن وفقرات متعلقة باملوضوع من قرارات حكم.
ننصح بدمج جتارب تعليمّية مثل منصات النقاش وأعمال البحث ليفهم التالميذ وضع  	•
لطات وعنى جهاز املوازنات والكوابح القائم فعال بني مؤسسات  العالقة الشائكة بني السُّ

السلطـة.
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ة  لطات احملليَّ الفصل و – احُلكم احمللي: السُّ
)مّدة التَّعليم املفّضلة: 7 ساعات( )صفحة 430 من الكتاب التعليمي(

يفهم التالميذ أهمّية وضرورة احُلكم احمللي إلى جانب احُلكم املركزّي )السلطـة املركزّية(   .1
في الدولـة الدميقراطيـّة.

يفهم التالميذ كيف يعبر احُلكم احمللي عن مبادئ الدميقراطيـّة ويشخصون فيه مبادئ   .2
الدميقراطيـّة.

يتعرف التالميذ على مميزات طريقة االنتخاب املتبعة في احُلكم احمللي ويفهمون كيف   .3
تؤثر طريقة االنتخاب على ميزان القوى بني رئيس السلطـة احملليَّة وبني مجلس السلطـة 

احملليَّة.
لطات احملليَّة ويفهمون أنه من املفروض أن  يتعرف التالميذ على صالحيات ووظائف السُّ  .4

تخدم جمهور السكان في السلطـة احملليَّة واالهتمام مبصاحلهم.
هات املختلفة بخصوص مكانة السلطـة احملليَّة في الدولـة  يفهم التالميذ ادعاءات التوجُّ  .5
الدميقراطيـّة – ذراع إدارّي أو جسم سلطوي مستقل – ويبلورون موقفا في هذه القضية 

حتى باالعتماد على الواقع في السلطـة احملليَّة التي يسكنون فيها.
لطات احملليَّة ويفحصون  السُّ التالميذ على أجهزة اإلشراف على ومراقبة عمل  يتعرف   .6
بواسطة أمثلة مدى جناعة هذه األجهزة في تقييد نشاط احُلكم احمللي لضمان إدارة 

سليمة واحملافظة على املصلحة العاّمة – مصلحة اجلمهور.
يناقش التالميذ مسألة هل من الضرورّي أن يكون في الدولـة الدميقراطيـّة حكم محلي   .7
إلى جانب حكم مركزّي ويبلورون موقفا في هذه املسألة في ضوء الواقع في السلطـة 

احملليَّة التي يسكنون فيها.
يقارن التالميذ – املشابه واملختلف – بني أهمّية احُلكم احمللي للسكان العرب في الدولـة   .8

وبني أهمّية احُلكم احمللي للسكان اليهود.
لطات احملليَّة والعربية. يتعرف التالميذ على الصعوبات اخلاّصة التي تواجهها السُّ  .9

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
احلكم احمللي، السلطـة احملليَّة، مجلس السلطـة احملليَّة، مجلس مواجهتي )ال توجد فيه أكثرية 

للرئيس( جلنة معينة، قوانني مساعدة، بلدات غير معترف بها، مركز احُلكم احمللي.

نلفت انتباهكم:
لكي يقيم التالميذ بصورة صحيحة عمل السلطـة احملليَّة يجب أن نوجد الربط بني تعليم  	•
املبادئ والنظرية في الصّف وبني الواقع في السلطـة احملليَّة التي يسكنون فيها. ننصح 
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بدمج تعليم خارج الصّف وفرض مهام على التالميذ في السلطـة احملليَّة في إطار مهام 
تنفيذ مثل فحص قدرة تأثير مراقب السلطـة على األداء السليم فيها:

تصحيح عيوب مّت اكتشافها؛ االهتمام باملجموعات الضعيفة في السلطـة؛ احملافظة على   
البيئة وغيرها.

املشاركة املدنّية في مواضيع عامة تهمهم في نطاق السلطـة احملليَّة من شأنها أن تنمي   
لدى التالميذ الوعي لوظيفتهم ودورهم كمواطنني ناقدين.

يستطيع التالميذ الدخول إلى موقع مؤسسة “مدى الكرمل” )مقّرها في حيفا( لالطالع   
على املقال الذي كتبه الدكتور أسعد غامن حول “السلطات احمللية العربية” على العنوان 

http://www.mada-research.org/arabic :التالي
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الفصل السابع – مؤسسة الرئاسة في إسرائيل 
)مّدة التَّعليم املفّضلة: ساعتان( )صفحة 452 من الكتاب التعليمي(

يفهم التالميذ أهمّية مؤسسة الرئاسة في إسرائيل وأهميتها للمجتمع في إسرائيل.  .1
يفهم التالميذ الفارق بني مكانة الرئيس في إسرائيل التي تطبق في النظام البرملاني وبني   .2

مكانة الرئيس في النظام الرئاسي )مثل الواليات املتحدة(.
واملنصوص  إسرائيل  في  رئيس  لتعيني  املطلوبة  الشروط  هي  ما  التالميذ  يعرف   .3
مبادئ  الشروط عن  تعبر هذه  إلى مدى  ويفحصون  الرئيس  قانون أساس:  في  عليها 

الدميقراطيـّة.
مدروًسا  موقفا  ويبلورون  الرئيس  بهما  يتمتع  اللذين  احلصانة  نوعي  التالميذ  يعرف   .4

بخصوص ضرورة حصانة الرئيس في الدولـة الدميقراطيـّة.
مييز التالميذ بني وظائف الرئيس التي ال يوجد له فيها صالحية لتحكيم وجهة نظره وبني   .5

الوظائف التي يفوضه القانون فيها للعمل حسب وجهة نظره.
يفهم التالميذ أهمّية إجراء منح العفو والتسويغات املعللة لوجود هذا اإلجراء إلى جانب   .6

عمل السلطـة القضائية.
يفهم التالميذ املسألة رهن اجلدل: “صالحية منح العفو لدى الرئيس بالقياس مع مبادئ   .7

الدميقراطيـّة”، ويبلورون موقفا مدروًسا في هذه املسألة.
يفهم التالميذ املسألة رهن اجلدل: “مشاركة الرئيس في مواضيع سياسّية ضمن مجال   .8

صالحيات مؤسسات السلطـة”، ويبلورون موقفا مدروًسا في هذه املسألة.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
العفو، احلصانة املوضوعية، احلصانة احملاكمتية.

نلفت انتباهكم:
يجب التركيز بشكل خاص على ثالث مسائل: 	•

أهمّية مؤسسة الرئاسة في النظام البرملاني في إسرائيل  .1
السلطـة  عمل  جانب  إلى  العفو  منح  إجراء  وتطبيق  العفو  منح  صالحية  مسألة   .2

القضائية.
مسالة تدخل الرئيس في انتخاب رئيس احلكومة عمال بصالحياته القانونّية.  .3

ننصح بتعليم هذا املوضوع بواسطة أعمال بحثية يقوم بها التالميذ في املسائل الرئيسية  	•
راسة من الزمالء بحضور طالب الصّف باالعتماد على أعمال البحث.  املذكورة ودمج الدِّ
كما ننصح بدمج منابر نقاش في مسائل خالفية )مسألة منح العفو، مشاركة الرئيس في 

مواضيع سياسّية(.
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الفصل الثامن - حقوق اإلنسان، واملواطن وحقوق األقليات في إسرائيل
)صفحة 463 من الكتاب التعليمي( )مّدة التَّعليم املفّضلة: 4 ساعات( 

يفهم التالميذ التزام إسرائيل في احملافظة على حقوق اإلنسان وحقوق املجموعة كما   .1
تنعكس في اأُلُسس الّدستورّية وفي القوانني العادية ويتعرفون على احلقوق احملمية.

عمال  اإلنسان  حقوق  على  باحملافظة  إسرائيل  دولة  التزام  بني  الفرق  التالميذ  يفهم   .2
بالتشريعات واألحكام وبني التزامها النابع من مواثيق دولية وقعت عليها وأقرتها.

في  األقليات  وحقوق  اإلنسان  حقوق  حماية  من  مختلفة  أشكال  على  التالميذ  يتعرف   .3
بها  تقوم  التي  والنشاطات  الصادرة عن احملاكم  واألحكام  التشريعات  مثل  إسرائيل، 

منظمات تطوعية لتحقيق هذه احلقوق.
التي حتمي حقوق اإلنسان وحقوق األقلّية في إسرائيل  القوانني  التالميذ على  يتعرف   .4
ومييزون بني شكلني من أشكال حمايتها: األول – جتنب السلطـة من التدخل؛ الثاني – 

جتسيد واجب السلطـة في التدخل.
واملواطن  اإلنسان  بحقوق  على مس  تنطوي  إسرائيل  في  قوانني  على  التالميذ  يتعرف   .5

ويفهمون مختلف األسباب لسنها عل الرغم من املّس باحلقوق.
اإلنسان  حقوق  كافة  على  ينّص  دستور  وجود  عدم  من  الرغم  على  أنه  التالميذ  يفهم   .6
واملواطن في إسرائيل فإن احملكمة العليا تسجل من خالل قرارات احُلكم التي تصدر 
قضائية حلقوق  حقوق  وثيقة  يشبه  ما  تشكل  والتي  احلقوق  هذه  عنها سوابق حلماية 
اإلنسان تشكل نبراسا لعمل مؤسسات السلطـة. حتدد احملكمة في هذه السوابق معايير 

اجتماعيـّة وثقافية.
يتعرف التالميذ على إعالن حقوق الطفل ويطلعون على حقوقهم ويعونها.  .7

يفحص التالميذ الفجوة القائمة بني التزام إسرائيل مبنح املساواة الكاملة في احلقوق   .8
لكافة املواطنني مبا فيها حقوق املجموعة لألقليات التي تعيش فيها، وبني ممارسة هذا 
االلتزام على أرض الواقع، ومييزون بني الّتمييز املمنوع وغير املقبول وبني التفرقة، وبني 

التفرېق املصحح.

نلفت انتباهكم:
الصّف  في  نقاش  الفصل كأساس إلجراء  لهذا  التابعة  التمارين  على  العمل  املهم  من  	•
ألن التمارين تتيح للطالب التعرف على إمكانيات مختلفة للتعرف على مواقفهم في هذا 

املوضوع الهام.
من املهم التعامل في الصّف مع آراء تعبر عن تفكير منطي مقولب في موضوع حقوق  	•

اإلنسان واملجموعة.
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اإلنسان  حقوق  ممارسة  بضمان  وااللتزام  اإلنسان  حقوق  قيمة  التالميذ  يذوت  لكي  	•
واملجموعة  اإلنسان  حقوق  موضوع  إلى  العودة  يجب  ومواطن  إنسان  لكّل  واملواطن 
للتناقضات واملوازنات بني احلقوق التي تعلمناها في قسم “ما هي الدميقراطيـّة”، فصل 

جـ “مبادئ النظام الدميقراطّي”.
في مواضيع “حتقيق حقوق اإلنسان في إسرائيل” بشكل عام واحلق في املساواة بشكل  	•
خاص، يجب التطرق أيًضا إلى الوارد في القسم الثالث من الكتاب في الفصل الثاني 

ع القومي” و“عدم املساواة بني اجلنسني”. وخصوصا البنود التي تتناول “التصدُّ
والصدام  األراضي  مصادرة  سياسة  مناقشة  يجب  املساواة  مبدأ  موضوع  في  	•
نفحص  أن  يجب  كذلك  والدولـة.  للمجتمع  مختلفة  أهداف  وبني  امللكية  في  احلق  بني 
نستوضح  أن  يجب  كذلك  وموازنته.  التصادم  هذا  من  باحلد  الّدول  تقوم  كيف 
الدميقراطيـّة. مبادئ  حسب  األراضي  مصادرة  سياسة  تتم  مدى،  وألي   هل، 
ننصح بأن يناقش التالميذ في الصّف العديد من النماذج واألمثلة من الواقع الّراهن 
الذي يعيشونه ومن مختلف املجاالت لفحص موضوع حقوق اإلنسان واملواطن واملجموعة 

في إسرائيل.
حقوق  حتقيق  موضوع  في  بحثية  أعماال  أو  للتنفيذ  مهام  التالميذ  نعطي  بأن  ننصح  	•
املجتمع  ادعاءات مجموعات مختلفة في  واملواطن في إسرائيل. مثال: فحص  اإلنسان 
حول الظلم، املّس بهم أو حول فجوة بني املنصوص في القانون والتطبيق على أرض 

الواقع.
اإلنسان  حقوق  أجل  من  تعمل  التي  اجلمعيات*  من  عدد  أكبر  على  التعرف  املهم  من  	•
واملواطن وحقوق مجموعات األقلية. يجب فحص طرق عملها وإلى أي مدى تتمكن من 
حماية حقوق اإلنسان واملواطن وحتقيق حقوق األقليات في إسرائيل. )ميكن االطالع 

على نشاط بعض اجلمعيات في نهاية هذا الكتاب(

في نهاية هذا الكتاب جتدون قائمة بعناوين عدد كبير من اجلمعيات واملنظمات واملؤسسات واملراكز التي    *

تعنى بهذه املواضيع.
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الفصل التاسع – تقييد السلطـة: اإلشراف واملراقبة 
)مّدة التَّعليم املفّضلة: 4 – 5 ساعات( )صفحة 480 من الكتاب التعليمي(

العامة،  املصلحة  على  للمحافظة  الدولـة  في  مراقبة  أجھزة  أهمّية وجود  التالميذ  يفهم   .1
وحماية حقوق اإلنسان واملواطن وضمان اإلدارة السليمة.

يفحص التالميذ ما هي مبادئ الدميقراطيـّة التي تتجسد في مبدأ تقييد السلطـة.  .2
يفهم التالميذ أهمّية حق اجلمهور في املعرفة وحرية التعبير واحلاجة حلماية هذه احلقوق   .3

من أجل ضمان مبدأ تقييد السلطـة.
املوازنات والكوابح، املعبرة عن  لطات –  يفهم التالميذ كيفية العالقات املتبادلة بني السُّ  .4
لطات في إسرائيل على تقييد نفوذ وقوة السلطـة ويفهمون أهمّية وضرورة  مبدأ فصل السُّ

فصل السلطات.
يتعرف التالميذ على أجهزة املراقبة في إسرائيل، ومييزون بني أجهزة مراقبة رسمّية   .5

وأجهزة مراقبة غير رسمّية ويحللون ما دور كّل منها في تقييد مؤسسات السلطـة.
يناقش التالميذ موضوع: “ملاذا هناك أهمّية لوجود أجهزة مراقبة غير رسمّية باإلضافة   .6

إلى أجهزة املراقبة الرسمّية في الدولـة؟”
يفحص التالميذ ويقيمون جناعة أجهزة املراقبة في إسرائيل في احملافظة على املصالح   .7

العاّمة وفي حماية حقوق اإلنسان واملواطن وإلى أي مدى تضمن اإلدارة السليمة. 

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
مراقب الدولـة، مفوض شكاوى اجلمهور، حرية التعبير، حق اجلمهور في املعرفة.

نلفت انتباهكم:
لكي يفهم التالميذ أهمّية تقييد السلطـة يجب الربط بني املوضوع الذي نتعلمه في هذا  	•
الفصل وبني املبادئ التي تعلمناها في قسم “ما هي الدميقراطيـّة”، الفصل الرابع – 
“مبدأ تقييد السلطـة”؛ وكذلك الربط بني موضوع تقييد السلطـة في إسرائيل وبني القسم 

الثالث، الفصل اخلامس: “النظام ومؤسسات السلطـة في إسرائيل”.
ننصح بدمج مهام تنفيذية يفحص التالميذ بواسطتها ويقيمون هل وما مدى جناعة أجهزة  	•

املراقبة ويبلورون احللول الهادفة لزيادة جناعة هذه األجهزة وحتسني عملها وأدائها.
يجب تشجيع التالميذ على املشاركة في النشاطات املدنّية غير الرسمّية مثل توجيه الرسائل  	•
مظاهرات،  وتنظيم  احتجاجية  مجموعات  تنظيم  عرائض،  الصحف،  هيئات حترير  إلى 

ه إلى وسائل االتصال. هات ولقاءات( خلادمي ومنتخبي اجلمهور والتوجُّ رسائل )توجُّ
بقراءة  ننصح  خاص،  بشكل  املراقبة  وأجهزة  عام  بشكل  السلطـة  تقييد  مناقشة  عند  	•
املقال الذي كتبته متار هرمن” “بني املجتمع والدولـة: أو: حول املجتمع املدنّي” )راجعوا 

الصفحات 148-183 من هذا الكتاب(.
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ياسة في إسرائيل )مّدة التَّعليم املفّضلة: 7-6  الفصل العاشر – االتصال )اإلعالم( والسِّ
ساعات( )صفحة 491 من الكتاب التعليمي(

يفهم التالميذ أهمّية االتصال احلر كشرط ضرورّي في الدولـة الدميقراطيـّة.  .1
هذه  وأهمّية  املعرفة  في  اجلمهور  وحق  التعبير  حرية  في  احلق  أهمّية  التالميذ  يفهم   .2

احلقوق.
يفهم التالميذ العالقة الضرورّية بني حتقيق احلقوق األساس حرية التعبير وحق اجلمهور   .3

في املعرفة وبني وجود االتصال احلر في الدولـة الدميقراطيـّة.
يفهم التالميذ أن االتصال احلر هو أحد أجهزة املراقبة غير الرسمّية املركزّية في الدولـة   .4

الدميقراطيـّة.
معلوماته،  منها  االتصال  يستقي  التي  املختلفة  املعلومات  مصادر  بني  التالميذ  مييز   .5

ويفهمون أن تعدد مصادر املعلومات يساهم في زيادة حرية االتصال.
بناء  بطريقة  يعمل  االتصال  أن  ويفهمون  الواقع  بناء  مصطلح  معنى  التالميذ  يفهم   .6

الواقع.
يفهم التالميذ مصادر قوة االتصال ويقدرون االنعكاسات االيجابية والسلبية لهذه القوة   .7

على املجتمع واملؤسسة السياسّية في إسرائيل.
االتصال  فإن  أخرى  دميقراطيـّة  دولة  أية  مثل  مثلها  إسرائيل  في  انه  التالميذ  يفهم   .8
ليس حرا بصورة مطلقة بل تفرض عليه قيود معينة وذلك بسبب التصادم بني احلقوق، 

القوانني، التسويات، قرارات احملاكم، امللكيات املختلفة وما شابه.
يفحص التالميذ مدى استقاللية االتصال في إسرائيل في ضوء القيود املفروضة عليه،   .9

من جهة، واحلماية التي يحصل عليها االتصال، من جهة أخرى.
يقيم التالميذ عمل االتصال في إسرائيل كإعالم حر باملقارنة مع حرية االتصال في دول   .10

غير دميقراطيـّة.
الرقابة على مؤسسات  بدور  يقوم االتصال اإلسرائيلّي  إلى أي مدى  التالميذ  يفحص   .11

السلطـة.
يتعلم التالميذ استهالك املواّد اإلعالمية من الوسائل املقروءة واملسموعة واملرئية بصورة   .12

واعية ومدروسة وناِقدة.
يعون أن االتصال يعمل بطريقة بناء الواقع. أ. 

يعون أن االتصال قد يتالعب أحياًنا بجمهور املتلقني. ب. 
مييزون بني املواقف واحلقائق الواردة في االتصال. ج. 

يقارنون بني ما تقدمه وسائل االتصال املختلفة من مواد إعالمية. د. 
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املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
بناء  تسريب،  اجلماهيرّي،  االتصال  املعرفة،  في  اجلمهور  حق  أعلى،  حق   – التعبير  حرية 
الرقابة”، إعالم رسمّي عام،  “اتفاق جلنة احملررين”، “اتفاق  العام،  الواقع، جدول األعمال 

إعالم خاص.

نلفت انتباهكم:
من أجل فهم الواقع املرّكب وأهمّية االتصال في الدولـة الدميقراطيـّة، في قسم “ما هي  	•
الدميقراطيـّة”، يجب أن ندمج في عملية التَّعليم الفصل الثالث - حقوق اإلنسان واملواطن، 
حقوق   - الثامن  الفصل  الثالث،  القسم  ومن  السلطـة؛  تقييد  مبدأ   – الرابع  الفصل 
 – السلطـة  تقييد   – التاسع  الفصل  األقليات في إسرائيل،  واملواطن وحقوق   اإلنسان 

اإلشراف واملراقبة.
مصدرا  باعتباره  االنترنت  إلى  أيًضا  التطرق  يجب  االتصال  قوة  حول  النقاش  في  	•

إعالميا.
من املهم القيام بالتمارين التابعة لهذا الفصل وذلك ألنها تعمل على تطوير وتنمية التفكير  	•

الناِقد واالستهالك املدروس والناقد للمواد التي تعممها وسائل االتصال املختلفة.
الدميقراطيـّة  الدولـة  في  وأهميتها  ووظيفتها  االتصال  وسائل  دور  حول  النقاش  في  	•
ننصح بقراءة مقال متار هرمن “بني املجتمع والدولـة، أو: حول املجتمع املدنّي” )راجعوا 

الصفحات 148-183 من هذا الكتاب(.
ننصح بأن يتّم تكليف التالميذ بإصدار صحيفة مدرسية من ضمن املهام التنفيذية. 	•
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الفصل احلادي عشر – الثقافة السياسّية في إسرائيل 
)مّدة التَّعليم املفّضلة: 8-10 ساعات( )صفحة 513 من الكتاب التعليمي(

يفهم التالميذ مصطلح الثقافة السياسّية ويفهمون أن الثقافة السياسّية هي جزء مركزّي   .1
من الثقافة في كّل دولة وأنه تنمو في كّل دولة ثقافة سياسّية متميزة خاصة بها.

يفهم التالميذ كيف تتكون الثقافة السياسّية في الدولـة ويفهمون أن الثقافة السياسّية   .2
تعبر عن العالقات املتبادلة بني الفرد، املجتمع والسلطـة في الدولـة.

الثقافة  عن  للتعبير  ومتفاوتة  متعّددة  املختلفة طرق  الّدول  في  توجد  أنه  التالميذ  يفهم   .3
السياسّية على املستوى الرسمّي املؤّسساتي وعلى املستوى املعياري السلوكي ) قواعد 

اللعبة(.
يفهم التالميذ أن مدى التالؤم بني الفلسفة احلياتية والرؤيا والقيم على املستوى الرسمّي   .4
على  يؤثر  السلوكي  املعياري  املستوى  على  والرؤيا  احلياتية  الفلسفة  وبني  املؤّسساتي 

طابع الثقافة السياسّية وعلى استقرار السلطـة في الدولـة.
هو  الدولـة  في  دميقراطيـّة  ثقافة سياسّية  لوجود  الضرورّي  الشرط  أن  التالميذ  يفهم   .5

التزام األفراد، املجتمع، النخب والسلطـة في الدولـة بالقيم الدميقراطيـّة.
يفهم التالميذ أن التزام األفراد، املجتمع، النخب والسلطـة في الدولـة بالقيم الدميقراطيـّة   .6

يتمثل بطرق معينة، ويتعرفون على هذه الطرق.
يفهم التالميذ أن الثقافة السياسّية الدميقراطيـّة هي شرط ضرورّي الستقرار السلطـة   .7

والستقرار الدميقراطيـّة في الدولـة.
يتعرف التالميذ على األنواع الثالثة من الثقافة السياسّية الدميقراطيـّة ويعرفون كيف   .8

مييزون املشابه واملختلف فيما بينها.
الثقافة السياسّية على استقرار  التالميذ إلى أي مدى يؤثر كّل واحد من أنواع  يفهم   .9

السلطـة وعلى الدميقراطيـّة في الّدول املختلفة.
يتعرف التالميذ على ُأُسس الثقافة السياسّية في إسرائيل ومييزون بني ُأُسس دميقراطيـّة   .10

وأسس غير دميقراطيـّة.
يفهم التالميذ مصطلح قواعد اللعبة على املستوى املعياري السلوكي وقواعد اللعبة املتبعة   .11

في إسرائيل.
يفحص التالميذ كيف تتمثل قواعد اللعبة في إسرائيل، وذلك من أجل تقييم ونقد املعايير   .12

السلوكية للمنتَخبني وعاملي اجلمهور وعموم األفراد في املجتمع.
املؤسسة  في   – املتبعة في إسرائيل على مستويني  السياسّية  الثقافة  التالميذ  يفحص   .13

السياسّية وفي املجتمع ويقيمون إلى أي مدى تعتبر ثقافة سياسّية دميقراطيـّة.
ينمي التالميذ التزامهم بالسلوك حسب قواعد اللعبة في الصف، في املدرسة وخارجها   .14
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األفراد  املتبادل بني  املعتمدة على االحترام  والعالقة  التسامح  لتكوين مناخ من أجواء 
واملجموعات.

املصطلحات اجلوهرّية الرئيسّية: 
ثقافة سياسّية، ثقافة سياسّية دميقراطيـّة، قواعد اللعبة، مشاركة سياسّية، نخبة، مجموعات 

ثانوية، خطاب سياسّي، استقرار احلكم.

نلفت انتباهكم:
يجب الربط بني مبادئ الدميقراطيـّة التي تعلمناها في قسم “ما هي الدميقراطيـّة” وبني  	•

املوضوع الوارد في هذا الفصل، حسب األهداف.
بحل  االكتفاء  وعدم  الساعة  شؤون  ومن  الّراهن  الواقع  من  أمثلة  على  االطالع  يجب  	•

التمارين الواردة في الكتاب التعليمي.
ننصح بقراءة مقال متار هرمن “بني املجتمع والدولـة، أو: حول املجتمع املدنّي” )راجعوا  	•
الصفحات 148-183 من هذا الكتاب( وخصوصا الربط بني املجتمع والدولـة – الثقافة 

املدنّية.
ننصح بتوجيه التالميذ للقيام مبهام تنفيذية وأعمال بحثية من أجل تطبيق األهداف 11- 	•

14 )الواردة في الصفحتني 92- 93( التي تتناول الثقافة السياسّية في إسرائيل•	
ننصح بإقامة ندوة لتبادل مختلف اآلراء، منابر نقاش وقيام الزمالء بالتعليم في الصّف لكي 

يذوت التالميذ بأكبر قدر ممكن ما هي الثقافة السياسّية الدميقراطيـّة في إسرائيل.
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ـّة، إحكام دائرة  الفصل الثاني عشر – إسرائيل: دولة يهودّية دميقراطي
)مّدة التَّعليم املفّضلة: 10-12 ساعة( )صفحة 527 من الكتاب التعليمي(

يفهم التالميذ أن إسرائيل تشهد جدال حول إمكانية دمج ُأُسس اليهودّية والدميقراطيـّة.  .1
يفهم التالميذ أنه في هذا الفصل ميكن دمج األساسني في الدولـة: اليهودّية والدميقراطيـّة.   .2
هات مختلفة لكّل واحد من املواضيع  )بخالف فصول أخرى في الكتاب حيث مّت عرض توجُّ

هات املعارضة للدمج في هذا الفصل.(  املتناولة فإننا ال نطرح التوجُّ
مج بني األساسني في الدولـة ينعكس في املواقف،  يفهم التالميذ أن النقاش في مسألة الدَّ  .3

التشريع وقرارات احلكم.
مج املختلفة – في املواقف، في التشريع وفي قرارات احُلكم  يفهم التالميذ أن أشكال الدَّ  .4
هات املختلفة في مسائل “ما  – بني األساسني املطروحني في هذا الفصل يعكس التوجُّ

هي الدولـة اليهودّية” و “ما هي الدميقراطيـّة”.
هات إزاء السؤال “ما هي الدولـة اليهودّية” ميكن أن تتوفر في  يفحص التالميذ أية توجُّ  .5
النموذج الذي يدمج بني األساسني، اليهودّية والدميقراطيـّة، وهو النموذج الذي تطرحه 
روت جبيزون في املقال الوارد في هذا الكتاب؛ وما هي املبادئ الدميقراطيـّة التي من 

الضرورّي أن تتوفر في الدولـة حسب هذا النموذج.
يفحص التالميذ ما هو املوقف من دولة إسرائيل الوارد في املقال الذي كتبه الدكتور   .6
مج بني  عادل مناع ويبلورون موقفهم من السؤال: هل املوقف الوارد في مقاله يتيح الدَّ

األساسني – اليهودّية والدميقراطيـّة.
يفحص التالميذ ما هو املوقف الوارد في مقال سالم جبران**: “احلاجة إليجاد طريق   .7
قومي جديد للجماهير العربيَّة في إسرائيل” ويجزمون هل يتيح املوقف الوارد في املقال 

دمجا بني األساسني اليهودّية والدميقراطيـّة.
يبلور التالميذ موقفا مدروًسا في مسألة: هل يقبل الدكتور عادل مناع واألستاذ سالم   .8
اليهودّية  يدمج بني  الذي  النموذج  كّل منهما  الوارد في مقال  املوقف  بناء على  جبران 

والدميقراطيـّة كما ورد في مقالة روت جبيزون.
مج بني أساسي دولة إسرائيل:  يبلور التالميذ موقفا مدروًسا إزاء السؤال: “هل ميكن الدَّ  .9

اليهودّية والدميقراطيـّة”. 

مقال “احلاجة إليجاد طريق قومي جديد للجماهير العربيَّة في إسرائيل” لألستاذ سالم جبران وارد في هذا    *

الكتاب. يرجى من املعلمني تصوير املقال وتوزيعه على التالميذ.
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نلفت انتباهكم:
هات املختلفة  من املهم دمج موضوع إحكام الدائرة في دولة يهودّية دميقراطيـّة مع التوجُّ 	•
التالميذ  يبحث  لكي  الدميقراطيـّة”  هي  “ما  و  اليهودّية”  الدولـة  هي  “ما  مسألة  من 
يندمج في دولة إسرائيل كيهودّية  املمكن أن  هات من  التوجُّ أّيًا من هذه  ويستوضحوا 

ودميقراطيـّة.
لطابع  مناسبة  يعتبرونها  التي  النماذج  بطرح  يقوموا  أن  التالميذ  أن منكن  املهم  من  	•
الدولـة وبالتالي ننصح بتنظيم نقاش جماعّي ومنابر نقاش وإسناد مهّمة التَّعليم للطالب 

أنفسهم.
اليهودّية والدميقراطيـّة ننصح بقراءة مقال الباحث  في النقاش حول دمج األساسني –  	•
موشي هلينغر، اليهودّية والدميقراطيـّة: حتليل فكري )ضمن مقاالت هذا الكتاب، الواردة 

في نهايته(.
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التقييم التنفيذي للتعليم
راسة والتقييم  راسة. في عملية التَّعليم والدِّ إن التقييم هو جزء ال يتجزأ من عملية التَّعليم والدِّ

يجب أن يتوفر تالؤم بني أهداف التعليم، طرق التنفيذ )استراتيجيات التعلم( وطرق التقييم.
هناك مرحلتان عند تقييم اجنازات التالميذ: تقييم تنفيذي وتقييم ملخص.

راسة ويهدف إلى احلصول على ردود فعل مفصلة  التقييم التنفيذي هو تقييم يهدف إلى الدِّ
راسة. )تغذية راجعة( لتحسني عملية التَّعليم والدِّ

راسة ويهدف إلى تلخيص وتقدمي تقرير حول مستوى االجنازات  التقييم امللخص هو تقييم الدِّ
لدى التالميذ من خالل إعطاء العالمة التي يستحقها التالميذ.

التقييم التنفيذي – تقييم من أجل التعلم
يتميز التقييم التنفيذي بعدم كونه حدثا منفردا يحصل مرة واحدة فحسب يهدف إلى حتديد 
راسة. وهو يهدف إلى جمع  العالمات العاّمة وإمنا هو جزء ال يتجزأ من عملية التَّعليم والدِّ
معلومات حول مستوى إملام التالميذ باملواضيع التي يتعلمونها، حول القدرة على استعمال 
الكفاءات اإلدراكّية* في مستويات مختلفة من التفكير وحول اإلملام مبختلف املهارات. يفحص 
التقييم امللخص أيًضا درجة حتقيق أهداف التَّعليم )أهداف منهاج التعليم(. هذا التقييم يتيح 
للمعلمني فحص مدى التقدم الفردي لكّل واحد من التالميذ وفحص مدى تقدم جميع تالميذ 
الصّف معا. من املهم دمج التقييم التنفيذي في التَّعليم نظرا ألن نتائج التقييم ستساعد جمهور 

التعبير  التفكير، االختراع / اإلبداع،  الناقد،  التفكير  التي نواجهها،  “الكفاءات اإلدراكية: حل املشاكل   *
اخلطي والشفوّي، تعريف املوضوع وحتديده، توجيه أسئلة، استعمال املعلومات بصورة ناجعة، معاجلة 
املعلومات واملعطيات، ودمجها وتنظيمها، صياغة فرضيات البحث، املشاهدة / التأمل، استعمال األجهزة 
بصورة سليمة وصحيحة، حتليل املعطيات، عرض املعطيات بصورة متواصلة مع املوضوع، استخالص 

االستنتاجات، التحكيم / التقييم.... 
املالئمة،  االستراتيجية  اختيار  النشاط،  ومجريات  العملية  سير  تخطيط  الفائقة:  اإلدراكية  “الكفاءات   
اإلشراف على الفهم، تقييم جناعة االستراتيجية التي استعملناها، تفعيل وتطبيق استراتيجية لتصحيح 

األخطاء، عملية االنعكاس والتقييم، التقييم الذاتي . . .
“الكفاءات االجتماعية: التواصل مع األشخاص احمليطني بنا، تبادل احلديث مع اآلخرين، اإلقناع، القيادة،   

العمل ضمن مجموعة من األشخاص، اإلصغاء، التعاون، التسامح، احترام الغير...
“الكفاءات في إدارة املوارد: البحث عن معلومات متعلقة باملوضوع الذي نبحثه، وضع جدول زمني مناسب   

لتنفيذ املهمة، البحث عن الدعم واملساعدة...
حاالت  مواجهة  االنفتاح،  الفضول،  املبادرة،  بروح  التحلي  الداخلية،  احملفزات  الشخصية:  “الكفاءات   
اإلحباط، حتمل املسؤولية، اإلميان بالقدرات الذاتية، االستقالل، املثابرة واملواظبة، القدرة على التركيز في 

املهمة، التكيُّف مع التغييرات الطارئة خالل تنفيذ املهمة...” 
عن: מ´ בירנבוים )1997(. חלופות בהערכת הישגים, רמות, תל אביב, עמ´ 24.   
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املعلِّمني والتالميذ على تشخيص ورصد نقاط القوة ونقاط الضعف والصعوبات واملشاكل التي 
قد تنجم عن عملية التَّعليم أو عن عملية التعلم. نفحص في ضوء نتائج التقييم مدى حتقيق 
راسة يدرس  أهداف التعليم. حسب معطيات التقييم التي نحصل عليها في عملية التَّعليم والدِّ
قدر  ويدخلون،  قرارات حاسمة  ويتخذون  رؤى،  جديدة،  بطرق  ويفكرون  املوضوع  املعلّمون 
راسة وتنظيم البيئة )احمليط( التعليمّية،  املستطاع، تعديالت مالئمة على منهج التعليم، مواد الدِّ

وبالتالي فإنهم يعيدون تصميم وصياغة عملية التعليم.
راسة ومن خالل ذلك يحّسنون  ننصح بإشراك التالميذ في تقييم حتصيلهم خالل عملية الدِّ
طرق فهمهم للمواد التي يتعلمونها. في عملية التقييم، من املفروض أن يعرف التالميذ وأن 
راسة والتفكير، أي  يفهموا سلفا ما نتوقع منهم في مجال املضمون وفي مجال مهارات الدِّ
راسة ما هي األهداف التي  من املفروض أن نعرض أمام التالميذ منذ بداية عملية التَّعليم والدِّ
نتوخى حتقيقها في كّل واحد من مواضيع التعليم. بعد احلصول على نتائج التقييم جتري 
وعملية  أدائهم  حول  أنفسهم  التالميذ  فعل  وردود  والتالميذ  املعلِّمني  بني  احلوار  من  عملية 

تقدمهم في فهم املواّد مما يساهم في حتسني عمل املعلم وحتصيل التالميذ.

تشمل عملية التقييم التنفيذي املراحل التالية:
ماذا نتوقع من التالميذ في مجاالت  حتديد األهداف التي نريد تقييم مدى حتقيقها –  	•

راسة والتفكير. املضمون وفي مجال مهارات الدِّ
إعداد مهام. 	•

ل فيه مستويات التنفيذ. د فيه مقاييس التقييم وُتَفصَّ دَّ إعداد “دليـل” حُتَ 	•
تقييم عمل التالميذ واحلصول على تغذية راجعة )بواسطة “دليـل”( – مبا في ذلك إشراك  	•

التالميذ في عملية التقييم.
تنفيذ عملية انعكاس reflection من قبل املعلم ومن قبل كّل واحد من التالميذ بعد عملية  	•

التقييم.
راسة بعد حتليل نتائج التقييم. تصميم وصياغة عملية التَّعليم والدِّ 	•

راسة: نقوم بالتقييم في عدة محطات خالل عملية التَّعليم والدِّ
احتياجات  املنهاج وحسب  بأهداف  يتعلق  )فيما  راسة  والدِّ التَّعليم  في وقت تخطيط عملية 
التقييم هو جمع معلومات حول املعرفة السابقة التي كانت متوفرة لدى التالميذ  التالميذ( – 
في مجال املضمون واملهارات. وذلك لكي نحدد في أي املواضيع التعليمّية واملهارات توجد 
راسة وما هي االستراتيجيات والنشاطات التعليمّية  حاجة لتوسيع أو تقليص عملية التَّعليم والدِّ

والدراسية التي ُيَحبَّذ تبنيها.
التقييم هو عملية من التغذية الراجعة للمعلمني والتالميذ  خالل إجراء النشاط التعليمّي – 
بواسطة  األهداف  مدى حتقيق  ما  تفحص  وهي  الصّف  في  التي متت  راسة  الدِّ عملية  في 
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استراتيجيات ونشاطات تعليمّية ودراسية يتبعها املعلمون. وهكذا ُيعتبر التقييم أداة ملتابعة 
راسة بصورة منهجّية ومتواصلة وأداة لتصميم وصياغة التعليم. عملية التَّعليم والدِّ

راسة وللحصول على  في ختام العملية التعليمّية – التقييم هو أداة لتلخيص عملية التَّعليم والدِّ
تغذية راجعة حول العملية. يقوم املعلّمون بتخطيط الدورة التعليمّية القادمة بناء على النتائج 

التي حصلنا عليها في التقييم.

يشمل التقييم إعداد مهام هامة تنطوي على حتديات جُترى في بيئات دراسية منوعة. ننصح 
تعرض  متنوعة  تقييم  أدوات  املدنيـّات  موضوع  في  راسة  والدِّ التَّعليم  عملية  في  ندمج  بأن 
أمام املعلِّمني صورة شاملة بخصوص حتصيل التالميذ وميكننا من التعامل مع التالميذ من 
زوايا نظر مختلفة حسب جناحهم، فشلهم وميولهم. وبالتالي نستطيع التجاوب مع احتياجات 

التالميذ – قدراتهم، مستويات الذكاء املختلفة لديهم وأساليبهم الدراسية املختلفة.
التقييم، يعرضون طرقا مختلفة في  أدوات  التالميذ في اختيار  املعلّمون على إشراك  يعمل 
التقييم على التالميذ وبالتالي يشجعون التالميذ على املشاركة بصورة فعالة ونشطة في عملية 
راسة أكثر متعة  راسة وستكون الدِّ التعلم. وهكذا سوف تتزايد مشاركة التالميذ في عملية الدِّ

وضمن مسؤولّية التالميذ إلى جانب مسؤولّية املعلم. 
الوحدة  املدنيـّات:  تعليم وحدات االختيار في موضوع  للغاية في  مهّمة  التالية  التقييم  طرق 

الثالثة، الوحدة الرابعة والوحدة اخلامسة.
راسة ونتاجات التعلم**: فيما يلي أمثلة ألدوات تقييم تتيح لنا تقييم كّل من عملية الدِّ

ة التنفيذيَّة؛ املهمَّ  -
راسة )توثيق وانعكاس(؛ مفكرة )يوميات( لتوثيق الدِّ  -

بورتفوليو؛  -
“بحث”؛ )عمل بحثي(  -

امتحان.   -

بورتفويلو وأدوات  التعلم،  توثيق  التنفيذية، األدلة )املؤشرات(، مفكرات  للمهام  أمثلة  العثور على  ميكنكم    *

أخرى في التقييم في املؤلفات التالية: 
איך עושים את זה - מדריך מעשי לחלופות להערכת הישגים, )תשס”ד(, האגף לת”ל, האגף  	

לחינוך על יסודי, משרד החינוך, מעלות, ירושלים ותל אביב.
מ’ בירנבוים )1997(. חלופות בהערכת הישגים, רמות, תל אביב.  

מ’ בירנבוים )1999( )עורכת( )1999(. הערכה מושכלת - מתיאוריה למעשה, רמות, תל אביב.  
בנושא  מורים  של  מקצועי  לפיתוח  מתוקשבת  למידה  סביבת  וקימרון.  כ”ץ  יועד,  בירנבוים,   

טיפוח הכוונה עצמית בלמידה למורים, משרד החינוך, ירושלים.
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ة )التطبيقّية(* ة التنفيذيَّ املهمَّ
من  تعلموها  التي  للمضامني  تطبيقهم  في  التالميذ  قدرات  لتقييم  أداة  هي  الّتنفيذّية  املهّمة 
العبر،  تنظيم ومزج معلومات، استخالص  عالية: تخطيط،  تفكيرية  خالل استخدام مهارات 
املوقف الناِقد وغيرها. املهّمة الّتنفيذّية تتيح لنا تعزيز الكفاءات االجتماعيـّة،** كفاءات إدارة 

املوارد،*** اجلودات )الكفاءات( الشخصّية**** واإلبداع.

راسة )توثيق وانعكاس(** يوميات توثيق الدِّ
بإلقاء  التالميذ  لقيام  عة  املشجِّ والتقييم  راسة  الدِّ أدوات  إحدى  هي  راسة  الدِّ توثيق  يوميات 
راسة وفهم املواّد. تشمل اليوميات مجموعة من املالحظات  نظرة إلى داخلهم على عمليَّات الدِّ
والتفكير  للكتابة  التالميذ  توجيه  دراستهم وحتصيلهم.  حول  التالميذ  يدونها  التي  واألفكار 
ُنُهم من إلقاء نظرة بعد فترة من الزمن على اخلطوات التي قاموا بها وعلى  االنعكاسي ميكِّ
راسة تركيز  النتائج التي حققوها. تستقطب الكتابة والتفكير االنعكاسي في يوميات توثيق الدِّ
تتطلب  التي  األبعاد  وفهمها، رصد  الناجحة  اخلطوات  املجريات، رصد  على حتليل  الكاتب 

راسة وفي تخطيط التحسني املطلوب. تعزيزا في الدِّ
راسة حوارا خطيا مكتوبا مع طالبهم بينما يقوم  يجري املعلّمون بواسطة يوميات توثيق الدِّ
التالميذ بإجراء حوار داخلي مع أنفسهم، وخارجي مع معلميهم، وأحيانا حتى مع زمالئهم. 
إن هذا احلوار هو نوع من األدلة الهامة التي يقوم التالميذ بتزويدها ألنفسهم وملعلميهم حول 

عمليَّات دراستهم وحول مدى فهمهم للمواد التي يدرسونها.

بورتفوليو ***
خالل  اختاروها  التي  التالميذ  ووظائف  أعمال  من  لقسم  موجهة  مجموعة  هو  البورتفوليو 
السنة بصورة حريصة وباهتمام شديد كأدلة على اإلجراءات الدراسية وفهم التالميذ للمواد 
الدراسية. يعكس البورتفوليو جهود التالميذ، تقدمهم وحتصيلهم في املوضوع الذي يتعلمونه. 

راجعوا التفصيل في هذا الكتاب صفحة ؟؟؟؟.   *

راجعوا املالحظة في صفحة ؟؟؟؟   **

החינוך  למערכת  במקרא  הלימודים  תכנית  ובדיקה",  הערכה  "דרכי  )תשס"ג(.  יועד,  צופיה  		***

הממלכתית מגן הילדים עד כיתה יב, האגל לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והפיקוח בחינוך 
הממלכתי, ירושלים, עמ' 100-99.

צופיה	יועד,	نفس	املصدر. 		****
 **

 ***
 ****
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التالميذ  راسة ونتائجها ويدل على تذويت  الدِّ لعملية  لتقييم متواصل  آلية  البورتفوليو  يشكل 
للمعرفة واملعلومات خالل دراستهم. مبا أن البورتفوليو ُيَعدُّ من قبل التالميذ فإنه يشكل وسيلة 

للتعبير الشخصّي واملتميز واخلاص عن كّل تلميذ وتلميذة.

مبادئ إعداد البورتفوليو:
يتفق املعلّمون والتالميذ على مقاييس واضحة الختيار املواّد التي يشملها البورتفوليو إلى   -

جانب مقاييس واضحة للحكم على املواّد.
يتولى التالميذ إدارة البورتفوليو خالل العام الدراسي واختيار األدلة التي يحتوي عليها   -
البورتفوليو. ميكن أن نضع في البورتفوليو أغراضا وتفاصيل متعّددة ومن أنواع مختلفة: 
نتاجات  التنفيذية؛  املهام  نتاجات  واالمتحانات(؛  الوظائف  )مثل  ومرئية  ومسجلة  خطية 
وتقييم  انعكاس  تقرير، منوذج، عرض شرائح، صحيفة؛  مثل:  نتاجات  النظري؛  البحث 

ذاتّي؛ تقييمات من قبل الزمالء؛ مشاهدات.
يرفق التالميذ مع كّل عنصر يقررون إيداعه في البورتفوليو بتسويغ أو تعليل الختياره،   -
وبشرح حول ما الذي يهدف إلى متثيله، كيف مّت إعداده، ماذا كانت صعوبات التنفيذ، 
لدى  املعرفة  عالم  في  العنصر  لهذا  اإلضافية  القيمة  ما  الصعوبات،  على  تغلبوا  كيف 

التالميذ وما شابه.
هناك ثالثة أنواع رئيسية من البورتفوليو:

بورتفوليو األعمال والوظائف املختارة حيث يعرض التالميذ أفضل الوظائف واألبحاث التي 
أعدها خالل العام الدراسي.

راسة، ولذلك فهو يشمل أعماال من  بورتفوليو السيرورة يشمل مناذج تعبر عن سيرورة الدِّ
مستويات متفاوتة من حيث اجلودة، بشرط أنها متثل تطور التالميذ في عملية والتعلم. 

بورتفوليو مدمج – يدمج كال النوعني.
مًعا  البورتفوليو ويعدون  والتالميذ سلفا ويحددوا هدف تقدمي  املعلّمون  يعّرف  املهم أن  من 

مجموعة من املقاييس الواضحة لتقييمه.*

من أجل فهم كيفية إعداد البورتفوليو وتقييمه راجعوا املصدر: איך עושים את זה - מדריך מעשי    *

לחלופות להערכת הישגים, )תשס"ד(, האגף לת”ל, האגף לחינוך על יסודי, משרד החינוך, מעלות, 
ירושלים ותל אביב.
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االمتحان*

راسة  راسة. في عملية التَّعليم والدِّ االمتحان كأداة تقييم هو جزء ال يتجزأ من عملية التَّعليم والدِّ
 والتقييم هذه يجب أن يتوفر التالؤم بني أهداف التعليم، طرق التنفيذ )استراتيجيات التَّعليم – 

التعلم( وطرق التقييم. 
قد يخدم االمتحان املعلِّمني بطرق مختلفة ولتحقيق أهداف متنوعة:

راسة مبا ينسجم مع احتياجات التالميذ. أداة تشخيص لتخطيط عملية التَّعليم والدِّ 	•
راسة التي متت في الصّف وتطور ومنو  تغذية راجعة للمعلمني والتالميذ حول عملية الدِّ 	•

التفكير لدى التالميذ.
راسة لتصميم وصياغة التعليم.  أداة متابعة دائمة لعملية التَّعليم والدِّ 	•

راسة. أداة لتلخيص وإجمال عملية التَّعليم والدِّ 	•

من املفروض أن يشمل االمتحان العديد من األسئلة التي تعكس عينة كبيرة من املضامني 
ومهارات وأداءات تفكيرية منصوص عليها في أهداف التَّعليم حسب املنهاج التعليمّي، وهو 
ما نحاول تقييم مدى حتصيلها. من أجل ذلك تتم صياغة امتحان ذي نافذية عالية – أي أنه 

يفحص غالبية أهداف التَّعليم واملواضيع التي تعلمناها في الصف.
في كّل امتحان في موضوع املدنيـّات ُيْطلَب من التالميذ – 

تشخيص قيم ومبادئ. 	•
اتخاذ موقف وتعليله. 	•

حتليل مصادر املعلومات التي ُجِمَعْت من مصادر مختلفة. 	•
املقارنة بني التفاصيل الواردة في املعلومات. 	•

عرض االيجابيات والسلبيات في قضية معينة أو طريقة عمل معينة وتعليلها. 	•
استعمال املهارات التي تعلموها واكتسبوها ملواجهة املهام املطلوبة منهم في االمتحان. 	•

نريد فحص مدى  التي  التَّعليم  أهداف  ُد حسب  دَّ حُتَ االمتحان  أسئلة  واحد من  كّل  صياغة 
حتقيقها. وبالتالي يجب أن يشمل االمتحان أسئلة مبستويات تفكيرية عالية – تقييم، حتكيم، 
إلى جانب أسئلة تفحص مهارات املعرفة والفهم على مستوى  تطبيق، تصنيف معلومات – 
أسئلة  يشمل  بامتحان  االكتفاء  ممنوع  مختلفة.  تفكيرية  مستويات  تدمج  أسئلة  أو  متدن، 

معتمدة على الذاكرة واحلفظ عن ظهر قلب فقط.

הישגים,  להערכת  לחלופות  מעשי  מדריך   – זה  את  עושים  איך  הישגים"  "מבחן  راجعوا  	*

)תשס"ד(, האגף לת"ל, האגף לחינוך על יסודי, משרד החינוך, מעלות, ירושלים ותל אביב.
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ُيْطَلب من التالميذ في االمتحان إظهار معرفتهم وإملامهم مبستويات تفكيرية مختلفة:
معرفة – القدرة على إنشاء التفاعل بني املعرفة الداخلية لدى كّل من التالميذ )معرفة وجتارب 

سابقة(، وبني املعلومات اخلارجية )املواّد الدراسية(، وبني الواقع الفعلي.
فهم – القدرة على عرض املعلومات املتعلمة وشرحها وتفسيرها في سياق ما.

تطبيق – القدرة على استخدام املعلومات املكتسبة في أوضاع جديدة ال يعرفها التالميذ.
حتليل – القدرة على تفكيك موضوع التَّعليم إلى أجزاء صغيرة من أجل توضيح العالقات بني 

األجزاء املختلفة والعالقة بني األجزاء واملوضوع كامال.
تكوين مبنى  الكامل من أجل  ُأُسس ومرّكبات املوضوع  تنظيم  إعادة  القدرة على   – توليف 

مختلف، أي التوصل إلى منَتج آخر مختلف، باالعتماد على املواّد التي تعلمها التلميذ.
على  بنيت  مقاييس  ونشاطات حسب  وفعاليات  مواقف، حاالت  أفكار،  على  احُلكم   – تقييم 

املبادئ والقيم التي تعلمناها.

كلمات التَّعليم ألسئلة االمتحان:
أذكر – ذكر األمور باسمها وبدون إيراد أي شرح أو تعليل.

مثال: “اذكر أحد القوانني التي تعبر عن كون إسرائيل دولة يهودّية”.
وصف دقيق ألحد العناصر )ظاهرة أو مصطلح( من أجل تشخيصه والتفريق بينه  عرف – 

وبني عناصر أخرى: توضيح قصد من يستعملون املصطلح. )تشخيص(.
ل – ذكر احلقائق، مراحل العملية، سير األحداث وما شابه. )فهم(. فصِّ

ل عملية سن قانون في إسرائيل وكيف من املفروض أن تضمن هذه العملية أن  مثال: “فصِّ
يكون القانون الئقا”.

اعرض – ذكر األمور حول عامل منظم أو فكرة. )فهم(
ه الديني القومي(. مثال: “اعرض مميزات التوجُّ

اشرح – تقدمي توضيح، تفسير ومعنى األمر الذي نتناوله. القدرة على إنشاء عالقة بني سبب 
ونتيجة. )فهم(

غ – إيراد األسباب، العوامل أو الدوافع للقضية التي نتناولها، تبرير ادعاء، جزم أو  علِّل / سوِّ
اختيار، دعم االدعاء من خالل روابط مع النص أو مع معطيات إحصائية. )حتليل، تقييم(

د.  أو حدث محدَّ قّصة  بواسطة  )مبدأ، ظاهرة(  نتناوله  الذي  املوضوع  مثاال- جتسيد  أعط 
)تطبيق(

فحص املشابه واملختلف حسب مقاييس بني عنصرين أو أكثر واستخالص العبر.  قاِرن – 
)حتليل(
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أنواع األسئلة:
أسئلة حقيقية – أسئلة ال توجد إجابات معروفة سلفا عنها وهي حتتاج معاجلة للمعلومات  	•
وصياغة اإلجابة بصورة مستقلة. نتلقى حول هذه األسئلة إجابات متنوعة، أصلية وخالقة 
داخل املجال املعلوماتي الذي نتناوله وليس بالذات إجابات معروفة سلفا حسب توقعات 

املعلمني. ال بد من تعليل اإلجابات عن األسئلة.
أسئلة حول نص لم يتعلمه التالميذ في الصّف )unseen(، تتطلب من التالميذ التعامل  	•
املعرفة  تطبيق  مثل:  اإلدراكّية  الفعاليات  من  العديد  ومع  جديدة  ومضامني  مواد  مع 
)مهارات(، فهم مصطلحات مركزّية، حتليل النص، طرح فرضيات والتحقق منها، نقد 

لنص معني.
أسئلة نطلب من التالميذ تعليل موقفهم فيها. 	•

أسئلة نطلب من التالميذ فيها جمع املعلومات من مصادر مختلفة وحتليلها، املقارنة بني  	•
املعلومات، عرض اإليجابيات والسلبيات في شأن معني.

مج بني مواضيع مختلفة. أسئلة نطلب من التالميذ فيها الدَّ 	•

أ. أسئلة “حقيقية” )أمثلة ألسئلة من امتحانات البجروت( 
في سؤال من هذا النوع ُيعرض حدث معتمد على واقع سياسّي واجتماعّي. احلدث هو عبارة 
عن صورة لوقائع األحداث بدون تفسير أو تأويل ولم يتناوله التالميذ في الصّف من قبل. 
ُيْطلَب من التالميذ: حتليل  راسة  بناء على املعرفة والفهم اللذين اكتسبوهما خالل عملية الدِّ
احلدث،  خالل  من  تنعكس  التي  اليهودّية  القيم  أو  الدميقراطيـّة  مبادئ  تشخيص  احلدث، 
احلدث. حول  إجابتهم  وتوطيد  دعم  اإلجابة  تعليل  في  التالميذ  من  نطلب  إجابتهم.   تعليل 

األهداف التي نفحصها:
ياسّي واالجتماعّي وفهمه وتقييمه. قدرة التالميذ على حتليل الواقع السِّ   -

يهودّية  كدولة  إسرائيل  دولة  تعريف  أساس  من  تنبثق  التي  والقيم  املبادئ  فهم    -
دميقراطيـّة. 

ياسة  السِّ تقييم  على  الصّف  في  تعلموها  التي  املبادئ  تطبيق  خالل  من  التالميذ  قدرة    -
التي يتبعها منَتَخبو اجلمهور وعاملو اجلمهور وسلوكهم ونشاطاتهم في إطار مؤسسات 

السلطـة.

املهارات التفكيرية التي نفحصها: 	•
بني  السياقات  فهم  التقييم،  التطبيق،  التشخيص،  احلدث،  حتليل  احلدث،  فهم  على  القدرة 

مج بني مواضيع مختلفة. مواضيع مختلفة، القدرة على الدَّ
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فحص االمتحان: 	•
من خالل إجابات التالميذ عن أسئلة االمتحان، نفحص هل وإلى أي مدى مّت حتقيق   

األهداف املذكورة والتي حددناها سلفا عند إعداد وتخطيط االمتحان.
 

 مثال لسؤال حول حدث
للتلفزيون والراديو مبوجبه بث   قدمت عضوة كنيست مشروع قانون يجب السماح 

جميع املداوالت التي جترى في احملاكم. فأثار مشروع القانون معارضة. 
ما هو املبدأ / احلق الذي تستطيع عضوة الكنيست تقدمي مشروع القانون بناء عليه؟ 

عللوا.
في  عليه  االعتماد  القانون  مشروع  معارضو  يستطيع  الذي  احلق   / املبدأ  هو  ما 

معارضتهم؟ عللوا.

*)unseen( أسئلة حول نص لم يتعلمه التالميذ في الصّف ب. 
يعتمد هذا النوع من األسئلة على نص وبنود أسئلة مرافقة.

يعبر النص عن مواقف، آراء، أو قضية شائكة ومرّكبة.
من أجل اإلجابة عن بنود األسئلة، ُيْطلَب من التالميذ حتليل النص من خالل تطبيق املبادئ 
التي تعلموها في مواضيع مختلفة، كشف النقاب عن موقف الكاتب، تشخيص آراء أو ادعاءات 
هات التي تنعكس  ألشخاص يذكرهم الكاتب في النص، و/أو تصنيف وتقييم املواقف والتوجُّ
اكتسبها  التي  والتجارب  واملعرفة  النص  فهم  على  بناء  ذلك  كّل  اإلجابة.  وتعليل  النص  في 

التالميذ خالل عملية التعلم.

األهداف التي نفحصها: 	•
قدرة التالميذ على قراءة نص ما قراءة ناِقدة وفاحصة. )من الصحيفة مثال(  -

قدرة التالميذ على استخدام الصحيفة كوسيلة وأداة الستقاء املعلومات، فهم الواقع   -
وتغييره.

قدرة التالميذ على قراءة مقاالت فكرية حول مضامني موضوع املدنيـّات وفهم املواقف   -
الواردة فيها.

قدرة التالميذ على تطبيق املبادئ التي تعلموها في الصّف في حتليل النص وإعطاء   -
اإلجابات. 

لتعريف أنواع األسئلة راجعوا صفحة ؟؟؟؟؟   *
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تشخيص،  النص،  حتليل  سياقه،  في  النص  فهم  نفحصها:  التي  التفكيرية  املهارات  	•
تصنيف، تطبيق، تقييم، القدرة على مواجهة ادعاءات منطقية، فهم السياقات بني مختلف 

املواضيع، القدرة على دمج مواضيع مختلفة.
فحص االمتحان: بواسطة إجابات التالميذ عن أسئلة االمتحان، نفحص هل وإلى أي  	•

مدى مّت حتقيق األهداف املذكورة التي حددناها سلفا عند تخطيط االمتحان وإعداده.

مثال لسؤال نص
في عام 2001 طرحت عدة قضايا وجودية بخصوص مستقبل الدولـة واملجتمع في 
العرب  املواطنني  مكانة  البطالة،  واالقتصادّية،  االجتماعيـّة  الفجوات  مثل  إسرائيل، 
الَعلمانّيني  في إسرائيل. هذه القضايا أثارت مشاعر من الضيق، وجعلت املواطنني 
واملتدينني، العرب واليهود يخصصون ساعات طويلة للقاءات ونقاشات ومداوالت حول 
اجلدل  مختلفة.  مدنّية  منظمات  رعاية  اللقاءات حتت  هذه  املشترك. جتري  املستقبل 
طاولة  حول  من  املختلفة  والديانات  الطوائف  أبناء  يجمع  القضايا  هذه  حول  املدنّي 
واحدة. يجلسون مًعا، ويتكلمون عن أنفسهم وعن املجتمع الذي يعيشون فيه ويتطرقون 
ومن  والغضب  للسخط  واملثير  املختلف  اآلخر،  بدون جتاهل  للغاية،  مؤملة  نقاط  إلى 

منطلق االنضباط ومتالك النفس.
املجتمع املدنّي ال يكتفي بالكالم وإمنا يعكف على النشاط الفعلي على أرض الواقع. فهو 

يجند شرائح كبيرة لنشاطات تطوعية واجتماعيـّة حتاول مواجهة ضائقات املجتمع.
إننا نرحب بهذه الفعاليات والنشاطات املدنّية مع أنني أعتقد شخصّيا أن التداول في 

مثل هذه القضايا ومعاجلتها يجب أن تتم في احلكومة والكنيست.
 مّت كتابة هذه القطعة بتصرف عن صحيفة هآرتس

أذكروا قيمتني / مبدأين دميقراطّيني ينعكسان في هذه القطعة، واشرحوا كيف   .1
يتّم التعبير عن كّل منهما في القطعة.

حسب ادعاء كاتبة املقال، من املفّضل أن تنقل مناقشة ومعاجلة قضايا وجودية   .2
ذات صلة مبستقبل الدولـة واملجتمع في إسرائيل إلى احلكومة والكنيست.
أوردوا تعليلني الدعاء الكاتبة بناء على املواّد التي تعلمتموها في الصف.  
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مثال لسؤال نص
الطابع اليهودّي لدولة إسرائيل 

أعتقد أنه ال بد من تغيير صيغة قانون العودة والرجوع إلى الصيغة القدمية للقانون 
من عام 1950.

من أجل تدعيم هذا املوقف أرغب في تكرار االدعاءات التي طرحت عند سن القانون 
في عام 1950 وعند إدخال التعديل إلى القانون في عام 1970. في العام 1950 عند 
سن قانون العودة في الكنيست طرح االدعاء القائل بأن تقييد حق الهجرة بتحفظات 
حيث إن ثيودور هرتسل لم يكن يرغب  دينّية يشوه احللم الصهيونّي تشويها كبيرا – 
في بناء بيت قومي لليهود الطاهرين حسب الشريعة اليهودّية فقط وإمنا لكّل من هو و/
أو محيطه يعتبرونه يهودّيا ويشعر أنه جتري مالحقته وتهديده ويشعر أنه محروم من 
الوطن نتيجة لذلك. إن احلق التاريخي لكّل يهودّي ملجرد كونه يهودّيا أن يعود ويتوطن 

في إسرائيل.
في العام 1970 ادخل على قانون العودة تعديل ينّص على: “اليهودّي – هو من ُولد ألم 
يهودّية أو اعتنق الديانة اليهودّية ولم يعد ابنا لدين آخر”. في النقاش الذي جرى في 
الكنيست قبل التعديل طرح ادعاء مماثل لالدعاء الذي كان قد طرح في العام 1950 
بحيث مينع املّس بالطابع الَعلمانّي الصهيونّي للقانون وممنوع أن ندخل إليه مطالب 

دينّية وصيغا من الشريعة اليهودّية بأي حال من األحوال. 
مت كتابة هذه القطعة بتصرف عن صحيفة معاريف 99/12/10 

هات املختلفة التي تعلمتموها بخصوص الطابع اليهودّي  اذكروا واحدا من التوجُّ  .1
لدولة إسرائيل بحيث يتالءم مع موقف كاتب هذا املقال. عللوا. 

هات املختلفة التي تعلمتموها بخصوص الطابع اليهودّي  اذكروا واحدا من التوجُّ  .2
لدولة إسرائيل بحيث يتالءم مع موقف املبادرين إلى إدخال التعديل على القانون 

في العام 1970. عللوا.

جـ. أسئلة نطلب من التالميذ فيها تعليل موقفهم
نورد في أسئلة من هذا النوع مقولة قصيرة تعرض وصف حالة غير مرّكبة. نطلب من التالميذ 
فهم معنى االدعاء أو احلالة التي تصفها املقولة، تقييم االدعاء، تعليل موقفهم وأن يدمجوا في 
إجاباتهم معلومات لها صلة باملقولة؛ أو نطلب منهم تشخيص املبدأ الوارد في احلالة املعروضة 
راسة في  وتعليل إجاباتهم بناء على املعلومات والفهم الذي اكتسبوه خالل عملية التَّعليم والدِّ
تطبيق املبادئ التي تعلموها من خالل إيراد أمثلة على املقولة من  الصف؛ أن نطلب منهم 

ياسّي واالجتماعّي في إسرائيل. الواقع السِّ
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األهداف التي نفحصها:  	•
ومعرفة  راسة  الدِّ عملية  خالل  اكتسبوها  معلومات  تفاصيل  دمج  على  التالميذ  قدرة   -

كيفية استعمالها.
قدرة التالميذ على تصنيف تفاصيل املعلومات التي اكتسبوها وفهم السياقات املرتبطة   -

بها.
قدرة التالميذ على أن يشخصوا في النص املبادئ التي اكتسبوها في الصّف وتطبيقها   -

في إجاباتهم.
-  فهم معنى االدعاء املذكور، تقييمه وتعليله.

املهارات التفكيرية التي نفحصها:  	•
استحداث املعلومات والقدرة على استعمالها ودمجها في األماكن املتصلة، فهم، تشخيص،   

تطبيق.

فحص االمتحان:  	•
بواسطة إجابات التالميذ عن أسئلة االمتحان، نفحص هل وإلى أي مدى مّت حتقيق األهداف 

التي حددناها عند تخطيط االمتحان.

مثال ملقولة:
التسمية التي نطلقها على احلكومة هي “السلطـة التنفيذية”، إال أن هذه التسمية ال 

تعبر بصورة دقيقة عن كّل صالحياتها. عللوا.

مثال ملقولة:
استفتاء  إجراء  فإن  وبالتالي  عات.  التصدُّ متعّدد  مجتمع  هو  اإلسرائيلّي  املجتمع 
عام كوسيلة لتحقيق احلسم من شأنه أن يزيد من التوترات في املجتمع. عللوا هذا 

املوقف.

د. أسئلة نطلب من التالميذ فيها أن يقوموا بجمع معلومات من مصادر مختلفة 
وحتليلها، واملقارنة بني املعلومات وعرض ايجابيات وسلبيات قضية ما ودمج بني 

املواضيع التي تعلمها التالميذ في الصف. 
التي  املعلومات  على  بناء  اإلجابة  يشرحوا  أن  التالميذ  من  نطلب  النوع  هذا  من  أسئلة  في 
دولة  راسة من الكتاب التعليمي: أن نكون مواطنني في إسرائيل –  اكتسبوها في عملية الدِّ
يهودّية دميقراطيـّة. قد يكون السؤال بهدف الدمج، واملقصود أن نتناول بعض املواضيع وليس 

موضوعا واحدا فحسب.

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



100

األهداف التي نفحصها:  	•
الكتاب  حسب  الصّف  في  التالميذ  تعلمها  التي  املواّد  على  التالميذ  واطالع  معرفة   -

التعليمي. 
املدنيـّات حسب  في موضوع  نتعلمها  التي  والقضايا  للمبادئ  التركيبي  الطابع  فهم   -

املنهاج التعليمّي.
فهم طبيعة الصالت والعالقات بني املواضيع املختلفة، القيم واملبادئ.  -

املهارات التفكيرية التي نفحصها:  	•
الصحيح  مج  الدَّ املعلومات،  بني  املقارنة  املعلومات،  تصنيف  وفهمها،  املضامني  معرفة   
املواضع  بني  والصالت  السياقات  سياقها، فهم  في  النصوص  املعلومات، فهم  لتفاصيل 

املختلفة.

فحص االمتحان: 	•
حتقيق  مّت  مدى  أي  وإلى  هل  نفحص  االمتحان،  أسئلة  عن  التالميذ  إجابات  بواسطة   

األهداف املذكورة التي حددناها سلفا عند تخطيط االمتحان وإعداده.

