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 2019مرشد للمعّلم                                                           أيلول 
 

 (  עקרון שלטון החוק ) ראשי פרקים ל  – فصول  يف مبدأ سلطة القانون    -

 

 أمامكم فصول لتدريس موضوع سلطة القانون. 
 

 املضمون؛ املهارات، القيم، ويشرح مبدأ سلطة القانون. : يعرض أهداف املوضوع يف جماالت:  القسم األّول 
 

 :  يعرض جداول للمقارنة بني أنواع املخالفات للقانون، ومتارين للّتدّرب على املوضوع. الثّاينالقسم 
 

 (1.)لها مكّملة وإنّما عليها، المصادق التّدريسيّة الكتب  في الموضوع لتدريس بديلا  ليست الفصول هذه* 

 

 : األهداف  -
 

 : يف جمال املضمون   -أ

 أن يفهم الّتالميذ معىن/ ماهّية سلطة القانون واهلدف من سلطة القانون يف الّدولة الّدميقراطّية.  -

 دميقراطّية  هو الّشعب ) مجيع املواطنني (. أن يفهم الّتالميذ أّن مصدر القانون يف دولة  -

 القانون هو أحد املبادئ الّدميقراطّية. أن يفهم الّتالميذ أّن مبدأ سلطة  -

 أن يفهم الّتالميذ أّن مبدأ سلطة القانون يعتمد على قسم من املبادئ الّدميقراطّية.  -

 أن يتعرفوا على املمّيزات الّثالثة الّضروريّة لتحقيق مبدأ سلطة القانون يف دولة دميقراطّية؛ عاّم، علين وواضح.  -
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 اك مفاهيم خمتلفة ملبدأ سلطة القانون. أن يعرف الّتالميذ أّن هن -

 أن يفهم الّتالميذ املخاطر اّليت تصيب اجملتمع نتيجة خرق القانون.  -

 أن يتناقشوا يف جمال حدود االنصياع للقانون.  -
 

 : يف جمال املهارات -ب

 أن يقارن الّتالميذ بني أنواع املخالفات وخروقات / خمالفات القانون املختلفة.  -

 املقدرة على الّتوّسع وتطوير الّنقاش يف مضامني القوانني عن طريق االّدعاء وفهم وجوب االنصياع للقانون.  -

 ( 264-263( "أن نكون مواطنني يف إسرائيل" شرعية سلطة القانون )  180-177نظام احلكم والّسياسة يف إسرائيل ) ديسكني    -( 1)

 ( 179.. نظام احلكم والّسياسة ديسكن  265) أن نكون مواطنني يف إسرائيل ص  ئّية عاديّة  أنواع خمتلفة ملخالفة القانون خمالفات جنا  -

 (  266) أن نكون مواطنني يف إسرائيل ص  فساد سلطوي    -خمالفات سلطويّة شخصّية  -

 ( 179نظام احلكم والّسياسة ديسكن     267-266) أن نكون مواطنني يف إسرائيل ص  خمالفات سلطويّة عاّمة    -

 ( 179نظام احلكم والّسياسة ديسكن     267عنف سياسي ) أن نكون مواطنني..    –) أسباب أيديولوجّية (  لفات أيديولوجّية  خما  -

 ( 179نظام احلكم.. ديسكن    272للقانون ، رفض أيديولوجي سياسي، رفض ألسباب ضمريية " أن نكون مواطنني.. ص  رفض االنصياع    -

 (  179نظام.. ديسكن    270، أمر غري قانوين بشكل قاطع ص    271) أن نكون مواطنني.. صانوين  حدود االنصياع للقانون: أمر غري ق  -

2 

 / اجملال القيمّي: يف جمال القيم   -ج

أن يفهم الّتالميذ أن سلطة القانون سلطة عليا، وفوقّية القانون هي أداة مركزيّة يف احلفاظ على الّنظام االجتماعي،   -
هدفها توضيح أّن حّل اخلالفات بني األفراد واجملموعات يف اجملتمع ليست ابستخدام القّوة،  ملنع العنف يف اجملتمع، و 

وإّّنا وفق القانون، وكذلك تذويت هدف سلطة القانون يف احلفاظ على حقوق اإلنسان من قّوة وسيطرة وتعّسف  
 الّسلطات احلاكمة. 

