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الفصل الثامن

مميّزات األقليّات القوميّة في دولة إسرائيل

مميّزات األقلّيّات القوميّة في دولة إسرائيل.
األقليّة هي جمموعة من األشخاص املختلفني عن جمموعة األكثريّة.
املتفوقني ،أقليّة من األوالد يف اجتاه معني .عند تناولنا مميّاات
حنن نستعمل مصطلح أقليّة يف حاالت كثرية  :أقليّة من الطالب ّ
يتطرق إىل جمموعات ذات مميّاات عينيّة ،مع العلم بأ ّن هذه املميّاات هي ذات
س ّكان الدولة ،فإ ّن مصطلح "أقليّة" هو مصطلح ّ
أمهيّة من الناحية الثقافيّة واجلماعيّة.

ما هي "األقليّة"؟

األقليّة هي جمموعة أشخاص ضمن فئة األكثريّة وختتلف عنها مبميّاات قوميّة،
علما بأ ّن مثة بع املرّكبات االنتمايية وبع
إثنيّة ،دينيّة ،ثقافيّة ،لغويّة وغريهاً ،
املرّكبات املكتسبة.
هناك مقياسان للتمييا بني أنواع األقليّات يف الدولة:

خارجي – حت ّدده األكثريّة اليت متيا بينها وبني جمموعات األقليّة.
مقياس
ّ
تعاز الشعور
مقياس
داخلي :مييّا أبناء األقليّة أنفسهم عن األكثريّة بع ّدة مفاهيم ّ
ّ

باالنتماء ،التعاطف والتضامن بني أبناء اجملموعة .تتمثّل الفروق بني األكثريّة
وجمموعات األقليّة يف مميّاات معيّنة ،من ضمنها ،مميّاات ثقافيّة ،فروق لغويّة ،يف
العادات والتقاليد ،يف املعايري ،يف القيم ،ويف مميّاات خارجيّة مثل اللباس.
باإلضافة لألقليّات اإلثنيّة القوميّة جند يف دولة إسراييل أقليّات ثقافيّة أخرى مثل
اليهود احلريدمي الذين يش ّكلون أقليّة يف منط حياهتم وثقافتهم.
سنتناول يف هذا الفصل مواطين دولة إسراييل ،أبناء األقليّات اإلثنيّة القوميّة.

أقليّات قوميّة داخل دولة قوميّة
أقليّة أصليّة – جمموعة الس ّكان
األصليّة اليت أصبحت أقليّة يف
وطنها بسبب حدوث تغيريات
سياسية واجتماعية.

أقليّة مهاجرة – جمموعة الس ّكان

اليت هاجرت من دولة أخرى وأتت
لالستيطان يف مكان سكنها
الراهن ،غالبًا بسبب الصعوبات
اليت واجهتها يف الدولة األصلية.
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تارخيي
هناك خالف
ّ
فيما يتعلّق مبسألة عدد
العرب الذين عاشوا يف
أرض إسراييل قبل اهلجرة
اليهوديّة األوىل يف عام
 1882باملقارنة مع عدد
العرب الذين هاجروا
إليها يف نفس وقت
اهلجرات اليهوديّة.
باإلضافة لذلك ،هناك
جدل حول السؤال
احلقايقي حيال ما هو
مرّكب التكاثر الطبيعي
وما هو مرّكب اهلجرة يف
العريب
االزدياد الدميغرايف ّ
يف القرن العشرين .ال
شك يف أنّه كانت هناك
ّ
هجرة عربيّة ملحوظة يف
النصف األول من القرن
العشرين إىل جانب
اهلجرة اليهوديّة ،غري أ ّن
مثة خالفًا تارخييًّا حول
حجمها.
لدي احلرية
"ما يثري ّ
اييلي
و ّ
الرتدد كعريب إسر ّ
هو أ ّن شعيب يف حالة
حرب مع دوليت"
(عضو الكنيست عبد
العايا الاعيب)

ما هي مميّزات األقليّات اإلثنيّة القوميّة في إسرائيل؟

أبناء األقليّات اإلثنيّة القوميّة في إسرائيل هم العرب ،الدروز ،البدو والشركس.

سنتمحور يف هذا الفصل هبم ومبميّااهتم .األسئلة اليت سنتناوهلا باألساس هي:
 كيف يندمج العرب الدروز والشركس يف العمل؟
الثقايف بني العرب والدروز؟
 ما هي أوضاع اجلهاز
ّ
الرتبوي و ّ

يؤدي العرب ،الدروز ،البدو والشركس اخلدمة العسكريّة أو املدنيّة؟
أي مدى ّ
 هل وإىل ّ
 ما هي مميّاات األقليّات اإلثنيّة القوميّة يف إسراييل؟ اخرت أقليّة إثنيّة واذكر مميّااهتا.
العرب

1

تدمج األقليّة العربيّة يف دولة إسراييل كافّة املميّاات الرييسيّة لألقليّة ،فهي أقليّة قوميّة ،إثنيّة ،ثقافيّة ،دينيّة،
ولغويّة.
العربي احمليط بدولة إسراييل ال سيما وأن
من املميّاات األخرى لألقليّة العربيّة يف إسراييل كوهنا جاءًا من العالم
ّ

هناك عالقات قرابة تربط الكثري من أبنايها بعرب الدول العربيّة ،ممّا يعين أن األقليّة العربيّة يف إسراييل تشكل
حتولوا يف أعقاب حرب  1498من أكثريّة إىل
جاءًا من األكثريّة املهيمنة يف الشرق األوسط ،وكان العرب قد ّ
2
أقليّة يف دولة إسراييل ،وهذه احلقيقة هلا تأثريها على عالقتهم بدولة إسراييل كدولة قوميّة يهوديّة.
معا حوايل  2..2 %من جمموع الس ّكان يف إسراييل منهم
توجد يف إسراييل ع ّدة أقلّيّات ناطقة بالعربيّة تش ّكل ً
املسلمون ،املسيحيّون والدروز.
على الرغم من أ ّن لغة الدروز عربيّة ،فإ ّن تعريفهم كعرب يش ّكل سؤ ًاال مرّكبًا يثري خالفات بني
عموما.
الدروز أنفسهم وبني العرب ً
إ ّن األقليّة العربيّة هي األقليّة األكرب يف إسراييل حيث تبلغ نسبتها حوايل  14 %من عموم الس ّكان يف البالد،
لألمة
مبن فيهم س ّكان شرق أورشليم القدس( .بدون الدروز) .يعترب أكثريّة الناطقني بالعربيّة أنفسهم تابعني ّ
الفلسطيين 3.يعيش غالبيّتهم يف بلدات يبلغ عدد سكاهنا
العربيّة وتعترب نسبة كبرية منهم نفسها منتمية للشعب
ّ
حىت مخسني ألف نسمة) ،ويعيش بعضهم يف مدن وبلدات مثل الناصرة وسخنني فيما تعيش أقليّات يف مدن
خاصة هبم ،فيما يعيش
خمتلطة مثل :أورشليم القدس ،يافا ،اللّد ،الرملة ،ع ّكا وحيفا ،حيث يسكنون يف أحياء ّ
بعضهم يف أحياء خمتلطة يعيش البع اآلخر يف قرى.
األغلبية الساحقة من عرب إسراييل هم مسلمون ُسنّيون ( 11%من مواطين الدولة) وأقليّات مسيحيّة

