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 في إسرائيل ةالمدنّي التربية

ميخال براك
1

 

 

روت في موضوع التعّددية الثقافية، جتعليمّي تجريبّي للب منهاجخبر عن " هآرتس"ًرا، في صحيفة ُنشر، مؤّخ

أرجاء الواقعة في مدارس الُخّصص لطالب صفوف العاشر في  قدو ،في القدس والتعليم أعّدته مديرية التربية

كان من المفروض أن . والمدارس العربية ة الدينية، والرسمّياليهودية الرسميةا المدارس مدينة القدس، بما فيه

جاء في الخبر المنشور في . ةوحدات تعليمّي 2على امتداد ثالث سنوات، في إطار  المنهاجيدرس الطالب 

قاالت إلدوارد سعيد المنهاج تتضّمن م هذا ، ضمن أشياء أخرى، أّن قائمة المقاالت التي يستند إليها"هآرتس"

 التربويةالسكرتارية وفي األسبوع نفسه، وعلى أثر نشر الخبر، قّررت وزيرة المعارف ورئيس . وعزمي بشارة

كان المقاالت قد ، ف"هآرتس"أّما سبب اإللغاء، وفق خبر آخر ُنشر في صحيفة . في وزارة المعارف إلغاء المنهاج

 .التي ُذكرت أعاله

 

 علىفي إسرائيل  ةالمدنّي ربيةالتينظر الى . في إسرائيلة المدنّي ربيةالتتمّيز التعامل مع  ةامشّيهإّن هذه الحادثة ال

ستند ت رؤيةال ههذأّن ( 37، ص 5002) رليغرببدهتسور ويّدعي و. محّط اختالف في الرأيموضوًعا سياسًيا أنها 

 :المدنيةالتربية  في جوهريال تناقضالى ال

 

ما يتعّلق ببلورة ماهية  كّلفي ارات السياسية في إسرائيل لتّيكّل ال رزةوجود مصالح باحقيقة "

ق بها بالصراع التربية للمواطنة في إسرائيل، أّدت إلى ربط الصراع المضمونّي المتعّل

تمّس صلب النزاع السياسي داخل ( عملًيا، عدم نجاعتها)حقيقة أّن التربية للمواطنة ... السياسي

ها، عليإسرائيل وتؤّثر صورة ة ببلورة تعّلقرة بالقيم األساسية المي، وكونها متأّثالمجتمع اإلسرائيل

 إلىبشكل مختلف  ينظرانارين سياسيين، في النزاع المتواصل بين تّي مركزيًة جعلتها أداًة

 ."المستقبلية للدولة لصورةا

 

المفهوم  موضوًعا سياسًيا، بل إّن ةالمدنّي ربيَةالت في إسرائيل التعليمية سةاعتبار المؤّس حّد األمر عند ينتهيال 

تشكل خطرا على ة المدنية ، إّن التربية للهوّيبصالفٍةُيمكن القول . ةالقيمّي - لتربية اليهوديةالسائد هو أنها تنافس ا

ًرا في لهذه األسباب يعاني جهاز التعليم في إسرائيل نقًصا كبي. لتربية للهوية القومية، الصهيونية أو اليهوديةا

 .مجال التربية المدنية

 

 مسألةناقشت اللجنة  .مناقشات لجنة دوفرات لإلصالح التعليمّيخالل  ًرامؤّخ ُأثيرعلى ذلك  أحد األمثلة البارزة

ستصبح مواضيع  هذه االمتحانات أّي منكذلك طار اإللزامّي، واإل سيتّم ضمها ضمنروت التي جامتحانات الب

                                                
عنوان موقع المركز على شبكة . قدسللتربية المدنية والديمقراطية في الجامعة العبرية بال جيلوالكاتبة هي مرّكزة مناهج في مركز  1 

 . http://gilocenter.mscc.huji.ac.il:اإلنترنت
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 عنإاّل أّنه غاب . وًما، يؤّيد تقرير لجنة دوفرات توسيع التعليم المدني في إسرائيلعم. خاضعة الختيار المدارس

ذ قرار ِخاّت فقطجماهيري  نضالوبعد . جملة المواضيع اإللزامية ضمناالقتراح األولّي موضوع المدنيات 

