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 مةمقدّ 

 شعوريّة وجدانّية نظرة –بينهما وما اآلخر، أنا 

 سرائيلإ دولة يف وطوائف تقومّيا 

 والعرب اليهود بني العالقات 

 والضواحي املركز بني البعد 

 ّّةاخل االحتياجات ذوي لألشخاص اجملتمع نظرة  ا

 خمتلفة جنسّية ميول ذوي ألشخاص اجملتمع نظرة 

 كالمال آخر 
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 شعوري ةّوجداني ةّنظرةّ-بينهماّوماّراآلخّأنا،

 املصطلح هذا أنّ  اعتقادنا يف ولكن. وأنا اآلخر: ةالرتبويّ  النظرة قلب يفهامنّي  نأمري" أناّهوّاآلخر" املصطلح يضع  
 اإلنسان، بتطّور قةاملتعلّ  العالقات ملكانة بالنسبة احتدي   ويتضّمن ،ابينهم وما أنا اآلخر،: مرّكبات ثالث داخله يف خيفي

  .الرتبويّة العملّية على املتغرّيات هذه وتأثري ،والشخصيّ  االجتماعيّ  تطّوره رعايته، عملّية يف
 القائم لالختالف املصطلح هذا ينظر النفسّي، التحليل ةنظريّ  حسبف. لالختالف بنظرتنا مرتبطة لآلخر ظرةالن أساس

 وبالنسبة ونتقبّلها، منها قسًما نعرف البشريّة النفس خبايا يفهناك مرّكبات عديدة . منّا واحد لكلّ  نفسال عامل يف
 فرد كلّ  عند واآلخر األنا بنيويربز االختالف الداخلّي . خرىأ أحيانًا وبالغربة أحيانًا باالختالف نشعر خرىأ ملرّكبات

 هذا يوقظها اليت واملشاعر ،رفهمبَن يعرفه وال يع لقائه عند للفرد الداخليّ  التمثيل هو هنا املقصد. آلخرمع ا لقائه يف
 .واخلارجيّ  الداخليّ  االختالف مع لقاء هو اآلخر مع الشخصيّ  اللقاء. اللقاء
 الشخصيّ  عامله وعلى األنا على يعتمد الغربّ  التفكري نّ إ ويقول واآلخر، نااأل بني للعالقات كتاباته يف "لفينس" تطّرق
 اآلخر،. اآلخرّتجاهّوالمسؤولي ةّاألخالقّتقديم على يعتمد للتفكري رآخ انوعً  "لفينس" يقرتح. لنفسه دهحيدّ  الذي

 اآلخر شخصّية ومعرفة ،اخلاصّ  عامله قالب يف اآلخر وضع نساناإل حياول اآلخر مع اللقاء يف. أداة وليس نإنسا هو
 سما لفينس عليه طلقي   ،اإلدراك عامل إىل -نااأل ليس -اآلخر إدخال. هو لشخصيّته ة اإلنسانمعرف طريق عن تتأّتى

 تصّور قبل للشخص الذاتّ  صّورللت األقدمّية إعطاء على طبيعيّ  بشكل اإلدراكيّ  التشبيه عملّية وترتكز. "الشيء نفس"
 (.8002 فازي، بن)  لنفسه نساناإل يبنيه الذي العامل لتصّور كقاعدة اآلخر،

 الشعور هذا أنّ  وفهم الذات، بتعظيم الشعور عليه يهيضف الذي باإلحساس انبهر قد املعاّر نساناإل أنّ  "بوبر" رأى
 .الغريب -األنا وعالقة أنت -األنا عالقة بني "بوبر" ليفص   .نساناإل حمّبة حساب على يأت

 اللقاء يكون ذاته الوقت يف كإنسان، اآلخر لقاء يف رادةاإل تدفعه الذي الشخصيّ  اللقاء جتربة هي أنت -األنا جتربة 
 يصادفين ما كلّ  حتويل معناه الغريب،. بنفسي متميّ زًا اآلخر عن خمتلًفا أكون أن يف اإلرادة تدفعه غريبال -األنا بني
 مميّ زًا األمر هذا يكون أن "بوبر" خيشى. نات من ق َبل األأعطي اليت التصّورات حسب قيمتها وحتّدد هلا، قيمة ال أداة إىل