(.4)1.1%

1

المقصود هو األقلية العربيّة بين مواطني إسرائيل فقط.
2
راجع التفاصيل في فصل الهوية والمجتمع اإلسرائيلي.
3
راجع التفاصيل في فصل الهوية والمجتمع اإلسرائيلي.
4
من دائرة اإلحصاء المركزية  ،1122المعطيات صحيحة حتى نهاية .1121
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كيف يندمج أبناء األقليّة العربية في العمل؟

حتول اجملتمع العريب منذ قيام الدولة من جمتمع زراعي قروي إىل جمتمع غالبيّته مدنيّة .نسبة مشاركة العرب يف إسراييل يف سوق
ّ
احمللي اخلام (جمموع البضايع
العمل أقل نسبيًّا من نسبة مشاركة عموم الس ّكان يف إسراييل ،حيث تبلغ مسامهتهم يف الناتج ّ
املنتجة يف املرافق االقتصاديّة) مثانية باملاية فقط ،رغم ّأهنم يش ّكلون حوايل  2.باملاية من مواطين الدولة ،ويُعترب هذا
واخلدمات َ
حصة اجملموعة يف االقتصاد.
املؤشرات لفحص العالقة بني االنتماء
أحد ّ
اجلماعي وبني ّ
ّ
تؤدي إىل الفقر ،ويف انعدام
أيضا يف الفجوات يف األجور ،ويف املدخوالت الضئيلة اليت ّ
تتمثّل الفجوات بني اليهود والعرب ً
أماكن العمل والصناعة ويف العقبات اليت تعرقل إقامة مشاريع جتاريّة عربيّة .كما تعاين األقليّة العربيّة من ضآلة التمثيل يف
العامة مل َّ
تتخط السبعة باملاية.5
علما بأ ّن نسبة املواطنني العرب العاملني يف اخلدمات ّ
اخلدمات ّ
العامة ً
االقتصادي والعمل للعرب يف إسراييل .يف عام ّ 2.1.قررت
ّقررت حكومات إسراييل يف السنوات األخرية تنمية التطوير
ّ
يتم تطبيقها يف  12بلدة عربيّة ،ويف عام  2..1أقيمت
احلكومة تنفيذ خطّة مخسيّة اقتصاديّة للسنوات ّ 2.1.-2.19
املصحح
كسي .ويف عام  2...اختذت الكنيست خطوات للتفضيل
العريب،
سلطة للتطوير
ّ
ّ
ّ
االقتصادي للوسط ّ
الدرزي والشر ّ
الاليق للعرب يف خدمات الدولة ويف إدارات الشركات احلكوميّة .لكن على
أقرت تعديلني تشريعيّني ،هدفهما إتاحة التمثيل ّ
وّ
الرغم من ذلك ،يف عام  2.11فما زال فقط حوايل تسعة باملاية من أعضاء إدارات الشركات احلكوميّة من العرب.

أي مدى يؤ ّدي العرب الخدمة العسكريّة والمدنيّة؟
هل وإلى ّ

كل الس ّكان الدايمني يف إسراييل
حسب قانون خدمات األمن ،من عام  1481فإ ّن واجب اخلدمة العسكريّة مفروض على ّ

بغ ّ النّظر عن ال ّدين ،القوميّة أو العرق ،لكن ،على أرض الواقع وحسب ترتيبات قانونيّة ،فهناك بع اجملموعات املعفاة من
يتطوعون ألداء هذه اخلدمة .مع ذلك ،جند بني البدو نسبة ملحوظة
اخلدمة العسكريّة ،ومن ضمنها العرب ،وفقط قاليل منهم ّ
كاي ملنح إعفاء
تقصي األثر يف جيش ال ّدفاع ويف كتيبة االستطالع الصحراويّة  .ينبع ّ
التطوع وال سيّما لوحدة ّ
االدعاء املر ّ
من ّ
لعرب إسراييل من أداء اخلدمة يف جيش ال ّدفاع من املعضلة اليت يواجهوهنا يف حال اندالع قتال بني دولة إسراييل من جهة ودول
الفلسطيين ،من جهة أخرى.
عربيّة أو الشعب
ّ
وعلى هذه اخللفيّة تعرض يف السنوات األخرية اخلدمة املدنيّة كبديل للخدمة العسكريّة باعتبارها وسيلة لدمج العرب يف
اييلي ولتعايا تعاطفهم معه ومع الدولة .من أجل تنظيم وترتيب املوضوع للرجال العرب (وللحريدمي)،
إسراييل يف اجملتمع اإلسر ّ
بالتطوع مل ّدة
متطوعو اخلدمة املدنيّة الوطنيّة ّ
أقامت حكومة إسراييل يف عام  2..1مديريّة اخلدمة املدنيّة-الوطنيّة ،حيث يقوم ّ
املؤسسات
اخلي ويف العديد من ّ
متنوعة :يف الرتبية ،يف ّ
عام واحد على األقل يف جماالت ّ
الصحة ،يف ّ
الرفاه ،يف األمن ال ّد ّ
املتطوعني للخدمة وبلغ
ّ
العامة .ورغم أنّنا ال جند إال القليل من العرب الذين خيتارون هذه اإلمكانيّة فقد طرأ ارتفاع على عدد ّ
شخصا يف عام  ،2..4مع العلم بأ ّن الفتيات يش ّكلن أكثريّة
شخصا باملقارنة مع 1221
يف عام  2.1.حوايل 191.
ً
ً
طوع من الناحيتني املبدييّة والعمليّة م ّدعني ّأهنا تش ّكل
املتطوعني للخدمة املدنيّة .ترف بع القيادات العربيّة يف إسراييل التّ ّ
متس هبُويّتهم اجلماعيّة كعرب إسراييليّني .جرت يف إسراييل
مرحلة أوىل يف حماولة لتجنيد الشبّان العرب جليش ال ّدفاع ،وأهنا قد ّ