 أن يذوتوا قيمة سلطة القانون.  -

 وجوب االنصياع للقانون، ابستثناء حاالت اندرة االنصّياع ليس اتمًّا.   أن يذوتوا -
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: سلطة القانون يف دولة دميقراطّية حتّدد قواعد الّسلوك بواسطة قوانني ملزمة للمواطنني  مبدأ سلطة القانون  -
على القيم والعادات املتعارف  والّسلطة. هذه القوانني تسّنها الّسلطة الّتشريعّية اّليت تعّّب عن سيادة الّشعب وترتكز 

عليها يف كّل دولة. وجيب أن تكون مساوية يف املضمون والتطّبيق. الّسيادة جيب أن تكون للقانون وليس لألشخاص.  
 القانون يوّضح للمواطنني والّسلطة املسموح واحملظور. 

يسري على مجيع املواطنني، لضمان املساواة. حيّق للمواطن أن يفعل ما حيلو له ما دام ال   عامًّا جيب أن يكون القانون  
نع الّسلطة من القيام أبّي عمّل إذا مل خيّوهلا القانون بذلك.   خيالف القانون. ومتم

 احلفاظ على  ، اّليت متّكن الّتصّرف املقبول لكّل إنسان معيّن يفالوضوح والعلنّية جوانب أخرى لسلطة القانون هو 
تعّسف  واستبداد الّسلطة  القانون ويريد أن يعرف إذا كانت أعماله مطابقة للقانون. انعدام الوضوح والعلنّية يؤّدي إىل 

 واملّس حبريّة املواطن اّلذي ال يعلم كيف سيكون رّد فعل الّسلطة الّتنفيذيّة أو القضائّية على أعماله. 
الّدميقراطّية ، مثل: املساواة واحلّريّة، الّلتان تمعّدان شرطًا ضرورًّيًّ لوجود سلطة  م يف مجيع هذه املمّيزات تنعكس القي

 القانون يف دولة دميقراطّية. 

) اجلانب اجلوهري( وهو احلاجة ملالءمة القوانني لقيم  هناك مفّكرون شّددوا على سلطة القانون من وجهة نظر أخرى  
ّكرون يّدعون أّن سلطة القانون منعزلة عن مبدأ حقوق اإلنسان، بل وجند  العدل واألخالق وحقوق اإلنسان. وهناك مف

توتّ ًرا معها. أحد األمثلة على هذا الّتوتّر هو أبنّه يف اجملتمعات الّدميقراطّية يف كثري من األحيان هناك من يعتقد أبّن  
 القانون املوجود ميّس حبقوقهم أو حبّق بعض املواطنني. 

القانون يسري على اجلميع رغم وجود جدل حوله. سلطة القانون منعزلة عن مبدأ حقوق    -ن وفق مبدأ سلطة القانو 
اإلنسان بل وهناك توتّر / تصادم معها. ففي عّدة جمتمعات ّدميقراطّية هناك عدم اتّفاق فمنهم من يعتقد أّن القانون  

 املوجود ميّس حبقوقهم أو حقوق بعض املواطنني. 

اجلوهري ( وهو احلاجة ملالءمة القوانني لقيم  مصطلح سلطة القانون له جانب أخر )اجلانب  هناك مفّكرون يؤّكدون أن  
العدل واألخالق وحقوق اإلنسان. وآخرون يعتقدون، كما شمرح آنًفا أّن سلطة القانون منعزلة عن مبدأ حقوق اإلنسان  

 لذلك ال يوافقون على هذه اإلضافة. 
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 صياع للقانون خمالفة / خرق القانون وحدود االن 

 مهارات املقارنة   –) املخالفات (  مقارنة بني أنواع اخلروقات 

خمالفة جنائّية   الحظ 
 عاديّة

خمالفة سلطوية  
فساد    –شخصّية  

 سلطوي 

خمالفة سلطوية  
 عاّمة

خمالفة  
أيديولوجّية  

ألسباب 
منّفذ   أيديولوجّية 

املخالفة/  
 املخالف 

شخص يتصّرف  
  – بطريقة نشطة  

 عادة عنيفة. 
 