 (.8002 أفنون،)  متبادل ورنف إىل يويؤدّ  منافسٍ  شّكاٍك، ٍن،مقار  جملتمع
 واآلخر األنا بني عالقات دائرة كلّ  يف واآلخر، األنا بني القائم الطبيعيّ  التوتّر فهم على املصطلحات هذه تساعدنا

ة و جمازفة هنالك  .فّر
ةالف. لدينا معروفة نتكو  ال أن ميكن واليت ،األقدمّية إعطاء خالل من اآلخر مع تعاملنا يف موجودة اجملازفة  موجودة ّر

 مقابله يرى الذي وتطّوره، الطفل استقاللّية ميّثل" أنا هو اآلخر. "كإنسان كاملة، إنسانّية كوحدة اآلخر مع التعامل يف
ّّ  كاملة حياة ّاحب كإنسان اآلخر رؤية على قدرته تتعاظم ،قدراته جتسيد خالل ومن ،اآلخر  .به ةخا

. وغريها اجلريان مع العالقات العمل، عالقات الصداقة، العائلّية، ت:العالقا ّور من الكثري اليومّية حياتنا يفتصادفنا 
 هلذه جتسيًدا التعليم يف يرى من وهناك الطفل، تطّور يف ومركزيّ  ممّيز خاصّ  مبكان الرتبية عامل يف العالقات هذه حتظى
 وتقّدمه، الطفل تطّور يف االجتماعيّ  -الرتبويّ  املعّلمدور  على تشّدد النظريّة هذه(. (Forrester, 2005 تالعالقا

 تطّور مسؤولّية تقع ماملعلّ  على. حياته جوانب كلّ ب تلميذ كلّ  يف املوجود الطفل رؤية علينا النظريّة، هذه وحسب
ّّة، بصفاته احتوائه على املعّلم بقدرات شخصيّ  بشكل التلميذ يشعر حيث. كإنسان وجتسيده التلميذ  اخلا
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عوباته، مبواقفه باحتياجاته،  الرتبية إطار يف ،داخله يف وذّوته التلميذ به مرّ  الذي ،األمر وهذا. تطّوره حنو معه وميضي ّو
 اآلخر إىل النظر يف داخليّ  أمر إىل إليه بالنسبة ّولحي ،مهمعلّ  مع عالقته خالل من أنت -نااأل بني العالقة أمور من

 كإنسان، اآلخر رؤية ّول،األ :اجملتمع يف كفرد اإلنسان لتطّور مهّمني ثننيا أمرين عن منتكلّ  نافإنّ  وعليه كإنسان،
 .اجملتمع من كجزء ذاته حتقيق إىل يسعى فرد إىل ،ذاته حتقيق إىل يصبو الذي الفرد رؤية من االنتقال اينوالث

 الرتبية جمال يف ethics of care) ) "احملافظة حكمة" مصطلح طّورت(  , 2002Noddings)" نودينكس"
 ماملعلّ  بني االهتمام عالقات فإنّ  وحسبها. آلخرعلى ا" احملافظة حكمة" ىلإ يستند والتعليم الرتبية عمل نّ إ لتوقا

 .جتماعّيةالا نظومةامل أساس هي والتلميذ
 تلميذ،وال عّلمامل: شخصيّتني بني العالقات حسب اليومّية احلياة يف  "نودينكس" حسب" احملافظة حكمة"ميكن قياس 

ّّة قدرات قصد هناي   ال. آلخرمحافظة على الل جّيد تربويّ  جوّ  خلق تعين كقيمة النظريّة هذه تطوير تياراخ ولكن  خا
 للفرد الشخصيّ  للتطّور ،والطريق الروح يعرض" أنا هو اآلخر" .تربويّ  ملسلك أخالقيّ  -قيميّ  التزام إّّنا معنّي، لفرد