5

فقط  7.6 %من مجمل العاملين في الخدمات العامة هم من العرب .يشكل الدروز والعرب  6.67%من مجمل العاملين 67% ،من
األكاديميين العرب يعملون في القطاع العام .هنية مركوفيتش ،التمثيل الالئق للسكان العرب ،بمن فيهم الدروز والشركس في خدمات الدولة،
تقرير مفوضية خدمات الدولة .كما كانت عليه الحال في عام .1122
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املستقبلي ألبناء األقليّة العربيّة يف اخلدمة املدنيّة إىل جانب
خالل صيف عام  2.12نقاشات حامية الوطيس حول الدمج
ّ
النقاشات حول خدمة اليهود احلريدمي.
مهمة:
ّ 
كل كاتب ملوقفه من موضوع اخلدمة املدنيّة للعرب.
 .1اقرأوا الفقرات التالية واشرحوا تعليالت ّ
 .2اكتبوا وعلّلوا موقفكم من موضوع اخنراط الشباب العرب يف اخلدمة املدنيّة الوطنيّة.

بي من الخدمة المدنيّة:
مواقف الجمهور العر ّ

رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ،النائب جمال زحالقة" :من يختار التطوع للخدمة المدنيّة سيُعتبر منبوذًا من قبل

التطوع للخدمة محاولة ألسرلة أبناء الشبيبة
المجتمع
مجرد ّ
العربي .ح ّقنا كأقليّة قوميّة أن نحافظ على ُهويّتنا .إنّنا نعتبر ّ
ّ

شك في أنّنا نساهم من أجل المجتمع .فنحن مجتمع عامل ،ندفع
لدينا ،وهذه تع ّد مشكلة عصيبة بالنسبة لنا ..،ال ّ

كل دولة ديمقراطيّة هي حقوق مطلقة والواجبات نسبيّة ...سبق وحدثت مثل
الضرائب ومخلصون للقوانين .الحقوق في ّ

هذه األمور حيث تقوم الدولة بإعفاء أقليّات أخرى من تأدية الخدمة في جيش ال ّدفاع"".

(שרון רופא-אופיר ".זחאלקה :ערבי שיעשה שירות לאומי יהיה מצורע" 72 ynet,
באוקטובר .)7002

التعرف على
تعتقد رونا حجاجرة (ً 12
عاما) من عرب الحجاجرة أ ّن "الخدمة المدنيّة هي خطوة ممتازة تم ّكننا من ّ

الطّلب
مؤسسات مختلفة .أنا أقوم
بالتطوع في إحدى مدارس قريتنا وأساعد ّ
أشخاص ،تقديم المساعدة ألشخاص في ّ
ّ

والمعلمات .كما أق ّدم محاضرات للطّلب في مواضيع اجتماعيّة مثل العنف لزيادة الوعي" .وأشارت بأنّها تحظى بدعم
زوجها لها في هذه الخطوة" ،واألشخاص الذين يعارضون الخدمة المدنيّة ال يفهمون مضمونها .وخاصة أعضاء

كل إنسان
الكنيست العرب .يجب أن أقول إننا نمنح المساعدة ألشخاص ال يقوم أعضاء الكنيست بمساعدتهم .على ّ
القيام بوظيفته" (חסן שעלאן ,ערבים בשירות לאומי -רק לא לכפות בחקיקה)21.05.12 ynet ,
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الدروز

تبلغ نسبة الدروز 67.1%من بني مواطين دولة إسراييل وهم يش ّكلون جمموعة األقليّة
القوميّة الثانية من حيث العدد .تسكن غالبيّتهم يف قرى لواء الشمال يف مناطق اجلليل
األعلى ،اجلليل األسفل واجلليل الغريب ،ويف لواء حيفا وباألساس يف بلدة مدينة الكرمل،
كما جند أبناء الطايفة الدرزيّة يف مشال هضبة اجلوالن اليت انتقلت للسلطة اإلسراييليّة يف
وحتولت إىل جاء من دولة إسراييل يف عام .1481
حرب األيام الستّة ّ
خبالف باقي الطوايف الدرزيّة يف إسراييل ،فإ ّن األكثريّة الدرزيّة يف هضبة اجلوالن يشعرون
باالنتماء إىل القوميّة السوريّة ويرفضون قبول اجلنسية اإلسراييليّة.
للدروز ديانتهم املستقلّة ،اليت ال تفشى أركاهنا ،وهي ديانة قد انبثقت عن الطايفة الشيعيّة
النيب شعيب ويرفضون قبول منتمني جدد
قبل حوايل ألف عام يف مصر ،وهم ينتمون إىل ّ
يعرفون أنفسهم على أهنم طايفة مميّاة منفصلة وهذا التعريف
إىل الديانة الدرزيّة .وهم ّ
القانوين هلم يف إسراييل .من الناحية اللغويّة فإن الدروز يتكلّمون اللغة العربيّة على غرار
7
العرب املسلمني واملسيحيني ،غري أ ّن بعضهم ال يعتربون أنفسهم عربًا.

كيف يندمج الدروز في العمل؟
تغريت طبيعة
يف عشرات السنوات األخرية طرأت تغيريات جوهريّة على عمل الدروز ،وقد ّ
اعي إىل اقتصاد يعتمد على اخلدمات والصناعة.
القروي
عملهم من االقتصاد
ّ
ّ
التقليدي الار ّ
احدا
العامة وهم يش ّكلون و ً
يساهم اخنراط الدروز يف جيش ال ّدفاع يف دجمهم يف اخلدمات ّ
العام .98ومع ذلك فإ ّن األقليّة الدرزيّة تواجه نفس املشاكل
باملاية من العاملني يف القطاع ّ
اليت يواجهها العرب عندما ينوون االلتحاق بالعمل ،يف قضيّة مصادرة األراضي ويف عدم
املساواة على العديد من األصعدة.