ليس مستعًدا أن  
يتحّمل مسؤولّية  

 أعماله. 

 صاحب منصب عام 
) ممنتًخب أو مموّظف /  

 مسؤول ممعنّي (. 
ليس مستعًدا أن  
يتحّمل مسؤولّية  

 أعماله. 

صاحب منصب  
)ممنتًخب أو   عام

مموّظف / مسؤول  
 ممعنّي( 

ليس مستعًدا أن  
يتحّمل مسؤولّية  

 أعماله. 

شخص أو  
يعملون بطرق   جمموعة

نشطة دائمة  
مستعد أن يتحّمل   معظمها عنيفة. 

مسؤولّية  
 أعماله. 

 مصلحة شخصية.  مصلحة شخصية.   الّدافع  
من خالل استغالل  

 صالحّيته. 

ملصلحة مجهور  
معنّي أو املصلحة  

العاّمة من وجهة  
نظر املخالف  

 للقانون. 

رغبة تغيري  
رغبة الّتأثري   السياسة 

اجلمهور.  على 
رفض القوانني  

 املوجودة. 
موقف  

 اجملتمع 
 سلبّية 

ألّّنا تشّكل خطًرا  
على الّنظام العاّم  
 وسالمة اجلمهور. 

 سلبّية 
ألّّنا تشّكل خطًرا  

وتمفقد ثقة اجلمهور  
بسلطات احلكم العاملة  

ملصلحة عاّمة  
 الّشعب. 

 سلبّية  
ألّّنا خطر تمفقد  

ثقة اجلمهور  
بسلطات احلكم  

غري العاملة  
ملصلحة عاّمة  

وبسبب الّتمييز   الّشعب. 
احلاصل بني  

 سلبّية 
ألّّنا خطر على  

الّنظام العاّم،  
ومتّس بسلطة  

  القانون. 
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اجملموعات 
 نتيجة املخالفة. 

البعض يبدي  
تساحًما، رغم 

خمالفة القانون  
 ألّّنا لصاحلهم. 

 
 
 

يؤيّدهم   البعض 
بسبب أتييد  

 أيديولوجّيتهم. 
نظرة  

 الّدولة 
هبا خمالفة  ترى  

للقانون وتمطّبق  
طرق فرض  

 القانون. 

ترى هبا خمالفة  
للقانون وتمطّبق طرق  

 فرض القانون.. 

ترى هبا خمالفة  
للقانون وتمطّبق  

طرق فرض  
 القانون.. 

ترى هبا خمالفة  
للقانون وتمطّبق  

طرق فرض  
 4 القانون.. 

 للقانون ألسباب أيديولوجّية سياسّية رفض االنصياع للقانون ألسباب أيديولوجّية ضمرييّة ورفض االنصياع 
 

 سياسّية.  -ضمرييّة عن رفض االنصياع للقانون ألسباب أيديولوجّية  -خيتلف رّفض االنصياع للقانون ألسباب 

الرافض   الرافض األيديولوجي الّسياسي يسعى إىل التغيري والّتأثري على الرأي العام، وابلّتايل للّتأثري على الّسياسة.  
 ّي ال يسعى إىل تغيري أنظمة الّدولة، إّّنا احلفاظ على نقاء اإلميان / االعتقاد وسالمة الفرد األخالقّية. الّضمري 

 الرفض  الّضمريّي فردّي وشخصّي. الرفض األيديولوجي الّسياسي عادة مجاعّي. 

لتحّمل املسؤولّية والّتقاضي بسبب تصّرفهم  لكّن املخالفنَي يف كلتا املخالفتني ال حيرتمون القانون، ولديهم االستعداد 
 ودفع مثن اعتقادهم. 

 

 الفرق بني أمر غري قانوين وأمر غري قانوين بشكل قاطع  
 

 أمر غري قانوين بشكل قاطع  أمر غري قانوين  الحظ 
َمْن ميلك صالحّية يف اجلهاز   َمْن يمصدر األمر 

 العسكرّي أو الّشرطّي. 
اجلهاز  َمْن ميلك صالحّية يف  

 العسكرّي أو الّشرطّي. 
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مضمون / فحوى  
 األمر 

تنفيذ عمل غري منصوص عليه  
 يف القانون / مناقض للقانون. 

