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 2020صيف                             للمعّلم  موّجه / مئشار املصطلحات األساسّية يف املدنّيات 
املصطلحات األساسّية كأحد أهداف الّتدريس ضمن العديد من األهداف  (  2007)  حيّدد املنهج الّتعليمّي يف املدنّيات 

ات يف سياقات خمتلفة؛ فهم تعقيدات الّنظام الّسياسّي  األخرى، من بينها: فهم وتطبيق املصطلحات األساسّية يف املدنيّ 
واالجتماعّي يف إسرائيل، القدرة على حتليل املصادر ومعاجلة املعلومات )الّتحديد، الّتصنيف، املقارنة، الّتحليل وإجياد  

 ا يف الّنقاش وغري ذلك. الّروابط(، القدرة على الّتمييز بني احلقائق واآلراء، اّّتاذ مواقف حول مواضيع خمتلفة وصياغته
نشر موّجه / مئشار املصطلحات خمّصص للمعّلم. تظهر فيه هذه املصطلحات بشكلها األساسّي ومفهومها الّنظرّي فقط.  

وال تّتضح مفاهيمها بصورة كاملة إالّ يف مواجهة واقع احلياة، وعن طريق األمثلة. كذلك يُفهم املصطلح بعالقته مع  
اّليت ُنشرت يف موقع    للمعّلم  واملرشد الكتب الّدراسّية  ع الّدراسّية األخرى، املتعّلقة به.واملواضي مصطلحات أخرى

      املفّتش، هي األساس لفهم عميق للمصطلحات ومواضيع الّدراسة يف املدنّيات يف الّصفوف. 
( واّليت  املرشد للمعّلم  /  למדל"ם)   هناك عّدة مواضيع ومصطلحات ال تتضّمن مرّكبات يف تعريفها، لكن هناك رابط هلا

 وهي إلزامّية يف االمتحان.  ُنشرت يف املوقع 
 : ملحوظة
تعين إمكانّية إجابة بديلة يف الّصياغة، وتُقبل بنفس املدى. اجلمل بني قوسني ليست جزًءا من املرّكبات   )/(   املائلة  الّشرطة

 اإللزامّية. 
و أساًسا لفهم املصطلحات املقابلة هلا. عندما يكون جبانب املصطلح  يف املوّجه هناك بعض املصطلحات اّليت ُتشّكل خلفّية أ

             مطلوًًب كمصطلح إلزامّي يف االمتحان. " مطلوب كخلفّية لفهم املوضوع" يعين أّن املصطلح ليس 

 استهالل
 . إعالن االستقالل  ة،ة التارخييّ اخللفيّ 

  اليهوديّ ورد ىل اللّ إ (  1917سنة  بلفور ) نّ الربيطاة يت أرسلها وزير اخلارجيّ سالة الّ الرّ   . وعد بلفور
 . روتشلد

  ّاليهوديّ عب للشّ  يعلن فيها عن قرار حكومة بريطانيا ًبلعمل من أجل إقامة وطن قومي  
 ) فلسطني(  إسرائيل.  يف أرض 

 . ( 1922مم )عام  تفويض لربيطانيا من قبل عصبة األ  . االنتداب  صكّ 
  ّتطبيق وعد بلفور( ) سرائيل إ  /  يف أرض فلسطني عب اليهوديّ للشّ  إلقامة وطن قومي . 
  على جانيب هنر األردن )بريطانيا أخرجت الضفة  صّك االنتداب إبقامة وطن يهودّي

 . ة(ة لنهر األردن من نطاق االنتداب وبذلك وضعت األساس للمملكة األردنيّ الشرقيّ 
  ّعوب  ة جلميع الشّ ينيّ ة والدّ على ضرورة احملافظة على احلقوق املدنيّ  داالنتداب يؤكّ  صك

 ) فلسطني (   سرائيل.إ يت تُقيم يف الّ 
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 181قرار  
  . قسيمة التّ خطّ   -

 

  ّ29.11.1947حدة يف اتريخ  ة لألمم املتّ ة العامّ قرار اجلمعي 
    على   الربيطانّ   ي من االنتدابيف القسم املتبقّ   ، ةلة يهوديّ ة ودو قامة دولة عربيّ إبالقرار

      )فلسطني( سرائيل. إ  أرض
 ة واندلعت مواجهات  ة رفضت اخلطّ ة. القيادة العربيّ ة قبلت هبذه اخلطّ لقيادة اليهوديّ ا

 . )حرب االستقالل(   48ــلت البداية ألحداث حرب البني العرب واليهود شكّ 
عها دافيد بن غوريون وأعضاء جملس  يت وقّ وثيقة اإلعالن عن دولة إسرائيل الّ   . إعالن االستقالل

 فلسطني(.  سرائيل / إ كان اليهود يف أرض )= ممثلو السّ عب الشّ 
   أبيب وذلك يف  -يف تل    ،( 14.05.1948)  1948ر  أيّ  14ُأْعل ن عن الوثيقة يف

 . 48 الــ م حربض  خ  
   ّالقسم العملّي،    ) الّشرعّية (  ،الّتارخييّ  قسم ال  ثالثة أقسام: ة اإلعالن وثيق ن تتضم

إىل   نداءات /هات ة اجلديدة وتوجّ ولالدّ سبة لطابع تصرحيات ًبلنّ )  القسم الّتصرحيّي، 
 ( جهات خمتلفة.

 إعالن االستقالل: 
 ة تربيرات اترخييّ 

 

  ّة من اتريخ  رض إسرائيل ترتبط أبحداث اترخييّ أ ة يف ربيرات إلقامة دولة يهوديّ الت
 إلزامّي(.   -ا يلي أمثلة ممّ  3جيب ذكر )  عب اليهوديّ الشّ 

  ّوراةالتّ  -س متها الكتاب املقدّ قدّ ة ويف مقافيّ ون وأنتج ثرواته الثّ فيها نشأ وتك . 
   ّاألمل وبذل اجلهود من أجل العودة   عب اليهوديّ تات واصل الشّ خالل فرتة الش

 . إىل أرض إسرائيل 
  إىلت يت أدّ والّ  جل العودة إىل أرض إسرائيل يف العصور األخرية أبُذلت اجلهود من  

 . رةة كبرية ومتطوّ إقامة مستوطنات يهوديّ 
  ة. سامّية من خالل إقامة دولة يهوديّ مشكلة الاّل   ورة حلّ أثبتت الكار ثة ضر 
   ّليكونوا من ضمن    انية منحتهم احلقّ كان اليهود يف احلرب العاملّية الثّ مشاركة الس
 حدة. عوب يف األمم املتّ الشّ 

 إعالن االستقالل: 
 . ة(ة )قضائيّ تربيرات دوليّ 

  اعرتاف  عن أتييد ودعم ) / انبع   رض إسرائيل انجمة يف أدولة يهوديّ  تربير إقامة
 (. فلسطني)  إسرائيل يف إقامة دولة يف أرض  عب اليهوديّ الشّ  ( حبقّ دولّ 

  ّقرار األمم   ،االنتداب صكّ  ، ة أمثلة: وعد بلفورلدول وهيئات دوليّ ة قرارات رمسي
 (. 181القرار قسيم )حدة بشأن التّ املتّ 

  لكلّ   والعامليّ   بيعيّ الطّ   ة يف أرض إسرائيل ينبع من احلقّ ير إلقامة دولة يهوديّ رب التّ   . العامليّ   / بيعيّ ربير الطّ التّ   إعالن االستقالل: 
 شعب يف تقرير مصريه. 

وردت يف   ة كماولة اليهوديّ الدّ   طابع/زات  ميّ 
ة على يهوديّ   إعالن االستقالل )تعابري تدلّ 

 .ولة(الدّ 

  ّا  كر مثالني ممّ جيب ذ الية )ري التّ عابولة من خالل التّ للدّ  ابع اليهوديّ ينعكس الط
 إلزامّي(:  -يلي
  ّة. اإلعالن عنها كدولة يهوديّ  / إسرائيل دولة ولة: اسم الد 
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  ّتات. ذين يف الشّ فتح أبواهبا أمام مجيع اليهود ال 
  ّومطالبته ًباللتفاف حوهلا عب اليهوديّ للشّ  وجه الت . 
  ّالموالسّ العدالة   ،ة وأسس احلريّ  على دعائم  ولة ستكون مرتكزةالدّ   حديد أبنّ الت ،  

 . بنبوءات أنبياء إسرائيل  مستهدية
ة كما ميقراطيّ ولة الدّ الدّ   )طابع(زات  ميّ 

  . وردت يف وثيقة االستقالل
 .(ولةة الدّ على دميقراطيّ  تعابري تدلّ )  

  ّمما  ثالثة أمثلةذكر الية )جيب  ولة من خالل التعابري التّ دّ لل   ميقراطيّ ابع الدّ ينعكس الط  
 إلزامّي(:  -يلي
 وضع دستور(.  / ة إجراء انتخاًبت دميقراطيّ )  دميقراطّية ساتمة مؤسّ قا اإلعالن عن إ 
  ّينالدّ ة جلميع مواطنيها دون تفرقة يف  ياسيّ ة والسّ ضمان املساواة يف احلقوق االجتماعي  ،

 عليم. قافة والتّ غة والثّ اللّ  ، مريالضّ ، ينة والعبادةة الدّ يّ أتمني حرّ  / واجلنس  العرق
 حدة ميثاق األمم املتّ ئ و أتكيد االلتزام مبباد . 
  أساس املواطنة   ولة على إىل املشاركة يف بناء الدّ   داخل البالددعوة العرب

 . ة امّ واملساواة التّ 
  ّساهتا. يف مجيع مؤسّ ، ولةمواطين الدّ ، مثيل املناسب للعربتّ أكيد على ضمان الالت 
  يانتسة جلميع الدّ ماكن املقدّ على األ احملافظة . 
  انكّ مجيع السّ تطوير البالد ملصلحه . 

ة  وبناء وحدة اقتصاديّ  / قسيم عاون من أجل حتقيق قرار التّ للتّ   -حدة إىل األمم املتّ   . هات )النداءات( جلهات خمتلفةوجّ التّ 
 وقبول إسرائيل ضمن ُأسرة األمم..  /( فلسطني)  إسرائيلرض أكامل يف  
  ّالم  على السّ  جل احملافظة أمن  -يت قامت للتوّ ولة إسرائيل الّ ان دإىل العرب سك

املناسب   مثيلة يف املواطنة والتّ امّ اة التّ ولة على أساس املساو واملشاركة يف بناء الدّ 
 ساهتا. يف مجيع مؤسّ 

  يت  عاون وتكثيف اجلهود الّ للتّ  ، اجلوار الم وحسن يد السّ   مدّ  –إىل الدول اجملاورة
 رق األوسط أبْسر ه. هتدف إىل تطوير الشّ 

 جل االلتفاف حول اجملتمع اليهوديّ أمن  -تات  شّ يف ال  عب اليهوديّ  الشّ إىل  

يف إقامة دولة   عب اليهوديّ جل حتقيق طموح الشّ أومسامهته يف معركته من 
   . ةمستقلّ 

 
 مفاهيم عب،  )مبدأ حكم الشّ   ةميقراطيّ الفكرة الدّ -ميقراطيّ ظام الدّ النّ   زات ومبادئ مميّ ة؟ قيم،  ميقراطيّ ما هي الدّ  -  لاألوّ القسم  

نسان واملواطن، إلحقوق وواجبات ا ة، يّ على حقوق األقلّ  ة واحلفاظكثريّ مبدأ حسم األ ،دميقراطّية  ة ة، ثقافة سياسيّ دميقراطيّ 
فاع ة يف الدّ ميقراطيّ الدّ   حقّ   سلطة القانون،  مبدأ لطة، ة، العوملة، مبدأ تقييد السّ ميقراطيّ ولة الدّ يف الدّ ة ة اجتماعيّ هات اقتصاديّ توجّ 

 . عن نفسها(
 . ساسيّ أمبدأ دميقراطّي    . كم الّشعبمبدأ ح 
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  .مجيع املواطنني هم أصحاب الّسيادة/ مصدر الّصالحّيات 
  ّدة  ة حمدّ لفرتة زمنيّ  -ب لطة/ حكم منتخ  املواطنون ينتحبون ممثّلني )مندوبني عنهم( للس

 يف القانون. 
ولة بشكل مباشر أي بدون  الدّ  يت ّتصّ مجيع املواطنني يشاركون يف اّّتاذ القرارات الّ   . ة املباشرةالّدميقراطيّ 

 مندوبني( عنهم.  لني )ممثّ 
ذ القرارات/ وتطبيق  يقومون ًبّّتا  ذينعنهم الّ  مجيع املواطنني ينتخبون ممثّلني/ مندوبني     . ة غري املباشرة/ الّتمثيلّيةالّدميقراطيّ 

   نيابة عن املواطنني. ،  سياسة معّينة 
 هه الّسلطة إىل أصحاب احلّق يف الّتصويت/ املواطنني. ح توجّ سؤال واض   . االستفتاء العاّم )الّشعيّب(

  ّعب ة املباشرة تعكس موقف الشّ ميقراطيّ وسيلة / طريقة للد . 
  ّويف البعض اآلخر تكون فقط    ،ة للحكومة م  لز  ستفتاء تكون مُ نتيجة اال  ، وليف بعض الد

 الع على آراء املواطنني. لالطّ لالستشارة / ع  أداة يستعملها املشرّ 
 . النتخاًبت الّدميقراطّيةا

 
  ّيف مجيع الّدول الّدميقراطّية.   ساسيّ أز ممي 
   لطة ة تبديل السّ مكانيّ إعملية )سريورة( تتيح . 
  ّعاّمة، سّريّة، دوريّة، متساوية،  : ميقراطّية مخسة شروط ضروريّة وهيلالنتخاًبت الد

 . حّريّة الّتنافس
وفق  ، للمؤّسسات املنتخ بة يف الّدولةالرّتشُّح  من حّق مجيع مواطين الّدولة االنتخاب و    . عاّمة

ول خمالفات  ويف بعض الدّ ل اجليل األدىن للّتصويت والرّتشح،  مث) ده القانون ما حيدّ 
 . (الّسياسيّ ه  جنائية حترم املواطن من حقّ 

 . ال جيوز ألحد، سوى الّناخب، معرفة ملن يصّوت   . سّريّة
 خمتلفة.  ضمان عدم أتثُّر الّناخب بضغوطات من جهات 

 حمدَّدة ومنصوص عليها يف القانون. ، نتخاًبت يف فرتات زمنّية معروفةجتري اال  .دوريّة

 . ألّي صوت آخر ساو  لكّل صوت وزن م  متساوية 

احلّرّيت واحلقوق الّسياسّية    تتيح االنتخاًبت إمكانّية املنافسة الّنزيهة اّليت تستند إىل   . زاهةحّريّة التّنافس/ النّ 
 حّريّة الّتعبري عن الرأي وحّريّة الّتنظُّم(.  خاّصة)