الدروز يف إسراييل هم الطايفة
الثالثة من حيث عدد أبنايها يف
العامل ،من بني حوايل  1.2مليون
درزي يف العامل( .שוקי אמרני,
הדרוזים בין עדה לאום
ומדינה ,אוניברסיטת
חיפה.)2.1. ,

رييس احلكومة السابق إيهود باراك
يصافح الاعيم الروحي للطايفة
الدرزيّة الشيخ موفق طريف خالل
احتفاالت العيد.2...
مكتب الصحافة احلكومي
بعدسة موشي ميلنر

أي مدى يؤ ّدي الدروز الخدمة العسكريّة والخدمة المدنيّة؟
هل وإلى ّ

انضموا إىل
العريب اختار وجهاء وقادة الطايفة الدرزيّة موق ًفا
ّ
مستقال و ّ
اييلي ّ
من الناحيتني السياسيّة واألمنيّة ،يف النااع اإلسر ّ
حىت قبل إقامة الدولة بسنوات.
اييليّ ،
اجلانب اإلسر ّ
الراهن فإ ّن  88باملاية من أبناء الطايفة الدرزيّة
يف عام  1421فُ ِر َ
امي جليش ال ّدفاع على الدروز .ويف الوقت ّ
ض التجنيد اإللا ّ
يؤدون اخلدمة يف وحدات خمتارة،
حىت ّ
ينخرطون يف جيش ال ّدفاع ،باملقارنة مع  12باملاية من بني اليهود ،والكثريون منهم ّ
يؤدون اخلدمة ال ّدايمة ووصلوا إىل درجات رفيعة يف سلك الضبّاط .هناك دروز ،حيصلون على إعفاء من أداء اخلدمة يف جيش
ّ

6

يبلغ السكان الدروز في إسرائيل حوالي  201.111نسمة .حسب معطيات دائرة اإلحصاء المركزية .1122
7
راجع استطالع التعبير الذاتي عن الهوية لدى الدروز في إسرائيل في فصل "الهوية والمجتمع اإلسرائيلي".
8
הניה מרקוביץ ,ייצוג הולם לבני האוכלוסייה הערבית ,לרבות הדרוזים והצ'רקסים בשירות המדינה" ,דו"ח נציבות
שירות המדינה .נכון לّ .1122-
ّّهنية مركوفيتش ،التمثيل الالئق للسكان العرب ،بمن فيهم الدروز والشركس في خدمات الدولة" ،تقرير مفوضية خدمات الدولة .كما كانت ّ ّ
ّّعليه الحال في عام .1122
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10
ف من استطالع للرأي جرى بني الدروز
ال ّدفاع ألسباب دينيّة وقد ارتفعت نسبتهم يف العامني األخريين .مع ذلك ،يُ ْستَ َش ّ
متاما.11
تطوعيّة أو ّ
حىت إىل إلغايها ً
يف عام  2..4بأ ّن غالبيّة الدروز يرغبون يف حتويل اخلدمة العسكرية إىل خدمة ّ

الشركس

عضوا الكنيست امحد الطييب
وطلب الصانع
مكتب الصحافة احلكومي
بعدسة :عاموس بن غرشوم

أي وعد من الوثيقة يتمثّل
فكرواّ :
يف الصورة؟

تعيش يف إسراييل طايفة شركسيّة صغرية يبلغ عدد أبنايها  9...نسمة ،وهي تش ّكل أقليّة مستقلّة.
فإهنم
متفرعة عن السنّة لكن ،من كافّة النواحي األخرىّ ،
من الناحية الدينيّة يش ّكل الشركس فرقة ّ
خيتلفون عن باقي املسلمني يف إسراييل .أصلهم من جبال القفقاز وليس من مناطق عربيّة ،وليست
العربيّة لغتهم وهم ال يعتربون أنفسهم عربًا ،وقد اختار الشركس إظهار كامل الوالء لدولة إسراييل وهم
يؤدون اخلدمة اإللااميّة يف جيش ال ّدفاع.
ّ

ما هي مكانة األقليّات في دولة إسرائيل؟

الديين ،املفهوم
سنتناول مكانة األقليّات يف وثيقة االستقالل ويف الواقع مبفاهيم خمتلفة :املفهوم ّ
الثقايف ومكانة اللغة العربيّة.
ّ

ما هي مكانة األقليّات في وثيقة االستقّلل؟

تعهدت دولة إسراييل ،باعتبارها دولة يهوديّة ودميقراطيّة ،باحلفاظ على حقوق عموم س ّكاهنا ،ومنذ
ّ
يوم إقامتها متثّل األمر يف وثيقة االستقالل اليت تشمل فقرة حقوق وفيها التاام إزاء حقوق أبناء
سؤال تفكيري:
األقليّات يف دولة إسراييل ،حيث جاء يف الوثيقة" :دولة إسراييل ...تقيم املساواة التامة يف احلقوق
ماذا ميكن ان نستنتج حسب رأيك
وتؤمن حرية األديان
من الفرق يف صيغة وثيقة
اجتماعيا وسياسيا بني مجيع رعاياها من غري متييا يف الدين والعنصر واجلنس ّ
والضمري والكالم والتعليم والثقافة وحتافظ على األماكن املقدسة لدى كل الديانات" .وهبذا تكون
االستقالل وصيغة أوامر ترتيبات
الدولة قد اعرتفت حبقوق اإلنسان واملواطن جلميع أبناء جمموعات األقليّة.
السلطة والقانون بالنسبة للعرب؟
خاصا من عرب الدولة ،حيث تتعهد مبنحهم "املساواة التامة يف املواطنة
كما جند يف الوثيقة موق ًفا ًّ
والتمثيل املناسب يف مجيع مؤسساهتا املؤقتة والدايمة 12."..باإلضافة لذلك فقد جاء يف أوامر ترتيبات
"سيتم إشراك ممثلي س ّكان الدولة العرب الذين يعرتفون بدولة إسراييل يف
السلطة والقانون ،من عام  ،1498بند ( 1أ) ،بأنّه
ّ
13
يقرره اجمللس ؛ عدم مشاركتهم باجمللس ال ينتقص من صالحياته" .يف املقابل ،بند ( 2أ) لألمر،
جملس الدولة املؤقّت كما ّ
الذي يتناول متثيل احلكومة املؤقّتة ال يتطرق إىل العرب*.