مثال
أذكروا أحد حقوق اإلنسان واملواطن وأحد حقوق املجموعة كما ينعكسان في إعالن 

االستقالل. قدموا مثاال لتحقيق كّل حق من هذه احلقوق في دولة إسرائيل.

االعتبارات عند إعداد أسئلة االمتحان*
ُيصاغ كّل سؤال من أسئلة االمتحان بصورة واضحة، مركزة، قاطعة وغير قابلة لتأويالت  	•

وتفسيرات مختلفة.
في األسئلة التي نطلب من التالميذ فيها أن يقوموا بالشرح، أو التعليل أو إيراد أمثلة،  	•

يجب أن نذكر العدد الدقيق للشروحات / التعليالت واألمثلة املطلوبة.
ُيصاغ السؤال بطريقة متكن فقط امللمني باملواّد من اإلجابة عنه. 	•

ممنوع االكتفاء بأسئلة تتطلب استذكار املواّد التي تعلمها التالميذ في الصّف حسب  	•
الكتاب  في  والواردة  للتالميذ  املتاحة  النصوص  في  ترد صراحة  أو  التعليمي  الكتاب 

التعليمي.
قبل  من  األسئلة  قراءة  تستغرقها  التي  واملدة  االمتحان  مدة  بني  التالؤم  يجب حتقيق  	•

التالميذ، اختيار األسئلة لإلجابة عنها وكتابة اإلجابات.

راجعوا "מבחן הישגים", איך עושים את זה - מדריך מעשי לחלופות להערכת הישגים, )תשס"ד(,   *
האגף לת"ל, האגף לחינוך על יסודי, משרד החינוך, מעלות, ירושלים ותל אביב.
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يجب أن يضم االمتحان أسئلة متفاوتة في صعوبتها من خالل مراعاة عدم التجانس بني  	•
التالميذ.

صعوبة  مدى  االعتبار  بعني  نأخذ  سؤال،  لكّل  تعطى  التي  الدرجات  عدد  حتديد  عند  	•
السؤال. يقرر طاقم املعلِّمني هل مينح عدد كبير من الدرجات لسؤال صعب، وبالتالي 
إعطاء مكافأة للطالب املمتازين، أو هل يعطى عدد كبير من الدرجات لسؤال سهل من 

أجل حتفيز ومكافأة التالميذ الضعفاء.
وهي  التالميذ  يواجهها  قد  التي  للصعوبات  ننتبه  أن  املهم  من  األسئلة،  صياغة  عند  	•
صعوبات غير معتمدة على اإلملام باملواّد التعليمّية وإمنا بسبب صياغة السؤال أو املهّمة 

بصورة غير ناجحة أو غير واضحة. مثال: 
سؤال يشمل تعليمات، كلمات أو مصطلحات غير معروفة للتالميذ.   -

سؤال يعرض تفاصيل من داخل النص في سياقات منطقية مختلفة عما ورد في    -
النّص.

يجب أن نتفادى أسئلة من هذا القبيل:  	•
أسئلة متسلسلة يرتبط كّل منها باآلخر.    -

أسئلة يوجد بينها تداخل جزئي.    -
بالتفكير السليم لدى التالميذ. –  تثير موقفا حسيا وقد ميس  أسئلة ذات إزاحة    -

أسئلة قد تشكل إجابة عن أسئلة أخرى واردة في االمتحان ذاته. 
أسئلة ميكن اإلجابة عنها بـ “نعم” أو “ال” فقط.    -

ننصح بأن يتضمن كّل سؤال مطلبني فقط، حيث إن اإلفراط في الطلبات من التالميذ قد  	•
يلخبطهم ويثقل عليهم فال يستطيعون الّتمييز بني مختلف التفاصيل. 

إذا كان السؤال يبدأ مبقولة معينة، فيجب علينا التأكد من أن املقولة ضرورّية ومهمة  	•
للسؤال.

تقييم االمتحان
دليل التقييم

لكل وسيلة تقييم بشكل عام واالمتحان بشكل خاص يجب إعداد “دليـل”. “الدليـل” هو  	•
أداة متكننا من تقييم حتصيل التالميذ وهو يشمل: مقاييس لتقييم عمل التالميذ ولتحديد 
العالمة )مبا يتالءم مع األهداف(، رؤوس أقالم ملرّكبات مضمون اإلجابة )مجواب(، عدد 

الدرجات املخصص لكّل واحد من مرّكبات اإلجابة.
ننصح بإشراك التالميذ في حتديد وإعداد مقاييس تقييم االمتحان، مما يفسح املجال   

للحوار بني املعلِّمني والتالميذ.
“الدليـل” ميّكن التالميذ من تقييم االمتحان بأنفسهم مما يزيد من شعورهم باملسؤولّية  	•
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إجابات  على حتليل  املعتمد  والتالميذ  املعلِّمني  بني  احلوار  جانب  إلى  إجاباتهم،  جتاه 
التالميذ عن أسئلة االمتحان.

من أجل زيادة مصداقّية “الدليـل”، يحبذ إعداد “دليـل” مفصل ودقيق، ميكننا من تقدمي  	•
تقييم موّحد ومتجانس، حتى إذا لم نفحص كافة االمتحانات في موعد واحد. “الدليـل” 
املفصل والدقيق ميكننا أيًضا من القيام بتقييم االمتحان من جديد من قبل مقيمني آخرين 

ومن املفروض أن تكون نتائجهم مشابهة.
“الدليـل” كفيل بتزويد املعلِّمني بـ”حماية” للعالمة التي أعطوها للتالميذ نظرا ألن التقييم  	•

يتّم بناء على مقاييس علنية.

راسة استعمال نتائج االمتحان بصورة مدروسة وواعية لصياغة التَّعليم والدِّ
حتليل نتائج االمتحان يعطي صورة كاملة حول مدى “إملام” كّل تلميذ في الصّف باألهداف 
واملضامني الني نبتغي فحصها في االمتحان. معلومات كهذه تساعد املعلِّمني على تشخيص 
نقاط ضعف في عملية التَّعليم لم تكن متوقعة سلفا وإعادة صياغة عملية التَّعليم والتعاطي 
بصورة صحيحة مع املواضيع واملهارات التي سجلت فيها نتائج ضعيفة لدى التالميذ. ويساعد 
التالميذ في تركيز جهودهم على املواضيع واملهارات التي سجلوا فيها نتائج ضعيفة. بعد 
حتليل النتائج، تتكون لدينا صورة أمينة حول مدى تقدم التالميذ وحول النقاط أو املواضيع 

التي يجب عليهم أن يزيدوا جهودهم فيها.
مثال: إذا تبنيّ أن عددا كبيرا من التالميذ أجابوا بصورة مغلوطة أو جزئية عن سؤال معني 
صحيحة  السؤال  صيغة  أن  تبنيّ  إذا  السؤال.  صيغة  فحص  املعلم  فعلى  منه،  قسم  عن  أو 
ودقيقة يجب فحص إذا كانت املهّمة مالئمة لقدرة التالميذ، وكذلك هل يعبر عن عملية التَّعليم 
راسة التي متت في الصف. حسب نتائج الفحص، يقرر املعلّمون إذا كان هنالك مجال  والدِّ
راسة بهدف حتسني  لتغيير طرق التعليم، وأن يجربوا طرقا وأساليب جديدة في التَّعليم والدِّ

حتصيل التالميذ.

ـّات  أمثلة من امتحان البجروت في موضوع املدني
السؤال 1

علقت في حي متدين الفتات إعالنية نشاهد فيها نساء يرتدين مالبس بحر. فقدم سكان احلي 
التماسا حملكمة العدل العليا وطلبوا منها اإليعاز للشركة التي علقت الالفتات اإلعالنية بإزالتها 

على الفور. 
ما هو املبدأ / احلق الذي يستطيع السكان عرضه أمام احملكمة لتدعيم طلبهم في إزالة  أ. 

الالفتات؟ عللوا.
ما هو املبدأ / احلق الذي تستطيع الشركة عرضه أمام احملكمة لتدعيم معارضتها إلزالة  ب. 

الالفتات؟ عللوا.
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حتليل السؤال
أ. ما الذي يفحصه السؤال

األهداف التي نفحصها: 
قدرة التالميذ على حتليل الواقع االجتماعّي، فهمه وتقييمه.  -

فهم املبادئ والقيم الواردة في أساس تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودّية دميقراطيـّة.  -

املهارات التفكيرية التي نفحصها: 
فهم احلدث، حتليل احلدث، تشخيص، تطبيق، فهم السياقات بني مواضيع مختلفة،الدمج بني 

مواضيع مختلفة.

ب. ما هو األداء الذي نتوقعه؟ )حسب “الدليـل”(
يشخص التالميذ املبادئ التالية: مبدأ التعدديـّة، حق املجموعة )األقلّية(، املّس  تشخيص – 

مبشاعر اجلمهور املتدين، مبدأ األكثرّية، مبدأ احلرّية/حرية التعبير.
تعليل – يعبر التالميذ عن فهم املبادئ التي شخصوها ويعرفون كيفية تعليل اختيارهم.

ربط – يربط التالميذ بني احلدث وبني املبادئ التي شخصوها.

اإلجابة املتوقعة
البند أ

املبدأ/احلق الذي يستطيع السكان عرضه أمام احملكمة لتدعيم مطلبهم في إزالة الالفتات:
املجموعات  بحّق  تعترف  الدميقراطيـّة  الدولـة  املتدينني:  مبشاعر  التعدديـّة/املّس  مبدأ   –
ممارسة منط حياتها اخلاص بها. لذا،  املختلفة في احملافظة على هوّيتها اخلاّصة بها – 
يجب متكني سكان احلي من احملافظة على منط احلياة اخلاص بهم كحي متدين، بدون أن 

ميس عن طريق تعليق الفتات تعرض أشخاصا شبه عراة.
مبدأ األكثرّية: غالبية سكان احلي متدينون ويريدون احملافظة على الطابع الديني للحي.  –

البند ب
املبدأ/احلق الذي تستطيع شركة تعليق الالفتات عرضه أمام احملكمة لتدعيم معارضتها إلزالة 

الالفتات:
مبدأ احلرّية / حرية التعبير: حق الشركة في اختيار طريقة التعبير التي تروق لها لإلعالن   -

عن منتجاتها.
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جـ حتليل اإلجابات – فحص عمل وأداء التالميذ 
هل عرف التالميذ كيف يشخصون املبدأ/احلق املالئم للحدث؟

هل فهموا املبدأ/احلق – هل عرفوا كيف يشرحونه؟
هل طبقوا املواّد التي تعلموها في موضوع املبادئ الدميقراطيـّة؟

هل متكنوا من تعليل اختيارهم – هل عرفوا كيف يربطون املبادئ مع احلدث؟

كيف نفسر عمل التالميذ وأداءهم
نحلل إجابات التالميذ ونستوضح ما هي األهداف التي لم يتّم حتقيقها. مثال: إذا ذكرت غالبية 
التالميذ، مبن فيهم املمتازون، بعض املبادئ، ولم يعرفوا كيف يشرحون اختيارهم، فنستنتج أنه 
راسة حول موضوع حقوق اإلنسان قد واجه التالميذ صعوبات في فهم  في عملية التَّعليم والدِّ
املوضوع. من املهم أن نفحص أيًضا إلى أي مدى ميكن القول إن الصعوبة تعزى إلى قدرة 
التالميذ على الربط بني املبادئ واحلدث. استنتاجات التحليل بخصوص التَّعليم هي: إذا استنتج 
املعلّمون أن الصعوبة ناجمة عن عدم فهم التالميذ ملبدأ التعدديـّة؛ أو عن عدم قدرة التالميذ على 
تطبيق املواّد التي تعلموها عند إعطاء اإلجابة – فال بد من معاودة تعليم املادة بطريقة مختلفة.

السؤال 2
الطابع اليهودّي لدولة إسرائيل 

“رئيسة بلدية هرتسليا أعلنت أنها تنوي السماح بفتح املجمع الشرائي اجلديد في املدينة أيام 
السبت. 

“في النقاش الذي تال ذلك مع رئيسة البلدية ذكرنا أنا وأصدقائي بعض التعليالت املعارضة 
لفتح املجمع الشرائي أيام السبت. 

“الكثيرون مثلي يريدون أن تكون األجواء التي تسود املدينة في أيام السبت ذات خصوصّية 
وتختلف عن أيام األسبوع األخرى. نحن نؤيد إقامة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية 

في أيام السبت لكننا ال نحبذ فتح املصالح التجارية واملصانع غير الضرورّية.
النهاية  في  عادوا  اجلميع  فإن  السبت  عدا  آخر  يوم  في  االستراحة  اجلمهور  حاول  “عندما 

لالستراحة األسبوعية في أيام السبت.
“أحد التعليالت األخرى التي ذكرناها هو أن فتح املجمع الشرائي في أيام السبت سيؤدي 

إلى إغالق أماكن عمل في املجمع الشرائي أمام اجلمهور املتدين.
“إضافة لذلك فإننا نرى أن فتح املجمع الشرائي في أيام السبت حسب اعتقادنا سوف يؤدي 
إلى املّس بتسوية “الوضع القائم” ونتيجة لذلك سوف تتضعضع احلياة املشتركة للمتدينني 

والَعلمانّيني في الدولـة”
هات بخصوص الطابع اليهودّي لدولة إسرائيل يتالءم مع موقف  اذكروا واحدا من التوجُّ أ. 

كاتب املقال. عللوا إجابتكم بواسطة املكتوب.
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ر بسبب فتح املجمع الشرائي في أيام السبت.  اذكروا مبدأ دميقراطّيا من شأنه أن يتضرَّ ب. 
عللوا إجابتكم حسب ادعاءات كاتب املقال.

حتليل السؤال
ما الذي يفحصه السؤال أ. 

األهداف التي نفحصها: 
قدرة التالميذ على قراءة الصحف قراءة ناِقدة.  -

قدرة التالميذ على استعمال الصحيفة كأداة لتلقي املعلومات وفهم الواقع وتقييمه.  -
قدرة التالميذ على قراءة مقاالت فكرية وفهم املواقف التي حتملها هذه املقاالت.  -

قدرة التالميذ على بلورة موقف معلل.  -
قدرة التالميذ على أن يطبقوا املبادئ التي تعلموها في الصّف عند حتليل النص وإعطاء   -

اإلجابة.

املهارات التفكيرية التي نفحصها: 
القدرة  تقييم،  النص، تشخيص، تصنيف، تطبيق،  الصحيح، حتليل  السياق  في  النص  فهم 
مج بني  على مواجهة ادعاءات منطقية. فهم السياقات بني مواضيع مختلفة، القدرة على الدَّ

مواضيع مختلفة.

ما هو األداء الذي نتوقعه؟ )حسب “الدليـل”( ب. 
البند أ

ه: دولة يهودّية – دولة قوميَّة ثقافية. تشخيص – يشخص التالميذ التوجُّ
ه الذي شخصوه. شرح – يشرح التالميذ التوجُّ

ه الذي شخصوه( على أساس فهم النص. تعليل – يعرف التالميذ كيف يعللون اختيارهم )التوجُّ
هات مختلفة حيال دولة يهودّية”. ربط – يربط التالميذ بني النص واملوضوع: “توجُّ

البند ب
يشخص التالميذ أحد املبادئ: مبدأ املساواة، مبدأ اإلجماع، مبدأ حسم األكثرّية.  -
يشرح التالميذ املبدأ ويعرفون كيفية الربط بني املبدأ )عن طريق التعليل( واحلدث.  -

اإلجابة املتوقعة
البند أ

ه بخصوص الطابع اليهودّي لدولة إسرائيل واملناسب ملوقف كاتب املقال: التوجُّ
ه: دولة يهودّية – دولة قوميَّة يهودّية ثقافية. تشخيص التوجُّ

ه، دولة إسرائيل هي دولة َعلمانّية صهيونّية ذات طابع متأثر بالتُّراث  التعليل: حسب هذا التوجُّ
والتقاليد اليهودّية.
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ه مالئم ملوقف كاتب املقال املعني باحملافظة على أجواء يوم السبت كيوم للراحة من  إن التوجُّ
العمل فيما يتعلق بالتُّراث اليهودّي، ولذلك فهو يعارض فتح احلوانيت في املجمع الشرائي في 
يوم السبت. ومع ذلك فهو ال ميانع إقامة فعاليات ونشاطات ثقافية في هذا اليوم حتى إذا 

كانت ستعتبر حسب أصول الشريعة اليهودّية انتهاكا حلرمة السبت املقدس.
ه ملوقف كاتب املقال. ه؛ )2(. مالءمة التوجُّ يشمل التعليل مركبني: )1(. شرح التوجُّ

البند ب
املبدأ الدميقراطّي الذي قد يتضرر نتيجة الفتتاح املجمع الشرائي يوم السبت والتعليل حسب 

ادعاءات كاتب املقال:
تشخيص املبدأ: مبدأ املساواة

الربط مع الفقرة والتعليل:
فتح املجمع الشرائي يوم السبت سيتسبب في نشوء حالة جديدة حيث يفضل أصحاب   -
احملالت التجارية في املجمع الشرائي تشغيل أشخاص غير متدينني مما سيفضي إلى 

متييز بحّق املرشحني املتدينني.
وهذا ما ورد على لسان كاتب املقال عندما قال “فتح املجمع الشرائي يوم السبت املقدس   

سيؤدي إلى إغالق أماكن عمل في وجه اجلمهور املتدين”.

تشخيص املبدأ: مبدأ اإلجماع.
ربط مع الفقرة وتعليل:

يرى كاتب املقال أن فتح املجمع الشرائي يوم السبت سوف ميس بـ “الوضع القائم” – وهي 
التسوية التي تعبر عن االتفاق بني املتدينني والَعلمانّيني و/أو تسوية تعبر عن القواعد واألصول 

التي تتيح احلياة املشتركة على الرغم من اخلالفات في وجهات النظر.
تشخيص املبدأ: مبدأ حسم األكثرّية

الربط مع الفقرة وتعليل:
يرى كاتب املقال أن غالبية اجلمهور في الدولـة تريد أن تكون األجواء في يوم السبت مختلفة 
البالد في أيام األسبوع العادية، أي أن فتح احلوانيت في املجمع  التي تسود  عن األجواء 

الشرائي في أيام السبت سيمس برغبة وإرادة األكثرّية.

جـ. حتليل اإلجابات – فحص عمل التالميذ 
البند أ

فهم النص في السياق- هل فهم التالميذ النص؟
ه؟ تشخيص – هل عرفوا كيفية تشخيص التوجُّ

ه؟ فهم – هل فهموا التوجُّ
هات حيال دولة يهودّية”؟ تطبيق – هل طبقوا املعلومات التي تعلموها في هذا املوضوع “توجُّ

تعليل – هل متكنوا من تعليل اختيارهم؟
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إجابات الّتلميذ عن البند أ

ه املالئم ملوقف الكاتب هو – دولة دينّية قوميَّة. التوجُّ
ه مؤيد للتعاون بني املتدينني والَعلمانّيني – “نتيجة لذلك يتضعضع الوجود املشترك  هذا التوجُّ
ه يؤيد احملافظة على قدسية السبت  بني املتدينني والَعلمانّيني في الدولـة”. كذلك فإن هذا التوجُّ
وعلى تناول الطعام احلالل في األماكن العاّمة فقط، بدوا إلزام جميع املواطنني على اإلطالق 

باحملافظة على تنفيذ وصايا الدين.
“غالبية اجلمهور في الدولـة تريد أن تكون األجواء في يوم السبت مختلفة عن األجواء التي 

تسود البالد في أيام األسبوع العادية”.

االستنتاجات من حتليل إجابات الّتلميذ للبند أ
لم يفهم الّتلميذ النص كله في سياقه، وال ميكنه رؤية الوحدة الكاملة املكونة واملؤلفة من  	•

أجزاء صغيرة.
ه املالئم ملوقف الكاتب. ال يتمكن الّتلميذ من تشخيص التوجُّ 	•

ه الذي ذكره )توجه “الدولـة الدينّية القوميَّة” غير املالئم  التلميذ ال يفهم كّل مرّكبات التوجُّ 	•
ملوقف الكاتب(.

الدولـة  حيال  مختلفة  هات  “توجُّ وموضوع  النص  بني  الربط  كيفية  الّتلميذ  يعرف  لم  	•
اليهودّية”.

استنتاجات لتصميم التعليم
إذا تبني من غالبية إجابات التالميذ مبن فيهم التالميذ املمتازون أن االستنتاجات مشابهة 
هات مختلفة حيال  راسة للموضوع: “توجُّ لالستنتاجات املذكورة، يجب تكرار عملية التَّعليم والدِّ

الدولـة اليهودّية”.

يبلور املعّلمون استراتيجيات تعليم من خاللها:
القواسم  بني  مييزون  بحيث  اليهودّية،  الدولـة  حيال  املختلفة  هات  التوجُّ التالميذ  يفهم   -

هات وخصائص كّل توجه. املشتركة لهذه التوجُّ
يستطيع التالميذ حتليل نصوص في هذا املوضوع ورؤية الوحدة الكاملة املتكاملة وأجزائها   -

الصغيرة.
هات مختلفة في النصوص املختلفة. يستطيع التالميذ تشخيص توجُّ  -

يعلل التالميذ اختيارهم.  -
الدولـة  حيال  مختلفة  هات  “توجُّ موضوع  في  تعلموه  ما  وبني  النص  بني  التالميذ  يربط   -

اليهودّية” ويستطيعون تطبيق ما تعلموه في حتليل نص غير معروف.
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البند ب
هل عرف التالميذ كيفية التشخيص بني املبدأ املالئم للحدث وشرح املبدأ؟

هل طبقوا ما تعلموه في موضوع مبادئ الدميقراطيـّة؟
هل متكنوا من تعليل اختيارهم؟

هل عرفوا كيف يربطون بني املبادئ والنص؟

إجابات تلميذة للبند ب

املبدأ الدميقراطّي الذي قد يتضرر نتيجة فتح املجمع الشرائي يوم السبت هو:
مبدأ اإلجماع )اإلجماع( 

هناك تسوية اسمها تسوية “الوضع القائم” تتجلى في اإلجماع على أربعة أمور مركزّية يجب 
من  الرغم  على  مًعا  العيش  والَعلمانّيون(  )املتدينون  املختلفة  املجموعات  لتستطيع  تطبيقها 

تضارب املصالح واآلراء املختلفة.
األمور الواردة في تسوية “الوضع القائم” مذكورة أيًضا في مقال الكاتب.

مثال:
من الفقرة: “ال نحبذ فتح املصالح التجارية  احملافظة على السبت في األماكن العاّمة –  	•

واملصانع غير الضرورّية”.

العبر املستخلصة من حتليل إجابات التلميذة عن البند ب
متكنت التلميذة من تشخيص مبدأ اإلجماع. 	•

لم تتمكن التلميذة من شرح اإلجماع، لكنها ربطت ذلك مع املصطلح تسوية “الوضع  	•
القائم”.

لم تتمكن التلميذة من تطبيق ما تعلمته في موضوع املبادئ الدميقراطيـّة ألنها لم تعرف  	•
كيف تربط بني اإلجماع، وبني النص، وبني مصطلح تسوية “الوضع القائم”.

وبالتالي فإن التعليل الذي جاء في إجابة التلميذة غير كامل.  
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املهمة التطبيقية 

إّن املهمة التطبيقية هي إحدى طرق التعلم والتقييم، وهي متكن الطالب من التعبير عن مقدراته 
كمتعلم، وأن يعتمد على معلوماته في مجال املضمون الذي تعلمه.

املهمة التطبيقية تشمل خطوة بحثية وعملية من حل املشاكل والتي يطلب فيها من التلميذ عملية 
تفكيرية ابتداء من تعريف املشكلة التي تستحق البحث، وحتى إعطاء حلول ممكنة للمشكلة 

املدنية التي عرفها وبحثها.
التطبيقية  التعليم والتقييم املعتمدين على طريقة البحث املتضافرة مع املهمة  إننا نعتقد ان 
على  ويحثانه  رفيع  مستوى  على  تفكيرية  استراتيجيات  تنمية  على  الطالب  يشجعان  سوف 

حتقيق أهداف موضوع املدنيات واملواطنة.

الفرضيات األساسية بالتعلم عن طريق البحث:
في  التعمق  من  فعالة  عملية  خالل  من  املختلفة  املعلومات  دماغهم  في  التالميذ  يذوت  		•

املضامني واملعطيات.
يتمحور التعلم في البحث عن إجابة حول سؤال له أهمية بالنسبة للتالميذ، يتطلب تفكيرا  		•

رفيعا وتطبيقا ملهارات التعلم. 
تثير  حالة  تشخيص  رئيسية:  مراحل  أربع  من  مكونة  البحث  طريق  عن  التعلم  عملية  		•
إيجاد حل  البحث عن حلول،  املشكلة وحتديدها،  تعريف  أو ظواهر إشكالية،  مشكلة، 

للمشكلة. )زوهر، 2006(.

ظروف تشجع التعلم عن طريق البحث
خلق حاالت تتيح اختيار مواضيع ومضامني من البرنامج التعليمي يرغب التالميذ في  		•

بحثها.
التساؤالت،  التشكيك،  على  األسئلة،  توجيه  على  التالميذ  يشجع  تعليمي  مناخ  خلق  		•

املبادرات وما شابه...
بلورة محيط غني مبصادر املعلومات، وتوجيه التالميذ الستعمال مصادر متنوعة. 		•

تشجيع التالميذ على العمل اجلماعي. 		•
تشجيع التالميذ على طرح حلول عملية للمشكلة التي مت حتديدها وفحص هذه احللول  		•

من وجهات نظر مختلفة عبر النقاش مع الزمالء.
خلق ظروف وأجواء تشجع عملية متواصلة من التعلم بدون اختصارات. 		•
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املهمة التطبيقية كمهمة تقييم
املهمة التطبيقية هدفها تقييم قدرة التالميذ في تطبيق املضامني التي تعلموها خالل تطبيق 
العبر.  استخالص  ومزجها،  املعلومات  تنظيم  تخطيط،  أسئلة،  توجيه  مثل:  التفكير  مهارات 
خالل املهمة التطبيقية على التالميذ استعمال استراتيجيات التفكير املختلفة مثل االدعاءات، 

النظرة الناقدة، التطبيق، التحليل، التحكيم والتقييم.
املهمة التطبيقية هي مهمة مركبة معتمدة على “قصة إطار”، ومبقدور التالميذ اشتقاق مشكلة 
على  حددوها.  التي  للمشكلة  مختلفة  عملية  حلول  لعرض  والحقا  لبحثها،  اإلطار  قصة  من 
العمل  سيرورة  تخطيط  للحل،  مشكلة  وصياغة  اختيار  التطبيقية  املهمة  بداية  في  التالميذ 
واستعمال وجهة النظر املدروسة في اختيار املضامني املالئمة لبحثهم، مبا يتناسب مع املشكلة 

التي اختارها التالميذ وصاغوها.
ويواصل التالميذ بحث املشكلة وتأملها والتفكير بها من وجهات نظر مختلفة وباختيار طرق 
تتم في إطار  التي  التطبيقية  املهمة  إلى ما ورد أعاله فان  للمشكلة. وباإلضافة  حل ممكنة 
جماعي تتطلب العمل اجلماعي وتشجع التالميذ على تعميق الفهم من خالل النقاش اجلماعي 
والتعرف على العديد من اآلراء ووجهات النظر املختلفة حول املشكلة التي نبحثها ومن طرق 
احلل. التقييم بواسطة املهمة التطبيقية يتطلب من التالميذ مهارات تفكيرية على مستوى رفيع 
عبر تطبيق املواد التعليمية على حالة جديدة. في ضوء ذلك، ولئال نحبط تالميذنا، فمن املهم 
فعال ان ندمج، خالل سنوات التعليم، فعاليات تعليمية تشمل مهارات تفكيرية وتعلمية مطلوبة 
تفصيل  )راجعوا  املتعلمة.  املضامني  مع  مدموجة  بصورة  وذلك  املهمة،  تطبيق  في  للنجاح 

املهارات والكفاءات في هذا الفصل(.
في عملية كهذه، يطور التالميذ من ضمن املهارات املختلفة التي يطورونها، املهارات والكفاءات 
التي ستلزمهم في عملية التقييم بواسطة املهمة التطبيقية. يجب تخطيط التعليم في الصف 
بحيث ينمي قدرات التالميذ أيًضا في مجال املضامني وفي مجال املهارات والكفاءات املطلوبة 

حسب البرنامج التعليمي ومبا ينسجم مع املهمة التطبيقية.

املهمة التطبيقية في املدنيات واملواطنة كمهمة تقييمية، بحجم حوالي ثلث وحدة تعليمية )30% 
من العالمة السنوية(، تنفذ في إطار جماعي يدمج العمل اجلماعي مع العمل الشخصي املميز 

لكل واحد من أعضاء املجموعة.

خصائص املهمة التطبيقية في املدنيات واملواطنة:
حتث على املشاركة املدنية االجتماعية وتطرح املشاكل التي تتطلب حال عمليا لتصحيح  		•

العيوب االجتماعية / املدنية؛ 
أصيلة – تعرض مشكلة منتقاة من عالم التالميذ ومن حياتهم وتتطلب حالً  عمليا يقترحه  		•

التالميذ لتطبيقه في العالم احلقيقي في احلياة التي يعيشونها؛
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ذات صلة – املوضوع الذي يبحثه التالميذ هو موضوع يعنيهم ويهمهم ويخاطب وجدانهم  		•
ومثير للتحديات؛

تدمج بحثا ملشكلة واقتراحا حلل عملي للمشكلة املطروحة؛ 		•
تنفذ خالل مدة زمنية طويلة؛ 		•

مركبة – تتيح العديد من احللول املمكنة أو طرق املواجهة املختلفة للمشكلة املطروحة؛ 		•
مفاهيم  تشمل  وقد  واملواطنة،  املدنيات  مجال  من  املواضيع  مختلف  تدمج   – تفاعلية  		•

إضافية من مجاالت مختلفة؛

املهمة )مهمة تقييم( كما تقدم للتالميذ من قبل املعلم تشمل:
“قصة إطار” – تصف حالة واقعية بالفعل. بحيث تعرض تفاصيل القصة حالة إشكالية،  		•
وأحيانا تصف صراعا، ميكن ان نشتق منه مشاكل مختلفة، ميكن بحثها وعرض حلول 
عملية تطبيقية لها. على القصة ان تكون من واقع املضامني واملصطلحات الواردة في 

موضوع املدنيات ومنسجمة مع املهمة التطبيقية.
صياغة املطالب لتحقيق أهداف املهمة. 		•

مؤشر لتقييم املهمة. 		•
تعليمات للتالميذ. 		•

أهداف موضوع املدنيات واملواطنة 
تنمية االستعداد للعمل وبذل اجلهود من أجل حتقيق أهداف مدنية واجتماعية لصالح    .1

الفرد والعموم من منطلق الشعور باالنتماء – ضمان ومشاركة.
تنمية االستعداد للعمل والتصرف حسب القيم املعبرة عن طابع الدولة.   .2

تنمية التسامح واالحترام جتاه املغاير واملختلف، والتوصل، في حال اندالع توترات وعدم    .3
اتفاق، إلى حلول هادئة ومساملة.

تنمية املسؤولية في عملية اتخاذ القرارات وفي تطبيق مهام مدنية واجتماعية.   .4
تنمية القدرة على تقييم الواقع السياسي باتصال مع قيم دولة إسرائيل وتنمية االستعداد    .5

لعرض حلول حتسينية.
املجتمع  الدولة / في  السياسية واالجتماعية في  تنمية االهتمام واملشاركة في احلياة    .6

احمللي / في املدرسة.

من أهداف املوضوع اشتقت املهمة التطبيقية كمهمة لتقييم قدرة التلميذ:
فحص مفاهيم مختلفة في الواقع السياسي، االجتماعي واملدني، وتقييمها واتخاذ موقف منها. 		•

وبحقوق  عام،  بشكل  اإلنسان  بحقوق  واملس  االجتماعي  الغنب  حاالت  على  التعقيب  		•
مجموعات ضعيفة وحساسة بشكل خاص، وبلورة اقتراحات لتصحيح حاالت الغنب.
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تقييم األعمال التي تقوم بها السلطات )املركزية / احمللية / املجتمع احمللي / املدرسة(:  		•
هل هي تقوم بدورها وبالتزامها جتاه املواطنني، وإذا وقعت حاالت من الفشل واإلخفاق، 

فهل هي تتحمل املسؤولية عن الفشل احلاصل.
اقتراح طرق للتعامل مع حاالت عدم النظام واإلخفاقات والتوترات في املجتمع. 		•

في إطار املهمة التطبيقية يتم تقييم الكفاءات واملهارات واالستراتيجيات التفكيرية التالية*:

صياغة املشكلة املبحوثة   .1
حتليل املسألة الواردة في قصة اإلطار من أجل فهم املوضوع املبحوث بصورة أولية. 		•

توجيه أسئلة الستنباط املشكلة )سؤال خصب( يلبي اخلصائص التالية: 		•
حلها منوط باملعلومات. أ .  

ليس لها حل معروف سلفا. ب .  
يكون لها أكثر من حل واحد. ت .  

حلها معتمد على دمج للمعلومات. ث .  
املشكلة أصيلة وواقعية وراهنة من وجهة نظر الطالب الباحث. ج .  

عليها  نحصل  التي  املعلومات  ومعاجلة  تطبيقها  املالئمة،  البحث  وسيلة  بلورة   .2
بواسطتها

املشكلة  معطيات حسب  جمع  أجل  من  املطلوبة  البحث  وسيلة  بخصوص  قرار  اتخاذ 
احملددة للبحث.

تطوير وسيلة البحث )استبيان / استمارة، مقابلة، مشاهدة وما شابه( وتفعيلها
حتليل املعلومات )مثال: حتليل إحصائي، حتليل مضمون(

التعبير عن املعطيات بواسطة وصف غرافي و / أو لفظي.
حتضير مستندات لتلخيص املعلومات التي جمعها التالميذ.

تلخيص النتائج واستخالص العبر املعللة واملسوغة من املعلومات السابقة  .3
املعلومات  ومع  الطالب  يجمعها  التي  املعلومات  مع  ينسجم  مبا  االستنتاجات  صياغة  		•

والنتائج التي حصل عليها.

ْوا كفاءات ومهارات مثل التصنيف، القراءة الناقدة،  ُروا ومنَّ االفتراض هو أن التالميذ، في عملية التعلم، قد طوَّ  *
ل جميع الكفاءات واستراتيجيات التفكير التي على الطالب  التفكير االدعائي، التفكير الناقد وما شابه. لم نفصِّ
بحث  في  تقييمها  إلى  نسعى  رئيسية  كفاءات  على  التركيز  واخترنا  املهمة،  تطبيق  واستعمالها خالل  تفعيلها 

التالميذ حول املهمة التطبيقية.
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فحص إمكانيات مختلفة حلل املشكلة املبحوثة واختيار معلل للحل املفضل  .4
عرض مجموعة من احللول املمكنة وعرض معلل للحل املفضل للمشكلة. 		•

كتابة البحث للتقدمي  .5
كتابة، تصميم وحترير البحث حسب القواعد واألصول والتوجيهات. 		•

العمل اجلماعي واملشاركة الفعالة في النقاش  .6
البحث  في  وبدوره  بحصته  املجموعة  أعضاء  من  واحد  كل  يقوم   – املسؤولية  حتمل  		•

اجلماعي من خالل االستثمار املالئم.
املشاركة الفعالة للتلميذ في النقاش من خالل محاولة إقناع اآلخرين بصحة ادعائه. 		•

اتخاذ القرارات بصورة جماعية. 		•
تلقي التغذية الراجعة والنقد من قبل أعضاء املجموعة، من املعلم، والقدرة على تطبيق  		•

هذه املعطيات.
إعطاء تغذية راجعة )مردود( بناءة معللة ومدروسة ألعضاء الطاقم الشركاء في العمل  		•

من خالل إعطاء االحترام جلميع أعضاء املجموعة.
املجموعة  أعضاء  من  واحد  لكل  املتميز  واملساهمة  اجلماعي  العمل  تقييم  على  القدرة  		•
باملقارنة مع مساهمة كل واحد في املعلومات التي قدمها للمجموعة ومساهمته في عملية 

التقدم في البحث.

عرض مبادئ العمل أمام جمهور الهدف  .7
تخطيط عرض مبادئ العمل باملقارنة مع املشكلة املبحوثة، النتائج واحلل املقترح. 	•

تخطيط واختيار طريقة لعرض املنتوج. 	•
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اخلطوات املطلوبة في تخطيط املهمة التطبيقية كمهمة تقييم

اخلطوات املطلوبة من املعلمني )من احملبذ العمل في طاقم معلمني(:
املرحلة األولى

اختيار إطار املوضوع املرتبط مبضامني من البرنامج التعليمي.   .1
تعريف أهداف املهمة التطبيقية ومسح املعلومات املطلوبة لتطبيق املهمة حسب أهداف    .2
البرنامج التعليمي في مجال املضمون واملهارات )راجعوا مرشد تعليم موضوع املدنيات 

واملواطنة باإلضافة إلى هذا الفصل(.
كتابة قصة إطار تبرز قضية تنطوي على صراعات وميكن اشتقاق عدة مشاكل منها.   .3

صياغة املطالب التطبيقية في مجال املضمون وفي مجال املهارات املتوقعة من التالميذ    .4
خالل املهمة التطبيقية.

مالءمة املؤشر املعروض في صفحة 21 ألغراض البحث احملدد لكل صف حسب املضامني    .5
التي اختيرت للمهمة.

املرحلة الثانية
اخلطوات املطلوبة من املعلمني في عملهم مع التالميذ 

ذلك  في  مبا  اإلطار  وقصة  خصائصها  التطبيقية،  املهمة  أهداف  حول  ونقاش  شرح    .1
توضيح اخلطوات املطلوبة من التالميذ لتطبيق املهمة )خالل نقاش مع تالميذ الصف 

3-5 حصص(
شرح ونقاش في الصف حول معايير وأحجام بناء املؤشر لتقييم العملية واملنتوج املطلوبني    .2
خالل إعداد املهمة، وكذلك تركيبة ومبنى العالمات )من املفضل إشراك التالميذ في بناء 
املؤشر وفي تعديله وحتسينه، بحيث يكتب املؤشر بلغة مفهومة للتالميذ(. )خالل نقاش 

مع تالميذ الصف 1-2 حصص(
محطات  في  املهمة، وخصوصا  تطبيق  التالميذ خالل  مجموعات  عمل  ومتابعة  مرافقة   .3
مركزية )راجعوا البندين 5-6 فيما يلي(. يجب التأكيد على ان يكون هناك انسجام بني 
املشكلة التي صاغها التالميذ وبني وسيلة البحث التي اختاروها، وبني االستنتاجات واحلل 

العملي الذي يعرضه التالميذ كجواب للمشكلة التي صاغوها )في إطار جماعي(.
إقامة حوار انعكاسي )تأملي( خطي مع التالميذ بواسطة مفكرة )دفتر يوميات( شخصية    .4

لتوثيق عملية التعلم *

مفكرة توثيق عملية التعلم )التوثيق واالنعكاس - التأمل( هي إحدى وسائل التعلم والتقييم التي تؤدي إلى   *
تأمل واع ومدروس في عمليات التعلم وفهم املواد املتعلمة. تسجل في املفكرة مالحظات وأفكار يكتبها التالميذ 
حول عملية التعلم وحول االجنازات. توجيه التالميذ للتفكير وللكتابة االنعكاسية )التأملية( في مفكرة توثيق التعلم 
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)يقرا املعلم مفكرة توثيق عملية التعلم ويعقب عليه خطيا طوال مراحل عمل التالميذ في   
احملطات التالية(

حتديد أنظمة إدارية لتنظيم العمل خالل املدة الزمنية احملددة لتنفيذ املهمة، مثل:   .5
حتديد إطار العمل: جماعي )3-5 تالميذ( 		•

املوارد املطلوبة لتنفيذ املهمة: استعمال مصادر املعلومات وتوفرها لالستعمال، استعمال  		•
وسيلة بحث واحدة وما شابه؛

الزمان واملكان: مدة تنفيذ البحث، مكان تنفيذ املهمة؛ 		•
حجم نتاج املهمة – حوالي عشر صفحات. 		•

التالميذ* ومصادقة  للمعلم مع مجموعات  لقاءات(   3 األقل  )على  لقاء  حتديد محطات  		•
املعلم على موضوع البحث وعلى املشكلة التي اختارها التالميذ.

املصادقة على تخطيط البحث وسير البحث، يشمل: املراجع، وسيلة البحث التي اختارها  		•
التالميذ، خطة العمل اجلماعية.

عملية  وقبل  املعطيات  جمع  ختام  في  البحث  إجراء  خالل  التالميذ  ومساعدة  متابعة  		•
معاجلتها وخالل معاجلة املعطيات

نقاش مع املعلم لغرض تقييم احلل واملنتوج املقترح تخطيط عرض منتوجات العمل. 	•
تقييم حسب مؤشر يتناول عملية تطبيق املهمة ومنتوجاتها. التقييم اإلجمالي يشمل أيًضا    .6

املوقف من مفكرة توثيق عملية التعلم.

اخلطوات املطلوبة من التالميذ:
على  للحصول  املعلم  على  وعرضها  املهمة  تطبيق  توجيهات  النشاطات حسب  تخطيط    .1
مصادقته )مبا في ذلك جدول زمني لتطبيق املهاّم وتوزيع الوظائف واألدوار في إطار 
العمل اجلماعي، وكذلك جدول زمني للقاءات مع املعلم في محطات رئيسية خالل إجراء 

البحث(.
اختيار املجموعة للموضوع، ودراسته وصياغة مشكلة عينية مشتقة من املشكلة العامة    .2
التي تعرضها قصة اإلطار. عرض املشكلة أمام املعلم من أجل املصادقة عليها من قبله.

ميكنهم من املراجعة عن بعد زمني معني للخطوات التي قاموا بها ولنتائجها، ومتركزهم في حتليل العمل الذي 
قاموا به، وفي رصد اخلطوات الناجحة وفي فهمها، وفي إيجاد نقاط الضعف التي تتطلب التعزيز في عملية 

التعلم. 
من خالل توثيق العملية التعلمية يجري املعلمون حوارا خطيا مع التالميذ، بينما يجري التالميذ حوارا داخليا   
مع أنفسهم، وخارجيا مع معلميهم، وأحيانا، حتى، مع زمالئهم. تشكل هذه احلوارات بالنسبة للتالميذ واملعلمني 

بينات وأدلة هامة حول مدى فهم التالميذ للمواد التعليمية.
باإلضافة لهذه اللقاءات يقرر املعلم، حسب وجهة نظره، ما هي ضرورة وأهمية عقد املزيد من اللقاءات، مبا يتالءم   *

مع احتياجات التالميذ.
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استطالع األدبيات – جمع وتنظيم ومعاجلة ودمج املعلومات:    .3
رصد 2-3 مصادر معلومات متنوعة ذات صلة باملشكلة، بحيث تكون املصادر معتمدة   

وأمينة، باإلضافة إلى الكتاب التعليمي ذاته.
معاجلة املعلومات من املصادر، حتليل االدعاءات الواردة في املصادر واستخالص العبر   
توجيه أسئلة ممكنة مشتقة من معاجلة  التعمق في هم املشكلة.  املعلومات لغرض  من 

املعلومات وصياغة املشكلة وتركيزها.
عرض املشكلة بصيغتها النهائية للمصادقة عليها من قبل املعلم.   .4

الوسيلة حسب  وبناء هذه  لوسيلة بحث واحدة  البحث واختيار مدروس  تخطيط عملية    .5
املشكلة واملصادر التي مت استطالعها، مثل: استبيان، مقابلة، حتليل مستندات.

استبيان: 20-30 شخصا جنري معهم مقابالت، 5-10 أسئلة لالستبيان.  
أعضاء  من  واحد  )كل  املشكلة  حسب  مختارين  أشخاص  مع  مقابالت   5-3 مقابلة:   

املجموعة يقوم بإجراء مقابلة على حدة مع شخص واحد(.
جمع املعطيات وحتليلها.   .6

عرض املعلومات التي جمعت وفحص التالؤم بني النتائج واملشكلة التي صاغوها.   .7
مناقشة املعطيات واستخالص النتائج املدروسة واملعللة من خالل استعمال قدرة بناء    .8

االدعاء 
واختيار  تقييم  فحص  املشكلة  ملواجهة  طرق  أو  عملي  حلل  االقتراحات  بعض  طرح    .9
معلل للحل العملي املفضل أو طريقة املواجهة املفضلة )التعليل يشمل دفاعا عن احلل 

املختار( 
10.  عرض املنتوج أمام الصف، يشمل عرض املشكلة التي بحثها التالميذ، االستنتاجات واحلل 

العملي الذي يتم اختياره بصورة مقنعة، وعلى أساس االدعاءات التي بناها التالميذ.
إليكم بعض األمثلة للمنتوج احملتمل للمهمة التطبيقية: ورقة موقف، فيلم، إدارة منصات   
نقاش، مسودات ملشاريع قوانني، محاكمة متثيلية، التماس حملكمة العدل العليا. إصدار 
صحيفة، تطبيق مشروع اجتماعي، تنظيم مظاهرة، كل ذلك حسب املهمة واملشكلة التي 

صاغها التالميذ. 
11.  كتابة انعكاسية )تأملية( لعملية البحث في مفكرة التعليم الشخصية التي يتأمل الطالب 

من خاللها عمليات التعليم لديه، وكيفية فهمه للموضوع الذي يتعلمه أو يبحثه. 
للخطوط  وحتليال  الناقد، وصفا  التفكير  من خالل  الطالب،  يطرح  للمفكرة،  كتابته  في   
التعليمية امللموسة والتي خاض غمارها خالل عملية البحث، وصف وحتليل الصعوبات 
والنجاحات التي واجهها مثل املوقف من التعاون في العمل اجلماعي، عملية البحث عن 
املعلومات وما شابه، تقدمي تقرير حول دور الطالب ووظيفته في املجموعة، ومساهمته 
اخلاصة في تطبيق املهمة، وتقييم الزمالء للمساهمة الشخصية لكل واحد في املجموعة، 

حسب أبعاد يعرضها املؤشر.
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سار  التي  التعلم  استراتيجيات  الطالب  يتعلم  والكتابة  التفكير  من  الطريقة  بهذه   
حسبها، حول نقاط الضعف في تعلمه، وحول اخلطوات التي دفعته إلى تطوير املفاهيم 

واالستنتاجات والنجاحات خالل عملية التعلم. 
12. تقدمي البحث املكتوب، في ذلك مفكرة التعلم الشخصية، حسب التوجيهات املفصلة فيما 

يلي: البحث املكتوب هو ثمرة عمل مشترك لكل واحد من أعضاء املجموعة. 

التقييم 
تقييم املعلم وتقييم التالميذ يتم حسب املقاييس املفصلة، في املؤشر املفصل الحقا. 

مقاييس التقييم تشمل عرض املشكلة، استعراض األدبيات، بناء وسيلة البحث، عرض املعطيات 
التي جمعها التالميذ وحتليلها، اقتراحات حللول، واختيار احلل املرغوب، عملية العمل اجلماعي 
وعمل الطاقم، املساهمة الشخصية للطالب في املجموعة، مفكرة تعلم شخصي، عرض البحث 

املكتوب.

مؤشر لتقييم التطبيق* 
 ،)benchmarks( املؤشر هو وسيلة إلعطاء عالمات، وهو ينظم األبعاد واملقاييس لتقييم املهمة
وكذلك يعرض اوصافا سلوكية ممكنة للتالميذ في عدة مستويات من التطبيق، لغرض تقييم 
مثال  نرى  ان  نستطيع  فهكذا  وعليه،  املقاييس احملددة.  واحد من  في كل  الطالب  اجنازات 
لَْت في مقومات املشكلة. توصف هذه  بان ُبعد عرض املشكلة يتميز حسب عدة مقاييس ُفصِّ
منها  كال  ان  بحيث  للتالميذ  مختلفة  تطبيق  مستويات  ثالثة  بواسطة  املؤشر  في  املقاييس 
مستويات  ووصف  املقاييس  حتديد  الصف.  في  التالميذ  الداء  مغايرة  جودة  درجة  تصف 
إلى  املهمة،  تطبيق  في  منهم  املتوقع  ما  يعرفوا سلفا  ان  من  التالميذ  ن  التطبيق ميكِّ جودة 
أين ميكن الوصول خالل عملية التعلم، وحسب أي مقاييس يتم التقييم. بهذه الطريقة أيًضا، 
تزداد مسؤولية الطالب جتاه ما يتعلمه. يصف املؤشر، إذن، ما يكن العثور عليه من خالل 
عمل التالميذ في درجات تطبيق مختلفة للجودة، بالنسبة لكل واحد من املقاييس احملددة. وقد 

صيغت مستويات التطبيق مبصطلحات سلوكية، وبلغة واضحة ومفهومة للطالب.
إن هذا السلم التقييمي ميّكن املعلمني والتالميذ من تقييم مدى تطبيق املهمة مبقاييس مشتركة 

ومتجانسة من حيث اجلودة. 

*  م. بيرنبومي )1997 أ( )بالعبرية(. بدائل في تقييم اإلجنازات، رموت، تل أبيب
م. بيرنبومي )1997 أ(. )بالعبرية( رزمة املسح وتقييم كفاءات التوجيه الذاتي في التعلم عن طريق البحث،   

وزارة التربية والتعليم، القدس.
 H. Goodrich )1996(. Understanding Rubrics, in: Educational Leadership )4(, pp.  

14-18
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جتدر اإلشارة إلى انه يتوجب على املعلمني أن يضيفوا إلى األبعاد التي يشملها املؤشر 
املعلومات املتوقعة في مجال املضمون املشتق من املواضيع التي تبحث في املهمة.

مبنى البحث الذي تقدمه مجموعة التالميذ بعد االنتهاء من املهمة التطبيقية:
غالف   .1
فهرس   .2
مدخل   .3

استعراض األدبيات   .4
عرض مشكلة البحث وتخطيط سير البحث   .5

عرض النتائج   .6
نقاش، استنتاجات وحلول ممكنة   .7

عرض املنتوج )خطيا، ومن خالل محاضرة أمام التالميذ(   .8
مفكرة شخصية لتوثيق عملية التعلم وأوراق تغذية راجعة شخصية وجماعية   .9

10.  قائمة املراجع
11.  مالحق أ. استبيان خال ب. مؤشر الستعمال وسيلة البحث.

فيما يلي تفصيل كل واحد من مركبات البحث:
الغالف   .1

يجب ان يشمل الغالف: موضوع البحث، أسماء الكتب، اسم املدرسة، اسم املوّجه، تاريخ   
تقدمي البحث.

موضوع البحث – يجب عرض املشكلة التي يبحثها التالميذ واملشتقة من املشكلة الواردة   
في قصة اإلطار.

الفهرس   .2
تفصيل عناوين الفصول حسب ترتيب ظهورها في البحث وفي أرقام الصفحات  

املدخل    .3
الهدف من املدخل هو تعريف القارئ على مبادئ البحث، يجب أن نورد في املدخل قصة   
واملواطنة  املدنيات  للبحث، صلتها مبوضوع  املجموعة  اختارتها  التي  املشكلة  اإلطار، 

والطريقة التي اتبعتها املجموعة في فحص املشكلة.

4. استعراض األدبيات
في استعراض األدبيات، يجب االعتماد، في أقل تقدير، على 2-3 مصادر متنوعة وحديثة  	•
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تتناول املوضوع من مفاهيم ومناظير مختلفة بغية فهم تركيبة املشكلة )يجب أن تكون هذه 
املصادر إضافية للكتاب التعليمي ذاته(.

يشرح الطالب في البحث كيف يساهم استعراض األدبيات في فهم املشكلة املركبة التي  	•
يبحثها.

عرض املعلومات املعاجلة. 	•

بحث املشكلة   .5
شرح حول طريقة البحث. إذا قررت املجموعة جمع املعطيات من أشخاص فيجب حتديد  	•
مواصفات فئة البحث وعدد األشخاص الذين يتناولهم البحث، وجنس األشخاص الذين 
يتناولهم البحث، مجال األعمار ومعطيات ذات صلة أخرى، والتأكد بان تكون املواصفات 

متناسبة مع مشكلة البحث.
وسيلة البحث: يجب عرض الوسيلة التي يتم، بواسطتها، جمع املعطيات والتعليل ملاذا مت  	•
اختيار هذه الوسيلة، وهذه الطريقة جلمع املعطيات )استبيان، مقابلة، حتليل مستندات، 
يلزم االستعانة بوسيلة بحث واحدة(. يجب ان يرفق الطالب مع البحث، ضمن املالحق 

استبيان خال لوسيلة البحث املعتمدة.

عرض النتائج   .6
بيانية  ورسومات  جداول  إرفاق  كالمية، ميكن  أو  بصرية  بطريقة  النتائج  عرض  يجب   

تلخيصية.

نقاش، استنتاجات وحلول ممكنة.   .7
حتليل النتائج.شرح حول احللول املمكنة النابعة من حتليل النتائج.  

اختيار احلل املفضل وتعليل يفصل أسباب تفضيل احلل املختار على احللول األخرى.  

عرض املنتوج   .8
الفحص،  طريقة  املبحوثة،  املشكلة   – مقنعة  وبصورة  بإيجاز  تعرض  املنتوج،  في   

االستنتاجات واحلل املرغوب.

مفكرة شخصية لتوثيق التعلم   .9
ماذا تعلمت؟  تغذية راجعة وانعكاس )تأمل( –  مفكرة للكتابة االنعكاسية )التأملية( –   
التي  الصعوبات  هي  ما  عملي؟  في  أغيرها  كنت  التي  األمور  هي  ما  استمتعت؟  ممَّ 
واجهتها خالل العمل؟ كيف تغلبت على هذه الصعوبات؟ ماذا تعلمت من اآلخرين؟ ما 
الذي ساعدني في فهم املشكلة؟ ماذا قدمت ألعضاء املجموعة وكيف ساهمُت معهم؟ ما 

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



120

هي الطريقة التي اتخذتها إلقناعهم بوجهة نظري وموقفي، إذا لزم األمر؟ العبر التي 
استخلصتها حول طرق التعلم لدّي.

10.  املراجع*
قائمة مراجع حسب ترتيب أبجدي – اسم عائلة املؤلف

تسجيل الكتب:
دار  اسم  الكتاب،  اسم  )العام(،  الشخصي(،  االسم  العائلة،  )اسم  احملرر   / الكاتب  اسم 

النشر، مكان اإلصدار، أرقام الصفحات أو الفصول التي استعان بها أعضاء املجموعة.
املجالت:

اسم الكاتب )اسم العائلة، االسم الشخصي(، عام النشر، “اسم املقال، في: اسم املجلة، 
املجلد، أرقام الصفحات.

صحيفة:
اسم الكاتب )اسم العائلة، االسم الشخصي(، “اسم املقال”، في: اسم الصحيفة، يوم النشر، 

رقم الصفحة.

عندما يتطرق الطالب إلى مصادر االنترنت فعليه تسجيل اسم املوقع وتاريخ استعمال    *
املعلومات.

مالحق  .11
عرض استبيان خال لوسيلة البحث )استبيان، مقابلة(

يحبذ إحضار جدول يحتوي على تركيز إلجابات جميع األشخاص الذين يتناولهم البحث لكل 
األسئلة.

ميكن عرض جدول، مقاالت، صور، مخططات ورسوم بيانية وغيرها.
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مثال املؤشر لتقييم التنفيذ
مقاييس مشتقة من أبعاد

أهداف املستند
مستوى منخفض 

 57%
مستوى متوسط 
)75%-58%(

مستوى عاٍل 
)100%-76%(

•	املشكلة مركزة عرض املشكلة 10%
وواضحة ومشتقة 

من قصة اإلطار
•	يتم استعمال 
املصطلحات 

املطلوبة بصورة 
صحيحة

•	مالئمة للوقت 
الراهن، معاصرة، 
وفي نفس الوقت 

أصلية
•	تتطلب حال عمليا 
يعبر عن مشاركة 

مدنية اجتماعية

•	البحث غير مصوغ 
بوضوح

•	املشكلة مشتقة 
جزئيا من قصة 

اإلطار.
•	استعمال قليل 
للمصطلحات 

املطلوبة من مجال 
تعليم املدنيات.

•	غير مصوغ 
بصورة متالئمة مع 
التطورات الراهنة 

ومع األصالة.
•	صياغته ال تتطلب 
حال عمليا معبًرا 

عن مشاركة مدنية 
اجتماعية.

•	صيغ بوضوح، لكن 
ليس بتركيز.

•	مشتق من قصة 
اإلطار.

•	مت استعمال 
املصطلحات 

املطلوبة من مجال 
تعليم املدنيات 

واملواطنة 
•	مالئم للتطورات 

الراهنة ولألصالة.
•	صياغته توصلنا 

إلى حل واحد فقط.
•	ال يتطلب حال عمليا 
معبًرا عن مشاركة 

مدنية اجتماعية.

•	صيغ بوضوح 
وبتركيز 

•	مشتق من قصة 
اإلطار.

•	استعملت فيه 
املصطلحات 

املطلوبة من مجال 
تعليم املدنيات 

واملواطنة 
•	مالئم للتطورات 
الراهنة ولألصالة

•	يتطلب حال عمليا 
معبرا عن املشاركة 

املدنية االجتماعية

استعراض األدبيات 
*15%

•	اختيار 3-2 
مصادر معاصرة 
وأمينة وذات صلة 

باملوضوع.
•	املصادر مشار 
إليها في البحث 
حسب األصول 

املتبعة في قائمة 
املراجع.

•	املصادر توضح 
املشكلة ومتكننا من 

تركيزها.
•	معاجلة املعلومات 

واإلشارة إلى 
املصادر التي 

تعتمد عليها هذه 
املعلومات

•	استعمال مصدر 
واحد فقط.

•	ذكر املصدر.
•	املصدر يقدم 

معلومات جزئية 
ذات صلة باملشكلة.

•	لم يتم تشخيص 
األفكار الرئيسية 

الواردة في مصدر 
املعلومات.

•	يستعمل فيه 
مصدران حديثان 
وأمينان لهما صلة 

باملعلومات.
•	املصادر تساهم 
في توضيح جزء 

من املشكلة، لكن، 
ليس كل أبعاد 

املشكلة.
•	املعلومات التي 

استنبطها التالميذ 
من املصادر تدل 
على فهم جزئي 

للموضوع.
•	مت تشخيص 

األفكار الرئيسية 
وذكر املصادر 

التي تعتمد عليها 
املعلومات. 

•	مت استعمال 3-2 
مصادر حديثة، 

أمينة وذات صلة 
باملوضوع

•	املعلومات التي 
استخلصها 
التالميذ من 

املصادر تساهم 
في توضيح املشكلة 

مبختلف أبعادها 
وتدل على مدى فهم 

الطالب للموضوع
•	يذكر الطالب 
املصادر التي 

تعتمد عليها معاجلة 
املعلومات

•	مت تشخيص 
األفكار 

واملصطلحات 
الرئيسية الواردة 

في مصادر 
املعلومات

*  للتفصيل والتوسيع حول الفصل التطبيقي انظر الرابط في موقع التفتيش على موضوع املدنيات واملواطنة 
www.civics. Org.il
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مقاييس مشتقة أبعاد
من أهداف املستند

مستوى منخفض 
 57%

مستوى متوسط 
75%-58%

مستوى عاٍل 
100%-76%

بناء وسيلة البحث 
وعرض النتائج
حتليل النتائج 

ومعاجلتها
25%

حسب التفصيل:
%10 - اختيار 

وبناء وسيلة البحث
%5 - عرض 

النتائج
%10 - حتليل 
ومعاجلة النتائج 

واستخالص العبر 
منها!

•	اختيار معلل 
لوسيلة البحث

•	األشخاص 
املتقابلون الذين 
اختيروا يالئمون 

موضوع البحث
•	األسئلة / 

املقوالت في 
وسيلة البحث 

صيغت بوضوح 
وبتالؤم مع 

املشكلة املصوغة 
واستعراض 

األدبيات.
•	األسئلة / 

املقوالت وّجهت 
املتقابل للتطرق 

إلى مشكلة 
البحث.

•	االستبيان / 
املقابلة زودتنا 

باملعطيات 
املطلوبة للمشكلة 

التي نتناولها 
وترسم طريقا 
حلل املشكلة.

•	عرض النتائج 
بوضوح: بصريا 
أو كالميا ألهم 

النتائج
•	حتليل النتائج 
واستخالص 

العبر املدعومة

•	وسيلة البحث 
التي اختارها 

التالميذ تساهم 
جزئيا في فحص 

املشكلة
•	لم يورد تعليل 

الختيار الوسيلة
•	املتقابلون 

مالئمون بصورة 
جزئية ملشكلة 

البحث
•	بعض املقوالت / 
األسئلة صيغت 
بوضوح وبتالؤم 
مع املشكلة وال 

يوجد تالؤم 
مع استعراض 

األدبيات
•	املقوالت / 

األسئلة وجهت 
املتقابل، جزئيان 

للتطرق إلى 
مشكلة البحث
•	االستبيان / 

املقابلة زودتنا، 
جزئيا، مبعطيات 

للمشكلة التي 
نتناولها وال 

يوجد إسهام 
لرسم طريق حلل 

املشكلة
•	عرض النتائج 
غير كامل )لم 

تعرض كل 
املعطيات(

•	النتائج املعروضة 
لم تعرض بصورة 

واضحة
•	ال حتليل للنتائج 
وال استخالص 

للعبر

•	وسيلة البحث 
التي اختارها 

التالميذ مالئمة 
لفحص املشكلة

•	مت تعليل اختيار 
وسيلة البحث

•	املتقابلون 
مالئمون ملشكلة 

البحث
•	املقوالت / 
األسئلة لم 

تتم صياغتها 
بوضوح وبتالؤم 

مع املشكلة 
ومع استعراض 

األدبيات
•	املقوالت / 

األسئلة وجهت 
املتقابل، جزئيا 

للتطرق إلى 
مشكلة البحث
•	االستبيان / 

املقابلة زودتنا، 
جزئيا، باملعطيات 

املطلوبة لفهم 
املشكلة التي 
نتناولها، وال 
يوجد إسهام 

لرسم طريق حلل 
املشكلة

•	عرضت النتائج 
بوضوح: بصريا 

أو كالميا
•	عرض حتليل 

للمعطيات، لكن ال 
يوجد استخالص 

للعبر

•	وسيلة البحث 
التي اختارها 

التالميذ مالئمة 
لفحص املشكلة

•	مت تعليل اختيار 
وسيلة البحث

•	املتقابلون 
مالئمون ملشكلة 

البحث
•	املقوالت / 

األسئلة متت 
صياغتها 

بوضوح وبتالؤم 
مع املشكلة 

ومع استعراض 
األدبيات

•	املقوالت / 
األسئلة وجهت 
املتقابل للتطرق 

إلى مشكلة 
البحث

•	االستبيان / 
املقابلة زودتنا 

باملعطيات 
املطلوبة لفهم 
املشكلة التي 
نتناولها، وال 
يوجد إسهام 

لرسم طريق حلل 
املشكلة

•	عرضت النتائج 
بوضوح: بصريا 

أو كالميا
•	عرض حتليل 

للنتائج 
واستخالص 

العبر غير مقنع 
ومعتمد يساهم 

في فهم القضية، 
وفي رسم طريقة 

احلل. 
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مقاييس مشتقة من أبعاد
أهداف املستند

مستوى منخفض 
 57%

مستوى متوسط 
75%-58%

مستوى عاٍل 
100%-76%

%10 - اقتراحات 
حللول عملية / 

مواجهة املشكلة 
)بديالن( واختيار 

احلل املفضل 
وعرضه في املنتوج

حسب التفصيل:
%10 - اقتراحان 

للحل
اختيار احلل املفضل

منتوج – طريقة 
متثيل احلل 5%

تعليل اختيار املنتوج 
5%

الطريقة املختارة 
لتطبيق احلل 5%

وصف نقل املنتوج 
لعنوانه 5%

•	عرض حلني عمليني 
يعطيان الرد 

للمشكلة معتمدان 
على العبر

•	تعليل كل واحد من 
احللول: حسنات 

وسيئات
•	اختيار احلل 

املفضل وتعليل 
االختيار

•	املنتوج معبر 
عن احلل العملي 
للمشكلة بصورة 
واضحة ومقنعة

•	من ضمن اقتراحي 
احلل املقترحني من 

قبل الطالب، فإن 
اقتراحا واحدا 

فقط معتمد على 
استنتاجات البحث، 

وهذا االقتراح 
أيًضا ال يعطي إال 
حال جزئيا للمشكلة
•	اقتراح احلل غير 

معلل
•	احلل املفضل 

معروض بطريقة 
متثيلية غير مقنعة 

وبدون تعليل

•	اقتراحات احلل 
تعطي ردا على 

املشكلة املصوغة، 
لكن بدون إيراد 

تعليل وشرح
•	يفتقر للتطرق إلى 

حسنات احلل 
املفضل باملقارنة 

مع احلل اآلخر
•	اختار الطالب 

طريقة متثيل مالئمة 
لعرض احلل، غير 

ان ما ورد فيها 
ال يشمل تعليالت 

مقنعة لطريقة احلل 
املقترحة

•	اقتراحات احلل 
تعطي ردا عمليا 

للمشكلة املصوغة، 
وتعتمد على 

استنتاجات البحث 
•	يعرض حسنات 

احلل املفضل 
باملقارنة مع احلل 

اآلخر، ويشمل 
تفاصيل حول 

حسنات وسيئات 
كل واحد من 

احللول املقترحة
•	اتخذ الطالب 

إجراءات لفحص 
مدى إمكانية 
تطبيق احلل

•	يعرض احلل 
بتمثيل مالئم ومقنع
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مقاييس مشتقة من أبعاد
أهداف املستند

مستوى منخفض 
 57%

مستوى متوسط 
75%-58%

مستوى عاٍل 
100%-76%

تقييم املعلم لعملية 
البحث التي قامت 

بها املجموعة، وتقييم 
عمل كل طالب من 

أفراد املجموعة 
10%

•	استيفاء اجلدول 
الزمني

•	يعرض كل 
طالب في اللقاء 
مساهمته حسب 

دوره وحصته في 
املجموعة.

•	تعرض املجموعة 
سير العمل 

وتخطيط اخلطوة 
التالية من العمل

•	عدم استيفاء 
اجلدول الزمني
•	عدم اجلهوزية 

واالستعداد للقاء
•	عدم عرض سير 
العمل بوضوح، 
متهيدا للمرحلة 

التالية

•	استيفاء اجلدول 
الزمني

•	كل واحد من 
أعضاء املجموعة 

حضر مهمته 
ودوره قبل اللقاء 

حسب وظيفته في 
املجموعة بصورة 

جزئية فقط
•	عرضوا سير 

العمل كما قام به 
التالميذ، وإلى أين 
وصلوا، وتخطيط 
املرحلة القادمة لم 

يكن كامال.

•	استوفت املجموعة 
اجلدول الزمني.
•	يعرض الطالب 
دوره في اللقاء 
حسب الوظيفة 
التي كلفته بها 

املجموعة.
•	تعرض املجموعة، 
بالتفصيل، سير 

العمل الذي قامت 
به املجموعة، 

وتخطيطها للمرحلة 
القادمة.