 

 تُعترب البالد أبكملها منطقة انتخابّية واحدة، وذلك لغرض حساب نتائج االنتخاًبت.   . طريقة االنتخاًبت القطريّة
قائمة  يكون توزيع املقاعد يف الربملان نسبيًّا لعدد األصوات اّليت حازت عليها كّل    . طريقة االنتخاًبت الّنسبّية

 . مرشَّحني/ كّل حزب
   حساب املقاعد يكون نسبة لعدد املصوّ تني يف االنتخاًبت أو من جمموع كّل األصوات

 بشرط أن جتتاز القائمة نسبة احلسم.   -احلة الصّ 
ر بتصويت  ا أو تتأثّ دة مسبقً حمدّ ا ) رها مسبقً حني حضّ التصويت حلزب لديه قائمة مرشّ    .طريقة االنتخاًبت القائمّية 
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 اخبني(. النّ 
  ّانتخاًبت جُترى   / لرتكيب القائمة: انتخاًبت متهيديّة )پراميريز( بعة ة طرق متّ هنالك عد

 نظّ مة/ تعيني من جانب رئيس القائمة. يف مؤّسسات احلزب/ جلنة مُ 
  .نسبة احلسم 

          . مطلوب فقط كخلفية لفهم املوضوع()
  ّينة من جمموع أصوات الّناخبني  ويّة مع د نسبة مئطريقة االنتخاًبت الّنسبّية حُتدّ يف

   . سبة من دولة إىل أخرى( ّتتلف هذه النّ )
   جيب على احلزب احلصول عليها ليتمّكن من احلصول على متثيل يف الربملان/ جملس

 الّنواب. 
  .وذلك من أجل حتديد عدد األحزاب املمثَّلة يف الربملان 
  ّمقاعد.  4يقارب   % أي ما 3.25ة يف اسرائيل هي نسبة احلسم احلالي 

 سرائيلإالرغوب لدولة    ابع املدنّ سبة للطّ مواقف خمتلفة ًبلنّ -ة ميقراطيّ )املفاهيم( الدّ 

 رابط 
 

  .ةميقراطيّ ة الدّ ياسيّ قافة السّ الثّ 
   . ةميقراطيّ ماثل مع مبادئ الدّ  عن التّ يت تعرّب ات الّ معتقدات وسلوكيّ   ،قيم  . ةميقراطيّ ة الدّ ياسيّ قافة السّ الثّ 

  ّا ميكن اإلشارة إىل  دية وأيضً عدّ سامح والتّ ات تذويت قيم التّ لوكيّ من أهم هذه الس
  ، لية يف االنتخاًبتعانسبة مشاركة  ، ةة / املدنيّ ياسيّ الية: املشاركة السّ ات التّ لوكيّ السّ 

 ة واالعرتاف بسلطة القانون. غلبيّ األاألكثريّة /  قبول حسم  
   ّة ميقراطيّ ولة الدّ ة تساهم يف استقرار الدّ ميقراطيّ ة الدّ ياسيّ قافة السّ بية للثّ الرت . 
  ّةميقراطيّ ول الدّ ة غري موجودة بنفس املستوى يف مجيع الدّ ميقراطيّ ة الدّ ياسيّ قافة السّ الث . 

  عامل ًبحرتام مع املختلفني عيّن، تقبُّل آرائهم وأسلوب حياهتم. تقبُّل املختلف/ التّ          . ة الّتسامحمبدأ/قيم
 . ( به ل مثل هذه املواقف واآلراء ذي تسبّ )وذلك على الّرغم من عدم االرتياح الّ 

 جتنُّب اّّتاذ ردود أفعال كالمّية أو جسديّة عنيفة أثناء اخلالف . 
  ّية سلطويّة جتاه املواقف الّنقديّة أو اّليت تُثري الغضب. جتنُّب تفعيل صالح 

بوجود اختالف يف اآلراء واملواقف بني األفراد  د / تعّدد اآلراء/ عدّ االعرتاف أبمهية التّ        .مبدأ/قيمة الّتعّدديّة
 . أو اجملموعات

 موعات  تشجيع /منح فرصة للّتعبري عن خمتلف اآلراء وحتقيقها/ مواقف األفراد أو اجمل
 يف اجملتمع. 

 
ابع  ة وعلى الطّ وجود اتّفاق واسع الّنطاق بني فئات اجملتمع على قواعد أساسيّ     .مبدأ /قيمة اإلمجاع )الّتوافقّية(

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/tfisotdemokratiotarabic2020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/tfisotdemokratiotarabic2020.pdf
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 .  ولةللمجتمع والدّ  األساسيّ 
  ّغم من اختالف  ومُيّكن من العيش املشرتك على الرّ  يزيد من االستقرار االجتماعي

 دة. متعدّ ظر يف جماالت وجهات النّ 
  ّي  يت تقوّ د اآلراء وبني قيمة اإلمجاع الّ ع تعدّ يت تشجّ ة الّ ديّ عدّ هناك تناقض بني قيمة الت

 الوحدة/ القيم املشرتكة.    
 . ةيّ ة واحلفاظ على حقوق األقلّ مبدأ حسم األكثريّ 

اإلمكانّية اّليت    ه من بني اإلمكانّيات املطروحة/ تُقب لهذا املبدأ يتحدث على أنّ      . مبدأ حسم األكثريّة
 املندوبني(/ اختارها أكثريّة املصوّ تني.  )تدعمها أكثريّة الّسّكان / أكثريّة املمثّلني

  ة حقوق  ة لألفراد وخاصّ بيعيّ الطّ   ًبحلقوق ن تتخذ األكثرية قرارات  متسّ أممنوع
 . ر/ وغري معقول ربّ بشكل غري مُ ات يّ األقلّ 

هتا بشكل  االكثرية تستغل قوّ أي أّن   /  ممنوع إساءة استعمال مبدأ حسم األكثريّة      . ةاألغلبيّ األكثريّة /تعّسف )استبداد(     
 . سيء مُ 

 

ة لفهم مطلوب فقط كخلفيّ )   أكثريّة عاديّة
                 . املوضوع(

  ّذين شاركوا يف  يتّم احلسم عن طريق قبول القرار اّلذي حظ ي  أبكرب عدد من أصوات ال
   .عملية الّتصويت 

ة لفهم مطلوب فقط كخلفيّ )  ريّة مطلقة أكث
                   . املوضوع(

 ( 50 يتّم احلسم عن طريق قبول القرار اّلذي حظى على دعم أكثر من نصف%  )
صويت  ة التّ ذين شاركوا يف عمليّ أصحاب احلّق يف االقرتاع أو أكثر من نصف الّ 

    ( 1%+ 50)  املقصود  . (50%)
ة لفهم خلفيّ مطلوب فقط كأكثريّة خاّصة ) 

                . املوضوع(
 بعدد حمدَّد/ نسبة مئويّة حمدَّدة من   ي سم عن طريق قبول القرار اّلذي حظيتّم احل

 .ة الّتصويتذين شاركوا يف عمليّ أصوات أصحاب احلّق يف االقرتاع أو الّ 
  ة أن تكون أكرب من األكثريّة املطلقة. على األكثرية اخلاصّ جيب 

 املواطن وواجباتهحقوق األنسان و 
نسان لكونه  إ ة ممنوحة لكلّ ة وطبيعيّ ساسيّ أ ايصف حقوقً   سياسيّ  – خالقيّ أه  توجّ   . ةبيعيّ فكرة احلقوق الطّ  /  ةنظريّ 

   .ذاته  ا حبدّ ولكونه هدفً كّرمه هللا وخلقه على صورته /   /  نساانً إ
  ّلطة وغري  احلقوق ال مُتنح من قبل السّ  هذه نّ ، أة معناهوصف احلقوق كحقوق طبيعي

ة احلفاظ على هذه  لطة مسؤوليّ ه على السّ ة فإنّ ميقراطيّ وفق املفاهيم الدّ  . قة هبامتعلّ 
 احلقوق.  

  ّاحلقّ   ،ك ملّ يف التّ  احلقّ  ، يف احلياة واألمن  احلقّ   الية:ة التّ بيعيّ ميكن اإلشارة إىل احلقوق الط  
 . ة املنصفةجراءات القانونيّ يف اال يف الكرامة واحلقّ  احلقّ   ،يف املساواة  احلقّ  ، ةيّ يف احلرّ 
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 ضارب بني احلقوق التّ 
أو تضارب أحد احلقوق مع املصلحة )

 . ة(العامّ 

  ّبني بعضها   حيان احلقوق تتعارضيف بعض األ  -غري مطلقة  /  ةهذه احلقوق هي نسبي
. لذلك يف حالة  يف أّي جمتمع إنسانّ  هذه احلقوق بشكل كامل قتتحقّ   البعض وال

جراء  إه جيب  فإنّ  ،ة واملصلحة العامّ  ها البعض أو بني احلقّ احلقوق مع بعض ضاربت
حمدود ومعقول ًبحلقوق املتضاربة لكي    نسيبّ  توازن معقول بني احلقوق / أي مسّ 

   .ق مجيعها تتحقّ 
  ّتطبيقها حبقوق    ميسّ   سان هي عندمانإلة املقبولة لتقييد حقوق ااألسباب األساسي

 . ةاآلخرين أو ًبملصلحة العامّ 
  يبلور خيتار ما يريد /  ف / عن التصرّ  يعمل/ميتنع يقرر/ ن يعيش/ أيف   نسان إ حّق كلّ   .ةيّ ة / قيمة / مبدأ احلرّ يّ يف احلرّ   احلقّ 

   .)جانب إجيايب(   –ة  ته حسب رغبته احلرّ شخصيّ 
  جانب  ) –فه ة تفكريه وتصرّ يّ و تقييد حرّ أله  نسان عن طريق اعتقاحرية اإل سلبمُينع

 . سليب( 
  ّفكري  ة التّ يّ حرّ ، أيعن الرّ  عبرية التّ يّ ة )حرّ يّ يف احلرّ  ت من احلقّ يّ ة حرّ ميكن اشتقاق عد

 . ين وغريها(ة من الدّ يّ احلرّ  ،ينة ة الدّ يّ حرّ  ،ة مزاولة العمليّ حرّ  ، لنقّ ة التّ يّ حرّ  ،مري والضّ 
   ّاته.  ة ومشتقّ يّ يف احلرّ  د احلقّ جمتمع تقيّ  هنالك قوانني كثرية يف كل 

   . جمتمع دميقراطيّ  للجدل يف كلّ  ال مثارً تشكّ   ،قبولة يف احلقوقامل حدود املسّ      
   . معتقداته /  نشر مواقفه  عن آرائه /  بري عتّ نسان الإ حّق كلّ   . أيعبري عن الرّ ة التّ يّ حرّ 

   طقوس   ، صالحافة وأجهزة االتّ الصّ ،  اكتابيًّ ،  وشفويًّ  اكالميًّ   ،الفنّ   ،باس )اللّ بطرق خمتلفة
   .على املأل ا / نً عل ( ة وغري ذلكخمتلف 

   . ة مطروحة حسب اختيارهقضيّ  ة فكري يف أيّ تّ  رأي /   أيّ يف تبيّن  نسان إ حّق كلّ   . مري فكري والضّ ة التّ يّ حرّ 
  ّم القيام أبمور ال يقبلها  وعد  / ن يعمل وفق ما مُيلي عليه ضمريه أ نسان إ حّق كل

 . هضمري 
 . ن ميكث ويتواجد حيثما يريد أ ل كما يريد/ نقّ يف التّ  نسان إ حّق كلّ   . لنقّ ة التّ يّ حرّ 

  .) حّق الّدخول للّدولة واخلروج منها حبّريّة تُعطى للمواطنني فقط( 
ن يكون  أ)بشرط   يريده   العمل أبّي عمل / مهنة / عمل يدوي نسان إ كلّ حّق    . ة مزاولة العمليّ حرّ 

 . ( له/ لديه تصريح مبزاولته الً مؤهّ 
  ّان املاكثني بشكل قانونّ كّ للمواطنني والسّ سرائيل ممنوحه إة مزاولة العمل يف  يّ )حر  

 . ( فقط
ممارسة   ، ة يُريدجمموعة دينيّ   ةة دينة/ ُمعتُقد واالنضمام أليّ يّ أاق يف اعتن نسان إ كلّ حّق    . ينةة الدّ يّ حرّ 

   . ةدينيّ ال  هاوشعائر ، اهتا عاد، ة دينيّ ال هاطقوس
يعان   أاّل ة و ة جمموعة دينيّ عدم االنتماء أليّ ، عتقدم  ميان أبيّ نسان يف عدم اإلإ كلّ   حقّ   . ين ة من الدّ يّ احلرّ 

وشعائر    ا يقيم طقوسً أاّل ه  وحقّ  ، ةض لتلقني عقائد دينيّ  يتعرّ اّل وأ، ديينّ  إكراه  من أيّ 
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   .ا عنه ة رغمً دينيّ 
أخرى   زات مميّ  أو أيّ ظهره  أو مته أو انتمائه  خر بسبب هويّ آ نسان و إ مييز بني ال جيوز التّ   .يف املساواة / قيمة / مبدأ املساواة  احلقّ 

عاقة  ، إاملظهر اخلارجيّ ، األصل ، البشرة لون ، ةة اجلنسيّ اهلويّ   ،اجلنس   ،العرق ،  ين )الدّ 
   . ر(مربَّ مسموح به / تفريق  -رة هلا صلة ًبملوضوع يف حاالت مربّ إال نة( )معيّ 
  ّيف   ة )احلقّ ياسيّ مام القانون واملساواة السّ أاملساواة يف  نسان إ  كلّ حّق  ق: يّ املعىن الض

  / تكافؤ الفرص املساواة يف الفرص يف  شح(. املعىن الواسع: احلقّ االنتخاب والرتّ 
 .واالجتماعيّ  ًبملفهوم االقتصاديّ 

 جمتمع  يف كلّ   املساواة مثار للجدل اجلماهرييّ  يف   طبيق املناسبة للحقّ شكال التّ أ  
مييز املرفوض  بني التّ هنالك جدل حول احلدود   –ق يّ )ًبلنسبة للمفهوم الضّ   دميقراطيّ 

حول معىن مساواة الفرص   هنالك جدل –. ًبلنسبة للمفهوم الواسع  فريق املسموح والتّ 
 . ه (ب املرغوب 

   .بشرال بناء أعامل بشكل خمتلف مع  يف املساواة عن طريق التّ  ًبحلقّ  مسّ   . مييز املرفوضالتّ 
  َّالعرق   ،ين آخر)الدّ  ارجيّ ز ختهم أو انتمائهم أو مميّ ا بسبب هويّ وإنّ  ، ر دون سبب مرب،  

 . نة( إعاقة معيّ  ، املظهر اخلارجيّ  ، األصل البشرة،  لون ، ةة اجلنسيّ اهلويّ  ، اجلنس
عندما يكون االختالف  ، ر ومقبوللسبب مربَّ   بناء بشر متساوينأ تعامل خمتلف مع   (. املسموح به)فريق سياسة التّ 

 للتعامل املختلف.  رًا بينهم مربَّ 
  ّفريق ا تعتمد على سياسة التّ ثرية جدً دولة قوانني ك يف كل.   