10

מעובד עלפי אתר צה"ל ,מאי .1121
11
استطالع أجراه بروفيسور ماجد الحاج ودكتور نهاد علي ،موقع الناطق بلسان جامعة حيفا .في استطالع أجراه سليم بريك ،وجد أن الغالبية ّ ّ
ّّّيفضلون إلغاء الخدمة اإللزامية إذا لم يحصل الدروز على معاملة متساوية ،وغالبيتهم يجزمون بان الدروز ال يحظون بتعامل متساو في ّّ ّ
ّّّإسرائيل.
 12كما تعلمنا فإن وثيقة االستقالل ال تحظى بمكانة دستورية قانونية ملزمة.
13
مجلس -المقصود هيئة منتخبة  -سلطة تشريعيةّ .
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ما هي مكانة األقليّات في المجاالت التالية :ال ّدين ،الثقافة واللغة؟

المؤسسات األقليّات الدينيّة؟
ما هي مكانة
ّ

كما أسلفنا ،فإ ّن وثيقة االستقالل تضمن احلريّة الدينيّة للمواطنني يف دولة إسراييل.
هناك اعرتاف حبريّة العبادة ملواطين دولة إسراييل اليهود وغري اليهود من املسلمني ،املسيحيني
والدروز ،وحب ّقهم يف ممارسة الفراي الدينيّة وإحياء أعيادهم الدينيّة يف مواعيدها حسب
فراي

وشعاير دينهم .أوامر ترتيبات السلطة والقانون وقانون ساعات العمل والعطل،

(من عام  )1421تعرتف بأيّام األعياد واملناسبات الدينيّة جلميع الديانات اليت تعرتف هبا

الدولة على اعتبار أهنا أيام عطلة وراحة ممكنة بالنسبة ألبناء هذه الديانات (يُسمح ألبناء
األقليّات االختيار بني العطلة يف األعياد الرمسيّة يف إسراييل وبني العطلة يف أعياد طايفته).
حبق عامل بسبب عدم رغبته يف العمل
ً
وفضال عن ذلك فإن القانون حيظر ممارسة التمييا ّ

النيب شعيب عليه السالم هو
قرب ّ
مكان مق ّدس للدروز ،على مقربة
من قرية حطني
مكتب الصحافة احلكومي
بعدسة موشي ميلنر .1448

خالل يوم عطلته األسبوعية حسب احلظر الذي تكتنفه تعاليم ديانته  .كما أ ّن قانون

خدمات العمل( ،من عام  )1424حيظر على أرباب العمل ممارسة التمييا يف القبول للعمل
عمال جدد على خلفيّة قوميّة أو دينيّة ،كما حيظر قانون
أو يف نشر طلب الستيعاب ّ

المساواة في فرص العمل (من عام ،)1488ممارسة التمييا ضد شخص ما بسبب انتمايه

الديين.
القومي أو ّ
ّ
متول دولة إسراييل جاءًا من اخلدمات الدينيّة للمجموعات املختلفة حيث يرصد مكتب
ّ
املؤسسات الدينيّة ودور العبادة والصالة كاملساجد
اخلدمات الدينيّة مياانيّات إلقامة وصيانة ّ
والكنايس .كما تدفع الدولة رواتب رجال الدين وأصحاب وظايف خمتلفة.

مؤسسات دينيّة
المكانة الشخصيّة –– تُدار يف إسراييل حسب األحكام الدينيّة ومن قبل ّ
بالنسبة لعموم مواطين دولة إسراييل .يفرض على اليهود "قانون حتكيم احملاكم الدينية الربّانيّة"
فيما يفرض على املسلمني قانون المحاكم الشرعيّة ( ،)1428كما تعرتف دولة إسراييل

مبكانة احملاكم الكنسيّة املسيحيّة وبصالحياهتا التحكيميّة جتاه أبناء طايفتهم يف شؤون الاواج
والطالق ،النفقة ،حيازة األطفال والوصاية عليهم ،املرياث ،التبين وقضايا األوقاف الدينيّة.14
ما زال اعرتاف االنتداب بالقيادة الدينيّة للطوايف املسيحيّة املختلفة كما كان عليه احلال يف
كل عام .أضف إىل ذلك أن املكانة
حينه وهي حتصل على ّ
حصتها من مياانيّة الدولة يف ّ
خاصة اعرتفت هبا الدولة يف قانون المحاكم
الشخصيّة للدروز تُدار من قبل حماكم دينيّة ّ
الدينيّة الدرزيّة (.)1412

14

كنيسة البشارة يف الناصرة
مكتب الصحافة احلكومي بعدسة:
موشي ميلنر

مهمة :احبثوا عن معلومات حول
ّ
التغيريات اليت طرأت على منهاج
التعليم يف املدارس العربيّة خالل
السبعينات

كما كانت عليه الحال في فترة االنتداب البريطاني حيث تم االعتراف بمكانة المحاكم الكنسية المسيحية في المرسوم  65الصادر عن الملك في
مجلس .2211
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حريّة العبادة الدينيّة -جاء يف قانون الحفاظ على األماكن المق ّدسة من عام  1411أ ّن "األماكن املق ّدسة تكون حمميّة من
ميس حبريّة وصول أبناء الديانات إىل أماكنهم املق ّدسة ،لتأدية عباداهتم وشعايرهم أو
مس آخر ومن ّ
االنتهاك أو ّ
أي أمر قد ّ
أي ّ
مبشاعرهم جتاه هذه األماكن".
تتدخل دولة إسراييل ببع األحكام الدينيّة إىل ح ّد ما هبدف محاية النساء واألطفال ،كما تفعل ،على سبيل املثال ،يف حتديد
ّ
لسن الاواج ،العالقات املاليّة بني الاوجني وحظر تع ّدد الاوجات.
احل ّد األدىن ّ
ٍ
نسي الذي حيظر ارتداء
الديين وعلى إقامة مبان دينيّة ،خبالف القانون الفر ّ
ال تفرض دولة إسراييل أيّة قيود قانونيّة على اللباس ّ
السويسري الذي حي ّدد بناء مآذن املساجد .كذلك حترتم إسراييل العادات الثقافيّة جملموعات األقليّة.
الربقع على املأل والقانون
ّ