انعكاس - تأمل 
شخصي حول 
مفكرة تعلمية 

شخصية 10%
רפלקציה

•	عمل الطاقم 
واتخاذ القرارات 

ضمن الطاقم يعبر 
عن: التسامح، 

املشاركة الفعالة 
في نقاش أعضاء 

املجموعة من 
خالل محاولة 

اإلقناع بصدق 
االدعاءات، إعطاء 
تغذية راجعة ونقد 
بناء ومعلل، تقبل 
التغذية الراجعة 

والنقد والقدرة على 
تطبيقها.

•	كل عضو في 
الطاقم يقوم مبهمته 
ودوره في املجموعة 
وبحصته من العمل 

اجلماعي عبر 
االستثمار املالئم.
•	تخطيط واستيفاء 

اجلدول الزمني
•	التعليم املتبادل 
داخل املجموعة 

•	حول عمل الطاقم
•	عدم اتخاذ 

القرارات في 
الطاقم حسب 

املعايير املطلوبة 
عدم إشراك جميع 
التالميذ في عملية 

اتخاذ القرارات.
•	بعض أعضاء 
املجموعة فقط 
قاموا بدورهم 
وبحصتهم في 
العمل اجلماعي
•	عدم استيفاء 

اجلدول الزمني 
املخطط

•	عدم التعليم 
بصورة جماعية

•	حول عمل الطاقم
•	كل أعضاء الطاقم 

شاركوا إال ان 
تقسيم العمل لم 

يكن عادال.
•	أعضاء الطاقم 

قدموا نقدا بناء، 
وتلقوا نقدا، 

لكنهم لم يطبقوا 
مالحظات النقد 

دائما.
•	بشكل عام سادت 

األجواء املريحة 
وأجواء التسامح 

في الطاقم.
•	لم يستوفوا اجلدول 

الزمني حسب 
التخطيط دائما.

•	كان هناك 
تعليم جزئي في 

املجموعة.

•	حول عمل الطاقم:
•	كان توزيع 

الوظائف في 
الطاقم عادال 

ومراعيا.
•	أقيمت عملية من 
التعلم املتبادل، 
وتبادل التعاون، 
بني كل أعضاء 

املجموعة
•	أعضاء الطاقم 
قدموا نقدا بناء 

وتلقوا نقدا 
وطبقوه.

•	سادت الطاقم 
أجواء من التسامح 

والراحة.
•	استوفوا اجلدول 

الزمني، حسب 
التخطيط.

•	كانت في املجموعة 
عملية من التعليم 

املتبادل.

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



125

مقاييس مشتقة من أبعاد
أهداف املستند

مستوى منخفض 
 57%

مستوى متوسط 
75%-58%

مستوى عاٍل 
100%-76%

انعكاس )تأمل( 
شخصي حول 
العملية )مفكرة 

تعلمية شخصية( 
كل واحد من أعضاء 
املجموعة يقيم نفسه 

وأداءه ويقيم عمل 
الطاقم في املفكرة 
التعلمية الشخصية

•	وصف نقاط القوة 
ونقاط الضعف في 

العملية في ثالثة 
أمور.

•	عرض وتعليل 
أمرين كانا يغيران 

في املهمة 

•	عرض وصف نقاط 
القوة والضعف 
للخطوة في أمر 

واحد
•	ال يوجد تطرق 

لتغيير ممكن 

•	عرض وصف 
لنقاط القوة ولنقاط 
الضعف في العملية 

بأمرين.
•	عرضوا أمرا 
واحدا وكانوا 
يغيرونه بدون 

تعليالت. 

•	عرض وصف 
لنقاط القوة ولنقاط 
الضعف في العملية 

بثالثة أمور.
•	عرض أمر كانوا 

يرغبون في 
تغييره، وعللوا هذه 

اخلطوة.

•	مبنى البحثعرض البحث 5%
•	عرض قائمة 

املراجع
•	نص مكتوب 

بوضوح
•	ماهية الصلة بني 
املنتوج واملشكلة 

املبحوثة
•	مفكرة توثيق 
التعلم، تشمل 
جميع املراحل 

التعلمية. 

•	البحث مكتوب 
باستخفاف.

•	تنقص عناصر كان 
من املفروض على 

التالميذ تقدميها
•	مفكرة توثيق عملية 

التعلم غير كافية 

•	البحث مكتوب، 
جزئيا، بصورة غير 
واضحة في املفكرة 

التعلمية
•	لم يحرص التالميذ 

على توثيق كل 
املراحل التعلمية 

بصورة كاملة

•	البحث مكتوب 
حسب كل الطلبات

•	مفكرة توثيق التعلم 
تشمل كافة مراحل 

العملية
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مثال لـ “قصة إطار”:
تتمحور وظيفة السلطة احمللّية في تقدمي اخلدمات املختلفة للمواطنني. إحدى هذه اخلدمات 
هي التعليم. على السلطة احمللّية توفير كّل اخلدمات املطلوبة بغية تفعيل اجلهاز التعليمي في 

منطقة نفوذها، مبا في ذلك توفير خدمة السفرّيات من وإلى املدرسة. 
يضّم مجلس طلعة عارة خمس قرى عربية: سالم، زلفة، املشيرفة، مصمص وبياضة. تبعد كل 
قرية عن األخرى حوالي 15 كيلومتًرا، وهي تفتقد إلى خدمة املواصالت العاّمة فيما بينها. 
قرية سالم هي األبعد وفيها املدرسة الثانوّية الوحيدة التي تستوعب تالميذ باقي القرى التابعة 
ملجلس طلعة عارة. عدا عن ذلك، فإن املدرسة الثانوية تبعد عن أحياء القرية وموجودة في 

منطقة نائية نسبيا.
يقوم املجلس بتنظيم السفرّيات إلى املدرسة خالل الدوام الدراسي العادي فقط، أي من يوم 
األحد وحّتى يوم اخلميس، ويتم ذلك مرتني خالل النهار: في ساعات الصباح، قبل بدء اليوم 
الدراسي وفي ساعات الظهر مع انتهاء الدوام. يعاني املجلس من مشاكل عديدة في امليزانّية، 

ويّدعي املسؤولون أّن املجلس ال يستطيع تقدمي خدمة السفرّيات في أوقات مختلفة. 
تظهر املشكلة في األيام والساعات التي يتّم فيها تنظيم فعالّيات تعليمّية غير رسمّية أو ساعات 
املساعدة في أيام اجلمعة مثاًل، أو السبت أو في ساعات ما بعد الظهر، حيث ُيْضَطرُّ التالميذ 
التالميذ صعوبة أيًضا في الوصول إلى  تلقائّيًا. يواجه  للوصول إلى املدرسة والعودة منها 
املدرسة إذا تأخّروا عن موعد السفرّيات املنّظمة، وتتعّذر عليهم العودة إلى البيت أبكر من 
املوعد احملّدد للسفريات عندما يكونون بحاجة إلى ذلك )مثاًل: بسبب حالة مرضية وانتظار 

الطبيب، أو انتهاء التعليم في وقت مبكر في صّف معنّي(.
تتفاقم املشكلة عندما ُيضّطر التالميذ إلى الوصول إلى املدرسة في ساعات ما بعد الظهر 

لتقدمي امتحانات البجروت التي تنتهي عادة في ساعات املساء. 
تّدعي إدارة املدرسة أّنه ليس مبقدورها أن تالئم مواعيد االمتحانات مع مواعيد السفرّيات 

احملدودة التي توفرها السلطة احمللّية.
األهالي قلقون ألّن كثيرين من أوالدهم يصلون إلى املدرسة مبواصالت غير رسمّية، إذ يتعّذر 
عليهم توصيلهم إلى املدرسة وإعادتهم منها. إّن مشكلة السفريات من وإلى املدرسة لها صلة 
باملضامني واملبادئ التي تعلمتموها في موضوع املدنّيات عن “العالقة بني السلطة املركزّية 

والسلطات احمللّية “ و“حقوق اإلنسان واملواطن”.

ُيطالب التالميذ بعقد لقاء مع جلنة التربية التابعة للمجلس. يجب عليكم أّيها التالميذ طرح 
املشكلة، التي بحثتموها قبل ذلك بحذافيرها، في هذا اللقاء، وأيًضا تقدمي توصية باحلّل املالئم 
للمشكلة التي حدّدمتوها. يجب أن ُتقّدموا في اللقاء عارضة أو أن يكون بحوزتكم ملّف يحتوي 

على جميع الوثائق ذات العالقة.
يجب أن تعرضوا املشكلة وتقّدموا احللول املالئمة لها، وأن تستعملوا مصطلحات ومفاهيم من 
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املواضيع التالية التي مّت تعلّمها في موضوع املدنّيات: “العالقة بني السلطة املركزّية والسلطات 
مّت  التي  املضامني  تفاصيل  املعلّم  يضيف  أن  واملواطن”. )يجب  اإلنسان  و“حقوق  احمللّية” 
تعلّمها لكي يستند إليها التالميذ في حتضير وظيفتهم. تظهر معرفة التالميذ وكيفّية تطبيقها 

بالنسبة لتفاصيل املضمون في مؤّشر التقييم لدى املعلّم(.

لتحقيق هذا الهدف ميكنكم أن:
تختاروا جانًبا ألحد األطراف ذات العالقة بالقّصة )التالميذ، املجلس، األهل، إدارة املدرسة( 
وأن تبلوروا مشكلة حقيقّية تستقونها من قّصة اإلطار، بالتالؤم مع التوّجه الذي اخترمتوه، 
وأن تعرضوا املشكلة، وأن تشرحوا خلفّيتها باختصار، وأن جتروا بحًثا عليها، وأن تعرضوا 
استنتاجاتكم وأن جتدوا احلّل العملي الذي يشرح املشكلة والذي يعكس املضامني واملبادئ 
التي مّت تعلّمها في موضوع املدنّيات. يجب في نهاية األمر أن ُتقّدموا احلّل األنسب، حسب 
رأيكم، من بني احللول املطروحة، بحيث أنكم ترجحون ان جلنة التربية التابعة للمجلس سوف 

تقتنع باختيار هذا احلل بالذات باعتباره احلّل املناسب.
 

يجب أن تتطّرق الوظيفة إلى ما يلي:
التي  املشكلة  لتوضيح  باملوضوع  صلة  وذات  محدثة  تكون  منها  موثوق  مراجع   3-2 	•
اخترمتوها بعينها. عليكم أن تعلّلوا سبب اختياركم لهذه املصادر بالذات. )ماّدة نظرّية 
تخّص جهاز السفرّيات في املدرسة- وظيفة الدولة مقارنة بوظيفة السلطة احمللّية من 

خالل التطّرق إلى السفرّيات في املدرسة وإلى املواصالت العاّمة.( 
االستناد إلى املعلومات التي تعلّمتموها في مجاالت املضامني في املدنّيات في املواضيع  	•
“حقوق اإلنسان   “ العالقة بني السلطة املركزّية والسلطات احمللّية   “ التي تعلمتموها: 

واملواطن” )يشمل التفصيل الذي حّدده املعلّم(
إعداد استبيان يحتوي: 20-30 شخًصا يتّم توجيه األسئلة إليهم، 5- 10 أسئلة لكّل  	•
استبيان أو إجراء مقابالت مع ثالثة أشخاص مالئمني لتداول املشكلة ونقاشها، بحيث 
يتطّرق االستبيان، أو املقابالت، إلى املشكلة التي اختارتها املجموعة بهدف التعامل معها 
وبلورة احلّل املالئم لها. يجب عليكم أن تعلّلوا اختياركم بوسيلة البحث املعّينة بالذات 
)االستمارة / املقابلة(. خّططوا ما يلي: ما هي شرائح اجليل التي يتّم توجيه االستمارة 
إليها أو إجراء املقابلة معها والقرى التي سيتّم فيها ذلك، وبأّية طريقة وما هو اجلدول 

الزمني لتخطيط االستمارة ونقلها وعرض النتائج.
عرض النتائج التي مّت جمعها وفق قوانني عرض النتائج التي تعلمتموها وفحص املالءمة  	•

بني النتائج وبني املشكلة التي صاغتها املجموعة. 
املمكنة  لباقي احللول  بالنسبة  تعليل أفضلّياته  للمشكلة من خالل  العملي  اختيار احلّل  	•
املضامني  معرفتكم  إلى  احلّل  يستند  أن  يجب  أيًضا.  املمكنة  السلبّيات  إلى  والتطّرق 
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واملفاهيم واملصطلحات التي تعلّمتموها في دروس املدنّيات في املواضيع مثل: “العالقة 
بني السلطة املركزّية والسلطات احمللّية” “حقوق اإلنسان واملواطن” )يشمل ذلك التفصيل 

الذي حّدده املعلّم.(
حتضير عارضة يتّم عرضها على جلنة التربية التابعة للمجلس. يجب أن تشرحوا وتعللّوا  	•

أمام جلنة التربية التابعة للمجلس سبب اختياركم احلّل للمشكلة. 
تدوين كّل ما يحدث في دفتر يوميات خالل تقدم العمل.  	•
تقدمي الوظيفة خطّيًا بحسب تعليمات املعلّم في الصّف.  	•

يجب ان يتناول البحث:
•  2-3 مصادر أمينة وعصرية في صلب املوضوع بحيث توضح املشكلة احملددة التي 
املعلوماتية  املصادر  هذه  اختيار  أسباب  تعليل  التالميذ  على  يجب  التالميذ.  اختارها 

بالذات.
ربط واعتماد على معلومات مدروسة من مجال املضمون: مبدأ حقوق اإلنسان واملواطن؛    •
حقوق اإلنسان واملواطن في إسرائيل والتشريعات املوجودة في مجال املساواة للنساء؛ 
عدم املساواة بني اجلنسني – بني الرجال والنساء؛ سلطات احلكم – وظائف، صالحيات 

ومسؤولية.
إجراء مقابالت مع ثالثة أشخاص الئمني للمشكلة، بحيث تقوم هذه املقابالت بفحص   •
املشكلة التي تناولتها املجموعة وتساهم في بلورة طريقة للحل. يجب ان يعلل التالميذ 

أسباب اختيار هؤالء األشخاص بالذات دون سواهم إلجراء مقابالت معهم.
عرض النتائج وحتليلها حسب األصول والقواعد في عرض النتائج كما سبق وتعلمتم.   •

عرض حل عملي للمشكلة من خالل تعليل حسنات احلل باملقارنة مع حلول أخرى ممكنة    •
لديكم حول  املتوفرة  املعلومات  يثبت احلل مدى  أن  املمكنة. يجب  إلى سيئته  والتطرق 

املضامني وحول املصطلحات التي تعلمها التالميذ في حصة املدنيات واملواطنة.
يشرح  ان  )يجب  مالئمة  إلى جهة  موّجه  إعداد عرض شرائح   – نهائي  منتوج  إعداد    •
التالميذ وان يعللوا من هي هذه اجلهة وملاذا وقع االختيار عليها هي بالذات دون سواها( 

قد تساهم في حل املشكلة أو في تشجيع التوصل إلى حل للمشكلة.
كتابة “مفكرة توثيق عملية التعلم” طوال عملية البحث.   •

كتابة البحث خطيا بحيث تتم عملية الكتابة حسب التعليمات الصادرة عن املعلم.   •
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“بحث” )أبحاث التالميذ(
يعتمد هذا العمل على مواد نظرية من مجال الفكر في موضوع املدنيـّات حيث يتعامل التالميذ 
فيها بصورة مستقلة مع قضية معينة “مشكلة”، أو “موضوع للفحص” – مع اإلشارة أنه ال 
توجد إجابة واضحة عنها وبالتالي يتوجب على الّتلميذ أن يبحث وينقب ويدرس ويتعمق من 

أجل الوصول إلى صياغة سؤال بحثي.
العمل في هذا السياق يتيح للتالميذ إمكانية توجيه أفكارهم وعملهم بصورة مستقلة بحيث 

راسة التي يقوم بها. يكون الّتلميذ مسؤوال عن عملية التعلّم والدِّ
التالميذ بتطبيق املعرفة والفهم  التطبيقي حيث يقوم  العمل  النظري مع  العمل  البحث يدمج 
ياسّي واالجتماعّي في  راسة حول مفاهيم مختلفة للواقع السِّ اللذين اكتسبوهما خالل عملية الدِّ
أو “البحث  إسرائيل. يتم العمل بصورة شخصّية أو جماعّية وينفذ مبنهج “البحث النوعي” 

الكمي”.
البحث النوعي – بحث في حالة / ظاهرة / حدث نفحص فيه عمليَّات مختلفة عند حصولها، 

أو أبعاد ومفاهيم أخرى للواقع. سؤال البحث عام ومرن ويتم إعداده مع تقدم العمل.
جتمع املعطيات بواسطة مقابالت، توقعات وحتليل مستندات ووثائق، وتتم معاجلتها بواسطة 

حتليل املضمون والعثور على فئات تعميمية.
مختلفة:  ومستندات  مقابالت  من  اقتباسات  ويشمل  نظرية  بطريقة  املعطيات  يعرض حتليل 

شهادات شخصّية، تدوين محاضر )بروتوكوالت( وما شابه.
البحث الكمي – فحص نظريات وإيجاد عالقة بني متغيرات محددة. إثبات فرضيات أو تفنيدها. 
سؤال البحث محدد ومركز ويجب أن يشمل على األقل متغيرين )مصطلحني( مختلفني توجد 

بينهما صلة.
املعطيات هي معطيات كمية، ومعاجلة املعطيات تتّم بواسطة طرق إحصائية.

يختلف البحث عن املهّمة الّتنفيذّية بكونه غير ملزم باقتراح حل عملي وإمنا يركز على بحث 
املسألة.

مميزات سؤال البحث:
اإلجابة عنه غير جاهزة سلفا؛ 	•

يحث التالميذ للبحث عن معلومات في مصادر متنوعة؛ 	•
يحفز التالميذ على التفكير 	•

يحث التالميذ على استعمال أدوات البحث؛ 	•
يفحص تأثيرات، ادعاءات، سياقات وما شابه؛ 	•

يعتمد على ادعاء، فرضية، أو افتراض يجب فحصه وبحثه؛ 	•
من صميم عالم التالميذ، مثير ومشوق ويشكل حتديا بالنسبة لهم. 	•

دمجي ومركب يخلط مواضيع مختلفة في موضوع املدنيـّات يتيح البحث مبفاهيم متعّددة. 	•
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األهداف العليا
تعزيز االستعداد للعمل والتصرف حسب القيم املعبرة عن طابع الدولـة. 	•

تعزيز االهتمام باحلياة السياسّية واالجتماعيـّة واملشاركة في الدولـة واملجتمع احمللي  	•
واملدرسة.

تعزيز االستعداد للعمل من أجل حتقيق أهداف مدنّية واجتماعيـّة لصالح الفرد واجلماعة  	•
من منطلق الشعور باالنتماء – ضمان ومشاركة. 

دولة إسرائيل واالستعداد  بقيم  يتعلق  فيما  ياسّي  السِّ الواقع  تقييم  القدرة على  تعزيز  	•
لعرض اقتراحات للتحسني.

أهداف تنفيذية
ياسّي واالجتماعّي واملدني وإلى أي مدى تنسجم  فحص مفاهيم مختلفة في الواقع السِّ 	•

مع قيم دولة إسرائيل كدولة يهودّية دميقراطيـّة.
تشخيص الغنب االجتماعّي واملّس بحقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق مجموعات ضعيفة  	•

واملّس بالفرد وعرض تصحيحات.
اإلنسان  حقوق  مواضيع:  حول  الدولـة  في  تطوعية  منظمات  مساهمة  وتقييم  فحص  	•

واملواطن، الرفاه.
لطات احملليَّة، املجتمع  فحص وتقييم إلى أي مدى تقوم مؤسسات السلطـة )املركزّي، السُّ 	•
احمللي، احلي، املدرسة( بوظائفها والتزامها جتاه املواطنني وتتحمل املسؤولّية عن أفعالها 

وأعمالها )في املوضوع الذي يتّم اختياره للبحث(.
تطوير مهارات العمل الذاتي املستقل: 	•

صياغة سؤال البحث.   -
حتديد وتعريف أهداف العمل.   -

القدرة على استهالك املعلومات بصورة ناِقدة ومدروسة ومنهجّية:   -
استغالل بيئة ومحيط البحث بصورة ناجعة؛ العثور على مصادر للمعلومات؛ جمع   
وتصنيف معطيات، عرضها وحتليلها؛ معاجلة معلومات من املعطيات التي جمعها 

التالميذ؛ مزج املعلومات وتنظيمها؛ استنتاج العبر وعرض النتائج النهائية.
العمل بواسطة أدوات بحث: اختيار مدروس لألدوات التي يستعملها التالميذ جلمع    -
مراقبة(  جتربة  استطالع،  استمارة،  مشاهدة،  مفتوحة/مغلقة،  )مقابلة  املعطيات 

واستعمال هذه األدوات بصورة واعية.
معلومات  إيجاد  االنترنت،  في  التصفح  محوسبة:  تعليمّية  بيئة  في  والعمل  األداء    -

وتصنيفها.
حتكيم وتقييم.   -

اتخاذ قرارات: احلسم في املسائل املختلفة حسب مقاييس مدروسة.   -
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إدارة الوقت: النجاعة في العمل واستيفاء اجلداول الزمنية.   -
عرض النتاجات بوضوح: صياغة املهّمة بحيث يكون املستند واضحا ومفهوما يعبر    -

عن أهداف املهّمة.
القدرة على العمل في طاقم )عمل جماعّي(.   -

التعاون بني أعضاء الطاقم؛  
توزيع األدوار واملهام؛  

اتخاذ قرارات؛  
التعامل بتسامح مع اآلراء املختلفة في أثناء العمل اجلماعّي؛  

قبول النقد؛  
إعطاء تغذية راجعة ونقد بناء؛  

إصغاء؛  
حتمل املسؤولّية حول العمل اجلماعّي والنتاجات.  

إجراء محادثة ونقاش:   -
يقال،  ما  مع  والتجاوب  الرّد  الكالم،  في  احلق  على  وإصغاء- احملافظة  استماع   
االدعاءات  من  مجموعة  عرض  احلوار،  موضوع  تركيز  احلوار،  في  املشاركة 

املدروسة، دفع احلوار باجتاه الهدف.

اخلطوات املختلفة املطلوبة من التالميذ في املراحل املختلفة من مجريات العمل
الساعة  شؤون  من  املدنيـّات:  موضوع  مضمون  مجال  )من  موضوع  وحتديد  اختيار  	•

والواقع الّراهن، يهم التالميذ، له صلة باملجتمع أو احلي أو املدرسة(.
ربط املوضوع مع معلومات سابقة من مجال املدنيـّات )يحبذ من خالل مسح(. 	•

حتديد وتعريف أهداف البحث وصياغتها. 	•
تخطيط عملية البحث ورؤوس أقالم بالتالؤم مع األهداف. 	•

تعريف وحتديد إطار العمل – شخصّي أو جماعّي )مبا في ذلك توزيع أدوار ومهام في  	•
العمل اجلماعّي(، ما هي مصادر املعلومات، ما هو اجلدول الزمني.

عرض املوضوع الذي مّت تعريفه )رؤوس األقالم واألهداف( وخطة العمل للمصادقة عليها  	•
من قبل املعلم.

توجيه أسئلة وتصنيفها، صياغة سؤال بحث مركزّي يعتمد عليه العمل. 	•
عرض سؤال البحث للمصادقة عليه من قبل املعلم واالتفاق بصورة مشتركة على احملطات  	•

التي يلتقي فيها التالميذ واملعلم خالل مجريات العمل.
اختيار مدروس ألدوات البحث: استمارة، مقابلة، مشاهدة وما شابه. 	•

واستنتاج  للنتائج  وتأويالت  تفسيرات  إعطاء  النتائج،  عرض  ودمجها،  معلومات  جمع  	•
العبر.
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تقدمي تقرير للمعلم حول تقدم التالميذ في العمل ضمن محطات مّت حتديدها في مرحلة  	•
التخطيط.

توثيق خطي مكتوب ملجريات العمل )ملف للتوثيق(.  	•
حسب  العمل  ونتاج  العمل  مجريات  لتقييم  “دليـل”  إعداد  في  املعلمني(  )مع  اشتراك  	•

مقاييس مفصلة وتدريجها. )إعطاؤها درجات(.
أيًضا  يشمل  أن  يجب  لكن  متنوعة،  بطرق  عنه  التعبير  )يتم  للبحث  نهائي  نتاج  بلورة  	•

مستندا خطيا(.

التقييم:
التقييم يشمل مجريات العمل والنتاج.

من أجل ذلك يعد التالميذ “دليـال” ليكون مبثابة أداة للتقييم.
نعّرف في “الدليـل” املرّكبات التالية: “أبعاد” – املوضوع، املجال؛ “مقاييس” لتقييم األبعاد؛ 

“مستويات التنفيذ”: عال، متوسط، منخفض.

مثال لتقييم النتاج )ُبعد واحد(: 
الُبعد: ماهّية وجوهر سؤال البحث.

تركيز سؤال البحث )هل السؤال مركـّز؟(؛ هل السؤال- مقاييس: 
هل يربط السؤال بني مصطلحني؟  

هل متت صياغة السؤال بصورة واضحة؟  
هل السؤال مرتبط باألساس النظري؟  

هل السؤال أصيل؟  
هل يشمل السؤال تفصيال لفرضيات / تعليالت؟  

تدريج لثالثة مستويات في التنفيذ: 
مستوى عال: السؤال مركز – يربط بني متغيرين )مصطلحني(؛ واضح الصياغة؛ معتمد على 
تفصيل  يشمل  أصيل؛  النظري؛  باألساس  مرتبط  وذات مصداقّية؛  أمينة  معلومات  مصادر 

فرضيات/تعليالت.

باستعراض  مرافق  بوضوح؛  ُيصاغ  لكّنه  متغيرين،  بني  السؤال  يربط  متوسط:  مستوى 
غير  النظري؛  األساس  وبني  بينه  العالقة  تشخيص  في  ثمة صعوبة  لكن  النظري،  األساس 

أصيل؛ يشمل فرضيات/تعليالت.
مستوى منخفض: السؤل غير مركز؛ ال جند ربطا بني متغيرين، وإمنا يعرض مركب واحد 
فقط؛ معتمد على معرفة شخصّية أكثر من املعلومات املهنية الصادقة واألمينة؛ تعليالت اختيار 

السؤال سطحية وغير مقنعة.
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املشروع – الوحدة الثالثة )90 ساعة(

الفكرة
الصلة بني املدنيـّات والتربية هي صلة جوهرّية قيمية معتمدة على اعتبار التربية إحدى القيم 
األساسّية للفكرة الدميقراطيـّة. فقط من خالل عمليَّات تربوية ميكن إكساب املهارات املطلوبة 
للحياة في مجتمع دميقراطّي وتنشئة إنسان ومواطن يرغب العيش في مجتمع كهذا والتصرف 

حسب قيمه ومبادئه. وبالتالي فإن التربية على املواطنة هي عملية حيوية وضرورّية.
في غياب تهيئة للحياة في مجتمع دميقراطّي ثمة خطر لنشوء مشاعر االغتراب، الالمباالة، 
األنانية والعداء للمؤسسة السياسّية وحتى املعارضة للمبادئ والقيم الدميقراطيـّة. كما من 
املمكن أن يتسبب غياب التربية على املواطنة في بحث أفراد وجماعات في املؤسسة السياسّية 

عن منافع ذاتّية على حساب املجتمع.
أهداف التربية للمواطنة في إطار دروس املدنيـّات متعّددة الغايات:

تعزيز النزعة في االستقاللية في العمل لدى التالميذ بحيث يكونون ذوي قيم ومعتمدين على 
واعية من  ويعملون بصورة  وتفكيرهم  رأيهم  راسة وميكنهم حتكيم  والدِّ التَّعليم  أنفسهم في 
قدرة  وأصحاب  االجتماعيـّة  واحلساسية  املدنّية  للمشاركة  ومبادرين  الناِقد  التفكير  منطلق 
على التكيف الدائم مع التغييرات السريعة في مجتمع دميقراطّي، وكذلك أصحاب قدرة على 
حتمل املسؤولّية الشخصّية عن قراراتهم وأفعالهم؛ وكذلك تنشئة مواطنني فعالني ونشيطني 

ومسؤولني ملتزمني مبا يحدث في احلي واملجتمع والدولـة.
في ضوء كّل هذا يجب أن تضم حصص املدنيـّات جتارب فعلية للتالميذ تطبق الفهم واملعرفة 
منوذج  هو  املشروع  السابقة.  التعليمّية  الوحدات  دراسة  خالل  التالميذ  اكتسبهما  اللذين 

لتجربة من هذا القبيل.
املشروع هو برنامج تطبيقي بحجم وحدة واحدة ينفذ خالل العام الدراسي وفي إطاره يخوض 
راسة النظرية والواقع في املدرسة / احلي / املجتمع. تتيح  التالميذ جتربة تدمج ما بني الدِّ
ياسة  هذه العملية للتالميذ املشاركة املدنّية املدروسة والواعية املعتمدة على وحدتي النظام والسِّ

اللتني تعلمهما التالميذ.
على  التالميذ  يطبق  الطريقة  بهذه  امليداني.  العمل  مع  يدمج  نظريا  عمال  املشروع  يشمل 
أرض الواقع املعرفة والفهم اللذين اكتسبوهما خالل حصص املدنيـّات بهدف فحص الواقع 
ياسّي واملساهمة فيه وحتى طرح عروض واقتراحات للتعديل والتحسني بقدر  االجتماعّي والسِّ

ما تقتضي احلاجة.
راسة  الدِّ بني  مج  الدَّ يتّم  بحيث  مجموعات  إطار  في  ة*  تنفيذيَّ مهّمة  بواسطة  املشروع  ينفذ 

والعمل الشخصّي املتميز لكّل واحد من أعضاء املجموعة.

ראו פירוט, עמ' 124-117.  *
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إدراكّية  كفاءات  التالميذ  لدى  ر  نطوِّ أن  ميكن  املجموعة  داخل  العمل  في  التعاون  بواسطة 
وعقلّية واجتماعيـّة وشخصّية. يساهم العمل اجلماعّي في تعميق الفهم سواء بواسطة النقاش 
اجلماعّي الذي يجرى بني أعضاء املجموعة أو بواسطة تقييم الزمالء للعمل واالستماع إلى 

الرأي والرأي اآلخر داخل املجموعة.

ـّات * هي مهّمة حول حاالت حقيقية أو محاكاة ملثل هذه  ة في موضوع املدني ة التنفيذيَّ املهمَّ
احلاالت، وهي ذات أهمّية وقيمة للتلميذ كمواطن في الدولـة الدميقراطيـّة. ُيْطلَب من التالميذ 
الواقع  في  على حاالت مختلفة  يطبقوها  وأن  تعلموها  التي  واملصطلحات  املبادئ  استعمال 
ياسّي. يجب أن تتالءم املهّمة مع املضامني التي تعلمها التالميذ في موضوع  االجتماعّي والسِّ

املدنيـّات.
املهّمة الّتنفيذّية هي مهّمة مفتوحة ومرّكبة تتيح لنا إلقاء نظرات من زوايا مختلفة وإعطاء حلول 
متعّددة للمشكلة ذاتها. وهي تشجع التالميذ على تعلم عمليَّات وأساليب تفكير مرّكبة ومن 

املفروض أن تعتبر حتدًيا بالنسبة للتالميذ. 

أهداف املشروع
األهداف العليا

تشجيع التالميذ على أن يكون لديهم االستعداد للتصرف حسب القيم املعبرة عن طابع  	•
الدولـة.

تعزيز التسامح واالحترام جتاه املختلف وحل اخلالفات والتوتر بطرق سلمّية وبالتفاهم. 	•
تعزيز االستعداد للعمل من أجل أهداف مدنّية واجتماعيـّة ملصلحة الفرد واجلماعة على  	•

حد سواء من منطلق الشعور باالنتماء – ضمان ومشاركة.
تعزيز املسؤولّية في عملية اتخاذ القرارات وفي تنفيذ مهام مدنّية واجتماعيـّة. 	•

ياسّي فيما يتعلق بقيم دولة إسرائيل واالستعداد  تعزيز القدرة على تقييم وتقدير الواقع السِّ 	•
لتقدمي اقتراحات للتحسني.

تعزيز االهتمام واملشاركة في احلياة السياسّية واالجتماعيـّة في الدولـة / املجتمع /  	•
واملدرسة.

أهداف تنفيذية
يكون التالميذ قادرين على:

ياسّي االجتماعّي واملدني وإلى أي  فحص مفاهيم وأبعاد متعّددة ومختلفة في الواقع السِّ 	•
مدى تتالءم مع قيم دولة إسرائيل كدولة يهودّية دميقراطيـّة. 

الرد على أعمال فيها إجحاف وغنب اجتماعّي واملّس بحقوق اإلنسان بشكل عام وبحقوق  	•
املجموعات الضعيفة واملّس بالفرد واقتراح التعديالت والتصحيحات.
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اإلنسان،  حقوق  أجل حتقيق  من  الدولـة  في  تطوعية  منظمات  وتقييم مساهمة  فحص  	•
تقليص الفجوات االجتماعيـّة، اإلشراف واملراقبة على مؤسسات السلطـة.

الفحص والتأكد بأن مؤسسات السلطـة )املركزّي / احمللي( تقوم بدورها والتزاماتها  	•
جتاه املواطنني وتتحمل املسؤولّية في حالة اإلخالل واإلخفاق والفشل.

اتخاذ قرارات، تنفيذ مهام مدنّية واجتماعيـّة. 	•
التعامل مع عدم االتفاق واخلالفات بطرق سلمّية وبالتفاهم. 	•

أهداف في مجال املهارات والكفاءات
تطبيق مهارات وكفاءات التعلّم املستقل لدى الّتلميذ )يتعلم من تلقاء ذاته(:

استعمال استراتيجيات في التفكير متعّدد االجتاهات والنقد – رؤية املشكلة أو الظاهرة  	•
من كافة جوانبها ومن وجهات نظر وزوايا مختلفة.

تركيز وحتديد سؤال البحث املنبثق من قّصة اإلطار اخلاّصة باملهمة وصياغتها )سؤال  	•
أصيل، حقيقي ومركب(.

تخطيط طريقة العمل. 	•
تتالءم مع أسلوب  بحيث  وواعية  البحث بصورة مدروسة  متعّددة في  أدوات  استعمال  	•

البحث )مثل: مقابلة، مشاهدة، استمارة، استطالع، جتربة(.
استغالل ناجع وواع ومدروس لبيئة ومحيط البحث. 	•

العثور على معلومات واستعمال مصادر معلومات متعّددة في البحث. 	•
معاجلة املعلومات ودمجها. 	•

تنظيم املعلومات واستنتاج العبر. 	•
اخلاص  رأيه  عن  بالتعبير  تلميذ  كّل  يقوم  بحيث  النتائج  حول  وشفهي(  )خطي  نقاش  	•

باملوضوع.
تعلم العمل في بيئة دراسية محوسبة: استعمال االنترنت، العثور على معلومات أمينة  	•

وتصنيفها.
اتخاذ قرارات – تقييمات واعية حسب مقاييس منهجّية. 	•

حتكيم وتقييم ذاتّي مدمج مع عمليَّات االنعكاس. 	•
إدارة الوقت – جناعة في العمل واستيفاء اجلداول الزمنية. 	•

ه إلى املؤسسة خطيا وشفهيا )استعمال اتصال مقبول بني األفراد(. قدرة على التوجُّ 	•
كتابة بحث مركز وواضح حسب أهداف البحث التي مّت حتديدها سلفا وحسب تخطيط  	•

العمل.
عرض النتاجات بوضوح: صياغة املهّمة ضمن مستند واضح للقراءة يعبر عن أهداف  	•

املهّمة.
القدرة على العمل اجلماعّي )في طاقم(:  
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التعاون بني أعضاء الطاقم؛  
توزيع املهام واألدوار على أعضاء الطاقم؛  

اتخاذ قرارات في الطاقم؛  
إبداء التسامح في التعامل مع اآلراء املختلفة في الطاقم؛  

إعطاء تغذية راجعة )Feedback( ونقد بناء؛  
اإلصغاء ألعضاء الطاقم ولآلراء املتناقضة؛  

حل الصراعات في الطاقم؛  
حتمل مسؤولّية العمل في الطاقم: إعداد، تنفيذ، نتاجات.  

إشراك الزمالء في التَّعليم والتعلم وتقييم نشاطاتهم وأعمالهم. 	•
املساهمة الفعالة باحملادثة والنقاش بحضور باقي تالميذ الصف. 	•

ة في موضوع “سياسة الرفاه” مثال في مهّمة تنفيذيَّ
مهّمة الّتنفيذ الواردة فيما يلي تشمل: أهداًفا، قّصة إطار، توجيهات للتنفيذ، “دليـال” جزئّيًا.

بواسطة املهّمة ميكن تقييم املعرفة والفهم اللذين تعلموهما خالل الوحدتني 1 و 2 من املنهج 
التعليمّي في موضوع املدنيـّات )وظائف، صالحيات ومسؤولّية مؤسسات السلطـة )املركزّي 
على  املعلومات  هذه  تطبيق  على  التالميذ  وقدرة  واجتماعيـّة(  قضايا سياسّية  في  واحمللي( 

أرض الواقع.
ومن  بالتالميذ  صلة  ذات  املواضيع  هذه  تصبح  الّتنفيذّية  املهّمة  بواسطة  ذلك:  عن  فضال 
املفروض تشجيعهم على املشاركة واالهتمام باحلياة السياسّية واالجتماعيـّة في الدولـة. ما 

كنا سنحقق كّل هذه األمور لو اعتمدنا فقط على االمتحان لوحده كأداة للتقييم.

نذكركم! يقوم التالميذ باملهّمة الّتنفيذّية فقط بعد االنتهاء من دراسة الفصول ذات الصلة 
باملوضوع )حسب املنهج التعليمّي( – أي، بعد بناء األساس املعلوماتي.

لكي تكون املهّمة من عالم التالميذ وقابلة للتنفيذ يجب على املعلِّمني التحقق من أن املهّمة 
و“الدليـل” مفهومان بالنسبة للتالميذ.
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أهداف املهمة:
الفرد  ملصلحة  واجتماعيـّة سواء  مدنّية  أهداف  أجل  من  العمل  على  االستعداد  تعزيز  	•

واجلماعة من منطلق مشاعر االنتماء – الضمان واملشاركة. )أهداف عليا(
تطبيق مهارات وكفاءات للعمل بصورة مستقلة )يتعلم من تلقاء ذاته(. )أهداف في مجال  	•

املهارات والكفاءات(
ع االجتماعّي االقتصادّي،  تطبيق املعرفة التي تعلموها من مجاالت املضمون: “التصدُّ 	•
الطبقي”، “سياسة الرفاه”، “مؤسسات السلطـة )املركزّي، احمللي( – وظائف، صالحيات 

ومسؤولّية”.
لطات احملليَّة، املجتمع،  أن نفحص إلى أي مدى تقوم مؤسسات السلطـة )املركزّي، السُّ 	•
وأدائها  عملها  عن  املسؤولّية  وتتحمل  املواطنني  جتاه  والتزامها  بوظائفها  املدرسة( 

كسلطات حكم في الدولـة الدميقراطيـّة.
أن نفحص ونقيم مساهمة املنظمات التطوعية العاملة في مجاالت مختلفة في الدولـة.  	•

الرد على أعمال فيها إجحاف وغنب اجتماعّي ومس بحقوق اإلنسان بشكل عام وبحقوق  	•
املجموعات الضعيفة واملّس بالفرد واقتراح تعديالت وتصحيحات.

تنفيذ مهام مدنّية واجتماعيـّة. 	•
إبداء اهتمام باحلياة السياسّية واالجتماعيـّة في الدولـة واملشاركة فيها. 	•

قصة اإلطار:
قررت احلكومة إدخال تقليصات كبيرة على ميزانية الرفاه مما يؤدي إلى إدخال تقليصات على 
لطات احملليَّة. نتيجة لذلك سوف تتعرض فئات سكانية ضعيفة للمس،  ميزانية الرفاه في السُّ
لطات احملليَّة وهي  مع العلم أن هذه الفئات الضعيفة تستعني باألقسام وخدمات الرفاه في السُّ
التي تعتني بالعائالت التي تعيش في ضائقة، األوالد وأبناء الشبيبة الذين يعيشون في ضائقة، 
لطات احملليَّة  واملسنني واملجموعات االستثنائية ذات االحتياجات اخلاصة. وقد أقام رؤساء السُّ

نقاشا طارئا حول طرق مواجهة هذه التقليصات في ميزانية الرفاه.
على التالميذ أن يقترحوا حلوال للمشكلة بحيث يعبر احلّل عن املضامني واملبادئ التي تعلموها 
عات في املجتمع اإلسرائيلّي”، “سياسة الرفاه”، “مؤسسات  في الوحدتني اإللزاميتني: “التصدُّ

السلطـة املركزّي واحمللي والعالقة بينها”.
يعتمد احلّل على املضامني التي تعلمها التالميذ وتعلل حسبها. 	•

ُم احلّل من وجهات نظر وزوايا متعّددة. ُيَقدَّ 	•
ُيعرض احلّل بأسلوب مقنع لرئيس السلطـة لكي يوافق عليه. 	•
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ورقة توجيهات للتالميذ 
املرحلة 1

في إطار عمل الطاقم عليكم:
اتخاذ قرار بخصوص إطار املوضوع الذي ترغبون في بحثه )تعريف أولي للموضوع(.  .1

تخطيط مجريات العمل األولي وعرضه أمام املعلم )مبا في ذلك توزيع املهام واألدوار في   .2
العمل اجلماعّي(.

الدقيق  والتعريف  والقطري  البلدي )احمللي(  الرفاه  املوضوع من مفهوم سياسة  بحث   .3
للمشكلة التي ترغبون في اقتراح حل لها.

من أجل ذلك عليكم:
)خمسة  البحث  مبوضوع  صلة  ذات  متنوعة،  خطية  مصادر  من  معلومات  جمع  أ. 
مصادر على األقل؛ يقرأ كّل تلميذ مصدًرا واحًدا على األقل( واطالع باقي أعضاء 

املجموعة على مضامني املصادر )التعليم ِمن ِقَبل الزمالء(.
دمج املعلومات التي جمعت من مصادر متنوعة وتلخيصها في مستند واحد. ب. 

تنظيم املعلومات ومعاجلتها. ج. 
تعريف وتركيز املشكلة التي ترغبون في بحثها باالعتماد على معاجلة املصادر التي  د. 

طالعتموها.
يعرض التالميذ أمام املعلم وتالميذ الصّف املشكلة املركزة التي صاغوها، والتي  ه. 
جمعت  التي  املعلومات  على  وتعتمد  اإلطار  قّصة  من  نابعة  مشكلة  حال،  حتتاج 

وعوجلت.

املرحلة 2
تخطيط سير العمل حسب األهداف وباالعتماد على املعلومات التي جمعتموها. تعريف   .4
املعلم  أمام  العمل  مجريات  تخطيط  وعرض  املجموعة  أعضاء  بني  العمل  مهام  توزيع 
فيها  له  يقدمون  التي  على احملطات  املعلم  مع  التالميذ  يتفق  على مصادقته.  للحصول 

تقريرا حول التقدم الذي أحرزوه في تنفيذ املهّمة.
املقاييس  األبعاد،  وحتديد  التالميذ(  وكافة  املعلم  بني  )بالتعاون  “الدليـل”  وبناء  إعداد   .5
في  اخلطوة  بهذه  التالميذ  يقوم  النتاج.  وتقييم  العمل  مجريات  لتقييم  الثابتة  والنقاط 

املراحل األولى من العمل.
تنفيذ املهّمة إلى حني بلورة احلّل الذي ترغبون في عرضه أمام رئيس السلطـة احملليَّة.  .6

من أجل هذا الغرض عليكم:
تخطيط وعقد لقاءات مع اجلهات ذات الصلة باملوضوع الذي نبحثه )عدد اللقاءات،  أ. 

املضمون وأدوات البحث املستخدمة(.
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جمع معطيات من مصادر مختلفة من خالل استعمال أدوات البحث التي يختارها  ب. 
التالميذ )عمل ميداني(.

معاجلة املعطيات التي جمعها التالميذ. ج. 
إعداد عدة حلول، فحص كّل حل ودراسة إيجابياته وسلبياته. د. 

اختيار احلّل األفضل وتعليل االختيار. ه. 
الرفاه في  أمام أعضاء جلنة  تخطيط طريقة وأسلوب عرض احلّل بصورة مقنعة  و. 

السلطـة احملليَّة وإعداد مستندات مالئمة عشية اللقاء.
مجريات  تلميذ حول  لكّل  انعكاسا خطيا  التوثيق  يشمل  العمل خطيا.  مجريات  توثيق   .7
العمل، وشروح حول مساهمة كّل تلميذ خالل العمل من الناحية الشخصّية ومساهمته 

النسبّية للعمل اجلماعّي فيما يتعلق باحلل والدور الذي قام به ضمن املجموعة.
يتّم  الذي  عليه  املتفق  “الدليـل”  البحث، حسب  تقدمي  قبل  املجموعة  لعمل  تقييم خطي   .8
إعداده خالل املراحل املختلفة من مجريات البحث بالتعاون مع املعلم. حسب هذا التقييم 

الذاتي وبقدر احلاجة ندخل تعديالت على البحث ونكمل املطلوب.
النهائي لتقدميه، بحيث يشمل أيًضا االنعكاسات والتقييم  النتاج  بلورة، تنظيم وكتابة   .9

الذاتي واجلماعّي.
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س لتقييم مجريات العملية والنتاج
ض جزًءا من األبعاد واملقايي

جزئي )غير كامل( يعر
مثال “لدليـل” 

حتقيق الغاية، مستوى متوسط- 
س، ثالثة مستويات في التنفيذ )مستوى عال- مت 

َّن من املرّكبات التالية: أبعاد، مقايي “الدليـل” املقترح مكو
ض- في بداية الطريق(

يتقدم، مستوى منخف

أبعاد
س

مقايي
ض

مستوى منخف
سط

مستوى متو
مستوى عال

•	اختيار املشكلة، 
صياغتها

تركيزها و
املشكلة 

	•
ص املشكلة – 

تشخي
ّصة اإلطار 

منبثقة من ق
ف 

ضوع املعر
ومرتبطة باملو

حملدد )سياسة الرفاه( 
وا

ضمون 
فيما يتعلق مبجال امل

ضوع املدنيـّات 
ملو

ص مشكلة منبثقة 
•	مت تشخي

ّصة اإلطار، لكنها غير 
من ق

ضوع سياسة 
مرتبطة مبو

الرفاه )مثال: شبيبة في خطر 
من النواحي النفسية( وغير 

ضمون 
مرتبطة مبجال امل
ضوع املدنيـّات.

ملو

صت املشكلة كمنبثقة 
شخ

	•
ّصة اإلطار ومرتبطة 

من ق
ف 

ضمون املعر
مبجال امل

حملدد )سياسة الرفاه(، 
وا

صنا رابط مع مجال 
لكن ينق

ضوع املدنيـّات؛
ضمون ملو

امل
ضمون 

مرتبطة مبجال م
	•

أو – 
صنا رابط 

املدنيـّات لكن ينق
حملدد 

ف وا
مع املجال املعر

)سياسة الرفاه(.

صت املشكلة كمنبثقة من 
شخ

	•
ّصة اإلطار ومرتبطة مبجال 

ق
ف 

حملدد واملعر
ضمون ا

امل
صلة 

)سياسة الرفاه( وعلى 
ضوع 

ضمون في مو
مبجال امل
املدنيـّات.

التطرق 
	•

صياغة املشكلة – 
ضيع الفرعية 

إلى جميع املوا
ّصة 

املركزّية الواردة في ق
اإلطار.

صلنا إلى 
املشكلة مركزة وتو 	•

حلّل التطبيقي.
ا

صورة غير 
صياغة املشكلة ب

	•
ضيع 

ضحة ال تشمل املوا
وا

صة 
الفرعية املركزّية لق

صيل 
اإلطار وتركز على التفا

الهامشية غير الهامة؛
ال تشمل كافة 

	•
أو – 

ضيع املركزّية.
املوا

•	ال ميكن بلورة حل تطبيقي 
صياغة املشكلة.

من 

صياغة املشكلة ال تشمل 
	•

ضيع الفرعية 
جميع املوا

صة اإلطار. 
املركزّية لق

صياغة املشكلة غير مركزة، 
لكن ميكن بلورة حل تطبيقي.

صياغة املشكلة تشمل جميع 
	•

ضيع الفرعية املركزّية 
املوا

صة اإلطار.
لق

صياغة املشكلة مركزة 
	•

حلّل التطبيقي 
صلنا إلى ا

وتو
املنشود.
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مستوى عال
سط

مستوى متو
ض

مستوى منخف
س

مقايي
أبعاد 

صادر 
•	أكبر عدد من م

املعلومات بل وأكثر.
صادر املعلومات متنوعة 

•	م
وتشمل آخر املستجدات 
في املجال الذي نبحثه.

ممكن من 
•	أقل عدد 

صادر املعلومات.
م

صادر من نوع 
•	كافة امل

واحد وهو نوع غير علمي.

صادر املعلومات 
•	عدد م

أقل من العدد املطلوب.
صادر املعلومات غير 

•	م
متنوعة.

•	يعتمد التالميذ في البحث 
على معرفتهم واطالعهم 

صّي فحسب.
الشخ

صادر معلومات 
ستعمال م

	•
ا

من أنواع مختلفة – بحث 
صحفي، 

حتليلي 
علمي، مقال 

ف، مستند رسمّي.
ورقة موق

صادر 
على األقل خمسة م

صادر 
صى حد سبعة م

وأق
صياغة 

تكون أساسا ل
املشكلة.

ضمون: سياسة 
مجال امل

الرفاه

جلدول الزمني 
تخطيط ا

واستيفاؤه

جمع املعلومات وتنظيمها

جلة املعلومات 
معا

حل معلل للحل

تنظيم العمل، النتاجات 
ضها

وعر

العمل في طاقم

إدارة يوميات تعلم )كتابة 
انعكاسية حول عملية 

ِّراسة( الد
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ـّات  مقاالت ذات صلة بتعليم موضوع املدني

ـّة* / يشعياهو تدمور القيم الدميقراطي

عالم املصطلحات

القيم هي مقاييس – ليست حقائق
القيم ليست حقائق، ليست املوجود. القيم هي مقاصد: مصطلحات، أفكار، مثاليات نؤمن بها 

ونسعى من أجل حتقيقها، وبالتالي فهي تشكل مقاييس، “بوصلة” للسلوك.

ـّة  التفاهم واإلجماع كأساس للقيم الدميقراطي
للتربية على  القيم في املجتمع الدميقراطّي هي قيم فهمية واتفاقية. وبالتالي كشرط مسبق 
القيم  بأن  واالتفاق سلفا  فهمية،  القيم  بأن  االعتراف  يجب  الدميقراطّي  املجتمع  في  القيم 
الدميقراطيـّة هي اتفاقية. ميكن إعطاء مثال على هذا االدعاء بواسطة فحص قيمتني: املساواة 

واحلرّية.
املساواة هي أساس رئيسي ومركزّي في املفاهيم الدميقراطيـّة. من املتبع أن نردد املقولة: 
بالفعل؟ فهناك أشخاص  الناس متساوون  الناس متساوون”. وميكن السؤال: هل كّل  “كل 
أذكياء وآخرون أغبياء، أشخاص ذوو ذكاء عال وآخرون بذكاء أقل؛ مثقفون وجهلة؛ متقدمون 
أقوياء وضعفاء؛  وشريرون؛  قلوب  طيبو  وكسالى؛  مجتهدون  وبليدون؛  مبدعون  ومحافظون؛ 
الناس غير  لديانات مختلفة وعقائد متنوعة. أي،  ينتمون  ألوان مختلفة؛  أصحاب بشرة من 
متساوين في كّل واحد من هذه األبعاد؛ وهم مختلفون عن بعضهم في جميع األبعاد. إذن، 

بأي مفهوم الناس متساوون؟
هيا نتناول قيمة احلرّية. من املتبع القول “الناس أحرار”. ومن هنا ُتْطَرح املعضلة: هل هذا 
الكالم صحيح فعال؟ هل الناس أحرار فعال؟ حيث إن الكثيرين من الناس خاضعون للقوة 

وخانعون للسطوة وتفرض عليهم أمور متعّددة باإلكراه.
ومن هنا نستخلص أن املساواة واحلرّية – وهما أساسا الدميقراطيـّة الليبرالّية- ال يصفان 
فهميان  أنهما  أي  أفكاره،  بنات  من  وهما  اإلنسان  إلى  تعودان  قيمتان  هما  بل  الواقع، 

واتفاقيان.
فهميان – املقصود بهذه الكلمة أنهما وليد فهم اإلنسان وفطنته. اإلنسان هو الذي ابتدعهما 
ويجعل منها مصطلحا وقيمة، بدافع فطنته وفهمه. فضال عن ذلك، ثمة ما يشبه االتفاق أيًضا 

ישעיהו תדמור )תשנ"ט(. "חינוך לדמוקרטיה באמצעות תרבות בית הספר", מילים מחנכות    *

– לקט הרצאות ומאמרים, קדם בע"מ, תל אביב.
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بخصوص مصطلح الفطنة والفهم. إذ إن الفطنة في سياقنا ليست فطنة شخص معني بحاله، 
أي فالن أو عالن، وإمنا فطنة النموذج – الفطنة املثالية، القصوى، لإلنسان كما ميكنه وكما 

يجب أن يتوصل إليها.
وبخصوص كون االصطالحات اتفاقية – فاملقصود هو أنه بعدما ذوتنا القيم في عقلنا – أي 
بعد استخالص القيم من قبل العقل والفطنة – فصار لهذه القيم سريان مفعول وصارت القيم 

حيوية وضرورّية حلياتنا وننظر إليها كمتفق عليها وملزمة. 
نوسع فيما يلي املثال في موضوع املساواة واحلرّية. الكثير من الناس ليسوا أحرارا. لكننا في 
ليس كحقيقة علمية، وإمنا كقيمة. على أساس هذه  عقولنا نعطي الناس حرية أولية مطلقة – 
احلرّية، أي على أساس االفتراض القيمي، غير العلمي – أن كّل الناس ولدوا أحرارا – فإننا 
جنزم، في عقلنا، كاستنتاج، أنه من أجل أن يعيش الناس حياة اجتماعيـّة يتحقق فيها أكبر 
قدر من احلرّية يجب أن يوافق كّل منهم على نقل جزء من حريته املطلقة لصالح مؤّسسات 
املجتمع )التشريعية، التنفيذية والقضائية( القادرة على ضمان أكبر قدر من احلرّية، القصوى، 
كتابات  من  نعرفه  الذي  االجتماعّي”  “العقد  فكرة  خالصة  إذن،  هي،  هذه  الناس.  جلميع 

املفكرين الليبرالّيني مثل جون لوك وجون ستيوارت ميل.
باإلضافة إلى ذلك فنحن جنزم، حسب فطنتنا، أن الناس، وعلى الرغم من عدم املساواة فيما 
بينهم في كّل واحد من األبعاد واملستويات املمكنة، إال أنهم متساوون. مباذا؟ أوال، بحقهم في 
ممارسة وحتقيق حرياتهم كاملة، وذلك بشرط واحد: أن ال منس بحرية اآلخرين. وثانيا الناس 
بالنسبة  وما اجليد  لهم  بالنسبة  ما اجليد  يعرفوا بصورة مستقلة  بأن  في حقهم  متساوون 
النفوذ  وفي  حرياتهم  في  ببعدين:  متساوون  الناس  أي،  ذلك:  أجل  من  والنضال  للمجتمع 

ياسّي املوجود في حوزتهم. السِّ

مبادئ نابعة من والفهمية االتفاقية 
تنبثق من الفهمية واالتفاقية عدة مبادئ:

بتعليالت  واإلقناع  واحلوار  للشرح  بحاجة  الدميقراطيـّة  في  قيمة  كّل   – التعليل  مبدأ  أ. 
وتقريبا ال توجد لديكم أية قيمة  عقالنية. حتى إذا كان في القيمة أساس غير عقالني – 
بصورة  ومحسوبا  ومعرفا  مدركا  يكون  أن  يجب  األساس  وهذا  أسطورية  قيمة  بدون 

عقالنية.
مبدأ العمومية )من كلمة “عموم”( – مبا أن الناس متساوون، فإنني إذا عّرفت أمرا ما  ب. 
باعتباره جيدا بالنسبة لي، فيجب أن أعترف بأن غيري أيًضا مساٍو لي في احلقوق، 
يجب أن  ومن حقه نفس “اجليد”. أي، ما يعتبر جيدا يجب أن ينطبق على العموم – 
يستنسخ” – جتاه اجلميع. هذا األمر الوارد في مصادرنا: “ال تفعل ما ال تقبله لنفسك”. 
 )Immanuel Kant( كانت”  “عمانوئيل  الفيلسوف  لدى  أيًضا  املبدأ  لها  وجند صياغة 
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حيث قال: “قم بأفعالك فقط حسب القاعدة العملية بحيث مبجرد قبولك هذا التصرف 
ميكنك الرغبة في أن يصبح قانونا عاما يسري على اآلخرين”.

مبدأ القانونّية – يعبر القانون عن الفهمية واالتفاقية. يتّم تشريع القوانني بطرق قانونّية  ج. 
وحال تشريعها تصبح ذات مكانة رفيعة في الدولـة. فاجلميع خاضعون للقوانني، مبن 
سواء كان جوهرّيا أو   – القوانني  به  الوظائف في السلطـة، وكل أمر تعنى  فيهم ذوو 

إجرائيا – يجب أن يتّم حسبها.

من اإلجماع بخصوص املساواة واحلرّية تستشف املبادئ التالية:
مبدأ حسم األكثرّية. مبا أننا متفقون على أن الناس متساوون – على األقل في املفاهيم  أ. 
ال سبيل عدا التفرېق النسبي ألكبر عدد من الرغبات املشتركة. نشعر  التي ذكرناها – 
في كثير من األحيان أن األكثرّية على خطأ، أنها تعمل بخالف املنطق، أو بخالف العدل. 
إال أننا نغمض عيوننا على القذى من منطلق اتفاقنا على أن كافة الناس متساوون أو 

ندع املنطق احلسابي يحسم.
مبدأ الدفاع عن األقلّية. مبا أن االتفاقية تفترض أنه منذ البداية في احلالة الطبيعّية،  ب. 
إرادتهم  للتنازل مبحض  يضطرون  الناس  ألن  ونظرا  محدودة،  غير  إنسان  كّل  حرية 
لكي يقوم املجتمع من خالل مؤّسساته باحملافظة على أكبر قدر من احلرّية للناس، فإلى 
جانب مبدأ حسم األكثرّية تنبع الوظيفة الضرورّية لألكثرّية ليس في حماية نفسها فقط 
وإمنا في حماية اجلميع. عليها كبح نفوذها الذي حتصل عليه من منطلق كونها األكثرّية 
لئال تصبح أكثرّية متارس اإلجحاف والظلم بحّق األقلّية ومتس بحرياتها. وقد اقترح 
 John( وجون ستيوارت ميل )Jeremy Bentham( بعض املفكرين مثل جيرمى بينثام
Stuart Mill - فيلسوف واقتصادّي بريطاني، ولد عام 1806 م، وهو من رواد الفلسفة 
الليبرالّية( الصيغة التالية لألخالقّية: “أكثر مقدار من السعادة ألكبر عدد من الناس”. 
طفيفة،  كانت  ولو  للسعادة،  االغتراب  ثمن  دفع  خالل  من  املعادلة  هذه  حتقيق  ميكن 

لألقلّية.

مفاهيم نابعة من قيمتي املساواة واحلرّية
تنبع من قيمتي املساواة واحلرّية املفاهيم التالية:

مفهوم اإلنسان املستقل. من حيث املبدأ املتفق عليه فإن كّل إنسان هو إنسان كامل )وليس  أ. 
متكامال أو مثاليا( من منطلق أنه تتوفر فيه كافة املرّكبات التي تركب اإلنسان، أي حقوق 
وفهمية، وذلك مبقدار متساٍو جلميع الناس. وبالتالي، فإن رغبات اإلنسان وحاالت التحكيم 
واحلسم التي لديه هي حصرية بالنسبة له هو. وليس من حق أي قوة خارجية توجيهها 
غير خاضعة  فطنة  إنسان صاحب  هو  املستقل  اإلنسان  ذلك،  عن  واستعبادها. فضال 

للغرائز والدوافع وامليول الوجدانية املوجودة في اإلنسان نفسه وقد حترفه عن فطنته.
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النظر إلى اإلنسان كغاية. ليس اإلنسان مجرد وسيلة بل غاية قائمة بذاتها. هذا املصطلح  ب. 
ابتكره الفيلسوف “عمانوئيل كانت” )Immanuel Kant(. في كتابه “تأسيس ميتافيزيقا 
األخالق” يقول: “اإلنسان وكل كائن صاحب عقل عموما هو غاية قائمة بحد ذاتها: فهو 
ليس مجرد وسيلة، ميكن لهذه الرغبة أو تلك استعمالها كما تشاء، وإمنا، يجب أن ننظر 

إليه باعتباره غاية”.
النظر إلى اإلنسان كذات. ابتكر هذا املفهوم وطوره وأسهب فيه الفيلسوف مارتني بوبر.  ج. 
وكما هو معروف فإن الفيلسوف بوبر مييز العالقة بني ذات وذات عن عالقة اإلنسان مع 
الذات. العالقات بني الذات والذات يطلق عليها بوبر تسمية “أنا – أنت”، بينما يطلق على 

العالقات بني اإلنسان والذات – والغرض، الوسيلة التي ميكنه استغاللها “أنا - هو”.

تنبثق من النظر إلى اإلنسان كذات ثالثة مفاهيم:
مفهوم التعدديـّة كقيمة. حسب هذا املفهوم، ينظر إلى التكاثر منذ البداية على اعتبار أنه  أ. 
قيمة إيجابية. كثيرا ما نقول: “الوحدة قيمة”. وبالفعل، هي كذلك، لكن ال بد من إضافة 
شرط، هو: أحد ُأُسس الوحدة وأركانها التشجيع على االختالف، والتنوع والتأويالت 
املختلفة، وذلك ألن التجانس املبالغ فيه يعتبر من قيود احلرّية. وواضح أن التعدديـّة أيًضا 
لها حدود. يسمح للمجتمع، بل من واجبه االعتراض على كّل موقف يعرض للخطر وجود 

هذا املجتمع وقيمه األساسّية.
االعتراف باحللول النسبّية. ينظر إلى قيم مثل املساواة واحلرّية باعتبار كّل واحدة منهما  ب. 
قيمة مطلقة حسب اإلدراك والفهم. لكن، حتى هاتان القيمتان األساسّيتان يوجد بينهما 
عند ممارستهما في الواقع االجتماعّي توتر وتناقض معينان. املساواة املطلقة في الواقع 
متس باحلرّية. احلرّية املبالغ فيها في الواقع تزيد من حدة عدم املساواة ومن املمكن أن 
تؤدي إلى فوضى. وبالتالي فإن املجتمعات الدميقراطيـّة، كال حسب طريقته اخلاصة، 
تسعى إلى تبديد التوتر بني هاتني القيمتني. في الدميقراطيـّة وبالذات ألن الناس يؤمنون، 
كّل حسب وجهة نظره اخلاّصة به، بقيم معينة على اعتبار أنها مطلقة، فإن الطريق إلى 
العيش املشترك يتّم من خالل حلول نسبية، في حاالت كثيرة، وطبقا لتسوية وحل وسط 

بني القيم.
التسامح. هو أن نعترف بحّق اآلخر في أن يؤمن إميانا معينا، حتى ولو كنت أنا أرفضه،  ج. 
ومن حق الغير التصرف بطريقة ال تروق لي. هذا هو حق اآلخر أو الغير. فأنا أكبح 
جماح نفسي إزاء ما أعارضه بفضل العقل، الذي يقول لي إنه ال سبيل إلى عيش حياة 
اجتماعيـّة إال من خالل التسامح. التسامح ينبع من القدرة الداخلية. لكن، إذا مس سلوك 
شخص ما بأركان ودعائم األخالق اإلنسانّية- مثل املّس بحياة اإلنسان، املّس بجسم 
اإلنسان وبكرامته – فال مجال التباع التسامح. وإذا وقفنا نتفرج وبدون أن نحرك ساكنا 

في هذه احلاالت فال يعتبر هذا تسامحا، وإمنا جبنا وإفالسا أخالقّيا.
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تعزيز قيمة األخوة
حملت الثورة الفرنسية ثالث قيم: املساواة، احلرّية واألخوة. وقد كانت املساواة واحلرّية في 
كما  وحروب،  وصراعات  نقاشات،  حولهما  وقد جرت  وسياسّية.  أيديولوجّية  مفاهيم  ُصلب 
حدث بني الدميقراطيـّة الليبرالّية التي حتاول التعبير عن أقصى حد من احلرّية إلى جانب 
أقصى حد من املساواة، بينما عملت الدميقراطّيات الّشعبية على قمع احلرّية باسم املساواة؛ 

مع العلم أن املساواة فيها لم تكن مساواة حقيقية فعال.
ياسّي إلى قيمة األخوة، القيمة التي  في العقود األخيرة حتول االهتمام في الفكر الفلسفي السِّ
أهملت. األخوة أكثر نعومة ورقة. فهي أقل رسمّية من قيمتي املساواة واحلرّية وأقل صرامة 
منهما. األخوة غير نابعة من التعقل فقط وإمنا أيًضا من الشعور اإلنسانّي.وميكن القول إن 

التعقل في قيمة األخوة يعترف بوجود اإلحساس ويدعمه.

ما هي التعابير عن األخوة؟
التعاطف، التضامن اإلنسانّي، الرغبة في املساعدة  احلساسية واملراعاة جتاه الغير –  أ. 

والتماهي.
النزاهة – الفكرة املركزّية هي انه في الواقع غير املتساوي وفي الواقع الذي فيه مقدار  ب. 
احلرّية بني الناس غير متكافئ فيتحقق بأكبر قدر ممكن مقدار من العدل. والفكرة هي أنه 
عند توزيع القوة واملوارد واملكافآت التي ال ميكن أن تكون متساوية في الواقع الفعلي- 
فعندها يشعر  حيث يحصل األغنياء واملثقفون واألقوياء على قدر أكبر من اآلخرين – 
الذين يحصلون على قدر اقل أنه ينكشف في التوزيع غير املتساوي مقدار من املراعاة 
واحلساسية والعدل والنزاهة. يشار إلى أن هذه الفكرة ابتكرها املفكر املعاصر جون 
رولس. )جون رولس 21 فبراير 1921 - 22 نوفمبر 2002. فيلسوف أمريكّي وأستاذ 
 A Theory of Justice العدالة  نظرية  مؤلفاته:  أهم  من  هارفرد.  في  سياسّية  فلسفة 
)1971( واللبرالية السياسّية Political Liberalism والعدالة ك...: تصحيح. وقانون...

اجلديدة.  اللبرالية  ومؤسسي  منظري  من  ُيعتبر  وهو   .and The Law of Peoples
وميكن تلخيص فكره أو أهم أطروحاته كما يلي: ميكن اعتبار عدم التعادل في توزيع 
الثروات من صميم العدل أو على األقل غير منبوذ أخالقّيا أو أن عدم التساوي حالة يجب 
السعي إليها في حالة أن عدم التساوي في التوزيع يؤدي إلى حتسني ظروف أسوأ حالة 

في املجتمع(.
كّل إنسان يجب أن يتحمل املسؤولّية إزاء كّل إنسان ملجرد كونه إنساًنا،  املسؤولّية –  ج. 