تنفيذ عمل غري منصوص عليه يف  
 القانون. 

عمل غري اخالقي واضح. فيه مّس  
أببرًّيء، مّس أبشخاص ال يمشّكلون  

خطًرا، بشكل متطّرف، بدون أسباب 
 مّبّرة. 

نع تنفيذ األمر/ جيب رفضه.  جيب االنصياع / تنفيذ األمر  مرتصّرف متلّقي األ   ميم
الّتصّرف بعد تنفيذ  

 األمر 
متلّقي األمر ميكنه الّشكوى ضّد  

 من أصدر األمر. 
م األمر   ميكن تقدمي مقدِّ

 للمقاضاة. 
ميكن تقدمي متلّقي األمر  

 للمقاضاة إن مل يمنّفذ األمر. 

اكم.   اّلذي أصدر األمر حيم
اكم مبخالفة جنائّية.    ممنّفذ األمر حيم

 املثال
 

أمر بتفتيش بيت دون إذن  
 تفتيش. 

 قتل األبرًّيء. 
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 أسئلة كأمثلة وفًقا لنموذج أسئلة البجروت: 

 أسئلة معرفة: 

 لسلطة القانون يف دولة دميقراطّية.  / األساسّية  من املمّيزات الّثالثة الّضروريّة   اثننياعرض - 1

 بني أمر غري قانوين وأمر غري قانوين بشكل قاطع.  واحًداا واختالفًا واحدً اعرض تشاهبًا  - 2

 

 أسئلة حدث: 

فساد سلطوي، خمالفة سلطويّة   – ) خمالفة جنائّية عاديّة، خمالفة سلطويّة شخصّية أسئلة يف موضوع أنواع املخالفات 
 عاّمة، خمالفة أيديولوجّية. ( 
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خالل الّسفر يف شوارع حيفا رصدت الّشرطة سّيارة خاّصة تسري بشكل مشبوه. بعد أن أوقفت الّشرطة الّسّيارة  -1
قل للمخّيم الّصيفّي  منهم داخل صندوق الّسّيارة. شرح الّسائق أّن سيارة النّ   7ولًدا غري الّسائق، كان    11وجدوا أّّنا تقّل 

 مل حتضر لذلك أسرع يف الوصول للمنطقة وأراد توفري قيمة سفرة مضاعفة، لذلك نقل مجيع األوالد دفعة واحدة. 

 أوقفت الّشرطة الّسّيارة وأخّبت الّسائق أبنّه سيتّم تقدمي الئحة اّّتام ضّدة وسيمستدعى للمثول أمام القضاء. 

 قام هبا الّسائق.  اذكر واعرض نوع املخالفة اّليت-

 اشرح كيف ينعكس هذا الّنوع من املخالفات يف القطعة.  

 

مدير مايل يف مؤسسة حكومّية مّت استجوابه لالشتباه بعدم إدارة ميزانّيته بشكل صحيح. اّدعى املدير أبنّه مل أيخذ  - 2
جل تقدمي خدمات معيّنة للمواطنني،  شاقاًل واحًدا لنفسه. حسب أقواله، صحيح أنّه حصل على ميزانّيتة من الّدولة من أ

لكّنه قّرر أّن هذه اخلدمة أقل أمهّية من اخلدمة األخرى اّليت يقّدمها عادة للمواطنني يف نطاق مسؤوليّته، لذلك وضع  
 األموال، بدون إذن، لصاحل خدمة أخرى. 

 اذكر واعرض نوع املخالفة اّليت قام هبا املدير.  -

 املخالفات حسب أقوال املدير.    اشرح كيف ينعكس هذا الّنوع من
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 أسئلة قطعة: 

إّن خرق القانون ليس ظاهرة غري عاديّة أو عابرة وجيب أن يكون مصدر قلق لنا، ليس فقط خمالفة للقانون من قبل  
ء البلدًّّيت  املواطنني العاديني، ولكّنه ايًضا خمالفة للقانون من قبل كبار املسؤولني يف الوظائف العاّمة، مثل: رؤسا

املشتبه هبم، وأخبار يف شؤون الّرشوة واملناقصات، وزراء وأصحاب مناصب اّلذين يستغّلون مناصبهم ويعّينون  
 مقّربيهم يف مناصب رئيسّية. 