 ا. همييز ضدّ التّ   تّ ضعيفة  ة مظلومة / ة /امتيازات جملموعة /لفئة سكانيّ فضليّ أمنح    . حفضيل املصحّ  سياسة التّ 
   ّدة ة حمدّ لفرتة زمني.   
  جل تقليص الفجوة/ تقليص عدم املساواة أمن .. 
  ّ؛ ألنّه ّتلق  ياسةهذه السّ  حول نطاق االستعمال املناسب يف هنالك نقاش مجاهريي

 متييًزا جتاه اآلخرين. 
يف احلياة واحلفاظ على أمنه   إنسان كلّ حّق   / نسان إ يف حياة وجسد  مينع املسّ   . يف احلياة واألمن   احلقّ 

 . خصيّ الشّ 
  ّحبياهتم   مسّ   ذين يسكنون فيها من أيّ بناء البشر الّ أولة محاية مجيع واجب الد

 . خريناآل من قبلوجسدهم  
ة  ة وروحانيّ يّ شياء هلا قيمة مادّ أن ميتلك أ ة / ن تكون له ممتلكاته اخلاصّ أ نسان إ كلّ حّق    . ك ملّ يف التّ   قّ احل

 . هبا كما حيلو له فن يتصرّ أو 
  ّجيب   ( أمثلة...  –  هوممتلكات روحانيّ  أمثلة....   –  ةيّ مبمتلكاته )ممتلكات مادّ  مُينع املس

 .نواعهامثلة على االمالك أب أعطاء  إ
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   .دانته إ تثبت  حّت ما مل يّتم إدانته /  نسان بريء  اإل  . فةة املنص  يف اإلجراءات القانونيّ   احلقّ 
   (: ا يلي )جيب ذكر مثالني ممّ  ف وعلينّ منص    جراء قضائيّ إيف   نسان إ كلّ حّق 

ه يف معرفة  حقّ ، فقطعقاب وفق القانون قضاة مستقّلون،  ، متثيله يف احملكمة على يد حمام  
 . ستئناف حملكمة أعلى مرتبة ه يف االحقّ  ،ه هادات ضدّ ه والشّ ضدّ  هة همة املوجّ التّ 

  مهينة /  يتعرض ملعاملة أاّل  /  سرت احلياة الشخصية و كرامة  عيش بال نسان يف  إ كلّ   حقّ    .يف الكرامة  احلقّ 
   .ة نسانيّ إمعاملة مسيئة قاسية وغري   عن احتقار / ة تنمّ معاملة مذلّ 

  ّيف    أغراضه )احلقّ ، جسمه ، يف حياته  ل/يف أن يعيش بدون كشف/تدخّ   احلق
 . ة( اخلصوصيّ 

   يف    آرائه )احلقّ  /  عن هنج حياته /  عنه كاذبة / سلبّية ومعلومات   تُنش ر تفاصيل  أاّل احلق
 . معة احلسنة(السّ 

يف إدارة اإلطار  راكة  الشّ   /ياسيّ ة هي حقوق مرتبطة ًبجملال السّ ياسيّ احلقوق السّ   . ةحقوق سياسيّ 
والقسم اآلخر يعتمد   ،هذه احلقوق تُعطى فقط للمواطنني  )قسم من  لة. و الدّ  / ياسيّ السّ 

   . إنسان( ة لكلّ بيعيّ على احلقوق الطّ 
  ّيف   احلقّ  ، شحيف االنتخاب والرتّ  احلقّ  : يت تُعطى فقط للمواطننية الّ ياسيّ احلقوق الس

   .ولة( م كحزب يتنافس يف االنتخاًبت )مُتنح فقط ملواطين الدّ نظُّ التّ 
 ة انتقاد  مكانيّ إظاهر واالحتجاج و التّ   حقّ  : ةبيعيّ ابعة عن احلقوق الطّ ة النّ ياسيّ سّ احلقوق ال

   .دة ملواطين الدولة( لطة )غري حمدّ السّ 
   .ولة حقوق متنحها الدّ   .ةاقتصاديّ   –ة  حقوق اجتماعيّ 

  هبدف متكني العيش بكرامة /احلفاظ على مستوى معيشة الئق.   
  ّعليم يف احلصول على التّ  احلقّ ، يّب لى العالج الطّ يف احلصول ع  من هذه احلقوق: احلق،  

ال وظروف  حقوق العمّ  ،كن يف السّ   احلقّ ، ضمان اجتماعي ومستوى معيشة الئق
 . العمل

  عن طريق ّتصيص موارد وخدمات خمتلفة.   
  ّولة /يف دول  ة للدّ االقتصاديّ -ةياسة االجتماعيّ ق ًبلسّ طبيعة ومدى هذه احلقوق تتعل

   . هذه احلقوق مُتنح بصوره حمدودةة كثرية دميقراطيّ 
  .ال وظروف العمل حقوق العمّ 

 
  ّمن خالل القوانني  ،للعاملني   ولة املشغلني مبنحهاهي حقوق تُلزم الد.   
  ّوعادلةة نسان يف احلصول على ظروف عمل أساسيّ إ كلّ   حق .   
  ّا يلي(: حتديدممّ  بات مثل )جيب ذكر مثال واحد على األقلّ تشمل هذه احلقوق مرك  

  الواحد،   للعمل  متساو    جرأ  ضمان العمل،  ساعات عدد  حتديد  لألجور،   أدىن حدّ 
 . رمربّ    وبال فيّ تعسّ  بشكل  العمل  من  فصلهم من الالعمّ   محاية وراحة،  عطل أيم   إعطاء

  ّولة / يف دول  ة للدّ االقتصاديّ –ة  ياسة االجتماعيّ ق ًبلسّ طبيعة ومدى هذه احلقوق يتعل
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 . نح بصوره حمدودةقوق متُ ة كثرية هذه احل دميقراطيّ 
 
 

الية:  تظهر يف اجملاالت التّ ،  ة قليات قوميّ أ ة / ثقافيّ –ة  نح جملموعات اثنيّ ة متُ حقوق مجاعيّ   . مجاعّية ) أقلّّيات(  ة حقوق ثقافيّ 
 .مثيل كمجموعةيف التّ   احلقّ ، قافةالثّ   ،عليم التّ   ،غة اللّ 
  ّساتّ بشكل مؤسّ ،  ولة الدّ ة للمجموعة يف  ة اخلاصّ هدف هذه احلقوق هو ترتيب اهلوي.   
  ّذي تريد  الّ املؤّسسات عم  د نطاق منح هذه احلقوق ومستوى الدّ يت حتدّ ولة هي الّ الد

ة هي حقوق  يّ قلّ األ   حقوق اإلنسان ألبناء توفريه لتحقيق هذه احلقوق )ًبملقابل فإنّ 
 . ة( دميقراطيّ  ة يف كلّ طبيعيّ /  ساسأ

 
 . نسان آخرإحبقوق  االمتناع عن املسّ   خرين /اآلوق االعرتاف حبق   .نسانإنسان كواجبات اإل

 
اخلدمة  ،  رائب )دفع الضّ   عليها القانون ُنصّ يت يـ  واجب االنصياع للقانون وللواجبات الّ   . ةوالقيم املدنيّ واطن  واجبات امل

 . وغريها(  -ول يف بعض الدّ  -ة العسكريّ 
  ّانتقاد  ، ويت يف االنتخاًبتص)التّ   ةالعامّ  ة ة للمشاركة يف تشكيل احلياهنالك قيمة مدني

 . ة وغريها( مشاركة مدنيّ   ،لطة السّ 
  ّولة ة يف العطاء للمجتمع والدّ هنالك قيمة مدني . 

 
 :ةميقراطيّ ولة الدّ ة يف الدّ ة االجتماعيّ هات االقتصاديّ وجّ التّ 

 
الّليربال / :  االجتماعيّ   -الّتوجُّه االقتصاديّ 

  .يربالّ ل-النيو
   ة االجتماعّيةاالقتصاديّة أكثر ممّا يشّدد على املساوا احلّريّة قيمة  يشّدد على-  

مبا يف ذلك  ، اهم يف حتقيق مصلحة اجملتمع ككلّ ة تسيّ احلرّ  أبنّ   عتقداالقتصاديّة/ ي
 الطبقات املستضعفة.  

  .يشّجع املبادرة اخلاّصة واملنافسة احلّرة/ اقتصاد الّسوق احلّر 
  ّمثال على  مقّلًصا جتماعّي يكون ًبحلّد األدىن/ اال  -تدخُّل الّدولة يف اجملال االقتصادي

 .. .يخوخة صات البطالة والشّ تقليص خمصّ   ،ياسة اخلصخصة، تقليص امليزانّيات ذلك: س
 . دىناأل رائب للحدّ تقليص جباية الضّ  يدعم      

  .املسؤولّية على احلياة ملقاة على الفرد وليس على الّدولة 
 -الّتوجُّه االقتصادّي: االجتماعيّ 

 . الّدميقراطيّ 
   االقتصاديّة أكثر ممّا يشّدد على احلّريّة    -املساواة االجتماعّيةقيمة  يشّدد على

ة / ينادي  بتحقيق املساواة االقتصاديّ   ضامن االجتماعّي،ًبسم التّ  ينادي،   /االقتصاديّة 
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 .  الفجواتبتقليص 
 يت  الّ ة  ماعيّ ة االجتيستطيع الفرد االعتماد على املساعدات االقتصاديّ  ، عند احلاجة

 جتاه الفئات املستضعفة.     ة الّدولةعلى مسؤوليّ يشّدد ولة /  تُعطيها الدّ 
  ّاالقتصادّي مبًدى كبري/ الّدولة ُملز مة بتوفري   -تتدّخل الّدولة يف اجملال االجتماعي

شبكة ضمان اجتماعّي واسعة الّنطاق/ ُملز مة بضمان حياة كرمية لكّل إنسان/مثال:  
  جتماعّية ماليًّا، منح خدمات اجتماعّية، تشريع قوانني يف اجملال  دعم اخلدمات اال

 أتميم موارد(.   االجتماعّي،
  ّة من األغنياء رائب بنسب عاليّ وجه يدعم جباية الضّ هذا الت . 

 . العوملة 
 شركات وأفراد. ،  عملّيات عاملّية شاملة بني دول  . العوملة

  ُّاملعلومات، اخلدمات، لبضائع ل اتصف قدرة متسارعة على احلركة/ االنتقال/ تنق  ،
 األفراد.  ااألفكار وأيضً 

  ّات متزايدة ووترية عالية. يّ بشكل سريع/ برتّدد عال  وبسهولة كبرية نسبيًّا/ بكم 
 اجملتمع   يؤثّر على جماالت حياتّية كثرية:"قرية عاملّية"، األمر اّلذي ـيُعترب العامل  ك

 . عدم وضوح احلدود  ،قات الّدولّية والعال  واالقتصاد، الثّقافة والقومّية، القضاء
 ة. ينيّ ة والدّ ت القوميّ تقوية اهلويّ ل عكسّية ة عمليّ  يف الوقت الراهن جتري قابل فإنه  ًبمل 

 .لطةمبدأ تقييد السّ 
اقتصاديّة، بشريّة، مصادر معلومات، أجهزة لتطبيق  تسيطر الّسلطة على موارد عديدة )  . لطةمبدأ تقييد السّ 

 إلزامّي.(  -)جيب ذكر مثالني لتوضيح املبدأ   يت متنحها قّوة كبرية. لّ القانون( وا
   هناك خطر وّتوُّف من استغالل سّيئ للقّوة اّليت متلكها الّسلطة/ من املّس حبقوق

 ة/ اجملموعة. يّ اإلنسان أو حقوق األقلّ 
  ّفها  هد ائل غري مؤّسساتّية )غري رمسّية( ة( ووسة )رمسيّ ساتيّ فصل الّسلطات، وسائل مؤس

   . منع تعسُّف الّسلطة
روت جيب بجفصل الّسلطات )يف امتحان ال

لطات" كمبدأ عامل مع "فصل السّ التّ 
      .(دميقراطيّ 

   .توزيع القّوة الّسلطويّة بني ثالث سلطات: تشريعّية وتنفيذيّة وقضائّية 
   الّسلطة تقييد  بيد سلطة واحدة / هبدف  القّوة  فاع ومحاية حقوق  وللدّ /  منع تركيز 

 اإلنسان واملواطن(. 
 ذه الّصالحّيات ليست  لكّل سلطة صالحّيات خاّصة وحُمدَّدة يف جماهلا، ولكّن ه

تداُخل صالحّيات، توجد بني الّسلطات الّثالث عالقات توازن    مطلقة/ هناك
 وكبح وإشراف ومراقبة/ الّتوازن والكبح. 

 صياغتها يف وثيقة أتسيسّية.  ت يت متّ الّ  وقيم أساسّية منظومة من املعايري       .الّدستور
  ّة ة أعلى من القوانني العاديّ تتمتع بسيادة )مكانة( قضائي . 
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  حيّدد الّدستور : 
 ة للّدولة. تطّلعات الّدولة/ املمّيزات اخلاصّ رؤي و األساسّية للّدولة/   املبادئ والقيم  .1
 حيّدد مبىن سلطات احلكم وصالحّياهتا والعالقات املتبادلة بينها.  .2
 ولة. نسان واملواطن يف الدّ ئ احملافظة على حقوق اإلّدد مبادحي .3

 .أجهزة اإلشراف واملراقبة الّرمسّية 
      املؤّسساتّية.