والسيما إذا كان ضعيفا من احملتاجني أو يعاني أو إذا كان استثنائيا.
قدر  أكبر  جانب ممارسة  إلى  التي حتاول،  العصرية  الرفاه  دولة  من مميزات  األخوة   
ممكن من قيمتي املساواة واحلرّية، أن تعزز التضامن اإلنسانّي واألخالق بني الناس في 

املجتمع.
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ة في إسرائيل* احلاجة لطريق قومي جديد للجماهير العربيَّ

سالم جبران

األخيرة  سنة  اخلمسني  خالل  إسرائيل  دولة  في  الفلسطينية  العربيَّة  اجلماهير  شهدت  لقد 
عمليَّات وسيرورات سريعة شملت تغييرات وحتوالت اقتصادّية، اجتماعيـّة، سياسّية وثقافية.

مع مصادرة الغالبية العظمى من األراضي حتولت الزراعة من مصدر رزق رئيسي ويكاد يكون 
وحيدا إلى مصدر هامشي للغاية. ومع اختفاء الزراعة بدأ يختفي منط احلياة القروي، الهادئ 
واحملافظ، وتدفقت األيدي العاملة العربيَّة للعمل في االقتصاد اليهودّي واملرافق اليهودّية، في 

الصناعة والبناء واخلدمات.
إلى جانب ذلك، صار اجلهاز التعليمّي يتوسع ويكبر طوال الوقت، وبات وكيال فعاال ونشطا 
تبني منط احلياة املدنّي واحلديث، عبر تكوين شريحة  للحداثة والروح العصرية، من خالل 
العام،  العربي  القومي  الوعي  البداية  في  ينمو  راح  ذاته  الوقت  وفي  املثقفني.  من  جديدة 
ومنذ السبعينات الوعي القومي الفلسطيني إلى جانب التضامن مع نضال احلركة الوطنية 

الفلسطينية من أجل االستقالل متمثلة مبنظمة التحرير الفلسطينية.
وقد حدثت جميع التغييرات املذكورة بينما لم تغير السلطـة احلاكمة بصورة أساسّية وجذرية 
سياسة الّتمييز املنتهجة بحّق اجلماهير العربيَّة التي ُدفعت بفعل ذلك إلى الهامش. وتواصلت 
الهيمنة اليهودّية الكلية بدون إعطاء أقل قدر من التعاون احلقيقي للعرب وبدون إشراك العرب 

بصورة فعلية في حياة الدولـة.
إننا متهمون طول الوقت بعدم التعامل بجدية مع مواطنتنا في دولة إسرائيل. وفي احلقيقة فإن 

الدولـة واملؤسسة احلاكمة هما اللتان لم تتعامال معنا قط كمواطنني حقيقيني.
وقد أخذت األزمة تتعمق مع تزايد املطالب العربيَّة نتيجة للعمليات التي ذكرتها آنفا، مع العلم 
أن ما عرضته احلكومة بقي على حاله، وبالتالي بدأت تتسع الهوة بني تطلعاتنا الطبيعّية وبني 

املعروض علينا، فأخذت األزمة االجتماعيـّة االقتصادّية تتفاقم عاما تلو آخر.
والثقافية كان طبيعيا بل  القوميَّة والوطنية  لهويته  العربي  ال شك في أن اكتشاف اإلنسان 
ضرورّيا، غير أن سياسة الّتمييز والتهميش دفعت العرب إلى التعبير عن انتمائهم الوطني 

كأحد مظاهر االحتجاج وعدم التسليم بالوضع االقتصادّي اخلانق الذي ال ُيطاق.
وقد تدهورت حالتنا أكثر فأكثر من منطلق أننا عرب فلسطينيون، ومواطنون إسرائيلّيون في 

هذا املقال هو عبارة عن احملاضرة التي ألقاها الكاتب والصحفي سالم جبران، في املؤمتر الذي عقده   *
جدول أعمال قومي جديد”،  “برنامج بحث السياسة العربية في إسرائيل” بعنوان “العرب في إسرائيل – 

في جامعة تل أبيب، في 19 كانون األول 2001.
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ظل استمرار النزاع، وقد جتلى ذلك في وعي اجلماهير العربيَّة وسلوكها. ولم تكن هبة أكتوبر 
في العام 2000 مجرد احتجاج فقط على زيارة اريئيل شارون إلى املسجد األقصى وإمنا 
رد فعل صارخا ضّد الّتمييز املتراكم واإلهانات اليومية التي تعرضت لها اجلماهير العربيَّة. 
لم تكن هذه األحداث مباغتة وإمنا تنفيسا عن جتارب متراكمة من مشاعر الظلم واإلحباط 
واالغتراب بسبب سوء تعامل مؤّسسات الدولـة واجلمهور اليهودّي برمته معنا. وقد ساهمت 
االحتقان  زيادة  في  كبير  إلى حد  السالم  عملية  بانهيار  أوجها  بلغت  التي  اخلطيرة  األزمة 

والتوتر بني اجلماهير العربيَّة وبني املؤسسة احلاكمة واألكثرّية اليهودّية في الدولـة.
نحن  وها  أو ال؟  نعم  للدولة؟  أنتم مخلصون  السؤال: هل  إلينا  عاما وجهتم  طوال خمسني 

نسألكم اآلن: هل الدولـة مخلصة لنا؟ هل تعترف الدولـة بنا أصال، نعم أو ال؟
وحتى إذا كانت األجواء متسمة بالهدوء في الوقت الّراهن، فإن كّل من يقوم في هذه األيام 
بزيارة الوسط العربي يالحظ األزمة االقتصادّية والبطالة اخلانقة ومظاهر الفقر واحملن وتفاقم 
العنف واإلجرام. إّن الربط بني الضائقة الوطنية القوميَّة االجتماعيـّة هو مادة قابلة لالشتعال 
وخطيرة للغاية. إننا نعيش في وطننا، لكن هناك مبرر قاطع للسؤال هل نعيش في دولتنا، 

والسيما من وجهة نظر الدولـة ذاتها؟
من املمكن أن تكون في البالد حياة أخرى مختلفة، بصورة مختلفة وجوهرّية. إّن املبادرة من 
أجل التغيير والقدرة على التغيير موجودتان باألساس بأيدي القوي، بأيدي األكثرّية، بأيدي 

اليهود ومؤّسسات الدولـة.
وإلى جانب ذلك، أريد التطرق إلى املسؤولّية امللقاة على عاتقنا، نحن، إلى املبادرة التي نقوم 
أو ال نقوم بها. ال ُيعقل أن نتلقى ونلتقط بدون أن نبث، حيث تقضي مصلحتنا أن ال نعيش 
ر سياسة شجاعة وذكية،  د، نطوِّ بصورة سالبة وإمنا بصورة فعالة نشطة فنبادر، نضغط، جندِّ
ثورية وواقعية، وطنية منتصبة القامة ودميقراطيـّة، إنسانّية متطلعة إلى السالم والتعايش، 
غير متلعثمة، نقية من الشعارات الدمياغوغية املتطرفة ومن املتاجرة باملشاعر الدينّية والقوميَّة. 
إن أكتوبر 2000 هو محطة تتطلب منا الفحص والتغيير اجلوهرّي، سواء من جانب السلطـة 
واليهود، ومن جانبنا نحن العرب مواطني إسرائيل. لم يوافق العرب بأية صورة من الصور 
بأن تستمر احلالة كما كانت عليه. غير أن هذا يلزمنا بإجراء فحص أساسّي وببذل اجلهود 

لتبني طريق جديد. 
ليس الهدف من التغييرات املطلوبة لدينا خفض سقف النضال، أو التراجع واالنسحاب، وإمنا 
تكثيف النضال بحيث تكون صياغاتنا واضحة ومن ضمن أهدافها: اختراق الضمير اليهودّي، 
الّتمييز  إلغاء  إن  تقول:  التي  الراية  يرفع  الذي  للنضال  اليهودّي، وجتنيدهما  العام  والرأي 
ومصلحة  لليهود،  للعرب، مصلحة  هما مصلحة  ال  وفعَّ متساٍو  أساس  على  العرب  وإشراك 

للمجتمع املشترك.
إنني شخصّيا أرى أن احلاجة الوجودية تستدعي القيام بتحقيق وجتسيد االجتاهات التالية:

يتعلق  ما  كّل  في  الغموض  يشوبه  ال  واضح  سياسّي  تعريف  اتباع  من  لنا  بد  ال   .1
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إطار  في  إسرائيل  دولة  إلى  وبنظرتنا  إسرائيل،  دولة  في  قوميَّة  كأقلّية  مبكانتنا، 
الداخل”  “عرب  48”، لسنا  “عرب  سالم إسرائيلّي فلسطيني وإسرائيلّي عربي. لسنا 
إسرائيل. دولة  في  فلسطينية  عربية  قوميَّة  أقلّية  نحن  الداخل”.  داخل  “عرب   وال 
لقد أقيمت دولة إسرائيل على أساس حق تقرير املصير، وال تكمن املصيبة في إقامتها 
وإمنا في عدم إقامة دولة فلسطينية إلى جانبها. تعود جذور حمام الدم املتواصل منذ 
خمسني عاما بني اليهود والعرب إلى عدم ممارسة حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني. 
وأعتقد شخصّيا أن الشعار االستراتيجي “دولتان لشعبني” هو حيوي وصحيح أكثر من 

أي وقت مضى.
إننا، على الصعيدين القومي واملدني، بحاجة إلى لقاء، وإلى حوار، وإلى تعاون يهودّي   .2
واملتنورين،  املساواة،  وأنصار  التقدميني  كّل  تأييد  حشد  إلى  بحاجة  وإننا  عربي. 
في  فإمنا حتمل  الدولـة  عن  االنفصالية  النظرة  أما  اليهودّي،  الّشعب  في  والليبرالّيني 
طياتها أضراًرا أكثر، وقد ال تكون مجرد إطالق رصاص على أقدامنا بل على صدورنا 
ورؤوسنا. إن أي مسار من التعاون، على أي مستوى ممكن، هو مهمٌّ بحدِّ ذاِتِه، وهو 
أيًضا وسيلة هامة للمساهمة في النضال الذي نخوضه من أجل املساواة، ومن أجل 
املواطنة املتساوية. يجب أن نضع استراتيجية نضالية تقودنا إلى اخلروج من الهامش 
إلى املركز، ومن الشعار إلى العمل الفعلي. يجب أن ال نكون مجرد مشاهدين ومتفرجني 
املركزّية، وإمنا يجب أن نكون جزًءا ال يتجزأ منها. ليست  ياسة اإلسرائيلّية  السِّ على 
من  املشترك  النضال  أخوة  واحلمص”، وإمنا  “اللبنة  أخوة  هي  ننشدها  التي  األخوة 
أجل جتسيد وحتقيق األهداف املشتركة. إن العنصريني املناهضني للعرب في املجتمع 
اليهود  بني  بالقطيعة  املعنيون  هم  )الترانسفير(  الترحيل  أنصار  فيهم  مبن  اليهودّي، 

والعرب، وحذاِر أن نتصرف مبا يخدم مآربهم.
ياسّي لدى اجلماهير العربيَّة، وال بد  ال بد من إدخال تغييرات حقيقية على اخلطاب السِّ  .3
واحليوية  واحملقة،  الصادقة،  استراتيجيتنا  تتطلب  اللفظية.  االزدواجية  من  تنقيته  من 
حوارا وخطابا الئقا. فقضيتنا الصادقة تستوجب منا مخاطبة اآلخر، اليهودّي، بصورة 
مقنعة، وذكية، وتعمل على تقريبنا من بعضنا وليس إبعادنا عن بعضنا. يجب أن نعمل 
من أجل جتنيد اآلخرين ليكونوا إلى مييننا وعدم تخويفهم بتعابير مستفزة، وعدوانية، 
الضرر. يجب  على  إال  تنطوي  أن  مقنع، وال ميكن  بدون سبب  العموم،  على  ومتطرفة 
َب  ُيْرَتَكَ أن نضع اإلنسان اليهودّي والضمير اليهودّي حتت احملك: هل يوافق على أن 
القومجي ويحسم  اإلجماع  أنه يخرج من حدود  أم  العرب؟  بحّق  والقهُر  الغنُب  باسمه 
موقفه انحيازا لالعتبار اإلنسانّي والدميقراطّي فيتغلب على االعتبارات القومجية املنغلقة 
إلى كّل ركن  الدخول  بالكراهية.علينا احملاربة والنضال من أجل  املترعة  واالستعالئية 
ممكن، إلى الرأي العام، إلى وسائل االتصال، لتفعيل الضغط على قياداتنا لكي تقوم 
ياسة اليهودّية في إسرائيل. يجب أن تكون هذه غاية دائمة نتشبث  بإجراء حوار مع السِّ
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بها ونطورها بدون توقف. إن االستكانة والتذلل واملداهنة في التعاطي مع السلطـة ومع 
الّشعب اليهودّي من منطلقات الشعور بالدونية هي أمر مرفوض على اإلطالق وغير وارد 
اليهودّي، في  باملجتمع  والتشكيك واالستهزاء  النزعة االنفصالية  أّن  إال  في احلسبان، 

الوقت ذاته، حتى إذا حدثت بدافع اليأس، هي أيًضا مرفوضة وتنطوي على الضرر.
لسنا بقاصرين، ولذا يجب أن نبدي املسؤولّية والشجاعة للفحص الذاتي والتمحيصي   .4
املستنِفد لكافة نواحي حياتنا.إننا بحاجة للدمقرطة، للعصرنة، إلسقاط استخدام الّدين 
وعملي  أيديولوجّي  منهجّي  لنضال  ضيقة،  أنانية  سياسّية،  ألهداف  كوسيلة  والقوميَّة 
في  والشفافية  للدمقرطة  النضال  إن  السياسّية.  والطائفية  السياسّية  احلمائلية  ضّد 
جميع مؤّسساتنا، من أجل املساواة احلقيقة، ومكانة املرأة، وحرية التعبير، والتعدديـّة، 
والتسامح، وتعميق مصطلح املواطنة واملساواة بني املواطنني، ومنع الفساد و“املخترة” 
في املؤّسسات، واستئصال “ثقافة القطيع” من حياتنا - كّل هذا وغيره هو هدف قائم 
بحد ذاته لتحسني حياتنا ورفع مستواها، وهو عامل حاسم لتحقيق النجاح في النضال 
الفخمة  باملباني  وعصريتنا  حداثتنا  تتمثل  أن  يجوز  ال  والشراكة.  املساواة  أجل  من 
والنشاط،  بالعمل  بالتفكير،  بدء  ذي  بادئ  تتجسد  أن  يجب  بل  الفارهة،  والسيارات 
وبالقيم التي نعتمدها نبراسا في حياتنا. ليست الشعارات السياسّية الطنانة واملتزمتة 
بديال ملصدر الرزق، للعمل، لتحسني اخلدمات البلدية ورفع املستوى التربوي. لذا، على 
ياسة العربيَّة دمج الُبعدين القومي واالجتماعّي، احللم االستراتيجي السليم والعادل  السِّ

مع هموم احلياة اليومية.

أرغب في أن انهي مقالتي باقتباس من كلمات البطل الوطني اإلفريقي نلسون منديال، حيث 
قال في أوج النضال من أجل احلرّية:

“ال داعي أبًدا للرّد على الكراهية مبثلها. ال ميكن قبول أي نوع من أنواع الكراهية. 
يجب أن تكون غايتنا جميعا جتفيف مستنقعات الكراهية.”

إن جتفيف مستنقعات الكراهية هو مركب حيوي في حتقيق التطلعات القوميَّة واملدنّية لكال 
الّشعبني، وشرط ضرورّي وحيوي للتعاون بينهما صوب بلورة املجتمع املشترك.
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“بني املجتمع والدولـة، أو: حول املجتمع املدنّي”* 

 متار هرمن
مدخل

إن الهدف من هذا املستند هو التداول في مسألة دور ومكانة املواطنني في النظام الدميقراطّي 
عموما وفي دولة إسرائيل على وجه اخلصوص، وفي العالقة بينهم وبني مؤّسسات السلطـة 
املنبثقة من هذا الدور وهذه املكانة. إن هذا النقاش نابع من صميم الواقع في ضوء عدم التالؤم 
للدميقراطيـّة  الورق  الرسمّي على  التعريف  اليوم بني  بتوسع  يناقش  والذي  للعيان  الواضح 
كحكم الّشعب وبني الوضع الفعلي على أرض الواقع. بسبب عقبات على صعيد البنى واملفاهيم 
فإن درجة إشراك املواطنني واشتراكهم في احُلكم وتأثيرهم على اتخاذ القرارات في إسرائيل 
كغيرها من الّدول هي أدنى من املطلوب إلعطاء التعريف الرسمّي للدميقراطيـّة مضموًنا عملّيًا 

تطبيقّيًا.
في املقابل، يفرض علينا الواقع التعاطي مع االرتفاع في عدد ومستوى نشاط شتى التنظيمات 
املدنّية الناشطة خارج املؤّسسات الرسمّية، أو بعبارة أخرى، مع تزايد مكانة املجتمع املدنّي 

بصورة ملحوظة في العقود األخيرة مقابل الدولـة.
ع في أطر بديلة إلى أن االبتعاد العاطفي والعملي  ترمز هذه الظاهرة من النشاط املدنّي املنوَّ
للجمهور عن املؤسسة ومستوى املشاركة واإلشراك املتدني في العملية السياسّية غير ناجمة 
من أداء مؤسسات السلطـة،  أو في املقابل ليست نتيجة للرضا الكامل –  عن عدم اكتراث – 
وإمنا تعزى إلى االغتراب أو إلى منظومات التهميش األخرى التي ميس اتباعها أو على األقل، 
للناظر من اخلارج أن  يبدو  من شأنه أن ميس، بجوهر دميقراطيـّة اجلهاز، حتى إذا كان 

استقرار احُلكم ال يطاله سوء.
ينطلق هذا املستند من أن الشعور باالنتماء املدنّي، املعتمد على إشراك املواطنني في إدارة 
احُلكم له أهمّية كبرى فيما يتعلق بتعزيز الشرعّية وزيادة االستقرار في أي نظام دميقراطّي. 
ويكتسب أهمّية أكبر في دولة مثل إسرائيل ذات احلياة العاصفة داخليا وخارجيا. إن األجهزة 
فيها باالستقرار والطمأنينة، عندما تكون  التي تتسم احلياة اجلماهيرّية والعامة  السياسّية 
املشاكل املطروحة على جدول األعمال العام هي مشكالت روتينية فإن التباعد الذي ينشأ بني 
املواطن والسلطـة، حتى إذا لم يكن مرحبا به ال يسبب ضررا فادحا. لكن، عندما يتعامل 

מסמך ועידת אזרחים שלישית בישראל, המרכז לחינוך קהילתי  )יוני 2002(.  תמר הרמן  من	   *
ע"ש חיים ציפורי, ירושלים, היחידה לדמוקרטיה השתתפותית.

ד"ר תמר הרמן, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה הפתוחה ומכון שטייניץ, אוניברסיטת    
תל אביב.
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املجموع القومي مع مشاكل كأداء، داخلية أو خارجية، أو على كال املستويني وهو ما تواجهه 
دولة إسرائيل منذ نعومة أظفارها وحتى يومنا هذا، فإن هذا التباعد من شأنه التقليص من 
على  بالقدرة  وبالتالي  وأهدافها،  ومؤّسساتها،  الدولـة،  مع  املواطنني  جمهور  تعاطف  مدى 
جتنيدهم للقيام مبهام قوميَّة، تلزمنا باملواجهة املشتركة. يحول هذا التباعد دون التعاون املثمر 
والبنَّاء بني القادة واملقودين، بينما تتطلب الظروف املوضوعية الصعبة ذلك، وقد تكون النتيجة 
املُْنَتَخبني  بني  والتعاون  الثقة  عالقات  تقم  لم  إذا  أي،  واالجتماعيـّة.  القوميَّة  املناعة  تراجع 
والناخبني على دواٍع مبدئية تتطلب ذلك، فحتى على مستوى املنفعة، فإن القطيعة بينهم قد 
تكون لها انعكاسات سلبية على جناعة عمل اجلهاز في األزمات وعلى قدرتها في مواجهة 

التحديات الوجودية.

لكن، حتى اشد أنصار التعاون املدنّي ال ميكنهم التغاضي عن االدعاءات املعارضة للتدخل 
املثال،  سبيل  على  ياسّي.  السِّ القرار  اتخاذ  عمليَّات  في  املواطنني  قبل  من  واملكثف  الدائم 
لدى اجلمهور بخصوص  املتوفرة  املعلومات  كمية  إن  القائلة  االدعاءات  الصعب جتاهل  من 
قسم كبير من الشؤون العامة، والسيما إذا كان احلديث يدور حول قضايا سياسّية بحتة، 
مثل العالقات اخلارجية للدولة، أو قضايا أمنية، هي كمية ضئيلة من املعلومات، وأن اتخاذ 
قرارات في مواضيع سياسّية تتطلب منا التخصص غير املتوفر لدى املواطن العادي عموما، 
وال ميكن أن تكون عملية اتخاذ القرار مكشوفة وأمام املأل في كافة مراحلها، إذ ال بد من أن 
تتم األمور في مراحل التخطيط بعيدا عن عيون الناس من أجل ضمان الوصول إلى نتاج يتّم 
فإن إشراك املواطنني  تقدميه عند استكماله إلى اجلمهور كامال متكامال، بل أكثر من ذلك – 
هو عملية طويلة تؤدي إلى تعطيل سرعة النقاش والبحث والتنفيذ. وفضال عن ذلك، من الالئق 
أن ندرس بجدية كبيرة االدعاء الذي يرى أن املشاركة الفعالة واملكثفة من قبل اجلمهور في 
مختلف مراحل العملية السياسّية قد تضعضع االستقرار ومتس بجودة القرارات املتخذة ألن 
املسؤولني عن اتخاذ القرار سوف يتعرضون لضغط مكثف ومتواصل من قبل اجلمهور عليهم. 
وألنهم يرغبون في أن يحظوا بأصوات املواطنني ليتم انتخابهم من جديد فسوف يستجيبون 
لهذه الطلبات بسبب اعتبارات قصيرة األمد وليس بالضرورة اعتبارات موضوعية. املعادلة 
التبادلية التي يقترحها املؤيدون للحد من املشاركة املدنّية هي إذن النجاعة مقابل اإلشراك 
والتعاون، وإن كان هناك من يرون أنه على املدى البعيد، التعاون األكبر يضمن مستوى جناعة 
أكبر. ألن غياب التعاون في مرحلة التخطيط يؤدي إلى تراجع استعداد الناس للتعاون في 

مراحل التنفيذ، وهو األمر الذي ميس في نهاية املطاف بنجاعة العملية السياسّية. 
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ـّة؟ ما هي املواطنة الدميقراطي
 تعود جذور مصطلح الدميقراطيـّة، كما نعرف جميعا، إلى اليونان القدمية: دميوس )باليونانية - 
شعب( كرتوس )سلطة أو قوة(. وبالتالي فإن الدميقراطيـّة هي إذن سلطة الّشعب أو العموم. 
وثمة فرق بني هذا النظام وبني سلطة ملكية أو استبدادية، ومن سلطة الّشعب مجموعات منتخبة 
سلطة النبالء، فلوتوقراطية  شتى أنواع احُلكم االوليغاركي )مثل االرستقراطي –  ومغلقة – 
)من اليونانية pluotos – ثروة و kratos – سلطة واملقصود باالسم سلطة أصحاب الثروات 

– سلطة األغنياء، أو التيئوقراطية – سلطة رجال الدين(

يأخذها  التي  املبادئ  عن  مختلفة  األثيني  للنموذج  األساسّية  املبادئ  بعض  كانت  وإن   ..
األنظمة اليوم في نظر االعتبار، وعلى الرغم من أنه لم يكن تعاقب تاريخي بني الدميقراطيـّة 
القدمية وبني الدميقراطيـّة احلديثة، ولم يولد الربط الفكري بينهما إال الحقا، وخصوصا في 
القدمي “شرعية  ملنح هذا الشكل من النظام اجلديد –  ناجحة –  القرن الـ 19 في محاولة – 
من  الدميقراطيـّة”  األنظمة  “أصل جميع  أثينا  إلى دميقراطيـّة  النظر  املتبع  تاريخية”، فمن 
الناحية الفكرية. وألول مرة مّت هنا تطوير مصطلح املواطن الذي يحق له املشاركة في شؤون 
الّشعب. وثمة فرق بني املواطن وبني  العموم باعتباره جزءا ال يتجزأ من الهيئة السيادّية – 
الرعايا في النظام غير الدميقراطّي الذين يخضعون للحاكم أو للحكام الذين ميلكون السيادة 
املطلقة بأمر رباني، أو بالقوة أو ألي سبب آخر، وبالتالي ليس من حقه أن يكون شريكا في 
عملية احلكم، إال إذا كان ذلك اختيارا من قبل السيد، وكما يحلو له هو، بأن يشرك الرعايا في 
إحدى املراحل وكما يروق له هو. كما ولدت في أثينا فكرة أن يقوم املواطنون بإشغال وظائف 
إدارّية في احُلكم لفترات محدودة، بحيث يخلون أماكنهم في القيادة لآلخرين. وليست اقل 
أهمّية اإلمكانية التي كانت متاحة ملواطني أثينا، ولم يكن هذا األمر مقبوال على مملكة فارس 
في تلك الفترة مثال، وهي أن يقوم املواطنون بتغيير واستبدال احلاكم، في حال عدم قيامه 

بوظيفته حسب توقعات املواطنني. 

لقد قدمت احلركة الثقافية في القرنني الـ 17 والـ 18 للدميقراطّيات احلديثة الفرضية األساس 
كينونته  عقائده، هو في  أو  وثقافته، ودخله،  النظر عن أصله، وجنسه،  اإلنسان بغض  بأن 
مخلوق صاحب عقل وإدراك. هذا االعتراف بتعقل عموم أبناء البشر هو األساس لالعتراف 
بحّق كّل من مّت االعتراف بهم كمواطنني*، سواء بسبب احلقوق التي تولد معهم في والدتهم، أو 

*  يجب التأكيد بأنه أيًضا في أنظمة دميقراطية متاما ال يحصل كل َمن يسكن في الدولة في حلظة زمنية 
من  حرمانهم  يستطيع  أحد  )ال  املمأسسة  السياسية  العملية  في  للمساهمة  القانوني  احلّق  على  معينة 
املشاركة في نشاطات غير مؤسساتية مثل املظاهرات(. ومن هذا املنطلق فإن السياح أو السكان املؤقتني 
املتواجدين في الدولة، أو حتى القدامى الذين غير احلاصلني على املواطنة، ال ميكنهم املشاركة في االقتراع 
خالل االنتخابات، على املستوى السياسي. القرار حول َمن هو املواطن، وكيفية احلصول على املواطنة، هو، 
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ألنهم مروا في عملية من املواطنة، في املشاركة بصورة متساوية وحرة في العملية السياسّية. 
َينتِخب*  ُينتَخب أو  حسب املفهوم الدميقراطّي، فإّن املشاركة تتلخص في حق اإلنسان في أن 
أصحاب الوظائف في مؤّسسات السلطـة واالنتباه إلى عمل املندوبني في فترة واليتهم. تعرض 

هذه الفكرة بصورة جميلة في مقدمة الّدستور األمريكّي، حيث جاء فيها:
“لقد ُوِلَد جميع الناس متساوين حيث منحهم اخلالق حقوًقا ال ميكن سلبهم إياها ومن   
ضمنها: احلق في احلياة، وفي احلرّية، وفي السعي من أجل حتقيق السعادة. من أجل 
ضمان هذه احلقوق تشكل من بني الناس حكومات تنبع صالحياتها العادلة من موافقة 
احملكومنّي. وبالتالي فإنه في أية حالة عندما يصبح شكل احُلكم مناقضا لهذه األهداف، 

فمن حق الّشعب تغيير احلكومة أو إلغاؤها وتأسيس حكومة جديدة..”.

وعلى الرغم من التأكيد البارز على أن التصويت في االنتخابات هو عمل دميقراطّي مركزّي، 
فإننا سنرى الحقا وبصورة موسعة، أن املواطنة احلقيقية تشمل أكثر من مجرد املشاركة 
في العملية االنتخابية فحسب. إنها تلزمنا بـ: االعتراف بحقوق اآلخر واملختلف واحترامها، 
االعتراف بحّق األقلّية في احملافظة على خصوصّياتها وإسماع صوتها بدون حرمانها من 
التعرض  بدون  مقبولة  غير  سلطوية  قرارات  ضّد  االحتجاج  في  باحلق  االعتراف  حقوقها، 
للعقاب، شريطة أن يتّم االحتجاج في إطار القانون، احترام قرارات غير مرغوبة للمستوى 
املُْنَتَخب واالنصياع لها إذا مّت قبولها من قبل أصحاب الصالحية وفي إجراء عادل ومنصف، 
ى  االعتراف بأن اخلالف في وجهات النظر من املفروض أن ُيناقش وُيسوَّ وفوق كّل ذلك – 
قبل من  القوة من  قانونّية أو ممارسة  املقبولة، وبدون استعمال وسائل غير  في اإلجراءات 
ليس مؤهال لذلك. املواطن الدميقراطّي من املفروض أن يتابع ويراقب أعمال قادته ومطالبتهم 
بتقدمي تقرير حول قراراتهم، بحيث ال تنزع زمام األمور في أية مرحلة من السيد احلقيقي في 

الدميقراطيـّة، أال وهو جمهور املواطنني.

إذن، ذ 20 ية بالغة بخصوص حتديد َمن يستطيع املشاركة في السياسة. كلما كانت اعتبارات احلصول 
السياسية  للمشاركة  القانوني  االستحقاق  أصحاب  عدد  يتضاءل  صرامة،  وأشد  أصعب  اجلنسية  على 
قياًسا بعدد املقيمني في الدولة. قانون العودة الذي يقضي بأن يحصل كل قادم جديد يهودي على املواطنة 
اإلسرائيلية فور هجرته إلى البالد، هو مثال متطرف للتسهيالت في منح املواطنة. في الواليات املتحدة، 
على سبيل املثال، إذا رغب مهاجر في احلصول على اجلنسية األمريكية، عليه أن يستوفي اعتبارات معينة 
وكل  واختبارات إلثبات إتقانه للغة واالطالع األساسي على التاريخ األمريكي وأركان احلكم والسلطة – 

ذلك بعد مكوثه فترة معينة من الزمن في الدولة.
*  ال بد من اإلشارة إلى انه ال يوجد بالضرورة تداخل بني هذين احلقني. وعليه فإّن حق االنتخاب في إسرائيل 
َنُح لكّل مواطن بلغ سّن الـ 18 أما حق الترشح فُيمنح ملن بلغ سن الـ 21. أما في الواليات املتحدة فان  مُيْ
حق االنتخاب مينح للمواطن األمريكي ابتداء من سن 21 عاما، أما الترشح للكونغرس فيمنح ملن بلغ سن 
25 عاما شريطة أن يكون مواطنا أمريكيا على األقل خالل السبع سنوات األخيرة، وعلى املرشح ملجلس 

الشيوخ أن يبلغ سن 30 عاما على األقل. 
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ه لعملية اتخاذ القرارات في إطار دميقراطّي هو حسم األكثرّية، عندما  املبدأ السيروراتي املوجِّ
تكشف األكثرّية عموما بواسطة هذه العملية من التصويت أو تلك. أي، عندما حتدث خالفات 
ياسة التي تقر  في وجهات النظر، وستكون مثل هذه اخلالفات بصورة شبه دائمة، فإّن السِّ
هي التي تفضلها األكثرّية. ومع ذلك، ُيفَرُض على حسم األكثرّية قيٌد أساسّي واضح: ال يجوز 
لألكثرّية عن وعي وإدراك أن تستغل أفضليتها للمّس باألقلّية، ألنه إذا حدث ذلك، فإننا ننتقل 
من مجال احلسم الدميقراطّي إلى مجال طغيان األكثرّية. وبعبارة أخرى، هناك قرارات، حتى 

إذا أيدتها األكثرّية، فهي غير دميقراطيـّة بصورة واضحة وقاطعة ولذلك فهي غير شرعية.
هم  العموم  ليس  الواقع،  ففي  الكمال،  من  قريبة  تكن  ومهما  الدميقراطيـّة،  في  أيًضا  لكن، 
محدودة،  زمنية  وملدة  معينة  ظروف  في  احلكم،  زمام  يسلمون  بل  الفعلي،  احُلكم  أصحاب 
الدميقراطيـّة احلديثة  أبرز مفكري  ملمثليهم. ويتم ذلك برضا وطيب خاطر، طبقا ملا يسميه 
املواطنة  إننا جند في ُصلب  “العقد االجتماعّي”.  لوك وجان جاك روسو:  وباألساس جون 
املُْنَتَخبني  أيدي  في  باحلكم  التفويض  أو  احُلكم  صالحية  إيداع  على  االتفاق  الدميقراطيـّة 
بافتراض أن يقوم هؤالء بخدمة الصالح العام. لكن، كما يتّم منح هذه الصالحيات، فيمكن 
بطبيعة احلال استردادها، في حال عدم تلبية املُْنَتَخبني توقعات ناخبيهم، أو إذا شذوا عن 
شروط التفويض املمنوح لهم، وفي حال إساءة استغالل هذه الصالحية. وبعبارة أخرى فإن 
املواطنة الدميقراطيـّة ال ميكن أن تضم في أي حال من األحوال التنازل، حتى بطيب خاطر 

وطوعا، عن سيادة الّشعب وحتويلها لألبد إلى حاكم غير ملتزم أمام اجلمهور.

يجب اإلشارة إلى أن تقييد الدميقراطيـّة في املفهوم املبنوي أو املبنوي السيروراتي للنظام 
هو مفهوم ضيق للغاية. هناك كثيرون يعتقدون أن الدميقراطيـّة هي ثقافة كاملة، منط حياة، 
واملبادئ املوجهة لها قابلة التطبيق لكّل مستوى وجودي ونشاطي:... وحسب هذا املفهوم، فإّن 
الدميقراطيـّة هي مفهوم جوهرّي للوجود البشري اجلماعّي، ولذلك ال ميكن االكتفاء بتطبيقه 
على مجال واحد فقط، مثل مجال احلكم، بينما يعمل الفرد ضمن مجاالت أخرى في اطر 
متسلطة أو استبدادية. ال ميكن أن نتوقع من املواطن أن يكون مستقال ونشيطا في رسم 
مالمح مستقبله على مستوى آخر، فيما هو خاضع وخانع إلمالءات على مستويات أخرى. 
وعليه، إذا توفرت في مكان العمل درجة عالية من التعاون وإشراك العمال، فإن هؤالء يتوقعون 
درجة عالية من التعاون عن احلديث، مثال، عن قرارات تتعلق باملجتمع، املدينة أو الدولـة التي 

ينتمون إليها. 

أنواع  من  أنظمة  وجود  أسباب  بني  من  هي  دميقراطيـّة  في مضامني مصطلح  الفروق   ...
مختلفة. وهكذا مثال، ميكن الّتمييز بني أنظمة رئاسية وأنظمة برملانية... الفرق األهم الذي 
يهمنا في هذا املضمار هو الفرق بني أنواع أنظمة دميقراطيـّة حسب درجة املشاركة السياسّية 
ياسة واتخاذ القرارات القوميَّة. في هذا السياق يدور احلديث  للمواطنني في عملية تصميم السِّ
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عن محور يقف في أحد طرفيه النموذج التمثيلّي ومن الطرف اآلخر النموذج املشارك النقي، 
أنه ال  إلى  التشاوري في الوسط. يجب اإلشارة  النموذج  أو الدميقراطيـّة املباشرة، وجند 
وجود في الواقع ألي واحد من هذه النماذج األصلية بصورة نقية خالصة، وان غالبية األنظمة 

تعرض في الواقع خليطا من مختلف النماذج املذكورة. 

الدميقراطّي  النظام  ضمنها  ومن  اليوم،  نشهدها  التي  الدميقراطيـّة  األنظمة  كافة  إن   ...
التي  كالدميقراطيـّة  مباشرة،  دميقراطّيات  وليست  متثيلّية  دميقراطّيات  هي  اإلسرائيلّي، 
عرفناها في أثينا في حينه – حيث ينتخب جمهور الناخبني مندوبيه للمجلس التشريعي )وكما 
سبق وأشرنا في حاالت معينة، مثال في نظام رئاسي على غرار النموذج األمريكّي وحتى 
رئيس السلطـة التنفيذية – الرئيس( وهؤالء املُْنَتَخبون هم املسؤولون عن إدارة شؤون الدولـة 
بني معركة انتخابية وأخرى. وهذه هي احلالة التي تنطبق أيًضا على مستويات حكم منخفضة 
أكثر – حيث يقوم سكان املدينة رئيس البلدية أو املجلس البلدي، وينتخب العمال رئيس النقابة 
املهنية التي متثلهم أو جلنة العمال، كما ينتخب الطلبة اجلامعيون ممثليهم في نقابة الطلبة. 
املندوبون، أعضاء املجلس التشريعي أو كّل من انُتخب لوظيفته السياسّية، هم الذين يعملون 
باسم اجلمهور.فهم الذين يعقدون االجتماعات، ويتخذون القرارات، وهم الذين يقومون في 
ياسة، أو هم املفوضون بتنفيذها على األقل. وبعبارة أخرى، فإّن  بعض احلاالت بتنفيذ السِّ
كافة األطر الدميقراطيـّة املعاصرة، بدون أي استثناء، هي، بدرجات متفاوتة، دميقراطّيات 

“غير مباشرة”.

التوكيلية والواجبية 
املواطنني  توكيلية  حيويتني:  منظومتني  خالل  من  دميقراطّيا  جوهرا  التمثيلّي  احُلكم  يضم 

ملندوبيهم، عادة، عبر االنتخابات؛ وواجبية املندوبني جتاه منتدبيهم بعد انتخابهم.
التوكيلية من خالل االنتخابات هي إجراء واضح وميكن أن نقيس بسهولة درجة تطبيقها، بينما 
ُيعَتَبر موضوع الواجبية، واملقصود بها العملية التي ميكن للناخبني بواسطتها متابعة أعمال 
ياسة  مندوبيهم، وميكن للمندوبني أن يقدموا تقريرا لناخبيهم حول أعمالهم وأعمال منفذي السِّ
من قبلهم، مصطلحا غير واضح، وكذلك ترجمته إلى لغة الفعل. مع ذلك، ميكن التعميم واجلزم 

بأن منظومة الواجبية تدعم قدرة احُلكم والسلطـة على:
حتديد أهداف ومجاالت املسؤولّية 	•

تخطيط ما يجب أن ُيفَعل من أجل حتقيق األهداف والقيام مبجاالت املسؤولّية 	•
تنفيذ عمل احُلكم ومتابعة العملية ومراقبتها 	•

تقدمي تقرير للجمهور حول النتائج 	•
تقييم النتائج وتزويد تغذية راجعة. 	•
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يجب االنتباه إلى أننا جند في مساري التوكيلية والواجبية نفس “احملطات”، حتى إذا كانت 
باجتاهات متعاكسة: ففي حني أن االجتاه في التوكيلية هو من األسفل – من املواطنني – إلى 
األعلى أي إلى صناع القرار، فإّن اجتاهات الواجبية هي من األعلى – من املندوبني وصناع 

القرار باجتاه األسفل، أي إلى املواطنني.

املنالية والشفافية 
إّن موضوع الواجبية مرتبط ارتباطا وثيقا مبصطلحني رئيسيني في الدميقراطيـّة هما املنالية 
مبفهومني  املصطلح  هذا  يتعلق  موضوعنا  وفي  للغاية،  مركب  املنالية  مصطلح  والشفافية. 

مختلفني:
منالية املواطن إزاء صانعي القرار، أي طرق متنوعة ميكنه من خاللها أن ينقل إليهم  أ. 

تفضيالته وأن يتلقى منهم تقريرا حول أعمالهم.
بصورة  السياسّية  تفضيالتهم  بلورة  للمواطنني  تتيح  صلة  ذات  معلومات  إزاء  املنالية  ب. 

واعية.

فيما يتعلق باملنالية من النوعني، فإن هناك فوارق كبيرة بني األطر السياسّية الدميقراطيـّة 
تتيح  ال  “مغلقة”  أطر  وهناك  املنالية،  من  عال  مستوى  ذات  “مفتوحة”  أطر  هناك  املختلفة: 
للمواطن مستوى عاليا من الوصول إلى صانعي القرار وإلى املعلومات حول نشاط احلكم، 
بل قد تكون هذه اإلمكانية ضئيلة أو ال وجود لها باملرة. وبطبيعة احلال، فكلما كان اإلطار 
ياسّي أصغر كلما كانت إمكانية الوصول إلى املعلومات أكبر. وعليه، في دولة صغيرة من  السِّ
ناحية املساحة اجلغرافية وعدد السكان، مثل إسرائيل، فإن احتماالت وصول كّل واحد من 
املواطنني إلى منتَخبيه هي أعلى مما في الواليات املتحدة أو روسيا مثال، وهما دولتان يعيش 
فيهما مئات املاليني من السكان ومساحة كّل منهما مترامية األطراف. لكن باألساس، في 
عصر التكنولوجيا احلديثة وكثرة وسائل االتصال فإن احلجم الدميغرافي واجلغرافي يقرر أقل 
من وجود أو غياب معوقات مبنوية وأخرى بني اجلمهور ومنتَخبيه. وهكذا مثال، ففي مجتمع 
أقل هرمية أو طبقية، مثل الهند، فحتى إذا كان النظام دميقراطّيا، هناك إمكانيات ضئيلة 
أمام أبناء الطبقات املتدنية، للوصول إلى املُْنَتَخبني ألنهم جميعا من الطبقات العالية. ال شك 
أن طريقة االنتخابات املتبعة تلعب دورا هاما في هذا املضمار: فاالنتخابات املنطقية اإلقليمية 
التي  املنطقة  إدارة احلكم: مندوب  له عنوان في  كّل مواطن  املنالية ألن  إمكانيات  تزيد من 
َت لصالح املندوب في االنتخابات  يصوت الناخب فيها، وال يهم إذا كان هذا املواطن قد صوَّ
املنطقية أم لم يصوت لصاحله. وهذا بخالف إسرائيل مثال، والتي ال يوجد ألعضاء الكنيست 
فيها أي التزام جتاه سكان منطقة انتخابية معينة دون سواها، )ورغم ذلك فهناك التزام حسب 
قطاع سكاني معني، مثل التزام أعضاء الكنيست من أحزاب القادمني اجلدد جتاه ناخبيهم 
من االحتاد السوفياتي سابقا أو أعضاء الكنيست التابعني حلزب أصولي يهودّي جتاه جمهور 
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العربيَّة جتاه ناخبيهم من  الكنيست من األحزاب  ناخبيهم من األصوليني دينيا، أو أعضاء 
السكان العرب في الدولـة(*.

إن الغاية من إقامة األحزاب السياسّية هي أن تشكل عامال في تسهيل وصول اجلمهور إلى 
منتَخبيه، غير أن غالبية هذه األحزاب فقدت قدرتها على القيام بهذه املهّمة علًما بأنها مرت 
رت منظومات هرمية متطورة باتت في الواقع عامال من الفصل  في عملية من التمأُسس وطوَّ
بدال من أن تكون آلية للتواُصل بني الناخبني واملُْنَتَخبني. كان الناس في املاضي يستخدمون 
البريد من أجل جتاوز العوائق التي تفصل بينهم وبني مندوبيهم، مع أن عملية كتابة الرسالة، 
وإرسالها وانتظار اإلجابة لم تتكلل بالنجاح دائًما وذلك ألّن هذه الطريقة غير مالئمة للعموم 
وإمنا جلمهور من خلفية اجتماعيـّة وثقافية واقتصادّية معينة وغير مناسبة آلخرين. مثال، ال 
ميكن ملن ال يعرفون القراءة والكتابة استخدام هذه الطريقة )جند في الّدول التي تبلغ فيها 
األمية نسبة عالية أشخاصا متخصصني في كتابة الرسائل(. وكذلك فإن من ال يعرف لغة 
الدولـة وهي حالة معروفة في الّدول التي يكثر فيها املهاجرون مثل دولة إسرائيل ال ميكنه 
استخدام هذه الطريقة من أجل الوصول إلى مندوبيه. وإذا أردنا أن نعرف من يقوم بكتابة 
في  وهو  رجٌل،  بأنه  فإننا جند  السياق  في هذا  على مسح جرى  بناء  إسرائيل  في  رسائل 
الواليات املتحدة أبيض، وفي إسرائيل أشكنازي، صاحب دخل اقتصادّي متوسط أو ما فوق، 

مدني، صاحب ثقافة متوسطة فما فوق، وفي سن غير صغيرة وغير طاعن في السن.

أما اليوم فنجد ازديادا في أعداد الذين يستخدمون شبكة االنترنت من أجل الوصول إلى 
غير  التواصل  في  الوسيلة  هذه  ولكن  نسبيا.  إجابة سريعة  على  منهم  واحلصول  املُْنَتَخبني 
متوفرة لدى نسبة كبيرة من الناس إذا ال يستطيع استخدامها إال من لديهم مهارات الستعمال 
احلاسوب والوسائل التقنية إلرسال بريد إلكترونّي )كل واحد من أعضاء الكنيست له عنوان 
إلكترونّي ميكن العثور عليه في موقع الكنيست على شبكة االنترنت(. إحدى الطرق األخرى 
ه اجلماعّي للقاء جماعّي، القيام بعمل جماعّي يجتذب اهتمام  لاللتقاء مع املُْنَتَخبني هي التوجُّ
ياسّي الذي يبادر إلى االتصال مع النشيطني في حال كان مهتما باملوضوع الذي يطرحونه  السِّ
أو إذا كان بوسعه من خالله احلصول على دعمهم ودعم آخرين في االنتخابات. لكننا نعلم 
أن الشعور املعروف لدى املواطنني، في غالبية الدميقراطّيات، هو أن إمكانية وصول الناس 

*  احلاجة لتوثيق العالقة في مسعى لتعزيز الواجبية هو باملناسبة احد التعليالت القوية للغاية لدى مؤيدي 
تقسيم إسرائيل إلى مناطق انتخابية. وتكمن املشكلة في كون جزء كبير من القطاعات االجتماعية السياسية 
التقسيم. وينطبق هذا،  العمل مبثل هذا  يفقدون ممثلني في حال  وبالتالي فسوف  غير مجمعة جغرافيا، 
مثال، على احلركة الكيبوتسية، وحتى على املجموعات الدينية األصولية )احلريدية(. إن تقسيم إسرائيل إلى 
مناطق انتخابية، في كلتا احلالتني، سيقلل من الفرص قياسا بالوضع الراهن، ألنه سيكون في الكنيست 
متثيل، ولن يستطيع ممثلوهم في ظل الطريقة اجلديدة احلصول على األكثرية املطلوبة للفوز مبقد متثيلي 

في الكنيست.
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إلى املُْنَتَخبني هي ضئيلة، مما يؤدي إلى تعميق الشعور باالغتراب لدى املواطن من السلطـة 
وبالتالي فال شك بأن هذا الشعور من شأنه املّس بجوهر الدميقراطيـّة.

الطالع  السلطـة  استعداد  درجة  فإن  املعلومات  على  واطالعه  اجلمهور  لوصول  وبالنسبة 
اجلمهور على ما يحدث في “الداخل” هي مسألة حيوية للغاية. وفيما يتعلق مبعلومات الواجبية 
وهي املعلومات التي تزودها مؤسسات السلطـة عن طيب خاطر للمواطنني ليستطيعوا مراقبة 
ومتابعة نشاطها، فإن خصائصها األساسّية هي: أن يستطيع اجلمهور فهم املعلومات املقدمة 
له، وإال فال فائدة منها؛ أن تكون هذه املعلومات ذات صلة لعالم املواطن، صادقة وأمينة ميكن 
مقارنتها مبعلومات سابقة أو الحقة. وكذلك ُينصح باحملافظة على أن ال تفوق تكاليف تزويد 
املعلومات اجلدوى املتوقعة منها. وبعبارة أخرى، إذا كانت تكاليف مسألة مراقبة االستعمال 
فهناك خلل  امليزانية  توفيرها من  املمكن  التي من  املبالغ  تفوق  امليزانية  الصحيح لصالحية 

أساسّي في عملية املراقبة وعدم فهم لفكرة الواجبية.

في  يرغبون  عندما  عويصة  مشكلة  املواطنون  يواجه  متاما  الدميقراطيـّة  األنظمة  في  حتى 
لطات من  ياسة: إنهم بحاجة إلى معلومات ال ترد من السُّ االطالع على ما يجري في أروقة السِّ
أجل فهم ما هي بالضبط مصاحلهم، لكن البحث عن معلومات مصداقة يكلف الكثير من الوقت 
واملال. وبالتالي فإن غالبية الناس يبحثون عن هذه املعلومات لدى الناس العاديني املتواجدين 
ومن  منحازة.  أو  مغلوطة  تكون  قد  الطريقة  بهذه  عليها  يحصلون  التي  واملعلومات  حولهم 
الطرق األخرى للحصول على املعلومات: وسائل االتصال. وتصبح املشكلة هنا اشد صعوبة 
ألن املعلومات التي نستقيها من وسائل االتصال كثيرا ما تكون مغلوطة أو منحازة علًما بأن 
مصداقّية املعلومات في نظر الناس كبيرة ألن الناس سيقولون عندها: “الراديو أذاع ذلك”، 
الصحيفة فستكون  كتبته  إذا  أو  اخلبر  الراديو  أذاع  إذا  وكأنه  ذلك”  “الصحيفة نشرت  أو 

املعلومات صحيحة، مع أننا نعرف أن األمر ليس كذلك بالضرورة.

تعزيز  في  األولى  الدرجة  من  بل  األهمّية  بالغ  بدور  تقوم  االتصال  وسائل  فإن  ذلك  ورغم 
الواجبية الدميقراطيـّة، من خالل تسهيل وصول اجلمهور إلى املعلومات وزيادة شفافية عمل 
السلطـة. في هذا السياق، تقوم وسائل االتصال بعدة مهام: تشكل وسيلة للتهيئة السياسّية 
عبر املساهمة في بلورة مواقف اجلمهور من مواضيع سياسّية واجتماعيـّة، وتعمل كوسائل 
لنقل املعلومات ونشرها، وتشكل قنوات لنقل اآلراء – وسائل االتصال هي وسيلة ناجعة للغاية 
في نقل املعلومات واألفكار بني اجلمهور والنخب املختلفة أو بني مجموعات مختلفة من اجلمهور 

أو بني النخب ذاتها.

املفروض  للدميقراطيـّة”: من  احلراسة  “كلب  اسم  االتصال  وسائل  على  يطلق  من  هناك 
أن يقوم رجال االتصال باحملافظة على املُْنَتَخبني وتبليغ اجلمهور، وحتذيره، أو “النباح” 
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مبا ينسجم مع التسمية املذكورة، حول االنحراف واإلخالل باألنظمة السليمة التي ينّص 
عليها القانون، أو في إطار نقاط التفاهم بني اجلمهور ومنتَخبيه. ومن هذا املنطلق، ليس 
مفاجئا أن تنشر وسائل االتصال أخباًرا ذات مضمون سلبي أو ناِقد جتاه عمل أجهزة 
فيها  يكون  التي  احلاالت  وصف  أو  إطراءات  نشر  إلى  متيل  ال  أنها  العلم  مع  السلطـة، 
عمل السلطـة سليما. إحدى احلاالت املعروفة في مجال “االتصال الناقد” هو ما كشفت 
عندما   1971 عام  بوست(  وواشنطن  تاميز  )نيويورك  األمريكّية  الصحافة  النقاب  عنه 
حاولت  ما  وهو  فيتنام،  حرب  في  األمريكّي  الدور  حول  مستندات  اجلمهور  على  مت  عمَّ
إدارة الرئيس األمريكّي نيكسون منعه بتعليل أن النشر ميس بأمن الدولـة، وقد اشتهرت 
نيكسون  إدارة  محاولة  العليا  البنتاغون”، فمنعت احملكمة  “مستندات  باسم  القضية  هذه 
منع نشر املستندات، وعند بحث القضية في احملكمة العليا كانت نتيجة تصويت القضاة 
التعبير ومكانة االتصال باعتباره “الكلب  3، وبالتالي فقد وطدت احلق في حرية  6 ضّد 

للدميقراطيـّة. احلارس” 
لطات أكبر على وسائل االتصال كلما قلت إمكانية النقد. وعليه، تفرض  كلما كانت سيطرة السُّ
“نطاق  تتيح  قيود  وهي  السيطرة،  هذه  مدى  على  قانونّية  قيود  كثيرة  دميقراطيـّة  دول  في 
حياة” لوسائل االتصال، حيث يتاح املجال للمزيد من اآلراء واملصادر. لكن، كما أقر في حينه 
الصحفي وباحث االتصال األمريكّي املعروف وولتر ليفمن فإن وسائل االتصال ليست بديال 

عن عمل املؤّسسات، وإمنا هي مجرد: 
“ما يشبه ضوء كاشف يتحرك ذهابا وإيابا، ويخرج بعض القصص الصغيرة من الظل 
والعتمة ويضعها حتت الضوء. وال ميكن للناس القيام بالعمل في هذا الضوء فقط. وال 
ميكنهم السيطرة على املجتمع عبر مثل هذه القصص واألحداث واالندفاعات. من أجل 
العمل، عليهم العمل في الضوء الثابت، بحيث أنه عندما يتّم تسليط االتصال للضوء عليهم، 

فينكشف وضع واضح بصورة كافية للحسم الّشعبي”.

عالوة على ذلك، ُيْطَرح السؤال: من، متى، وفي أي الظروف وكل وسائل االتصال بحراسة 
الدميقراطيـّة واحملافظة عليها، وما هي قواعد وبنود “العقد” بينهم وبني اجلمهور؟ وال ننسى 
أن اإلعالميني لم ُينتَخبوا ذات مرة إلشغال وظيفتهم، وهم أنفسهم ليست لديهم أية واجبية 
ممأسسة، ما عدا أخالق املهنة الصحفية. وبالفعل، فإن رجاالت احلكم، وخاصة الذين تعرضوا 
“للنقد” من قبل وسائل االتصال يحاولون التقليل من مكانتها من خالل وضع عالمات استفهام 
بخصوص حقها في التحدث باسم اجلمهور أو توجيه النقد للسلطة. نقد من نوع آخر ومن 
اجتاه آخر حول أداء وسائل االتصال في هذا السياق يشير بالذات إلى صالت وثيقة بني 
صحفيني وإعالميني وبني رجال السلطـة وأصحاب رؤوس األموال، في إطار ما يطلق عليه 
اسم “عالقة النخب”. حسب هذا املوقف، فإن وسائل االتصال التي يحكمها أصحاب رؤوس 
ياسّي،  األموال الذين هم أيًضا أصحاب مصلحة مباشرة في احملافظة على االستقرار السِّ
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ويحدث كثيرا أن يكونوا على عالقة وثيقة مع رجال السلطـة. وعليه، ال ميكن لوسائل االتصال 
توجيه النقد احلقيقي للسلطة على اعتبار “إْسَع لي، َأسَع لك”.

ال بد من اإلشارة إلى أن مؤسسي الدميقراطيـّة األمريكّية كانوا مدركني للعالقة الوثيقة بني 
مادّيسون  جيمس  األمريكّي  بادر  وقد  السلطـة.  عمل  حول  واملنالية  الواجبية  الدميقراطيـّة، 
للواليات املتحدة، إلى إجمال أهمّية هذه  )1809 1817(، الذي انتخب الحقا رئيسا رابعا 
العالقة في التحذير املقتبس: “سلطة بدون معلومات في يدي الّشعب أو وسائل للحصول على 
مثل هذه املعلومات هي املعركة األخيرة ملهزلة أو تراجيديا، ورمبا لكلتيهما معا”. وبالفعل، 
توجد في الدميقراطّيات املتنورة قوانني وأنظمة تضمن حق املواطنني في توقع وتقدير قرارات 
السلطـة ومنط سلوك أصحاب الوظائف. سهولة الوصول إلى املعلومات متكن املواطنني من 
السهولة  هذه  السلطـة.  قبل  من  بها  القيام  حال  في  عليها  يوافقون  ال  التي  األعمال  رفض 
في الوصول إلى املعلومات تردع أصحاب الوظائف من اتباع سلوك غير الئق وتعزز لديهم 
الوعي للواجبية. أكثر القوانني شهرة في الواليات املتحدة في هذا اخلصوص هو قانون حرية 
املعلومات. وطبقا لهذا القانون فال بد من أن تكشف أمام اجلمهور مستندات عينية بصورة 
طبيعّية اعتيادية، بدون تقدمي طلب خاص، وتكون متاحة للقراء في غرف قراءة عامة. من بني 
إرشاد  كتب  ووكاالتها،  السلطـة  مكاتب  في  بها  املعمول  واألنظمة  القواعد  املستندات  هذه 
وتوجيه تؤثر على اجلمهور بصورة مباشرة وما شابه. يقضي قانون أنظمة السلطـة بأنه في 
 fedral حال اقتراح وكاالت السلطـة قانونا أو نظاما قانونّيا جديدا فال بد من نشره في
املكتبات  على  وتوزع  األمريكّي  احلكومّي  الطابع  عن  دورية صادرة  نشرة  وهي   register
وميكن  عامة  تعتبر  األخرى  احلكومّية  والسجالت  احلكومّية  املستندات  جميع  واملشتركني. 
أو  الطلب  بتعليل  ليقوم اجلمهور  داعي  وال  بهذا اخلصوص.  تقدمي طلب  تسلمها من خالل 

الشرح ألغراض استخدام هذه املنشورات. 

وقد زادت الثورة اإللكترونّية من سهولة وصول اجلمهور األمريكّي إلى املعلومات املتوفرة لدى 
لطات وصارت غرف املطالعة العاّمة إلكترونّية افتراضية إلى حد كبير، وهذا يعني أنه  السُّ
ميكن احلصول على املعلومات حتى إذا كانت بعيد للغاية من خالل احلاسوب. وطبقا لقانون 
من عام 1996 يتوجب على الوكاالت املختلفة عرض املستندات ذات الصلة بحيث يستطيع 
اجلمهور االطالع عليها عبر شبكة االنترنت. الّدستور األمريكّي يضمن سهولة الوصول أيًضا 
بواسطة قرارات حول إقامة جلسات لهيئات فدرالية كثيرة على املأل، وبالفعل، في العديد من 
 sunshine laws ”الواليات املتحدة األمريكّية ُسنَّت في العقد األخير “قوانني نور الشمس
أو  عامة  هيئات  تتخذها  التي  والقرارات  اجللسات  جميع  املأل  على  ُتفتح  بأن  تطالب  والتي 
شركات مختلفة. كما تضمن الواليات املتحدة احلماية القانونّية للذين يرفعون صوتهم ضّد 
ظواهر سلبية، وذلك إلتاحة املجال أمام كّل مواطن للوصول إلى املعلومات املخزنة حوله في 
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مستندات الهيئات العامة، ويهدف إلى حمايته من غنب السلطـة أو استخدام املعلومات اخلاّصة 
يعارض  الرأي مبا  التعبير عن  أنه سيمارس حقه في  بصورة غير منصفة في حال، مثال، 
أن  يجب  طرفهم،  من  املتحدة،  الواليات  في  العاّمة  الوظائف  أصحاب  السلطوية.  املصلحة 
يتنازلوا عن مقدار كبير من خصوصّياتهم، حيث يتوجب عليهم التبليغ عن مدخوالتهم املالية 

وعن الذين يقدمون لهم املعونات املادية في حمالتهم االنتخابية.

وقد ُسنَّ في إسرائيل أيًضا قانون حرية املعلومات، غير أنه محدود أكثر من القانون األمريكّي. 
ومبوجب القانون اإلسرائيلّي فإن كّل مواطن إسرائيلّي، أو كّل واحد من سكان إسرائيل له 
نظرة، مشاهدة،  إلقاء  يستطيع  أنه  أي  عامة،  معلومات من سلطة  على  في احلصول  احلق 
املعلومات  أية طريقة أخرى حسب نوع  تلقي نسخة محوسبة أو من خالل  استماع، نسخ، 
لطات العاّمة امللزمة بتزويد املواطن باملعلومات هي: احلكومة والوزارات  وطريقة حيازتها. السُّ
احلكومّية؛ ديوان رئيس الدولـة؛ الكنيست، مراقب الدولـة، احملاكم، دوائر اإلجراء، السلطـة 
احملليَّة؛ وأي جسم آخر يقوم بوظيفة عامة. على رئيس السلطـة العاّمة تعيني أحد املوظفني 
ليكون مسؤوال عن تزويد املواطنني بهذه املعلومات. كما ينّص القانون على وجوب قيام كّل 
سلطة عامة بنشر تقرير سنوي يشمل معلومات حول عملها ومجاالت مسؤوليتها وشرحا حول 
وظائفها وصالحياتها. وطبقا للقانون ذاته يتعني على السلطـة العاّمة أن تعرض أمام اجلمهور 
يتّم تقدمي طلب احلصول على  التي تعمل مبوجبها.  والتعليمات اإلدارّية اخلطية  التوجيهات 
املعلومات خطيا إلى املسؤول أو إلى كّل من مّت تفويضه من قبل املسؤول للقيام بذلك، وأيضا 
في إسرائيل فإن مقدم الطلب غير ملزم بتعليل طلبه. وعلى السلطـة العاّمة أن تبلغ املواطن في 
غضون مدة ال تزيد عن 30 يوما من يوم تسلم الطلب، حول قرارها إزاء طلبه. وإذا كان القرار 
إيجابيا، فعلى السلطـة تزويد املواطن باملعلومات املطلوبة خالل 15 يوما. وفي حال رفض 
ل فيها  السلطـة العاّمة لطلب املواطن باحلصول على معلومات، فعليها توجيه رسالة خطية تفصِّ

فض، وحتيطه علًما بأنه من حقه االستئناف ضّد هذا القرار. تعليالت الرَّ

من حق السلطـة العاّمة في إسرائيل أن ترفض تزويد املواطن مبعلومات حول مسألة معينة 
في حال، مثال، أن معاجلة املسألة تتطلب موارد كبيرة للغاية؛ إذا كانت املعلومات قد وصلت 
إلى السلطـة العاّمة قبل أكثر من سبع سنوات من تقدمي املواطن للطلب والعثور عليها منوط 
وُأتيحت  املعلومات  نشرت  إذا  متعذرا،  املعلومات  على  احلصول  كان  إذا  جمة،  بصعوبات 
للجمهور وما شابه. ومن حق السلطـة العاّمة في البالد أن ال تقوم بتزويد املواطن مبعلومات 
أو  أو بسالمة  أو بسالمة اجلمهور،  بعالقاتها اخلارجية،  أو  الدولـة،  بأمن  املّس  من شأنها 
أمان شخص معني، أو معلومات قد ميس تعميمها باملس باخلصوصّية. ومن حقها أن ال تزود 
العامة، معلومات حول سياسة  للسلطة  الداء السليم  املواطن مبعلومات من شأنها تشويش 
في طور البلورة، معلومات تشكل سرا جتاريا أو سرا مهنيا، باستثناء معلومات حول مواد 
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ُلفظت، أو ُسكبت، أو ُأزيحت، أو ُرميت في البيئة، نتائج قياس ضجيج، أو رائحة، أو إشعاع.

تعليمات هذا القانون ال تنطبق، ألسباب ذات صلة مبوضوع أمن الدولـة، على الهيئات التالية: 
أمر  في  واردة  أخرى  عسكرّية  ووحدات  اإلسرائيلّي،  الدفاع  في جيش  االستخبارات  هيئة 
صادر عن وزير الدفاع: خدمات األمن العام )الشاباك(، جهاز املوساد؛ جلنة الطاقة الذرية 
ومراكز البحوث التي تعمل ضمن مسؤوليتها، وهيئات أخرى لها صلة مبواضيع تتعلق بأمن 
الدولـة، مثل هيئات االستخبارات والبحوث في شرطة إسرائيل، مصلحة السجون وغيرها. 
وحسب القانون فإن املواطن غير ملزم بدفع أية رسوم تذكر مقابل احلصول على املعلومات من 
خالل نسخها أو طباعتها أو إرسالها إلى املواطن في البريد. ُيشار إلى أن الثورة اإللكترونّية 
وصلت إلى إسرائيل أيضا، مع أن القانون ال يلزم باستعمال هذه الوسيلة لنشر املعلومات 
وتعليمها: من خالل موقع االنترنت اخلاص بالكنيست، مثال، يستطيع املواطن االطالع على 
مشاريع القانون التي مّت تقدميها وعلى املرحلة التي تتواجد فيها في غضون عملية التشريع. 
وهناك كتاب غير إلكترونّي ملشاريع قوانني يشمل معلومات مشابهة، وكما نعلم فإن كّل قانون 
ُيقّر في الكنيست يجب نشره في مجلة الوقائع الرسمية )وهي مجموعة القوانني والبروتوكوالت 

في إسرائيل( بحيث يستطيع اجلمهور االطالع على كافة بنوده وتفاصيله.

وكما يبدو فإن هذا القانون اجلديد نسبيا ساهم في تزايد املعلومات املتوفرة بحوزة املواطنني 
غير أن األبحاث التطبيقية تدل على أن اجلمهور اإلسرائيلّي، حتى قبل املصادقة على هذا 
في  املتخصص  أريان  آشر  ويرى  السياسّية.  املجريات  على  كبيرا  اطالعا  أظهر  القانون، 
ياسة في وجدانه ويتنفسها حيث يتحدث  العلوم السياسّية أن اجلمهور اإلسرائيلّي يعيش السِّ
أعلى  وبنسب  توقف،  بدون  األخبار  ويستهلكون  كثيرا في مواضيع سياسّية،  اإلسرائيلّيون 
من النسب املتعارف عليها في دميقراطّيات غربية أخرى، فهم يقرأون اإلعالنات الدعائية قبل 
االنتخابات، ويشاهدون الدعاية االنتخابية في التلفزيون باإلضافة إلى العديد من الفعاليات 
القول  الهادفة إلى جتميع معلومات حول احللبة السياسّية. وبعبارة أخرى ميكن  واألنشطة 
إن اجلمهور اإلسرائيلّي مطلع ومدرك ومهتم، وكما سبق وأسلفنا فإن هذا اجلمهور يشارك 
بنسبة عالية في االنتخابات. وكون املجتمع اإلسرائيلّي مجتمعا حميما نسبيا في العالقات 
الداخلية بني أبنائه فمن الصعب احملافظة على األسرار في أروقة مؤّسسات احُلكم مما يعني 

أن إمكانية التستر على أعمال الفساد ضئيلة نسبيا.

كما سبق وأسلفنا، هناك مصطلح آخر له عالقة وثيقة مبوضوع الواجبية وهو الشفافية مبعنى 
إلى أي مدى نستطيع أن نرى نحن املواطنني ما تقوم به مؤسسات السلطـة. وهكذا على سبيل 
املثال تعرف منظمة غير حكومّية تدعى )government accountability( أهدافها مع العلم 

أنها تعمل في واشنطن على مقربة من القلب النابض لإلدارة األمريكّية:
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بامليزانية  املتعلقة  القرارات  حتسني  في  واملساعدة  الدعم  تقدمي  هي  املشروع  “أهداف 
يتّم حتقيقها  التي  العاّمة  بواسطة زيادة شفافية األفضليات  وسياسة اإلدارة األمريكّية 
بواسطة موارد عامة. تنطوي الشفافية املطلقة على اإلطراء واملديح أو نقد لكّل النتاجات، 
وفي نهاية املطاف التغيير، باالعتماد على بلوغ احلد األقصى من النتائج واحلد األدنى 

من املصاريف )...(..”