 .نساينّ وإ أخالقيّ  جمتمع داخل
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 سرائيلإّدولةّفيّوطوائفّقومي اتالتعد دية:ّ

 بني تتناوب اليت تبادلّية، عالقات ذات قومّياتو  جمموعات من تركيبةعبارة عن  وهو بالتعّدديّة، سرائيليّ اإل اجملتمع ميتاز
 .وغريها الثقايفّ  للتأثري اجزاحلو  وإبراز االبتعاد وبني ،املتبادل نتاجواإل التعاون بني والّصد، االحتواء بني والرفض، القبول
 ويبدو والطائفّي، القوميّ  األّل حول يدور الذي الفّعال للتقسيم خطوطًا خيلق واالجتماعيّ  غويّ الل الثقايف، الّتنوّع
 (.8000 كوف،)  والسياسيّ  الثقايفّ  االجتماعّي، النسيج يف جلي ا
 معنّي  وسط يف اإلخالص يصطدم أن كثرية أحيانًا وحيصل ،دةعدي أوساطًا حيوي جمتمع بأنّه اإلسرائيليّ  اجملتمع ميتاز

 ّنّيز أن جيب ذلك من وبالرغم(. 0990 وليسك، هوروفيتس) السلطة ملركز إخالّه مع ،منه قريبة جمتمعّية جملموعات
 عنها تتنازل ال ليتا األسس بعض مع العاّمة، الثقافة تتقّبل اأنّ  إال املركز مع اختالفها من بالرغم واليت ،اجملموعات بني

 (.8002 ليشم،)
 القومّية، باهلويّة تتعّلقو  ،اإلسرائيليّ  اجملتمع يف والتنافر بالفجوات تتعّلق وأسئلة ظواهر مع عاملللت الدولة تضطر هلذا

 باعدينمت طريقني بني خيتار أن خمتلفة ثقافات تكّونه الذي سرائيليّ اإل للمجتمع ميكن. والطبقات الثقافة ،ةاإليديولوجيّ 
 هي والثانية، املختلفة، قوميّاتلل الثقافّية املطالب واحتضان تقّبل هي ،األوىل ه:تكّون اليت قومّياتال مع عالقته يف

 الدولة، تعتمد إسرائيل يف. جزئيّ  أو تامّ  بشكل اجملتمع يف األكثريّة ثقافة داخل الثقافّية قوميّاتال وتذويت دمج حماولة
. األكثريّة ثقافة جانب إىل معيّنة أوساط بثقافات تعرتف واليت الثقافات تعّدد سياسة مع ملالتعا معيّنة، حاالت يف

 تسمح اليت اجملموعات، هذه بني مشرتكة قاعدة تطوير على تعمل اجملتمع، يف الثقافّية اجملموعات بني التبادلّية العالقات
ّّة ومواقف ماعّيةاجت اختالفات وجود من بالرغم ،معنّي  اجتماعيّ  ونظام بانسجام  القائمة الصراعات هبا تتمّيز خا

 من جمموعة :قوميّاتوال اجملموعات من الكثري هناك جند ،اإلسرائيليّ  اجملتمع بتحليل قيامنا عند (.8002 ليشم،)
ّّة، االحتياجات ذوي من جمموعةو  اهلويّات،و  الثقافاتو  ديان،األ  من وأخرى ضواحي،الو  ركزيف امل جمموعاتو  اخلا
 ...ريهاوغ املختلفة اجلنسّية امليول ويذ

 يف تبحث حتتّية بنية جتهيز علينا جيب ،"أنا هو اآلخر"  لربنامج الرتبويّ  -القيميّ  التوّجه ماهّية فهم إىل نصل وحّت 
 اجملموعات هذه تطّور استعراض خالل من ،اإلسرائيليّ  اجملتمع أجزاء ميّيز وما ،الصراعات هذه وأّول أسس

 .والعشرين احلادي القرن يف اإلسرائيليّ  اجملتمع على ذلك انعكاس إىل باإلضافة ،أخرى جملموعات اواحتياجاهت
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 العالقاتّبينّاليهودّوالعرب