هناك جهات خمتلفة تكافح هذه الظّاهرة، على سبيل املثال: الّسلطة القضائية ال ترتّدد يف فرض عقوابت صارمة على      
خصّيات العاّمة اّلذين يستغّلون مناصبهم خبالف القانون أو املكتب الفّعال ملراقب الّدولة كذلك املنّظمات  كبار الشّ 

اهلجومّية، ورغم ذلك فقد انعكست الّتطّورات املقلقة يف العالقات بني   -االجتماعّية الّنشطة واالّتصاالت املواجهاتّية 
 ًّي الفساد يف الّسلطة احمللّية. رأس املال والّسلطة، وابلطّبع العديد من قضا

للقضاء على الفساد هناك حاجة إلصالحات حقيقّية. أحد األمثلة البارزة تتعّلق ابلوضع القانوين القائم مبوجب قانون  
أساس: الكنيست اّلذي مبوجبه ميكن للّشخص يف منصب عاّم املدان مبخالفة فيها وصمة عار أن يعود كعضو كنيست  

انتهاء عقوبته الفعلّية.  جيب إجراء تغيري فوري يف كاّل من قانون أساس الكنيست وقانون أساس  بعد سبع سنوات من  
احلكومة حبيث مينعان عودة الّشخصّية العاّمة للحياة العاّمة. مع الفساد ممنوع املساومة. جيب اجتثاثه من احلياة  

لّشخص بعد انتهاء فرتة عقوبته التأهّل والعودة إىل  العاّمة. من املهم التمييز بوضوح بني املستوى اخلاّص حيث ميكن ل 
 احلياة العاّمة، عدم الّتسامح جيب أن ميّيز موقف اجملتمع والقانون جتاه الفساد العاّم. 

جيب تغيري الوضع القانوين، على سبيل املثال جيب فرض تعليق فوري لعمل رئيس سلطة حملّية مّتهم مبخالفة تتعّلق  
احلايل، رغم بعض الّتعديالت املهّمة، ال سّيما أحكام احملكمة العليا ال يزال هناك العديد من   بوصمة عار. يف الوضع

 أوجه القصور اّليت تسمح للّشخصّيات العاّمة الّتهّرب من العقوبة أو العودة إىل احلياة العاّمة. 
العاّم. جيب أن يتطّور تعليم األخالقّيات    بنفس القدر من األمهّية: ليس يف إسرائيل اليوم أسس تربويّة للكفاح ضّد الفساد

لدى الّتالميذ ملعارضة الفساد، شعور ابلواجب األخالقي واملسؤولّية االجتماعّية. األمشل من املسؤولّية القانونّية /  
ري أوسع  القضائّية. وظيفة القانون / القضاء فرض االنصياع للمعايري القانونّية. دور الرّتبية والّتعليم هو تشكيل معاي 

للمسؤولّية االجتماعّية والعادلة، وااللتزام بقيم الّدميقراطّية. هذه املسؤولّية مهّمة تتجاوز صالحّية احملكمة العليا،  
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وجيب أن تكون راسخة يف املؤّسسات الّتعليمّية وبني منّظمات اجملتمع املدين يف إسرائيل. وإالّ سنغرق مجيًعا يف  
 ويالت الفساد. 

 ) ال مساومة مع الفساد (2016עם שחיתות לא מתפשרים יולי ابالستناد ملقال: برزالي، ج.

 

 الّشخصّية". اشرح كيف تنعكس هذه املخالفة يف القطعة.  - اعرض مصطلح " املخالفة الّسلطويّة - 1

 القطعة. اعرض جهاز اإلشراف واملراقبة الّرمسي / املؤّسسايت. اشرح كيف ينعكس هذا اجلهاز يف  - 2

 اعرض مصطلح ثقافة سياسّية دميقراطّية. اشرح اّدعاء الكاتب ابلّنسبة ألمهّية وجود ثقافة سياسّية يف إسرائيل. - 3