يدعي خبراء في موضوع اإلدارة السليمة للسلطة مرارا أنه عندما تكون عملية اتخاذ القرارات 
غير شفافة باملرة، فمن الصعب كشف النقاب عن الفساد في القيادة. وبالتالي فإنهم يعتبرون 
الشفافية خير ضمان لإلدارة السليمة. أدبيات هذا املوضوع تتناول في غالبية احلاالت طرق 
نشاط  عند احلديث عن  الرؤية  وتشوش  التي حتجب  العوامل  على  والتغلب  الشفافية  زيادة 
سلطوي. ومن جهة أخرى، هناك من يدعي أن اإلفراط في الشفافية من شأنه أن يكون ذا 
نتائج غير إيجابية حيث إن املغاالة في الشفافية قد تعرض الرجاالت البارزين في السلطـة 
وصانعي القرار للخطر. وفي مثل هذه احلالة، فإّن املعني بـ “اصطيادهم” بغية اتخاذ القرارات 
التي تعود عليه باملنفعة يعلم علم اليقني من هم األشخاص الذين يحاول “اصطيادهم”. وبعبارة 

أخرى فإن اإلسراف في الشفافية من شأنه في هذه احلالة زيادة احتماالت الفساد بالذات.

ننتقل فيما يلي إلى املقارنة بني النماذج األصلية الثالثة لألنظمة الدميقراطيـّة، وهي مقارنة 
معتمدة على الفوارق في الصلة بني الناخبني واملُْنَتَخبني، وفي مستوى املشاركة الفعالة والدائمة 
التشاوري  )املندوبي(،  التمثيلّي  هي:  الثالثة  النماذج  القرار.  اتخاذ  عمليَّات  في  للجمهور 
واملشاِرك. ميكن التعميم واجلزم أنه كلما كان النظام الدميقراطّي اقرب من النموذج التمثيلّي 
أنه من اجلائز  أقل، مع  املركزّية  والواجبية  أكثر  التوكيلية مركزّيا  اخلالص، يكون موضوع 
درجة  أية  إلى  للفحص  واجلمهور  املندوبني  بني  االتصال  يتّم  أْن  االنتخابات  عشية  طبًعا 
استوفى املندوبون شروط “العقد” الذي وقعوه مع جمهور الناخبني الذين اقترعوا لصاحلهم، 
وهل اجلمهور معني بتجديد هذا التعاقد مع هؤالء املندوبني أو أنه معني باستبدالهم مبندوبني 
باتت  كلما  واشتراكية،  بل  تشاورية  مالمح  الدميقراطّي صاحب  النظام  كان  كلما  آخرين. 
الواجبية عنصرا مركزّيا أكثر في عالقة السلطـة باملواطنني وكلما كانت التوكيلية عارمة اقل.

النموذج التمثيلّي )املندوبي(
في الواقع هناك خالفات في وجهات النظر منذ النظام الدميقراطّي الذي ُطبِّق في أثينا وحتى 
اليوم حول السؤال: إلى أي مدى يجب أن يكون املندوب خاضعا إلمالءات ناخبيه بعد توليه 
مهام منصبه. وتختلف اآلراء في هذا املضمار. فهناك من يعتقدون أن املندوب يجب أن يكون 
في الواقع “رسوال” )delegate( لناخبيه. أي أن يصغي لهم طوال فترة واليته، وأن يقيم 
معهم صلة متواصلة وان ميثل تفضيالتهم، حتى إذا لم تنسجم مع آرائه وتفضيالته. أي أن 
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عليه التشاور معهم باستمرار. لكن، فقد كان وهناك اآلن من ينظر إلى وظيفة املندوب املُْنَتَخب 
لناخبيه،  بالنسبة  “البوق”  أو  رسوال،  ليس  املفهوم،  لهذا  طبقا  فاملندوب،  مختلفة.  بصورة 
أعضاء حزبه أو السكان املقيمني في املنطقة التي ينتخبه سكانها، وليس من املفروض أن ميثل 
مصاحلهم الضيقة فحسب. بدال من ذلك، فمنذ انتخابه، يجب أن يسير حسب منطِقِه وفهمه 
للمصلحة العاّمة كلها. وبالتالي، يجب أن يكون مخلصا للمصالح العامة. من املفروض أن يرى 
املندوب كامل الصورة وليس أن يخدم فقط من اقترعوا في االنتخابات لصاحله، كما وصف 
بريستول  )Edmund Burke(. في خطاب  بورك  ادموند  البريطاني  ياسّي  السِّ املفكر  ذلك 
الشهير الذي ألقاه )عام 1774( َأْحَسَن في وصف منطق مفهوم املُْنَتَخب كـ “مخلص”، جنده 
في ُصلب النموذج التمثيلّي اخلالص: البرملان، على حد تعبيره، ليس “مؤمترا من السفراء 
الذين ميثلون مصالح مختلفة ومعادية،... وإمنا... هو اجتماع عمومي تشاوري ألمة واحدة، 
ياسة املُْنَتَخبني ليس  ذات مصلحة واحدة، هي مصلحة العموم – ما يجب أن يوجه رجاالت السِّ
األهداف احملليَّة، وال اآلراء املسبقة احملليَّة، وإمنا مصلحة العموم النابعة من املنطق العام 

للمجموعة بأكملها”. 

نفس احلق، وفي الواقع نفس الواجب لدى املندوب للعمل حسب تفكيره ووجهة نظره بصورة 
مستقلة، هو الذي مييزه كمخلص للمصلحة العامة، وبني املندوب الذي ال يشكل سوى رسوٍل 
باعتباراتهم  باألساس،  املفهوم،  هذا  حسب  املتأثرة،  إلمالءاتهم  وينصاع  ناخبيه  قبل  من 
الضيقة. وطبقا لهذا املفهوم، فليس من الالئق، مثال، أن يستخدم رئيس إحدى جلان الكنيست 
الكنيست، التخاذ  على  الضغط  أجل ممارسة  وظيفته، من  له مبوجب  املمنوحة  الصالحيات 
التزامهم )وواجبيته( جتاههم قوية  ُيْعَتَبر  الناخبني نفسه، والذين  قرار يهدف خدمة جمهور 
وواضحة، حيث من املفروض أن يعمل مبا يخدم الصالح العام، مبن فيهم الناخبون الذين لم 

يقترعوا لصاحله. 

أنصار النموذج التمثيلّي الذين جند من يتهمهم – وليس بدون أساس – بالنخبوية، يعارضون 
ما يسمونه “سياسة العموم”، أي، ضّد املشاركة السياسّية املتواصلة للجمهور بني معركة 
انتخابية وأخرى. وعندما راحت جذور الدميقراطيـّة الواسعة متتد عميقا، بأشكال مختلفة، 
حملت  التي  االشتراكية  العمال  حلركات  العام  الّشعبي  النشاط  شاكلة  على  ضمنها  ومن 
إليهم اآلخرون،  يعتبروا أنفسهم في السابق، ولم ينظر  لم  إلى احللبة السياسّية أشخاصا 

كأصحاب وجهة نظر في الشؤون العامة، كتب غوستاف ال بون في أواخر القرن الـ 19:
“إن قدرة العموم من ناحية التفكير وتفعيل وجهات النظر ضئيلة، بينما قدرتهم على العمل 
العموم حتل محل  لدى  الله  بفضل  السيطرة   .)...( قوته  يحول  تنظيمه  كبيرة.  والتحرك 
السيطرة بفضل الله للملك. حتى اآلن، متثل الدور الواضح للغاية لدى العموم في تدمير 
احلضارات التي انكفأ نورها. ويعلمنا التاريخ أنه عندما تتوقف عن العمل القوى األخالقّية 

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



166

– وهو الهيكل الفوالذي لكّل مجتمع، يحني تفكيكها من قبل األشخاص الرعناء والبربريني 
)...( حتى اآلن أنشئت احلضارات وقيدت من قبل نفر من االرستقراطيني املثقفني، وليس 

من قبل اجلماهير. 

هؤالء قادرون على التدمير ليس إال. لقد ازدادت شعبية النموذج التمثيلّي في أواسط القرن 
الستالينية  عن  يتحدث  من  )وهناك  والنازية  الفاشية  مع  املريرة  التجربة  على ضوء   20 الـ 
احلاالت،  بعض  في  مستغلة،  كبيرة  بشعبية  حظيت  أنظمة  وهي  السياق(،  هذا  في  أيًضا 
األجهزة الدميقراطيـّة التي عملت الحقا من أجل القضاء عليها. وقد عكفت هذه األنظمة طوال 
تنامت  دحرها،  بعد  ذلك،  وفي ضوء  توقف.  بدون  السياسّية  التعبئة  على  وجودها  سنوات 
ُتْطَرح  أن  املتوقع  من  بل  الدميقراطيـّة،  يضمن  ال  اجلمهور  اشتراك  إن  تقول  التي  الفكرة 
مفاهيم وقيادات غير دميقراطيـّة. في سنوات اخلمسني، بعد االنتصار على الفاشية والنازية 
حظيت باالهتمام الفكرة التي ترى أن عدم املشاركة، ورمبا حتى الالمباالة املدنّية واملساهمة 
غير املكثفة للجمهور في العملية السياسّية هي الوصفة املطلوبة لتوفير االستقرار للمنظومة 
الدميقراطيـّة. لكي يعمل نظام دميقراطّي كما يجب ولفترة طويلة من الزمن من املفضل، إذن، 
ياسّي،  السِّ للنشاط  وجتنيدهم  تعبئتهم  وعدم  العقائدّية  األيديولوجّيات  اجلماهير  تلقني  عدم 
وإمنا تشجيعهم على االنهماك في شؤونهم الذاتية وقضاياهم اخلاّصة بحيث يجب تقليص 
ه أيًضا حاالت  مشاركتهم لتقتصر على التصويت في االنتخابات.وقد انبثقت من هذا التوجُّ
صعبة ادعت أن هذه مؤامرة تهدف إلى استبعاد السيد الدميقراطّي – الّشعب – عن السلطـة. 
وكان هناك من مضى أبعد من ذلك إلى القول إن ذلك قد مّت بواسطة زيادة اإلغواء االستهالكي 
على  التنافس  وفي  املادية  الوفرة  في  الناس  يغوص  بحيث  االستهالكي.،  املجتمع  وتشجيع 
األمالك وال يكفون عن مالحقة املنتجات االستهالكية، إلى أن ينصرفوا عما يجري في مختلف 

أروقة السلطـة.
حتى إذا لم نتقبَّل تعليل املؤامرة، يبقى السؤال: كيف نواجه املعضلة النابعة من احلاجة إلقامة 
معركة انتخابية منظمة وناجعة من اتخاذ القرارات بحيث ال ميكن تطبيقها إال في حال حتديد 
عدد املشتركني في العملية ليقتصر على عدد قليل من املندوبني وفي الوقت ذاته عدم إبقاء عموم 
اجلمهور في اخللفية فقط، وإمنا إعطاؤه “صوتا”. بعبارة أخرى، كيف ميكن الوصول إلى 
جناعة معقولة بدون إفراغ الدميقراطيـّة من جوهرها ومضمونها، وبدون أن يتوّجه املواطنون 

إلى طرق احتجاجية متعّددة لغرض االحتجاج؟

النموذج التشاوري
 )deliberative democracy( التشاورية  الدميقراطيـّة  مصطلح  استعمال  اليوم  ينتشر 
ياسّي  السِّ النقاش  عملية  صلبها  في  تضع  التي  التمثيلّية،  الدميقراطيـّة  السلطـة  لوصف 
ياسة الدميقراطيـّة، التي  املنهجّي باشتراك اجلمهور. الدميقراطيـّة التشاورية هي نوع من السِّ
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املواطنني  الدائم بني  النقاش  فيها من عملية  تبريرها  ياسة  السِّ القرارات وخطوط  تستوحي 
األحرار واملتساوين وبني أنفسهم وبني املواطنني ومندوبيهم، الذين من املفروض أن يقدموا 
السليم  الدميقراطّي  النظام  في  أنه  األساسّي،  لالفتراض  وطبقا  نشاطهم.  عن  تقريرا  لهم 
التي  للقوانني  بتبرير  بعضهم  جتاه  ملتزمون  واملواطنون  دائم،  حوار  هناك  يكون  أن  يجب 
يفرضونها على بعضهم. تعليل سّن هذا القانون أو سواه ال ميكن أن يكون إجرائيا فحسب 
)“ألن األكثرّية قّررت”( أو حتى جوهرّيا فحسب )“ألن هذا حق أساسّي لإلنسان”(، بل يجب 
أن يرتكز على مبادئ أخالقّية ميكن قبولها من قبل املواطنني الذين يسعون إلى احلصول على 

القواعد املنصفة للتعاون.

ميكن اإلشارة إلى خمسة تعليالت رئيسية في األدبيات تبّرر الدميقراطيـّة التشاورية: التعليل 
في  االشتراك  الدائم.  التشاوري  النقاش  عملية  في  العاّمة  التربوية  القيمة  على  يركز  األول 
الطريق  انتهاج  املفهوم،  ويعلم اجلمهور، حسب هذا  يربي  دائمة  ياسّي بصورة  السِّ احلوار 
ل األفراد إلى أشخاص أفضل من ناحية أخالقّية وعملية. التعليل الثاني  الدميقراطّي، ويحوِّ
أو  باجلماعة  اإلحساس  تخلق  التشاورية  العملية  كون  هو  التشاورية  للدميقراطيـّة  املساند 
للسياسة  التبريرات  عن  والبحث  املتساوية  العضوية  معيار  الواقع  في  تثبت  ألنها  تعززها 
فقط  وليس  املجتمع  في  اآلخرين  على  مقبولة  وتعليالت  على مصطلحات  باالعتماد  املفضلة 
الثالث يركز  التعليل  باالعتماد على مصطلحات وتعليالت مقبولة على املقتِرح أو املقتِرحني. 
نان من ماهّية العملية الدميقراطيـّة  على أن احلوار والتشاور مع اجلمهور بحد ذاتهما يحسِّ
ونتائجها بتحويلها إلى أكثر عدال ونزاهة. االفتراض األساسّي هنا هو أنه إذا كانت العملية 
لكّل من ميكن أن يكون متأثرا من  املتساوية  بكونها معتمدة على اإلمكانية  عادلة ومنصفة 
نتيجة االشتراك في االستشارة، فإن النتيجة ستكون بدون شك منصفة أيًضا. التعليل الرابع 
ق بني نزاهة العملية ونزاهة النتيجة،  مشابه للثالث، غير أنه ال يركز على العملية، وإمنا يفرِّ
علًما بأن واحدة ال تضمن األخرى. االفتراض هنا هو أن االستشارة العاّمة تساهم بصورة 
إيجابية في جودة القرار الدميقراطّي مبفاهيم حتسني عقالنيتها: نقاشات ومداوالت شعبية 
عامة تتناول البحث عن أفضل السبل لتنظيم الشؤون العامة، بينما يتّم حتديد أفضل السبل 
حسب مقياس العقالنية املوضوعية املتزايدة كلما زادت مشاركة الناس في العملية*. التعليل 

*  كان هناك تعليل من هذا القبيل مثال في محور قرار إشراك ممثلي األحياء في التخطيطات التي أجريت 
ضمن مشروع ترميم وتأهيل األحياء في إسرائيل في سنوات الـ80. ونشهد اليوم خالفات في الرأي حول 
إلى أي مدى كان هذا التشاور حقيقيا ومجديا وكم كان مبقدور سكان األحياء التأثير على القرارات التي 
اتخذت، أم أنها كانت عملية دمج ملندوبني بارزين ملنعهم من قيادة مجموعات احتجاجية في أماكن مختلفة. 
ويسري األمر ذاته أيضا على عملية االنفتاح لردود فعل اجلمهور في برامج التخطيط والبناء البلدي، حيث 
أن متابعة األمر تفضي بنا إلى االستنتاج البائس بان قدرة اجلمهور املشرذم على حتقيق التغيير املأمول 

واملنشود للصالح العام هي قدرة ضئيلة، إن لم تكن معدومة متاًما.
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اخلامس، ويعتقد البعض أنه أقوى التعليالت، يرى أن النموذج التشاوري هو الوحيد املعبر 
عن اجلوهر الدميقراطّي احلقيقي في تعبيره عن مبدأ “من نحن”. وهو الذي يجسد القناعة 
بأن االعتبار االستقاللي هو عنصر مهم في اجلوهر اإلنسانّي، املبدأ الذي يعتبر املجاهرة 
ذات أهمّية من الطراز األول وأن كّل واحد، من حيث املبدأ، من حقه احلصول على االحترام 
مستقل، صاحب وجهة نظر متميزة ومستقلة، ولذلك، يجب أن  املتساوي كـ “وكيل أخالقّي” 

نتيح له املجال لالشتراك في العملية التشاورية. 

إن النموذج الدميقراطّي التشاوري معتمد على االفتراض بأن اخلالفات في وجهات النظر 
السياسّية، في مجتمعات تعددية حديثة، تعبِّر في الكثير من احلاالت عن اخلالفات األخالقّية أو 
املبدئية، وبالتالي يجب اقتراح طريقة عملية للتعامل مع هذه اخلالفات األخالقّية. من املفروض 
أن تشكل العملية التشاورية، إذن، ليس آلية للتصحيح الذاتي فحسب، وإمنا لتغيير جوهرّي 

في الطريقة النابعة من داخل ذاتها وليس من اخلارج، خالل النقاش الدائم بني املواطنني.

النموذج املشاِرك
لقد كانت دميقراطيـّة أثينا الكالسيكية دميقراطيـّة مباشرة، أي أن من مّت تعريفهم كمواطنني 
الوظائف  وأشغلوا  بل  القرارات،  اتخاذ  عملية  في  وثابتة  ودائمة  مباشرة  بصورة  اشتركوا 
السياسّية بالتناوب )باملناسبة، لقد مّت اختيار الشخص للوظيفة بناء على ُقرعة أجريت وليس 
من خالل عملية انتخابية كما يحدث اليوم(. االعتراف بأنه بسبب حجم الوحدات القوميَّة في 
عصرنا وتعقيد املواضيع املطروحة على بساط البحث، وإن كان بسبب املخاوف التي ذكرناها 
من مشاركة سياسّية خالية من الرقابة ومدمرة للجمهور تفضي إلى االستنتاج بأنه ال ُيعقل 
في  وليحسموا  العاّمة  الشؤون  ملناقشة  املواطنني  لعموم  اجتماع  ُيعقد  أن  احملبذ  غير  ومن 
ياسة املفضلة أو من يشغل الوظائف العامة. وعلى الرغم من ذلك فقد تطورت في السنوات  السِّ
مراعاة  مع  املباشر،  املشاِرك  إلى منوذج  العودة  تؤيد  كاملة  فكرية  مدرسة  األخيرة  العشر 

الظروف التي يفرضها الواقع الّراهن.

كة”، وفي نسختها األكثر  حسب هذه املدرسة، التي يطلق عليها اسم “الدميقراطيـّة املشاِرِ
الدميقراطيـّة  إعطاء  أجل  من  كافية  غير  التشاور  عملية  فإّن  املباشرة،  الدميقراطيـّة  ثورية، 
بعينات  أنصارها  يكتفي  وال  الكينونة.  هذه  يستنفدون  املواطنني  وجعل  احلقيقي  املضمون 
للجمهور، وهو املفهوم الذي يقف في ُصلب هيئة التحكيم في اإلجراء القضائي في الواليات 
املتحدة الذي من املفروض أن يحقق عدل “اجلمهور”، وإمنا يطالبون بإشراك أعداد كبيرة من 

املواطنني في أكبر قدر ممكن من القرارات و“زيادة اخلير خيران”*.

*  يجب اإلشارة إلى انه في كثير من األحيان عندما نتحدث عن اإلمكانية العملية لتطبيق تقنية الدميقراطية 

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



169

على  تقتصر  بحيث  الّراهنة  الدميقراطيـّة  تقييد  أسباب  أن  املشاِرك  النموذج  أنصار  يدعي 
التقنيات التمثيلّية أو حتى التشاورية ليست في الواقع تقنيات )مثال، مسألة حجم الوحدات 
إلبقاء  النفوذ  أصحاب  تفضيل   – جوهرها  في  سياسّية  هي  وإمنا  الذكر(  آنفة  السياسّية 
غالبية اجلمهور خارج دائرة املشاركني الفعالني في العملية السياسّية. وهم يرون أن الشكل 
الذي نعرفه من الدميقراطيـّة ليس سوى متويه لسلطة النخب. كما يعتقدون أن عملية التهيئة 
ذ اليوم تعيق بصورة متعمدة املشاركة املدنّية الفعالة، ألن املواطنني يقبلون  االجتماعيـّة كما ُتَنفَّ
بواسطته ليس سلطة املندوبني فحسب، وإمنا يتبنَّْون قيم الفردانية الثورية، التي تعود جذورها 
إلى الدميقراطيـّة الليبرالّية، بدال من القيم التي تستهدف حتقيق املصلحة العامة. والنتيجة 
هي أن غالبية الطاقات واملوارد التي يبذلونها توّجه صوب حتقيق اإلجنازات الشخصّية، بينما 
ُيْعَتَبر العمل من أجل حتقيق إجنازات ومصالح عامة أقل أهمّية، إذا لم نقل إنه ال حاجة لها. 
عالوة على ذلك، يقول أنصار الدميقراطيـّة االشتراكية إنه يوجد هنا تضليل لرجاحة العقل 
ألنه لدواٍع مصلحية، يقنعون املواطنني أنه من خالل تفاديهم االنشغال في القضايا السياسّية، 

فإنهم في الواقع يخدمون الدميقراطيـّة. 

لقد اشتهر النموذج الدميقراطّي املشاِرك في فترة سنوات الستني الصاخبة مع أن جذوره 
متتد عميقا إلى كتابات مفكرين من القرنني الـ 18 والـ 19، مثل روسو وجون س. ميل، حيث 
املدنّية  بالنشاطات  ناشدوا  ومتابعي طريقهم  العقد  ذلك  املتمردين في  الطلبة اجلامعيني  إن 
ياسّيني ولو جزئيا. وقد  ياسة من السِّ الدائمة واملتنوعة التي ال تتوقف، للعمل على مصادرة السِّ
ياسّي، التي اندلعت  كان هذا النداء، إلى حدٍّ كبير، نتيجًة ألزمة الثقة العميقة جتاه اجلهاز السِّ
ألقت بظاللها  التي   Watergate أثر قضية ووترغيت  املتحدة على  الواليات  بزخم كبير في 
الثقيلة على استقامة رؤساء اإلدارة، ومن ضمنهم الرئيس نيكسون ذاته، والذي ُاضطر في 
نهاية املطاف لالستقالة من منصبه قبل تنحيته. يجب اإلشارة إلى أن ثقة اجلمهور بالسلطات 
إلى  يتّم تصليحها متاما  لم  تقليدية،  الوقت وبصورة  األمريكّية، والتي كانت محدودة طوال 
يومنا هذا، حتى إذا لم يكن تعبير عن ذلك على مستوى عال باملشاركة املدنّية املباشرة في 

العملية السياسّية.

وأيضا في دول أخرى، من ضمنها إسرائيل، نشهد تراجعا ملحوظا في درجة الثقة العامة، 
وهي عملية مؤيدة للمطالبة بإشراك اجلمهور بصورة متزايدة ومباشرة في عمليَّات تصميم 

املشاركة يتم التطرق إلى املثال اإلسرائيلي املتمثل في االجتماعات العامة في الكيبوتس، الذي يشابه إلى 
حد كبير النموذج الطاهر من الدميقراطية املباشرة، إذ يحق لكل أعضاء الكيبوتس املشاركة في االجتماعات 
العامة للكيبوتس، وان يتكلم أمام اجلمهور، وفي النهاية املشاركة في احلسم من خالل التصويت الذي يتمتع 

كل عضو وعضوة من أعضاء الكيبوتس بصوت متساٍو.
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ياسة واتخاذ القرارات. يجب اإلشارة إلى أن املفهوم املشاِرك يتحدث أيًضا عن توسيع  السِّ
القيود على احلق في  أقل قدر من  إلى أقصى درجة ممكنة، ويؤيد فرض  دوائر املشاركني 
املشاركة. على هذا األساس، ُألغيت، مثال، في سنوات الـ 60 حواجز اللون في االنتخابات 
التي جرت في الواليات األمريكّية اجلنوبية، وفي سنوات الـ 90 ألغي األبرتهايد )نظام التفرقة 
العنصرّية( في جنوب أفريقيا. ونالحظ أن هناك اليوم َمن يطالبون مبنح حق االقتراع لشبيبة 
دون سن الـ 18 بادعاء أن شبيبة اليوم باتت أكثر وعيا ونضوجا مما كانت في هذه السن 
باملاضي، وهناك حتى َمن يطالبون مبنح حقوق املشاركة لسكان أجانب بعد عدة سنوات من 

مكوثهم في البالد.

على غرار النموذج التشاوري، فإن التركيز في النموذج املشاِرك أيًضا هو على القيمة التربوية 
“وكالء  كـ  املشاركني  لدى  الذات  عن  التعبير  وتعزيز  املجتمع  بناء  في  قيمتها  للمشاركة، 
أخالقّيني”. والفكرة هي “متكني” جمهور املواطنني باالعتماد على االفتراض أن املواطن له 
احلق وعليه الواجب للمشاركة في اتخاذ قرارات سوف حتسم مصيره ذات يوم، سواء كان 
ياسة اخلارجية، أو عن سياسة البيئة، سياسة اقتصادّية، أو تخطيط املدينة  احلديث عن السِّ
أو احلي الذي يسكن فيه. أنصار النموذج املشاِرك يشيرون إلى عدد من الدوافع ملشاركة 
األفراد بصورة فعالة أكثر في عملية اتخاذ القرارات: الدافع األول – التطلع إلى سيطرة أكبر 
على املستقبل غير املضمون. الدافع الثاني – رغبة األفراد في حتسني العالم واملجتمع اللذين 
يعيشون فيهما. الدافع الثالث – اعتراف املواطنني باحلاجة للتعامل مع العالقات االجتماعيـّة 
السياسّية التي راحت تتضعضع في ظل ضغوط املجتمع العصري التحصيلي واالستهالكي.

السياسّية  العملية  عن  تختلف  العملية  هذه  إن  االشتراكية  السياسّية  العملية  أنصار  يقول 
االعتيادية في العديد من املستويات: فبينما تنصب العملية االعتيادية على التوصل السريع 
وإذا لزم األمر فعلى  إلى احللول، فإن العملية االشتراكية تركز بصورة أكبر على التعريف – 
العملية  التي تزعج املجتمع والدولـة. ويقف في ُصلب  الرئيسية  للمشاكل  التعريف –  إعادة 
ياسة االشتراكية  االعتيادية االفتراض بأن هناك حاجة للقادة لصياغة احللول، بينما تركز السِّ
على حاجة املواطنني الذين مروا في عملية “متكني” لتولي املسؤولّية وصياغة احللول بأنفسهم. 
ياسة املدنّية االشتراكية على احلاجة ألمناط جديدة من النفوذ على جميع املستويات  تؤكد السِّ
ياسة االعتيادية باستعمال النفوذ القائم بصورة واعية وتعزيز  في املجتمع، بينما تنصح السِّ
ذوي النفوذ القليل. املوارد املتاحة للسياسة االعتيادية هي في األساس تشريعية واقتصادّية، 
ياسة  ياسّي الرئيسي. تخصص السِّ ياسة االشتراكية املواطنني موردها السِّ بينما تعتبر السِّ
تقدير  على  املدنّية  ياسة  السِّ تركز  بينما  الناس،  احتياجات  لتقدير  ملموسا  وقتا  االعتيادية 
ياسة االعتيادية هي لغة املرافعة والفوز، بينما تتمحور  وتقييم قدراتهم. لغة التواصل مع السِّ
ياسة املدنّية في احللول للمشاكل وبناء العالقات. في نظر السياسة االعتيادية، فإّن  لغة السِّ
يكون  بينما  املُْنَتَخبني،  طرف  من  واحملاسبة  التقرير  لتقدمي  العنوان  صاحب  هو  اجلمهور 
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تعليم  االعتيادية  ياسة  السِّ ياسة االشتراكية. حتاول  السِّ التوجيه في نظر  املواطنون مصدر 
ياسة املدنّية إلى توسيع املعلومات العامة. ياسّي الناجع بينما تسعى السِّ كفاءات العمل السِّ

 direct( املباشرة  الدميقراطيـّة  بفكرة  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  االشتراكية  الفكرة  إن 
املواطنني  من  كبيرة  أعداد  إشراك  بالطبع  ميكن  أنه  أنصارها  ويدعي   .*)democracy
تكنولوجيات  وخصوصا  العصرية،  التكنولوجيات  على  االعتماد  خالل  من  مستمرة  بصورة 
االتصال، ابتداء من الهاتف، وانتقاال إلى التلفزيون وانتهاء بشبكة االنترنت. من شأن هذه أن 
تشكل “مركز املدينة” االفتراضي. التكنولوجيا هي أيًضا إحدى الطرق للتغلب على مشاكل 
االجتماعات  في  للمشاركة  البيت  من  اخلروج  في  رغبتهم  وعدم  الناس  البتعاد  موضوعية 
والنشاطات السياسّية األخرى. مؤخرا، يدور احلديث حتى حول إمكانية إجراء االنتخابات 
عبر شبكة االنترنت )E voting( وإجراء استفتاءات شعبية بوتيرة كبيرة عبر شبكة االنترنت 

بصورة دائمة من أجل إشراك اجلمهور في العملية الدميقراطيـّة**.

وكما أسلفنا فإننا ال جند في الواقع منظومة دولة دميقراطيـّة حقيقية متثيلّية متاما أو اشتراكية 
متاما. يدور احلديث عن تعاقب نظري بينما السؤال هو هل النظام في دولة معينة في فترة 

معلومة أقرب من هذا القطب أو من ذاك. وماذا تقول احلقائق بخصوص دولة إسرائيل؟
... ُتْعَتَبر إسرائيل دميقراطيـّة متثيلّية ذات أجھزة استشارية واشتراكية قليلة نسبيا. القانون 
في إسرائيل ال يلزم صانعي القرار باحلوار مع املواطنني بني معركة انتخابية وأخرى. وعليه، 
مثال، لم ُيْجَر في إسرائيل استفتاء عام، وال يوجد أي إلزام قانونّي بإجرائه. بخالف أماكن 
أخرى، مثل الواليات املتحدة، ال توجد أنظمة وإجراءات منهجّية منظمة لتنحية الشخصّيات 
العاّمة الفاسدة. كذلك، فإّن عدد الوظائف السلطوية في املستويات املختلفة املرشحة لالنتخاب 
غير كبيرة، بحيث أن الغالبية العظمى من أفراد اإلدارة معينون وليسوا منتخبني، وبالتالي فإن 

مدى واجبيتهم جتاه اجلمهور ضئيل نسبيا، باملقارنة مع الواليات املتحدة مثال. 

ومستوى  احلكومّية  غير  واملنظمات  املدنّية  املجموعات  عدد  وارتفاع  األحزاب  تراجع  عملية 

أنصار الدميقراطية املباشرة الذين يشكلون غالًبا األقلية في بالدهم يجدون الدعم لدى مؤيدين في بالد ودول   *
أخرى ما خلف حدود دولتهم. وهكذا، على سبيل املثال، ُعِقَد في مدينة براغ في شهر اب من عام 1998 
اجتماع عام ملؤمتر الدميقراطية املباشرة األول. وقد شارك في االجتماع مندوبون من 14 دولة مختلفة في 
العالم، بحيث شارك البعض كمواطنني في دولهم، وشارك البعض االخر كمندوبني جلامعات ومؤسسات 
أخرى تعمل حتديدا على حتسني الدميقراطية وزيادة جناعتها ورفع مستواها. وكما هو احلال في العصر 
َر املجتمعون مواصلة هذه النشاطات بواسطة االنترنت عبر إقامة موقع خاص باملجموعة  االلكتروني فقد قرَّ

.)Teledemocracy( التي تطلق على نفسها اسم “املؤمتر الدولي املستمر للدميقراطية املشاركة” باسم
يحبذ طرح هذه املسألة للنقاش في الصف.  **
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ياسّي العميق، الذي تشهده دولة إسرائيل في  عملها هما مركبان اثنان فقط من التغيير السِّ
السنوات األخيرة، وكان قد حصل أيًضا في دميقراطّيات ليبرالّية أخرى. هناك َمن يطلق على 
 backyard( ”ياسة اجلديدة” أو “الثورة في الساحة اخللفية هذا التغيير اسم “ارتفاع السِّ
ياسة االعتيادية مبختلف هيئاتها وارتفاع  revolution(. مركز هذا التغيير هو في تراجع السِّ

.grassroots politics ى باللغة اإلجنليزية ياسة العامة، أو ما ُيَسمَّ شأن السِّ

ياسة الّشعبية في املؤخرة، وليس في  مصطلح “الثورة في الساحة اخللفية” الذي يضع السِّ
واملنظومات  السياسّية  األنظمة  بحث  في  للغاية  املركزّية  األسئلة  أحد  مع  صلة  له  املقدمة، 
للسياسة هو  التعريف األفضل  إن  النفوذ؟ حيث  ز  يتركَّ َمن  أين؟ وبحوزة  االجتماعيـّة وهو: 
ياسّي املقبول  التأثير. التشخيص االجتماعّي السِّ وبالتالي –  النضال للحصول على النفوذ – 
للغاية ذو الصلة بهذه املسالة هو بني “املركز” و “الضواحي”. وليس املقصود هو القرب أو 
البعد اجلغرافي، وإن كانت جذور هذه املصطلحات تعود إلى هذا السياق، وإمنا باإلعارة 
لوظائف، أو مجموعات، أو منظمات وأشخاص يجمعون في أيديهم املوارد املادية وغير املادية 
في املجتمع أو في الدولـة مدار البحث، إذا كانوا يستطيعون، من منطلق هذه السيطرة، فرض 
ياسّي االجتماعّي، أما “الضواحي”  تفضيالتهم على العموم. فهم الذين يشكلون “املركز” السِّ
أو رمبا  املوارد،  لديهم هذه  تتوفر  الذين ال  ِمن األشخاص  ن  “الساحة اخللفية”( فتتكوَّ )أو 
التأثير على الشؤون العاّمة ضئيلة،  تتوفر لديهم بكميات صغيرة، وبالتالي فإن قدرتهم في 
هذه  توصيف  كيمرلينغ  باروخ  البروفيسور  االجتماع  عالم  أراد  عندما  وعليه،  معدومة.  أو 
ياسّي  السِّ “املركز”  يومنا هذا،  يقول حتى  التي شكلت طوال سنوات، وهناك من  املجموعة 
االجتماعّي في إسرائيل، فقد ابتكر بالعبرية مصطلح אחוסלי"ם أي الشكناز، والَعلمانّيني، 
والقدامى، واالشتراكيني القوميني، واحلمائم. ويفضل آخرون املصطلح األكثر شهرة “النَُّخب 
فإننا نرمي إلى القصد ذاته، التفريق  القدمية”. مهما كانت املصطلحات التي استعملناها – 

بني املؤّسسات واملجموعات ذات النفوذ في املجتمع وبني املنظمات واملجموعات األضعف.

الضواحي  من  ومجموعات  هيئات  انتظام  على  تعتمد  التي  اخللفية”  الساحة  في  “الثورة 
باملطالبة التي ترافقت، في كثير من األحيان، بأعمال لم تترك مجاال للشك حول جديتها، في 
أن تنقل إليهم أجزاء من النفوذ الذي كان في حوزة “املركز” وإشراكهم في اتخاذ القرارات 
في الشؤون العامة، تسارعت في سنوات الـ70 والـ80. إن حجم وانتشار املطالب القادمة 
من “أسفل”، أي من اجلمهور، ضّد الدولـة، حدت ببعض الباحثني إلى االستنتاج، أن احلديث 

يدور حول جزء مركزّي من تغيير عاملي ألمناط الصالحيات السياسّية:
وبنسخ  السياسّية،  الشرعية  ملقاييس  ل  املَعدَّ التعريف  في  اجلديد  النظام  أساس  “إّن 
العاّمة  التي أحدثت تغييرا بعيد املدى في وظائف احلكومات وإدارة احلياة  الصالحية، 
)...( كما أن الشرعّية مرتبطة اليوم أكثر فأكثر بأفعال أصحاب الوظائف وليس بعادات 
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للعمل  أكثر  مؤهلة  سياسّية  كيانات  إلى  الصالحيات  نقل  مّت  كذلك  التقليدية،  االنصياع 
“إلى أعلى”، باجتاه منظمات   – النسخ للصالحية في اجتاهني  لقد تطور هذا  بنجاعة. 
دولية، و “جتاه األسفل”، صوب منظمات ومجموعات ذات قوميات فرعية. النتيجة هي أن 
اإلدارات القوميَّة قادرة بصورة أقل على معاجلة مشاكل هامة تقض مضاجع مواطنيها 
وحلها )....( وصحيح أنه في العالم الذي تقف الدولـة في صلبه، فإن األقوياء ما زالوا 
بني  املتبادلة  النشاطات  وفي  املراكز،  املتعّدد  العالم  في  لكن  الضعفاء،  على  يسيطرون 

د تدريجيا”. العاملني، فإن املبنى الهرمي يتبدَّ

ومن هذا املنطلق فقد طالب مواطنون في كاليفورنيا بتجميد برامج التسلح النووي األمريكّي، 
وانتظم أصحاب أراض في بريطانيا بنجاح ضّد القرار بنصب صواريخ نووية على مقربة 
أنها  تبني  كبيرة  وانتظم مشترون وفرضوا مقاطعة استهالكية ضّد شركات  أراضيهم،  من 
كسبت أرباحها من خالل استغالل عمالها، الذين ُتعتبر غالبيتهم من األوالد والنساء، عبر دفع 
معاشات ضئيلة في آسيا، وقد جتمع آالف من شتى أنحاء العالم وتظاهروا في سياتل، براغ، 
جنوة، وفي أماكن كثيرة أخرى ضّد قرارات اقتصادّية اتخذتها دول غنية لزيادة ثرائها على 
حساب الّدول الفقيرة. وبدأت النساء يتظاهرن في كافة أرجاء العالم الغربي ضّد اإلجحاف 
بهن في أماكن العمل وضد الصمت إزاء قيام املشغلني وأصحاب السلطـة بالتحرش جنسيا 
بالنساء، وفي األرجنتني خرجت “أمهات ميدان مايو” )اللواتي اختفى أبناؤهن في عهد الطغمة 
األرجنتينية في سنوات الـ80( ضّد النظام العسكرّي الذي اختطف وأخفى الكثير من الشباب 
مليون  واشنطن  في شوارع  وتظاهر  الثورية.  القوات  تأييدهم  حول  الشبهات  حامت  الذين 
رجل أسود ضّد الّتمييز بحّق السود، وقد جتمع في إسرائيل مئات اآلالف وطالبوا احلكومة 
بتشكيل جلنة حتقيق ألحداث مخيمي صبرا وشاتيال لالجئني الفلسطينيني. وفي املقابل أقيمت 
في أنحاء املعمورة ماليني املنظمات التي وضعت نصب ناظريها تقدمي خدمات الدعم املتبادل 

واملعونات، والتربية، والصحة لألهالي بعد تراجع الدولـة عن تقدمي هذه اخلدمات لهم.

الفقرات  في  املذكورة  الفرعية  القوميَّة  واملجموعات  واملنظمات  القوميَّة  السلطـة  بني  الفرق 
املذكورة أعاله تتطابق في مفاهيم معينة مع الفرق الشائع بني الدولـة واملجتمع املدنّي. بخالف 
ُتَعدُّ  التي ال  ع لكافة املنظمات والروابط  الدبلوماسية، فإن املجتمع املدنّي هو مجمَّ املنظومة 
مقبول  تعريف  غياب  من  الرغم  وعلى  االقتصادّي.  السوق  من  أو  احلاكمة  الهيئة  من  جزًءا 
وإجمالي للمصطلح، وتنوع استعماالته، فمن املتبع االتفاق على أنه يصف مجال العالقات 
املتبادلة االجتماعيـّة احملمية أو املوجودة خارج سيطرة الدولـة والسوق االقتصادّي. ميكن 
أيًضا القول إن املجتمع املدنّي هو نطاق النشاط االجتماعّي، الذي يشهد تنافسا بني األفراد 

لطات وقوى السوق. والتنظيمات على حتقيق القيم بدون تدخل السُّ

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



174

لقد كان للمجتمع املدنّي وجوده منذ األزل. لكن، عالقات القوة بينه وبني الدولـة تشهد تغييرات 
مستمرة، وميكن القول، حتى بحركة بندولية، عندما تكون الدولـة في بعض الفترات صاحبة 
ز في فترات أخرى املجتمع املدنّي. لقد زادت الدولـة القوميَّة خالل القرنني الـ19  الشأن، ويتعزَّ
والـ20 من مجاالت عملها، حيث جمعت في حوزتها املزيد من النفوذ بسبب سيطرتها على 
الرفاه، على  دولة  وقد زادت  االقتصادّي.  ياسّي  السِّ النسيج االجتماعّي  متزايدة من  أجزاء 
وجه اخلصوص، من مشاركتها في املجاالت التي كانت خارج متناول يدها ومسؤوليتها، مثل 
التربية، الصحة، الرفاه وما شابه، وهي مجاالت قد عوجلت تقليديا من قبل منظمات املجتمع 
املدنّي. اخلدمات الصحية الرسمّية، التربية الرسمّية أو مكاتب الرفاه في الدولـة هي مناذج 
تقليدية لتوسيع وظائف الدولـة بحيث أنها تغلغلت، وبقوة كبيرة، إلى نسيج املجتمع املدنّي 

وسيطرت عليه.

لكن اتضح تدريجيا، أن الدولـة غير قادرة على أن تغطي، بنجاعة كافية وبتكاليف معقولة، 
مجمل الوظائف التي تولت مسؤوليتها، سواء بسبب شحة املوارد، أو بسبب قلة احلساسية 
إزاء تنويع مطالب مستهلكي اخلدمات، أو بسبب الصعوبة في تلبية احتياجات عينية لقطاعات 
ذات مطالب خاصة. مطلب اخلدمات من نوع آخر، أو على مستوى آخر، وإعالن الدولـة عن 
لم تعترف، على املأل، بفشلها، ساهمت في منو  القيام بهذه املهمة، حتى إذا  قصورها في 
بادرت جماعات  وهكذا،  اخلدمات.  في  النقص  بسّد  تقوم  مستقلة  ومهنية  تطوعية  منظمات 
متدينة إلى إقامة مدارس خاصة بها، أو هيئات لتقدمي املساعدات واملعونات وخدمات الرفاه، 
بدون احلاجة إلى مساعدة من الدولـة، مما أفضى إلى توزيع النفوذ ما بني الدولـة واملجتمع 
املدنّي الذي راح نفوذه يزداد تدريجيا. يضم املجتمع املدنّي منظمات غير حكومّية. منظمات 
شعبية، منظمات ثقافية وتربوية، كنائس، وسائل اتصال مستقلة، حركات اجتماعيـّة، تنظيمات 
جماهيرّية وما شابه، وما يجمعها هو الرغبة في احملافظة على االبتعاد عن الدولـة. يساهم 
تعزيز دور املجتمع املدنّي أيًضا في النهوض بالوعي العام حيال الواجبية الدميقراطيـّة التي 
سبق وتناولناها. وبالفعل، في الواليات املتحدة وأوروبا، وفي السنوات األخيرة في إسرائيل 
أيضا، في إطار “الثورة في الساحة اخللفية” إياها ازداد عدد املنظمات املدنّية يكمن دورها 

الرئيسي في مراقبة نشاط السلطـة. 

وقد الحظنا ازديادا مشابها في النفوذ حيال املرافق أو الشركات االقتصادّية الكبرى. وعليه، 
وليس  املدنّي،  املجتمع  مستوى  على  منت  قد  وغيرها  هذه  مثل  اجتماعيـّة  منظمات  مثال، 
 GRASSROOTS ياسّيني املهنيني، ونظرا ذلك فإنها تسمى كما سبق وأشرنا أعضاؤها من السِّ
ORGANIZATIONS تشكل فاصال ضّد هذه الشركات، وعلى وجه اخلصوص الشركات الدولية 

الكبرى، مثلibm، أو ميكروسوفت )Microsoft(، أو مكدونالدز )McDonald>s(، وغيرها، 
ياسّيني  التي حتظى مراًرا بالدعم من احللفاء داخل أروقة السلطـة. واالدعاء هو أنهم والسِّ
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أية  يعيرون  فال  وبالتالي  اقتصادّية،  اعتبارات  بدافع  فقط  يعملون  الرعاية  الذين مينحونهم 
فإن  املنطلق  هذا  ومن  البشرية.  أو  اجلغرافية  للبيئة  بضرر  يتسبب  نشاطهم  لكون  أهمّية 
املنظمات املدنّية نشيطة ضّد قطع األشجار مثال، أو تدمير البيئة بواسطة امللوثات الصناعية. 
ضّد شروط عمل تنطوي على إجحاف بحّق األوالد والنساء، ضّد اإلعالنات الدعائية التي من 
الالعبني  املتنوعة ضّد  النشاطات  والعديد من  بإدمان،  إلى مستهلك  شأنها حتويل اإلنسان 

االقتصادّيني والسيما الشركات الكبيرة العاملة في كافة أنحاء املعمورة حتت مظلة العوملة. 

من  مشهدا  تنتج  التي  لعمليات اخلصخصة  أيًضا  معارضة  واملنظمات  املؤّسسات  هذه  إن 
تراجع الدولـة من مجاالت عديدة، وإمنا ال تنتقل إلى هيئات معنية بالنهوض باألوضاع، بل 
 خاصة، 

ٍ
إلى ذوي مصالح اقتصادّية، مثال، وقد شجعت خصخصة السجون ونقلها إلى أيد

كما حصل في العديد من الواليات األمريكّية، الشركات املشغلة للسجون على عدم القضاء 
على اإلجرام ألن وقفه يعني خلو السجون من املعتقلني، وهذا يتسبب بتكبيد هذه الشركات 

خسائر مادّية فادحة.

تدعي منظمات املجتمع املدنّي بأنها ال تعمل وفق اعتبارات سياسّية تقليدية وان اعتبارات 
الربح االقتصادّي ليست هي ما يحفزها على العمل، وإمنا التطلع إلى نشر القيم وحتقيقها، 
املالي  امليزان  النجاح غير متمثل في  للنجاح مختلفة. إن  فإّن مقاييس مدى حتقيقها  ولذا، 
اإليجابي أو في احلصول على مواقع النفوذ والقوة. هناك باحثون ومراقبون يتحدثون بالتالي 

عن تطّور “سياسة جديدة”.

ياسة اجلديدة” “السِّ
ياسة اجلديدة توّجه النقد  ياسة “اجلديدة” والسياسة “القدمية”؟ أوال- السِّ ما الفرق بني السِّ
الشامل للنظام العصري وملشروع التطوير، النمو، واالزدياد املوجود في ُصلب هذا النظام. 
وعليه فإن النمو االقتصادّي لم يعد، من جديد، القيمة املركزّية مثلما حدث في الفترة التالية 
ياسة اجلديدة  للحرب العاملية الثانية. بل على العكس، في صلب جدول األعمال ال تضع السِّ
بحقوق  األقليات،  بحقوق  اإلنسان،  بحقوق  املّس  مثل  بوضوح،  اقتصادّية  غير  مواضيع 
والتي جنمت  وغيرها،  الصحية  املكاره  وباقي  األوزون  في  الثقب  البيئة،  تلويث  احليوانات، 
حسب تقديرات النشطاء عن أسباب متنوعة، منها التزام الدولـة احلديثة بتوسيع اخليارات 
ياسة القدمية  االقتصادّية مهما كان الثمن البيئي واإلنسانّي. وعالوة على ذلك، بخالف السِّ
االشتراكيـة،  الرأسمالية،   – مغلقة  أيديولوجّية  منظومات  أجندتها  صلب  في  وضعت  التي 
ياسة اجلديدة تتحدث عن التعدديـّة الفكرية والقيم التي ال تبلور،  الشيوعية وما شابه، فإن السِّ
النقد  توّجه  ياسة اجلديدة  السِّ فإن  قلنا  ومتماسكة واحدة. وكما  ملزمة  بالضرورة، منظومة 
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للطابع التركيزي للدولة، وللطابع البيروقراطي، الرسمّي واألدواتي للسياسة القدمية، مبا فيها 
األحزاب السياسّية املعروفة لنا. بدال من ذلك فهي تعرض تقنيات جديدة حول جتنيد وعضوية 
ياسّي مبا فيها الالعنف وعدم  في منظمات، أقل رسمّية بكثير، وكذلك طرق أخرى للنشاط السِّ

الطاعة املدنّي.

متيل املنظمات املمثلة للسياسة اجلديدة إلى االنفتاح، وتغييب الهرمية الصرفة وإلى توزيع 
املهام. وعليه فليست زيادة حجم املنظمة قيمة مركزّية، وإمنا احملافظة على خصوصّيتها وعلى 
العالقات املباشرة بني أعضائها. وكذلك فإّن التنظيمات السياسّية اجلديدة ليس لها أساس 
طبقي علني، وذلك، مثال، بعكس احلركات العمالية القدمية. ومع ذلك فإن هناك َمن يتحدث عن 
“الطبقة اجلديدة”، وهي الطبقة املتوسطة، املثقفة، املدنّية، املؤلفة من أشخاص غير منتمني إلى 
جماعات “الياقة البيضاء” كاحملامني، األكادمييني، األطباء، مدققي احلسابات وغيرهم. بل من 
املمكن العثور ضمن هذه املجموعة على الكثير من الطلبة اجلامعيني، األكادمييني، الفنانني، 
اجتماعيـّة،  منظمات  في  األجيرين  والعاملني  اجلماهيرّيني  النشطاء  املعلمني،  الصحفيني، 
أشخاص يعملون في القطاع العام، ولكنهم يخصصون غالبية أوقاتهم ليس للنهوض بسيرتهم 
املهنية وإمنا للنهوض بقضايا وشؤون اجلمهور التي يشعرون بالتزام جتاهها. من بني النشطاء 
ياسة اجلديدة من املمكن العثور على أشخاص قد تنازلوا سلفا وبإدراك مسبق عن  في السِّ
عمل  فرص  من  أو  ثابتة  غير  أعمال  من  ويعيشون  للكلمة،  التقليدي  باملفهوم  مهنية  سيرة 
ياسّي، مع التأكيد على  محدودة، لكي يكون لديهم ما يكفي من الوقت للنشاط االجتماعّي السِّ
أن التنازل الواعي عن سيرة مهنية يندمج أيًضا بصورة جيدة مع معارضة النجاح االقتصادّي 
ى  كمقياس لقيمة الفرد، والنظر إلى االجنازات املادية باعتبارها “العجل الذهبي” الذي ُيَضحَّ

باإلنسان والبيئة في الكثير من األحيان من أجله.

ياسّي االجتماعّي،  ياسة القدمية إلى تغيير املركز السِّ وفي النهاية، بينما تطلعت منظمات السِّ
ياسة اجلديدة تتطلع بالذات إلى حتقيق استقاللها عن هذا املركز. ُتْعَتَبُر كثرة  فإن منظمات السِّ
املنظمات، املجموعات واحلركات العاملة، ظاهريا، بدون همزة وصل فيما بينها حالة إيجابية، 
للمجموعات،  قامع  مهيمن  نفوذ  مركز  وتكوين  املركزّية  السيطرة  إمكانية  دون  حتول  ألنها 

والتنظيمات، ووجهات النظر األصغر.

 post industrial“ يكثر احلديث اليوم في الّدول الغربية عن “الثقافة السياسّية اجلديدة”، أو عن
political culture التي جنمت عن االنعكاسات االقتصادّية للحرب العاملية الثانية وبدأت تنمو 

االقتصادّية  الوفرة  خلفية  على  لتطورها  السابقة،  الثقافات  عن  تختلف  الـ60،  سنوات  في 
ه، هي نتيجة  لغالبية املواطنني في الّدول املتطورة. إن املشاركة السياسّية، طبقا لهذا التوجُّ
للطلب على قيم تعاني من الشحة. في فترات االنحطاط االقتصادّي – حتاول املشاركة حتقيق 
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موارد مادّية، أو مأكل، ملبس، مشرب وما شابه. عندما ال تشهد هذه االحتياجات شحة – فإن 
الغاية الرئيسية للمشاركة هي قيم من نوع آخر “ما بعد املادية”، مثال، جودة البيئة الوجودية، 

الكرامة والكبرياء، التعبير عن الُهوّية وما شابه.

ياسة اجلديدة، متمحورة  ياسة اجلديدة النامية إبان عصر الوفرة االقتصادّية، بعكس السِّ إن السِّ
في القيم غير املادية وفي منظومات أيديولوجّية منوطة الهوّية، مثل، احملافظة على البيئة، حقوق 
عات اجتماعيـّة مختلفة عما  اإلنسان واملواطن، مناصرة املرأة )النسوية(، وفي أساسها تصدُّ
ياسّي االقتصادّي املاركسي للكلمة، وإمنا هويات مثل  كان في املاضي، مثل، مكانة باملعنى السِّ
“اجلنسوية” )الفرق بني اجلنسني على أساس اجتماعّي( أو “اإلثنية”. وبينما كانت املشاركة 
الثقافة  القيم املادية، فإن املشاركة املدنّية في  الثقافة السياسّية القدمية وسيلة لتحقيق  في 
السياسّية اجلديدة هي قيمة مركزّية قائمة بحد ذاتها، إذ إنه بواسطتها ينبغي للمواطن التعبير 

في املدى العاّم عن مفهوم مركزّي سياسّي – جلوهره الشخصّي.

ياسة اجلديدة  إن كثرة احلركات واملجموعات العاملة حسب هذه اخلطوط الرئيسية في السِّ
والتعاون بينها يتمخض عن مجتمع مدني قوي. إن تعزز املجتمع املدنّي يجعله قوة اجتماعيـّة 
إلى جانب اجلهات احلاكمة واملرافق االقتصادّية. ازدياد شأن املجتمع  ثالثة،  مستقلة، قوة 
املدنّي يخلق ميزان قوى جديًدا ثالثي القطاعات. هذه التركيبة تتطلب إنشاء توازنات وشراكات 
من  املكون  التقليدي  القوى  ميزان  محل  وهي حتل  الثالثة،  القطاعات  من  وأجسام  لهيئات 
قطاعني اثنني وهما الدولـة من جهة، والسوق االقتصادّي، من جهة أخرى. وبالتالي فهناك من 

يسمي منظمات املجتمع املدنّي “القطاع الثالث”.

وليس مفاجئا أن ال يقتصر عمل املجتمع املدنّي على حدود الدولـة القوميَّة، وإمنا يتخطاها 
إلى آفاق أخرى. النتيجة هي نشوء مجتمع مدني عاملي، يكافح مثال ضّد العوملة، كما حصل 
في أحداث سياتل )كانون األول 1999(، براغ )تشرين األول 2000( وجنوة )متوز 2001(، 
حيث وصل إلى هناك عشرات آالف املتظاهرين الذين أعربوا عن احتجاجهم ضّد قادة الّدول 
إيطاليا،  فرنسا،  بريطانيا،  كندا،  املتحدة،  الواليات   – العالم  في  األغنى  الثماني  الصناعية 
أملانيا، اليابان وروسيا )ُيطلق عليها اسم الـ G8(، ضّد الشركات العمالقة واملنظمات الدولية 
العاملية )wto( التي تتعاون فيما بينها. يستعني املجتمع املدنّي احمللي  مثل منظمة النجارة 
هذه  إّن  االنترنت.  بشبكة  اإللكترونّية، وخصوصا  االتصال  بوسائل  كبير  حد  إلى  والعاملي 
اجلماعة هي جماعة افتراضية الكترونية ضخمة فيها أعداد كبيرة من املشاركني وهي مرتبطة 
الرغم من أن احلديث يدور حول  مًعا من خالل شبكة االنترنت بصورة شبه حميمية، على 
منظمات، مجموعات وأشخاص في أنحاء الدولـة والعالم. بواسطة الشبكة يتّم ترويج ونشر 
أفكار ومعلومات ويتم تنظيم حمالت عاملية. وقد وصلت الشبكات العاملية اخلاّصة باملجتمع 
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املدنّي إلى حجم وانتشار جغرافي لم يسبق له مثيل في التاريخ، وال عجب بأن العديد من 
الهيئات  ليس جميع  أنه  إلى  باخلطر ملجرد وجودها. من اجلدير اإلشارة  احلكومات تشعر 
هيئات  فهناك  ليبرالّية،  أو  دميقراطيـّة  مفاهيم  ذات  هي  املدنّي  املجتمع  مظلة  العاملة حتت 
 David( مدنّية محافظة للغاية، مثل كنائس متطرفة وفرق دينّية، من نوع فرقة ديفيد كورش
Koresh(، التي حتصن أفرادها املسلحون في فيكو تكساس )في ابريل 1993( إلى أن قامت 
باقتحام املكان مما تسبب بإحلاق خسائر فادحة في األرواح. يدور  قوات األمن األمريكّية 
 K.K.K Ku Klux احلديث أيًضا عن منظمات سياسّية غير دميقراطيـّة مثل كو كلكس كالن
Klan أو املليشيات البيضاء، النازية اجلديدة في الواليات املتحدة. هكذا، مثال، حادثة تفجير 

املبنى الفيدرالي في أوكالهوما في نيسان 1995 والذي راح ضحيته 168 شخًصا وُجِرَح 
500 آخرون، من قبل تيموتي مكوي، الذي مّت تنفيذ حكم اإلعدام فيه في عام 2001 بسبب 
احلادثة، التي كانت عمال مدنيا بوحي من إحدى املليشيات ضّد الدولـة. واملقصود هو حركات 
إرهابية عاملية مثل “القاعدة” التي وجهت إليها أصابع االتهام في عملية تفجير مركز التجارة 
للتقديرات توجد من  العاملي في أحداث 11 أيلول 2001. كما يجب اإلشارة إلى أنه طبقا 
وراء نشاط منظمات جودة البيئة املختلفة هيئات واعتبارات جتارية وأخرى تستغل سذاجة 
النشيطني في خدمة مصاحلها االقتصادّية واألخرى. كما أن هناك منظمات ال تدار حسب 
قواعد وأصول الدميقراطيـّة املشاركة رغم كونها منظمات املجتمع املدنّي. هكذا، مثال، منظمة 
الـ green peace التي تعتبر منظمة هرمية وبيروقراطية. بعبارة أخرى، امليل الطبيعي ملساندة 
منظمات املجتمع املدنّي وكأنها “داوود” الذي يقف مبنتهى اجلسارة والبطولة أمام “جولييت” 
– من احملبذ أن تأخذ بعني االعتبار احلقيقة بأنه إلى جانب املنظمات العاملة من أجل حتسني 

احلياة العامة، تنمو أيًضا طفيليات أبعد ما تكون عن املفاهيم الدميقراطيـّة أو اإلنسانّية.

املجتمع املدنّي في إسرائيل 
ازدادت في إسرائيل خالل العقود األخيرة قوة املجتمع املدنّي مقابل الدولـة، وهي مبثابة تغيير 
فعلي حقيقي في لعبة القوى الداخلية. وكما اشرنا باقتضاب فيما سبق، في السنوات التي تلت 
إقامة الدولـة كان الهدف الرئيسي واملتفق عليه من قبل القيادة وغالبية اجلمهور هو توطيد اجلهاز 
ياسّي الدبلوماسي في الدولـة وتوسيع مجال عمله. وكان أول هدف في حتقيق االستقرار  السِّ
والثبات في الدولـة كان على رأس أولويات دافيد بن غوريون، مثال، عندما أمر بتفكيك جميع 
اخلاليا واحلركات السرية وإقامة جيش واحد – جيش الدفاع اإلسرائيلّي املنصاع لصالحيات 
وزير الدفاع فقط، أو إلغاء مختلف التيارات التربوية وإقامة جهاز تربوي رسمّي واحد فقط. 
ومبفاهيم عديدة مّت حتقيق الهدف – دولة إسرائيل وسعت وعمقت بصورة كبيرة وتقريبا بدون 
تشويش مساهمتها في النسيج االجتماعّي وفي السوق االقتصادّي، أكثر مما هو متبع في 
الدميقراطّيات الليبرالّية. وهكذا، خالل سنوات طويلة كان لها احتكار ليس فقط على هيئات 
حتتفظ كافة الّدول بالسيطرة عليها، مثل اجليش والشرطة، وإمنا أيًضا على البث التلفزيوني 
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واإلذاعي، وعلى اجلهاز التربوي )باستثناء التيار األصولي املستقل( من روضة األطفال وحتى 
التَّعليم اجلامعي، على جهاز االتصال الهاتفي وغيرها. وقد وسعت الهيئات الفرعية والثانوية 
إذ اهتم اجليش مبحو األمية أو باستيعاب القادمني اجلدد. لقد كانت درجة مشاركة  عملها – 
السلطـة في املرافق االقتصادّية اإلسرائيلّية عميقة للغاية. وفي الواقع، وحتى اليوم، فإن احلكومة 
هي العامل األكبر في االقتصاد اإلسرائيلّي وذلك بسبب سيطرتها على القطاع العام املرّكب 
من وحدات خدمات حكومّية، مشاريع جتارية للدولة وشركات حكومّية. عملية اخلصخصة التي 
مّت احلديث عنها كثيرا في العقود األخيرة وكأنها احلّل السحري العجيب ملشاكل االقتصاد 
اإلسرائيلّي، ُطبَِّقْت جزئيا ولم تغير جوهرّيا الدور املركزّي الذي تلعبه الدولـة في االقتصاد. بل 
على العكس، هناك من يقول إن اخلصخصة مكـّنت الدولـة من نقل بعض النشاطات إلى متعهدين 

ثانويني لتنفض عن نفسها املسؤولّية االجتماعيـّة حيال التنفيذ السليم.

غير انه يحدث تغيير في حال األمور كلما كانت لألمر صلة بعالقة الدولـة باملجتمع املدنّي في 
ثانية  قادرة  الرئيسية غير  السياسّية واالقتصادّية  املؤّسسات  أن  تدريجيا  إسرائيل. اتضح 
مجاالت  في  أيًضا  لكن  اخلدمات،  تقدمي  مجال  في  وخصوصا  اجلمهور  توقعات  تلبية  على 
ياسّي أيًضا. لقد أّدت أزمات  ضمان املستقبل البيئي واالجتماعّي، وإلى درجة معروفة السِّ
اقتصادّية متكررة وفترات من التضخم املالي احلاّد، وفي املقابل البطالة املستفحلة، بسبب 
شحة في تدفق املوارد احلكومّية، إلى عدم قدرة أجهزة طبية على توفير العالج الطبي احلديث 
في ظروف معقولة وفي غضون مدة زمنية مقبولة، وعدم قدرة مدارس على االكتفاء بامليزانيات 
واالعتمادات التي رصدتها وزارة التربية والتعليم من أجل القيام بالعملية التعليمّية كما يجب، 
أو من أجل تأهيل خريجيها على االنخراط في سوق العمل، وعليه فقد طلبت هذه املدارس 
من األهالي متويل احلصص املطلوبة، ازدياد متواصل في مستوى اإلجرام، إهمال الشرائح 
السكانية الضعيفة ألنها لم تكن قادرة على املطالبة بحقوقها، مثل املقعدين، املسنني، املرضى، 
القادمني اجلد، فقد أدت كّل هذه العوامل إلى تضعضع ثقة اجلمهور بقدرة الدولـة، وحتى 

برغبتها في استيفاء االلتزامات التي أخذتها على عاتقها.

وبالفعل، إذا ألقيتم نظرة إلى اجلدول التالي ميكنكم مالحظة الشعور السائد بني اجلمهور 
في البالد بأن هناك شيئا غير سليم فيما يتعلق بنجاعة وسالمة عمل املؤّسسات الرئيسية 

للدميقراطيـّة اإلسرائيلّية – الكنيست، واحلكومة واألحزاب السياسّية:
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اجلدول 2: تقييم املؤّسسات السياسّية املختلفة )بنسب مئوية من مجمل العينة(

األحزاب السياسّيةالكنيستاحلكومةمحكمة العدل العليا

تقوم بدورها بصورة جيدة 
جدا أو جيدة للغاية

61،434،819،817،9

تعمل وفقا ألصول وقواعد 
اإلدارة السليمة

69،329،220،115

67،235،926،417ثمة ثقة كبيرة أو ثقة كافية

 تدل هذه املعطيات على أن االغتراب في إسرائيل بني اجلمهور واملؤّسسات السياسّية الرئيسية 
هو اغتراب عميق. حوالي الثلث فقط يعتقدون أن احلكومة تقوم بوظائفها كما يجب وحتى أقل من 
ذلك، يقدرون بأنها تعمل وفقا لقواعد وأصول اإلدارة السليمة. ال عجب، إذن، بأن يصرح السواد 
األعظم أنهم ال يثقون بالسلطـة التنفيذية. واألشد خطًرا هو وضع السلطـة التشريعية – الكنيست. 
حوالي خمس املواطنني فقط يعتقدون أن املؤسسة تعمل كما يجب ووفقا لقواعد وأصول اإلدارة 
بأصوات نحو ُسدس اجلمهور  السليمة وحوالي الربع فقط يكنون لها الثقة. في أسفل السلم – 
ثمة رأي إيجابي في املوضوع من حيث تقدير العمل واألداء سواء من حيث الثقة – جند األحزاب 
السياسّية التي من املفروض، حسب النموذج التمثيلّي، أن تشكل العامل الوسيط بني اجلمهور 
واملؤّسسات السياسّية. النسب العالية ملن عبروا عن تقدير كبير لعملها ونقائها كانت محكمة العدل 
العليا التي أعرب اجلمهور عن ثقته بها، مما يشير إلى أنه ال ميكن احلديث عن مجتمع “غير ُمْطٍر” 

أو شكاك بجوهره، وإمنا مجتمع يحاسب كّل هيئة حسب أدائها الفردي اخلاص بها.

