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  :السؤال األول

.مبدأ حسم األكثریة . أ  

.الى اتخاذ القرارات في الدولة بموجب رأي األكثریةیشیر ھذا المبدأ   

.وزراء وامتنع وزیرا واحدا 4وزیرا مع المشروع وعارضھ  19صوت , حسب النص  

 

مسؤولیة حكومیة. ب  

عبارة عن مسؤولیة جمیع الوزراء والتزامھم بقرارات الحكومة أمام الكنیست حتى لو كان یتعارض 

.مع مواقفھ الشخصیة  

عندما عُرض القرار طلب رئیس الحكومة تبریر القرار الذي اتخذتھ الحكومة للجمھور , في النص

.والتزم الوزراء بذلك بمن فیھم أولئك الذین عارضوه  

  

  :السؤال الثاني

حق طبیعي یشیر إلى قدسیة حیاة اإلنسان وأھمیة الحفاظ  –الحق في الحیاة وسالمة الجسد   . أ

یمنع مشروع قانون بیع النقارش في , وحسب النص .علیھ من قبل الدولة وعدم المساس بھ

  .المدارس التي تؤدي إلى السمنة والى األمراض التي تنتج عنھا

حریة االختیار الذي ینص على أھمیة توفیر الحریة لإلنسان  - حق الحریة  :إمكانیة أولى  . ب

ب وما على اختالف انتماءاتھم كما ویشیر إلى حقھ في االختیار ما یناسبھ من مأكل ومشر

حسب رأي أبناء الشبیبة بإمكانھم أن یقرروا بأنفسھم أیة منتجات , حسب النص. إلى ذلك

 .غذائیة یریدون تناولھا في الدراسة
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حق طبیعي ینص على أھمیة شرف اإلنسان وشخصھ وال  –الحق في الكرامة : امكانیة ثانیة

ینطوي على تدخل السلطة  إن مشروع القانون, حسب النص. یجوز ألحد أھانتھ واإلساءة إلیھ

 .في حیاة أبناء الشبیبة بصورة مھینة ومسیئة

  .الحق في الخصوصیة: امكانیة ثالثة

 :الفصل الثاني

ینص ھذا القانون على منع أصحاب المحال التجاریة عرض بیع طعام : قانون عید المصة. 3

 .مختمر او استھالك خالل أیام عید الفصح

ینص القانون على أن األراضي ھي أراضي األمة وتشمل : قانون أساس أراضي إسرائیل

 . األراضي التي تضمھا الكیرین كییمت حیث ینص على إمكانیة ضمان ھذه األراضي فقط

أعضاء یمثلون  9تعیین القضاة حیث یتم من قبل لجنة مستقلة مكونة من . 1: وسلتین. 4

 .بة المحامینالسلطات الثالث إضافة الى نقا

ال تزال عالقة في المحكمة وھذا یھدف الى , یشیر الى حظر نشر قضیة ما: رھن القضاء. 2

منع التأثیر أو الضغط على المحكمة في القضایا التي ال تزال رھن القضاء وخاصة من قبل 

  .وسائل اإلعالم

وتشمل . یةتضمن شروط تشغیل القضاة عدم تبعیة السلطة القضائ: شروط تشغیل القضاة.3

  :ھذه الشروط

  .حصانة القضاة, مكان تولیھم المنصب, مدة تولیھم المنصب, أجر القضاة

ف اإلنسان نفسھ من خاللھ. 5   :  الھویة عبارة عن مجموعة من المركبات یعرِّ

  عربي فلسطیني/ فلسطیني / عربي : المركب القومي . أ 

عربي مواطن في / إسرائیلي  عربي/ إسرائیلي   –)  المواطنة( - المركب المدني. ب 

  إسرائیل
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  .االنتماء إلى الدیانة المسیحیة أو اإلسالمیة أو المذھب الدرزي –المركب الدیني . ج  

  مشروع القانون الشخصي یكون بمبادرة أحد أعضاء الكنیست : الفرق األول. 6

  .ومشروع القانون الحكومي یكون بمبادرة احد الوزراء 

مشروع القانون الشخصي بعدة عقبات ویصعب الحصول على األكثریة یمر : الفرق الثاني

  .المطلوبة 

  .ومشروع القانون الحكومي یمر بعقبات داخلیة فقط ویدرج مباشرة على جدول األعمال

احتمال قبول مشروع القانون الشخصي اقل بكثیر من مشروع القانون : لفرق الثالثا

  .الحكومي

  