المؤسسات التربويّة والثقافيّة لألقليّات؟
ما هي مكانة
ّ

املؤسسات
الرمسي من عام  ،1428أنه جيب مالءمة "الربنامج
التعليمي يف ّ
ّ
جاء يف قانون الرتبية ّ
اخلاصة".
الرتبويّة غري اليهوديّة والكتب التدريسيّة لظروفها ّ
الرتبوي ،مع العلم أنّه
تعمل الدولة على صيانة وتنمية الثقافة العربيّة والدرزيّة إىل ح ّد ما يف اجملال
ّ
خاصة بالس ّكان العرب والدروز :من رياض
مؤسسات تربويّة باللغة العربيّة ّ
أقيمت يف إسراييل ّ
األطفال واملدارس االبتدايية وحىت املدارس فوق االبتدايية اليت يتعلم فيها حوايل  2.2،...طالب
البناية الرييسيّة ألكادمييّة القامسي
يش ّكلون حوايل  22.1 %من جمموع طالب إسراييل .15هذا وقد متّ تأسيس جممع اللغة العربية يف
يف باقة الغربيّة
حيفا على منط جممع اللغة العربية ,بناء على قانون أقرته الكنيست يف شهر اَذار  .2..1هذا
الويكيبيديا العربيّة
الطالب يتعلّمون اللغة العربيّة .إىل جانب هذا اجلهاز
الرتبوي
اجلهاز
الرمسي يعمل بتمويل عام كامل و ّ
ّ
ّ
بعدسة:ميخاييل يعقوبسون
يي
ا
ج
عام
بتمويل
إال
حيظى
ال
أخرى)
و
ة
مسيحي
(مدارس
خاص
بوي
ر
ت
جهاز
هناك
،
بوي
رت
ال
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
2.12
العريب ،حيث يعلّمون فيه
الرتبوي
اجلهاز
عن
معال
يف
هبم
خاص
بوي
ر
ت
جهاز
الدروز
لدى
فحسب.
ّ ّ
ّ ّ
الدرزي.
العديد من املواضيع ،منها الرتاث
ّ
الرمسي من عام  2...بأ ّن من بني أهداف الرتبية الرمسيّة األهداف التالية
جاء يف البند الثاين من التعديل على قانون التعليم ّ
حب اإلنسان ،أن يكون حمبًّا لبلده ،مواطنًا وفيًّا لدولة إسراييل.....حيرتم تراثهُ ،هويّته الثقافيّة ولغته.
ً
أيضا" :تنشئة اإلنسان على ّ
كل جمموعة ثقافيّة (ومن ضمن ذلك ،جمموعات األقليّة القوميّة) وحب ّقها يف تنشئة أبنايها
"يعرتف ّ
املشرع يف هذا البند خبصوصيّة ّ
الرتبوي
كل اجلهاز
ّ
على صون تراثها وثقافتها يف إطار املدارس الرمسيّة بتمويل من الدولة .كما ّ
أقر أ ّن أحد أهداف الرتبية يف ّ
اخلاصة بالس ّكان العرب
الرمسي
"التعرف على اللغة ،الثقافة ،التاريخ ،الرتاث والتقاليد ّ
ّ
العريب على ح ّد سواء ،هوّ :
اليهودي و ّ
ّ
التعرف على احلقوق املتساوية لكافّة مواطين دولة إسراييل".
و
اييل
ر
إس
لة
و
د
يف
األخرى
ة
اني
ك
الس
وباجملموعات
ّ
ّ
ّ

15

المعطى وارد في :وزارة التربية والتعليم ،مديرية االقتصاد والميزانيات  ،1121قسم االقتصاد واإلحصائيات).
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العريب ال يشعر بالرضا جتاه قلّة إشراكها،
ورغم ذلك ،فإ ّن ً
قسما من قيادة اجلمهور ّ
العريب ،كما تقول ،فإ ّن هذه القيادة معنية بتحقيق
يف ختطيط وإدارة اجلهاز الرت ّ
بوي ّ
16
إدارة ذاتيّة ثقافيّة واسعة تتمثّل يف إقامة مديريّة تربويّة مستقلّة  .هذا حي ّدد
األهداف الرتبويّة ،املضامني الرتبويّة  -من ضمنها ،تكثيف تعليم الثقافة والتاريخ
بوي ،وختصيص املايد من القوى البشريّة.
العريب و
الفلسطيين يف اجلهاز الرت ّ
ّ
ّ
يف اجلهة املقابلة ،يُشار يف حكومة إسراييل إىل أنّه منذ عام  1444متّ البدء بتطبيق
العريب .يف عام  2..2بادر جملس التعليم
خطط مخسيّة للحكومة لتحسني التعليم ّ
طالب يف مكتبة مدرسيّة على اسم
العايل إىل انتهاج ع ّدة خطوات لايادة عدد املنتسبني العرب للتعليم العايل ،ويف عام
اسحاق رابني يف الطرية.
قرر إقامة جلان مشرتكة لوزارة الرتبية والتعليم وللجنة متابعة شؤون اجلماهري
 2..1ت ّ
مكتب الصحافة احلكومي
17
الرتبوي.
العربيّة يف إسراييل ،لفحص احتياجاهتم يف اجملال
بعدسة موشي ميلنر
ّ
خاصة باجملتمع والثقافة العربيّة
يدرس الطالب العرب والدروز مواضيع تعليميّة ّ
اخلاص بالعرب أو الدروز،
والدرزيّة .حيث يتعلّمون األدب ،ال ّدين ،الرتاث والتاريخ
ّ
إىل جانب مواضيع تعليميّة مشرتكة مثل :املدنيّات ،الرياضيّات ،اإلجنليايّة والعلوم .يف
خاصة باألوالد
ووضعت برامج تعليميّة ّ
السنوات األخرية طرأت تغيريات يف اجلهاز الرت ّ
العريب :حيث متّ ختصيص موارد أكرب ُ
بوي ّ
العريب لتقدمي االستشارة لوزير الرتبية والتعليم فيما يتعلق بضمان املساواة
العرب والدروز ،كما أقيم جملس استشاري للتعليم ّ
اخلاص بالعرب.
العريب ،من خالل مراعاة اخلصوصيّة الثقافيّة ،اللغويّة والرتاث
ّ
للتعليم ّ
ي
وحتسنت نتايجهم .والتحق باجلهاز الرتبو ّ
منذ قيام الدولة  :ازداد عدد الطالب الذين ينتسبون إىل األجهاة الرتبويّة باللغة العربيّة ّ
العريب حباجة لبىن حتتيّة
معلّمون مث ّقفون ،وأضيفت غرف تعليميّة ،كتب ومناهج تعليميّة .وعلى الرغم من ذلك فما زال التعليم ّ
العريب متدنّية باملقارنة مع إجنازات التعليم اليهودي .احد
مثل الصفوف التعليمية ،املختربات واملكتبات ،وما زالت إجنازات التعليم ّ
وتدين نسبة الطالب اجلامعيّني العرب باملقارنة
األمثلة على ذلك هو النسبة املتدنّية من الطالب العرب املستحقني لشهادة جبروت ّ
مع نسبة الطالب اليهود.
حتسن على حتصيل الطالب العرب يف اخلمس عشرة سنة األخرية .ففي عام  ،1442مقابل حوايل مثانية طالب
لقد طرأ ّ
يستح ّقون شهادة البجروت يف املدارس اليهوديّة ،مل يكن إال طالب واحد يف املدارس العربيّة( .تنطبق املعطيات خبصوص العرب
عريب
على الطالب الدروز ً
أيضا) كانت النسبة بني الطالب اليهود يف عام  2.1.حوايل  9.1طالّب باملقارنة مع طالب ّ
واحد 18يف املقابل.