 الصراع هذا أّول ومتتد ،إسرائيل دولة يف تنيقوميّ ال حياة على يؤثّر وعميق، قدمي ّراع هو العربّ  -اليهوديّ  الصراع
 .الفلسطينّية واالنتفاضة( 0991) السّتة األيّام حرب الدولة، إقامة ،لصهيونّيةا احلركة تاريخ إىل

 على باحملافظة لتزامهاا جهة من" :االستقالل إعالن نصّ  يف انموجود والتوتّر الصعوبة فإنّ  8000 بيلد، يوآف حسب
 العنصر أنّ  الباحثون يرى  ".القانون مامأ واملساواة ةبالدميقراطيّ  لتزامهاا أخرى، جهة ومن يهوديّة، كدولة الدولة طبيعة

 .تراجع حالة من الدميقراطيّ  –العام العنصر يعاين بينما بالصعود آخذ ،ةاإلسرائيليّ  السياسّية الثقافة يف اليهوديّ 
 :فيها العربّية لألقلّية أساسّية حقوق مخسة بتحديد إسرائيل دولة قامت

 .ثانية رمسّية لغة ، العربّية اللغة .1
 .العربّية باألقلّية مضامينه من جزءمع مالءمة  العربّية، بالغة رمسيّ  وتعليم تربية جهاز تفعيل .2
 .دينه حسب كلّ  العربّية، لألقلّية الشرعيّ  النظام على احملافظة .3
 .ةاإلجباريّ  العسكريّة اخلدمة من اإلعفاء .4
 .اجملتمعّية ساتاملؤسّ  يف واملشاركة ،سياسيّ  تنظيم تأسيس يف احلقّ  .5

 ىلإ باإلضافة للدولة، اليهوديّ  الطابع تغيري إىل يهدف الذي الربملاينّ  بالعمل سرائيليّ اإل القانون يسمح ال كذل ومع
 (. 8008سبان،)  الدينّية األمور يف حّت  ساتّ مؤسّ  ذاتّ  حكم العربّية لألقلّية يوجد ال ذلك

 الطريقة وعلى الدولة، ووجهة لطبيعة بالنسبة سّيةالرئي األسسّ  على االختالف يف تعبريًا هلا جتد دةاملعقّ  العالقات
ف الصحيحة  كبرية أقسام -متبادلة شكوك كهنا تزال ال(. 0999 ا،ريّ  أبو غيبزون،) تعيشه الذي والواقع تارخيها لّو

 همحقوق من العرب جتريد الدولة على أنّ  يؤمن من وهناك للدولة، خملصة غري أقلّية العرب يف ترى -اليهود من
 وتدير ،شعبهم وتشريد ،جمتمعهم خراب على قامت كدولة سرائيلإ بدولة العرب يرى أخرى جهة من. اسّيةساأل

 دائرة توسيع من بالرغم أنّه يظهر .املتبادل والتهديد الظنّ  سوء ،التنافر وّلدت العالقات هذه. وقمع متييز سياسة ضّدهم
 العداء مظاهر زيادة إىل باإلضافة القوميّتني، بني الفصل على القائم وّجهالت يتغرّي  مل أنّه إال العربّية -اليهوديّة اللقاءات

  (.0992 وبرقان، شولوف)  الطرفني بني
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ّالبعدّبينّالمركزّوالضواحي

. سياسيّ  أو اقتصاديّ  جغرايّف، تعريف ىعل بالضرورة تدلّ  وال مرّكبة عملّية هي ومركز ضواحي: املصطلحات تعريف
 التطّور ّوة،الق فيه تتواجد الذي املكان هو مركز :التعريفات هذه "كيم حّنة" تقرتح املصطلحات هذه يطلتبس وكمحاولة

 . خرىاأل القّوة مراكز مع وتتواّل االقتصاديّة األمالك اهليمنة، قتصادّي،اال
 شركاء ليسوا يالضواح يف األشخاص(. 8002 كيم،)  سابًقا ذ كر ما كلّ  فيه توجد ال الذي املكان هي: ضواحيال