 .روت في المدنيات إلى جملة المواضيع اإللزاميةجإضافة امتحان البب

 

. لمدارس العربية خصوًصاة المدنية في إسرائيل عموًما، وفي امن مشاكل التربّي بعًضا مقالةه الفي هذ تناولسأ

 تخّوفة في هذا المجال نابعة من مي المدارس العربّيالماثلة أمام طالب ومعّل وبات، الحًقا، فإّن الصعبّينوكما سأ

القومية، ومن هنا فهو يرى في الهوية المدنية  - ةالتربية اليهوديب بالمّسالتربية المدنية  تقوم من أنعليم جهاز الّت

 .القومية - المشتركة خطًرا على الهوية اليهودية

 

من المتبع التمييز بين موضوع . من البرامج والنشاطات التعليمية متنّوعة ةمجموعة هي اسم شامل لالتربية المدنّي

ة التي تشمل، أيًضا، ة ديمقراطية، وبين التربية المدنّيالمدنيات، الذي تدّرس فيه المبادئ األساسية للمواطنة في دول

  .غير منهجية برامج تعليمية ونشاطات

 

وهذا الهدف، كما أراه أنا، يشمل التربية . في دولة ديمقراطية بية المدنية هو تأهيل مواطن الغدإّن الهدف من التر

على معرفة إنه الشخص الذي يكون  .هاتحّلى بمجموعة من الصفات التي يجب على المواطن البالغ أن يعلى 

تماء يجري حوله وصاحب موقف، ذا شعور باالن ماالمصطلحات األساسية للنظام الديمقراطي، مهتًما بودراية ب

. الواقع وملًما باألدوات المتاحة له للقيام بذلكعلى ، واعًيا لقدرته على التأثير ًياانتقادإلى الدولة والمجتمع، 

، قادر على فهم معنى الحياة وتعقيداتها في انتقادي و دافع ورغبة في التأثير، مستهلك معلوماتكمواطن، فهو ذ

 .مجتمع ديمقراطّي

 

لوزارة المعارف وفي تابعة ، كما ينعكس في مستندات رسمية اتيخطاب المؤسسالأّن أنه بالرغم من يبدو لي، 

. في إسرائيل لم يذّوتهاالتعليم  جهاز اال أن، هدافئمة من األهذه القاتقريبا تعليمية في المدنيات، يتبّنى المناهج ال

القومية، ال يتوافق مع  - الذي يضعها محّط نزاع مع التربية الصهيونيةوة سياسية، مسألإّن مفهوم التربية المدنية ك

 .ثابتةية مدنية ذوي هووعام  ذوي وعي، انتقاديينية المدنية لتأهيل مواطنين التي بموجبها ُخّصصت الترب األفكار

 

ُيبرز . جوهرّيتوّجه رسمّي وتوّجه : ةق بمضامين التربية المدنّيعموًما، هناك توّجهان مركزّيان في ما يتعّل

اتها، نشاطها والعالقات سات الحكم، صالحّيمؤّس التعّرف علىيم مبنى النظام الدمقراطّي والتوّجه الرسمّي تعل

ة قيًما ديمقراطية، ويتطّرق إلى حقوق اإلنسان، إلى القيم األخالقّي وهرّيجالتوّجه ال وُيبرز. المتبادلة بينها

ات في المدنّيتعليم على منهاج ت بعض التغييرات واإلصالحات طرأ. ة وإلى المبنى االجتماعّيواالجتماعّي

 .شكل مقتضبليها الحًقا بإ طرقسنتو، إسرائيل
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في قّلة الوقت المخّصص لتعليم  لّب المشكلة يكمن. يةمكانة متدّن من إسرائيل ة منذ قيام دولةتعاني التربية المدنّي

حيث يحظى الطالب اإلسرائيلي في المعّدل بثالث ساعات أسبوعية على امتداد سنة واحدة . اتموضوع المدنّي

ُتجرى في (. وحدة تعليمية واحدة)روت في المدنيات جفقط من تعليم المدنيات في إطار دراسته المتحان الب

 2أو  5) أعلىروت بمستًوى جللبتعليم المدنيات مجال من المدارس في  حدودسنوات األخيرة تجربة في عدد مال