16

ستتم معالجة هذا الموضوع في فصل التصدعّالقومي.
17
"بناء غرف تعليمية جديدة للقطاعات المختلفة في الجهاز التربوي" ،دائرة األبحاث التابعة للكنيست ،تشرين الثاني .1122
18
معطيات دائرة اإلحصاء المركزية.2111 ،

الفصل الثامن .مميّزات األقليّات القوميّة في دولة إسرائيل

- 11 -

ما هي مكانة اللغة العربيّة؟
لغةٌ إذا وقعت على أسماعنا
ستظل رابطةً تؤلّف بيننا
ّ

كانت لنا بَ َر ًدا على األكباد
فهي الرجاءُ ٍ
لناطق بالضاد
الرصايف
معروف
ّ

احلق يف حريّة اللغة...
التوجه الذي يعترب أ ّن لألقليّة ّ
"تصبح اللغة ذات أمهيّة ّ
خاصة عندما تكون لغة جمموعة أقليّة .وبالتايل كان ّ
فليست مجيع اللغات مثلها مثل (اللغات األجنبية اليت ينطقها س ّكان إسراييل) العربيّة...العربيّة هي لغة األقليّة األكرب يف
إسراييل ،واليت تعيش يف إسراييل منذ ِ
الق َدم .هذه اللغة مربوطة مبميّاات ثقافيّة ،تارخييّة ودينيّة لألقليّة العربيّة يف إسراييل"
(حمكمة العدل العليا  44/9112عدالة ض ّد بلديّة تل أبيب يافا ،الرييس باراك).
كما رأينا ،فقد جاء يف التشريع االنتدايب (مادة  82من املراسيم امللكية) ،الذي تبنته دولة إسراييل أ ّن اللغة العربيّة هلا مكانة
كل املو ّاد
مساوية للغة العربيّة يف تعامل املواطنني مع السلطات ،كما أضافت املادة  82بأنه ّ
يتوجب على السلطات نشر ّ
فيتوجب
التشريعيّة واإلعالنات الرمسيّة الصادرة عن احلكومة باللغتني العربيّة والعربيّةّ ،أما يف األماكن اليت تقيم فيها أكثريّة عربيّة ّ
على السلطة احملليّة نشر اإلعالنات الرمسيّة باللغة العربيّة .مع ذلك ،فالصورة غري مكتملة املعامل يف القانون واألحكام اإلسراييليّة.

ائيلي
مكانة اللغة العربيّة في التشريع اإلسر ّ

الالفتات يف املكاتب
احلكوميّة
الويكيبيديا العربيّة

اييلي ليس منهجيًّا يف تعامله مع موضوع اللغة
خبالف املادة  82من املرسوم امللكي االنتدايب فاملشرع اإلسر ّ
أي أمهية ،وهناك بع القوانني اليت
العربيّة .فهناك قوانني تعطي احلصريّة للغة العربيّة وتتفادى منح العربيّة ّ
متنح اللغة العربيّة مكانة أفضل واللغة العربيّة مكانة ثانويّة ،وهناك بع القوانني اليت متنح كلتا اللغتني
نفس املكانة.

القانوني
إليكم هذا املثال حول المكانة الخاصة التي منحت للغة العبريّة كما حدث يف قانون النظام
ّ
يتم تقدميها إىل
الجنائي [صيغة مدجمة] يف عام  1482والذي جاء فيه أ ّن أي شهادة أو بيّنة قانونيّة ّ
ّ
فأي مستند أو شهادة بالعربيّة ال تقبل
احملكمة بغري اللغة العربيّة جيب أن ترتجم إىل العربيّة .وطب ًقا لذلك ّ
باللغة األصليّة إال إذا حصل ذلك مبصادقة احملكمة على غرار أية لغة أجنبية أخرى.
إليكم هذا املثال حول تشريع مينح العربيّة مكانة ثانويّة كما حيصل يف قانون التنظيم والبناء من عام  ،1412حيث ال يلام
هذا القانون اجلهات املسؤولة بنشر خطط البناء يف صحيفة عربيّة إال إذا كانت نسبة العرب املقيمني يف املنطقة املامع البناء فيها
عشرة باملاية على األقل .يف املقابل ،فإ ّن واجب النشر يف إحدى الصحف العربيّة غري متعلق بنسبة الناطقني بالعربيّة.

يوني من الكنيست من
وإليكم هذا املثال حول تشريع مينح العربيّة مكانة مساوية للغة العربيّة كما حصل يف قانون ّ
البث التلفز ّ

حي ومباشر جيب أن تكون مرتمجة من العربيّة
يقر بأ ّن الربامج التلفايونيّة من الكنيست اليت ال تق ّدم يف ّ
عام  2..8الذي ّ
بث ّ
للعربيّة وبرتمجة من العربيّة للعربيّة.
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العام
مكانة اللغة العربيّة في الحيّز ّ

يتم التعبري عن مكانة اللغة العربيّة يف األنشطة اليت متارسها السلطة التنفيذية يف العديد من اجملاالت مثل العمالت واألوراق
ّ

النقديّة ،املال وبطاقات اهلوية اليت تطبع عليها اللغتان العبريّة والعربيّة .كتاب القوانين ،ملف األنظمة ونشرة خمتصرة من جمموعة

العامة
املنشورات تصدر هي ً
أيضا باللغة العربيّة .فيما يتعلّق بّلفتات الطرق وتعليق الالفتات يف الشوارع من قبل دايرة األشغال ّ
قياسا بالعربيّة ،19وجند يف الرموز الرمسيّة لدولة إسراييل يف لوحات ترخيص
والسلطات احملليّة ،فقد منحت العربيّة املساواة ً
السيارات دجمًا للغة العربيّة ،حبيث أنّه توجد هلا أمهيّة رمايّة كلغة رمسيّة للدولة إىل جانب اللغة العربيّة.
يتم قبول التماس إىل حمكمة العدل العليا يطالب بإدخال العربيّة ملداوالت
يتم التداول يف احملاكم بالعربيّة فقط ومل ّ
يف املقابلّ ،
التوجهات بالعربيّة إىل هذه املكاتب احلكومية حيث يطالب
احملاكم .بع املكاتب احلكومية ال تقدم خدماهتا بالعربيّة وال تقبل ّ
املتوجهون برتمجة طلباهتم للعربيّة.
ّ