إلى جانب تراجع ثقة اجلمهور باملؤّسسات احلاكمة، ونتيجة لذلك، بدأت تنتشر منظمات مدنّية 
تعرض خدمات غير متوفرة وخدمات جديدة لم تكن مطلوبة في املاضي، أو لم تكن حاجة لها. 
وهكذا أقيمت أجهزة تربوية بديلة ومتميزة لقطاعات سكانية معينة: املدارس الدميقراطيـّة ومدارس 
الفنون والطبيعة، من جهة، وشبكة التَّعليم “نبع التَّعليم حسب التوراة”، في الوسط اليهودي، من 
جهة أخرى. وقد تطورت أيًضا تأمينات صحية خاصة وخدمات صحية بديلة للخدمات العامة. 
في ضوء عجز احلكومة أقيمت مؤّسسات لتقدمي املساعدة للمحتاجني، مثل مؤسسة “يد سارة”، 
قانونّية، والحقا بصورة  البداية بصورة غير  “مؤسسة عيران”. في  أو  املعنفات  للنساء  مالجئ 
قانونّية، أقيمت محطات إذاعية مستقلة كسرت االحتكار الرسمّي للبث، والحقا، من خالل الرضوخ 
لضغوط جماهيرّية، أقيمت قنوات تلفزيونية جتارية أيًضا. وأقيمت في األحياء )اليهودّية وفي املدن 
باألساس بخالف القرى( جلان أحياء وتنظيمات جماهيرّية من أجل حتسني مالمح املنطقة، وتوفير 
خدمات في التَّعليم املكمل الالمنهجّي في املراكز اجلماهيرّية والنويديات في ساعات بعد الظهر 
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لكي ال يتسكع األوالد في الطرقات، أو من أجل االهتمام بتقدمي وجبات دافئة للعائالت املستورة. 
وفي الفقرة التالية تصف البروفيسور يعيل متير، وزيرة االستيعاب في حكومة إيهود براك في 

حينه، حيث تقول: 
ملناقشتها هما احلكومة  الصحيحني  املكانني  أن  ُيَخيَّل  “يدور احلديث عن مسائل مصيرية. 
ياسّي غير  والكنيست. غير أن املجتمع املدنّي اإلسرائيلّي موّحد في الشعور بأن اجلهاز السِّ
قادر على اإلجابة عن األسئلة التي تضايقه )...( املجتمع املدنّي يحاول، إذن، أن يقود نفسه 
بنفسه، أن ينخرط في النشاطات االجتماعيـّة والعامة وأن يتعامل مع أسئلة أساسّية جوهرّية. 
)...( من خالل معرفتهم حلدود قوتهم وباعترافهم بأنهم غير منتَخبني، يعمل أعضاء املجتمع 
املدنّي بحذر، عبر بحثهم عن الشرعّية بني شرائح سكانية واسعة. فهم ال يتحلون بقدرة على 
االحتكار مثل احلكومة، وال على قدرة للتطبيق، وعليهم احلصول على الشرعّية بوسائل التعاون 
وتشكيل اتفاقات واسعة. يعلمون أن لديهم منافسني ولذا فهم يحاولون أن يكونوا ناجعني، 
مثيرين وخالقني مبدعني. )....( تتميز النشاطات املدنّية الّراهنة بكونها ال تقارع احلكومة، بل 
بتجاهلها، أو بالتعامل معها وكأنها شريكة صغيرة ال بد من تقدمي املساعدة لها. وهكذا ُولد 
في البالد وضع اقتصادّي جديد، تتخلف فيه املؤسسة السياسّية عن املجتمع املدنّي سواء في 

فهم املشاكل وفي عرض احللول”.

وخالل بحث مسحي اجري في السنوات األخيرة في املركز اإلسرائيلّي لبحوث القطاع الثالث، 
ومتحور في منظمات القطاع املسجلة في مكاتب مسجل اجلمعيات، مّت التوصل إلى النتائج التالية: 
ُسجلت في دولة إسرائيل عام 1998 حوالي 29،000 منظمة في نطاق القطاع الثالث، مع أن 
ثلث هذه املنظمات فقط نشيط في مجاله. منذ عام 1980، عند سريان مفعول “قانون اجلمعيات”، 
ل في إسرائيل مبعدل 1،500 منظمة جديدة. ويدّل توزيع املنظمات املسجلة حسب مجاالت  ُتسجَّ
نشاط رئيسية على أن املجاالت األكثر بروزا هي التربية )%20(، الّدين )%15(، الثقافة )19%(، 
والرفاه )%12(، وتأتي بعدها بترتيب تنازلي املجاالت التالية: التبرع )%10(، اإلسكان والتطوير 
النشاط  البيئة،  التجارية واملهنية )%3(، وأخيرا  التنظيمات  ياسة والقانون )4%(،  السِّ  ،)6%(
الدولي وتخليد الذكرى )%1 في كّل مجال(. عدد املنظمات واملجموعات غير املسجلة في كّل واحدة 

من هذه الفئات وفي فئات أخرى هو بالطبع أكبر، بيد أننا ال نستطيع رصده بدقة متناهية.
املنظمات  من  الساحقة  الغالبية  فإن  املركزّية  التنظيمية  الوظيفة  فحسب  آخر،  توزيع  وهناك 
املسجلة تعمل في مجال تقدمي اخلدمات )%66(. لكن املجتمع املدنّي لم يكتف بإنشاء منظمات 
  advocacy مرافعة  منظمات   ،10% حوالي   – متويلية  منظمات  أيًضا  وإمنا  للخدمات،  مقدمة 
لطات في مواضيع مختلفة: رعاية  تعمل على ممارسة الضغط على السُّ  – 3% – organization
األياء الفقيرة، حماية حقوق اإلنسان واملواطن، حقوق املقعدين، حقوق املثليني واملثليات جنسيا، 
مختلفة:  منظمات  بني  ائتالفات  أقيمت  وقد  شابه.  وما  معنفات،  نساء  األجانب،  العمال  حماية 
معارضة لشق شارع عابر إسرائيل، معارضة لكمائن األسماك في خليج إيالت، ائتالف نساء من 
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ياسّي الصرف أقيمت املئات، بل آالف املنظمات  أجل السالم، وغيرها. أيًضا على املستوى السِّ
رأسمالي  توّجه  ذات  بعضها  اليمني،  في  اآلخر  والبعض  اليسار  في  بعضها  املختلفة،  املدنّية 
وبعضها ذات توّجه اشتراكي، بعضها َعلمانّي متاما وبعضها ديني محض. وأقيمت في إسرائيل 
أيًضا منظمات مدنّية هادفة علنا إلى التحذير من مغبة ارتكاب أعمال أو القيام بنشاطات مضرة 
أو غير سليمة من قبل مؤّسسات السلطـة، مثال، احلركة من أجل جودة احُلكم في إسرائيل، التي 
ف أهدافها على النحو  بدأت عملها منذ مطلع سنوات الـ 90. وكما جاء في مستنداتها فهي تعرِّ

التالي: 

قيم  ثقافة سياسّية معتمدة على  تعزيز  تعمل على  احُلكم في إسرائيل  “احلركة من أجل جودة 
الدميقراطيـّة، سلطة القانون، االستقامة وجودة احلكم. احلركة غير سياسّية ومستقلة ومرتكزة 
على آالف األعضاء ومئات املتطوعني. لقد بدأت احلركة طريقها في فترة األزمة االئتالفية، في 
آذار 1990، كحركة احتجاجية، وتألفت من نفر قليل من املضربني عن الطعام، املتظاهرين وأناس 
عاديني، بهدف التغيير وخلق نظام سياسّي سليم. ومنذ ذلك احلني تعمل بدائرتني: الدائرة القانونّية 
والدائرة التربوية. )....( ومع مرور السنوات أصبحت احلركة “امللتِمس العاّم” األهم في إسرائيل 
وبواسطة “خط الطهارة” حظيت بثقة الكثير من املواطنني في البالد، الذين يتطلعون إلى حلول 
احلركة  تطرح  مشاكلهم.  لتعالج  إليها  ويتوجهون  السليمة  غير  العاّمة  ولإلدارة  للخروق  شافية 

مواضيع هامة على جدول األعمال الّشعبي العام بواسطة نشاطات واسعة في مجال التوعية”.
يتطلب املجتمع املدنّي النشيط والفعال تعليم املواطنني بصورة متواصلة من أجل اليقظة واملشاركة. 
وبالفعل، صار هذا النشاط أكثر رواجا وشيوعا، والسيما عبر شبكة االنترنت. إلقاء نظرة خاطفة 
على محركات البحث تظهر أنه توجد في البالد عشرات املواقع العاملة في هذا املضمار. وقد 
ف “برنامج أومتس” )اختصار لكلمات: مواطنة ومشاركة شعبية باللغة العبرية(، مثال، نفسه،  عرَّ
من خالل صفحته األولى على الشبكة والتي وهو مشروع مشترك للحركة من أجل جودة احُلكم في 

إسرائيل ومركز التكنولوجيا التربوية املوجهة لتالميذ ملدارس اإلعدادية والثانوية:
“املجتمع الدميقراطّي الذي نعيش فيه أنشاه أشخاص أرادوا احملافظة على حرياتهم وعلى 
قدرة التأثير على حياتهم في غالبية املجاالت – من خالل تأسيس مجتمع متعّدد األلوان. من 
أجل تنفيذ ذلك، املطلوب: توّجه أخالقّي )للتمييز بني اخلير والشر، بني العادل وغير العادل(؛ 
تغييرات في  إدخال  إمكانية  االتفاق على  له؛  وفقا  األمور  االتفاق على طريق مختار جتري 
الطريق املختار بناء على الظروف. )....( في املجتمع الدميقراطّي ُيدعى كّل مواطن )نعم، 
أنَت وأنِت أيضا( لالنتباه إلى ما يحدث حوله، وان يزيد من اطالعه حول سلطة القانون، ثقافة 
لفحص  املواطن  ُيدعى  كذلك  املدنّي.  واملجتمع  املواطن  حقوق  الدولـة،  مؤّسسات  السلطـة، 
لطات  معايير سلوك وعمل منتخبي اجلمهور واملوظفني في القطاع العام، وإجراء حوار مع السُّ

وممارسة حقه في املشاركة والتأثير”.
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ياسّي الصرف  ه السِّ نشرت الصحافة في اآلونة األخيرة حول تزايد املنظمات املدنّية ذات التوجُّ
والتي متثل مصالح الطبقة الوسطى “التي تلقت ضربات قاصمة خالل العقدين اخليرين: غالبيتهم 
ياسة، وعلى الرغم من ذلك فهم مستعدون للغوص في  شباب يافعون ميقتون ما حدث في السِّ
املستنقع اآلسن للكنيست القادمة”. تدعي الكاتبة أن غياب املظاهرات وسائر مظاهر االحتجاج 
في إسرائيل خالل السنوات األخيرة بعد سنوات كنا شهودا فيها على تنظيم مظاهرات من قبل 
بتفكيك  الّدستور واملطالبني  الذين يعانون من مشاكل في املسكن ومعارضي االحتالل، أنصار 
املفاعل النووي، هو واقع مضلل، يحجب الغليان الّشعبي املوشك على االنفجار. وهي ترى أن 
هناك ثالثة أنواع رئيسية من التنظيمات: األول معني بإعادة النظام إلى نصابه بدون التسبب 
االحتياطية  اخلدمة  واجب  بتوزيع  تطالب  التي  “يقظة”  حركة  )مثال،  مبنوي  اجتماعّي  بانقالب 
اإللزامية بصورة متساوية أكثر(. النوع الثاني أراد سياسة جديدة، في ُصلبها مشاركة متزايدة 
للدولة في االقتصاد ملنع انهيار اخلدمات االجتماعيـّة العاّمة وحتى إعادة بنائها )مثال، مجموعة 
إلى سابق  الرفاه  دولة  يعيد  جديد  دميقراطّي  أعمال  جدول  تأسيس  إلى  تدعو  “يسود” –التي 
عهدها(. النوع الثالث من التنظيمات مختلف في جوهره عن النوعني السابقني ويعبِّر عن محاولة 
النَُّخب االقتصادّية السياسّية القدمية التي تشعر بخطر الزلزال في تسبيق الدواء للعلة املرضية، 
ياسة )مثال، مجموعة دوف الوطمن تأسيس وتسويق حزب  لعدم فقدان هيمنتها في االقتصاد والسِّ

العمل حتت اسم ماركة مختلفة(.
في  املدنّي  املجتمع  درجة  أية  إلى  منقسمة  الباحثني  بني  اآلراء  أن  إلى  اإلشارة  ذلك جتدر  مع 
الرئيسيني  الالعبني  قبل  من  محكوما  زال  ما  برمته  اجلهاز  أن  أو  فعال،  “مدني”  هو  إسرائيل 
اآلخرين: الدولـة واملؤسسة السياسّية من جهة، واملنظمات االقتصادّية من اجلهة األخرى. الذين 
يتناولون هذا السؤال يهمهم إلى حد كبير أمر التمويل ملنظمات القطاع الثالث. البحث الذي أجراه 
املركز اإلسرائيلّي لبحوث القطاع الثالث والذي كنا قد نوهنا إليه من قبل يشير إلى التناقض، حيث 
إن مساهمة الدولـة في متويل هذه املنظمات كبيرة للغاية - %64 من امليزانيات تأتي من القطاع 
العام، وفقط %26 من املدخوالت هي مدخوالت ذاتّية و – %10 من التبرعات. مما يثير عالمات 
استفهام بخصوص درجة الفصل احلقيقي بني املجتمع املدنّي والدولـة في إسرائيل. وتذكر يعيل 
يشاي، الباحثة في احلركات االجتماعيـّة في إسرائيل أنه على الرغم من االزدياد في الفصل بني 
هذه احلركات واألحزاب السياسّية املمأَسَسة فال يزال الفصل غير شامل، وأن سيطرة األحزاب 
ل الحقا، فإن األحزاب تراجعت، فعال، خالل  على هذه احلركات ما زالت ملموسة. وكما سنفصِّ
العقود األخيرة، غير أن احلركات املدنّية لم حتّل محلها في مركز اخلريطة السياسّية االجتماعيـّة. 

ياسّي. بل على العكس، فإن احلركات تعتبر الساحة احلزبية منطلقا للتأثير السِّ

ه الباحث اوري بن إلعيزر نقدا أشد بسب عدم قدرة، أو باألحرى فشل املنظمات املدنّية،  ويوجِّ
اجلمعيات واحلركات املختلفة في إسرائيل في تكوين مجتمع مدني حقيقي. وهو يقول في هذا 
التُّراث اجلماعّي، على غرار املجتمع اإلسرائيلّي، فإن موتيف  املضمار إنه في املجتمعات ذات 
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تأثير  عن  بالضرورة  املشاركة  تتمخض  أن  بدون  تقديسية  مراسم  ويغدو  بل  ُيرعى،  املشاركة 
شعبي. ويرى الباحث أن مصطلح املجتمع املدنّي هو محاولة إلنشاء سور واٍق حول احلياة املدنّية 
من تغلغل الدولـة، الرأسمالية أو االجتماعيـّة، بواسطة تأسيس مجال جديد من العمل والوعي. 
ي وعي “نظام اجتماعّي” باملقارنة  ولكن، حسب تقديره، فإن التنظيمات املدنّية في إسرائيل ال تنمِّ

مع “جهاز سياسّي”. 

وعليه، وحتى إذا كانت إسرائيل تفقد طابعها كمجتمع سياسّي، غير أنها ال تتحول إلى مجتمع 
مدني وإمنا إلى مجتمع “املواطنني”. ويقترح الباحث أن التغيير الذي تشهده إسرائيل ليس في 
الواقع جوهرّيا كما نتصور، وأنه في الواقع: “ُيَخيَّل انه ال يدور احلديث حول تغيير عارم، وليس 
“في أزمة الدولـة”، وإمنا في مبنى إدارّي على مستوى الدولـة مهيمن ال يعي امتصاص سياسة 
اجلمعيات فحسب، وإمنا أيًضا إبداء مرونة ومالءمة نفسه معها. هكذا، يدا بيد، تخطو اجلمعيات 
مع أجهزة الدولـة ومع قوى السوق صوب إسرائيل التي هي ليبرالّية أكثر لكنها ليست أكثر حرية 

بالضرورة. في هذا املفهوم، من احملتمل أن تكون اجلمعيات قد شكلت خيبة أمل”.

أمناط املشاركة
تثبت األبحاث التطبيقية أن هناك “تأثير انزالق” )spillover effect( بني نشاطات غير سياسّية 
الكبير  العدد  املجتمعات ذات  السياسية في  وسياسّية. وقد وجدت األبحاث أن نسبة املشاركة 
نسبة  هي  فيها،  الكبيرة  املشاركة  وذات  احمللي  املجتمع  مستوى  على  التطوعية  املنظمات  من 
مرتفعة أيًضا. وتشير األبحاث كذلك إلى أن األشخاص الذين يعملون في أماكن عمل يشارك 
فيها العمال في اتخاذ القرارات، فإنهم سيميلون لالهتمام واملشاركة بصورة أكبر على املستوى 
جماعاتهم  في  كبير  حد  إلى  املشاركني  األشخاص  على  أيًضا  ينسحب  ذاته  األمر  ياسّي.  السِّ
الدينّية. ووجدت األبحاث أيًضا أن التنظيمات غير السياسّية، مثل جلان األحياء، جلان األماكن 
املقدسة املختلفة والتنظيمات الناشطة من أجل تقدمي املساعدات واملعونات للمحتاجني، تقوم في 
ياسّي في املرحلة الثانية. أي انه تنبثق  الكثير من األحيان، بتوفير بنية حتتية تنظيمية للحشد السِّ

منها في مرحلة معينة تنظيمات سياسّية.

في هذا السياق ميكن اإلشارة إلى ما يعرضه لستر ميلبرث Lester Milbrath اخلبير في العلوم 
املشاركة  أمناط  يقسم  للمواطنني، حيث  السياسّية  املشاركة  أمناط  لتدريج  سلّم  من  السياسّية 
املتعارف عليها في السياق األمريكّي، الذي ال يختلف جوهرّيا عن النمط اإلسرائيلّي، لثالث فئات 
رئيسية، حسب الكثافة اآلخذة في االنخفاض للنشاط املطلوب – املجموعة األولى )الفئات 6-1(، 
املتوسط  املستوى  في  الثانية  على  “نشاط مصارعة”، وُيطلق  اسم  عليها  ُيطلق  نشاطا،  األكثر 
)7-9( اسم “نشاطات التغيير”، أما املجموعة الثالثة، التي تتطلب أقل قدر من النشاط )14-10( 
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فُيطلق عليها اسم “نشاطات مشاهدة”. وحسب هذا التحليل فاملشاركون في أعلى مستوى من 
النشاط هم “املصارعون”، وهم الالعبون الرئيسيون في املسرحية السياسّية، بينما املنتمون إلى 
النوع الثالث فهم الذين يشاهدونهم، من بعيد، ويشاهدون ما يحدث في احللبة. فئات املشاركة، 

وفقا ملا يطرحه الباحث Lester Milbrath هي:

وبطبيعة احلال، كلما ارتفع مستوى النشاط انخفض عدد املواطنني الذين يتولون املسؤولّية. وطبقا 
للمصطلحات التي يستخدمها الباحث Lester Milbrath فإن عدد أعضاء “املصارعة” هو صغير 
دائما، السيما باملقارنة مع عدد املشاهدين. كما يقترح الباحث بعض املقاييس العاّمة لتصنيف 
النشاطات السياسّية: نشاطات في املدى اخلاص باملقارنة مع نشاطات علنية على املأل؛ نشاطات 
“من فوق”؛ نشاطات  تعليمات  باملقارنة مع نشاطات حسب  الذاتية  املبادرة  إلى  تعود جذورها 
متقطعة باملقارنة مع نشاطات متواصلة؛ نشاطات لفظية باملقارنة مع نشاطات غير لفظية وغير 

ذلك من املقاييس.

وخصوصا  للمؤسسة،  التابعة  السياسّية  األطر  في  يجري  الذي  النشاط  بني  آخر  فرق  وهناك 
حقوق  منظمات  مثل  املؤسسة،  خارج  اطر  في  يجري  الذي  النشاط  وبني  السياسّية،  األحزاب 
اإلنسان، احلركات االجتماعيـّة وما شابه. عندما يدور احلديث عن نشاط خارج املؤسسة، فإّن 
احد أهم املقاييس هو االنصياع للقانون. ومثال، بينما عادت حركة “السالم اآلن” للتصريحات 
طوال سنوات بأنها ملتزمة بعدم جتاوز القانون، فإن حركة “يوجد حد”، التي تدعو إلى رفض 
فض، الذي ُيعّد غير قانونّي  تنفيذ اخلدمة العسكرّية ال تتورع عن اجتياز هذا اخلط، وتعتبر الرَّ
ياسّي الّراهن، حيث يعمل القانون، كما يرى أعضاء هذه  قطعا، بأنه تصرف الئق في السياق السِّ

احلركة، على خدمة أهداف غير أخالقّية.

تعريف  في  وأخرى  دولة  وبني  وآخر  مجتمع  بني  ملحوظة  فوارق  هناك  أن  إلى  اإلشارة  يجب 
املسموح واملمنوع في إطار النشاط املدنّي. وبالتالي يوجد لكّل إطار اجتماعّي سياسّي “مدى 
ر اخلروج عنه استعمال عقوبات قانونّية أو اجتماعيـّة. وكما ميكن االستنتاج  إلهام” خاص به، يبرِّ
من اجلدول التالي، فإّن غالبية مواطني دولة إسرائيل مقتنعون أن املشاركة املدنّية يجب أن تتم 
في إطار القانون فحسب – وبالتالي فهم ال يقبلون أي احتجاج غير قانونّي، حتى إذا لم يتصف 

بالعنف، فكم باحلري إذا كان ينطوي على العنف.
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ـّة* / آسا كاشير “املّس” باملشاعر واملصلحة العاّمة في دولة يهودّية دميقراطي

مالحظات فلسفية بشأن ميترال

لطات املختصة وطلبت السماح لها باستيراد حلوم  لقد توجهت الشركة امللتمسة مرارا إلى السُّ
القرارات في املاضي  هاتها ُرفضت. وقد اعتمدت  دة إلى إسرائيل، غير أن جميع توجُّ مجمَّ
على سياسة مّت حسبها تركيز استيراد اللحوم بيد احلكومة لدواعي ضرورة احلاجية واحلاجة 
حليازة احتياطي طوارئ منه. وفي الواقع، فإن احلكومة ال تستورد عادة إال اللحوم احلالل، 
ياسة تغيرت مع مرور الزمن ومت تبني موقف جديد يتّم مبوجبه خصخصة  بيد أن هذه السِّ
بأنها لن تستطيع اشتراط تقدمي  لطات املختصة  السُّ اللحوم. لكن، عندما اعتقدت  استيراد 
الرخص إال للمستوردين الذين سيلتزمون باستيراد اللحوم احلالل فقط، تقرر إرجاء تنفيذ 
ياسة اجلديدة إلى أن ُتْدَرج في القانون. ردا على االلتماس املقدم ضّد هذا القرار أشارت  السِّ
لطات بأنها مصّرة على سياسة اخلصخصة، غير أنها تطلب إرجاء تطبيقها إلى حني قبول  السُّ
الكنيست قانونا يتيح اشتراط استيراد اللحوم احلالل فقط. ومت االدعاء بأن تقييد استيراد 
اللحوم احلالل مطلوب ملنع “املّس” مبشاعر اجلمهور املتدين، ومن أجل تطبيق اتفاق ائتالفي 
مة. في قبولها لاللتماس أقرت  التزم فيه رئيس احلكومة بالعمل على منع استيراد حلوم ُمَحرَّ
محكمة العدل العليا، من ضمن قرارات أخرى، أنه في ظل غياب اتفاق في القانون ُيْحَظر على 
باملشاعر الدينّية، إال إذا كان “املّس”  السلطـة املختصة التفكير في اعتبارات ملنع “املّس” 
في  اجلمهور  من  الَعلمانّي  باجلزء  ملموس  ضرر  ُيَتَوقَّع  وال  ومثبتا،  واضحا  املشاعر  بهذه 
أعقاب اخلطوة الهادفة إلى منع “املّس” باجلزء املتدين منه. ال ميكن لالتفاق االئتالفي تسويغ 
اعتبارات كانت ممنوعة بدون االتفاق. طاملا لم تغيِّر الكنيست القانون – وهو تغيير بحاجة إلى 
لطات املختصة  فإن على السُّ حرية العمل –  غالبية ساحقة، كما ورد في القانون األساس – 

العمل على أساس األحكام املعمول بها.
إن قرار محكمة العدل العليا بخصوص ميترال )احملكمة العليا 3872/93 ميترال م.ض. ضّد 
رئيس احلكومة ووزير األديان، السيد إسحاق رابني وآخرين( يعتمد على بعض املبادئ التي 
ُتَعدُّ أساسّية للغاية وعمومية إلى درجة أن فيها اهتماما ليس فقط من وجهة النظر املعيارية 
لألحكام، التي اعتاد رجاالت القانون عليها، وإمنا أيًضا من وجهة النظر املعيارية للعدل والتي 
يتولى مسؤوليتها الفالسفة. ُيكتب هذا املستند من وجهة نظر مبادئ العدل التي ينبغي أن 

ر كنطاق منصف لتطبيق الشراكة املدنّية.  تكون في ُصلب النظام الدميقراطّي، بينما ُيَفسَّ

אסא כשר )2000(. רוח איש, עם עובד ו"עמותת יהורז", תל אביב.   *
كاتب املقال آسا كاشير هو أستاذ الفلسفة في جامعة تل أبيب وحائز على درجة بروفيسور في املوضوع.    **
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“املّس” باملشاعر
إننا جند في صلب قضية ميترال االدعاءات حول ما ُيوصف كـ “مساس باملشاعر الدينّية”. 
لنستطيع استيضاح اجلوهر األخالقّي لالدعاء حول مساس ما، يجب أن يكون أمامنا وصف 
واضح للمساس املذكور مبختلف مرّكباته: َمن وقع عليه “املّس” )املَُساء إليه(، من الذي َمّس 
باآلخر )“املسيء”(، وما هو “املّس”. نسبِّق، إذن، استيضاح جوهر ما ُيوصف كـ “مساس 
مبشاعر” معينة أو “مساس مبشاعر دينّية” على املكانة األخالقّية الدعاءات بخصوص األعمال 

التي ُتوصف كـ “مساس مبشاعر” ما.
مبشاعر  “املَُساء إليه”: العبارة الرائجة الواردة أيًضا في قرار احُلكم الذي أمامنا، “املّس” 
اجلمهور املتدين”، غير ساذجة كما هي رائجة. حتى إذا غضضنا الطرف عن الغموض الشائك 
في عبارة “اجلمهور املتدين”، فما زال ثمة متسع لتوجيه األسئلة، ما معنى “مشاعر جمهور” 
مبشاعر جمهور” معني  ص ما ُيسمى بـ “مشاعر اجلمهور”، ما معنى “املّس”  ما، كيف نشخِّ

ص مساسا كهذا بالقدر املطلوب لتوطيد ادعاءات معيارية ما. أو آخر، وكيف نشخِّ
إّن التعابير التي تنسب جلمهور كبير مفهوم حياة فرد ما هي تعابير غير نادرة: “ويرى الّشعب 
ُدوا أيام األنوار  أن موسى قد تلكأ في النزول”، كما تقول التوراة”، “والحقا أتى أبناؤك..وحدَّ
الثمانية هذه”، كما ورد في أحكام الصالة، و“الّشعب قرر”، كما نقول في يومنا هذا. لكن، 
كلما باتت هذه التعابير أكثر رواجا، فال يعني أن معناها واضح: هل “ويرى الّشعب” معناه 
انه رأى كّل واحد وواحد من أبناء الّشعب؟ هل “أتى أبناؤك وحددوا” معناه انه حدد البعض 
من أبنائك وما حددوه ُقِبَل من قبل اآلخرين؟ هل “الّشعب قرر” معناه أّن كّل واحد من غالبية 

الّشعب قد قرر؟
مبشاعر اجلمهور  لتجاوز املشكلة الشائكة في تأويل هذه التعابير، نفترض أن تعبير “املّس” 
مبشاعر إنسان متدين منوذجي”. يكون “املَُساء إليه” في  ر مثل تعبير “املّس”  املتدين” ُيَفسَّ
نقاشنا، إذن شخًصا مفرًدا واحًدا، وما ُيْطَرح على جدول األعمال سيكون ادعاءات بخصوص 
مبشاعر إنسان مفرد. مع ذلك، فإن الشخص الذي نتصوره، من أجل النقاش، ال  “املّس” 
يكون مبثابة وحيد وخاّص، استثنائي في مضمون مشاعره أو مبدى حساسيته، وإمنا ِمثل 

كثيرين آخرين في نفس اجلمهور، فيما يتعلق مبشاعره الدينّية.
“املسيء”: أيًضا هوية الشخص “املسيء”، في الشأن الذي نتناوله هنا، غير واضحة كما 
“قد  هم  ى ضدَّ عَّ املُدَّ يقول  كما  هنا هو  نتناوله  الذي  “املّس”  كان  إذا  األولى.  للوهلة  نتخيل 
كما جاء في  مة إلى البالد،”  يتسبب في أعقاب فتح األبواب أمام استيراد واسع للحوم ُمَحرَّ
قرار احلكم، فإن “فتح األبواب” ليس إال ما في أعقابه قد يحصل “املّس”، أي، ظاهريا، هو 
مة إلى البالد على نطاق واسع”. وإمنا ال ُيْعَقل، أن “استيرادا واسعا”  “استيراد للحوم ُمَحرَّ
كهذا يكون هو نفسه نفس “املّس” املباِشر، إذا لم يكن استيرادا واسعا يتمخض عنه تسويق 
في  السلبي  الديني  األمر  إّن  واسع.  نطاق  على  مة  احمُلَرَّ اللحوم  استهالك  يسفر عن  واسع 
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مة مُيكن أن ميتد حتى “فتح الباب” إياه ِمن ِقَبل احلكومة، لكن جذوره تعود إلى  اللحوم احمُلَرَّ
احلظر الديني على تناول مثل هذه اللحوم. 

الذي ميس باإلنسان املتدين النموذجي، إذن، ليس احلكومة، “التي تفتح األبواب”، وليست 
بني  الوسيطة  التسويق،  شبكة  وال  الواسع”،  “االستيراد  عن  املباشرة  املسؤولة  الشركة، 
مة  ُمَحرَّ تناول حلوم  يرغب في  الذي  اليهودّي  ذاته، وهو  واملستهلك، وإمنا األخير  املستورد 

على مائدته. 
مة، وإذا كان “املَُساء إليه” في  “املّس”: إذا كان “املسيء” يهودّيا معينا، بينما يأكل حلوما ُمَحرَّ
مشاعره يهودّيا متدينا منوذجيا، فإنه لكي يكون أمامنا مساس واضح فعال، يقوم “املسيء” 
بتسبيبه للمصاب بـ “املّس”، علينا العثور على سلسلة واضحة من األسباب، يكون في أحد 
طرفيها “املسيء” الذي يتسبب بـ “املّس”، أو على األقل يساهم بصورة ملموسة بنشوئه، وفي 

الطرف الثاني “املَُساء إليه” الذي يعاني من النتائج.
أين هي سلسلة األسباب املطلوبة؟ ماذا يربط سببيا عمل “املسيء” الذي يتناول في بيته حلوما 
مة، مع املشاعر املَُساء إليه بها لدى “املَُساء إليه”، في بيته، سرا بني أبناء جماعته، أو  ُمَحرَّ
بني أهل بلده؟ يرى العقل السليم انه ال توجد مثل هذه األسباب املنطقية. فيما يتعلق باملشاعر 
م،  املَُساء إليها لدى “املَُساء إليه”، فإن ما يتسبب بـ “املّس” ليس تناول وجبة من الطعام احملرَّ
وإمنا الظهور، في وعي “املَُساء إليه”، لالدعاء احلقائقي بأن مثل هذه األفعال، واملقصود تناول 

مة، موجودة بني اليهود. أغذية ُمَحرَّ
ما دور “املسيء” في ظهور مثل هذا االدعاء احلقائقي؟ وصحيح، أنه يجوز أن يكلف اإلنسان 
تسويغا  اإلنسان  يعطي  أن  يجوز  لذا،  ذوقه.  ذاك، حسب  أو  كهذا  اسم  إطالق  عناء  نفسه 
مة. لكن، عموما، ال يكلف الناس أنفسهم عناء ترويج  لالدعاء احلقائقي ألنه بحاجة للحوم ُمَحرَّ
تفاصيل قائمة الطعام التي يتناولونها في بيوتهم على عموم الناس. وعليه، فإن “املسيء” ال 

يتحمل مسؤولّية ظهور ادعاء حقائقي بخصوص أغذيته في وعي “املَُساء إليه”.
لذا، نسبة “املّس” بني “املسيء” وبني “املَُساء إليه”، في الشأن املطروح أمامنا، ليست نسبة 

املّس االعتيادي، كاملّس بني السارق وضحيته، وإمنا النسبة اخلاّصة التالية:
ادعاء حقائقي يظهر في وعي إنسان متدين؛   .1

الشخص  هو  وصار  مشاعُرُه  ت  ُمسَّ فقد  وعيه،  في  احلقائقي  االدعاء  هذا  ظهور  منذ   .2
“املَُساء إليه”؛ 

مة؛ حسب االدعاء احلقائقي، هناك يهود يتناولون حلوًما ُمَحرَّ  .3
مة وبالتالي فهو “املسيء”؛ فالن هو يهودّي يتناول حلوًما ُمَحرَّ  .4

وكذلك:
على الرغم من أن فالن، “املسيء”، يؤكد من خالل تناوله الطعام احملرم االدعاء احلقائقي،   .5

مة، فليس هذا ادعاًء حقائقّيًا حياله؛ بأن هناك يهودا يتناولون حلوًما ُمَحرَّ
على الرغم من أن فالن، “املسيء”، يؤكد من خالل تناوله الطعام احملرم االدعاء احلقائقي،   .6
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مة، فليس هو املسؤول عن هذا االدعاء احلقائقي في  بأن هناك يهودا يتناولون حلوًما ُمَحرَّ
وعي “املَُساء إليه”.

يقف في ُصلب “املّس”، إذن، ادعاء حقائقي. مبا أن “املسيء” يفعل ما يفعله، ادعاء حقائقي 
حقيقي. بينما يظهر هذا االدعاء احلقائقي في وعي شخص متدين منوذجي، فإن مشاعره 
مُتّس، ويصبح هو “املَُساء إليه”. إلى أي مدى تكون في محلها الشكوى التي يقدمها املَُساء 
إليه ضّد “املسيء”، حول “مساس” من هذا القبيل. هذا ما سوف نستوضحه الحقا، لكن منذ 
اآلن ملسنا من “املّس” املوجود أمامنا أن هذا “املّس” ال ينسجم مع “املّس” حسب املواصفات 

املتعارف عليها. 
باملشاعر يبدو لنا مفهوما ضمنا وساذجا.  “املّس” باملشاعر: املعنى الشامل لتعبير “املّس” 
إذا قام شخص باالستهزاء بعمل إبداعي قام به شخص آخر في حضوره فعندئذ ِمن شأنه 
مبشاعره. إذا تكلم شخص ما بصورة سلبية حول طبيعة ولد ما، بحضور والديه،  “املّس” 
مبشاعرهما. الذي ميس مبشاعر اآلخر يتسبب له مبشاعر سلبية، مبثابة  فمن شأنه “املّس” 

إهانة، مبثابة ألم.
وفي احلقيقة فإن عبارة “املّس باملشاعر” حتضنا على التفكير بالوضع املوصوف بواسطة 
التعبير  وتقليص  أمالكه،  قيمة  بتقليل  منوط  الغير  بصحة  الفعلي  “املّس”  املشوهة.  صورته 
لديه  يوجد  كَمْن  يبدو  الغير  فإن  هذه،  “املّس”  أعمال  من  واحد  كّل  في  الفعلي عن حريته. 
شيء ما، )صحة، أمالك، حرية( وهو ما حلق به ضرٌر من قبل “املسيء”. غير أن “املّس” 
باملشاعر ال يتبلور على هذا النحو. “املّس” باملشاعر غير منوط بإحلاق أضرار باملشاعر، وال 
يقلِّل من قيمة املشاعر أو يقلص من التعبير العملي الفعلي عنها، بل على العكس، فإن “املّس” 
باملشاعر الدينّية ليس فقط غير منوط بالتسبب بأضرار للمشاعر الدينّية لدى “املَُساء إليه”، 
فقد جتعلها أعمق، وليس فقط أنها ال تقلِّل من قيمتها، بل من املمكن أن تزيد منها، ويقينا 
فإن “املّس” ال يقلص من التعبير عنها، وإمنا يزيد من التعبير عن املشاعر. إن النقاش حول 
مسألة معينة تنطوي على “مساس” باملشاعر جديرة، إذن، أن ال تتم على خلفية صورة مضللة 
ملشاعر اإلنسان، وكأنها مماثلة لصحته، أو أمالكه أو حريته وقابلة للمساس مثلها. بدال من 
ة لـ “مساس مبشاعر”، ُيْسَتْحَسن أن تكون هناك صورة لتكوين شعور غير  الصورة احلاضَّ

مرغوب فيه. 
باملشاعر الدينّية إلنسان هو التسبب بحدوث شعور سيئ  “املّس” باملشاعر الدينّية: “املّس” 
أشبه بألم نفسي، على خلفية دينّية. قد يعتقد شخص متدين أن الشريعة ملزمة لكافة اليهود 
على اإلطالق، وأنها ال تقتصر على املتدينني فحسب، بدون أن يتكون لديه شعور سيئ عند 
مشاهدته يهودا ال يتصرفون حسب الشريعة. ومع ذلك، ليس من املستبعد أن يكون هناك 
وليس من  مة.  ُمَحرَّ يتناول حلوما  يهودّي  شخص متدين يشعر بسوء عند مشاهدة شخص 
املستبعد كذلك أن ينتاب اليهودّي ألم نفسّي عندما يعلم في سريرته أن هناك يهودا يتناولون 
مة. ال أدري إلى أي مدى من املمكن أن يكون الشعور بألم نفسي منتشرا، لكن  حلوًما ُمَحرَّ
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ليس هناك أي داع للتنكر لهذه اإلمكانية. “املَُساء إليه”، في القضية التي نتناولها هنا، هو 
شخص متدين، منوذجي، وهذا هو ميله النفسي، أن يشعر بألم ما، عندما يخطر بباله أن 

مة. بعض اليهود يتناولون حلوًما ُمَحرَّ
وكما أسلفنا، في ُصلب “املّس”، ذلك الشعور غير اللطيف، ما يشبه األلم النفسي، على خلفية 
دينّية، جند ادعاء حقائقيا بخصوص هذه الظاهرة أو تلك، عبر تصرف يهود غير متدينني. إن 
هذا االدعاء هو ادعاء حقيقي، كما يظهر، مثال، من كون “املسيء” يفعل ما يفعله. بينما يظهر 
هذا االدعاء احلقائقي في وعي إنسان متدين منوذجي، كادعاء حقيقي، ينشأ شعور سيئ، 

على غرار الشعور بألم، وبالتالي فهو “املَُساء إليه”.

“املّس” باملشاعر الدينّية: حقوق املواطن 
على خلفية هذا الفهم الدعاءات حول “املّس مبشاعر دينّية”، نتناول قضايا مركزّية تناط هذه 
نظام دميقراطّي  كّل  أساس  في  العدل  مبادئ  من  األساسّي  املستوى  على  بها،  االدعاءات 

حقيقي.
احلقوق  مجال  في  املنشودة  التسويات  هل  هو،  البحث  بساط  على  املطروح  األول  السؤال 
السياسّية للمواطنني تفسح املجال العتبارات احلماية من “املّس مبشاعر دينّية”. حتى قبل أن 
منخر عباب هذا السؤال، واضح أن النزاهة، التي تشكل ُصلب مبادئ العدل، ال تتيح إفساح 
املجال العتبارات خاصة من احلماية من مغبة “املّس مبشاعر دينّية” بالذات. في مجال احلقوق 
السياسّية للمواطنني ال ميكن أن يكون هناك فارق بني ما يكمن في وجهة نظر عقائدّية معينة 
وبني ما يكمن في وجهة نظر أخرى، بني ما ال بد منه حسب منط حياة مذهب ديني وما ال بد 
منه حسب منط حياة مذهب إنسانّي، بني مشاعر األلم النفسي على خلفية دينّية وبني مشاعر 
األلم النفسي على خلفية نباتية أو على خلفية أخرى. وهذا يعني أن هناك مجاال العتبارات 
احلماية من “املّس باملشاعر الدينّية” فقط إذا كان هناك مجال العتبارات احلماية من “املّس” 
باملشاعر” على خلفية وجهة نظر وقناعة، ذوق أو منط حياة معني. وبالتالي، ُيْسأل السؤال، هل 
تفسح التسويات املنشودة في مجال احلقوق األساسّية للمواطنني املجال العتبارات احلماية 

من “مساس مبشاعر” ما.
فيها  ينتاب  حالة  مع  باملقارنة  إليه”  “ُمَساء  بأنه  إنسان  يشعر  ال  أن  األفضل  من  ظاهريا، 

اإلنسان شعور من هذا القبيل، طاملا كان هذا بالنسبة له شعورا سيئا، غير مرغوب.
وبالفعل، لو كان باإلمكان حماية إنسان ومنعه من أن يكون ُعرضة حلاالت تتسبب له مبشاعر 
سلبية ال يريدها لنفسه، فمن املؤكد كان ُيَحبَّذ القيام بذلك، طاملا كان بإمكاننا القيام بهذه 

اخلطوة بدون إحلاق “املّس” بغيره.
مة يتسبب بخلق شعور سيئ لدى شخص ما فمن املفّضل حمايته  إذا كان تناول اللحوم احمُلَرَّ
من ذلك، من خالل إعداد وتزويد أغذية بديلة، طاملا أمكننا القيام بذلك بدون إحلاق “املّس” 
بغيره. لكن املشكلة، في كثير من األحيان، أنه ميكن حماية شخص ما من مثل هذه احلاالت 
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التي قد تسبِّب له مشاعر غير محبذة له، فقط في حال إحلاق مشاعر سلبية بغيره فقط. إذا 
كان منظر “ملحمة” أو مجرد الفته مكتوب عليها كلمة “ملحمة” يسبِّب إلنسان مشاعر سيئة 
فيمكن حمايته من خالل منع إقامة مالحم في العالم، لكن مثل هذه اخلطوة من شأنها أن تسبِّب 

شعورا سيئا ألصحاب املالحم وللمستهلكني الذين يشترون منها اللحوم التي تناولونها.
السؤال التالي املطروح على بساط البحث هو، إذن، كيف ميكن التوصل بصورة منصفة إلى 
تسوية عادلة لصراعات من هذا القبيل بني مواطن، يسعى إلى حماية نفسه من حاالت تتَسبَّب 

له مبشاعر سيئة، وبني مواطن آخر يسعى هو اآلخر إلى حماية نفسه.
ر  أحد مبادئ العدل التي من املفروض أن ُتَطبَّق في النظام الدميقراطّي يقول إنه ال يوجد مبرِّ
للمواطنني، إال من منطلق الضرورة في  أخالقّي لفرض قيود معينة على احلقوق األساسّية 
تقييد حق ما لتمكني كافة املواطنني من االستفادة منه والتمتع به، بحيث يتّم ذلك على قدم 
للجميع نفس املقدار  ُيتاح  التمتع بحقوق أساسّية أخرى، بحيث  لتمكينهم من  املساواة، أو 

املتساوي.
وبالتالي، ثمة تبرير أخالقّي لفرض قيود على حق املواطن في العمل كما يشاء، بتسويغات 

حماية غيره من إحلاق شعور سيئ به، فقط إذا كان مثل هذا التقييد يستوفي ثالثة شروط:
)أ(. حماية اإلنسان من شعور سلبي هي حماية حلريته في مجال أساسّي من حياته؛

)ب(. التقييد هو من قبيل الضرورة القصوى، من أجل احلماية، أي أنه ال مفّر منها، أو من 
مثيلتها؛

)ج(. التقييد متساٍو.
مبا أن حماية حق أساسّي بواسطة فرض قيود على حق أساسّي آخر هي مساس بحّق   

من أجل حماية حق آخر، فمن الالئق أن نطلب من هذا التقييد استيفاء الشرط التالي:
)د(. “املّس” الذي متنعه احلماية من حق معني ُيَحبَّذ أن يكون أشد خطورة من “املّس” الذي 

تلحقه باحلق اآلخر الذي تقيُِّدُه.

ميكن استخالص العبر التالية من الشروط السابقة:
أوال، ال يوجد تبرير أخالقّي لفرض قيد على املواطنني في مجاالت معينة من حياتهم، بتسويغات 
املّس غير املقصود مبشاعر دينّية. يتطلب منا الشرط األخير أن نفحص إذا كان “املّس” الناجم 
الذي متت احليلولة دون حدوثه للمشاعر الدينّية  عن القيد املفروض أشد خطورة من “املّس” 
املذكورة. على سبيل املثال، ميكن أن نفكر باليهود املتدينني الذين تنتابهم مشاعر سلبية عندما 
يفكرون باالدعاء احلقائقي الصحيح، حيث إن هناك يهودا من درجة “الكوهانيم” يتزوجون 
تزود  أن  تستطيع  ومطلقة  “كوهني”  يهودّي  زواج  على  املفروضة  القيود  مطلقات.  يهودّيات 
هؤالء اليهود املتدينني مبناعة من الشعور السلبي، لكننا بسهولة نستطيع أن ندرك بأن الفوائد 
املرجوة أقل من األضرار احلاصلة في هذه احلالة: سيكون مساس هذا القيد بالزوجني أكبر 
من “املّس” الناجم عن القيد إزاء هؤالء اليهود املتدينني. وعليه، فإّن “املّس” احلاصل أكبر من 
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“املّس” الذي منعناه، ألن قرار اإلنسان بأن يقيم عائلة مع شريك حياة، دون سواه، يلعب في 
حياته دوًرا مركزّيا أكبر من الدور الذي يلعبه في وعي يهودّي معني املعيار الديني الذي يحظر 
سلفا، وليس مبفعول ارتدادي، زواج يهودّي “كوهني” من امرأة مطلقة. من احلري بكل إنسان 
أن يكون السؤال: إلى أي مدى تعبِّر حياته عن قيمه وذوقه” في نظره مركزّيا أكثر من أسئلة 

حول مفهوم معني في منط حياة غرباء، غير معروفني، وحتى غير معينني.
مجاالت  في  مواطنني  على  قيود  لفرض  معني  تبرير  يوجد  ال  الثالث،  الشرط  حسب  ثانيا، 
أساسّية من حياتهم، بتعليالت حماية أشخاص متدينني، من مشاعر سلبية تلحق بهم من نوع 
معني، على خلفية قيمهم الدينّية، إال إذا ُفِرَض قيد عام، على كافة املواطنني في مجاالت معينة 
من حياتهم، بتعليل حماية كّل مواطن، من مشاعر سيئة تنتابه في ظروف من هذا القبيل، على 
خلفية قيمه. على سبيل املثال، القيود املفروضة على تناول حلوم بعض احليوانات، على خلفية 
وجهة نظر دينّية ذات معيار يحظر تناول حلوم احليوانات املذكورة، ال ميكن تبريرها أخالقّيا، 
إذا لم تكن منبثقة من قيود عامة ينبثق منها القيد املفروض على استعمال حيوانات معينة في 
إطار “تكفيرات” عشية يوم الغفران، على خلفية وجهة نظر نباتية منطوية على معيار يحظر 

“املّس” بحيوانات غير ضارة.
ثالثا، ميكن االستنتاج من الشرطني الثالث والرابع أنه ال يعقل أن يكون هناك تبرير أخالقّي 
خلفية  على  لديهم  تنشأ  سلبية  مشاعر  من  متدينني،  أشخاص  حماية  لدواعي  قيود  لفرض 
املتعارف  املواصفات  دينّية”، في  “املس مبشاعر  لـ  اخلاّصة  الظروف  في  الديني،  إميانهم 
عليها، أي عندما جند في ُصلب “املّس” ادعاء حقائقيا، وبينما يظهر هذا االدعاء احلقائقي في 

وعي إنسان متدين منوذجي، مشاعره مُتَّس فيصبح هو “املَُساء إليه”.
صلة “املسيء” بـ “املَُساء إليه” هي صلة غير مباشرة وغير سببية. ألنَّ “املسيء” يفعل ما 
إلى ادعاء  املذكور  أفعالهم االدعاء احلقائقي  ل  الذين حتوِّ فإنه واحد من األشخاص  يفعله، 
وعي  في  احلقائقي  االدعاء  ظهور  عن  مسؤوال  نفسه  “املسيء”  فليس  نذكر،  وكما  حقيقي. 
“املَُساء إليه”. ال ُيعقل تبرير أخالقّي لفرض هذه القيود في هذه الظروف، نظرا ألن فرض 
هذه القيود بصورة متساوية، حسب الشرط الثالث، سيتَسبَّب مبساس أصعب وغير مقبول، 

حسب الشرط الرابع.
لو حلقت مشاعر سلبية بشخص معني، على خلفية القيم التي يؤمن بها، عندما يفكر بادعاء 
حقائقي ما، وهو ادعاء حول ظاهرة إنسانّية معينة، لكانت ثمة حجة كافية لفرض حظر على 
كّل نشاط تظهر فيه هذه الظاهرة، ألنه كانت لدينا عندها حجة لفرض حظر على كّل نشاط 
إنسانّي تقريبا. كثيرة هي املثل العليا التي تنبض بها قلوب املخلوقات، وكثيرة هي املخلوقات 
التي تتألم لالعتراف بوجود فجوات بني الواقع وبني املُُثل العليا. لو حمينا اجلميع إلى درجة 
فرض حظر من شأنه حتصني كّل املخلوقات من أوجاع قلب جميع أنصار املُُثل املسموحة، 

لكنا قد منعنا دوران الكرة األرضية.
االعتبارات  أحد  الفردي، وهو  واحليِّز  الّتمييز بني احليِّز اجلماعّي  أهمّية استعمال  من هنا 
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الهامة في قرار احُلكم الذي أصدره سعادة قاضي محكمة العدل العليا ميشال حيشني في 
القضية التي نتناولها. ال توجد صعوبات في تطبيق سيطرة متساوية لكّل مواطن في حيزه 
الفردي اخلاص به، حيث إن كّل مواطن مبقدوره أن يعيش حياته اخلاّصة كما يحلو له. أما 
بخصوص السيطرة الفعلية واملتساوية لكّل مواطن في احليز العام وعلى املأل فإنها سوف 
تقضي على فكرة احليز العام. ال ميكن للحيز العام أن يلبي طلبات كّل مواطن في حتصينه 
من الشعور السلبي الذي من شأنه أن يحصل له في احليز العام في حال مصادفته ظاهرة 

ال تروق له.
ر، على أساس مبادئ العدل في  ميكن، إذن، االستنتاج في قضية ميترال أنه ال ميكن أن نبرِّ
مة، لدواعي حماية مواطنني من  الدولـة الدميقراطيـّة، فرض احلظر على استيراد حلوم ُمَحرَّ

“املّس” مبشاعرهم الدينّية، كما جاء في قرار احلكم.
إذا لم يكن هناك تبرير أخالقّي لفرض قيود في الظروف اخلاّصة للمساس باملشاعر الدينّية، 
في املواصفات احملللة أعاله، ما زال هناك احتمال، بأن ثمة تبريًرا أخالقّيا لفرض قيود في 
ظروف أخرى، ُيْطَرح فيها على بساط البحث أمر التََّسبُّب مبشاعر سيئة، على خلفية اإلخالص 

لقيم معينة.
ل شخص ما املسؤولّية املباشرة عن التسبب  الظروف التي يوجد فيها اتفاق عام، حول حتمُّ
مبشاعر سيئة لشخص آخر، على خلفية القيم التي يؤمن بها اآلخر، هي ظروف ميكن أن 
نفحص إمكانية فرض قيود مانعة فيها، وذلك ليس أقل من إمكانية فحص مثل هذه اإلمكانية، 
عند احلديث عن “ممتلكات شخص”، أو “كرامته واحترامه”، أو “حشمته وحياته اخلاصة” 
أو “سّره” كما ينسجم األمر مع ما جاء في القانون األساس: كرامة اإلنسان وحريته. حسب 
االستنتاجات التي توصلنا إليها أعاله، أي اقتراح لنفرض في هذه الظروف قيوًدا مانعة، عليه 

استيفاء الشروط املذكورة في البندين )ب( و )د(.
ومن السهل استيفاء هذه الشروط، عندما تكون القيود املانعة فعالة وناجعة ومكبوحة، من 
عام  مبدأ  من  منبثقة  تكون  أن  ثانية، شريطة  جهة  من  فعلي،  متسببة مبساس  وغير  جهة، 
متساٍو لفرض مثل هذه القيود. وعليه، ما ورد في قرار احُلكم الذي أمامنا كـ “مراعاة الفتة 
مرورية تفرض قيوًدا مرورية حلساسية ومشاعر زوار كنيس” )محكمة العدل العليا 62/174 
ًرا، فقط إذا لم تكن فقط القيود  لوبي منع اإلكراه الديني ضّد مجلس بلدية القدس( يكون مبرَّ
املانعة هي التي حتجب عن زوار الكنيس، خالل صالة السبت، نشاطات يعتبرونها، بناء على 
معتقداتهم، “تدنيسا للسبت املقدس”، وحتميهم من التسبب مبشاعر سلبية من نوع معني؛ 
وليس فقط أن القيود املانعة تكون مكبوحة وتنطبق فقط على الشارع املجاور وفقط في ساعات 
معينة؛ وليس فقط أن القيود املانعة ال تتسبب ألي شخص بـ “أضرار ملحوظة”، كما جاء في 
قرار احُلكم الذي نتناوله هنا؛ وإمنا يتوفر في هذه القيود املانعة مبدأ املساواة وتكون مبثابة 
انبثاق معني ملبدأ عام متساٍو لفرض مثل هذه القيود. إذا لم حتَظ مراكز صرفة بنشاطات 
غير دينّية مثل: الطعام النباتي، أو النشاط املناِصر للمرأة، بحماية مانعة موازية، في ظروف 
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انبثاقا من مبدأ عام  الكنيس  مماثلة، عندئذ ال ميكن اعتبار مراعاة الالفتة املرورية ملصلي 
ر. متساٍو، وإمنا متييًزا غير مبرَّ

الظروف التي ال تتسبَّب فيها القيود املانعة املفروضة على مواطن بأي ضرر على اإلطالق 
للمواطن، أو ال تتسبَّب له بضرر ملحوظ، هي ظروف قصوى. الظروف التي ُيْطَرح فيها على 
بساط البحث اقتراح لفرض قيود مانعة تتَسبَّب بضرر ملحوظ تستدعينا إلى وضع القيود 
بهتافات  ذرًعا  ضقت  مدى  أي  إلى  املثال،  سابقا.  املذكورة  الشروط  محك  حتت  املقتَرحة 
“اخلائن رابني” وبإحراق صورة رئيس احلكومة ووزير الدفاع، لن يكون ثمة مجال حلماية 
كرامة واحترام السيد رابني ومشاعره بواسطة فرض حظر على مثل هذه النشاطات، ألن هذا 
لن يستوفي الشرط )ب(، ألنه ليس من قبيل الضرورة. ميكن االحتماء من هتافات “اخلائن 
رابني” من خالل هتافات مناقضة، مظاهرات مؤيدة، مقاالت ثناء ومديح وما شابه، كما ميكن 
االحتماء من نتائج إحراق الصورة بواسطة التنديد بعملية احلرق، والتنديد باحلارقني، وتعليق 
صور جميلة للسيد رابني ونشاطات عديدة أخرى مناِصَرة له. )وسيكون من املنطق بالفعل منع 
إحراق الصور إذا كان هذا العمل يؤدي إلى تعريض حياة إنسان خلطر فعلي، وليس مجرد 
كرامته واحترامه ومشاعره(. وفي املقابل، فحتى إذا كنا نشمئز ونتقزز متاما من أفعال يقوم 
بها مجرم قبل وفاته، فيجب أن نفرض قيودا ملنع نشاطات معبِّرة عن التقزز منه، أو من أفعاله، 
خالل تشييع جثمانه إلى مثواه األخير، وإال ملا أمكننا حماية أقربائه وأعزائه في أثناء حسرتهم 
بالغة، أو تنطوي على مشاعر  عليه. األحداث التي حتصل ملرة واحدة فقط، أو ذات أهمّية 
جياشة، تستحق أن مننحها احلماية، ألن “املّس” بها هو تشويه بالغ غير قابل للتصحيح. في 

مثل هذه الظروف، مبقدور القيود املانعة املالئمة فعال استيفاء الشرط )ب(.

ـّة  “املّس” باملشاعر: دولة يهودّية ودميقراطي
لقد كانت االدعاءات التي طرحناها حتى اآلن منوطة مببادئ العدل في الدولـة الدميقراطيـّة كما 
تبرز هذه املبادئ من وجهة نظر أخالقّية وكما تبرز الدميقراطيـّة من وجهة النظر التفسيرية. 
كان باإلمكان إجراء نقاش فلسفي مجرد وعمومي، مالئم لدولة دميقراطيـّة معينة بقدر مالءمته 

لدولة دميقراطيـّة أخرى. 
ُتطرح هنا مشكلة أساسّية وهامة، لها صلة باألمر املطروح أمامنا، وبقضايا عديدة أخرى. 
بالّشعب  ذات صلة خاصة  وإمنا  دولة دميقراطيـّة فحسب  تكون  أن  دولة إسرائيل ال يجب 
اليهودّي. القانون األساس: كرامة اإلنسان وحريته أتى “حلماية كرامة اإلنسان وحريته، لكي 
تدرج في القانون األساس القيم التي تتسم بها دولة إسرائيل كدولة يهودّية ودميقراطيـّة”. 
وتظهر صلة مشابهة بصورة صريحة في قانون االنتخاب للكنيست )صيغة مدمجة، 1969( 
وتستشف بوضوح من قانون ُأُسس القضاء والقانون )1980(. أيًضا محكمة العدل العليا 
د الرئيس اغرانات ) شمعون اغرانات،  تعطيها تعبيرا صرفا. على سبيل املثال، عندما يعدِّ
من مواليد عام 1906 توفي عام 1992، هو الرئيس الثالث حملكمة العدل العليا في إسرائيل 
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وُيعتبر أحد أهم رجاالت القانون في تاريخ الدولـة( “املعطيات الّدستورّية” في مسألة معينة، 
يقول: “ال ميكن أن يكون أي شك في أن... ليست دولة إسرائيل دولة سيادّية مستقلة مناصرة 
أرض  في  يهودّية  “دولة  باعتبارها  أقيمت  أيًضا  وإمنا  فقط،  الّشعب  بسلطة  وتتميز  للحرية 
جلنة  رئيس  ضّد  يردور  يعقوب   56/1 انتخابات  استئناف  في  جاء  ) كما  إسرائيل”....” 

االنتخابات املركزّية للكنيست السادسة.(
املشكلة العاّمة هي، إذن، إلى أي مدى يأتي مصطلح “دولة يهودّية دميقراطيـّة” على حساب 
مصطلح “دولة دميقراطيـّة” كما نفهم ذلك من خالل وجهة النظر التفسيرية ومن وجهة النظر 
األخالقّية التي استخدمناها حتى اآلن. إن املشكلة اخلاّصة في قضية ميترال وما شابه، هي 
مة من منطلق تسويغات كامنة  إلى أي مدى ميكن تبرير فرض قيود على استيراد حلوم ُمَحرَّ

في كون إسرائيل دولة يهودّية مبفهوم معني.
إلى جانب عبارة “دولة يهودّية” نعرف، من سياقات أخرى، أيًضا عبارات “دولة اليهود” و 
كّل منها  واعتبار  العبارات  الّتمييز بني هذه  اليهودّي”. وظاهريا، كان ميكن  الّشعب  “دولة 
أنَّ هذه  غير  اليهودّي،  والّشعب  إسرائيل  دولة  بني  الصلة  ملفهوم معني حول مدى  جتسيدا 
العبارات صارت مع مرور الزمن ذات مفاهيم مختلفة وأحيانا متناقضة إلى درجة أنه ال ُيَحبَّذ 

التدقيق والتمحيص فيها في هذا السياق.
تستحق املشكلة العامة، طبًعا، بحثا شامال ومستفيضا. ومبا أنه يضيق املجال هنا لإلسهاب 
في هذا املضمار، فنكتفي باستعراض مقتضب للحل املنشود، من وجهات النظر التي نستعني 

ننا هذا التلخيص من التوصل إلى استنتاج فعلي بخصوص ميترال وما شابه. بها. ميكِّ
بإيجاز ميكن القول إن دولة “يهودّية ودميقراطيـّة” من املفروض أن تكون أيًضا جديرة بلقب 
“دولة يهودّية” مبفهوم جدي لهذه العبارة، وتستحق أيًضا لقب “دولة يهودّية” من وجهة النظر 
األخالقّية. السؤال املطروح على بساط البحث هنا هو سؤال حول الُهوّية اليهودّية: على أي 
أساس ميكن للدولة الدميقراطيـّة اجلديرة باسمها أن تكون ذات مواصفات لها صلة بالّشعب 

اليهودّي؟ وفيما يبدو، ال ُيعقل أن تكون دولة ما:
دميقراطيـّة جديرة باسمها؛ )أ(. 

ذات صلة واضحة مع شعب معني؛ )ب(. 
تعيش فيها أقلّية من شعب آخر. )ج(. 