 لما كانو. سنة واحدة في إطار المرحلة اإلعدادية مناختيارًيا ، كما أّن هناك منهاًجا تعليمًيا (وحدات تعليمية

بخالف )فقط  روتجالب التي يدرسون فيها المتحان سيةدراالمدنيات في السنة ال لمونغالبية طالب الثانويات يتع

فإن ، (روتجعدد من السنوات قبل سنة الدراسة للب يتم تدريسها على مدىاضيع التعليمية التي جميع المو

، عانى جهاز التعليم فترة متأخرةحتى . مستويات تحصيل الطالب في هذا الموضوع هي من المستويات المتدنية

لم تكن في المدارس وال في دور . هذا المجال، وهي غياب التأهيل العينّي في تعليم المدنياتمشكلة أخرى في من 

ة المعلمين في هذا المجال إّما التاريخ وإّما غالبّي مجال تخصص رات خاّصة لتعليم المدنيات، وكانمين مساالمعّل

 .للقب الثاني خالل الدراسةًصا التربية المدنية، خصوفي لتخّصص امسارت توجد اليوم بعض . علم االجتماع

   

العقود األولى من قيامها، رّكزت التربية المدنية في إسرائيل على  خاللالتي سبقت قيام الدولة و في السنوات

تّم سنة (. 3997إيخيلوف، )لم يشتمل المنهاج التعليمّي على قيم عاّمة أو ديمقراطية . ةصهيونية لبناء األّمالتربية ال

، كموضوع تعليم إلزامّي منفصل في المدارس الثانوية اليهودية، للمرة األولىموضوع المدنيات، إدراج  3931

. وقد اختلف منهاجا التعليم في كّل من الوسطين التعليميين. بضع سنوات في المدارس العربية، أيًضاذلك بوبعد 

والى ق إلى إجراءات ديمقراطية، التطّر شملبمضامين رسمية، ت ئهمااكتفاعموًما، يتمّيز هذان المنهاجان ب

 . إلى نشاطها وإلى العالقات القائمة بينهاومؤسسات الحكم، 

 

أثناء مظاهرة ) يغفاإميل غرينتسناشط السالم ة إثر مقتل يإّن التخّوف من األخطار التي تهّدد الديمقراطية اإلسرائيل

 تقوية، أدّيا إلى (3992)كنيست إلى الالمتطرفة  "كاخ"ودخول حركة  (3997ضد الحرب في لبنان عام 

إنشاء قسم الديمقراطية  ،على خلفية هذين الحدثين، 3992فقد تّم سنة . موضوع المدنيات في جهاز التعليم

ه إاّل أّن. غير منهجية ة، وكّلهاعليمّيكان هذا القسم مسؤواًل عن عدد من المناهج الّت. والتعايش في وزارة المعارف

، التي كانت مسؤولة، ةالتربية القيمّية دائري مرحلة معّينة تّم إلحاقه بوف ،ونشاطاته تدريجًيامكانة القسم  تم تقليص

 (.31، ص 5002، رليغرببدهتسور و)  3999وقد تّم إغالقه نهائًيا عام  .أيًضا، عن تعليم اليهودية

  

سور مردخاي يالبروفقام وزير المعارف حينها، أمنون روبنشطاين، بتعيين لجنة برئاسة  3992في سنة 

قامت . ةة شاملة لترسيخ القيم الديمقراطية والمدنّيكرمنيتسر، لتفّحص التربية المدنية في إسرائيل والتوصية بخّط

شامل في التربية المدنية عموًما وفي تعليم المدنيات الصالح لإلتوصيات  تضّمناللجنة بتقديم تقرير مفّصل 

وابتداًء من سنة . روتجنيتسر تغيير المنهاج التعليمي في المدنيات للبوقد تّم على أثر تقرير كرم. خصوًصا

دولة يهودية : أن نكون مواطنين في إسرائيل"الكتاب التعليمّي  ستند إلىيجديد،  تّم إدراج منهاج تعليمّي 5003

قريري كرمنيتسر مشتركة لتطبيق ت وحدةكما أقيمت . وهذا الكتاب مترجم إلى اللغة العربية، أيًضا. "وديمقراطية