لى أن القانون ھو السید األعلى في الدولة وعلى ضرورة مبدأ سلطة القانون یشیر ا. 7

ٍ أمام القانون, االلتزام بھ من قبل الجمیع بما في ذلك كبار المسؤولین یعبر ھذا . فالجمیع متساو

  . المبدأ عن فكرة العقد االجتماعي القائم بین جمیع مواطني الدولة

  .معنییھ الشكلي والجوھريجدیر بالذكر أن القانون المالئم ھو القانون المناسب ب

تشیر . في العالم للحصول على الجنسیةالطریقتان المتعارف علیھما  حكم الدم ھي إحدى. 8

ھذه الطریقة الى انتقال الجنسیة عن طریق الوراثة ورابط الدم بغض النظر عن مكان 

ز من الروابط المشتركة بین جمیع المواطنین من الناحیة اإلثن. الوالدة ّ جدیر . یةوھذا یعز

ز المحافظة على عالقة المھاجرین بوطنھم وھذا  ِّ بالذكر أن الدول التي تتبنى ھذه الطریقة ترك

ما ینعكس في وثیقة االستقالل والتي بموجبھا أن دولة إسرائیل مفتوحة األبواب للھجرة إلیھا 

, كل عصروكما تؤكد ھذه الوثیقة الصلة التاریخیة والتقلیدیة بالیھود في , لیھود الشتات

وتحثھم على العودة الى وطنھم للتكاتف وااللتفاف حول یھود البالد كما وتشجع على ترابط 

  .الشعب الیھودي بأرض إسرائیل وحقھ في إعادة تشیید وطنھ
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ھي عبارة عن مجموعة من األفراد  لھا مركبات مشتركة منھا إرادیة وال  - األقلیة . 9

األقلیات السیاسیة واألقلیات اإلثنیة التي تتمیز بوجود : وتقسم األقلیات الى مجموعتین. إرادیة

ومن بین . روابط ال إرادیة بین أفرادھا كالعرق والثقافة والدیانة والقومیة واللغة وغیرھم

, الحق في التمثیل, حق التعلیم بلغة األم, حریة العبادة وممارسة الشعائر الدینیة: حقوق األقلیة

  .وحق تقریر المصیر

: لذكر أن ھنالك ثالث توجھات متبعة عالمیا بالنسبة لالعتراف بحقوق األقلیاتجدیر با

التوجھ الذي یعترف بحقوق , التوجھ اللیبرالي المعتدل, التوجھ اللیبرالي المتطرف

  .المجموعة

یعتبر الدستور من وسائل تقیید السلطة ویعمل على الحفاظ على أسس ومبادئ الدیموقراطیة 

وینعكس ذلك في مبنى الدستور وأقسامھ , إلنسان والمواطن واألقلیاتبما في ذلك حقوق ا

حیث یتضمن أحد ھذه األقسام تحدیدا لمھام ووظائف السلطات وینص على عدم تعسف 

كما وتشمل أقسامھ األخرى تحدیدا لحقوق االنسان والمواطن واألقلیات مما . واستبداد األقلیة

ف السلطة حیث یعتبر الدستور مرجعا للسلطة یسھم في الحفاظ علیھم من استبداد وتعس

  .القضائیة في حمایة ھذه الحقوق

  

  :الفصل الثالث

  :2القطعة 

تتمیز دول الرفاه االجتماعي بالتركیز على قیمة المساواة بین المواطنین : دولة الرفاه. 13

على اختالف انتماءاتھم ومن اجل ذلك تعمل على توفیر مختلف الخدمات االجتماعیة 

, والعائالت أحادیة الوالدین, مخصصات بطالة ومعاقین: واالقتصادیة لرفاھیة المواطنین مثل

إضافة الى التدخل في المجال االقتصادي من اجل تخفیض الضرائب والتسھیل على حیاة 

  .المواطنین

  :توجھ تبعیة الحكم المحلي.14
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داریة للسلطة المركزیة ممثلة یشیر ھذا التوجھ الى أن السلطة المحلیة تتبع من الناحیة اإل