ومن الطبيعي أن تكون الصلة الواضحة مع شعب معني متجسدة في دستور الدولـة، قوانينها 
أو أحكامها التشريعية، أو في سياسة حكومتها، بصورة متنح املواطنني من الّشعب املذكور 
مواطنون  الدولـة  في  يوجد  أنه  مبا  آخر.  شعب  أبناء  من  مواطنني  مع  باملقارنة  أفضليات 
من أبناء شعب آخر، فإن منح سواهم أفضليات باملقارنة معهم، يعني الّتمييز السلبي، في 
ياسة. ال ُيْعَقل، إذن، أن تكون هذه الدولـة  الدستور، القانون، األحكام التشريعية أو في السِّ
دولة دميقراطيـّة جديرة باسمها. هذا هو التناقض الكامن في دولة القوميَّة الدميقراطيـّة. ال 
مفّر من التنازل عن أحد الشرطني )أ( - )ج(، لكن، في احلقيقة، ميكن حل هذا التناقض 
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بدون التنازل عن أي منهما، ألن التناقض ليس في اجلمع بني الشروط الثالثة )أ( )ب( و)ج(، 
وإمنا في اجلمع بني الشروط الثالثة واالفتراض بأنه ميكن تطبيق الشرط )ب(، فقط إذا طبقنا 

الشرط )د(، كما يلي: 
)د(. لكي تكون الدولـة ذات صلة واضحة بشعب معني، عليها أن تضّم تعبيًرا عن هذه الصلة 

في دستور الدولـة، قوانينها، أو أحكامها، أو في سياسة حكومتها.
ونحن نعتقد أن دولة ميكنها أن تكون ذات صلة واضحة بشعب معني، حتى إذا لم يكن لهذه 
أو في سياسة حكومتها. االفتراض  أو أحكامها  الدولـة، قوانينها  تعبير في دستور  الصلة 
)د( غير صحيح. توجد للدولة صلة بشعب معني، أيًضا عندما يشكل أبناء هذا الّشعب أكثرّية 
ساحقة ومستقرة بني مواطني الدولـة. إن هذه الصلة هي صلة اجتماعيـّة وليست سياسّية، 
لكنها تخلو من أية عيوب. األكثرّية الساحقة واملستقرة للمواطنني، التابعة لشعب معني مسيطر 
على جميع جوانب احلياة االجتماعيـّة في الدولـة مما يخلق صلة واضحة بني الدولـة والّشعب. 
القوميَّة  دولة  تناقض  بخصوص ضرورتها  االفتراض  خلق  التي  السياسّية،  الصلة  بخالف 
الدميقراطيـّة، فإن الصلة االجتماعيـّة بني الدولـة والّشعب تنسجم مع كون الدولـة دميقراطيـّة 

جديرة باسمها.
مبادئ  عن  نظامها  في  تعبِّر  دولة دميقراطيـّة،  إذن،  الدميقراطيـّة هي،  اليهودّية  الدولـة  إن 
العدل، كما هو مطلوب من وجهة النظر األخالقّية، ويضم مواطنوها أكثرّية ساحقة ومستقرة 
من أبناء الّشعب اليهودّي. وهناك، بطبيعة احلال، مجال للسؤال، ماذا ُيْسَمح للدولة اليهودّية 
بني  اليهودّي  الّشعب  أبناء  من  الساحقة  األكثرّية  على  للمحافظة  تفعل  أن  الدميقراطيـّة 
مواطنيها. يجدر اشتقاق اإلجابة عن هذا السؤال من اإلجابة عن السؤال العام: “ماذا ُيسمح 
لدولة القوميَّة الدميقراطيـّة أن تفعل للمحافظة على األكثرّية الساحقة من أبناء نفس القوميَّة 
بني مواطنيها؟”. هذا هو السبيل الذي انتهجناه في فرص أخرى، في سياق قانون العودة، ولن 
نسهب هنا في الكالم حول هذه املسألة. نكتفي باالستنتاج، بأنه حتى عندما يوجد في إطار 
مبادئ دولة القوميَّة الدميقراطيـّة مجال للمحافظة على األكثرّية الساحقة من أبناء نفس األقلّية 
ياسة، بدون “املّس” مببادئ العدل، فما زال ثمة انعدام تبرير للخروج  بواسطة القانون أو السِّ

عن حدود املسموح لغرض احملافظة على األكثرّية صوب مجاالت أخرى من احلياة املدنّية.
واضح أنه ال توجد أية عالقة بني احملافظة على األكثرّية اليهودّية بني مواطني دولة إسرائيل 
مة، وعليه، ال سبيل إلى توطيد فرض قيود في  وبني قانون أو سياسة حول استيراد حلوم ُمَحرَّ

مجال استيراد حلوم غير محللة في دولة يهودّية دميقراطيـّة.
في أعقاب قرار احُلكم في قضية ميترال ُطِرَح االقتراح بأن ُيضاف إلى قانون األساس: حرية 
العمل بند هدف في صيغة بند 1 من قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته، يأتي ليرسي 
في القانون األساس القيم التي تؤمن بها دولة إسرائيل كدولة يهودّية دميقراطيـّة”. غير أن 
ر، عند محاولة توطيدها  اللحوم غير مبرَّ القيود على حرية العمل في مجال استيراد  فرض 
مبشاعر دينّية أو على اتفاق سياسّي أو اعتبار ائتالفي  على اعتبارات اخلشية من “املّس” 
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)كما ورد على لسان وزير التجارة والصناعة، املجيب الثالث(، وهكذا ال تكون مثل هذه القيود 
َرة، فيما يحاولون توطيدها على مفهوم الئق هو “دولة يهودّية ودميقراطيـّة”. مبرَّ

طابع املجتمع واملصلحة العاّمة 
بشكل عام، علينا فحص أي قيد ُيفَرض على حرية املواطن العتبارات منح طابع يهودّي لدولة 
إسرائيل، إذ قد يكون هذا القيد خارجا عن حدود املسموح من أجل احملافظة على األكثرّية 

اليهودّية بني مواطني الدولـة وقد يدخل إلى منطقة احملظورات في الدولـة الدميقراطيـّة.
من املفروض أن يكون الطابع اليهودّي لعموم املواطنني في دولة إسرائيل الدميقراطيـّة نتاج 
النشاط احلر للمواطنني اليهود، في إطار الدولـة الدميقراطيـّة، باالفتراض الطبيعي أنه بكونهم 
األكثرّية الساحقة من مواطني الدولـة، يكون ملفاهيم وأبعاد كثيرة من منط حياتهم، مثل لغتهم 
العبرية، مكانة اجتماعيـّة بارزة، مختلفة عما يكون للمفاهيم واألبعاد املقابلة في منط حياة 
أبناء األقلّية، مثل لغتهم العربيَّة. على الرغم من كون العبرية والعربية اللغتني الرسمّيتني في 
دولة إسرائيل فال شك بأن املكانة االجتماعيـّة للغة العبرية تختلف عن مكانة أية لغة أخرى، 
والسيما ألنها من املفروض أن تكون اللغة األولى، أو واحدة من اللغات اإلضافية لكّل يهودّي، 

علًما بأن اليهود يشكلون أكثرّية ساحقة بني املواطنني في إسرائيل.
أحيانا، ال مفّر من تشريع أو تطبيق سياسة يوجد من ضمن نتائجها إسهام ال بّد منه في 
ترسيخ طابع احلياة لدى مواطني الدولـة. من الطبيعي أن يكون يوم السبت هو يوم العطلة 
بأهمّية  يتعلق  فيما  القانونّية  التسويات  األسبوعي في دولة إسرائيل، وال شّك في مساهمة 
السبت للطابع اليهودّي لدولة إسرائيل، باملفهوم الثقافي وليس بالضرورة الديني حيال “طابع 
حال  مثل  أسبوعّيًا  عطلة  يوم  السبت  يوم  اعتبار  حول  الترتيبات  حال  ليس  لكن  يهودّي”. 
مة. سيعترف اجلميع بأن الترتيبات حول اتخاذ يوم  الترتيبات املقِيدة الستيراد اللحوم احمُلَرَّ
عطلة أسبوعي رسمّي لكافة مواطني الدولـة هي ترتيبات للصالح العاّم ويعترف اجلميع بأن ال 
مفّر من احلسم لصالح يوم معني وتفضيله على سائر أيام األسبوع. إنَّ منح أفضلية للسبت، 
في هذا السياق، باملقارنة مع باقي أيام األسبوع ليس معناه فرض قيود على املواطنني ملراعاة 
معايير دينّية متنح حياتهم طابعا يهودّيا. في املقابل، مما ال شك فيه أننا لن جند إجماًعا 
بني عموم مواطني الدولـة بخصوص قائمة األطعمة التي يتناولونها باعتبارها تخدم املصلحة 
العاّمة وال مكان مواز للحسم في جودة هذه القائمة الرسمّية، هل تكون مكونة من األغذية 

مة، أو رمبا النباتية أو الطبيعّية.  احلالل أم احمُلَرَّ
في قضية ميترال، ال نكتفي بعدم اعتبار الترتيبات التي تنطوي على فرض قيود على االستيراد 
مة ترتيبات للصالح العام، بل على العكس، فإن ترتيبات اخلصخصة  الشخصّي للحوم احمُلَرَّ
ة. هذا ما قررته “جلنة  في مجال استيراد اللحوم بالذات من املفروض أن تخدم املصلحة العامَّ
سدان” املؤلفة من مندوبي عدة وزارات وهذا ما تقرره احلكومة نفسها كما جاء في قرار احُلكم 

الذي أمامنا. )من ضمن أقوال القاضي ثيودور أور(.
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يجب أن تكون دواعي املصلحة العاّمة في ُصلب كّل عمل تقوم به احلكومة مع العلم أن احلكومة 
ال تلقى الدعم إال ِمن ِقَبل غالبية أعضاء الكنيست وليس من جميعهم. وهذا يعني، بصورة 
غير مباشرة، أنها تلقى الدعم ِمن ِقَبل غالبية املواطنني وليس ِمن ِقَبل جميِعِهم، غير أن هذه 
دُّ من واجب احلكومة في اتخاذ قراراِتها بناء على اعتبارات املصلحة العاّمة وأيضا  احلقيقة حَتُ
ال تضعضع القناعة بأن أي عمل من أعمال احلكومة يتّم فقط العتبارات كهذه. من املفروض 
أن تعبِّر املواجهات احلاصلة في احللبة السياسّية في الدولـة الدميقراطيـّة عن تناقضات بني 
وجهات نظر مختلفة حيال املصلحة العامة. طاملا لم يكن هناك مفّر من احلسم بني مثل وجهات 
النظر املختلفة ألنه يدور احلديث عن حسم جماعّي حول سياسة مشتركة، ال مفر من حسم 
منصف لصالح وجهة نظر معينة وضد وجهات نظر أخرى. في مجال القرارات اجلماعّية التي 
ال مفر منها، مبدأ “سلطة األكثرّية” هو من مبادئ العدل، عندما ُيَطبَّق بصورة منصفة.وبالتالي 
فإن احلكومة تتخذ خطوات معبرة عن سياستها، ألن الغالبية مؤيَِّدة لها، لكنها ملزمة بالقيام 

بذلك من منطلق خدمة املصلحة العامة.
وال بد من التنويه بأن املصلحة العاّمة ليست مصلحة كيان منفرد، “العام”، وهو صاحب وجود 
خاص به وقيم، أهداف ومصالح خاصة به. املصلحة العاّمة ليست منفصلة عن مصلحة عموم 
املواطنني من مصلحة كّل مواطن بحد ذاته. من احملتمل أن يتمتع أحد املواطنني من “املصلحة 
العامة” أكثر مما يتمتع بذلك مواطن آخر سواه. لكن طاملا أمكننا تبرير هذا الفرق، من منطلق 
ياسة. هكذا، على سبيل املثال، ميكن  مبادئ العدل، ال مينحنا هذا الفرق حجة لرفض هذه السِّ
اعتبار سياسة حول مواطنني من سن معينة فما فوق سياسة تخدم املصلحة العامة، على الرغم 
من أنها تأتي ملنح قسم من املواطنني دون سواه امتيازات معينة، إذ نحن العموم يحدونا األمل 

ياسة.  أيًضا بأن يبلغ كّل مواطن هذه السن ويتمكن هو أيضا، عندئذ، من التمتع بهذه السِّ
األساسّية،  في خطوطها  تتمثل  كما  العامة،  املصلحة  بخصوص  احلكومة  مفهوم  يعتمد  قد 
وقراراتها وممارساتها، على معتقدات عامة، معروفة وواضحة، يشتق منها موقف احلكومة في 
أية قضية مبدئية. ليس مبقدور حكومة ائتالفية عرض مفهوم كهذا حول املصلحة العامة. يعبِّر 
نة للحكومة عن مفهوم مؤلَّف من وجهات النظر املختلفة لهذه الكتل. في  االتفاق بني الكتل املكوِّ
مفهوم مركب كهذا لن يتجسد بصورة كاملة ونقية وواضحة أي واحد من معتقدات الكتل، لكن، 
حتى ولو، سيتم التعبير فيها بصورة مبلورة عن مفهوم معني، شرعي، بخصوص املصلحة 
العامة. تبدي كتلة تتواجد في مرحلة متقدمة من املفاوضات االئتالفية استعدادها لعدم التعبير 
عن أقسام معينة من معتقداتها، لكي تتمكن من التعبير عن أقسام أخرى من هذه املعتقدات، 
بناء على ما يتّم االتفاق عليه مع الكتل املشاركة لها في االئتالف. ثمة مجال لالفتراض، بأن 
جوهر هذه التنازالت وحجمها يكمنان في وجهة النظر، وترتيب األولويات الداخلي فيها. من 
ترتيبات األولويات للكتل، كّل حسب معتقداتها وقوتها في املفاصلة، ينبثق ترتيب األولويات 
املشترك للحكومة االئتالفية، مع العلم أن تبلوره على هذا النحو ال ُيحدث فيه أي خلل على 

مستوى وجهات نظر مبادئ العدل. 
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في القرار الذي أصدرته احملكمة بخصوص قضية ميترال يتناول القاضي ثيودور أور التصادم 
ياسة التي ترغب فيها، وبني االلتزام بتلبية  “بني واجب تفعيل صالحية احلكومة حسب السِّ
ل  ياسة” ويتوصل القاضي إلى االستنتاج بأنه منذ توصُّ د ائتالفي بعدم تطبيق هذه السِّ تعهُّ
احلكومة إلى االستنتاج بأن سياسة اخلصخصة حيال استيراد اللحوم “جديرة ومرغوبة”، فال 
ر إلعاقة تنفيذ اخلصخصة على أساس اعتبارات االلتزام االئتالفي. االعتبارات  يوجد أي مبرِّ
املذكورة ذاتها “ليست اعتبارات شرعية وال تستوفي شروط اختبار النقد القانونّي والقضائي، 

وبالتالي فإّن قرار احلكومة املعتِمد عليها ال يسري في هذه احلالة”.
وبعبارة أخرى، نظًرا ألّن قرار احلكومة حول اخلصخصة عبَّر عن معتقداتها حول املصلحة 
العامة، فإن اخلروج عن سياسة اخلصخصة هو أمر غير جائز، إال إذا مّت ذلك على أساس 
اعتبارات خاصة من وزن خاّص حول املصلحة العاّمة بناء على نفس املعتقدات. وكما ورد 
في أقوال سعادة القاضي اور فـ “ألّن الصورة الواضحة املتبلورة أمامنا هي أنه في أعقاب 
التراُجع عن  َرت احلكومة  قرَّ االئتالف احلكومّي  داخل وخارج  دينّية من  ضغوط من جهات 
قرارها السابق وعدم خصخصة استيراد اللحوم”، فنجد أن احلكومة َغيََّرت رأيها بخصوص 
املصلحة العاّمة بسبب الضغط الذي مارسه عليها آخرون. وبالفعل، ال ُيْعَقل تبرير التنازل عن 
املصلحة العاّمة بغية إرضاء هذه املجموعة أو تلك من املواطنني ولم يكن حرّيًا باحلكومة أن 

تتلكأ في تنفيذ قرارها. 
استيراد  فرع  بعدم خصخصة  احلكومة  اتخذته  الذي  القرار  كان  هل  السؤال:  هنا  ُيطرح 
اللحوم مرفوضا، من وجهة النظر احلالية، لوما بدت سلبية بسبب التراجع عن قرارها السابق 
بخصوص اخلصخصة، بناء على اعتبارات املصلحة العاّمة حسب املعتقدات الّراهنة للحكومة، 
ة، ولكن  وإمنا كان القرار إيجابيا، بعدم خصخصة اللحوم بناء على اعتبارات املصلحة العامَّ
ليس حسب املعتقدات الّراهنة للحكومة، وإمنا حسب وجهة نظر أخرى بصدد املصلحة العاّمة 

التي كان بوسعها أن تتبناها من البداية.
عام ملصطلح  تكون مشتقة من حتليل  أن  يجب  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  فإن  احلقيقة  وفي 
ة”، بجذوره وحدوده. ومبا إننا ال نستطيع اإلسهاب في هذا املضمار، فلن  “املصلحة العامَّ
نذكر سوى فرق واحد، له صلة باألمر الذي نتناوله هنا، ومنه نستنتج اإلجابة عن السؤال 

بخصوص خصخصة استيراد اللحوم.
َر  ياسة التي تتبعها حكومتها يجب أن ُتَسخَّ على الرغم من أن قوانني الدولـة الدميقراطيـّة والسِّ
خلدمة املصلحة العاّمة فإن هناك فرقا كبيرا بني املطلوب من اعتبارات املصلحة العاّمة على 
صعيد  على  العاّمة  املصلحة  العتبارات  املطلوب  وبني  والقضاء،  والقانون  الّدستور  صعيد 
سياسة احلكومة. من املفروض أن تكون االعتبارات، على الصعيد األول، بعيدة عن االنحياز 
عند  اجلمهور.  بني  عليها  متعارفا  هذه  النظر  وجهة  كانت  ولو  حتى  معينة،  نظر  وجهة  إلى 
احلديث عن استيراد اللحوم، فإن اعتبارات املصلحة العاّمة تستطيع أن تأخذ بعني االعتبار 
تشكيلة املنتجات، وجودتها، وتغليفها، وأسعارها، وما شابه، علًما بأن هذه االعتبارات هي 
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اعتبارات حيادية من حيث وجهة النظر واملعتقدات. وفي املقابل، على الصعيد الثاني، فإن 
اعتبارات املصلحة العاّمة ميكن اشتقاقها من وجهة نظر معينة أو من تسوية معينة بني وجهات 
ياسة حتت محك املوضوعية وأن نفحص، هل  نظر مختلفة، بحيث أنه ميكننا دوما وضع السِّ
بالفعل ميكن أن نعتبرها، حسب مضامينها، سياسة تخدم مصلحة عموم السكان. وهذا يعني 
أن اعتبارات املصلحة العاّمة على أحد األصعدة يجب أن تكون بعيدة عن االنحياز في وجهات 
ة، على صعيد آخر، أن تكون كامنة  العامَّ ُيْسَمح العتبارات من أجل املصلحة  بينما  النظر، 
لـ “املصلحة  في تفضيل وجهة نظر معينة، لكن، علينا استيفاء شروط االختبار املوضوعي 

ة”. العامَّ
ياسة احلكومّية املشتَرط تنفيذها باألعمال التي تقوم بها جهة معنية حسب  وعليه، فإن السِّ
القانون عليها كبح صلتها بوجهة نظر معينة أو بوجهات نظر معينة مبقدور حاجتها ألعمال 
نظر  لوجهة  بعيدة عن صلة خاصة  اعتبارات  على  بناء  يعمل هذا  أن  يجب  إذ  هذه اجلهة، 
ياسة احلكومّية بوجهة نظر دينّية تؤمن بها إحدى الكتل املشاِركة في  معينة. قد تتعلق السِّ
االئتالف احلكومّي، لكن ُيحظر عليها الدخول إلى مجال اعتبارات هذه السلطـة أو سواها، 
لطات أن تكون منزهة عن وجهة النظر الدينّية.  العاملة وفق القانون، حيث يجب على هذه السُّ
ياسة احلكومّية في قضية معينة إال بواسطة سلطة معينة، على  إذا لم يكن باإلمكان تنفيذ السِّ
طبقا  املسموحة  االعتبارات  حدود  في  العاّمة  املصلحة  بخصوص  اعتباراتها  كبح  احلكومة 
للقانون، واملقصود هو حدود االعتبارات البعيدة عن صالت احلكومة مبعتقدات دينّية معينة أو 

مبعتقدات معينة أخرى. 
املرفوض في طرح  األمر  أور وحيشني  القاضيان  د  يؤكِّ ميترال  احُلكم بخصوص  قرار  في 
اعتبارات متعلقة مبعتقدات دينّية معينة في إطار تطبيق قوانني مثل أنظمة االستيراد والتصدير 
)صيغة جديدة( 1979. وطبقا ملا جاء في قرار القاضي حيشني فإن االعتبارات املسموحة 
حسب هذه األنظمة “ليست سوى اعتبارات من املجال االقتصادّي وهذا ما حصل في هذا 
السياق طوال الوقت”. رمبا ميكن التنويه بأنه من وجهة نظر مبادئ العدل فإن االعتبارات 
املسموحة للسلطة املفوضة عند قرارها منح رخص استيراد هي فقط اعتبارات من املجال 
االقتصادّي، ليس ألن حياة املواطنني منظمة مبا يشبه األدراج )اجلوارير(، بحيث ُيعنى كّل 
ُدرج مبوضوع معني، وإمنا ألن القانون بخصوص االستيراد من املفروض أن يرسخ ترتيبات 
في موضوع االستيراد بغض النظر عن وجهة النظر هذه أو تلك. إن االعتبارات الدينّية أو 
وجهات النظر األخرى هي اعتبارات غريبة في عالم قانون االستيراد ألنها ُتعتبر اعتبارات 
غريبة في أي مكان تتطلب فيه النزاهة )املتمثلة مببادئ العدل( عدم االنحياز لوجهة نظر معينة 
االنحياز، في  واخلالية من  فقط،  واالقتصادّية  الصحية  االعتبارات  فإن  وعليه  دون سواها. 

مجال استيراد األغذية تستوفي شروط النزاهة.

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



201

فض – سياسّي أو ضميرّي** / دافيد هيد  الرَّ
ِميرّي؟( فض الضَّ )أو: هل يوجد حّد فاصل بني العصيان املدنّي والرَّ

ِميرّي، في األدبيات الفلسفية التي تناولت خالل  فض الضَّ إن الفرق بني العصيان املدنّي والرَّ
العقدين األخيرين رفض االنصياع للقانون، يكاد يكون مفهوما ضمنا كإطار ألي نقاش يتّم 
حول هذا املوضوع. لم يتصعب أنصار هذا الفرق جتسيده وإعطاء أمثلة واضحة عليه: إّن 
اإلحراق العلني ألوامر التجنيد في أثناء حرب فيتنام هو في نظرهم مثال للعصيان املدنّي 
للرفض  الدينّية هو مثال  وإّن رفض جنود يهود متدينني في اجليش األمريكّي نزع الطاقية 
ِميرّي. وقد أثبت حتليل ظاهرة رفض االنصياع للقانون بأن استخدام هذا الفرق هو ُمْثٍر  الضَّ
ومفيد، ليس بخصوص السؤال العملي حلدود االنصياع بالذات، وإمنا باألساس على املستوى 

فض، غايته، تبريره والرّد الالئق. النظري لتحليل دوافع الرَّ
ومما ال شك فيه أن هناك حاالت أخرى من عدم االنصياع للقانون. هناك خرق قانون جنوحي 
املواطنني  غالبية  بها  تقر  التي  القوانني  من  منظومة  وجود  يفترض  املُخاِلف  أن  مبعنى   –
وحتترمها غير أن املُخاِلف يقوم بخرقها ملنفعته الشخصّية. وفي املقابل هناك مترد ثوري – 
حيث يستهدف املتمرد ضعضعة املنظومة ذاتها من األساس، لكن ليس ملنفعته الشخصّية، 
أن خارق  بيد  األخالقّية،  الناحية  من  وغير سليمة  مرفوضة  املنظومة  يعتبر هذه  ألنه  وإمنا 
القانون في احلالتني ال يكترث باعتبارات النزاهة جتاه الغير وال باعتبارات واجب االنصياع 
للقانون. يرفض هذان النوعان من عدم االنصياع – كّل بطريقته اخلاّصة فكرة سلطة القانون: 
األول، ُيعفي نفسه من الوالء ألبناء املجتمع اآلخرين، الذين فقط من خالل التعاون معهم في 
االنصياع للقانون مينح مضمونا لتطبيق القانون؛ والثاني، يعفي نفسه من االلتزام إزاء قوانني 

املجتمع كمنظومة.
ِميرّي في الّتمييز بني نوعني من عدم االنصياع  فض الضَّ يكمن الفرق بني العصيان املدنّي والرَّ
داخل إطار يقبل بفكرة سلطة القانون، أي أنه يرفض محاوالت ضعضعة جهاز القوانني سواء 
ارُتكبت من منطلقات خاصة أنانية، أو مّت القيام بها من منطلق املعارضة املبدئية لطابع منظومة 
ِميرّي  فض الضَّ القوانني كجهاز. إن دوافع عدم االنصياع للقانون في العصيان املدنّي وفي الرَّ
هي دوافع مبدئية )كما في التمرد الثوري( غير أن موضوعات عدم االنصياع انتقائية )كما 
في املُخالََفة(. ويرى كثيرون أنه يجب الّتمييز أيًضا في إطار فكرة عدم االنصياع االنتقائي 

ألسباب مبدئية، بني خرق القانون ألسباب ضميرّية وخرق القانون ألسباب سياسّية. 

مأخوذ	من:	ישי מנוחין )עורך( )1990(. על דמוקרטיה יציות, "תנועת יש גבול" וספרי סימן קריאה,    *
ירושלים ותל אביב.

في  بروفيسور  درجة  على  حائز  وهو  القدس  في  العبرية  اجلامعة  في  الفلسفة  أستاذ  هو  هيد  دافيد   **

املوضوع.
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هو عدم انصياع لقانون ألسباب  نذكركم بُخالصة الفرق املتعارف عليه. “العصيان املدنّي” 
ُتعتبر في جوهرها  سياسّية، عادة، أي الرغبة في تغيير قانون معني داخل منظومة قوانني 
محقة. من أجل إحداث هذا التغيير، يتّم خرق القانون بصورة علنية، وفي كثير من األحيان 
النتائج،  لتحمل  استعدادهم  عن  تعبر  بطرق  منفذوه  يعمل  آخرين.  مواطنني  مع  بالتعاون 
إلى  العمل. كذلك، وألنهم ال يسعون  مبدئية  التأكيد على  لغرض  وذلك  للعقوبة  التعرض  أي 
االستئناف على سلطة القانون عموما، فإنهم يحاولون تقدمي منط من االحتجاج غير العنيف. 
)بعكس  “املهذَّب”  “العسكرّي”( وباملعنى  )بعكس  “املدني”  باملعنى   civil عدم االنصياع هو 
بناء  به  القيام  يتّم  أسباب:  لعدة  وذلك  عمال سياسّيا  املدنّي”  “العصيان  “العنيف”(. ُيْعَتَبر 
على اعتبارات اجتماعيـّة واسعة قابلة للتعميم، ويسعى نشطاؤه إلى نقل رسالة إلى السلطـة 
وإلى سائر املواطنني؛ ينطوي عدم االنصياع على طابع تظاهري ومخطط غالبا؛ وهو يهدف 
باألساس إلى تغيير األنظمة االجتماعيـّة والقانون في القضايا التي ليست لها صلة شخصّية 
من خالل ممارسة أفعال  التعبير عن “العصيان املدنّي”  بالفرد الذي يخرق القانون. ميكن 
على  احتجاجا  شارع  املثال سد  سبيل  )على  معينة  سياسة  تنفيذ  مباشرة،  بصورة  تعيق، 
ترتيبات سالمة غير صحيحة(، أو ممارسة أفعال، هي بحد ذاتها ال تؤثر مباشرة على تنفيذ 
ياسة التي يحتجون ضدها  ياسة، غير أنهم يلفتون أنظار الناس إلى الُغنب الكامن في السِّ السِّ

)على سبيل املثال سد شارع موصل إلى وزارة حكومّية احتجاجا على سياسة الوزارة(.
ِميرّي بطبيعته هو خطوة ذات مسبِّبات شخصّية، وغير قابلة  فض الضَّ وفي املقابل، فإن الرَّ
أو  األخالقّية  أو  الدينّية،  قيمه  مع  منسجم  غير  أمر  تنفيذ  الّرافض  يرفض  غالًبا.  للتعميم 
فض هي تغيير األمر أو القانون وإمنا احملافظة على “نظافة يدي”  الشخصّية. ليست غاية الرَّ
ا  َ ِميرّي عمال يبادر إليه الفرد، وإمنَّ فض الضَّ الّرافض وسالمته األخالقّية. وبالتالي، فليس الرَّ
هو ردُّ فعل سالٌب على الظروف. وكذلك: مبا أّن الّرافض ال يحاول نقل رسالة والتأثير على 
ب أو يتفادى  ا، وأحيانا حتى يتهرَّ مواطنني آخرين ليتصرفوا مثله، فيمكنه القيام بالعمل سّرً
ل  ِميرّي لتحمُّ االنصياع بدون أن يراقب القيمون على هذا أصال. إّن استعداد الّرافض الضَّ
العقوبة ليس جزًءا من العمل املخّل بالقانون، وفي أقصى حّد فإنه يأخذ بعني االعتبار إمكانية 

إنزال العقوبة به. 
ِميرّي ميكنه املساهمة في  فض الضَّ هنا في البداية، فإن الفرق بني العصيان املدنّي والرَّ كما نوَّ
توضيح األمور بواسطة تصنيف أعمال عدم االنصياع للقانون. إن هذا التصنيف له أهمّية 
األخالقّي  وتسويغها  رفضه  أسباب  جيًدا  يستوضح  أن  الّرافض  على  يفرض  حيث  عملية، 
الّرافض ودوافعه. غير  ويطالب السلطـة بتصميم ردِّ فعِلها حيال خرق القانون حسب غاية 
ِميرّي تضع عالمة استفهام كبيرة حول  فض الضَّ أن احلاالت الشائعة واملثيرة في مجال الرَّ
نافذية هذا الفرق. على سبيل املثال رفض اخلدمة العسكرّية في ظروف معينة مثل الظروف 
التي نشأت في إسرائيل خالل حرب لبنان أو عند قمع االنتفاضة في األراضي الفلسطينية. 
ياسّي حلركة “يوجد حد” وطريقة عملها على أن الفرق بني العصيان املدنّي  يدل البرنامج السِّ
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فض وال أشكال رد فعل السلطـة بصورة  ِميرّي غير قادر على تصنيف دوافع الرَّ فض الضَّ والرَّ
هل ألنه توجد هناك خلبطة فكرية معينة في فكر أفراد   – مستنفدة. وُيطرح السؤال: ملاذا 

“يوجد حد”؟ أو أم أنَّ هناك خلال نظرّيًا في الفرق الفلسفي؟ 
التعبير  يتّم  املعنى،  ملموسة في  ازدواجية  على  “يوجد حد”  مبادئ حركة  العثور في  ميكن 
عنها في تصرفات رافض اخلدمة العسكرّية في األراضي الفلسطينية. ترفض حركة “يوجد 
حد” اخلدمة العسكرّية في األراضي الفلسطينية لسببني: السبب األول - هو أن املمارسات 
للقوة ضّد  البربري  واالستخدام  العظام”  “تكسير  مثل  الفلسطينية  العسكرّية في األراضي 
متّس مببادئ أساسّية في األخالق؛ ومن اجلانب   – مواطنني )بعضهم بريء من أي ذنب( 
اآلخر، ألن اخلدمة العسكرّية في األراضي الفلسطينية تعني تقدمي الدعم لسياسة غير مقبولة 
من الناحية السياسّية، وهي كما يرى أفراد حركة “يوجد حد” حتبط أية فرصة للتوصل إلى 
فض هو إذن  الرَّ لعملية  املبدئي  الدافع  تسوية سياسّية وإلى إحالل السالم في املنطقة. إن 
وازع ضميرّي )“ال ميكن أن تقترف يدي مثل هذه الفعلة( وأيديولوجّي )“أعتقد بأن سياسة 

االستمرار في حيازة األراضي الفلسطينية هي مغلوطة و / أو ال أمل منها”(.
في  الّرافض  يهّم  ما  إن  الرافض.  تصرفات  بطريقة  أيًضا  فض  الرَّ دوافع  ازدواجية  تتمثل 
الرافضني  من  الكثير  فإّن  وبالتالي  القمعية،  األعمال  في  يشارك  ال  أن  هو  األولى  الدرجة 
اخلدمة  لتأدية  دعوتهم  لطات  السُّ جتنبت  لو  ذلك:  بتنفيذ  ُيطالَبوا  لم  إذا  بطمأنينة  يشعرون 
إلى طرق  البعض  ويلجأ  بأية خطوة.  للقيام  بادروا  ملا  الفلسطينية  األراضي  في  العسكرّية 
ب إلعفاء أنفسهم من املعضلة األخالقّية التي تواجههم في مسألة  مختلفة من التأجيل والتهرُّ
لطات بتأدية خدمة عسكرّية بديلة في  ِميرّي. ويتوصل بعضهم إلى اتفاق مع السُّ فض الضَّ الرَّ
مكان آخر وحتديدا داخل اخلط األخضر. وعلى الرغم من ذلك، فهناك الكثيرون الذين ُيبلغون 
سلفا، بصورة علنية وتظاهرية، عن رفض تأدية اخلدمة العسكرّية في األراضي الفلسطينية، 
وبالتالي فإنهم يعارضون صالحية اجليش في جتنيدهم لتأدية مثل هذه اخلدمة العسكرّية، 
فض الفعلي للخدمة ذاتها. وهناك َمن يناشدون اآلخرين بالتصرف مثلهم، أي  حتى قبل الرَّ
يستهدفون زيادة عدد الرافضني ويعتبرون ذلك جزًءا من اجلهود السياسّية في التأثير على 

سياسة احلكومة والرأي العام. 
إن حركة “يوجد حد” متأرجحة بني حصر أهدافها في تقدمي املساعدة، واإلرشاد واحلماية 
للسجن، من جهة، وبني توسيع  ُضُهم  يعرِّ العسكرّية ألسباب ضميرّية مما  لرافضي اخلدمة 
نشاطها إلى درجة تنظيم معارضة على نطاق واسع لتجنيد مواطنني ألهداف شرطية وقمعية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، من جهة أخرى. وإذا كان أحد أسباب تفادي احلركة لتوجيه 
نداء علني برفض اخلدمة العسكرّية في األراضي الفلسطينية يكمن في عدم قانونّية مثل هذا 
النداء، فمن اخلطأ االعتقاد أن هذا هو السبب الوحيد. بعكس حركات سياسّية ذات برنامج 
في  جتمع  حركة  نفسها  تعتبر  حد”  “يوجد  حركة  فإن  سياسّي،  حلل  واقتراحات  سياسّي 
فض ذاته  إطارها مواطنني متفاوتني ليس مبعتقداتهم السياسّية فقط، وإمنا مبواقفهم حيال الرَّ
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أيًضا )حجمه، شروطه وما شابه(. وبعبارة أخرى، تتجنب احلركة إسداء املواعظ الصريحة 
فض خطوة  الداعية للرفض، ليس خشية من خرق القانون فحسب، وإمنا من منطلق اعتبار الرَّ

ضميرّية أي أنها في طبيعتها شأن شخصّي أيًضا. 
إّن التشكيك في كّل ما يتعلق بتصنيف اخلدمة في األراضي الفلسطينية كرفض ضميرّي نابع 
من حيرة أخالقّية للرافض، الذي تتصارعه القوى بني التزامه )العميق أحيانا( للدولة وللخدمة 
العسكرّية املطلوبة لضمان وجودها، وبني معارضته )التي ال تقّل عمًقا( لطريقة استخدام القوة 
العسكرّية في األراضي الفلسطينية. إن هذه احليرة أشّد من حيرة رافضي حرب فيتنام، الذين 
لم يشعروا بأي التزام للخدمة العسكرّية في صفوف اجليش األمريكّي. لم يتعرض الّرافض 
جبهات  في  تضعف  قد  بالده  في  العسكرّية  الردع  قوة  أّن  من  النفسي  للصراع  األمريكّي 
أخرى من القتال، كان يقبل مبشاركة بالده فيها. أما في إسرائيل فإن غالبية رافضي اخلدمة 
العسكرّية في األراضي الفلسطينية ليسوا مستعدين للمشاركة في حرب ضّد دولة عربية في 
حال شنها اعتداء على إسرائيل، فحسب، بل يعتبرون احملافظة على قوة الردع العسكرّية 
وسيلة ملنع مثل هذا االعتداء، ومستعدون للمساهمة في تعزيز قوة الردع هذه. وفضال عن 
من  وحداتهم  نشاطات  في  املشاركة  رفضهم  يزيد  بأن  يخشون  الرافضني  بعض  فإن  ذلك 
األعباء امللقاة على رفاقهم. هذا االهتمام بالتوزيع العادل ألعباء التجنيد النموذجية فقط للذين 
الوفاء  عليه، على  يعتمد  العسكرّي، معتمد، من ضمن ما  للجهاز  بالتزام أساسّي  يشعرون 
الشخصّي والتعاون بني األعضاء إزاء اجلهود املشتركة. ومن املعروف أّن هذه الصعوبة هي 

فض. أحد احلواجز النفسية التي تعيق الكثيرين من حتقيق أفكارهم في الرَّ
إن لهذا الرَّفض مفهوًما آخر، هو املفهوم األخالقّي املبدئي وهو ما يهمنا في هذا السياق. 
ْفَنا عدم االنصياع باعتباره رفضا ضميرّيا، فُيطرح سؤال “نظافة يدي” الشخص. من  إذا َعرَّ
ِميرّي من هذا القبيل، هو في استخدام ضمير  الناحية األخالقّية، األمر اخلاص باالعتبار الضَّ
املتكلم )“أنا غير مستعد للتصرف على هذا النحو”(. مبا أّن االعتبارات األخالقّية هي اعتبارات 
ذات تعميم غالبا، )لكل شخص في احلالة املشابهة شبه متصل للحالة التي أنا – الذي آخذ هذا 
األمر بعني االعتبار – موجود فيها(، فإن االعتبار الشخصّي في احملافظة على “نظافة اليدين” 
ل” والتهرب من املسؤولّية. إنَّ أحد االدعاءات  عندي أنا بالذات، فيه قليل من محاولة “التََّجمُّ
القوية ضّد هذا االعتبار هو استعداد شخص آخر للقيام مبا أرفضه أنا ورمبا بصورة أسوأ 
لو انخرط في صفوف اخلدمة  وأكثر ضرًرا. وبالذات رافض اخلدمة العسكرّية كان ميكنه، 
العسكرّية، أن يقلص حجم الُغنب الذي من املمكن أن تقترفه وحدته العسكرّية. وفضال عن ذلك 
فإّن استخدام االدعاء حول “نظافة اليدين” يخلق حاجًزا بني مجموعات ذات مستوى أخالقّي 
مختلف وينطوي على تكبُّر: “نظيف اليدين َيعتبر نفسه تابًعا لنخبة أخالقّية، ويتفوق على َمن ال 
نتوقع منهم نفس املقدار من احلساسية األخالقّية. الكثيرون من الذين يدرسون إمكانية الرَّفض 
يخشون هذا احلاجز، سواء لعدم اعتقادهم بأن طبقية أخالقّية معينة متيز املجتمع اإلسرائيلّي 

وسواء إذا لم يرغبوا، من خالل الرَّفض ذاته، باملساهمة في خلقها.
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فض كعمل سياسّي  الرَّ ُيْسَتْحَسن تعريف  ولهذا االعتبار، من ضمن اعتبارات أخرى، رمبا 
ياسّي  بالذات، أي احتجاجا على سياسة مغلوطة، خطيرة، غير عادلة. حتى إذا كانت للجدل السِّ
صلة بقيم أساسّية، وجهة نظر، معتقدات، فإنه ال يخلق حاجًزا بني مجموعات ذات مستوى 
عن  معزل  في  ليس  فإنه  مدنيا  عصيانا  باعتباره  فض  الرَّ إلى  النظر  لكن  مختلف.  أخالقّي 
يعلن  االنصياع  عدم  الشكل من  فإن هذا  ِميرّي،  الضَّ فض  الرَّ بعكس  أوال،  أيًضا.  املشاكل 
التحدي املباشر والصريح على صالحيات القانون، وإن كان ذلك انتقائيا. رفض اخلدمة في 
د قدرات اجليش في تنفيذ  ظروف الواقع اإلسرائيلّي، حتى إذا كان رفضا انتقائيا، فإنه يهدِّ
مهامه األخرى أو املستقبلية. وتزداد الصعوبة أكثر من ذلك بسبب الفصل، املقبول على غالبية 
الرافضني، بني رفض االنصياع ألوامر اجليش وبني رفض تطبيق سياسة احلكومة. يسعى 
الّرافض إلى االحتجاج على سياسة احلكومة، لكّنه ُيْضَطّر للقيام بذلك من خالل خرق أوامر 
من  بأس،  ال  أنه  رغم  غير مباشر.  مدني  رفضه هو عصيان  فإن  أخرى،  بعبارة  عسكرّية. 
الناحية املبدئية، بالعصيان املدنّي، فإن ثمة مشكلة أخالقّية )وحتى سياسّية( في استخدام 
تغيير  إلحداث  وكمحاولة  ياسّي  السِّ االحتجاج  عن  للتعبير  كوسيلة  العسكرّية  األوامر  خرق 
ياسة على الصعيد احلكومّي. يستغل العصيان املدنّي غير املباشر غالبا خرق القانون في  السِّ
مجال حيادي من حيث األمر الذي نتناوله )مثل سّد شارع(، بينما رفض اخلدمة منوط بصورة 
ها، وبالتالي فإنَّ هناك َمن يخشون منها بدافع  يتّم االحتجاج ضدَّ التي  ياسة  بالسِّ شجاعة 
التطلع للمحافظة على الفرق بني مسؤولّية احلكومة وبني وظيفة ومسؤولّية اجليش وإبرازه. ومن 
جهة أخرى، فإنَّ هناك َمْن يعتبرون العالقة بني سياسة احلكومة واملمارسات العسكرّية تبريرا 
للرفض، الذي يخرب هذه األفعال ومن خالل ذلك ميكن أن يستعمل وسيلة ناجعة للضغط على 

احلكومة. 
لكن، في حال أن اعتبارات النجاعة تنضم إلى مجمل االعتبارات، فإن صعوبة أخرى تثقل 
بأنه طاملا  الفالسفة مالحظاتهم  أبدى بعض  فقد  النظري  املستوى  فض. على  الرَّ قرار  على 
كان العصيان املدنّي شكال من أشكال االنصياع للقانون، ُيفترض قبول الصالحيات العاّمة 
في  القانون  سلطة  سلوك  انعكاسات  يفحص  أن  من  معفيا  القانون  خارق  فليس  للقانون، 
فض مبقدور املجتمع حتملها بدون تخلخل  املجتمع. بعبارة أخرى، ثمة درجة محدودة من الرَّ
نتج  الفلسطينية  العسكرّية في األراضي  برفض اخلدمة  يتعلق  فيما  برمتها.  القانون  سلطة 
ما يشبه التناقض: كلما ازداد عدد اجلنود الذين رفضوا اخلدمة العسكرّية ازدادت جناعة 
احتجاجهم، ألنه سيكون أكثر صعوبة أن نتجاهلهم. من جهة أخرى، إذا زاد عدد الرافضني 
على نسبة معينة )يصعب احتسابها سلفا، طبًعا(، فإن خطر االنهيار يتهّدد اجلهاز العسكرّي، 
د فعلي متاما، يعرِّض للخطر وجود النظام أصال.  ل إلى مترُّ أي أنَّ العصيان املدنّي سيتحوَّ
اخلدمة  رافضي  من  نسبيا  القليل  العدد  بسبب  احلالة  هذه  عن  بعيدون  إسرائيل  في  إنَّنا 
ِميرّي ال ميكنها جتاهل إمكانية أنَّ جناَحَها  فض الضَّ العسكرّية، غير أنَّ حركة حتمل لواء الرَّ
في ظروف معينة قد يكون كبيًرا للغاية، أي دحض االفتراض بأن العصيان موّجه للمحافظة 
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فض  على اجلهاز الدستوري وليس هدمه. حتى لهذا السبب، كما ُيَخيَّل، ميتنعون عن تصوير الرَّ
ِميرّي مبصطلحات سياسّية خالصة لعصيان مدني، ويعتبرونه شأنا ضميرّيا. الضَّ

فض في إسرائيل يجدون تشكيلة كبيرة من املواقف التي تتفاوت مبدى انتقائية  في معسكر الرَّ
فض. حتى في هذا املضمار ال تقّر حركة “يوجد حد”  عدم االنصياع، أي، في ضبط حدود الرَّ
أركانا صارمة. هناك رافضون غير مستعدين بتاتا لتأدية اخلدمة العسكرّية )وهم غير تابعني 
فض الذي نتناوله هنا(؛ هناك َمن يرفضون رفضا قاطعا تأدية اخلدمة العسكرّية ما  ملعسكر الرَّ
وراء اخلط األخضر؛ وهناك َمْن يرفضون بأن يقوموا في األراضي الفلسطينية مبهاّم شرطية 
ومبهام منطوية على احتكاك مع السكان احملليني، لكنهم مستعدون للمحافظة على املنشآت 
العسكرّية في املنطقة؛ وهناك َمْن لديهم استعداد للقيام مبهام شرطية، لكنهم يرفضون القيام 
مبمارسات معينة، على سبيل املثال ضرب أشخاص، نسف بيوت، فرض عقوبات جماعّية. 
أنهم  يتجندون إال  َمْن  العسكرّية، وهناك  َمْن يرفضون، سلفا، االنخراط في اخلدمة  وهناك 
فض انتقائيا بشكل أكبر  يرفضون تنفيذ أوامر معينة ميدانيا. وميكن القول إنه كلما كان الرَّ
مجال  ضمن  من  يكون  َأْن  متزايد  بشكل  احملتمل  فمن  أدّق،  بشكل  فة  معرَّ حدوده  وكانت 
فض األكثر شمولية هو، بطبيعته، تعبير عن احتجاج  ِميرّي. وفي املقابل، فإن الرَّ فض الضَّ الرَّ
سياسّي، يجتاز هدفه حدود احملافظة على “نظافة يدي” الفرد. وبالتالي، فإن تأرجح الفرد 
فض يشكل شهادة مثيرة أخرى حول الصعوبات التي تواجهنا  فض بني قطبي الرَّ وحركة الرَّ

في التصنيف الواضح للرفض كعصيان مدني أو رفض ضميرّي.
في  العسكرّية  اخلدمة  تأدية  بخصوص  فض  الرَّ أعمال  حيال  السلطـة  فعل  رد  في  أيضا 
هل  في حتديد  بالصعوبة  صلة  ذا  وأخالقّيا  نظرّيًا  دا  تردُّ فإننا جند  الفلسطينية  األراضي 
فض هو رفض ضميرّي أو رفض سياسّي. من جهة، من األسهل على السلطـة )حكومة أو  الرَّ
فض وكأنه رفض ضميرّي، وبالتالي تعفي السلطـة نفسها من أخذ  جيًشا( أن تتعامل مع الرَّ
الفرد بعني االعتبار عند اتخاذها قرارات سياسّية. لكن، من جهة أخرى، وبالذات في املجال 
ز  احلساس للممارسات العسكرّية بني أهالي املناطق احملتلة فإن السلطـة غير معنية بأن تعزِّ
لدى املواطنني التردد بخصوص مدى أخالقّية املمارسات العسكرّية. ولهذا السبب بالذات، 
تفضل السلطـة عرض ظاهرة الرَّفض كسلوك مقتصر على نفر قليل يعبِّر عن موقف سياسّي 
وأيديولوجّي هامشي في املجتمع، وهو موقف ميكن للدولة غض الطرف عنه باسم اإلجماع 
د في سياسة العقوبات  الذي ال يقبل بهذا السلوك. على هذه اخللفية، من السهل فهم التردُّ
فض، غير أن بعضهم ال ُتْفَرض عليهم  املتبعة ضّد الرافضني: وصحيح أنهم ُيعاَقبون بسبب الرَّ
ل معهم إلى تسوية  سوى عقوبات طفيفة فقط، أو حتى تعفيهم السلطـة من العقاب، عبر التوصُّ
غير رسمّية، من خالل تأدية خدمة بديلة. وكذلك فإّن عموم اجلمهور غير املتعاطف مع الرَّفض 
يشعر باحليرة بني معاداة الذين يعطلون اجلهود القوميَّة املشتركة بسبب آرائهم السياسّية، 
وبني الشعور باالحترام )بدرجة معينة على األقل( جتاه من يتصرفون بوازع ضميرّي ومن 

منطلق اعتبارات أخالقّية متشددة حتى لو دفعوا مقابل ذلك ثمنا شخصّيا غاليا. 
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وهناك سبب آخر للصعوبة في تصنيف رفض تأدية اخلدمة العسكرّية في األراضي الفلسطينية 
باعتباره عصيانا مدنيا أو رفضا ضميرّيا يتمثـَّل في القيود األخالقّية املفروضة على طريقة 
إدارة نضال عسكرّي وبني العدل في أهدافه العامة. في نطاق النقاش حول أخالق احلرب، 
نعرف الفرق التقليدي بني عدل احلرب، وبني عدل إدارة احلرب. بخصوص احلرب الفعلية، 
عادلة،  غير  بصورة  ُتدار  عادلة  هناك حروب  أسهل:  األخالقّي  العدل  نوعي  بني  الفرق  فإنَّ 
من  األدنى  احلّد  على  فيها  الدائر  القتال  إطار  في  احملافظة  تتم  عادلة  غير  حروب  وهناك 
املعايير واالعتبارات األخالقّية. لكن، بخصوص احُلكم شبه العسكرّي املفروض على مواطنني 
يرفضون االحتالل توجد هنا صلة أكبر بني اإلميان باحلق في الهدف، وبني االستعداد التخاذ 
خطوات معينة من أجل حتقيق هذا الهدف. هكذا، على سبيل املثال، في حرب عادلة )مثل 
حرب الدفاع عن النفس(، فإن بعض املمارسات مثل نسف املنازل، أو االعتداء على حرمة 
املمتلكات اخلاصة، أو غيرها من األعمال واملمارسات العنيفة ضّد السكان املدنّيني، مَبن فيهم 
األبرياء، رمبا تكون ممارسات مسموًحا بها، لكن، عندما يكون هدف هذه املمارسات تطبيق 
سلطة متواصلة على أراٍض محتلة، وعلى سكانها، فإن املعايير األخالقّية فيها تكون مشبوهة. 
ومما ال شك في أنه ميكننا إيراد تعليالت لتبرير السيطرة على تلك األراضي، لكن ال ميكن 
قطع هذه التعليالت عن ثمن السيطرة، ومن ضمن هذه األثمان الثمن األخالقّي. وميكن االدعاء 
على هذا النحو، طبًعا، أن هناك تبريرا فكريا أو تاريخيا لضم كّل مناطق أرض إسرائيل إلى 
دولة إسرائيل، وفي الوقت ذاته االدعاء أنه إذا كان هذا الضّم منوطا بقمع عنيف ومتواصل 
للسكان احملليني الرافضني للضّم، فال ميكن للهدف تبرير الوسائل. ناهيك عن املمارسات غير 
األخالقّية التي ال ميكن للعقل قبولها بأي شرط من الشروط، يجب أن نفحص دوما شرعية 
املمارسات حسب أحقية الهدف الذي تخدمه. ال يوجد أي وجه شبه بني السيطرة على أراض 
الحتياجات أمنية حيوية وبني السيطرة عليها ألغراض اقتصادّية محضة؛ وال يوجد أي وجه 
السيطرة على  التفاوض مع املسيِطر، وبني  السيطرة على مناطق يرفض سكانها  شبه بني 
ِميرّية التي تتمخض  مناطق يقبل أهلها مببدأ املفاوضات معه. وبالفعل، فإن التحفظات الضَّ
عن رفض اخلدمة العسكرّية في مناطق حساسة للظروف السياسّية املواكبة. تزيد هذه احلقيقة 
فض، في جوهره، ضميرّي )عدم  من الصعوبة )أيضا لدى الّرافض ذاته( لنحدد هل هذا الرَّ
ياسة املتبعة( أو سياسّي )عدم االستعداد الستخدام بعض الوسائل(، حيث  املوافقة على السِّ

ياسّي واألخالقّي متضافران ببعضهما البعض. إنَّ اجلانبني السِّ
فض  والرَّ املدنّي  العصيان  بني  الفرق  في  البحث  من  استخالصها  يجب  التي  العبرة  ما 
ِميرّي؟ هناك إمكانيتان: إما أن يكون الفرق النظري بينهما َمعيًبا، وإما ثمة خلبطة في  الضَّ
فض. إن هذه املعضلة  االدعاءات املتعاَرف عليها في البالد في السنوات األخيرة بخصوص الرَّ
مرتبطة بالصعوبة الفلسفية العاّمة في فحص التالؤم بني مبادئ أخالقّية )نظرية( وبني احلدس 
األخالقّي العيني لدينا. كما كان قد صاغ ذلك الباحث جون رولس *، من املنطق التطلع إلى 
العثور على توازن انعكاسي بني النظرية واحلدس. أي، من اجلهة األولى، يجب فحص حتكيمنا 
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اجلهة  ومن  النظرية؛  لنا  توفرها  التي  والتبريرات  الفروق  املصطلحات،  في ضوء  األخالقّي 
األخرى، يجب أن نقوم بوتيرة كبيرة مبالءمة النظرية مع الواقع األخالقّي، وهو ما يثير مع 
مرور الزمن مشاكل تعجز النظرية الّراهنة عن شرحها وتعليلها، وتصنيفها وأن تكون إطاًرا 

لتحديد احلّل الالئق لها.
ِميرّي، يبدو أنه يعطي، أيًضا  فض الضَّ رغم صعوبات تطبيق الفرق بني العصيان املدنّي والرَّ
ياسّي ذي الصلة باحلسم  في سياق النقاش هنا، أدوات اصطالحية جيدة لنعزل بواسطتها السِّ
والتسويغات. مع ذلك، ال شّك في أن أمامنا مثاال فعليا ملموسا للغاية و“غير نقي” لرفض 
مبدئي لالنصياع للقانون، وهو مثال توجد العتبارات سياسّية، وأخالقّية، وعامة، وشخصّية، 
هذا  إلى  حد”  “يوجد  عريضة  نص  يشير  كبير.  حد  إلى  فيه  صلة  وضميرية  وأيديولوجّية 
اخللط بوضوح. تبدأ العريضة بإعالن سياسّي صرف وتتخذ موقفا بخصوص الوضع الّراهن 
ُتسَتنَفد. من هذه اخللفية السياسّية  لم  لتغييره، وهذه اإلمكانية  وتفترض أن هناك إمكانية 
تنتقل العريضة مباشرة إلى الثمن األخالقّي املنوط بالوضع الّراهن، وتعلن عن عدم االستعداد 
للمحافظة  الرسمّية  ياسة  السِّ لضمان جناح  املطلوبة  للوسائل  )األخالقّية(  املسؤولّية  لتحمل 
عليه. تعرض العريضة خلطا منهجّيا في املجاالت: تدعو للمحافظة على “نظافة اليدين” على 
ياسة، ومع ذلك فهي تتطلع إلى إحالل تغيير  املستوى الشخصّي على خلفية عدم جناح السِّ
ياسة  ه إلى اجلمهور، الذي يوجه اهتمامه ليس فقط لعدم جناح السِّ ياسة بواسطة التوجُّ السِّ

وإمنا باألساس لثمنها األخالقّي.
ممنوع بطبيعة احلال أن نطالب حركة أو منظمة مثل “يوجد حد” االلتزام بالفروق النظرية. 
لها صلة  براغماتية  العتبارات  الفروق  هذه  وعي،  تتجاهل، عن  أن  احلركة  ملثل هذه  ُيْسَمح 
نتوقع  أننا  غير  مختلفة،  أنواع  من  العسكرّية  اخلدمة  رافضي  داخلها  ع  جتمِّ ألن  بتطلعها 
فض، إذ إن جوهر التسويغ خلرق القانون منوط  من الفرد أن يقدم حسابا حول دوافع الرَّ
ليست إجابة  أو أخالقّي  فض سياسّي  الرَّ السؤال هل أساس  بدوافع مباشرة. اإلجابة عن 
جوهرّية فحسب لنوع التسويغ، وإمنا أيًضا تتطلب حساسية للظروف املتغيرة ميدانيا. احلاجة 
ياسّي فيها جزئّيًا  د املوقف السِّ حلساسية كهذه بارزة بشكل خاّص في احلاالت التي يتحدَّ
معينة  خلطوات  األخالقّي  التسويغ  فيها  د  يتحدَّ وبحاالت  األخالقّي،  الثمن  العتبارات  وفقا 
ياسّي. مبا أن الكثيرين ِمن رافضي اخلدمة العسكرّية في األراضي  وفقا ألحقية الهدف السِّ
الفلسطينية يعتبرون هذا االرتباط الثنائي االجتاه عامال ذا صلة باعتباراتهم، فإّن احلسم في 
فض في ضوء الفرق )الناجع بحد ذاته( بني الدوافع  فض يجب أن يحلِّل شرعية الرَّ مسألة الرَّ
بدون التعهد بتصنيف العمل تصنيفا مطلقا وخالصا في واحدة من  األخالقّية والسياسّية – 
ِميرّي أو العصيان املدنّي. الفرق التقليدي ميكنه احملافظة على  فض الضَّ كلتا الفئتني – أي، الرَّ
خصوبته وحتى منع البلبلة في صفوف َمن يحتاجونه ِإْن يعتبروه إطاًرا اصطالحّيًا لنقاش 

ب ومتعلق بالسياق. مركَّ
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ـّة : حتليل فكري* / موشي هلينغر اليهودية والدميقراطي

إن الدميقراطيـّة الغربية هي دميقراطيـّة ليبرالية. منذ بداية املوجة الثالثة للدمقراطة واللبرلة 
النظام  يصبح  فصاعًدا،  السبعني  سنوات  من  هنتينغتون(،  صموئيل  تسميات  )حسب 
الدول  غالبية  السياسية في  األنظمة  أّن  العالم، مع  أكبر في  ذا وزن  الليبرالي  الدميقراطّي 
ما زالت بعيدة عن هذا النموذج. في املاضي عكف الباحثون على التأكيد على مفهوم احلكم 
في الدميقراطيـّة وحتى اليوم فان باحثني مختلفني، في محاولتهم لتقليص التوتر بني اليهودية 
والدميقراطيـّة يحاولون تقدمي منوذج “نحيف”، حكمي في أساسه، للدميقراطيـّة.هذا االجتاه 
غير محبذ في الواقع الراهن. ننظر اليوم إلى الدميقراطيـّة كمنظومة من القيم أكثر من كونها 
منظومة من املبادئ وإجراءات احلكم، مثل االنتخابات احلرة، إقامة منافسة بني حزبني على 
األقل، قبول “حسم األكثرية” وما شابه. من ناحية سياسية، تتمثل احلضارة الغربية بصورة 
أكبر في منوذج “كامل” من نظام دميقراطّي. فضال عن ذلك، وبالذات هذا النموذج هو املالئم 
من  ويتغذى  والعصرية  باحلداثة  أعمال مجتمع متصل  على جدول  املاثلة  التحديات  لفحص 

التقاليد في الوقت ذاته.

ـّة الليبرالية أسس الدميقراطي
الدميقراطيـّة الليبرالية مكونة من ثالث طبقات. سنتوقف عند كل واحد منها بصورة منفصلة، 

رغم أنها في الواقع مختلطة.
كانت  )سواء  احلرة  االنتخابات  إقامة  الطبقة  هذه  تتناول  احُلكم.  اخلارجية:  العليا  الطبقة 
نسبية أو أكثرية(، والتنافس بني األحزاب )حزبني أو أكثر(، وقبول “حسم األكثرية” باعتباره 
الطريقة املركزية التخاذ القرارات. الفوارق امللحوظة بني الطريقة الرئاسية )الواليات املتحدة(، 
ثالث سلطات:  بني  الفصل  وهو  املشترك،  األساس  تغيُِّر  ال  )بريطانيا(،  البرملانية  والطريقة 

تشريعية، تنفيذية وقضائية. 
الطبقة املتوسطة: مبادئ أساسية. تدمج هذه املبادئ، التي تتمثل في الطبقة اخلارجية اخلاصة 
باحُلكم، بني التراث الدميقراطّي واجلمهوري، من جهة، وبينهما وبني التراث الليبرالي من جهة 
أخرى. فقد اعتبر التراث الدميقراطّي املجموع أنه هو األساس، واملشاركة الشعبية الواسعة 
ر في قضايا سياسية، واقتصادية  قيمة هامة، ونظر إلى الشعب باعتباره العامل الوحيد املقرِّ
بعكس  لكن،  األساس.  باملجموع  االهتمام  اعتبر  اجلمهوري  التراث  أن  كما  عليا.  وقانونية 
الرومانية  اجلمهورية  املفاهيم  بني  تدمج  التي  اجلمهورية  األخالق  فإن  الدميقراطّي  التراث 

من مقال: משה הלינגר )דצמבר 2000(. "התנועה הציונית הדתית בפתח המאה ה-21: בין גסיסה    *

לבין תחייה אפשרית", אקדמות, כתב עת למחשבה יהודית, בית מורשה, ירושלים.
موشي هلينغر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيالن وهو حائز على درجة دكتور في املوضوع.   **
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والرؤيا األخالقية السياسية، على طريقة أرسطو، تؤكد على التفوق البشري االرستقراطي 
الذي يضع االهتمام باملصلحة احلقيقية للجمهور في املقدمة. ويعير النظام اجلمهوري أهمية 
كبرى ألهمية “النظام املختلط”، الذي يطبق درجة من التوازنات بني سلطات احلكم، بعكس 
مبدأ سيادة الشعب غير القابل للتقسيم في النظام الدميقراطّي. وهناك مبدأ جمهوري آخر 
يستقي وجوده من فلسفة أرسطو وهو الدستورية. التراث اجلمهوري في العصر احلديث ينتقل 

كعنصر أساسي بني فكر ميكافيللي وحتى أصحاب فكر الدستور األمريكي. 
الليبراليية كما طورت من قبل مفكرين أمثال جون لوك في القرن الـ17، جون ستيوارت ميل 
احليوية  الوسيلة  الدولـة هي  أن  وتعتبر  املركز،  في  الفرد  تضع  وآخرين،  الـ19،  القرن  في 
حلماية حياته، وحريته وممتلكاته. الليبرالية في جوهرها رأسمالية. إن حرية التملك هي إحدى 
احلريات االكثر أهمية في العالم الليبرالي، سواء كانت حمايتها هي أحد احلقوق الطبيعية 
)لوك(، من منطلق رؤية منفعية )ميل(، أو من منطلق رؤية كانتية )نوزيك(. وكذلك فإن النوع 
الليبرالي اليساري، الرفاهي، ال يتطلع إلى إلغاء اقتصاد السوق، وإمنا إلى ضبطه وتنظيمه 

وفقا ملبادئ العدل التوزيعي.
من خالل توليف التراث الدميقراطّي، التراث اجلمهوري والتراث الليبرالي، انبثقت األنظمة 

الغربية العصرية.
إن مبادئ مثل سيادة الشعب و “حسم األكثرية” هي مبادئ دميقراطيـّة صرفة، مع أن التعبير 
عنها في الدميقراطيـّة العصرية يختلف إلى حد بعيد عّما كان عليه احلال في الدميقراطيـّة 
التقليدية التي كانت متبعة في أثينا. إن مبادئ مثل سلطة القانون والتساوي )املدني والقانوني 
لكن ليس االقتصادي( هي دميقراطيـّة وليبرالية على حد سواء. التأكيدات الدستورية املتزايدة 
في الغرب اليوم املعبرة عن تأثير أمريكي تستقي جوهرها من التراثني اجلمهوري والليبرالي 
على حد سواء. وفي املقابل، فإن مبادئ مثل تقييد السلطـة )من خالل فصل السلطات على 
ليبرالية )بخصوص  والتعددية، هي  التسامح  األقليات،  الفرد وحقوق  املثال(، حريات  سبيل 

تقييد السلطـة، أيضا جمهورية(، بل هي، إلى حد كبير، غير دميقراطيـّة.
إن ما يطرح أمامنا النموذج الغربي من النظام الدميقراطّي هو الدمج بني مستوى احُلكم 
مع املستوى املبدئي. مع ذلك فمن اجلدير االنتباه إلى أن الدميقراطيـّة قد تكون غير ليبرالية. 
الليبرالية أن تكون أيضا غير  إليه فلسفة كل من روسو وماركس. مبقدور  وهذا ما تهدف 
رت أنظمة غربية متعددة )بريطانيا، الواليات املتحدة وغيرهما( مميِّزات  دميقراطيـّة. وقد طوَّ
ليبرالية محضة في القرن الـ19، قبل أن تتحول إلى دميقراطيـّة )في القرن الـ20 فقط(. التوتر 
بني مبادئ ليبرالية مثل احلرية و تقييد السلطـة، وبني مبادئ دميقراطيـّة مثل سيادة الشعب 
و “حسم األكثرية” هي واقع يومي تواجهه دول دميقراطيـّة غربية. وفي الوقت ذاته هناك توتر 
ح،  ر من مبدأ التساوي مفهوًما مناصًرا للتمييز املصحِّ داخل أسس متفق عليها. ميكن أن نطوِّ
كما ميكن تطوير مفهوم عكسي. وعلي أية حال، فإن النظام الدميقراطّي العصري ال يتطلع 
إلى حتقيق “اجلنة” على الفور )كما كانت تفعل أنظمة استبدادية في املاضي(، وإمنا “فقط” 
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منع “اجلحيم” على األرض. وبالفعل، على الرغم من كافة املشاكل السياسية، واالجتماعية، 
أن  اجلزم  ميكن  الغربي،  الدميقراطّي  للنظام  املرافقة  والروحانية  واألخالقية  واالقتصادية، 
الدميقراطّي  النظام  السابق أفضل مما هي في إطار  أية مرة في  تكن في  لم  البشر  حالة 

الليبرالي.
الطبقة الثالثة: بنى حتتية معيارية. هذه هي الطبقة األعمق في أساس الدميقراطيـّة الليبرالية. 
منذ  للغرب  املرافقة   – عليها  ز  تركِّ التي  الليبرالية  النقاط  ضوء  في  الليبرالية  الدميقراطيـّة 
ثالثة  في  السياسية  أطرها  تبلور   – النهضة  فترة عصر  إلى  جذورها  وتعود  الـ17،  القرن 
افتراضات أساسية بديهية: الفردانية، الكونية والعقالنية. هذه البديهيات بخصوص شخصية 
اإلنسان هي ليبرالية، مع أن العقالنية تعبر عن معتقدات دميقراطيـّة كما تعبر عن معتقدات 
ليبرالية، حيث إن الدميقراطيـّة احلديثة معتمدة على اعتبار منطقي، وخصوصا في نقاشات 
علنية، بدافع محاولة التوصل إلى تسويات متفق عليها. وقد أفضى اللقاء بني الدميقراطيـّة و 
الليبرالية إلى إضعاف بعض املميِّزات اجلماعية في النظام الدميقراطّي. يتمثل تفوق الليبرالية 
دولة احلّد األدنى. في   – الدولـة  بنية حتتية إضافية، على شاكلة  الدميقراطيـّة بوضع  على 
لدى  مقبول  االفتراض  هذا  فإن  الليبرالي  واليمني  الليبرالي  اليسار  بني  ما  احلالي  اجلدل 
الطرفني. واجلدل هو بالتالي يخص املجال. يسعى اليسار إلى إقامة دولة احلد األدنى في 
مجال القيم واألخالق العامة، بينما يتطلع اليمني إلى إقامة دولة احلد األدنى باألساس في 
الفرد  بخدمة  االهتمام  الدولـة هو  الغرض من  أن  على  املذهبان  ويتفق  االقتصادي.  املجال 

وليس العكس.
تركز الدميقراطيـّة الليبرالية في اجليلني األخيرين على مفاهيم متزايدة من الفردانية، وبطبيعة 
ز على مفاهيم كونية. تعبِّر أهم القيم في الدميقراطيـّة الليبرالية  احلال فإن هذا املنحى يركِّ
عن الدمج بني املفهومني )وتعود جذور ذلك إلى العالم الهيليني،  حقوق املواطن –  الراهنة – 
وخصوصا مفهوم “قانون الطبيعة” لدى الرواقية Stoicism(. والثمن هو املّس بالهوية اجلماعية 
– وعلى هذه اخللفية ميكن فهم تنامي النظرية اجلماهيرية، التي تركز على الهوية اجلماهيرية 
ليبرالي يساري مثل جون رولس وبني  وااللتزام إزاء اجلمهور واملجتمع احمللي. اجلدل بني 
الليبرالي  الدميقراطّي  الفكر  من  منوذجني  بني  جدل  هو  نوزيك  روبرت  مثل  مييني  ليبرالي 
الفرداني. اجلدل بني كليهما وبني مفكرين مثل مايكل وولتزر والبروفيسور أميتاي عتسيوني 
اجلماهيريني، هو بني دميقراطيـّة ليبرالية فردانية وبني دميقراطيـّة ليبرالية جماهيرية، تضّم 
أسًسا من التراث اجلماهيري )مزيج بني أرسطو، كيكرو، ميكافيللي - صاحب مقولة: “الغاية 
تبرر الوسيلة”، وروسو(. وجتدر اإلشارة إلى أن بعض املفكرين اجلماهيريني “املتشددين” 

)مثل السدير مكنتير(، يوجهون انتقادات شديدة للفكر الليبرالي. 
مناذج من الدميقراطيـّة الليبرالية

جند في اخلطاب الغربي الراهن عدة مناذج. مبا أننا تناولنا النموذجني األولني مطوال، فنتطرق 
فيما يلي إلى مناذج أخرى.
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النموذج األول، الليبرالي الفرداني، يركز على مبادئ مثل حريات الفرد، التساوي، الدستورية 
واحليادية القيمية للدولة. وهو مرتكز على بنية حتتية فردانية كونية صلبة، على شاكلة الـ “أنا” 

البشري املجرد.
النموذج الثاني، الليبرالي اجلمهوري، وهو النموذج الرائج بني مفكرين جماهيريني، لكن، حتى 
مفكرون مثل ليئو شتراوس وتلميذه أالن بلوم ميكن تفسيرهما بأنهما ينتميان إليه. يقبل هذا 
النموذج مببادئ احلرية واملساواة، لكن، بصيغة معتدلة يتم دمجها مع التركيز على األخالق 
العامة. يلتقي خطاب الواجبات هنا مع خطاب احلقوق. يحاول هذا النموذج كبح الثمن العاّم 
النابع من تراجع املجتمع احمللي في الواقع الراهن. يقول االفتراض األساسي لهذا التيار: 
د غير مختلط بهوية جماهيرية عامة )عادة، إما تكون قومية ووطنية أو  ال يوجد أي “أنا” مجرَّ

طائفية دينية(. 
ه أصابع النقد أيضا إلى احملور  النموذج الثالث، املتعدد الثقافات، وهو النموذج الذي يوجِّ
النموذج اجلمهوري فإن  الليبرالي الفرداني الفعال؛ لكن، بعكس  النموذج  بحقوق الفرد في 
املفكرين من أنصار التعددية الثقافية مثل ويل كيمليكا ال يقرون بأهمية وارتفاع شأن جماعة 
التعددية اجلماعية في إطار دولة مدنية واحدة. ومفاهيمهم هي  واحدة دون سواها، وإمنا 
“طريقة  يختار  أن  للفرد  تتيح  الثقافة  بأن  يعتقدون  أنهم  غير  في جوهرها  فردانية  ليبرالية 
حياة” تليق به )كيمليكا(، أو متنح حياته معنى عميقا )افيشاي مرغليت وموشي هلبرتال(. 
أحد االدعاءات املتعددة الثقافات الشائعة يرى أن احلق في أن تكون لدى اإلنسان ثقافة هو 
ليس أقل من حقوق أساسية أخرى، مثل حرية التعبير والضمير. التحدي الذي يواجه أنصار 
اجلماهيرية الليبرالية هو منع املبالغة في التجانس على جماعة معينة )قومية عادة(. التحدي 
الثقافية املتميزة في حال  الثقافية هو حتديد حقوق اجلماعة  التعددية  الذي يواجهه أنصار 

اصطدامها بحريات الفرد ومبصلحة اجلمهور.
النموذج الرابع، الليبرالي ما بعد احلداثة، على غرار أنصار التعددية الثقافية املتأثرين بصورة 
عميقة بفكر التعددية الثقافية لدى يشعياهو برلني، التي تركز على تطبيق قيم جديرة متصادمة 
ٌه يلزمنا بكثرة املفاهيم الثقافية مثل ما بعد احلداثية وأيضا  ُر َتَوجُّ ببعضها البعض، ومنها ُيَطوَّ
ليبرالي مثل ريتشارد رورتي متأثر أيضا إلى حد كبير بفكر برلني، الذي يأخذه إلى مفاهيم 
أبعد. يعارض رورتي توطيد الليبرالية على مبادئ ونية وعقالنية ميتافيزيقية. حسب اعتقاده، 
احلقائق عرضية )محض صدفة(، وتعبر عن منظور إنساني )كما اعتقد نيتشه( وتالعب لفظي 
اجتماعي )كما يعتقد يوتغنشتاين من عهد الحق وديفيدسون(. على الرغم من ذلك، يستطيع 
الفرد االلتزام بقيم حريات الفرد، وحتى بتضامن اجتماعي، من منطلق اختيار إنساني غير 

قابل لإلثبات. 
واملدارس  املذاهب  عن  يختلف  الليبرالي.  الدميقراطّي  االجتماعي  اخلامس،  النموذج 
األخرى بكونه أوروبيا في جوهره. فهو معتمد على الفكر الدميقراطّي االجتماعي التقليدي، 
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أعقاب  في  اجتماعية دميقراطيـّة  تقييم  إعادة  منطلق  من  لكن  املاركسي،  الفكر  وخصوصا 
غدوارد برنشتاين، وذلك عبر ربطها مبفهوم دميقراطّي ليبرالي. وقد أفضى هذا النموذج إلى 
مفهوم الدولـة االجتماعية الدميقراطيـّة في أوروبا. الفكر الدميقراطّي الديالوجي لدى يورغن 
هبرماس، هو رمبا التعبير األبرز في ايامنا عن هذا املفهوم. ينطلق هبرماس من نقد ماركسي 
للمجتمع الرأسمالي على غرار “مدرسة فرانكفورت”، وهو نقد يشير إلى املّس بالدميقراطيـّة، 
التي تتم في مجتمع أحادي الُبعد يسيطر عليه اقتصاد السوق احلّر، ويخلق نفوذا اقتصاديا 
ليبرالية مثل احلرية  ت قيما  ميس بعالم احلياة اخلاصة واجلماهيرية. غير أن هبرماس يذوِّ
إلى  يتطلع  إنه  الغربي.  الدميقراطّي  النظام  الثورية ضد  النزعة  ويتجنب  املدنية،  واملساواة 
متبادل،  وفهم  حوار  على  فيه  واالجتماعي  الثقافي  احلياة”  “عالم  يعتمد  جماهيري  نشاط 

وعقالني، وصريح وصادق بصورة غير مغتربة. 
من ناحية دميقراطيـّة، أصعب مشاكل الدميقراطيـّة الليبرالية هي: كيف ميكن تطبيق روح 
دميقراطيـّة حقيقية من املشاركة واملسؤولية املدنية، في مجتمع الكثرة الذي يتحول املواطن 
هذا  الرأسمالي.  السوق  جهاز  قبل  ومن  السلطـة  قبل  من  ه  وموجَّ سالب،  إلى  فيه  البسيط 
فكر جون  في  )كما  التقليدية  الليبرالية  أبعاده  في  أيضا  الدميقراطّي  الفكر  يواكب  التعقيد 
ستيورات ميل(، وأيضا في مفاهيم دميقراطيـّة غير ماركسية. بعض املفكرين )مثل فتمان، 

بربو، غولد وغيرهم( يركزون على احلاجة لترسيخ الدميقراطيـّة األولية، التشاركية.
الدميقراطيـّة في الشريعة: مصادر، حتليل ودافعية

ميكن التوصل من خالل الشريعة اليهودية إلى مفاهيم دميقراطيـّة والى مفاهيم أخرى غير 
املبدأين  وكال  الليبرالي  الدميقراطّي  النظام  في  األولى  الطبقة  إن  باملرة.  دميقراطيـّة  دولة 
املرتبطني بذلك – سيادة الشعب وحسم األكثرية، هي األقل تعقيًدا في التصادم بني اليهودية 
مسألة  في  مختلفة  مواقف  على  العثور  الليبرالية. ميكن  الدميقراطيـّة  وبني  الشريعة  حسب 
مالمح النظام املنشود في مصادر يهودية تقليدية )تناخ، حزال، الفكر اليهودي في العصور 
الوسطى، وما شابه(. بعكس املصادر التي ُيسَتَشّف منها تفضيل النظام امللكي األحادي، 
املفكر  كتابات  في  وردت  )كما  السماء”  “ملكوت  تؤيد  ذاته  الوقت  في  أخرى  مصادر  جند 
مارتني بوبر Martin Buber التي تخلق على أرض الواقع سيادة شعبية، بعكس التحليل املَُيْوَنن 
الثيوقراطي من طرف يوسف بن متتياهو. إن مبدأ سيادة الشعب متناقض مع املفهوم امللكي 
الذي يعتقد بأن النظام املثالي حسب التوراة هو نظام ملكي. لكن، مقابل املوقف امللكي الذي 
يعبر عنه الرمبام )رابي موسى بن ميمون( ميثل املوقف اجلمهوري الذي يبديه أبربانال، وجند 
بني هاتني الوجهتني املوقف الداعي إلى أن يكون النظام منسجما مع رغبة الشعب )كما يعبر 
عن ذلك هنتسيفن الراب حاييم دافيد هليفي(، وعليه فإن هذا املوقف هو موقف دميقراطّي 

في أساسه. 
دانيال  وأطواره,  املقرئي  العهد  لفكرة  الكبير  الوزن  وهو  األهمية  بالغ  آخر  وهناك موضوع 
العيزر ساهم إلى حد كبير في أبحاثه لفهم مركزية فكرة العهد في التقاليد السياسية اليهودية، 
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العهد  فكرة  ترجمت  التي  احلديثة،  سكسونية  األجنلو  السياسية  للتقاليد  الكبيرة  وأهميته 
املقرئي ملفاهيم العقد االجتماعي، والدستور، والفدرالية. فكرة العهد هي فكرة تيو سياسية، 
بالتركيز على األسس السياسية للعهد الالهوتي بني شعب إسرائيل والله، وفي الوقت ذاته 
أبناء األمة. من  للعهد السياسي األرضي بني  بلفر(  ايال  الهوتيا )مبفاهيم  “فائضا”  يعطي 
سيادة  مثل  أسس  على  يركز  ليبرالي  دميقراطّي  موقف  بلورة  ميكن  املقرئي  العهد  مفهوم 
الشعب، موافقة املواطنني، وما شابه. في املقابل، أقوال رابي ابدميي حول فرض عليهم اجلبل 

كمغطس، يعرضون منوذجا غير دميقراطّي محًضا.
في عالم اجلموع اليهودية في العصور الوسطى تدحرجت فكرة العهد إلى معاٍن محلية. وكان 
ألنظمة املجتمع قيمة أكبر، كأساس إلرساء مبادئ مثل سيادة الشعب، “حسم األكثرية” و 
سلطة القانون. من اجلدير اإلشارة إلى انه في عالم الشريعة )في أعقاب “هرشبا” شلومو 
بن ابراهام ابن اديرت 1310-1235، “هروش” آشر بن يحيئيل وُيلَقَّب “هروش” 1250 - 1327 
احلياة  وتوجيه  لتنظيم  كأساس  املجتمع  أنظمة  رؤية  إلى  الداعي  ه  التوجُّ َخ  ترسَّ وآخرين( 
“أبناء املدينة”، أو من  االجتماعية في العصور الوسطى. وقد اسَتَقت نفوَذها من مصطلح 
اعتبار املجتمع كهيئة قانونية تتمتع بصالحيات محكمة. وهكذا في الواقع ُشقَّ الطريق الذي 
يتيح منح شرعية لتشريعات الكنيست كما أظهر من قبل الراب عوزيئيل. وهناك طريقة أخرى 
الله  )السلطان ظل  “حكم السلطان ُمطاع”  امللك”، أو على  “قانون  من خالل االعتماد على 
على األرض(، ويعتقد البعض في هذا املضمار أن هذا األمر ينطبق أيضا على إسرائيل. 
وعلى أي حال، كما رأى يديديا شطيرن، فإن التشريع أعطى دوًما شرعية ملسار عاّم مقابل، 
مبقدوره احلسم في قضايا سياسية، واجتماعية واقتصادية، وفي بعض األحيان بعكس القرار 

املتعارف عليه في الشريعة.
مبدأ “حسم األكثرية” في صياغته األكثر شعبية ومن فترة الحقة في املجتمع في العصور 
الوسطى، ينطوي على مفاهيم دميقراطيـّة ال بأس بها. وقد طورت املجتمعات الغربية على 
الشعب  املتأخر.  اإلقطاعي  املفهوم  في  كانت موجودة  القرون أسسا دميقراطيـّة خاما  مر 
بهدف  لكن ميكن قطع شوط طويل  املشابه  النضوج  لم مير في عملية طويلة من  اليهودي 
إرساء مفاهيم دميقراطيـّة عصرية على أساس “حسم األكثرية” اجلماهيرية ما قبل احلديثة. 
اإلقطاعية  التسويات  الدمج بني  الكثير من  الغرب استقى  السلطـة احلديثة في  تقييد  مبدأ 
والنظرية املسيحية حول السلطتني العلمانية والروحانية وحتى من الصراع بني امللك والنبي 
البروفيسور ستيوارت كوهني يحمل  توقف عنده  الذي  الثالثة  التيجان  املقرا. مصطلح  في 
ر منها موقفا ليبراليا جمهوريا. ومن النزاهة اإلشارة  م ونطوِّ في طياته أسسا ميكن أن نصمِّ
إلى انه ميكن أن نقول أموًرا معاكسة في كل واحدة من النظريات السابقة. مقابل “حسم 
الذي يجب أن نراعيه، كذلك تطرح مسألة األكثرية  األكثرية” ترتفع أهمية “اإلنسان الهاّم” 
للنبي  امللك  انصياع  دميقراطّي.  غير  اجتاه  إلى  هذه  كل  تفضي  أن  وميكن  اجلودة.  ذات 
للكنيست  الكابحة  العليا  احملكمة  قوة  لتعزيز  أساسا  يشكل  أن  ميكنه  مختلفة  قضايا  في 
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ُيطرح  هذه  كل  في  امللكوت.  بحكم  يقرون  ال  دين  لرجاالت  أساس  أيضا  لكن  واحلكومة، 
التحليل الشخصي لصاحب القول الفصل، كما سبق وادعى الراب حاييم دافيد هليفي. 