 5002 أيلول عشر، ثامنال العدد األلكترونية، عدالة مجلة

 4 

 لتراثتطّرق إلى التربية للثقافة وا، ي"ثقافة يهودية في عالم متغّير –شعب وعالم : "تقرير شنهار) وشنهار

تطبيق تقرير كرمنيتسر على  حدةووأّن قسم الديمقراطية والتعايش ( 5002)رليغر بيذكر بدهتسور و (.اليهوديين

اليهودية التربية مجال ، تعمل في وحدات فيأو شريكين اضعين خ نهاية المطاف،في  ،حّد سواء، وجدا نفسيهما

ة هي ويّدعيان أّن هذا الواقع ناتج عن مواقف وزراء المعارف المتعاقبين الذين رأوا أّن التربية المدنّي. القيمية

 .ةقيمّيالها يجب أن يكون مشروًطا بتعزيز مكانة التربية اليهودية معتربية ليبرالية يسارية، وأّن التعامل 

 

: على توّجهه يدّل، "دولة يهودية وديمقراطية: أن نكون مواطنين في إسرائيل"الكتاب التعليمي الجديد  عنوان

ما هي ( 5)ما هي الدولة اليهودية؟ ( 3: )الكتاب إلى ثالثة أجزاءيقسم . المواطنة في دولة يهودية وديمقراطية

وعلى أثر توصيات لجنة كرمنيتسر، تتطّرق مضامين . نظام الحكم والسياسة في إسرائيل( 7)الديمقراطية؟ 

ق حقو ،قيم الديمقراطيةوالى   -مؤسسات الحكم ونشاطاتها -لمواطنةسواء، إلى الجانب الرسمي ل التعليم، على حّد

 –القومي  االنشقاقبما فيها )في المجتمع اإلسرائيلي  نشقاقاتيات، حدود الديمقراطية واالاإلنسان وحقوق األقل

 نشقاقن واليهود غير المتدينين؛ االبين اليهود المتديني –الديني  نشقاقيهودية واألقلية العربية؛ االبين الغالبية ال

ناتج عن النشقاق بين اليمين واليسار واال –السياسي  - الفكري اقنشقشكناز والشرقيين؛ االبين األ –الطائفي 

 (. بين األغنياء والفقراء – ةاالقتصادّي -ة االجتماعّي ةمكانال

 

أن يصبح أداة في هدفه  م ينجح في تحقيقات لأّن المنهاج التعليمي الجديد في المدنّي( 5002)تستنتج بينسون 

، هو دريسوتّدعي أّن تعريف دولة إسرائيل في كتاب الت. إسرائيل كافةالمواطنة المشتركة لمواطني  لتحصيل

 اتمعروضة كتعريف( دولة جميع مواطنيها: مثاًل)أخرى للدولة  ريفاتوإّن التطّرق إلى تع. قومية - دولة يهودية

هذا غة صيسلوب أ"...  ،ولة إسرائيلالكتاب يعرض عدًدا من التوّجهات المحتَملة لتعريف درغم أن . ثانوية

راء القائمة في المجتمع لآل مختلفوم يؤمن بتعّدد اآلراء وعرض ي مفهالنقاش يشهد على أّن الكتاب، في قناع تبّن

 ليخياوعن طريق عرض خّط . خذ موقًفا واضًحا في مسألة التعريف المرغوب فيه لدولة إسرائيل، يّتاإلسرائيلّي

ي يالالخ في مركز الخّطواقعة ال -التوجهات الصهيونية -ها تاب بين التوّجهات المرغوب في، يمّيز الكمتواصل

ي موجودة على هامش ة، وعليه فهنفسه، وبين التوّجهات التي ترفض تعريف دولة إسرائيل كيهودية أو ديمقراطّي

 (.32، ص 5002بينسون، " )في الطرف –المتواصل  خياليالخّط ال

 

 يرفقن ملموس في مضامين تعليم المدنيات، إاّل أن تطبيقه لم المنهاج التعليمّي الجديد في المدنيات هو تحسي

وعدا ذلك، فإّن هذا المنهاج . مجال التربية المدنية فيتعليمية أو بزيادة مناهج جديدة اعات الة في عدد الّسبزياد