المصادقة على القوانین المساعدة التي تشرعھا السلطة . 1:بوزیر الداخلیة ویتجلى ذلك في

صالحیة حل السلطة المحلیة من قبل . 3. المصادقة على میزانیة السلطة المحلیة. 2. المحلیة

  .یة ورخص البناءالمصادقة على الخرائط الھیكل. 4.وزیر الداخلیة وتعیین لجنة مدعوة

من خالل تعامل السلطات المحلیة مع منظومة سلطویة ال , وینعكس ھذا التوجھ في القطعة 

تخصص موارد كافیة وتعیق المصادقة على الخرائط الھیكلیة ورخص البناء التي من 

  . المفروض ان تلبي احتیاجات السكان

إطار الحركات السیاسیة مجموعة المصلحة عبارة عن منظمات اجتماعیة تنتظم في . 15

وتضم أعضاء لھم ھدف مشترك ینتظمون معا ویتعاونون من أجل .. واالجتماعیة وغیرھا

  .أو الفكرة التي ینادون بھا, المصلحة, تحقیق الھدف

التي یستفید من انجازاتھا : المصلحة الشخصیة. أ: ھنالك نوعان من مجموعات المصلحة

  .ل النقابات العمالیةاألعضاء المنتسبین للمجموعة فقط مث

التي ال تقتصر انجازاتھا على األفراد المنتسبین لھا وإنما تھتم : مجموعة المصلحة العامة. ب

  ..برفاھیة جمیع المواطنین مثل جمعیة حقوق المواطن وجمعیات جودة البیئة والخ

  :الفصل الرابع

م الدیموقراطي ألھمیتھ في مراقبة یعتبر ھذا المبدأ ھاما وضروریا في النظا: مبدأ تقیید السلطة. 16

وتقیید السلطة الحاكمة التي تملك نفوذا كبیرا ویھدف إلى منع االستبداد والتعسف بالمواطنین 

دعوة المتظاھرون الحكومة للعمل على تغییر , ینعكس في النص. وباألقلیات والحفاظ على حقوقھم

  . السكنیة والمنتجات االستھالكیةسلم األولویات القومي والمبادرة إلى خفض أسعار الشقق 

احد المبادئ األساسیة في النظام الدیموقراطي الذي یرتبط في فكرة العقد  –حكم الشعب : 2إمكانیة 

االجتماعي والذي بموجبھ تقوم الدولة من قبل الشعب ومن اجلھ ویعبر عن سیادة الشعب وان الشعب 

  .نفسھ ھو الحاكم في الدولة ومصدر جمیع الصالحیات
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ینعكس ھذا المبدأ في النص من خالل دعوة المتظاھرین الى اتخاذ الرأي العام بالحسبان وان تحقق 

  .رغبة الجمھور

التراث , مجموعة من األفراد بینھم روابط وأسس مشتركة ال إرادیة كاللغة: القومیة اإلثنیة.17

تغییر األسماء األجنبیة الى تنعكس في القطعة باقتراح أعضاء الكنیست . والثقافة والحضارة وغیرھا

عبریة التي تعبر بالنسبة للشعب الیھودي عن عالقتھ بثقافتھ وتراثھ وباعتبار اللغة العبریة ممیزا ھاما 

  .إلسرائیل كدولة یھودیة

احد شروط الھامة إلجراء انتخابات دیموقراطیة عادلة ونزیھة والذي یشیر الى , المنافسة الحرة.18

أمام الجمیع للترشح والى إعطاء جمیع المرشحین والمجموعات المختلفة ضرورة إتاحة الفرصة 

لممارسة الدعایة االنتخابیة وعرض برامجھم االنتخابیة أمام الجماھیر العریضة وعدم تقییدھم أو 

وھذا ینعكس في النص من خالل . منعھم من اتباع مختلف الوسائل الدیموقراطیة خالل ھذه المنافسة

ابات المركزیة للمعارضة ومنع وسائل اإلعالم من إجراء مقابالت معھم مما أدى رفض لجنة االنتخ

  .الى المس بحقھم وحریتھم في المنافسة العادلة والمتساویة والحرة

 

 

 

 

 

 


