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 .4لجنة تحقيق رسميّة:
▪ هي هيئة شبه قضائية تُشكل بناءا على قرار من الحكومة ،وهي لجنة محايدة وغير سياسية.
قاض يتمتع بثقة الجمهور.
▪ تركيبة اللجنة يقررها رئيس المحكمة العليا ،يرأسها عادة ٍ
▪ الهدف من تشكيلها هو إتاحة الفرصة للتحقيق واالستيضاح في موضوع خطير ويخص الرأي العام ،كان لسلطات الحكم ضلع
فيه بحيث تسبب في حدوث أزمة ثقة بين الجمهور وسلطات الحكم.

 .4لجنة تحقيق رسميّة:
▪ تملك هذه اللجنة صالحية استدعاء شهود ،وإلزامهم بالمثول أمامها لإلدالء بشهاداتهم والتحقيق معهم.
▪ بعد أن تنتهي اللجنة من تحقيقاتها تقوم بنشر استنتاجاتها وتوصياتها وتقدمها للحكومة.
▪ لم يرد في قانون لجنة التحقيق الرسمية بأن توصيات لجنة التحقيق تلزم الحكومة ،لكن جرت العادة بأن الحكومة تطبق
توصيات لجنة التحقيق.

 .5لجنة تحقيق برلمانيّة:
▪ تملك هيئة الكنيست ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮار ﺣﻮل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.
▪ هذه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء الكنيست وﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﺤﺺ أﻋﻤاﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
▪ ﺗﺮكيبتها مشابهة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ،أي أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ أﻋﻀﺎئها على أساس تركيبة الكتل في اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ.

 .5لجنة تحقيق برلمانيّة:
▪ تُعالج بشكل عام مسائل لها أهمية قومية خاصة أو مسائل اجتماعية أو مسائل تتعلق بأعمال الحكومة.
▪ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﻞ ﺗﻤﻠﻚ صالحية ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﻤﻴﺔ ذات ﺻﻼﺣﻴات أوﺳﻊ.

 .6محكمة العدل العليا:
▪ هذه المحكمة في يدها صالحيات إصدار أوامر لسلطات الحكم تجبرها على معاملة المواطنين بشكل قانوني وسليم ،فهي بذلك
تحمي حقوق اإلنسان والمواطن من أي مس من قبل سلطات الحكم.
▪ هذه المحكمة تستطيع إلغاء أي قرار أصدرته الحكومة ،ويمكنها أيضا أن تلغي أي قانون قد شرعته الكنيست ،إذا كان هذا
القانون يناقض القيم واألسس الديمقراطية وفيه تعدي على حقوق المواطن وحرياته.

ُ
االوامر التي تصدرها محكمة العدل العليا
أمرإحضاراملتهم
(هبياس كوربوس):
يتم إحضاراملتهم امام
املحكمة لتتاح له إمكانية
إثبات عدم قانونية
اعتقاله او سجنه.
فاملحكمة تملك صالحية
إخالء سبيله إذا رأت بأن
هذا الشخص ُ
أعت ِقل بشكل
غير قانوني.

أمر(إعمل وال تعمل):
ُ
املحكمة تصدرأمرا للسلطات
بتنفيذ او عدم تنفيذ عمل
معين ،من أجل املواطن مقدم
اإللتماس ،وذلك إذا وجدت
أن املواطن على حق .مثل إذا
ما كانت شركة حكومية تمارس
التمييز ضد العرب من خالل
امتناعها عن تعيين موظفين
عرب بشكل يتناسب مع
نسبتهم في الدولة.

أوامر املنع وأوامر
االستيضاح:
تصدر محكمة العدل العليا
ً
امرا بمنع املحاكم الخاصة
(محكمة السيرمثال) من
النظر في قضية معينة ،إذا
ارتأت محكمة العدل بان
هذه القضية ليست من
اختصاصها.

 .7منظمات المجتمع المدني ( غير حكوميّة)/القطاع الثالث:

▪ هي عبارة عن جمعيّات تعمل بمبادرتها الخاصة حيث يقوم بإنشائها عد ٌد من األشخاص من أجل خدمة هدف مشترك
وتحقيقه.
▪

تلعب منظمات المجتمع المدني دورا مهما في النظام الديمقراطي ،فهي توفر للجمهور المنظم وغير المنظم ،إمكانية
ممارسة الضغط على مؤسسات السلطة ،مراقبتها واإلشراف عليها.

▪ تقوم بتجنيد مواطنين للتدخل والمشاركة في الحلبة الجماهيرية العامة ،وتقوم بكبح قوة الدولة وتلزمها بالحفاظ على
حقوق اإلنسان والمواطن والشفافية الجماهيرية.

تنظر حكومة إسرائيل الحاليّة إلى التنظيمات المدنيّة (خاصة اليسارية منها) على أنها شكال آخر من أشكال التعبئة السياسيّة التي تشكل

خطرا على كيان دولة إسرائيل .لذا قامت حكومة إسرائيل ،من خالل كنيست إسرائيل ،بتشريع قانون يحظر على منظمات المجتمع
المدني الحصول على دعم مالي من دولة أو جهة دولية "منعا لتدخالت سياسية غريبة بالشأن اإلسرائيلي" على حد قولها.

بينما تتساهل الجهات الحكومية في مراقبة ومساءلة مهمات المنظمات المعلنة وحجم فعالياتها في حال توافقها مع سياساتها أو
أيديولوجيتها .فعلى سبيل المثال لم تفرض الحكومة والسلطات المدنية ضريبة المسكن (األرنونا) على مباني "جامعة أريئيل" على مر
سنين عديدة رغم اإلشارة للخرق القانوني على يد مراقب الدولة.

أسئلة وتمارين منوعة تتعلق بالموضوع
 .1اعرض وظيفة مندوب شكاوى الجمهور.

اشرح كيف يعزز وجود هذه المؤسسة الثقافة السياسية الديمقراطية( .صيف )2016

 .2اعرض مصطلح المن ّ
ظمات غير الحكوميّة ( القطاع الثالث).

اشرح كيف ينعكس مبدأ سلطة القانون في إحدى الصالحيتين اللّتين عرضتهما ( .شتاء )2018

بالنجاح