  من خالل   إشراف ومراقبة تقوم هبا أجهزة ومؤّسسات سلطويّة/ مثل الربملان(
مندوب  ، ة( مراقب الّدولة دوات برملانيّ أوسائل و  ،جلان الكنيست   ،املعارضة 

 جهاز احملاكم.    ، شكاوى اجلمهور
  .صالحّياهتا حمدَّدة يف القانون 
  ّلطة وعلى قانونّية أعماهلا.هبدف تقييد الّسلطة /لإلشراف على الس 
  ّة تعرض وتكشف أعمال  من خالل نشر تقارير/تعليمات/قوانني/ومستندات رمسي

 لطة. السّ 
غري  /  اإلشراف واملراقبة غري الّرمسّية أجهزة  

  .ةساتيّ املؤسّ 
  عن طريق تنظيم مظاهرات/ إضراًبت/  م هبا جهات أو منّظمات أو أفراد رقابة تقو

عبري عن االحتجاج بواسطة الفّن  اجتماعات احتجاجّية/ عرائض احتجاجّية/ التّ 
(، الظّهور والكتابة يف وسائل  سرح، األدب، الفنون الّتشكيلّية )الّسينما، الّتلفزيون، امل

 . اإلعالم ويف شبكات الّتواصل االجتماعيّ 
   صالحياهتا غري منصوص عليها يف القانون/تعمل بشكل تطّوعّي/ مببادرة خاّصة من

 جانب املواطنني أو اجملموعات.  
 هبدف تقييد الّسلطة /اإلشراف عليها وعلى قانونّية أعماهلا . 
    من خالل ممارسة ضغط على واضعي الّسياسة/ الّتعبري عن نقد سياسّي واجتماعّي

   .مجاهرييّ  نقاش  /حوار  وإجراء  /جتاه الّسلطة 
 

 رابط  -مبدأ سلطة القانون
  

 . ةميقراطيّ وارئ على الدّ ثري حالة الطّ أت - فاع عن نفسهاة يف الدّ ميقراطيّ الدّ   حقّ  -  ةميقراطيّ حدود الدّ 
ة وطابع  قيم دميقراطيّ   ،عبة قواعد اللّ ولة )مبادئه وطابع الدّ  ، ميقراطيّ الدّ  ظام محاية النّ   . ةفاعيّ ة الدّ ميقراطيّ الدّ 

 ولة(. الدّ 
  ّوينتهزون األدوات    العامّ  ز اجلماهرييّ ينشطون يف احليّ   ذينمن أي إنسان أو جمموعة ال

 . ولة أو طابع الدّ  ميقراطيّ ظام الدّ النّ القضاء على  /ة من أجل املسّ ميقراطيّ والوسائل الدّ 
  ّولة تقوم  فإن الدّ   ا" وكبريً ا ولة "حقيقيً د الدّ ذي يتهدّ يت يكون فيها اخلطر الّ يف احلاالت ال

والعمل   ّتنّظم يف ال  احلقّ شح/ يف الرتّ  إلغاء احلقّ املّس / نفسها عن طريق  فاع عن ًبلدّ 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/shiltonhokarabic2020.pdf
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 أي. عبري عن الرّ ة التّ يّ تقييد حرّ  / ياسيّ السّ 
 ة فاعيّ ة الدّ ميقراطيّ دّ ال

 . يف إسرائيل

 ة فاعيّ ة الدّ ميقراطيّ مبدأ الدّ  يل تستخدم دولة إسرائ . 
 ه ال حيق للحزب املشاركة يف  فإنّ  ، فبناًء على قانون أساس: الكنيست وقانون األحزاب

 على:  احلزب حد أهداف أ  انتخاًبت الكنيست إذا اشتمل
 . ة قراطيّ ة ودميدولة إسرائيل كدولة يهوديّ عدم االعرتاف  .1
 . التحريض العنصريّ  .2
دولة    ة يف حرهبا ضدّ مة إرهابيّ أو منظّ  ة دولة عدوّ الكفاح املسّلح لدعم  .3

 إسرائيل. 
احلفاظ على أمن    ، ولةطوارئ وذلك من أجل محاية الدّ   لة بوضع أنظمةاحلكومة خموّ   . وارئوارئ/ تشريع الطّ أنظمة الطّ 

 .  ة روريّ اجلمهور وتقدمي اإلمدادات واخلدمات الضّ 
  ّب" على  إال أهنا قد "تتغلّ   ا اثنويًّ غم من كوهنا تشريعً ما مييز هذه األنظمة هو أنه على الر

ة  القوانني احملميّ  )ًبستثناء ئيسيّ شريع الرّ تها الكنيست ًبلتّ يت سنّ تعليمات القوانني الّ 
ن  ة مزاولة العمل وقانو يّ قانون أساس: حرّ   ،ته يّ : قانون أساس: كرامة اإلنسان وحرّ مثل

 . أساس: الكنيست(
  ّاإلعالن عن   ه ميكن وضع هذه األنظمة فقط عندما يتمّ حسب القانون اإلسرائيلي فإن

ولة أعلنت الكنيست  منذ قيام الدّ  ا، فعليًّ  بواسطة الكنيست(. ولة ) حالة طوارئ يف الدّ 
 (.  اإلعالن بشكل سنويّ  اجتديد هذ   يتمّ وارئ ) عن حالة الطّ 

  ة يف حاالت االعتقال/ حّت العاديّ  ةدون اتباع اإلجراءات القانونيّ  فوريّ  وقائيّ اعتقال   . االعتقال اإلداريّ 
وزير األمن إعطاء األمر   صالحّية ا ًبلقيام مبخالفة معينة )همً دون أن يكون املعتقل متّ 

 بتنفيذ مثل هذا االعتقال(. 
  ّفاظ على  ولة / واحل أبمن مجهور املواطنني / أمن الدّ  هدف هذا االعتقال هو منع املس

 ولة. يف احلياة واألمن ملواطين الدّ   احلقّ 
  ّبشكل كبري يف احلقوق ولذلك فإنّ  قد لكونه ميسّ يتعرض هذا اإلجراء للكثري من الن  

فقط  حيق  ، مديدقابلة للتّ  ملدة ستة أشهر  د حاالت استخدامه )عادة يستمرّ القانون يُقيّ 
   .( طويلةة منيّ لفرتة ز  لوزير األمن إعطاء أمر بتنفيذ اعتقال إداريّ 

 
 
 

 :ةة دميقراطيّ دولة إسرائيل كدولة يهوديّ  –ان القسم الثّ 
 ،ةولة اليهوديّ ابع املرغوب للدّ مواقف خمتلفة خبصوص الطّ  ،ةولة القوميّ تربيرات قيام الدّ  ،ةالفكرة القوميّ 
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دولة إسرائيل    ،(واخلاصّ  العامّ بني  ،ز العامّ احليّ  ،ة(القضائيّ /ة القانونيّ )املوجود:ولة  ة للدّ زات اليهوديّ املميّ 
 . ع القوميّ صدّ التّ  ، يف إسرائيل اتيّ األقلّ  اجملتمع االسرائيليّ  ،تاتويهود الشّ 

 
 

 . ةوأنواع خمتلفة لدولة القوميّ   ة الفكرة القوميّ 
   ..يشمل سلطة وحكم وسياسيّ  تنظيم اجتماعيّ   .ولة(الدّ   / قيام  شروط وجودولة )الدّ 

  ّانكّ على جمموعة من الس ..   
  ّدة ة حمدّ ذين يسكنون يف مساحة جغرافيّ ال.   
  ّة(ة )غري خاضعة جلهات خارجيّ ة وخارجيّ تفرض سيادة داخلي . 
  ّعريف(يف التّ   اجباريًّ  ا بً )هنالك جدل حول كونه مركّ حتظى ًبعرتاف دول . 

  ة ّتتلف من جلنسيّ شروط احلصول على ا)  ة ينبثق منها احلقوق والواجباتمكانة قانونيّ   . ة(املواطنة )مصطلح خلفيّ 
   .إىل أخرى(   دولة

  خول واخلروج  الدّ  حقّ  ، صويت يف االنتخاًبتالتّ   ،اية أمن املواطن: محة األساسيّ  احلقوق
 ة. حقوق اجتماعيّ  ، ولةة مزاولة العمل يف الدّ يّ حرّ  ،ولة من الدّ 

  ّرائب دها القانون )دفع الضّ واجبات حُيدّ  ، ة: االنصياع للقانونالواجبات األساسي،  
 . ة( ة أو اخلدمة املدنيّ مة العسكريّ اخلد 

اريخ ويف  التّ ، قافةالثّ ،  غة اللّ ،  ة مثل: األصلثقافيّ  -نية ثا  مشرتكة جمموعة ذات أسس   . ةاجملموعة االثنيّ 
 . ينة بعض األحيان الدّ 

  ّطار دولة ذات  إ يف   ها يف تقرير مصريهاتطمح اىل حقّ   رورة أنهذه اجملموعة ليس ًبلض
 . سيادة

 . (ة سياسيّ ميكن و  ،  ة ثقافيّ  -ة عة ذات أسس مشرتكة )اثنيّ جممو   . ةالقوميّ 
  ّة( داخل  ة مستقلّ ) إدارة ذاتيّ   أو حكم ذاتّ  ذات سيادةة هلذه اجملموعة دولة مستقل

 .ا تطمح إلحداهاهنّ أأو    ،دولة قائمة 
  حكم ذاتّ /   ذات سيادةضمن دولة  اتّ ة إىل االستقالل الذّ يطمح أبناء هذه القوميّ   . ةقافيّ الثّ   –ة  ة االثنيّ القوميّ 

 .  داخل دولة قائمة
  ّويف بعض األحيان    ، اريخالتّ  ، قافةالثّ ، غةاللّ ، األصل : ةثقافيّ   –ة  تعتمد على أسس اثني

 ( .ة ة واملواطنة/ اجلنسيّ ال يوجد تطابق بني القوميّ )  .ينة الدّ 
  حكم ذاتّ /  ضمن دولة ذات سيادة اتّ لذّ ات إىل االستقالل ايطمح أبناء هذه القوميّ   . )الّسياسّية(  ةاملدنيّ   ةالقوميّ 

 . داخل دولة قائمة
   يف العيش املشرتك يف إطار دولة  مشرتكة : رغبة  كةار مش:  ة ُسس سياسيّ أُ تعتمد على
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احل  واحد( وتطوير قيم ومعايري مشرتكة / العمل من أجل " الصّ  إطار سياسيّ ) واحدة 
 ". العامّ 

 ها يف تقرير مصريها.  عن حقّ ة واحدة وتُعرّب ثقافيّ  -ةثنيّ اة مع قوميّ تتماثل مجعها أبولة الدّ   . ةثقافيّ   –ة  ة اثنيّ دولة قوميّ 
 ة  قافيّ ة الثّ ثنيّ ولة تعكس األسس االسات الدّ القوانني ومؤسّ ،  األعياد،  موز الرّ   بعض

( للمجموعة ذات األغلبية  ينة اريخ ويف بعض األحيان الدّ التّ ، قافةالثّ ، غةاللّ  ، )األصل
 . ولة يف الدّ  ائدةالسّ   ةالقوميّ 

  ولة )رغبة يف  ة مشرتكة جلميع مواطين الدّ قيميّ  –ة  ثقافيّ   –ة  سس سياسيّ أا يضً أ هنالك
العيش املشرتك يف إطار دولة واحدة وتطوير قيم ومعايري مشرتكة / العمل من أجل "  

 . (" احل العامّ الصّ 
 

 عن  تني خمتلفتني وتعربّ يّ ثناتني مع قوميّ   يّ تتماثل على املستوى اجلمعأبمجعها ولة الدّ   . ةة القوميّ دولة ثنائيّ 
 . هما يف تقرير مصريمها القوميّ حقّ 
  ّليت لك  ة عن أسس اثنيّ ولة تعربّ سات الدّ القوانني ومؤسّ ، األعياد، موزقسم من الر  

 . ولةائدتني يف الدّ تني السّ اجملموعتني القوميّ 
  اّليت توّحد    ولةواطين الدّ ة مشرتكة جلميع مقيميّ  –ة  ثقافيّ   –ة  ا ُأسس سياسيّ يضً أ هنالك

)رغبة يف العيش املشرتك يف إطار دولة واحدة وتطوير قيم ومعايري   القومّيتني الّسائدتني 
 . ( "احل العامّ مشرتكة / العمل من أجل " الصّ 

 
 .. ولة يف الدّ  ائدةات االثنية السّ مع عدد من القوميّ  ولة على املستوى اجلمعيّ تتماثل الدّ   . اتدة القوميّ دولة متعدّ 

  ّة لكلّ قافيّ ة والثّ سس االثنيّ  عن األولة تعربّ سات يف الدّ املؤسّ ، القوانني ،عياد األ، موزالر  
 . ولةائدة يف الدّ ات السّ القوميّ 

  ًاّليت توّحد مجيع  ولة مواطنني الدّ   مشرتكة لكلّ   ةة قيميّ ثقافيّ  –ة ا أسس سياسيّ تتوفر أيض
جل  أمن  العمل    /  مشرتكة وير قيم ومعايري ولة وتط)الرغبة يف العيش داخل الدّ القومّيات 

 . ( " احل العامّ "الصّ 
 
 

 دولة مجيع مواطنيها)  املدنّية:ة  دولة القوميّ 
   . (السّياسّية  -

  ّتطابق   حمايدة من انحية اثنّية.   ساس املواطنة فقطأعلى  ولة االنتماء القوميّ د الدّ حتد(
 . ة واملواطنة( بني القوميّ 

  ّمواطين جلميع  سس املشرتكة  األ عرّب عن لة تو سات الدّ ومؤسّ  القوانني األعياد، ، موزالر  
 . ولة الدّ 
 تعكس القيم املشرتكة جلميع مواطين الّدولةة  ياسيّ سّ السس األ . 
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 . ة(ثقافيّ  -ة  ة )اثنيّ ميقراطيّ ة الدّ ربيرات املختلفة لدولة القوميّ التّ 
يف تقرير  احلقّ   /  /اجلمعيّ   ربير اجلماعيّ التّ 

 . املصري
  ّة ة يف دولة قوميّ ثقافتهم القوميّ هويّتهم / حتقيق يف   مجعيّ مجاعّي /  عوب حقّ للش . 
  ّه  وجّ ابعة من التّ  حبقوق اجملموعات النّ عىن  ا يُ إنّ حقوق الفرد  حولال يتمحور  ربير هذا الت

 .  لّشعوب/ ًبحلّرّيت السياسّية ا  القوميّ   اجلمعيّ اجلماعّي / 
  ّقامة دولة  إ  ه حقّ لذا من  ،م ة كباقي األمو أمّ ه عب اليهوديّ سرائيل: الشّ إطبيق يف  )الت

 . (ة لتحقيق ثقافته قوميّ 
 . حسن وجه أنهم من تطوير ثقافتهم على ظروف متكّ احلصول على  يف  لألفراد احلقّ   . قافةيف الثّ  ابع من احلقّ النّ   يربالّ ربير اللّ التّ 

  ّعي  ليه جيب السّ وع  ،ة أمّ  ة كامل أليّ   ر ثقايفّ ة هي أفضل أداة لتحقيق تطوّ دولة القومي
   .دولة واحدة على االقلّ ، قافةث ملنح كلّ 

  ّالعرتاف حبقّ ًبا  يضً أاملواطنني و  ميع ة جلحملافظة على احلقوق الفرديّ ًبربير يرتبط الت  
 . تها عن قوميّ ن تعربّ أخرى  اجملموعات األ

  ّيتمّ   العامّ   زذي فيه احليّ ة هي املكان الوحيد الّ ة اليهوديّ دولة القوميّ سرائيل: إطبيق يف  )الت  
 . ( ةيهوديّ  كثريّة موز، أ م العطل، الرّ يّ أ: لغة،  ة قافة اليهوديّ توجيهه من خالل الثّ 