عرضنا يف هذا الفصل مميّاات جمموعات األقليّة القوميّة وتداولنا يف مكانتها بالقياس مع جمموعة األكثريّة اليهوديّة .وجدنا أنه كما
العامة وعلى رموز الدولة
يف باقي الدول القوميّة الدميقراطيّة ففي إسراييل ً
أيضا ،األكثريّة القوميّة اليهوديّة تؤثر على تشكيل احلياة ّ
بوي ،غري أ ّن هامش تأثريها
بينما توجد لألقليّات القوميّة حقوق فرديّة ومستوى معني من احلقوق اجلماعيّة وال سيما يف اجملال الرت ّ
اييلي حول
ضيق للغاية يف احليا
الرمسي املنوط بالدولة .مثة خالفات دايمة يف وجهات النظر داخل اجملتمع اإلسر ّ
السياسي ّ
ّ
ييلي
العالقات بني األكثريّة واألقليّة .لقد كان التوتر بني األكثريّة واألقليّة مبعثًا الندالع بع األحداث العصيبة يف التاريخ اإلسرا ّ
القومي.
كما حصل يف قضية كفر قاسم ويف أحداث أكتوبر  2...اليت سوف نتناوهلا يف فصل التص ّدع
ّ

19

אביעד בקשי ,משמעותה החוקתית של ישראל כמדינת לאום יהודית ,עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה,
אוניברסיטת בר אילן 1121 ,עמ' 70
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تمارين :

اييلي ميكن اعتبارها أقلّيّات .اشرحوا ما هي املميّاات اليت متياها عن غريها كأقليّة.
 .1اذكروا جمموعات أخرى يف اجملتمع اإلسر ّ
النص التايل وأجيبوا عن األسئلة اليت تليه:
 .2اقرأوا ّ

التماس إلى محكمة العدل العليا -محكمة العدل العليا 99/2221

تاريخ الجلسة)2..11.2...( :

أمام:

سعادة الرييس أ .باراك
سعادة القاضي م .حيشني
سعادة القاضية د .دورنر

الملتمسون:

 .1عدالة ،املركا القانوينّ حلقوق األقليّة العربيّة يف إسراييل
 .2مجعيّة حقوق املواطن يف إسراييل
ض ّد
المجيبون:

 .1بلديّة تل أبيب يافا
 .2بلديّة الرملة
 .8بلديّة الل ّد
 .9بلديّة ع ّكا ،مشتكاة رمسيّة
 .2بلديّة نتسرات عيليت
 .1املستشار القانوينّ للحكومة
التماس إلعطاء أمر مشروط

يتطرق االلتماس إىل الالفتات البلديّة املوجودة يف حدود البلدات املشتكاة .ما مييّا هذه البلدات املشتكاة هو أنّه تقيم يف
ّ
حدودها أقليّة عربيّة ( 1%من س ّكان تل أبيب يافا ؛  14%من س ّكان الرملة ؛ 22 %من س ّكان الل ّد و -18%من س ّكان
نتسرات عيليت) .ي ّدعي امللتمسون أ ّن غالبيّة الالفتات البلديّة املوجودة يف البلدات املشتكاة تشمل كتابات بالعربيّة وباإلجنلياية،
توجه امللتمسون يف هذا الشأن إىل البلدات املشتكاة معربني عن اعتقادهم بأنه ال ب ّد من
بيد ّأهنا ال تشمل كتابات بالعربيّة .وقد ّ
أن حتمل الالفتات كلّها كتابات بالعربيّة ،غري أ ّن طلبها قد ُرف  ،فتق ّدمت بااللتماس .وهي تطالب البلدات املشتكاة باستعمال
العربيّة  -إىل جانب العربيّة  -يف مجيع الفتات التوجيه ،اإلرشاد ،االستعالمات والتحذير (فيما يلي  -الالفتات البلديّة) املعلّقة
املادة
داخل حدودها .ي ّدعي امللتمسون أنّه ال ب ّد من تطبيق ذلك من منطلق أن العربيّة هي لغة رمسيّة يف إسراييل ،كما أسلفنا يف ّ
امللكي باجمللس  ،)1422وينبثق هذا
امللكي يف جملسه بأرض إسراييل( 1422-1491 ،فيما يلي  -املرسوم
 82من املرسوم
ّ
ّ
الدويل .ويضيف امللتمسون بأ ّن احلصول على
احلق يف املساواة ومن كرامة اإلنسان كما هو منصوص عليه يف القانون
الواجب من ّ
ّ
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وحيوي جلميع س ّكان املدينة ممّا
ضروري
العامة ،حيث إ ّن فهم الالفتات البلديّة هو أمر
العامة هو جاء من املصلحة ّ
اخلدمات ّ
ّ
ّ
العام.
يساهم يف احلفاظ على النظام ّ
ييسي هو حول باقي الالفتات البلديّة يف اجملاالت
من
البديهي ان تستعمل العربيّة يف الفتات ّ
املؤسسات البلديّة .اخلالف الر ّ
ّ
ييسي حول أمساء الشوارع غري الرييسيّة ،وهناك خالف آخر حول وترية إضافة
التالية واليت ال يوجد فيها عرب .يدور اخلالف الر ّ
حل
العربيّة إىل الالفتات .وحاليًّا ،بعد أن أدركنا ما هو اخلالف بني اجلانبني فننتقل إىل التحليل
ّ
املعياري الذي يكمن يف نطاقه ّ
هذا اخلالف.
تتضمنها الفقرة أعاله ،ما رأيك باخلالفات بني السلطة احملليّة والس ّكان؟
أ .اذكر ما هي اخلالفات بني اجلانبني واليت ّ
التماسا مق ّد ًما حملكمة العدل العليا حول موضوع الالفتات البلديّة بالعربيّة ،اذكر ما هو رأيك
ب .تعرض الفقرة أعاله
ً
وتطرق إىل مكانة األقليّة العربيّة.
ّ
العام في الدولة
 .8تأثير األقليّة على الحيّز ّ
اقرأوا الفقرة التالية وأجيبوا عن األسئلة التي تليها:
اخلاصة مبجموعة األقليّة على جمموعة األكثريّة .احلقوق اجلماعيّة لألقليّة
ّ
يربر فرض املظاهر الثقافيّة ّ
"حق األقليّة يف الثقافة ال ّ
تقتصر على احلفاظ على قدرة األقليّة من ممارسة ثقافتها بني أعضايها ،وبالتايل فليس من واجب جمموعة األكثريّة يف دولة ليربالية
ودولة غري حيادية (قومية إثنية) إعطاء مكانة لرموز وثقافة األقليّة خارج حدود املنطقة اليت تقيم فيها اجملموعة".
(جونتوفنيك جريشون).
العام لعموم اجملتمع؟
أ .اذكروا موقف كاتب الفقرة خبصوص املسألة :هل يوجد لألقليّات ّ
حق يف التأثري على احليّا ّ
ب .أوردوا موقفا معلّ ًال يدعم أو يرف موقف كاتب الفقرة .
http://elyon1.court.gov.il/Files/99/120/041/a10/99041120.a10.HTM
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