يطّبق مجمل  وال المقالة،في بداية  ذكرتها بالتفصيلة التي التعليمّي، أيًضا، ال يلّبي أهداف التربية المدنّي

قوم بتربية الطالب ليكونوا مواطنين مكنه أن يليس هذا هو المنهاج الذي ي. التوصيات الواردة في تقرير كرمنيتسر

هوية  على يال يرّبفهو  عليهو، (دولة يهودية وديمقراطيةتعريف اسرائيل ك)قراطي وإثنهو منطلقه . انتقاديين

 . ة اليهودية والقيم الديمقراطيةلصراع القائم بين دولة القومّياي حقيقال يواجه بشكل  ، كما أنهمدنية مشتركة
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غير المنهجية  برامجالساعات التعليمية وال من شّحتعاني  إّن التربية المدنية في إسرائيل عموًما ،وفي النهاية

أما . الصهيونية -ليهوديةلتربية اعلى أنها تنافس اة في جهاز التعليم اإلسرائيلي التربية المدنّيوينظر الى . الرسمية

تابعة إلى أقسام تعمل في  ،في آخر المطاف ،وجدت نفسهافقد األقسام والهيئات التي أقيمت لتحسين هذا المجال 

ن ملموس في تحّسهو ات الجديد في المدنّي أّن المنهاج التعليمّي من غموعلى الر. ةاليهودّي - ةالقيمّيالتربية مجال 

متسم بالمركزية اإلثنية  منهاجإال أّنه في الماضي،  موجودةبالمناهج التي كانت  نًةمن ناحية المضامين مقار

 يجوهرالاإلشكال  ومناقشةإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وال يحّث على التفكير النقدّي  حول تمحوروي

التربية للقيم  ينافس ال سياسّيمجعلى أنها التربية المدنية مفهوم من  هذا نابع. في دولة يهودية وديمقراطية القائم

 .الصهيونية والقومية

 

كما ُذكر . ةخاصة، خصوًصا في مجال التربية المدنّي ة صعوباٍتمون في المدارس العربّييواجه الطالب والمعّل

إّن . هوية مدنية مشتركة لمواطني إسرائيل كافةعلى سالًفا، فإّن منهاج تعليم المدنيات ال يشّجع على التربية 

إلى  أيًضا تطّرق ةوثّمة، ة قومّيعامل مع أقلّيتعامل مع األقلية العربية في المنهاج التعليمي الجديد هو كالّتال

ه ال أّن( 5002) ومع ذلك، تّدعي بينسون. ةة فلسطينية في دولة قومية يهودّية قومّيابعة من وجود أقلّيرات الّنالتوّت

ة باألقلّي تحّد خاّصهي مواطنة اإلسرائيليتين، إّنما ة والمقراطّييالد جهيوا تحّدها بأّنهذه الصعوبات  استيعاب يتّم

 .ةالفلسطينّي

 

 ةثنّية اإلات ذات الهوّيعامل مع األقلّي، وخصوًصا في الّتةاالثنّية مشاكل الديمقراطّية لإّن غياب المواجهة الحقيقّي

ال تتوافق  لطالب ةمبادئ الديمقراطّيتعليم هم علي: مأزق في ات في الوسط العربّيمي المدنّيالمختلفة، يضع معّل

مين العرب فرصة حقيقية ليناقشوا مع طالبهم الصراعات ال يتيح المنهاج للمعّل. ظروف حياتهم مع هذه المبادئ

 . الناتجة عن الصدامات بين يهودية الدولة ومواطنتهم فيها

 

معلمي مدنيات في المدارس العربية، يناقش من ا المشاركون فيه يتأّلفباللغة العربية، خاصة في حلقة دراسية 

م الحلقة الدراسية في ُتقا. يات والصعوبات التي ينطوي عليها تعليم المدنيات في المدارس العربيةالمشاركون التحّد

يدرس . ة في الجامعة العبرية بالقدسللتربية المدنية والديمقراطية في قسم العلوم السياسّي جيلوإطار مركز 

كان موّجه الحلقة ". ية المدنية والديمقراطيةبالتر"ركون فيها لنيل اللقب الثاني في العلوم السياسية في فرع المشا