  .ضامن ة التّ مهيّ أابع من  ربير النّ التّ 
 

  ّأكثريّة متني بني    تضامن قوميّ لتحقيق  ساس ة هي األقافيّ ة الثّ ة االثنيّ دولة القومي  
 . شراكة مصري اترخيّية /  ة بينهم املواطنني وذلك بسبب العالقة القوميّ 

  ّيت  )والّ  فاه مام ًبلرّ تي االهة( /يقوّ هليّ أ  ولة )مينع حروًبً ضامن استقرار الدّ ز هذا التّ يعز
 . ولة( ة يف الدّ يّ قلّ ا على جمموعات األن تعود ًبلنفع أيضً أميكن 

 ( ّعلى  اليهود سرائيل إ مواطين   أكثريّة موافقة   عي أبنّ : هنالك من يدّ سرائيلإطبيق يف  الت
ة  ضامن بينهم ويساهم يف تعزيز قوّ ي لتقوية التّ ة، يؤدّ سرائيل كدولة يهوديّ إتعريف 

 ولة.  الدّ 
  ).ال يعين ذلك إلغاء أمهّية الّتضامن بني مجيع مواطين الّدولة 

 . ميقراطيّ ظام الدّ يف النّ  هو مبدأ أساسيّ  ة األكثريّ حسم  إنّ   . ةاألكثريّ  اتج من مبدأ حسم ربير النّ التّ 
 ي تطبيق مبدأ حسم  ، عندها سيؤدّ ة املواطنني يف إنشاء دولة قوميّ أكثريّة    بعندما ترغ

 . ساس قوميّ أ ولة على ة لبلورة وبناء الدّ غلبيّ األ
  ّة ولة كيهوديّ د تعريف الدّ سرائيل يؤيّ إاجلمهور يف    أكثريّة  نّ إسرائيل:  إطبيق يف ) الت-  

 . ة( لة يهوديّ ن تكون دو أجيب   ة األكثريّ مبدأ حسم   ة، وعليه حسبدميقراطيّ 
ابع من النّ   عب اليهوديّ الشّ   حلمايةربير  التّ 
 .مان ومنع مالحقته ه يف األحقّ 

  ّيف مثل هذه احلاالت  هديد.  من واحلماية من املالحقة والتّ يف احلياة واأل لبين البشر احلق
 . هبم  فضل ملنع املسّ طار األة ستكون اإلوجود دولة قوميّ 

  ّيومنا هذا  حّت  يت مل ّتتف  ة الّ ساميّ الاّل  قبل  من د بشكل خاصّ مهدّ  عب اليهوديّ الش 
اليهود يف احلياة    خرى بتوفري حقّ أة دولة يّ أكثر من  أ سرائيل إدولة  هتتمّ  /  من العامل 

 . منواأل
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 رابط - ةاليهوديّ ولة للدّ املنشود  املدن و  والقوميّ   قايفّ الثّ -يينّ ابع الدّ ق ًبلطّ ما يتعلّ فيلفة املواقف املخت
  

 . ق يف الواقع طبّ كما تُ   ولةة للدّ زات اليهوديّ املميّ 
 . شريعالتّ  /  ةاجلوانب القانونيّ  -  ةولة اليهوديّ الدّ 

 رابط قانون أساس: إسرائيل دولة القومّية للّشعب اليهودّي. 
 سرائيل.  إيف   مسيّ عليم الرّ د أهداف جهاز التّ القانون حيدّ   . مسيّ عليم الرّ قانون التّ 

  ة تذويت قيم دميقراطيّ   ،ولة الوالء للدّ  ، نسانة اإل بية على حمبّ الرتّ هدافه املختلفة: ) أمن،  
  سرائيليّ اث اإلرض وتعليم الرتّ عب واألة الشّ ( من ضمن ذلك حمبّ بداعواإلللمعرفة 

 . / القانون يؤّكد أمّهّية الثّقافة اليهوديّة يف املدارس  ة قاليد اليهوديّ التّ والعادات و 
   .احة يف قطاع العملم العمل والرّ يّ أد عدد ساعات العمل و القانون حيدّ   .احة قانون ساعات العمل والرّ 

  ّم اجلمعة أيّ   –لليهود. لغري اليهود    سبوعيّ أبت كيوم راحة د يوم السّ القانون حد،  
   .حد حسب اختيارهمواأل بتالسّ 

القانون يتعّلق يف احلاالت اّليت ال يوجد فيها تشريع رئيسّي / تشريع قضائي آخر يعاجل    . قانون ُأسس القضاء
 قضّية قيد البحث. 

  ّسس  أّتاذ القرارات ًبالعتماد على " ال يف هذه احلالة (  ه احملاكم )القضاة القانون يوج
يت ال يوجد فيها تشريع  احلاالت الّ   يف . "سرائيل إ ل واالستقامة يف تراثالعد، ةيّ احلرّ 

 قيد البحث.  ةذي يعاجل القضيّ آخر الّ  تشريع قضائيّ  / رئيسيّ 
كن استئجارها فقط  ( مي يمتمبا فيها أراضي الكرين كيّ ولة ) أراضي الدّ  د أبنّ القانون حُيدّ   . قانون أساس أراضي إسرائيل

 . بيعها  يسول
  ّلى مدار سنوات من  شراؤها ع  يت تّ يمت الّ الكرين كيّ  القانون للحفاظ على أراضي   اُعد

 . يف البالد   جل تطوير االستيطان اليهوديّ أقبل اليهود من 
 هذا   نّ عي أب. هنالك من يدّ ()عامّ  موضع خالف مجاهرييّ   )القانون وطريقة تطبيقه

خرية طرأت  نوات األالعرب وجيب إلغاؤه. يف السّ  ز بشكل واضح ضدّ القانون مييّ 
   . ت على طريقة تطبيقه(تغيريا

 . ة سالميّ إة و ديّ زير يف مناطق يهو انع تربية اخلنالقانون مي  .قانون منع تربية اخلنازير
 زير ا املنع فقط لرتبية اخلن / زيراالقانون ال مينع أكل حلم اخلن.   
  .منع تربية اخلنازير ينبع من مكانته الّرمزيّة والّتارخيية الّسلبّية يف الّدين اليهودّي 

رة على املأل يف  ة عرض وبيع املخبوزات املخمّ جاريّ التّ  القانون مينع أصحاب احملالّ   . ة نون عيد املصّ قا
 . خالل عيد الفصح  ، مناطق اليهود

  رة كل املخبوزات املخمّ أالقانون ال مينع . 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/amadotlarabic2020.pdf
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ى الكارثة  لتخليد ذكر   اخاصًّ  ايومً   من نيسان العربيّ   27يوم    د القانونحيدّ   .قانون ذكرى الكارثة والبطولة 
 . والبطولة

  )هذا التاريخ يتغرّي حسب التقومي امليالدّي( 
  عب اليهوديّ سرائيل بتاريخ الشّ إالقانون عن صلة دولة   يعرب . 

ا  هنّ أني رغم  ازيّ تشمل عقوبة املوت( على جرائم النّ ة ) عقوًبت خاصّ  د القانونحيدّ   .ني وأعواهنمازيّ قانون مقاضاة النّ 
 .  خارج حدودهاولة و حصلت قبل قيام الدّ 

  .العقوبة تتعّلق ًبجلرائم اّليت نـُّفذت ضّد الّشعب اليهودّي 
 . يف إسرائيلة ذاعة العامّ يشمل القانون أهداف اإل  . ذاعةقانون سلطة اإل

   وتطوير الّلغة العربيّة وتراث إسرائيلومن ضمنها تعزيز . 
  ة ينيّ الق يف نطاق حماكمهم الدّ واج والطّ سرائيل ملزمون ًبلزّ إطين  موا  كلّ   د القانون أنّ حيدّ   .ة ة اليهوديّ ينيّ قانون احملاكم الدّ 

 وراة. سرائيل حسب التّ إلك جيري زواج اليهود وطالقهم يف وعلى ذ
دين   أبيّ   ذين ال يؤمنونللمواطنني الّ   واج املدنّ ولة ًبلزّ الدّ : تسمح  2010  جتديد /) حتلنة 

) . 
 . ز العامّ احليّ  –ة ولة اليهوديّ الدّ 

قانون أساس: إسرائيل دولة  )  ة مسيّ الرّ حسب القانون / الّلغة  ولة لغة الدّ الّلغة العربيّة هي    . ةغة العربيّ للّ ا  مكانة
   (.2018  / قانون القومّية  لّشعب اليهودي القومّية ل

 . اليهوديّ  الّدولة  عن طابع  سرائيل ويُعرّب إلدولة  مسيّ قومي الرّ هو التّ  قومي العربيّ التّ   . قومي العربيّ التّ 
  ّولة ة يف الدّ ة هي عطل رمسيّ االعياد اليهودي.   
  ّولة  ة تصدر عن الدّ وثيقة رمسيّ  يف كلّ  اريخ العربيّ ي فرض القانون استعمال الت

   .ساهتاومؤسّ 
   .ة تها اليهوديّ  عن هويّ تعربّ  ،دها القانون يت حيدّ الّ   ،ولة رموز الدّ   . ولةرموز الدّ 

  ّني  ومن خطّ  ،تقليديّ   تراثيّ  رمز يهوديّ يت هي جنمة داود الّ  ف من ولة مؤلّ علم الد
)هو   - اليهوديّ   الةمها ألوان شال الصّ  ن  يذ  اللّ  ، بيضون األني واللّ زرقني مساويّ أ

 . ة يف بدايتها( هيونيّ علم احلركة الصّ 
  ّق يف اهليكل يف القدس وعلى جانبيه غصنا  لّ ذي عُ معدان الّ ولة هو الشّ شعار الد

   .زيتون 
   ّىل  إيف العودة  عب اليهوديّ  عن طموح الشّ يعرّب ، "هتكفا" –مل  األ  ،ولة نشيد الد

 . أرضه 
 . واخلاصّ  بني العامّ  – اليهوديّةدولة ال

واي  عالن النّ إد إىل رسالة ولة املستن  ين والدّ فاق حلسم اخلالفات يف قضاي الدّ هو االتّ   . فاق الوضع القائماتّ 
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 . ىل حزب أجودات يسرائيل(ة إيت أرسلتها إدارة الوكالة اليهوديّ )الّ   1947سنة  
  ّني ومتكني العيش  نني والعلمانيّ ة اخلالفات بني املتديّ فاق هو تقليل حدّ هدف هذا االت

 . ولة املزمع إقامتهااملشرتك يف الدّ 
  ّولة: ين والدّ ة يف عالقة الدّ فاق أربع قضاي مركزيّ يعاجل االت 

 يل. بت كيوم راحة لليهود يف دولة إسرائتعريف يوم السّ  -1       
 ة.  مسيّ سات الرّ "كشري" )حالل( يف املؤسّ طعام   / احلفاظ على مطبخ  -2
 . اليهوديّة ريعة حبسب الشّ   انتمّ ياليهود   لدىالق واج والطّ الزّ  -3
 .   يينّ عليم الدّ ار التّ منح استقاللية لتيّ  -4
  ّة عليه وتطبيقه  ظ حملافة اكيفيّ   نّ أ الّ إفاق ُشرّع من خالل القوانني معظم هذا االت

  يومنا هذا. حّت  كاان وال زاال مثار جدل عامّ  ، بشكل مناسب
 

 . تاتيف الشّ  عب اليهوديّ ة وااللتزام املتبادل بني دولة إسرائيل والشّ املسؤوليّ 

 .تات ولة جتاه الشّ ة الدّ مسؤوليّ 
 

  ّولة  يت تعكس مفهوم الدّ ة جماالت والّ تات يف عدّ ولة حنو يهود الشّ ة الدّ ل مسؤوليّ تتمث
 . من بني هذه اجملاالت: عب اليهوديّ الشّ   ة لكلّ لقوميّ كدولة ا

  ّاهلجرة إىل إسرائيل واحلصول    يهوديّ   ذان يتيحان لكلّ ة اللّ قانون العودة وقانون اجلنسي
 . تهاعلى جنسيّ 

  ّتات والعمل على  ة ليهود الشّ ة اليهوديّ ة تعمل على تقوية اهلويّ سات رمسيّ وجود مؤس
الّصهيونّية العاملّية، وزير لشؤون الّشتات، وزير   )اهلستدروت  . هجرهتم إىل إسرائيل
 لشؤون االستيعاب( 

  ّالعامل  أرجاء اليهود املوجودين يف ضائقة يف  ولة ملساعدة د الدّ تتجن .   
 ته ة يهوديّ على خلفيّ  بيهوديّ  من ميسّ   سرائيل يسمح مبعاقبة كلّ إي يف  القانون اجلنائ  

  ا مواطنً   وإن مل يكن  يهوديّ  دّ سرائيل وضإن قام بذلك خارج حدود دولة  إ  و حّت 
 . ا سرائيليًّ إ

 
غم من  ضامن مع دولة إسرائيل ًبلرّ يشعر الكثري من يهود العامل ًبلقرىب والتّ  –ة اهلويّ   . ولةتات ًبلدّ عالقة يهود الشّ 

)يف بعض احلاالت يؤّدي األمر إىل ّتّبط يف "الوالء  كوهنم مواطنني يف دوهلم. 
 املزدوج"(. 

