موضوع الدرس :التبريرات الليبراليّة المختلفّة للدولة
القوميّة الديمقراطيّة (إثنية -ثقافيّة)
اسم المعلمة :آية عودة
مادة لصفوف :العاشر -الثاني عشر

המצגת נערכה ע"י איה עודה
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ

التبريرالليبرالي لوجود دولة القومية يستند إلى التزام الدولة بالحفاظ على حقوق اإلنسان واملواطن لجميع مواطنيها،
وبالتالي تمكين اإلنسان من تحقيق ذاته بشكل حر ،مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على املساواة بين البشر ،وتمكينهم من

ممارسة كافة حقوقهم الطبيعية.
هذا التبريريعني إعطاء شرعية إلقامة دولة قومية إثنية -ثقافية ،باالعتماد على القيم الديمقراطية مثل الحرية
واملساواة.،
إن االعتراف بحقوق اإلنسان واملواطن هو مركب مشترك بين جميع املجموعات القومية املوجودة في الدولة ،لهذا فإن

التبرير الليبرالي هو وسيلة لالتفاق بين مواطني دولة القومية.

هنالك عدة تبريرات ليبراليّة للدول القومية الديمقراطية اإلثنية الثقافيّة

التبرير الجماعي
(الحق في تقرير

المصير)

التبرير الليبرالي النابع

التبرير النابع من اهمية

التبرير الناتج من مبدأ

من الحق في الثقافة

التضامن

حسم االغلبية (األكثرية(

التبرير لحماية الشعب
اليهودي النابع من حقه
في االمان ومنع مالحقته

 .1التبرير الجماعي (الحق في تقرير المصير)

ي قومي في تقرير مصيرهم والحفاظ على تميزهم الثقافي -القومي في دولة
للشعوب حق جمع ّ
قومية خاصة بهم.
هذا التبرير يعنى بحقوق المجموعات وال يتمحور حول حقوق الفرد.

التطبيق في إسرائيل  :الشعب اليهودي هو أمة كباقي األمم ،لذا من حقه إقامة دولة قومية
لتحقيق ثقافته

 .2التبرير الليبرالي النابع من الحق في الثقافة

دولة القومية هي أفضل أداة لتحقيق تطور ثقافي كامل ألي أمة ،وعليه يجب السعي لمنح
كل ثقافة ،دولة واحدة على االقل لكي يتمكنوا من تطوير ثقافتهم على احسن وجه من خالل
الحفاظ على لغتهم ،تراثهم ،أعيادهم وطقوسهم الحياتية.
هذا األمر مشروط في الحفاظ على الحقوق الفردية لكل المواطنين وايضا في االعتراف
بحق المجموعات االخرى في التعبير عن خصوصيتها القومية والثقافية.
التطبيق في إسرائيل  :دولة القومية اليهودية هي المكان الوحيد الذي فيه الحيز العام يتم
توجيهه من خالل الثقافة اليهودية :لغة ،أيام العطل ،الرموز ،أغلبية يهودية

 .3التبرير النابع من اهمية التضامن

الدولة القومية االثنية الثقافية هي األساس لتحقيق تضامن قومي متين بين غالبية
المواطنين وذلك بسبب الروابط اإلثنيّة القويّة بينهم.
هذا التضامن القائم بين غالبية المواطنين قد يعزز استقرار الدولة.

التطبيق في إسرائيل :هنالك من يدعي بأن موافقة غالبية مواطني اسرائيل اليهود على
تعريف اسرائيل كدولة يهودية ،يؤدي لتقوية التضامن بينهم ويساهم في تعزيز قوة
الدولة.

 .4التبرير الناتج من مبدأ حسم االغلبية (األكثرية(

عندما ترغب أغلبية المواطنين في إنشاء دولة قومية ،عندها سيؤدي تطبيق مبدأ حسم االغلبية
لبلورة وبناء الدولة على اساس قومي متين .وفي نفس الوقت يُعتبر هذا تطبيقا لمبدأ حسم االكثرية.
التطبيق في إسرائيل :ان غالبية الجمهور في اسرائيل يؤيد تعريف الدولة كيهودية-
ديمقراطية ،وعليه حسب مبدأ حسم االغلبية (األكثرية) يجب ان تكون دولة يهودية.

 .5التبرير لحماية الشعب اليهودي النابع من حقه في االمان ومنع مالحقته

ينبع في األساس من حق ابناء القومية الذين قد يعانون من مضايقات ومالحقات مجموعات قوميّة
أخرى .لبني البشر الحق في الحياة واألمن والحماية من المالحقة والتهديد وبالتالي فإن وجود دولة
قومية ستكون اإلطار األفضل لمنع المس بهم.
الشعب اليهودي مهدد بشكل خاص من قبل الالسامية التي لم تختف حتى يومنا هذا.

التطبيق في اسرائيل :تهتم دولة اسرائيل اكثر من اية دول اخرى بتوفير حق اليهود في
الحياة واألمن.
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