 .ديرها منذ سنتين الدكتور أمل جّماليالدراسية في سنة نشاطها األولى الدكتور عصام أبو ريا، و

 

التربية المدنية، بالمواطنة الديمقراطية وب قتتعّلالستيضاح قضايا  توجيهيا اطارإب توّفر الحلقة الدراسية للطال

.  يات الكامنة في تعليم المدنيات وترسيخ قيم الديمقراطية في جهاز التعليم العربيوالتحّد اتبوولمناقشة الصع

تعليم المدنيات وترسيخ قيم  ،وكيف من الممكن ،هل من الممكن: الحلقة الدراسية هو األساسّي في سؤالال

للتناقضات القائمة بين الطالب العرب، في ضوء واقعهم الَمِعيش، من خالل المواجهة الصادقة  الديمقراطية لدى

 . ات الحكموالعالقات مع مؤسس عات القومية، الواقع اليومّيالعاّمة، التطّل عبرال
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رائيل، ، وهي معّلمة في مدرسة عربية في إسالحلقة الدراسيةالمشاركة في  إحدى طالبات اللقب الثاني ووصفت 

 (:5002أبو ريا، ) ، على النحو التاليجربتها في تعليم المدنياتت

 

لتعريف نظام الحكم في [ من جانب الطالب]المشكلة التي أواجهها دائًما هي الرفض الحاّد "

الديمقراطية في إسرائيل أنه بالرغم من كون أحاول أن أشرح للطالب . إسرائيل بالديمقراطي

، كما في قضايا كثيرة هناك ديمقراطية ، لكن(أمن الدولة عاءاتباّدًما ويكون ذلك عمو)محدودة 

أّن الديمقراطية في إسرائيل محدودة وفق مصالح يدعون الطالب . في مجال المساواة أمام القانون

بعد أحداث . الحّق في التظاهر ما يطرحعند 5000نظام الحكم، مثاًل، طالما ُتذكر أحداث أكتوبر 

ذا الم .ة بهذا الشكل مع المواطنين العربفت الشرطلماذا تصّر: لني أحد الطالبسأ 5000أكتوبر 

حًقا، . الرأيوافقت الطالب  .، مع المواطنين اليهودفي السابق ةمّرفي أي لم تتصّرف بهذا الشكل، 

ولة، أحياًنا، بأسلوب يخالف الديمقراطية وتمارس العنف ضّد المواطنين، وخصوًصا دتتصّرف ال

بهذا الشكل  هي تسلكتصّرف وت ، ال تعرف الدولة، أحياًنا، كيففي رأيي. نين العربالمواط

 ".نتيجة خوفها

 

، على وجه الخصوص ،، وفي دولة قومية كدولة إسرائيلعمومعلى وجه الالحياة في مجتمع ديمقراطي، تتمّيز 

االت الصراع، على تحليل ح في رأيي، من المهّم تربية الطالب على مواجهة. بكثرة المآزق وحاالت الصراع

القرارات  إزاءمبرر   انتقادّيجب تربيتهم على اتخاذ موقف ي. والتعبير عنه ثابت، اتخاذ موقف رّكبةحاالت م

 .من الالئق أن ننّمي لدى طالب إسرائيل، اليهود والعرب، هوية مدنية وديمقراطية. السياسية

 

في إسرائيل في مجال التربية المدنية، الذي ال يقوم بتربية  هذا إشكالية جهاز التعليم تناولت في معرض مقالي

ة التربية المدنّي اعتبارأّن هذا الوضع نابع من  وكان اّدعائي هو. الطالب على مواجهة المآزق وحاالت الصراع

: رس العربيةالمدا تطّرقنا إلىهذه المشاكل كّلما  حّدة وتزداد. اليهودية - للتربية للهوية الصهيونية منافسبمثابة 

 هوية مدنية مشتركة وال يواجه مشاكل األقلية العربية في دولة يهودية وديمقراطيةعلى المنهاج التعليمي ال يرّبي 

 .بشكل حقيقّي

 .ون بالتأهيل الالئق كمواطني الغدطالب إسرائيل، اليهود والعرب، ال يحظ

 

 

 :المصادر
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