  ّنة نشاطات  على مدار السّ  ة كبريةماليمببالغ تات  يدعم يهود الشّ  – قتصاديّ االعم الد
 . سرائيلإات خمتلفة يف اليّ وفعّ 
  ّخرى  أمن دول   يهوديّة  ماتسرائيل من قبل منظّ إلمبجاالت خمتلفة  – ياسيّ عم السّ الد

   .سرائيلإول لدعم احلكومات يف تلك الدّ  يت حتثّ الّ 
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 بذل اجلهود  ولة ولذلك تُ يف تضامنها مع الدّ ابة جيال الشّ هنالك تراجع يف صفوف األ
 ، إرسالّيات الوكالة اليهوديّة وغري ذلك (. תגלית   / ) مشاريع .ضامن لتقوية هذا التّ 

 تات معطيات حول يهود العامل والشّ 
ة لفهم ) املصطلح مطلوب كخلفيّ 

 . املوضوع(

  يف العامل  مليون يهوديّ  13.5هنالك . 
  ّحدة  % يف الواليت املتّ 40كثر من  أ سرائيل و إ %من اليهود يف40كثر من  أ ز يرتك

   .حناء العامل أة يف  والبقيّ وكندا 
 ارات: ة تيّ ىل عدّ إ حدة ينقسم يهود الواليت املتّ 

 وبعدها   ،افظنييليها جمموعة احمل ، نياالصالحيّ يهوديّة يف أمريكا من كربها جمموعة  أ
ار( وهذا  تي  ال ينتمون أليّ  ذين )وجند الكثري من اليهود الّ   ثوذوكسر جمموعة اليهود األ 
 . رثوذوكسنني من اليهود األة املتديّ غلبيّ أ حيث ، سرائيليّ عكس الواقع اإل

  ّلليهود يف فرنسا، بريطانيا، روسيا، األرجنتني وأملانيا هنالك تركيز كبري إضايف . 
  ّواج املختلط )بني اليهود وغري  خبالف الوضع يف إسرائيل، هنالك نسبة عالية من الز

قاش   يف النّ ا مركزيًّ ة موضوعً ة اليهوديّ ، ولذلك يصبح موضوع احملافظة على اهلويّ د( اليهو 
 . العامّ 

 
 

ات يف يّ األقلّ   مكانة
 . دولة إسرائيل

 

  ّين  دون متييز يف الدّ بحقوق متساوية جلميع مواطنيها   دت دولة إسرائيل يف وثيقة االستقالل منح تعه
 . واجلنس  والعرق

  متنح إسرائيل جلميع مواطنيها حقوق الفرد الكاملة واملتساوية . 
  ّة ة أو دينيّ ة قوميّ مييز يف القبول للعمل على خلفيّ مينع القانون الت . 
  ُواجملاالت   يف احلّيز العامّ  يينّ والدّ  قايفّ عبري الثّ ات واسعة للتّ ات إمكانيّ يّ ى لألقلّ عط  ًبإلضافة إىل ذلك ت

 )ًبملقابل بعض الّدول األوروبـّّية هناك تقييدات على لبس احلجاب وبناء مساجد(  . ةساتيّ املؤسّ 
 

ات  يّ تعبري جمموعات األقلّ 
 . يف احلّيز العامّ 

 . واملؤّسسات

  ّعة  رق/أنظمة متنوّ ولة/الفتات الطّ إسرائيل وقسم من منشورات الدّ  دولة  ة يفخاصّ ة مكانة غة العربيّ لل
 .اأيضً ة  غة العربيّ كتب ًبللّ جيب أن تُ 

  ّم عطلةات كأيّ يّ م األعياد لألقلّ يُعرتف أبي .   
 ة، كلّ خصيّ حوال الشّ ة تنظر يف مواضيع األة خاصّ ة مستقلّ ة حماكم دينيّ وائف غري اليهوديّ بناء الطّ أل  

 . حبسب دينه
  ّم بلغتهم ة منفصلة تعلّ ات املختلفة أجهزة تعليميّ يّ لألقل . 
  ّة قافيّ ته الثّ لفرد الحرتام تراثه وهويّ إىل تربية ا مسيّ عليم الرّ يهدف قانون الت . 

  . سرائيلإات يف  يّ قلّ األمكانة 
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 .يت احلياة املشرتكةوحتدّ  ع القوميّ صدّ التّ  
يف   صدّع القوميّ التّ 

 . إسرائيل
 ( 1967بني اليهود والعرب يف إسرائيل )حدود   تصادم جتزئة/  /  توتّر . 
  ( على األقلّ  سببنيجيب إعطاء )سياسّية   /جغرافّية/ دينّية/ اجتماعّية   / مصدره أسباب اترخيّية . 
  ّ( جيب إعطاء طريقة واحدة على األقلّ رات/ متييز )صدّع بعداء متبادل / توتّ ينعكس هذا الت . 

صدّع  عامل مع التّ طرق التّ 
ب على  غلّ التّ   -القوميّ 

 . ع القوميّ صدّ التّ 

  ّة ة ودميقراطيّ خر يف دولة إسرائيل كدولة يهوديّ سامح وقبول اآلتربية مجيع االوساط على الت . 
  ّنة ة معيّ ديد على حقوق الفرد ومنح حقوق ثقافيّ شالت . 
  ّةركات احلكوميّ ولة والشّ سات الدّ متثيل مناسب يف مؤس .   
  ّة  يّ ة جماالت جتاه األقلّ )اتُّبعت يف إسرائيل يف عدّ ّتصيص موارد خاّصة.  فضيل املصّحح سياسة الت

 . ة(العربيّ 
  ّعات خمتلفة يف الكنيست يت تتيح متثيل جممو ة الّ سبيّ باع طريقة االنتخاًبت النّ ات . 

 . يف دولة إسرائيل ياسةنظام احلكم والسّ  –الث القسم الثّ 
 ة(لطة القضائيّ السّ  ،ةنفيذيّ لطة التّ السّ  ،ةشريعيّ لطة التّ السّ  ،ستوريةاألسس الدّ ) 

 .ةستوريّ األسس الدّ 
 ة املكانة القضائيّ 

 . ة( لوثيقة االستقاللالقانونيّ )
 

  واسع يف إسرائيل   يُوجد حوله إمجاع قومّي رؤي وحلم   عن وثيقة االستقالل تُعرّب 
 ا أن قضاة احملاكم يعتربوهنا مصدرً   ة( ملزمة لوثيقة االستقالل إاّل قضائيّ ة ) مكانة قانونيّ  ال  

   تتعارض الوثيقة بشكل صارخههم يف تفسريهم للقوانني األخرى شريطة أاّل يوجّ   ارئيسيًّ 
 . آخر وواضح مع قانون

  ّإجراؤه على    ذي تّ عديل الّ ة( للوثيقة ازدادت رفعًة منذ التّ القانونيّ ة ) املكانة القضائي
قوانني األساس( ًبالعتماد على روح  ذي يقضي أبنه "جيب احرتام ) قوانني األساس والّ 

  ائد فإنّ وجه السّ و فق التّ .  اإلعالن عن قيام دولة إسرائيل" يت وردت يف املبادئ الّ 
 لتفسري القوانني فقط.  ادرً انتها مل تتغري وهي تُعترب مصمك

اجلدل القائم يف إسرائيل حول تشريع 
  .ولةدستور للدّ 

 ة لفهم املوضوع( املصطلح مطلوب كخلفيّ )
 

  ّذي  الّ ، ه جيب إجراء انتخاًبت للمجلس التأسيسيّ وثيقة االستقالل أشارت إىل أن
 . 1948ل عام تشرين األوّ  ل من يف موعد أقصاه األوّ  ،ولة للدّ  ا سيضع دستورً 

  ًّوبدأ جدل )ال زال   ، 1949سنة   انتخاب اجمللس التأسيسيّ  تّ  اعلى أرض الواقع وفعلي
 من املناسب وضع دستور لدولة إسرائيل؟  هل  :ة ( حول قضيّ يوم ال  حّت  ا مستمرًّ 

  ّستور هي: وثيقة االستقالل  وضع الدّ  و يت يعتمد عليها داعمة الّ االعتبارات الرئيسي
ستور يسهم يف احلفاظ على حقوق اإلنسان يف  الدّ  ؛ أشارت إىل وجوب وجود دستور 

 لديها دستور.     ةميقراطيّ ول الدّ ة الدّ غالبيّ  ، ةميقراطيّ ول الدّ الدّ 
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  ّة  ينيّ األحزاب الدّ  : ستور هي وضع الدّ  و يت يعتمد عليها معارضة الّ االعتبارات الرئيسي
  ون إمجاع عامّ جيب أن يك يل؛ توراة إسرائة تُعارض وضع دستور ال يتالءم مع  اليهوديّ 

يف إسرائيل يُلزم   الوضع األمينّ  ، وجود يف إسرائيلاملغري  األمر  ، ستوروواسع حول الدّ 
بشكل كبري يف   قد ميسّ   بينما سن دستور ليربالّ  لطةللسّ  طوارئات إبعطاء صالحيّ 

 ات.   الحيّ هذه الصّ 
 

 . تسوية "هراري"
 

  ّوكان هذا االقرتاح مبثابة حلّ  1950م به عضو الكنيست يزهار هراري سنة  اقرتاح تقد  
 ستور. وسط بني داعمي ومعارضي الدّ 

 حبيث   ،يع قوانني أساس على مراحل خمتلفة الكنيست تقوم بتشر   ح فإنّ قرتا حسب اال
. عند االنتهاء من تشريع قوانني  ستور املستقبليّ للدّ  ال هذه القوانني أساسً تشكّ 

 ولة. ل دستور الدّ جتميعها لتشكّ   األساس سيتمّ 
 

 . وذلك بناًء على "تسوية هراري"  ستور املستقبليّ فصول الدّ  ُتشكلّ   . وانني األساس يف دولة إسرائيلق
  ّال ُتذكر سنة    ، كل )ُيسمى: "قانون أساس": يف الشّ ّتتلف عن القانون العادي

فبعض  زات أخرى )ومبميّ ،  عىن هبا الدستور(املواضيع اليت يُ يف املضمون ) ؛ شريع(التّ 
ري قوانني  ال مُيكن تغي -اثبتة ة / تشمل على فقرة تقييد/ حمميّ  : كونني األساس تقوان

 . وارئ(مة الطّ ظاألساس حت من خالل أن
  اليومقانون أساس حّت  13يف إسرائيل ت تشريع  . 
  ّهلذه القوانني مكانة   هل : لقوانني األساس   ةهنالك جدل حول تفسري املكانة القضائي

 ؟ ر واحدبل جتميعها يف دستو  قة حّت دستوريّ 
حصل   1995سنة هلذه القوانني مكانة دستورية.  يس ه لابق اعتقد قضاة احملاكم أنّ يف السّ )

هذا هو  و   ،ة عليامكانة دستوريّ  قوانني األساس ل  قضاة احملاكم حيث أعلنوا أنّ  قرار تغيري على 
 يف إسرائيل(. اليوم بع املتّ   الوضع القانونّ 

 
ق إىل:  ة يف إسرائيل ويتطرّ ة / األساسيّ بيعيّ بعض حقوق اإلنسان الطّ ويفّصل ح يوضّ   . تهيّ قانون أساس: كرامة اإلنسان وحرّ 

  ،ك ملّ يف التّ  احلقّ  ، يف احلياة وسالمة اجلسد  جيب معرفة اثنني من هذه احلقوق(: احلقّ )
 ل. نقّ ة التّ يّ حرّ  ،ة يف الكرامة واخلصوصيّ   احلقّ 

  ّذكره يف قانون األساس فقط إذا   ذي تّ الّ  فقرة تقييد: ميكن تشريع قانون يُناقض احلق
ه يف احلقوق  كان القانون املقرتح " ُيالئم قيم دولة إسرائيل ويهدف إىل غاية الئقة" ومسّ 

 املطلوب.  يكون بدرجة ال تتجاوز احلدّ 
  فسري الواسع هلذا القانون واستخدام احملكمة هلذا القانون كذريعة إللغاء قوانني  التّ مسألة
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 .  عامّ  جدل وخالف مجاهرييّ  حوهلا مسألة هي  ،ست تها الكنيسنّ 
 . ة مزاولة العمليّ قانون أساس: حرّ 

 

 

 

 

 

 

  ّة مزاولة العمل. يّ القانون حُيافظ على حر 
  ّذكره يف قانون األساس فقط إذا   ذي تّ الّ  فقرة تقييد: ميكن تشريع قانون يُناقض احلق

ه يف احلقوق  غاية الئقة" ومسّ كان القانون املقرتح " ُيالئم قيم دولة إسرائيل ويهدف إىل 
 املطلوب.  يكون بدرجة ال تتجاوز احلدّ 

  ّيُناقض قانون األساس  ، دة ملدة زمنية حمدّ ب": ميكن للكنيست تشريع قانون غلّ "فقرة الت
 قييد". ق يف القانون اجلديد شروط " فقرة التّ  لو مل تتحقّ حّت  ، هذا
  يعة إللغاء قوانني  كمة هلذا القانون كذر فسري الواسع هلذا القانون واستخدام احملالتّ مسألة

 . عامّ  حوهلا  جدل وخالف مجاهرييّ  هي مسألة ،تها الكنيست سنّ 
 . للّشعب اليهوديّ   دولة القومّية   -قانون أساس: إسرائيل رابط 

 رابط 
 . إىل البالد القدوم   يهوديّ   لكلّ  ه حيقّ د أبنّ وحيدّ   1950تشريع هذا القانون سنة   تّ    .قانون العودة

 نّ /أزواجه أحفاد اليهود و  ، ن/أزواجه أبناء اليهود و  ، ة/ زوج اليهوديّ  ان أيضً لقانون مُيكّ  ا  
 . لوا كيهود(لن يُسجَّ  / هنّ  غم من أهنم على الرّ إىل البالد ) عودةال
  ّولة  دولة إسرائيل هي الدّ  هذا القانون ينبثق من اإلميان أبنّ  ة اليهود يعتقدون أبنّ غالبي

. ًبملقابل  )تفريق(  ا مشروعً  ه مُيكن اعتباره قانوانً ولذلك فإنّ  ، العامليهود   ميع ة جلالقوميّ 
   .اآلخرين ضّد   /هم  ز ضدّ ينظر الكثري من العرب إىل هذا القانون كقانون مييّ 

  ّة إىل  بعة تستند إىل مبدأ عودة أبناء القوميّ يف كثري من دول العامل سياسة اهلجرة املت
 ولة. الدّ 

 . " مسألة " من هو اليهوديّ 
 

  ّمن هو    ـقيق لعريف الدّ واجهت دولة إسرائيل مشكلة يف حتديد التّ  ، ننيعلى مر الس"
 ؟ إىل إسرائيل حبكم "قانون العودة"  عودةالله  ذي حيقّ " الّ اليهوديّ 

  ّلد  وُ هو من  " اليهوديّ  ر أبنّ تقرّ  1970إجراؤه على القانون سنة   ذي تّ عديل الّ يف الت
 . لدينة أخرى" انً د وليس ابة أو هتوّ يهوديّ  ألمّ 
   القانون ال حيّدد ما هو الّتهّود اّلذي ميّكن تعريف اليهودّي وفًقا للقانون ) هتّود

 ارثوذكسي / إصالحي / حمافظ( املوضوع مثار جدل مجاهريي سنوات طويلة. 
 ة. ة اإلسرائيليّ رق املختلفة للحصول على اجلنسيّ د الطّ القانون حُيدّ    قانون اجلنسية 

  يهود العامل   ة لكلّ ولة القوميّ دولة إسرائيل هي الدّ   ن ينبثق من اإلميان أبنّ هذا القانو
حبكم قانون    تلقائيًّا ة ة اإلسرائيليّ اجلنسيّ على  إىل البالد  قادم  يهوديّ  كلّ   صلولذلك حي

 العودة. 
  ّاملكوث املتواصل يف إسرائيل بني  : ةة اإلسرائيليّ طرق أخرى للحصول على اجلنسي  

من يُولد ملواطنني إسرائيليني/ احلصول    / حبكم الوالدة: كلّ  1952-1948نوات السّ 
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  ، سنوات  3ة  ة ومنها: املكوث يف إسرائيل ملدّ ة ًبالعتماد على معايري إضافيّ على اجلنسيّ 
لوزير   اخلية / حيقّ مشروط ًبحلصول على موافقة وزير الدّ   –ة بقدر ما  غة العربيّ معرفة اللّ 

 ولة. م مساعدة كبرية للدّ ن قدّ كّل م  ة لرائيليّ ة اإلسة منح اجلنسيّ اخليّ الدّ 
 .الكنيست -ةشريعيّ لطة التّ السّ 

 . اعضوً  120الكنيست يف إسرائيل تشمل   -الربملان -بنيبيت املنتخ    . الكنيست/الربملان/  ة شريعيّ لطة التّ السّ 
  ّاملختلفة يف اجملتمع. املواقف   /ل سيادة املواطنني واآلراء  متث 
  ّالقوانني.  سنّ   / شريع هي تة وظيفتها األساسي 
  ُقة عن  ة حجب الثّ ع بصالحيّ وتتمتّ  ، احلكومة / ُتصادق على تشكيل لشكّ  ت

 احلكومة. 
  ُذي يراقب ويشرف على سياسة وأعمال  الّ  / عترب جهاز إشراف ومراقبة رمسيّ ت

ة، أدوات  جان، املصادقة على امليزانيّ ة )من خالل املعارضة، اللّ نفيذيّ لطة التّ السّ 
 ة(. برملانيّ 

  ًة املسؤولة عن تشريع  تعترب الكنيست سلطة أتسيسيّ  ، ا ألحد قرارات احملاكموفق
 ستور. الدّ  سنّ /
   ولة. ولة ومراقب الدّ رئيس الدّ  -ولة مثليف الدّ ات رفيعة  شخصيّ  عنّي تُ   /ب  تنتخ . 

