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مكانة اللغة العبرية:
➢ تعبر اللغة العبرية عن الجانب الثقافي لدولة إسرائيل كدولة يهودية ،الن هذه اللغة هي عمليا لغة الكتب
الدينية  -التاريخية اليهودية .فالعبرية هي لغة التوراة ،وكذلك لغة الصالة عند أبناء الشعب اليهودي منذ
آالف السنين.
➢ تعتبر اللغة العبرية كلغة رسمية لدولة إسرائيل .لهذا تكتب قوانين الدولة ،وقرارات الحكومة واملحاكم

باللغة العبرية .

مكانة اللغة العبرية:
➢ من الناحية القانونية ،اعطيت اللغة العبرية مكانة خاصة من خالل قانون أساس القومية
ّ
ّ
الرسمية للدولة وأيضا كم خالل تحديد "معرفة اللغة
العبرية هي اللغة
(  )2018الذي حدد بشكل صريح بأن اللغة
العبرية" كشرط إلعطاء الجنسية اإلسرائيلية .كذلك نالحظ بان اللغة العبرية ُتهيمن في الشارع اإلسرائيلي وفي وسائل

اإلعالم.
➢ التشريع والقضاء في إسرائيل يمنحان العبرية افضلية باعتبارها لغة رسمية وبهذا يتحقق التعبير عن طابع الدولة
اليهودية.

قانون استعمال التاريخ والتقويم العبري (:)1998
التقويم العبري هو التقويم الرسمي لدولة اسرائيل ُويعبر عن طابعها اليهودي فاألعياد اليهودية هي عطل
رسمية في الدولة ومؤسساتها  .كذلك ينص القانون على وجوب استعمال التاريخ العبري في كل مكتوب رسمي،
ُيكتب باللغة العبرية ،وترسله سلطة رسمية للجمهور.

يعبر هذا القانون عن الجانب الثقافي لكون دولة إسرائيل كدولة يهودية ألنه يبرز خصوصية دولة إسرائيل من
خالل استعمالها لتقويم سنوي مأخوذ من التاريخ والثقافة اليهودية.

رموزالدولة
قانون العلم والرمز( :)1949ينص هذا القانون على أن العلم والشمعدان هما
الرموز الرسمية لدولة إسرائيل  ،وبأن " نشيد هتكفا" هو النشيد الوطني للدولة.

أ -علم الدولة:
ُيعبر علم الدولة عن إسرائيل كدولة يهودية في البعد الثقافي ،وذلك الن شكله
وألوانه يعبران عن االرتباط الوثيق مع التقاليد اليهودية .فالعلم أبيض
ومركب من نجمة داود الزرقاء التي هي رمز يهودي تراثي تقليدي ،وأيضا الخطين
االزرقين السماويين واللون االبيض هما ألوان شال ولباس الصالة الذي يلبسه
اليهود عند الصالة.
ً
ُ
نجمة داوود الزرقاء التي تظهر على العلم تعتبر أيضا رمزا للحركة الصهيونية كما
ّ
الصهيونية قبل قيام دولة إسرائيل .
ان هذا العلم هو علم الحركة
بحسب القانون يجب رفع العلم في مؤسسات الدولة الرسمية ُويمنع امل س بالعلم.
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ب .شعارالدولة :الشمعدان وأغصان الزيتون:
في مركز الشمعدان تظهر املنارة التي لها سبع رؤوس (أنابيب) وعلى جانبيها غصنا زيتون وفي
ُ
األسفل كتب االسم إسرائيل  .يطبع رمز الدولة على املستندات الرسمية لدولة إسرائيل مثل
بطاقة الهوية ،كتاب القوانين...
هذا الرمز يعبر عن البعد الثقافي لدولة إسرائيل كدولة يهودية ألنه يعبر عن مركبات هامة
من تاريخ الشعب اليهودي ،فمثال أغصان الزيتون ترمز إلى سعي الشعب اليهودي لتحقيق
ُ
السالم وقد ُعلق فيما مض ى على باب الهيكل في القدس وكذلك ذكرفي سفرزكريا..
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ج -النشيد الوطني" :هتكفا"  /األمل:
ّ
الجماعية ولزيادة االنتماء للدولة.
ُيستعمل النشيد الوطني من قبل دول العالم كأداة لبلورة الهوية
تتحدث كلمات النشيد الوطني "هتكفا" عن شوق ،حنين وأمل اليهود في " العودة إلى أرضهم"ُ ،ويعبرعن طموحهم في
ّ
السياس ي على هذه األرض.
العودة إلى أرض صهيون ،تجديد حريتهم فيها وأملهم لالستقالل
ينفي الفلسطينيون االعتقاد القائل بأن هذه األرض هي ملك لليهود منذ األزل ،لهذا في إسرائيل هنالك من يطالب بتغيير
النشيد الوطني ألنه يعبر فقط عن اليهود ويتجاهل أبناء املجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل ،األمر الذي يصعب عليهم
التماهي التضامن مع هذا الرمز الهام.

ترتيب "الوضع القائم "(סטטוס קוו) والتسوية بين املتدينين (الحرديم) والعلمانيين 1947-

هي عبارة عن تسوية لحل اإلشكالية املبدئية بين اليهود املتدينين (الحرديم) واليهود العلمانيين (الغير
متدينين) تهدف للتعايش السلمي بين الطرفين على الرغم من الخالفات الكبيرة في وجهات النظر فيما بينهم
في مسألة عالقة الدين اليهودي في الدولة .

هذه التسوية تقض ي بأنه يجب حل الخالفات السياسية في املواضيع األساسية بالتفاهم واالتفاق دون
الحاجة إلى الحسم بأصوات األكثرية مقابل أصوات األقلية ،وذلك ملنع حدوث شرخ وتصدع في العالقات
ما بين اليهود املتدينين (الحرديم) واليهود العلمانيين

تم االتفاق بين ممثلي األحزاب الدينية وممثلي األحزاب الدينية عام  1947على الترتيبات التي تتناول املجاالت
األربعة التالية:
 .1يوم السبت :تنص هذه التفاهمات على أن يوم السبت سيكون يوم راحة لليهود في إسرائيل وسيكون
ً
هو أيضا يوم العطلة القانوني والرسمي .كذلك تمتنع السينما واملصالح التجارية عن العمل يوم السبت.
.2الطعام الحالل :يجب اتخاذ كافة الوسائل والتدابير لضمان تقديم الطعام الحالل (كشير) لليهود في
مطابخ املؤسسات الرسمية ،في املطاعم واملحال التجارية.

 .3األحوال الشخصية :إعطاء صالحية النظرفي قضايا الزواج والطالق فقط
للمحاكم الدينية اليهودية  -الرابانية.

 .4التربية والتعليم :ضمان االستقاللية الكاملة في جهاز التربية والتعليم ،لكافة
التيارات الدينية.
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