 .الوسطى الطبقة وتآكل الفقر انتشار املدخوالت، يف مساواة بعدم الضواحي وتتمّيز. والسيطرة املال رأس القّوة، يف
 بالعوامل الضواحي مصطلح الكاتب يربط" فقط امكانً  ليست الضواحي"  بعنوان 8002 عام كاتس كتبها مقالة يف
 واحلوادث األمور يف نقص ،(والثقافة التعليم مثال،) االجتماعيّ  للتطّور تدفع اليت ارداملو  يف نقص اجلغرايّف، البعد :لتاليةا

 ،(اجلديدة منطقته يف مشواره بداية يف بالضعف يشعر جتعله جديد مكان إىل الشخص هجرة أنّ  معروف ،مثل) احلياتّية
 خمتلف حياة نج متارس ألقلّية االنتماء أو ،(مذهب أو ديانة ،مثل) يديولوجّيةأ فكريّة ألقلّيات االنتماء يف نقص

 (.اآلخرين عن خيتلف جنسيّ  ميل ،مثل) وخاصّ 
 أوضاع حّسنت اليت اخلصخصة والفقر، ساواةملا عدم وعلى االجتماعيّ  التمّزق على بقّوة تؤثّر والضواحي املركز مسألة
 وقّوت عّمقت االجتماعّي، الرفاه وخدمات ةالصحّ  التعليم، االجتماعّية، اخلدمات تقليل إىل أّدت الناس، بعض

 .والضواحي املركز بني البعد وأبرزت الفجوات
 حلديثا": وتقول الكاتبة تلّخص"  فقط الضواحي يف حيدث هذا" بعنوان 8002 عام "مارك نيللي" للكاتبة مقالة ويف

 جهاز مستقبل حول يدور الذي ،الواسع النقاش من جزء هو واملركز الضواحي بني التبادلّية العالقات حول يدور الذي
 ...." الرفاه حول البيئة، جودة حول ة،الصحّ  حول اجلماهريّي، والتعليم الرتبية
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ّالخاص ةّاالحتياجاتّذويّلألشخاصّالمجتمعّنظرة

ّّة، االحتياجات ذوي األشخاص شابه العشرين القرن منتصف حّت   ممعظ. الضواحي يف عاشوا الذين األشخاص اخلا
 أّنم على اجملتمع إليهم نظر وقد ،لنيمتسوّ كانوا  وأكثرهم فقر، حياة عاشوا عمل، على احلصول يستطيعوا مل هؤالء
 .هلم قيمة ال لنيمتطفّ 
 قابلة وغري فيها هوادة ال قويّة ّراعات ،العامل أحناء يف املعاقني حركات تدير ،املاضي القرن سبعينات بداية منذ

ّّة االجتماعّية هويّتهم على احلفاظ مع اجملتمع، يف التأقلم على وقدرهتم حقوقهم على فاظاحل أجل من ،للتسوية )  اخلا
 (.8002 براك،

ّّة االحتياجات ذوي األشخاص تعّرف ومصطلحات تعريفات هنالك سرائيلإ دولة يف الرفاه تعريفات يف  ودور اخلا
 أداء ينحصر له ونتيجة آينّ  أو دائم عقليّ  أو نفسيّ  جسدّي، نقص من يعانون الذين األشخاص:"رعايتهم يف الدولة

 ".األساسّية احلياة جماالت من أكثر أو واحد جمال يف ،ملموس بشكل الشخص
 واخلدمات االجتماعيّ  الرفاه وزارة. " إليه اجملتمع نظرة وبني الفرد أداء بني التبادلّية العالقة تبنّي  االنسان إعاقة

ّّة االحتياجات ذوي األشخاص جدم على عمالنت االجتماعّية  ولدفعهم اجملتمع ،السكن العمل، جماالت يف اخلا
 وباحرتام، أكثر باستقاللّية حياهتم حييوا أن من متكينهم أجل من احلياة، جماالت كلّ  يف والفّعالة املتساوية للمشاركة