قة عن  لثّ ة حجب اع بصالحيّ وتتمتّ  ، احلكومة / ُتصادق على تشكيل لشكّ  تُ   وظيفة الكنيست: تشكيل احلكومة 
 احلكومة. 

 
 املختلفة يف اجملتمع. املواقف   /ل سيادة املواطنني واآلراء  متثّ   متثيل املواطنني. 

 
 القوانني.  سنّ   / شريع ة هي توظيفتها األساسيّ   تشريع وسّن القوانني. 

 
عترب جهاز إشراف ومراقبة رمسّي/ اّلذي يراقب ويشرف على سياسة وأعمال  تُ   إشراف ومراقبة. 

من خالل املعارضة، الّلجان، املصادقة على امليزانّية، أدوات  ة التّنفيذيّ  الّسلطة 
 . ة برملانيّ 

 . ولة. ولة ومراقب الدّ رئيس الدّ  -ولة مثليف الدّ ات رفيعة  شخصيّ  عنّي تُ   /ب  تنتخ    انتخاب / تعيني أصحاب وظائف عليا. 

ة املسؤولة عن تشريع  سيسيّ تعترب الكنيست سلطة أت ، ا ألحد قرارات احملاكموفقً   سلطة أتسيسّية. 
 ستور. الدّ  سنّ /

 . ئتالفاال
 

  )عضاء أ ة  ة أغلبيّ ل سويّ االئتالف تشكّ كبل   /أحزاب  قوائم /  )يف الغالب
 ل قاعدة دعم للحكومة يف الربملان/ الكنيست. يت تشكّ الكنيست يف الربملان والّ 
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 القوائم / الكتل / إبرامها بني األحزاب  يت يتمّ الّ ئتالفية  تعتمد على االتفاقيات اال  
 ل احلكومة. يت تشكّ الّ 

 .احلكوميّ   الكنيست غري املشاركة يف االئتالف / كتل  / أحزاب  قوائم  . املعارضة
 من أعضاء االئتالف ومن نصف    قلّ أ  أصغر/ دد أعضاء املعارضة عادة يكون ع

 أعضاء الربملان )ًبستثناء حاالت احلكومة االنتقالية(. 
  عرض بديل   /  اإلشراف على السلطة  /  لسلطة. انتقاد ا 1ظائف املعارضة:  و

   .للسلطة 
 شريع ويف جلان الكنيست. . املشاركة يف التّ 2

  .القائمة الكتلة /  
 ة لفهم املوضوع( ) املصطلح مطلوب كخلفيّ 

  كتلة   ون أعضاء قائمة سمّ يف الكنيست يُ  / الكتلة  احلزب القائمة /  ممثلو / . 
  ّواحدة. كتلة   /مة  ل حزًبن يف الكنيست قائمن املمكن أن يشك 

 ة القرارات. تُتخذ غالبيّ  ه فيه أعمال الكنيست و في قام ي  ذيالّ   املركزيّ   اجلسم   .هيئة الكنيست 
  ّكنيست هم أعضاء يف هيئة الكنيست   عضو 120  ــال كل . 
  ة أصوات أعضاء  ا لغالبيّ خذ القرارات وفقً تّ نقاشات اهليئة تقام يف قاعة اهليئة وتُـ

ا  ة وفقً ة خاصّ يت تتطلب غالبيّ القضاي الّ   قاش )عدانّ  يف الالكنيست املشاركني
 . للقانون( 

  ّمناقشتها يف اهليئة: اقرتاح جلدول االعمال،  يت تتمّ ة الّ املواضيع األساسي
 قة. استجواب، اقرتاح قانون أو اقرتاح حجب الثّ 

من عمل أعضاء الكنيست هو مشاركتهم يف نقاشات جلان   جزء أساسيّ   . جلان الكنيست
يف  الكتل   /ل القوائم  ا لنسبة متثيحتديده وفقً  جان يتمّ مثيل يف اللّ ست )التّ الكني

 جان(. ة يف اللّ تالف هناك أغلبيّ ئاالكتل    /الكنيست، لقوائم 
  ّة،  دة )مثل: امليزانيّ ة( تناقش مواضيع حمدّ ابتة ومنها اخلاصّ جان )منها الثّ الل

 ملرأة(. ة، مكانة ابية، العمل، الرفاه والصحّ االقتصاد، الرتّ 
  ّقاش )جيب ذكر مثالني(: تداول تفاصيل اقرتاح قانون وصياغته،  مواضيع الن

حتويله   ذي تّ أمر آخر الّ   ني وأيّ ، نقاش مع خمتصّ انويّ شريع الثّ املصادقة على التّ 
 جنة على يد الكنيست.لنقاشات اللّ 

 فاصيل، استشارة)االستفسار عن التّ  : حتسني جودة العمل الربملانّ تهاوظيف 
 ، مشاركة اجلمهور(. نيخمتصّ 

 
 .)يف الكنيست(  ةمهيديّ القراءة التّ 

 )تتعّلق ًبقرتاح قانون شخصّي(
  ّمبصادقة رائسة    ذي مرّ عضاء الكنيست والّ أحد أمن قبل   اقرتاح قانون شخصي

 صويت يف اهليئة. طرحه للتّ  ليتمّ  ، الكنيست
  ّة  ة جلنة الكنيست املختصّ ر ملعاجل رّ ه ميُ ة فإنّ إذا حصل االقرتاح على تصويت األكثري
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  اليةًبلقراءة التّ  ياغة لتمرّ يت تتداول تفاصيل اقرتاح القانون وتعمل على تصميم الصّ والّ 
 ا توصي برفض االقرتاح. أو أهنّ  األوىل  /
  ة(. مهيديّ ة من القراءة التّ ة معفيّ  حكوميّ نيانو )اقرتاحات ق 

 
ت املصادقة عليه  ذي متّ " الّ ست على "اقرتاح قانون حكوميّ تصويت يف هيئة الكني  .)يف الكنيست(   القراءة األوىل

يف   ذي مرّ " الّ أو على "اقرتاح قانون شخصيّ  ، يع شر يف جلنة الوزراء لشؤون التّ 
 ة. مهيديّ القراءة التّ 

 يت  ة، والّ نقله ملعاجلة جلنة الكنيست املعنيّ  ، فيتمّ ةغلبيّ إذا فاز االقرتاح مبوافقة األ
  الية القراءة التّ يف   اغة لتمرّ قانون وتعمل على تصميم الصيّ تتداول تفاصيل اقرتاح ال

 . ا توصي برفض االقرتاحأو أهنّ   الثّانية /
  ّظات على صيغة  عضو كنيست طرح حتفّ  كلّ   جنة من حقّ يف إطار نقاشات الل

 بعض بنود القانون.   
مناقشته يف جلنة الكنيست ومن    اءة األوىل تتمّ بعد املصادقة على االقرتاح يف القر   )يف الكنيست( .الثةانية والثّ القراءة الثّ 

 . صويت يف اهليئةطرحه للتّ  يتمّ  ثّ 
  ّعليها ال تصادق ت الكنيست على كل واحد من بنود القانون وتصادق/ تصو ،  

جنة  رحت يف نقاشات اللّ يت طُ ظات أعضاء الكنيست الّ على حتفّ  وذلك بناءً 
 . انية()القراءة الثّ 

  ّت الكنيست  انية، تصوّ قرتاح القانون يف إطار القراءة الثّ ال هائيّ شكيل النّ بعد الت
 ، تصادق عليه أو ترفضه )قراءة اثلثة(. على القانون ككلّ 

  ّالثة، يوقع عليه رئيس الكنيست، رئيس  بعد املصادقة على القانون يف القراءة الث
  تمّ ، ومن ث يذي لوزارته عالقة مبوضوع القانونولة والوزير الّ احلكومة، رئيس الدّ 

 تفعيله.  ت ويتمّ جالّ نشره يف السّ 
 

ة )احلكومة جيب عليها احلصول  أداة لإلشراف على احلكومة يف األنظمة الربملانيّ   . قةتصويت حجب الثّ 
 على ثقة الربملان(. 

  ّقة  حجب الثّ على صويت للربملان القدرة على إهناء فرتة عمل احلكومة بواسطة الت
 عنها.

 قبوله   قة عن احلكومة يتمّ صويت على حجب الثّ لتّ مبوجب القانون يف إسرائيل، ا
ون عن  يعربّ  ، أغلبّية مطلقة ( اعضوً  61ة أعضاء الكنيست ) غالبيّ  فقط يف حال أنّ 

 دعمهم ملرشح بديل ليشغل منصب رئيس احلكومة. 
  ة استثنائيّ ولة لسنة واحدة )ويف حاالت  ة الدّ د ميزانيّ ولة حيدّ ة الدّ قانون ميزانيّ   . ةقانون امليزانيّ 

 لسنتني(. 
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   م أولويهتا يف مجيع جماالت  ، وعلى سلّ الكنيست ملراقبة وانتقاد احلكومةأداة بيد
 . احلياة يف دولة إسرائيل

  ّقة  صويت على حجب الثّ ة هو مبثابة التّ عدم املصادقة على اقرتاح قانون امليزاني
 . / إسقاطها احلكومة  انتهاء عمله يعين أنّ أي   –ومة  عن احلك

  ة، ولكن  من خالل امليزانيّ  كومة ات ألجسام من خارج احلميزانيّ ممنوع ّتصيص
ة  ا ملعايري عامّ م وفقً عم مقسّ ة، وهذا الدّ اليّ ة الفعّ خصيص لنوعيّ جيب حتديد التّ 

 ومتساوية. 
  .احلكومة -ةنفيذيّ لطة التّ السّ 

ن وضع وحتديد  وهي املسؤولة ع  ّدولة،ة يف النفيذيّ لطة التّ احلكومة هي السّ   . ةنفيذيّ لطة التّ السّ 
 ولة( يف خمتلف جماالت احلياة. دارة شؤون الدّ إياسة وتطبيقها )السّ 
  ّتشريعلتقوم ًب  ، ةتُبادر احلكومة إىل تقدمي اقرتاح قوانني حكوميّ   –شريع  يف جمال الت  

 وارئ. أنظمة الطّ   قّرروتُ   ،املختلفة ة واألوامر نظم لأل الثّانوي 
  ّات  ال يقع يف نطاق صالحيّ  ، ولةالدّ   ًبسم / جمال  عمل حيق للحكومة القيام أبي

 مينع ذلك.  يكون عائق قانونّ  الّ شريطة أ ، خرى سلطات احلكم األ
  ( ة. كوهنا حكومة برملانيّ   )على ثقة الربملان بعد احلصول  قوم بعملهااحلكومة ت 

 ة تشكيل احلكومة يف إسرائيلعمليّ 
 . ة لفهم املوضوع(املصطلح مطلوب كخلفيّ )

 

 ا على أحد  ة تشكيلهولة إبلقاء مهمّ يقوم رئيس الدّ  ، احلكومة   عند احلاجة لتشكيل
 رئيس أكرب كتلة يف الكنيست(.  عادة يُكلَّف أعضاء الكنيست )

 ة خالل  يف تشكيل حكومة ائتالفيّ  ( إذا مل ينجح )رئيس أكرب كتلة يف الكنيست
أو تكليف   اا إضافيًّ يومً  14ــ  ب ة منيّ ولة متديد الفرتة الزّ لرئيس الدّ   يحقّ ف ا يومً  28

 . ة تشكيل احلكومةعضو كنيست آخر مبهمّ 
  ّرئيس   فإنّ  ،ة تشكيل احلكومة ف مبهمّ يف حال جناح عضو الكنيست املكل

جل  ألطها العريضة على الكنيست وزراء يف حكومته وخطو يقوم بعرض ال احلكومة 
 . احلصول على ثقتها

 . واسعة  –  قةة ضيّ حكومة ائتالفيّ 
 م املوضوع( ة لفه) املصطلح مطلوب كخلفيّ 

  ّقة من  ضيّ  صغرية /قليلة /ة ائتالف يعتمد على دعم أغلبيّ  :ة ضيقةحكومة ائتالفي
 .  أعضاء الكنيست

  ّمن أعضاء   اة كبرية نسبيًّ ائتالف يعتمد على دعم أغلبيّ  :واسعة  ة حكومة ائتالفي
   . الكنيست

 ة حكومة وحدة وطنيّ 
 ة لفهم املوضوع( املصطلح مطلوب كخلفيّ )

 ل  يت تشكّ يف الكنيست والّ الّنّدان د على شراكة بني األحزاب الكربى  احلكومة تعتم
 .  اواسعً  ابدورها ائتالفً 

  أزمة   حلّ  ؛ ولة يف الدّ  ياسيّ لحفاظ على االستقرار السّ ي ل عسّ الهذه احلكومة  هدف
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ع هبا احلكومة يف حالة  يت تتمتّ ة الّ رعيّ زيدة الشّ   ،يف الكنيستاحلزيّب   /  ياسيّ عادل السّ التّ 
   وارئ.زمات أو حاالت الطّ األ

ياسة احلكومة: وضع السّ صالحّية   /  وظيفة 
 . وتنفيذها

  ة  مسؤوليّ  ضمن  واقعة يف اجملاالت املختلفة الاّتاذ القرارات وحتديد خطوط العمل
 . ة سات( احلكوميّ املكاتب )املؤسّ 

القيام   وظيفة :  احلكومةصالحّية   /  وظيفة 
لطات عمل ال يقع ضمن نطاق السّ   بكلّ 

  .خرىاأل

  ّات سلطات  ال يقع يف نطاق صالحيّ  ، ولةعمل ًبسم الدّ  للحكومة القيام أبيّ  حيق
د  يت حُتدّ ة الّ للقاعدة العامّ  ادها القانون )هذا األمر يُعترب استثنائيًّ يت حدّ خرى الّ احلكم األ

 دها هلا القانون فقط(. يت حدّ ات الّ الحيّ ة العمل و فق الصّ نفيذيّ لطة التّ للسّ  حقّ 
 لذلك   .ة الحيّ ة عن طريق استخدام هذه الصّ حبقوق اإلنسان األساسيّ  وز املسّ ال جي

 جيب أن يكون القانون صرحًيا يف هذا الّشأن. 
شريع  التّ :  احلكومة  ة صالحيّ وظيفة /

 .انويّ الثّ 
  ّة. لطة احملليّ هو تشريع قوانني بواسطة احلكومة / الوزراء/ السّ  انويّ شريع الثّ الت     

 . ة مساعدة(تشريع قوانني حمليّ  ، إصدار أوامر ، شريع أنظمة وذلك عن طريق: ت)
  ّوحتقيق أهدافهاالقوانني وتطبيق  تنفيذ متكني أو تسهيل عملّية شريع هو هدف هذا الت  

 .  ئيسيّ شريع الرّ تها( الكنيست من خالل التّ ها )سنّ توضع يتالّ 
 لكنيست. ادر عن االصّ   ئيسيّ شريع الرّ مع التّ  انويّ شريع الثّ التّ   تناقض  نعمي 
 إلشراف ورقابة جلان الكنيست.  انويّ شريع الثّ التّ  خيضع 

وضع أنظمة   : صالحّية احلكومةوظيفة/  
 الّطوارئ.