ر. الدافعية  االستنتاج الذي ميكن التوصل إليه من املعطيات اآلنفة هو أن الدافعية هي التي تقرِّ
إعطاء  أكثر من أجل  “مريحة”  التأكيد على نصوص  إلى  الليبراليية ستفضي  الدميقراطيـّة 
شرعية لنظام دميقراطّي ليبرالي، والى فكر دميقراطّي ليبرالي في نصوص أخرى. الدافعية 

غير دميقراطيـّة ليبرالية ستفضي إلى خطوات وإجراءات معاكسة.
التصادم بني اليهودية والدميقراطيـّة 

القضية الصعب التي جند فيا صداما بني اليهودية والدميقراطيـّة هي قيمة التساوي. ومع أن 
التوراة تقّر مبدأ أعلى بخصوص التساوي كما ورد فيها “اجلميع سواسية أمام القانون”.، 
إال أنه في قضيتني أساسيتني وهما مكانة املرأة ومكانة غير اليهود – هناك توتر ملحوظ بني 
مفاهيم الشريعة و مفاهيم دميقراطيـّة حديثة. وعلى الرغم من ذلك فإن األساس الفرداني 
والعاملي الكوني الوارد في املقرا واملتصل باجلماعي )شعب إسرائيل(، يتيح إمكانية تقليص 
ُوِلَد على  الفجوات. االفتراض األساسي الذي يرى أن كّل شخص، ذكًرا كان أم أنثى، قد 
شاكلة الرّب، يتيح إمكانية تعزيز خطاب التساوي. بعض رجاالت الدين الصهيونيني مثل الراب 
هيرشنزون والراب عوزيئيل اتخذوا قرارات ناصرة للنساء في أن َيْنَتِخنْبَ وَأن ُيْنَتَخنْبَ، وفي 
أن يضطلعن بوظيفة قضائية، وما شابه، بخالف موقف الراب كوك. وقد كان رجاالت الدين 
قد ناقشوا مسألة اضطالع شخص غير يهودي مبقعد في الكنيست فأقر الراب هرتسوغ في 
حينه بأن ال ضير في ذلك. وميكن على أساس مصادر في الشريعة اليهودية بلورة وجهات 
ا. التحليل املجازي الذي أعطاه  نظر مختلفة وال شك في أن مسألة الدافعية تلعب دوًرا هاّمً
الرمبام آليات مختلفة ُيعزى إلى دافعية حديثة )نسبيا لعصره( وعاملية كونية )فلسفيا(. النقد 
املدعي أن اجتاها من هذا القبيل هو اصطناعي، يخطئ من خالل عدم فهم الصلة بني الثقافة 
والتحليل. بنفس املقدار ميكن القول إن التحليل في صيغة “جديد حتظره التوراة” هو عصري، 
واصطناعي، ويعاني من عدم األصالة ملبادئ أساسية في الشريعة اليهودية، التي تركد على 
قوة “املدراش” اخلالق القائم على الشريعة اليهودية. األبرز في فالسفة التيار الرمنويطيقي هو 
هانس غيورغ غادامر، يشير إلى عملية مزيج اآلفاق، التي يتم بواسطتها إجراء حوار طبيعي 
بني عالم احلياة الذي يعيش احمللل ويعمل داخله، وبني املصادر التي يستوحي أفكاره منها 
ويعرب عن التزامه مبعتقداتها. وقد أظهر كلٌّ من آفي ساغي، من خالل حتليل متعلق بعلم 
الظواهر لعالم الشريعة، وموشي هلبرتل بقراءته الرمنويطيقية ملدراش الشريعة، إلى أي مدى 

ل التوراة إلى فلسفة حياة. تقف هذه العملية في ُصلب مفاهيم التوراة الشفوية التي حتوِّ
املبادئ  وبني  الشريعة  في  تتجلى  حسبما  اليهودية  بني  التصادم  في  تعقيًدا  األكثر  املجال 
الدميقراطيـّة الليبرالية هو قضية التسامح والتعددية. بخصوص التسامح، ميكن أن نظهر أن 
مفاهيم الشريعة املتسامحة سهلة للتصميم نسبيا، كما تثبت معتقدات الراب كوك. وبالواقع 
فإنَّ املشكلة كامنة في مواقف التعددية الثقافية. وكما أظهر آفي ساغي، من مفكري التعددية 
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الشرعية  يعاني.  ال  النسبية،  غير  إلى احلقيقة  للتطلع  “الضعيف”، املناصر  أيضا  الثقافية، 
ملواقف مختلفة متاما في قضايا مثل اإلحلاد، املثلية اجلنسية وغيرهما، ال تنسجم مع مواقف 
إطار خطاب  في  وآفي ساغي،  البروتستانتي،  العالم  في  هيك،  عليها. جون  متعارف  دينية 
الشريعة اليهودية، يحاوالن وضع أسس ملواقف متعددة الثقافات، لكن، ُيَخيَّل أن هذه مهمة 
شائكة للغاية، خصوصا في اليهودية، البعيدة عن حتليالت شخصية بروتستانتية وجتعل حدود 
التعددية الثقافية على طريقة “هؤالء وهؤالء” في تخوم فكر الشريعة الدينية فحسب. وعلي أية 
حال، فإن التوليف بني يهودية الشريعة والدميقراطيـّة الليبرالية ليس من املفروض أن تتستر 
على التوترات وإمنا أن حتدَّ منها. هذا ما يحدث أيضا في التوتر بني اليهودية في معناها 
القومي، الصهيوني، وبني الدميقراطيـّة املدنية، التي ال ميكن حلها إال كإلغاء القطب القومي أو 
الدميقراطّي. اليعيزر شبيد من اجلانب العلماني، وآفي ربيتسكي من اجلانب الديني، هما ِمن 

البارزين الذين يحاولون العثور على توليف كهذا في نشاطهم العام والبحثي.
مستوى احُلكم واملستوى املبدئي. وكان  لقد تناولنا حتى اآلن املستويني الظاهرين للعيان – 
االستنتاج، أنه ميكن دمج معتقدات دميقراطيـّة وغير دميقراطيـّة مًعا، على أساس مصادر 
البنى التحتية )األسس(.  يهودية تقليدية. غير أن املستوى األهم لهذا النقاش هو الثالث – 
جماعية  بديهية  أساسية  فرضيات  مع  متوافقة  غير  الليبرالية  الدميقراطيـّة  فإنَّ  رأينا  وكما 
بواسطة هجوم  النظر اجلماعية اخلصوصية  الليبرالية تضعف وجهة  الدميقراطيـّة  محضة. 

مدموج من كال قسميه: الفرداني، من جهة، والعاملي الكوني، من جهة أخرى.
تنطوي اليهودية على توتر مثٍر بني ُأُسس فردانية وُأُسس جماعية، وبني أسس كونية وأسس 
الله.  أنثى، على شاكلة  أم  ذكًرا كان  اإلنسان، كفرد،  ُخلق  جماعية خصوصية. فمن جهة، 
وكل إنسان هو مخلوق لطيف بطبيعة احلال طاملا ُخِلَق على شاكلة الرّب، وقيل حوله: “هذا 
كتاب سيرة اإلنسان”. وعليه قال احلكماء، وهذا ما أقره الرمبام أيضا في تشريعاته، بأن 
لم ترد عبارة  )في األصل  العالم برمته”  أقام  العالم، وكأنه  يقيم نفسا واحدة من  “كل من 
“من إسرائيل”، كما سبق وأشار افرامي أورباخ(. تعبر كل هذه عن مزيج فرداني كوني له 

انعكاسات كثيرة بخصوص مبادئ مثل التساوي، كرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان الكونية.
من جهة أخرى، فإن التراث اليهودي يعتبر شعب إسرائيل “شعبا مصطفى”، سيكون “مملكة 
“شعًبا  باعتباره  األنبياء خصوصية شعب إسرائيل  يهودي مقّدس”. ورأى أحد  كهنة وغير 
إليه في  ُينظر  اليهودي،  يعير األغيار اهتماما”. الربط بني أعضاء املجموع  يقيم وحده وال 
املصادر اليهودية باعتباره أكثر بكثير من تعاون من أجل املنفعة بني األفراد، بصيغة العقد 
بني  املتبادل  الضمان   .Thomas Hobbes توماس هوبس  اإلجنليزي  للمفكر  وفقا  االجتماعي 
أعضاء املجموع اليهودي يفضي إلى دفع الشعب ثمن أخطاء الفرد )وذلك كما ورد في قصة 
عخن بن كرمي من سبط يهودا الذي اختلس من ممتلكات احتلها جيشه فدفع جميع مرافقيه 
هذه  كل  املجموع.  أخطاء  ثمن  يدفع  والفرد  الفادح(  اخلطأ  هذا  ثمن  مبعيته  كانوا  الذين 
العناصر هي أسس جماعية خصوصية تخلق صلة عميقة بني أعضاء “كنيست إسرائيل”، 
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وفجوة ملموسة بني اليهود وغير اليهود.
جميع التيارات في اليهودية ملتزمة بهذه األسس املتناقضة. وما يفرق بني مختلف التيارات 
الفكرية هو االهتمام الذي تعيره لهذه املميِّزات أو تلك. من الفكر اليهودي ميكن رصد اجتاهني 
فكريني بارزين. التيار اجلماعي اخلصوصي، والذي يعتبر بيت شماي من بني ممثليه في عالم 
حزال وخصوصا رابي شمعون بن يوحاي )“تسمون إنسانا”(، ويبلغ األوج في فكر الرابي 
ومن  كونية،  فردانية  اجتاهات  ه صوب  املوجَّ الثاني  التيار  وغيره.  براغ،  من  هليفي  يهودا 
بني ممثليه في عالم حزال بيت هيلل، بن عزاي ورابي يهودا بن اليعي، يبلغ األوج في فكر 
فلسفي من أيام العصور الوسطى، من الرساغ )رابي سعاديا غأون( وحتى الرمبام )رابي 
موسى بن ميمون(. مفكرون مثل الرشار )الراب شمشون بن رفائل هيرش 1808 – 1888( 
والراب عميئيل، يعتبران من أتباعه أيضا. هذه القضية تتصل مع قضية أخرى فيما يتعلق 
الدميقراطيـّة  آنفا،  ُذكر  الالعقالنية. وكما  العقالنية مقابل   – الليبرالية  الدميقراطيـّة  بأسس 
احلديثة والليبرالية يعتمدان على أساس عقالني. التقاليد اليهودية تطرح اجتاهات مختلفة في 
هذه القضية. وبصورة تعميمية ميكن القول إّن التوجهات قريبة من الكبالة وهي بطبيعتها 
جماعية  مواقف  إلى  متيل  البشرية،  الفطنة  محدودية  على  هليفي(  يهودا  رابي  )مثل  تؤكد 
خصوصية, وتبرز هذه األمور بشكل خاّص في كتابات رابي يتسحاق لوريا )1534 - 1572( 
وفي التيارات املتأثرة بها، كما أثبت ذلك يشعياهو تشبي وموشي حلميش في أبحاثهما. مبا 
ز  أن كتابات لوريا أصبحت العامل األهم في الفكر اليهودي منذ أواخر القرن الـ16، فقد تعزَّ
هذا االجتاه. مع ذلك، جتدر اإلشارة إلى أن التأثيرات الكبالتية ال تتطلب مواقف مناهضة 
للكونية، وما يثبت ذلك هو فكر كلٍّ من الراب بن أموزاغ والراب عوزيئيل. التيارات الفلسفية 
ر خصيًصا مميِّزات عقالنية، متيل أيضا إلى مواقف فردانية وكونية  املتأثرة بالرمبام والتي تطوِّ

بصورة متزايدة.
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أن  ميكن  التي  املوضوع  بهذا  الصلة  ذات  األفالم  بعض  هناك  أن  إلى  نشير 
يحصل عليها املعلمون إلثراء التالميذ:

500 Dunam on the Moon 1 500 דונם על הירח
ميكن احلصول على هذا الفيلم في مكتبة האוזן השלישית في العنوان التالي: 

http://www.third-ear.com/p_prod.aspx?id=26883

 Emile Habibi: Stayed in Haifa 2 נשארתי בחיפה - אמיל חביבי
ميكن احلصول على هذا الفيلم في مكتبة האוזן השלישית على العنوان التالي: 

http://www.third-ear.com/p_prod.aspx?id=16631

من املمكن االستعانة بعناوين االنترنت والروابط املرفقة: 
/ 	 •http://www.mossawacenter.org مساواة מרכז מוסאוואה

جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 
مت تأسيس مركز مساواة عام 1998 كمشروع مشترك للجمعيات العربّية ومؤسسة “شتيل” 
بهدف التأثير على الّسياسة احلكومّية ورفع مستوى مشاركة اجلماهير العربّية في النقاش 
القانونّي والّسياسّي. جاء قرار تأسيس املركز ضمن الفهم الوطني ألهمّية بناء املؤّسسات 
األهلية احلقوقية العربّية التي تستعني بقدرات مهنية لتثبيت الوجود في الوطن ضمن رؤية 
سياسّية أكدت على بقائنا وتطورنا في وطننا، من جهة، وعلى مواطنتنا ضمن أي حل إقليمي، 
من جهة أخرى. وأنشأت اتفاقيات أوسلو واقعا قبلت فيه مواطنة األقلّية الفلسطينية في دولة 
إسرائيل على كافة األطراف اإلقليمية والعاملية املشاركة في املفاوضات. وساهمت االتفاقيات 
اإلقليمية في بروز املطالب السياسّية للجماهير العربّية محليا ودوليا. وشوهد اهتمام دولي في 
وزن املواطنني العرب الّسياسّي في القضية السياسّية اإلقليمية وكان على اجلماهير العربّية 
احمللي  دورها  ألخذ  املبادرة  بزمام  تأخذ  وأن  احلقوقية،  مطالبها  وبلورة  أجھزةها  تطوير 
واإلقليمي. وساهم بناء مركز مساواة في صياغة هذه املطالب ووضعها أمام متخذي القرار 

الّسياسّي، واحلزبي، واإلعالمي، واالقتصادّي، محليا وعامليا. 
منطلقات 

يعتبر املركز اجلماهير العربّية الفلسطينية في إسرائيل جزءا من الّشعب العربي الفلسطيني 
واألمة العربّية، ويعتبر مواطنة هذه اجلماهير في إسرائيل جزءا من احلّل الّسياسّي الشامل 
للصراع اإلسرائيلّي الفلسطيني ويرفض ان يتّم حل الصراع في املنطقة من خالل تعميق 
مآسي أي جزء من الّشعبني. يساهم املركز في صياغة احلقوق اجلماعّية للجماهير الفلسطينية 

على ان تشمل احلق في التطور الّسياسّي، واحلقوق االقتصادّية والثقافية والدينّية. 
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يعمل املركز على احلفاظ على اخلاصية الثقافية والدينّية للجماهير العربّية الفلسطينية. يعمل 
املركز على حتميل احلكومة اإلسرائيلّية مسؤوليتها عن تقدمي كافة اخلدمات على قدم املساواة 
للمواطنني الفلسطينيني. يعمل املركز على حتميل اجلمهور اليهودّي مسؤوليته الرمزية والفعلية 
في احلفاظ على حقوق وحريات للجماهير العربّية واجلماهير اليهودّية على حد سواء. يعمل 
املركز على تثبيت قيم حقوق اإلنسان داخل املجتمع العربي الفلسطيني، ويسعى إلى تذويت 
اإلدراك بخطورة حتّول القمع والّتمييز إلى ديناميكية للمس بحقوق النساء واألطفال واألقليات 
املركز  يدعم  وخارجيا.  داخليا  واحلقوقي  القيمي  اخلطاب  ذات  ويعتمد  الفكرية،  أو  الدينّية 
ومنظومة  عالقة  لبلورة  ويسعى  العربّية  للجماهير  التمثيلّية  والهيئات  السياسّية  املؤّسسات 
عمل تكاملية معها. يتعاون املركز مع مؤّسسات عربية أخرى ومؤّسسات دميقراطيـّة يهودّية 
ومؤّسسات باقي أجزاء الّشعب الفلسطيني ومؤّسسات عربية وعاملية، ضمن رؤيته في الدفاع 
عن حقوق اإلنسان واحلريات السياسّية والدميقراطيـّة. يتبع املركز استراتيجية املبادرة في 
مواجهة سياسة الّتمييز القومي وانتهاك حقوق اإلنسان جتاه املواطن العربي الفلسطيني في 

إسرائيل. 

عدالة املركز القانونّي حلقوق األقلّية في إسرائيل  	•

http://www.adalah.org/ara/index.php עדאלה 	

جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 
تأسس مركز “عدالة” في تشرين الثاني 1996، كمركز قانونّي عربي غير حزبي وغير ربحي، 
وكمنظمة حقوق إنسان، بهدف خدمة املجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، الذي يشكل 
حوالي %20 من مجمل السكان في البالد. منذ تأسيسه، وضع مركز “عدالة”، على رأس سلم 
أولوياته، الدفاع عن احلقوق اجلمعية للفلسطينيني في مجاالت تشمل: احلقوق املدنّية، احلقوق 
السياسّية، احلقوق االجتماعيـّة، احلقوق الثقافية، احلقوق الدينّية، احلق في األرض واملسكن، 
حقوق النساء وحقوق السجناء. سعيا من أجل حتقيق الغايات التي مْوضعها مركز “عدالة” 
نصب عينيه، وفي سبيل التأثير على مجاالت احلقوق الكثيرة والهامة املذكورة أعاله، وغيرها، 
اجلمعية  باحلقوق  تتعلق  احملاكم،  أمام  والتماسات  قضايا  رفع  باآلتي:  “عدالة”  مركز  يقوم 
لألقلّية العربّية الفلسطينية؛ العمل من أجل سن ودفع قوانني تضمن لألقلّية العربّية الفلسطينية 
املساواة واحلقوق اجلمعية؛ توفير استشارة قانونّية لتنظيمات غير حكومّية ومؤّسسات عربية؛ 
مسائل  عن  تقارير  نشر  إلى  باإلضافة  تثقيفية،  عمل  وورشات  ندوات  دراسية،  أيام  تنظيم 
والنشر  اإلصدارات  قسم  خالل  من  وذلك  الفلسطينية،  العربّية  األقلّية  بحقوق  تعنى  قانونّية 
في املركز؛ تدريب محامني عرب وشباب وطالب حقوق في مجاالت حقوق اإلنسان واألقليات 
وضع  حول  املختلفة  الدولية  اإلنسان  حقوق  للجان  تقارير  وتقدمي  الدولية  املرافعة  القومّية؛ 

األقلّية العربّية الفلسطينية في إسرائيل. 
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جمعية حقوق املواطن في إسرائيل האגודה לזכויות האזרח בישראל 	•

/http://www.acri.org.il  
جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 

تأسست جمعية حقوق املواطن عام 1972 كهيئة غير حزبية ومستقلة. هدفها هو الدفاع عن 
مكان  أي  الفعلية، وفي  سيطرتها  حتت  الواقعة  إسرائيل، في األراضي  في  اإلنسان  حقوق 
متس الّسلطات اإلسرائيلّية فيه باحلقوق. أصبحت اجلمعية الرائدة من بني جمعيات حقوق 
اإلنسان:  حقوق  أنواع  بكل  تعنى  التي  الوحيدة  وهي  طليعتها،  وفي  إسرائيل  في  اإلنسان 
ابتداء من احلق في احلياة وانتهاء بحرية املعلومات، من احلق في التعلّم وحتى حرية التعبير. 
تعمل جمعية حقوق املواطن على حماية حقوق األفراد والقطاعات السكانية املختلفة - النساء 
والرجال، املتدينون والعلمانّيون، اليهود والعرب، أصحاب اآلراء السياسّية من اليمني ومن 
اليسار، العاطلون عن العمل، العمال األجانب وغيرهم. وهي نشيطة في العديد من املجاالت 
مثل: تقدمي املساعدة لإلنسان وتغيير الّسياسة حيث تعمل اجلمعية في عدة مستويات، لتأمني 
حماية حقوق املواطن في إسرائيل. بداية من خلق الوعي لدى املواطن الفرد حول حقوقه وسبل 
حمايتها وانتهاء بالعمل مقابل صانعي القرار وواضعي الّسياسة، بهدف تغيير السياسات 
التي من شأنها انتهاك حقوق املواطن أو فئات اجتماعيـّة أيا كانت. وفي املستوى القانونّي 
تعالج اجلمعية قضايا مبدئية النتهاكات حقوق اإلنسان أمام هيئات املختلفة وباألخص احملكمة 
تبادر  كذلك  املواطنني.  من  العديد  حياة  حتسن  قد  قضائية  سوابق  حتقيق  إلمكانية  العليا، 
اجلمعية القتراحات قانون جديد هدفها تطوير وحماية حقوق اإلنسان واملواطن. وعلى املستوى 
اجلهات  إلى  بتقدميها  تقوم  اإلنسان  حقوق  وضع  حول  تقارير  اجلمعية  تنشر  اجلماهيرّي 
املسؤولة وللجمهور الواسع واالتصال، وجتري فعاليات توعية ينفذها مركز املعلومات، وتقوم 
بإصدار نشرات معلوماتية وتدير موقع انترنت. على الصعيد التربوي تقوم اجلمعية بإعداد 
استكماالت وورشات عمل في مجال حقوق اإلنسان ملربني في جهاز الّتعليم العربي والعبري، 
وغيرهم.  االجتماعّيني  وللعاملني  واحلراس  والسجانني  كالشرطة  الصالحيات  وألصحاب 
يستقبل  اجلمهور،  لتوّجهات  مباشر  خط  بتوفير  اجلمعية  تقوم  النشاطات  هذه  جانب  وإلى 
استفسارات اجلمهور حول حقوق املواطن ويقدم االستشارة حول أجھزة التصرف املتاحة 
من  مختلفة  قضايا  مع  املواطن  حقوق  جمعية  تتعامل  حقوقه.  حلماية  الفرد  املواطن  أمام 
بينها: لم شمل العائالت الفلسطينية ومشاكلها مع وزارة الداخلية ومؤسسة التأمني الوطني 
للحصول على مستحقاتها؛ قضايا احلق في املساواة وعدم الّتمييز؛ في العمل، توزيع املوارد 
التعبير  في  احلق  العمال؛  حقوق  والبناء؛  التخطيط  وقضايا  السكن  في  احلق  االقتصادّية؛ 
عن الرأي؛ قضايا عنف الشرطة وصالحيات التفتيش والتوقيف؛ جمعية حقوق املواطن هي 
منظمة عضوية )جمعية(، يعمل فيها طاقم مهني تعداده أكثر من 45 مستخدم ومستخدمة 
وعشرات املتطوعات واملتطوعني في ثالثة مكاتب: في القدس، في تل أبيب وفي حيفا. ينتخب 
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أعضاء اجلمعية، مرة كّل سنتني، مجلس إدارّي مؤلف من 13 عضوا، ومن بينهم شخصّيات 
بارزة من مجاالت الثقافة، القانون، التربية والتعليم، األكادميية واالتصال، يؤدون وظيفتهم 
متطوعني. حتدد اإلدارة املواقف املبدئية للجمعية حول القضايا املطروحة على جدول األعمال، 
وتصادق على برنامج عمل اجلمعية وعلى ميزانية نشاطها. جمعية حقوق املواطن في إسرائيل 
هي جمعية مستقلة متاما من ناحية نشاطاتها، ومصدر جميع مواردها املالية هي من رسوم 
العضوية والتبرعات من البالد واخلارج، وهي ال تتلقى متويال من مصادر حزبية أو حكومّية 

في إسرائيل.

املؤسسة العربّية حلقوق اإلنسان האגודה הערבית לזכויות האדם  	•

http://www.arabhra.org/HRA/Pages/Index.aspx  
جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 

جتدون فيها الكثير من حاالت انتهاك حقوق اإلنسان في البالد ومختلف املناطق في العالم 
اخلاص  الدولي  العهد  اإلنسان؛  حلقوق  العاملي  اإلعالن  مثل  الدولية  املواثيق  من  والعديد 
باحلقوق االقتصادّية واالجتماعيـّة والثقافية؛ العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنّية والسياسّية 
؛ البروتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنّية والسياسّية بشأن 
تقدمي شكاوي من قبل األفراد؛ البروتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدولي اخلاص 
املتحدة  األمم  إعالن  ؛  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  علي  العمل  بهدف  والسياسّية  املدنّية  باحلقوق 
للقضاء علي جميع أشكال الّتمييز العنصري ؛ االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال 

الّتمييز العنصري 

املركز العربي للتخطيط البديل המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי 	•

/http://www.ac-ap.org  
جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 

جمعيه أهليه غير حكومّيه ال تسعى لتحقيق الربح مسجله  املركز العربي للتخطيط البديل , 
في إسرائيل. تأسس املركز في بداية العام 2000, حيث باشر العمل من مقره في عيلبون. 
حظيت أقامة املركز العربي للتخطيط البديل بدعم اللجنة القطرية لرؤساء الّسلطات احمللية 
العربية, وجلنة املتابعة العليا لقضايا األقلية العربية, وجهات سياسّية وشعبية أخرى. املركز 
العربي للتخطيط البديل يسعى لتحقيق وحماية تطلعات, مصالح واحتياجات األقلية العربّية 
من  الرسمّي  االعتراف  املركز  اكتسب  والتنمية.  التخطيط  األرض,  مجاالت  في  الفلسطينية 
وزارة الداخلية كمؤسسة جماهيرية وفق البند 100 من قانون التخطيط والبناء لعام 1965. 
وتخول هذه الوضعية املكتسبة املركز تقدمي االعتراضات واملالحظات على املخططات الرسمّية 
في  أملساواة  أهداف:  وسكانها.  العربية  البلدات  وتطلعات  ملصالح  البديلة  رؤيته  وعرض 
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تخصيص املصادر واألرضي وميزانيات التخطيط والتطوير. تدعـيـم البلديات العربّية والقادة 
ومهنيو التخطيط العرب واجلمهور العربي من أجل حماية حقوق اإلنسان األساسّية املتعلقة 
بالتخطيط. أشـراك اجلمهور العربي بالتخطيط واتخاذ القرارات. مجاالت عمل املركز العربي 
للتخطيط البديل: متابعة قضايا التخطيط؛ يتابع املركز العربي للتخطيط البديل قرارات سلطة 
التخطيط التي تخص املواطنني العرب وتؤثر على بلداتهم، فيقوم مبراقبة: إعالنات التخطيط، 
قرارات  والبناء،  للتخطيط  القطري  املجلس  قرارات  التخطيط،  مؤّسسات  في  ممثلني  تعيني 
هدم البيوت، تسويق وبيع مساحات للبناء عن طريق دائرة أراضي إسرائيل ووزارة البناء 

واإلسكان الخ...
هذه  مثل  من  واملتضررين  الّشعبية  اللجان  احمللّية,  الّسلطات  إعالم  العمل:  وأجھزة  وسائل 
القرارات. دراسة تداعيات وتأثيرات املخططات على البلدات والقرى العربّية جراء تنفيذها. 
حتضير اعتراضات ملخططات قائمة و/أو حتضير مخططات وحلول بديلة. حتضير تقارير 
بالتنسيق مع اجلهات املشاركة وإرسالها للمؤّسسات املسؤولة. املثول أمام جلان االستئناف 
والتخطيط, واملرافعة لصالح املتضررين, مواطنني كانوا أو سلطات محلية. املساهمة في تقدمي 
دعاوي قضائية للمحاكم, متمثلتا في تقدمي مواقف وآراء مهنية. توعية وتوسيع آفاق اجلمهور، 
الّسلطات  مواجهة  من  متكنهم  ذاتّية  قدرات  بناء  ألجل  العربّية،  احمللّية  والسلطات  املهنيني 
في قضايا التخطيط التي متيز ضدهم. أملبادرة إلقامة حمالت إعالمية وبناء ائتالفات مهنية 

وشعبية إليصال القضايا للجمهور الواسع وملؤّسسات التخطيط ومتخذي القرار.
والعدل  املساواة  حتقيق  أجل  من  البديل  للتخطيط  العربي  املركز  يعمل  جماهيرّي:  نشاط 
قضايا  أولوياته  سلم  رأس  على  واضعا  إسرائيل  في  العرب  للمواطنني  والبيئي  االجتماعّي 
التخطيط، التطوير، األرض واملسكن. يعتمد املركز في نشاطه وسائل لتثقيف وزيادة الوعي 
في الوسط العربي مبا يخص قضايا وحقوق التخطيط, وأخرى لتوفير أجھزة عملية ملواجهة 

سياسة الّتمييز التي تتبعها احلكومات املتعاقبة ضدهم. 

نشاط مهني
- يجري املركز أبحاث ودراسات في مجاالت تخصصه ألجل الوصول إلى احلقائق ولفهم 
عامة:  احلياة  مجاالت  في  البالد  في  العربّية  األقلّية  تعانيها  أساسّية  ومشاكل  قضايا 
االقتصادّية، االجتماعيـّة، التعليمّية، البيئية، الصحية، والتي تؤثر على تطور البلدات العربّية 
املتابعة  جلنة  العربّية،  احمللّية  للسلطات  التخطيطية  االستشارة  خدمات  توفير   - وسكانها. 
العليا لقضايا املواطنني العرب، القياديني الّسياسّيني واملهنيني العرب، النشطاء االجتماعّيني. 
- بناء مخططات بديلة، بحسب حاجة ومتطلبات البلدات العربّية, حيث يتّم إشراك اجلمهور 

في هذه العملية لتأخذ مصاحلهم واحتياجاتهم احلقيقية بعني االعتبار. 
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http://www.sikkuy.org.il/aravit/home_ar.html :جمعية سيكوي 	•
جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 

جمعية سيكوي هي مؤسسة مجتمع مدني أقيمت عام 1991 بهدف حتقيق املساواة الكاملة 
بني املواطنني العرب الفلسطينيني واملواطنني اليهود في إسرائيل. إّن حالة انعدام املساواة بني 
اليهود والعرب في الدولـة غير عادلة وتنطوي على احتماالت وقوع كارثة. إّن املواطنني العرب 
عرضة للتمييز باملقارنة مع املواطنني اليهود في كافة مجاالت احلياة وذلك منذ قيام الدولـة, 
املؤسساتي  واإلجحاف  التمييز  سياسة  املتعاقبة  اإلسرائيلية  احلكومات  جميع  مارست  وقد 
ضد املواطنني العرب مما أفرز فجوة تعّرض خيار احلياة املشتركة في الدولـة للخطر. وقد 
أقرت جلنة أور التي أقيمت بعد أحداث أكتوبر 2000 بأنه يتوجب على احلكومة العمل من 
أجل “محو وصمة التمييز املنتهج بحق املواطنني العرب” ووضع هذه املسألة في مقدمة سلم 
أولوياتها. إننا نعمل في ثالثة مستويات: 1. قبالة احلكومة: أ. إعداد تقارير مقارنة تعكف 
على توثيق التمييز بني اليهود والعرب فيما يتعلق بتخصيص ورصد موارد الدولـة واخلدمات 
بدائل  وتعرض  احلكومة  تنتهجها  التي  السياسة  التقارير  هذه  تتابع  للمواطنني.  احلكومية 
سياسية تفضي إلى املساواة الكاملة بني املواطنني اليهود والفلسطينيني في إسرائيل. ب. 
برنامج خاص لتشجيع التمثيل الالئق والتفرېق املصحح للمواطنني العرب في القطاع العام 
لتطبيق  نشطة  متابعة  جـ.  اخلاّص.  والقطاع  األكادميية  واملؤسسات  احلكومية  والشركات 
استنتاجات جلنة أور: طاقم من الشخصيات العربية العاّمة بالتعاون مع شخصيات رفيعة 
سابقا في القطاع العاّم يعمل على متابعة أنشطة وعمل وتعاطي احلكومة في غضون السنوات 
الكاملة.  املساواة  بتطبيق  احلكومة  تقوم  هل  وفحص  العرب  املواطنني  مع  الوشيكة  الثالث 
يعمل الطاقم على إعداد وبلورة البرامج وميارس الضغوط على مختلف الوزارات واملكاتب 
احلكومية لتطبيقها ويعكف طاقم آخر من املؤثرين في الرأي العام يهودا وعربا على إعداد 
مفهوم بخصوص بحشد دعم اجلمهور ملبدأ املساواة وطرق حتقيقها. 2. على مستوى السلطـة 
تنظيمية للتعاون بني سلطات محلية  إننا نطبق برنامجا خاصا إلعداد وإقامة اطر  احمللية: 
يهودية وعربية في منطقة وادي عارة. إّن مجاالت النشاط التي مت اختيارها في هذه املنطقة 
هي إقامة منطقة صناعية لوائية مشتركة، التعاون في مجال جودة البيئة وتطوير السياحة على 
مستوى املنطقة. وبعد ترسيخ البرنامج وتوطيده في هذه املنطقة سنواصل في تطبيق هذا 
النموذج في مناطق إضافية في البالد. 3. في صفوف اجلمهور اليهودي: إننا نقيم مجموعات 
عمل ملواطنني يتولون: أ. نقل مفهوم املساواة مع املواطنني العرب إلى مركز اخلطاب اليهودي 
الشعبي. ب. العمل على مكافحة التمييز واإلجحاف بحق املواطنني العرب الذين يسكنون في 
اجلوار. وقد أقيمت حتى اآلن ثالث مجموعات عمل: سيكوي في مسغاف، سيكوي في حوف 
هكرميل، سيكوي في موديعني. 4. في صفوف اجلمهور العربي: أدارت جمعية سيكوي خالل 
السنوات الست األخيرة برنامجا واسع النطاق لتحسني جودة أداء السلطات احمللية ومشاركة 
اجلمهور في السلطـة احمللية. كذلك نفذت برنامجا لتعزيز مكانة النساء العربيات في السلطات 
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احمللية. وستقام خالل العام 2005 مجموعات عمل مدنية من الفلسطينيني مواطني إسرائيل 
ليعملوا على زيادة الوعي إزاء حقوق األقلية واملساواة مع اجليران اليهود بهدف تنظيم صفوف 

املجتمع وتوطيده وحلث األكادمييني والنشطاء العرب على تولي املسؤولية لتغيير الواقع.

جلنة متابعة قضايا الّتعليم العربي וועדת המקב לענייני החינוך הערבי 	•

http://www.arab-education.org/index.asp?act=3  
جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 

العليا  املتابعة  جلنة  لقرار  نتيجة   ،1984 عام  العربي  الّتعليم  قضايا  متابعة  جلنة  تأسست 
للجماهير العربّية في إسرائيل الذي نص على تشكيل جلنة مهنية فرعية منبثقة عن جلنة املتابعة 
العليا، جلنة ملتابعة قضايا الّتعليم العربي، تعنى بجميع قضايا التربية والتعليم التي تخص 
األقلّية العربّية الفلسطينية في إسرائيل وتواكب عمل وأداء اجلهاز التربوي والتعليمّي من حيث 
تركيبته، كفاءته، جناعته، إدارته وتنظيمه وسياسته ونهجه، وتهدف إلى تغيير أوضاع الّتعليم 
العربي في جميع املجاالت وعلى كافة املستويات، ابتداء بتغيير أهداف الّتعليم العربي، مبناه، 
مضامني الّتعليم ومناهج الّتعليم وكذلك حتسني شروطه املادية )مالكات، مبان، غرف، مرافق( 
وصوال إلى املساواة التامة في توزيع امليزانيات واملوارد. وقد حتولت اللجنة عام 1994 إلى 
جمعية عثمانية. اليوم ترئس جلنة املتابعة الدكتورة هالة اسبنيولي، وتناوب على رئاستها في 
السابق كّل من: بروفيسور ماجد احلاج، د.محمد حبيب الله، د.هالة اسبنيولي، املربي راجي 
منصور. تضم جلنة املتابعة في هيئتها العاّمة كّل من: رؤساء سلطات محلية عربية، أعضاء 
البرملان العرب، أكادمييني مختصني وباحثني، مديري دوائر وأقسام تربية وتعليم في الّسلطات 
احمللّية، مديري مدارس، االحتاد القطري للجان أولياء أمور التالميذ، االحتاد القطري للطالب 
اجلامعيني، ممثلني عن نقابة ومنظمة املعلمني، جمعيات وأجسام قطرية تعنى بقضايا الّتعليم 
لقضايا  املتابعة  للجنة  سكرتارية  العاّمة  الهيئة  عن  تنبثق  وتعليمّية.  تربوية  وقيادات  العربي 

الّتعليم العربي.

املركز العربي للدراسات االجتماعيـّة التطبيقية -مدى מדא 	•

/http://www.mada-research.org  
جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 

مدى الكرمل املركز العربي للدراسات االجتماعيـّة التطبيقّية - مؤسسة بحثية مستقلة وغير 
ربحّية، تأسست عام 2000 ومقّرها في مدينة حيفا. يهتّم املركز بالتنمية البشرية والقومّية 
في  الفلسطينّي  املجتمع  حول  والنظري  التطبيقي  البحث  تشجيع  إلى  ويهدف  املجتمع،  في 
واالقتصادّية  والتربوية  االجتماعيـّة  االحتياجات  على  الكرمل  مدى  ويركز  إسرائيل.  دولة 
مع  املركز  يتعامل  كما  الدميقراطيـّة.  واملواطنة  القومّية  الهوّية  وعلى  البالد  في  للفلسطينّيني 
مواضيع أوسع مرتبطة بالهوّية وباملواطنة وبالدميقراطيـّة في الّدول متعّددة القومّيات. أهداف 
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في  الفلسطينّيني  احتياجات  لدراسة  فكري  ومناخ  مؤّسساتّية  قاعدة  توفير  األساسّية:  مدى 
البالد ومستقبلهم اجلماعّي وعالقتهم بالدولـة وباملجتمع اإلسرائيلّيني وبباقي أجزاء الّشعب 
الفلسطينّي وبالعالم العربي. إثراء املناحي النظرية والعمل التطبيقي في مجال الهوّية القومّية 
واملواطنة والدميقراطيـّة من خالل تشجيع البحث املقارن عابر القومّيات مع املؤّسسات ذات 
التوّجه املماثل في الّدول متعّددة القومّيات. خلق عالقات مع األكادميّيني، ونشطاء املنظمات 
سياسّية  مقترحات  صياغة  بغية  وتسهيلها،  والعالم  البالد  في  الّسياسّيني  والنشطاء  األهلّية 
عامة يتّم وضعها لتغيير جذري في الظروف االقتصادية والسياسّية واالجتماعيـّة للمواطنني 
اليهودّية  الفلسطينّيني. تشجيع بناء خطابات نقدية جديدة في دراسة العالقات الفلسطينّية – 
في البالد. تعريف الباحثني الفلسطينّيني على األساليب والتوّجهات النقدية اجلديدة، املنهجّية 

منها وغير املنهجّية، وتدريبهم عليها. 

/http://www.wavo.org جمعية نساء ضّد العنف אגודת נשים נגד אלימות 	•

جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 
نقوم “نساء ضّد العنف” على أساس تقدمي إنسانّي شامل ومستمد من منظومة قيم حداثوية 
ومن املواثيق واألعراف الدولية التي تضع اإلنسان الفرد وحقوقه، بصرف النظر عن النوع 
االجتماعّي، محورا للعملية االجتماعيـّة؛ فيما تكون املوارد املادية والسياسّية واملؤّسسات كلها 

مكرسة خلدمته وحتقيق رفاهيته.
الرؤيا: نصبو في جمعية نساء ضّد العنف إلى إحداث تغيير مجتمعي وصوال إلى مجتمع 
دميقراطّي يقوم على العدالة االجتماعيـّة، يحفظ ألفراده، السيما للمرأة، احلق في حياة كرمية 
الذات  حتقيق  في  الفرص  كامل  وراغبة  راغب  لكّل  يكون  بحيث  فرص-  وتكافؤ  ومبساواة 
العنف  فيه  ينتفي  مناخ  خلق  في  املتواضع  بقسطها  تسهم  أن  اجلمعية  وترى  والطموحات؛ 

املوجه ضّد املرأة ويختفي في ظله شروط قمع املرأة واضطهادها.
منطلقات: ننطلق في عملنا من األفكار واملبادئ اإلنسانّية املتنورة فيما يتعلق باملرأة وحقوقها، 
مبا في ذلك املواثيق واملرجعيات الدولية؛ نرى أنه من غير املمكن التأثير والتغيير مبا يتفق مع 
أهدافنا دون أن يأتي عملنا في إطار مشروع التغيير املجتمعي الشامل في كّل ما يتعلق باملرأة، 
املؤّسسات  مثل  العالقة،  ذات  واملؤّسسات  الهيئات  كّل  مع  وبالتعاون،  التنسيق،  خالل  ومن 
التربوية والعالجية والقضائية واإلعالمية وغيرها، بحيث يتّم حشد كّل الطاقات واملوارد إلحداث 
التغيير املنشود؛ نسعى للوصول إلى النساء كافة، السيما أكثر الفئات تهميشا، وذلك بغية 
متكينهن، إسنادهن، تطوير التكافل والتعاضد فيما بينهن، والتنسيق مع كّل الفعاليات الناشطة 
في املجال؛ رغم خصوصّيتنا كجمعية نسوية عربية، إال أنه من الضرورّي العمل والتنسيق مع 
احلركات والفعاليات النسائية والنسوية احمللّية والعاملية كافة، ومع املنظمات الناشطة في حقوق 
اإلنسان. كما وأننا ال نتردد في التعاون مع أطر ورجال يؤمنون ويعملون على رفع مكانة املرأة، 

ألننا نرى في الرجل شريكا متساويا في عملية التغيير املجتمعي 
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نسعى في اجلمعية للتحول إلى مجموعة متكاتفة تقوم على اإلسناد املتبادل، بحيث جتد كّل 
نشيطة ومتطوعة في زميالتها مكمالت ومساندات لها على األصعدة كافة، وذلك سعيا إلى 
خلق إطار فكري منسجم- ينتج باحلوار الدائم فكرا نسويا فلسطينيا متميزا؛ تنشط اجلمعية 

على أساس من االستقاللية، وهي غير منتمية ألي حركة أو جسم سياسّي.

جمعية اجلليل אגודת הגליל 	•

جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 
جمعية اجلليل هي منظمة عربية مهنية ومستقلة غير ربحية وال حزبية وال حكومّية تعمل قطريا 
داخل إسرائيل وخارجها لتحقيق هدفها املركزّي: “حتقيق املساواة وسد االحتياجات لألقلّية 
العربّية الفلسطينية في إسرائيل وذلك في الفرص والشروط التنموية الصحية واالجتماعيـّة 
اجلمعية  مهمة  وطنها.  أرض  على  تعيش  قومّية  وكمجموعة  مواطنني  كأفراد  االقتصادية   –
ودورها املركزّي: الّشعب العربي الفلسطيني في إسرائيل يشكل أقلّية قومّية تعيش على أرض 
وطنها الذي قامت على أنقاضه دولة إسرائيل دولة التي تعرف نفسها على أنها لليهود في 
إسرائيل والشتات. وحتول العرب الفلسطينيون إلى مواطنني في الدولـة اجلديدة ويشكلون 
اليوم ما يقارب %17 من السكان. منذ قيام إسرائيل تتعرض هذه املجموعة إلى عملية متييز 
واضطهاد وتفرقة وتهميش منظمة ومخططة نفذت بإصرار ومثابرة بشكل رسمّي وغير رسمّي 
من قبل املؤسسة احلاكمة خالل ما يزيد على خمسني سنة. جمعية اجلليل قامت للدفاع عن 
حقوق هذه املجموعة ولتحقيق احتياجاتها واملساواة لها من خالل حتسني ظروفها وأوضاعها 
التنموية الصحية، االجتماعيـّة والتطويرية. مع السعي للوصول إلى مجتمع دميقراطّي متنور 
يحترم التعدديـّة واملساواة من جهة ومحافظ على هويته وانتمائه العربي الفلسطيني من جهة 
أخرى. وهي تقوم بذلك من خالل تنفيذ برامجها السنوية والدورية مستخدمة إستراتيجيات 
عمل مختلفة مثل املرافعة، التثقيف والتدريب، التشبيك والتدعيم، البحث والّدراسة والتخطيط 
وتقدمي اخلدمة بشكل مباشر حيث يقتضي األمر ذلك.؛ تقوم اجلمعية أيضا بدور ريادي في 
بناء املجتمع املدنّي الفلسطيني داخل إسرائيل وفي البناء املؤّسساتي لهذا املجتمع لتوطيد 
مع  املشتركة  واملبادرات  العمل  خالل  من  وذلك  القومّية  لألقلّية  املشترك  والتصرف  العمل 
جمعيات ومؤّسسات أهلية ومحلية ومن خالل الدعم والرعاية ملبادرات ومشاريع ذات طابع 
إستراتيجي إلى أن تتمأسس وتستقل مادّيا وتنظيميا، كذلك نقوم مبشاريع مشتركة وبتعاون 
مع مؤّسسات مهنية يهودّية غير حكومّية ومؤّسسات مهنية دولية وذلك لنبني مشاريع تخدم 

مصالح وأهداف مشتركة. 

http://www.gal-soc.org/ar/index.php شتيل שתיל 	•

جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 
شتيل- خدمات دعم ومشورة ملنظمات التغيير االجتماعّي من تأسيس صندوق إسرائيل اجلديد، 
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وهي منظمة أيديولوجّية ومهنية. تأسست شتيل عام 1982. توجد لـ“شتيل” ستة فروع، من 
بئر السبع وحتى روش بينا. يعمل في “شتيل” نحو 100 رجل وامرأة. األيديولوجيا: تعمل 
“شتيل” لتحقيق العدل االجتماعّي واالقتصادّي، وحقوق اإلنسان واملواطن، والتعدديـّة الدينّية 
والثقافية، ودعم حقوق الفلسطينيني في إسرائيل ودفع قضايا البيئة واملجتمع. املهنية: تقدم 
مصادر  عن  ومعلومات  موارد  تطوير  املنظمة،  وإدارة  تطوير  في  ملنظمات  مشورة  “شتيل” 
وإدارة  مالية  وإدارة  وتكنولوجيا  انترنت  اجلماهيرّي،  والنضال  اإلعالم  اللوبي،  التمويل، 

جمعيات.

الطريق الى وادي عارة הדרך לוואדי עארה )תיירות(  	•

/http://www.way2wadiara.com/ar/home
جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 

“الطريق إلى وادي عاره” هو موقع أقيم على يد جمعية املنتدى التقدمي من أجل دعم السياحة 
والتجارة في منطقة وادي عارة وضواحيها. احد أهداف املوقع إظهار كافة املرافق السياحية 
والتجارية أمام اكبر عدد ممكن من السكان والسياح، ولذلك قمنا بوضع “الدليل السياحي 
والتجاري” الذي نطمح من خالله جذب املستهلكني والسياح إلى املنطقة. “مجمع قواميس 
وترجمة “نطمح من خالله التسهيل على التالميذ ومستخدمي املوقع باختيار القاموس املناسب 
بوقت قصير جدا، وذلك من خالل استعماله لهذه القواميس في املوقع. كذلك يطمح املنتدى 
في  واستغاللها  اإلعالنات،  طريق  عن  مالي  مردود  بإدخال  املوقع  هذا  على  القائم  التقدمي 

النشاطات التربوية والثقافية املتنوعة التي يقوم بها املنتدى. 

جلنة األربعني וועדת הארבעים לכפרים הלא מוכרים 	•

جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 
تأسست “جلنة األربعني” في كانون األول 1988، في اجتماع عقد في قرية عني حوض أبو 
الهيجاء، مبشاركة عدد من سكان القرى العربّية غير املعترف بها، وشخصّيات عربية ويهودّية 
من مختلف أنحاء البالد. وقد جاء تأسيس “جلنة األربعني” بعد اتضاح حجم املأساة التي 
تتهدد سكان عشرات القرى العربّية غير املعترف بها التي أوصت جلنة حكومّية بهدمها بادعاء 
عدم قانونّيتها. وحددت اللجنة منذ تأسيسها، هدفا أساسّيا يتمثل في الكفاح من أجل إبطال 
توصيات تلك اللجنة، املعروفة باسم جلنة ماركوفيتش، والعمل لتحقيق االعتراف الرسمّي بهذه 
وحتسني  حقوقها  لتحصيل  ودوليا،  الدعم، محليا  املنابر، وجتنيد  كافة  على  ومتثيلها  القرى 

ظروفها املعيشية وحتصيل احلقوق واملساواة الكاملة للسكان العرب في دولة إسرائيل.
وبادرت “جلنة األربعني”، منذ تأسيسها إلى تنظيم فعاليات كثيرة ومتنوعة لتحقيق أهدافها، 
وتقدمي  للجنة،  التابع  القضائي  املركز  خالل  من  القضائي،  الصعيد  على  نضال   -1 منها: 
االستشارة القضائية لسكان هذه القرى بشأن ما يواجهونه من سياسة هدم املباني ومصادرة 
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األراضي. 2- إعداد مخطط هيكلي للقرى غير املعترف بها في ألوية الشمال وحيفا واملركز 
والنقب، مّت إنهاء اجلزء األول منه في 1989، والثاني في 1995، ومطالبة الّسلطات بتبنيه وحل 
قضية هذه القرى على أساس مقترحاته التخطيطية-املهنية، التي تضمن البقاء لهذه القرى 
وتطورها في إطار املخطط الهيكلي العام لدولة إسرائيل. 3- إقامة لوبي برملاني إلعالء قضايا 
هذه القرى ودعم حلها مبوجب مقترحات جلنة األربعني. 4- القيام بنشاطات وفعاليات ضّد 
مصادرة األراضي العربّية ومن أجل حتسني أوضاع اإلسكان في الوسط العربي، من خالل 
متابعة مشاريع اإلسكان احلكومّية والعمل لتحصيل حقوق املواطنني العرب في هذا املجال. 
5- لترسيخ صمود األهالي في قراهم بادرت اللجنة إلى حتضير وتنفيذ مشاريع حيوية داخل 
هذه القرى منها شق وتطوير طرق توصل إلى هذه القرى، مساعدة السكان على حتصيل 
والهاتف(، تأسيس  والكهرباء  )املياه  التحتية  البنى  بشبكات  قراهم  ربط  مجال  في  حقوقهم 
منهجّية  وال  تربوية  فعاليات  تنظيم  والطفل،  األم  لرعاية  وعيادات  لألطفال  روضات  وتفعيل 
لطالب هذه القرى. 6- القيام بفعاليات ونشاطات إعالمية لطرح قضية هذه القرى وحقوق 
أهلها. وقد مّت حتقيق ذلك من خالل إصدار جريدة “صوت القرى” الشهرية وإقامة معارض 
دراسية  أيام  وتنظيم  القرى،  هذه  أوضاع  تعكس  وثائقية  أفالم  وتصوير  فوتوغرافية  صور 

ومؤمترات محلية وقطرية واملشاركة في مؤمترات دولية.

املركز اليهودّي العربي للتطوير االقتصادّي המרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי 	•

جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 
في  الربح،تأسست  غرض  لغير  منظمة  هو  االقتصادّي  للتطوير  اليهودّي-العربي  املركز 
إن  هو  ونشاطه  املركز  يوّجه  الذي  املبدأ  وعرب.  يهود  أعمال  رجال  مببادرة   1988 العام 
ضرورّيا  شرطا  يشّكل  إسرائيل،  في  العربي  املجتمع  بتنمية  املقرون  االقتصادّي  التعاون 
للسالم والرفاهية واالستقرار االقتصادّي في إسرائيل واملنطقة بأسرها. ينشط املركز على 
أساس فرضيات عمل مفادها أن املوارد األساس في دولة إسرائيل هو الناس الذين يعيشون 
املجتمع  على  وإن  بها،  املعمول  والتعدديـّة  الدميقراطيـّة  على  تقوم  الدولـة  قوة  أن  إذ  فيها، 
العربي في إسرائيل أن ينخرط في التحوالت االقتصادّية واالجتماعيـّة السائدة في إسرائيل. 
يشّكل املجتمع العربي في إسرائيل %20 من إجمالي سكان البالد 6،5 مليون نسمة. ووفق 
اإلحصاءات الرسمّية، فإّن أكثر من %45 من العائالت العربّية معّرفة كفقيرة، بينما نسبة 
العائالت اليهودّية ضمن هذا التعريف هي %15. أما نسبة البطالة بني الرجال العرب الذين 
تزيد أعمارهم عن 35 عاما، فهي ثالثة أضعاف نسبتهم في الفئة العمرية املماثلة في املجتمع 
اليهودّي. وهو معطى تزداد دالالته اخلطيرة في ضوء املعطى اآلخر وهو إن نسبة 17،1% 
فقط من النساء العربيات في إسرائيل منخرطات في دورة العمل، مقابل %54 لدى النساء 
في  العرب  العمال  من   50% حوالي  إن  إلى  أخرى  أبحاث  وتشير  واألخريات.  اليهودّيات 
إسرائيل يعملون في فرع البناء، وفي فروع عمل غير مهنية، وهذا مقابل أقل من %20 من 
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اليهود العاملني في هذه الفروع. وكما هو متوقع، %20 فقط من العاملني العرب في إسرائيل 
يعملون في مواقع ووظائف إدارّية ذات أجر عال فيما النسبة في املجتمع اليهودّي تصل إلى 
%38. إن االستقرار واألمن في املستويني القومي واالقتصادّي في إسرائيل، مبا فيها أمن 
جدا  واضح  غيابها  ثقة  والعرب،  اليهود  بني  املتبادلة  بالثقة  مشروطة  اإلسرائيلّي،  املجتمع 
للعيان. ولهذا، يتطلّع املركز اليهودّي-العربي للتطوير االقتصادّي إلى دمج املجتمع العربي 
في االقتصاد اإلسرائيلّي من خالل املشاركة التامة، بواسطة متكينه وبواسطة تطوير التعاون 
االقتصادّي اليهودّي-العربي ومبادرات ومشاريع مشتركة. ويعمل املركز، أيضا، كمنظمة عليا 
تبادر إلى إقامة منظمات محلية جديدة تتحول في نهاية األمر إلى منظمات مستقلّة تعمل على 
متكني املجتمعات احمللّية حيث تقام. يقف املركز في قمة منظومة كبيرة من األنشطة واملشاريع 
في مجاالت عديدة من خالل وقوعها في إطار الوحدات التالية: وحدة األعمال ووحدة النساء 
ووحدة بناء جسور لألعمال ووحدة العمل البلدي. يقف على رأس كّل وحدة أحد أعضاء املركز 
من خالل االستفادة من خدمات خارجية يقدمها للمركز خبراء ومهنيون من مجاالت مختلفة.

بتسيلم בצלם 	•

جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 
بتسيلم، مركز املعلومات اإلسرائيلّي حلقوق اإلنسان في األراضي احملتلة، تأسس عام 1989 
على يد مجموعة من املفكرين، القانونّيني، الصحفيني وأعضاء الكنيست. األهداف األساسّية 
خالل  من  احملتلة  األراضي  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ضّد  النضال  هي  بتسيلم  ملركز 
واإلنكار  التجاهل  ظاهرة  القرار، محاربة  صانعي  أمام  ووضعها  للجمهور  ونشرها  توثيقها 
إسرائيل.  في  اإلنسان  حقوق  ثقافة  خلق  في  وللمساهمة  اإلسرائيلّي،  املجتمع  في  القائمة 
في  إسرائيل  حكومة  سياسة  لتغيير  اهتمامه  جل  بتسيلم  مركز  يكرس  إسرائيلّية  كمنظمة 
األراضي احملتلة، مواجهتها بواجبها في احلفاظ على حقوق اإلنسان جلميع السكان، وااللتزام 
عن  نشاطاتها  وحيادية، متّول  مستقلة  منظمة  هي  بتسيلم  الدولي.  القانون  بتعاليم  الصارم 
طريق صناديق التبرعات في أوروبا وأمريكا، التي تدعم فعاليات حقوق اإلنسان في أرجاء 
العالم، وكذلك عن طريق تبرعات من قبل أفراد مختلفني في البالد وفي العالم. استطاع مركز 
بتسيلم خالل سنوات نشاطه، أن يحتل مركزا مرموقا في املجتمع الدولي لدى منظمات حقوق 
اإلنسان. ففي كانون األول 1989 حصل مركز بتسيلم على جائزة كارتر حلقوق اإلنسان. كما 
حتظى التقارير التي يصدرها بتسيلم بثقة عالية، حيث تتعامل معها الّسلطات اإلسرائيلّية 
مبنتهى اجلدية. يولي بتسيلم أهمّية خاصة ملصداقّية التقارير واملعلومات التي ينشرها، حيث 
يتّم نشر املعلومات بعد القيام بتحقيق ميداني جدي ومقارنتها مع معطيات ونصوص أخرى.
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عير عميم עיר עמים 	•
جاء في موقع املؤسسة على شبكة االنترنت: 

عير عميم هي جمعية إسرائيلّية تعمل في قضايا متصلة بالعالقات اإلسرائيلّية - الفلسطينية 
في القدس ومبستقبل املدينة الّسياسّي. تنشط عير عميم في سبيل أن تكون القدس مدينة 
طبيعّية تقول باملساواة وتعمل بها، في ظروف السنوات األخيرة، أيضا، وذلك من خالل إعالء 
حزبية  ال  مْهنية  منظمة  هي  عميم  عير  املدينة.  في  استقرارا  أكثر  سياسّي  مستقبل  شروط 
تضّم بني ظهرانيها مْهنيني في مجاالت مختلفة ومتنّوعة: محامني، مخّططي مدن، مهندسني 
في  القدس  لفكرة  مخلصون  هم  مّمن  وغيرهم،  السياسّية  بالعلوم  خبراء  مرّبني،  معماريني، 
مستوى اإلنسان: مدينة يتقاسمها شعبان، إسرائيلّي وفلسطيني، ليس في املستقبل، فقط، 
إمّنا اليوم، أيضا. إن املعرفة واخلبرة اللتني تضطلع بهما عير عميم بكّل ما يتعلّق بالظروف 
السياسّية، االقتصادّية واالجتماعيـّة في القدس متوافرتان للمنّظمات واألفراد على حّد سواء، 
ومن ضمن ذلك سلطات الدولـة ومن يعملون في إدارة املدينة، وكذلك ألولئك املساهمني في 
العمل الدبلوماسي من وراء الكواليس، والذين يعملون على إيجاد تسويات سياسّية مستقبلية 
القيادة  ومع  الفلسطيني  اجلمهور  مع  متواصلة  عمل  بعالقات  عميم  عير  تتمّتع  القدس.  في 
الفلسطينية في القدس؛ كما أنها تتمّتع بعالقات جارية مع شخصّيات تلعب أدوارا رئيسية 
على الساحة الدولية، مّمن يعملون من أجل املدينة ومستقبلها. إن الهدف الذي تسعى عير 
عميم لتحقيقه هو التأثير في دوائر واسعة من اّتخاذ القرار وتشكيل الرأي العاّم فيما يتعلق 
من  ومع  حلفاء  مع  مشترك  تعاون  عالقات  لبناء  عميم  عير  تسعى  كما  القدس.  مبستقبل 
في  املشاركني  اإلسرائيلّيني  دائرة  توسيع  لهدف  وذلك  املدى،  البعيدة  أهدافها  يشاركونها 

النشاط املتعلق بالقدس الشرقية. 
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