 (.االجتماعّية اتواخلدم االجتماعيّ  رفاهلا وزارة موقع)" قدراهتم كامل استخالص خالل من وذلك
 ،املواطنني من الفئة هذه مع وغريها الرمسّية ساتاملؤسّ  تعامل أنّ  إال االستقالل وثيقة يف املساواة قيمة مركزيّة من بالرغم
ّّة االحتياجات ذوي  .املساواة عدم من بالكثري عديدة لسنني متّيزت ،اخلا

 لذلك تطّبق، مل وأخرى التشريع، حدّ  تصل مل هاولكنّ  تماعيّ االج األمن جمال يف املشّرعون كتبها القوانني من الكثري
 حيّدد ،(0992" )عاقةاإل ذوي لألشخاص املساواة" قانون. املواطنني من الفئة هبذه تعىن قوانني سنّ  إىل احلاجة ظهرت
 تطوير عات،اجملتم يف اآلخرين بني سكن مساواة، ،العاّمة املواّالت استعمال على القدرة بالعمل، تتعّلق أسًسا

 ...وغريها العايل والتعليم الرتبية يف همحقّ  فراغهم، ساعات وملء ثقافتهم
ّّة االحتياجات ذوي األشخاص ودمج تقّبل للمجتمع ميكن  اخلدمات تشملهم وعندما اختالفهم، يتقّبل عندما اخلا

ول نم نونيتمكّ  عندما هلم، ةمتاح والسكن العاّمة املواّالت تكون عندما اجملتمعّية،  عندما األمكنة، ةكافّ  إىل الّو
 ةواملقروء ةاملسموع ،ةاملرئيّ  عالماإل وسائل يف إليهم النظرة تكون عندما العمل، وأماكن والتعليم الرتبية جهاز يتقّبلهم

 (8002 براك،)  ومنّوعة الئقة جيابّية،إ
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ّالمختلفةّالجنسي ةّالميولّذويّلألشخاصّالمجتمعّنظرة

 لألمم العاّمة اهليئة أمام ويّةاجلنس واهلويّة املختلفة اجلنسّية امليول ذوي باألشخاص املتعّلق ةاملّتحد األمم إعالن ع رض
 امليول ذوي لألشخاص اجملتمع بنظرة يتعّلق ما كلّ  يف ةجّديّ  بصورة الطريق متهيد على ودلّ  ،8002 العام يف املتحّدة
 التمييز، حرش،الت العنف، مظاهر لكلّ  واستنكار تنديد هنالك حدةاملتّ  األمم إعالن مضمون يف .املختلفة اجلنسّية
مة إلصاق اخلطر،  .ويّةاجلنس هويّته أو اجلنسّية ميوله أساس على ،شخص أيّ  ومالحقة ،عار ّو

 ثلّيةامل إىل اجملتمع نظر املاضي يف: عديدة تارخيّية بدورات املختلفة اجلنسّية امليول ذوي لألشخاص اجملتمع نظرة مّرت
 القانون رجاالت قبل من هؤالء ومالحقة شديدة معارضة إىل السابق يف أّدت وجناية، نفسيّ  مرض كاحنراف،

 .املثلّية شرعّية يف يرى الذي التوّجه يف تغريّ  هنالك مااأليّ  هذه يف. واجملتمع
 وتعود العشرين، القرن من األخرية العقود يف ابتدأ املختلفة اجلنسّية امليول ذوي لألشخاص اجملتمع  نظرة يف التغيري

 وسائل إىل باإلضافة ضّدهم، التمييز ومنع املساواة أجل من االجتماعيّ  -السياسيّ  صراعال إىل التغيري هذا أسباب
 ....وغريها اآلخرين لدى املعرفة درجة رفع يف سامهت اليت اإلعالم