 أمن اجلمهور   احلكومة خمّولة بوضع أنظمة طوارئ هبدف محاية الّدولة، احلفاظ على
 وتقدمي اإلمدادات واخلدمات الّضروريّة للمواطنني. 

 أهنّ ما ميّيز هذه األنظمة رغم كوهن ، عدا  ا تتغّلب على تعليمات القوانني )ا تشريًعا اثنويًّ
قوانني أساس حممّية: قانون أساس: كرامة اإلنسان وحّريّته، قانون أساس: حّريّة مزاولة  

 العمل، قانون أساس: الكنيست(. 
  ن عن حالة  سرائيل ميكن وضع أنظمة الّطوارئ فقط يف حالة اإلعال القانون يف إحسب

عن حالة طوارئ منذ    أعلنت الكنيست   عمليًّامن قبل الكنيست(.  الّدولة )الّطوارئ يف
 .  قيام الّدولة، ويتّم جتديدها سنويًّ

 . املشرتكة  /ة اجلماعيّ احلكومّية  ة  املسؤوليّ 
 

    ّحّت  ، خذها احلكومةيت تتّ الّ القرارات مجيع ة ل مسؤوليّ تحمّ يوزير يف احلكومة  كل  
 اذ هذا القرار.  يت عارضت اّتّ ة الّ لو كان هذا الوزير من األقليّ 

  ّذته  اّتّ   على قرار وزير انتقاد أو االعرتاض  ه ال جيوز أليّ ة فإنّ حبكم هذه املسؤولي
 . هذا القرار يف الكنيست  صويت ضدّ أو التّ   احلكومة بشكل علينّ 

  يتتقع يف الوزارة الّ يت ة األعمال واألفعال الّ ل مسؤوليّ تحمّ يوزير يف احلكومة  كلّ     .ةة الوزاريّ املسؤوليّ 
في الوزارة  ا نشاطات وأعمال موظّ يضً أة تشمل  هذه املسؤوليّ  -يقف على رأسها  

 أمام احلكومة والربملان.     -سواء كانت بعلم الوزير أو دون علمه
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 تقدمي   ، عن أعمال ونشاطات وزارته للكنيست م تقارير قدأن يُ ر  وزي كلّ   واجب
  قع عليه تو  ،ق بوزارته متعلّ  دول األعمالجل اتاقرتاحت،  استجواًبعن  االجاًبت 

 يت تقع ضمن نطاق وزارته. ة عالج املشاكل الّ مسؤوليّ 
  ّال  و  فقط،  ولةمام اجلمهور يف الدّ أوزارته  الوزير عن ة  سؤوليّ مب  تتعّلق  ةة الوزاريّ املسؤولي

ض الوزير  يت قد تُعر ّ ة الّ خصيّ ة الشّ خبالف املسؤوليّ ة )ة القانونيّ اهتا املسؤوليّ حتمل يف طيّ 
تقصري من   و أيّ أة خمالفة للقانون  ة يف حال وجود شبهات جنائيّ للمساءلة القانونيّ 

 قبله(. 
 

   .ةجان الوزاريّ اللّ 
 ة لفهم املوضوع( ) املصطلح مطلوب كخلفيّ 

  ُاذ  واّتّ  ، نةيف قضاي معيّ  ّنقاش تة للأو مؤقّ  ة دائمة للجان وزاريّ  اتصالحيّ  احلكومة عطي ت
 . لتنجيع عملها ذلك القرارات ًبمسها و 

  ّوإذا    ،ة أمام احلكومة جان الوزاريّ على قرارات اللّ  عرتاض / االستئنافاال  يروز لكّل   حيق
ثابة قرار احلكومة  مبرارات ُتصبح هذه الق ،ده ه حمدّ خالل فرته زمنيّ ، ذلكفعل مل ي 
 .  مجعهاأب
  ّؤون  ة للشّ وزاريّ جنة ال : اللّ ائمة ) جيب ذكر اثنتني( ة الدّ جان الوزاريّ من بني هذه الل

ة لشؤون الوسط  جنة الوزاريّ اللّ  ،ر( املصغّ  مينّ األ ت: اجمللس الوزاريّ يني ة )الكابمنيّ األ
ة   جنة الوزاريّ اللّ   ،شريعة للتّ جنة الوزاريّ اللّ  ، ةؤون االقتصاديّ ة للشّ جنة الوزاريّ اللّ   ،العريبّ 

ة لتحقيق املساواة بني  جنة الوزاريّ اللّ  ، ةمسيّ قوس واملراسيم الرّ الطّ و موز لرّ شؤون ال
 اجلنسني. 

 
 
 

 . ةلطة القضائيّ السّ 

زاعات بني املواطنني  ذي حيسم يف النّ الّ  ة والعليا( املركزيّ  ، لحجهاز احملاكم )الصّ   . احملاكم  –ة  لطة القضائيّ السّ 
 لطات احلاكمة. نفسهم وبني املواطنني والسّ أ
  ذ وفق  نفَّ لطات تُ سّ عمال ونشاطات املواطنني والأذا ما كانت إاحملاكم  تفحص

 )هي املخّولة بتفسري القانون(.   القانون
  ّة. نفيذيّ لطة التّ ة أعمال السّ تشرف على قانوني 
 ة من خالل  شريعيّ لطة التّ ة االشراف على السّ ا متلك صالحيّ هنّ إف ، احملاكم وفق قرار

  هناك خالف حول عيد العامّ . على الصّ ساسة وتفسريها لقوانني األقابة القضائيّ الرّ 
 هذا املوضوع. 
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 . ة ة يف قراراهتا القضائيّ ة مستقلّ لطة القضائيّ السّ   . ةلطة القضائيّ ة السّ استقالليّ 

  ّومبدأ سيادة القانون   ، املنصف جراء القانونّ يف اإل هبدف ضمان تطبيق احلق
 . واحلفاظ على ثقة اجلمهور ًبجلهاز القضائيّ 

  ّمثالني(:  ة قواعد )جيب ذكر ضمان هذا املبدأ بواسطة عدّ  يتم 
 خاضعون للقانون، ويصدرون قراراهتم وفق القانون فقط. القضاة   -سيادة القانون 

  ،ابعة للكنيست ة التّ ده جلنة املاليّ راتب القضاة عال  وحتدّ  -شروط تشغيل القضاة 
ى القاضي أن ي شغل  ظر علحيُْ  ا، عامً  (70قاعد ) سن التّ حّت  يستمرّ  عمل القضاة 

ولكن   ،بسبب خمالفات خطرية قد يُفصل من عمله القاضي  ، منصب سياسيّ   أيّ 
حصانة إزاء   -حصانة القضاة ؛ يت يصدرهاليس بسبب مضمون قرارات احلكم الّ 

)   حقيق اجلنائيّ ة وإزاء التّ قد تنبع من قرارات حكم قضائيّ  اّليت   ةة املدنيّ املسؤوليّ 
 للحكومة(.   بدون مصادقة وتصريح من املستشار القضائيّ 

و متّس أبمن  أ ظام االجتماعيّ يت متّس بسالمة اجلمهور والنّ ينظر يف خمالفات القانون الّ   .اجلنائيّ   لقضاء()ا  القانون
 ر املشر ّع فرض عقوبة على املخالفني هلذه القوانني(. وقد قرّ ولة ) الدّ 
  ّات. روف واحليثيّ القضاء يفحص ضرورة فرض عقوبة وحيّدد ما هي العقوبة حسب الظ 
  ّسة. مة أو مؤسّ هو شخص أو شركة أو منظّ  / املدَّع ى عليه  هم ع ي ة واملتّ ولة هي املدَّ الد 
  ّعقوبة املوت يف  ة.  جن أو غرامة ماليّ ميكن أن تكون السّ  العقوبة يف القانون اجلنائي(

 حاالت اندرة(. 
 .زاعات بني شخص وآخرينظر يف جمال النّ   . املدنّ )القضاء(  القانون  

  ّرفني حسب القانون واألّدلة. لطّ زاع بني ايف النّ  القضاء يبت 
  َّى  ع  واملدَّ )الّدولة أو سلطة حمّلّية(  سة  مة أو مؤسّ ي هو شخص أو شركة أو منظّ ع  املد

 . سة مة أو مؤسّ شخص أو شركة أو منظّ  اعليه هو أيضً 
  ّعلى   خذ قرار يفرض إلزام مالّ تّ ة ويف هناية احملاكمة يُـ ال توجد عقوبة يف احملاكمة املدني

 . خرآ مر أاسر أو تنفيذ رف اخلالطّ 
 . لححمكمة الصّ 

 . ني(نني اخلارجيّ  ) للممتح  
 البالد(.  يف كلّ   حمكمة  30طة أو كبرية ) مدينة متوسّ  يف كلّ   ةموجود 
  ّاة صغرية نسبيًّ ة وخمالفات جنائيّ يف حماكمات مدنيّ   تعاجل وتبت . 

 ة احملكمة املركزيّ 
 . ني(نني اخلارجيّ  )للممتحّ 

  ّيف البالد.   ( مدن6)   موجودة يف ست 
  ّخمالفات كبرية )جرائم(.   /  ة حول مبالغ كبريةيف قضاي مدنيّ   تعاجل وتبت 
 حمكمة   ال أيضً لح وتشكّ قرارات حمكمة الصّ   الستئناف ضدّ صالحّية اة لمحكمة املركزيّ ل

 ة. داريّ ؤون أو القضاي اإلللشّ 
 . ها يف القدس مقرّ   . احملكمة العليا
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 ة. العليا على قرارات احملكمة املركزيّ  اتالستئنافا  العليا صالحّية للمحكمة   . ني(نني اخلارجيّ  )للممتحّ 
  ُدىن درجًة. للمحاكم األ عترب سابقة مْلز مة قرار احملكمة العليا ي 
  ّولة  عي املواطن ويقاضي الدّ ي هذه احملكمة وظيفة حمكمة العدل العليا حيث يدّ تؤد

 ) إصدار األوامر ( ه.  كب حبقّ ظلم ارتُ  بسبب
 حدى وظائف احملكمة العليا(. إ)  حمكمة العدل العليا  . ل العلياحمكمة العد

  ّولة أو هيئات  قرارات سلطات الدّ  مة االلتماس ضدّ شخص / منظّ  ن كلّ تتيح أو متك
 أو مّست حبقوقه.   ابت له ظلمً سبّ ا يت يعتقد أهنّ ة( الّ ة )عامّ وأجسام حكوميّ 

  ُيت تعاجلهاالّ خرية يف القضاي وىل واأل ة األ رجة القضائيّ عترب الدّ ت . 
  اواحدً  ولة )جيب ذكر مثاالً عمال سلطات الدّ أر تلغي قرارات أو  أوام تعمل من خالل  

اجمليبة   / أمر من حمكمة العدل العليا   -أو أمر مشروط  (: أمر احرتازيّ على األقلّ 
 . للمثول أمام احملكمة وعرض موقفهيف االلتماس    /ى عليه ع  للمدَّ 

ة ويقضي بتجميد الوضع  يف القضيّ ( )الّدولة ومؤّسساهتابة  ى للمجيعط  أمر يُ   –ت  أمر مؤقّ 
يت يدور احلديث فيها عن  ى يف احلاالت الّ عط  القائم اىل حني االنتهاء من حبث االلتماس )يُ 

 . لطات( غيري من قبل السّ خطوات غري قابلة للتّ 
قبول   مفهومه و أداول والبحث يف االلتماس ومعناه أمر يصدر يف هناية التّ  -أمر هنائيّ 

 ف والعمل. صرّ ة التّ سبة لكيفيّ لطة وتوجيها ًبلنّ الغاء قرار السّ  ، االلتماس يف احملكمة
ة  شريعيّ لطة التّ من قبل حمكمة العدل العليا( على السّ  )بشكل عامّ  رقابة اجلهاز القضائيّ   . ةقابة القضائيّ الرّ 

 ة. نفيذيّ والتّ 
  ّيف إبطال قوانني  الّثورة الّدستوريّة /  " ستوريّ سرائيل منذ "االنقالب الدّ إى ذلك يف يتجل  

 ساس.تتعارض أو تتناقض مع قوانني األ 
  ّب هي موضع خالف مجاهرييّ قابة القضائيّ قة ًبلرّ ة احملاكم املتعلّ صالحي   ة ونطاقها املناس 

 يف إسرائيل. 
 ة. شريعيّ ة والتّ ذيّ نفيلطة التّ عمال ونشاطات السّ أل احملكمة يف سياسة توسيع جمال تدخّ   . ة الّية القضائيّ الفعّ   

  ّة أو صواب اعتبارات أو تقديرات احلكومة يف  جيد ذلك تعبريه يف فحص معقولي
 ة. ستوريّ ورة الدّ عيينات والقرارات املختلفة والثّ التّ 
  ّقيمّي يف دولة إسرائيل.  -خاضعة جلدل مجاهريي 
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