 قانون: اجلنسّية ميوله حسب إنسان أيّ  ضد التمييز نعمت سرائيلإ دولة يف القوانني من قسم هنالك ذلك إىل باإلضافة
 واألماكن اللهو كنأما  إىل والدخول اخلدمات تقدمي يف املنتجات، يف مييزالت منع قانون العمل، يف الفرص مساواة
 ...وغريها املريض حقوق قانون العاّمة،
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 كالمآخرّال

 يف العاملني توّجه ضدّ  الكاتب خيرج" والتعليم الرتبية يف اآلخر"  بعنوان 8002 عام "فيقرسكي دانيال" كتبها مقالة يف
 أو أشخاص أو أناس إىل شارةاإل يف اهلدم عملّية تربز العملّية هذه التعليم، ويف اجملتمع يف اآلخر مكان عن البحث

 من أو. كامل إنسان من أقلّ  أنّه ىعل إنسان برؤية الشرعّية إعطاء مبثابة هي النظرة هذه ألنّ ". آخرين" ك  جمموعات
" ك  شخاصأ إىل اإلشارة أو التحديد فيه يكون مسلًكا التعليم يسلك أن جيب أنّه ترى النظرة هذه. أقلّ  شرعّية لديه

 .وممنوع بتاتًا مسموح غري" آخرين
 جتربة جيابّية،إ جتربة يكون أن ميكن آخر، بكونه اآلخر، مع اللقاء أنّ  يرى ة،النظريّ  هذه يعارض الذي ،"نيقرسكي"

 التقسيمات عن النظر بغضّ  جيابّيةاإل النقاشات تطوير يف احملاوالت تغين أن ميكنها املعرفة هذه .أبديّة مصّححة
 وتقّوي حتّدد أن املعرفة هلذه ميكن الرتبية، لرجاالت وبالنسبة. نساناإل حالة بتعقيدات املتعّلقة املعرفة توسيع. اجلماعّية
 لقدرات خمتلفة، لوظائف خمتلفة، جملموعات -لآلخر وتوجههم عملهم طرق وتغرّي  انتباههم تشدّ  رهف،امل شعورهم

 توّجهات تطوير يف عام بشكل واجملتمع الرتبية رجاالت وتساعد تساهم أن للمعرفة ميكن ذلك من واألهم. خمتلفة
 .عديدة أعوام مدى على والتطّور التفاهم عتشجي ميكنها تايللوبا ،اآلخرين وجتاه أنفسهم جتاه ونفسّية اجتماعّية

 مع للتعامل وطرق مشرتكة حياتّية أطر سانّية،إن ملسةو  حوار إجراء إىل يدعو" أنا هو اآلخر" القيميّ  واإلجراء اخلطوة
 ملعرفته بالنسبة الفرد لدى املعرفة فتيل إشعال هدفها. سرائيليّ اإل اجملتمع يف البشريّة الفسيفساء وتركيبة االختالف ملف

 وهتدف(. 0992 وبرقان، شولوف) تصادمّية أوضاع مع التعامل قدرة حتسنيو  اجملموعات، بني والصراع لآلخر لنفسه،
 أفكار التفرقة، الغربة، االبتعاد، بدل والتناسق املشاركة االحتواء، الّتقّبل، االعرتاف، ىلإ يستند حوارٍ  إجراء إىل أيًضا

 .تناسبّية وعالقات مسبقة
 كوف،.) املشرتك القوميّ  النسيج داخل يف اجلماعّية القيم بناء بشرعّية يعرتف منفتح، نج هو املسرية هذه نج

 . سرائيليّ اإل اجملتمع هبا ميتاز كثرية فجوات بني اجملّسر مستقبالً  سيكون النهج هذا بأنّ  منها أميانًا وذلك(. 8000
)  خمتلفة ثقافّية جمموعات بني وللتفاوض املتبادلة للعالقات للحوار، كةمشرت  مساحة ادإجي املهمّ  من لالنفتاح الرتبية يف

 حديث اجملموعات، بني حديث اجلدد، سرائيلينياإل بني احلديث يبدأ واآلن املتعثّرين، عهد انتهى (. 0999 عريام،
 (.0992 أوحانا،) احلوار ساعة هذه. حواجز دون
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